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11. การกากับดูแลกิจการ
11.1.

นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษั ท ฯ ตระหนั ก ถึ ง ความสาคั ญ ของการก ากั บ ดูแ ลกิ จ การที่ดี ตามหลั กการที่ ก าหนดโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้มีการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ
ที่ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะนาเอาหลักสาคัญในการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีของ บริษัทฯ ทั้ง 6 ประการ คือ
1.1. ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทาของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายการ
ตัดสินใจนั้นได้ (Accountability)
1.2. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
(Responsibility)
1.3. การปฏิบั ติต่อ ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย อย่า งเท่าเทียมกัน มีค วามเป็ นธรรม และมีค าอธิ บาย
(Equitable Treatment)
1.4. ความโปร่ งใสในการด าเนิ นงานที่ สามารถตรวจสอบได้ และมีก ารเปิด เผยข้ อ มูลอย่ า ง
โปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Transparency)
1.5. การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ กับองค์กรในระยะยาว (Vision to Create Long
Term Value)
1.6. การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ (Ethics) มาใช้ในการดาเนินงาน มี
โครงสร้างการบริหารที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และผู้ถือ
หุ้นอย่างเป็นธรรม
2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสาคัญในการกาหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่
สาคัญของบริษัทฯ โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการที่มีความ
เหมาะสม รวมทั้งต้องดาเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบ
บัญชีมีความน่าเชื่อถือ
3. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากาหนดจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไป
กับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ
4. มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงิ นอย่าง
เพี ย งพอ เชื่ อ ถื อ ได้ แ ละทั น เวลา เพื่ อ ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของบริ ษั ท ฯ ได้ รั บ
สารสนเทศอย่ า งเท่ า เที ย มกั น มี ห น่ ว ยงานประชาสั ม พั น ธ์ แ ละหน่ ว ยงานนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์
รับผิดชอบในเรื่องการให้ข้อมูลกับนักลงทุนและประชาชนทั่วไป
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5. ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย มีสิทธิ
ในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางในการสื่อสารกับบริษัทฯ ที่เหมาะสม
6. มีร ะบบการคัด สรรบุ คลากรที่ จ ะเข้า มารับ ผิด ชอบในต าแหน่ ง บริ หารที่ สาคัญ ทุก ระดับ อย่ า ง
เหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม
ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการดาเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ รวมทั้งเพื่อเป็นการ
เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในระยะยาว โดยแนวทางปฏิบัติ
สามารถแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญและสิทธิของผู้ถือหุ้นในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ โดยควบคุมบริษัทฯ
ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทาหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงส่ งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิในการออกเสียง สิทธิในการมอบฉันทะ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่ง
ในกาไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิ
ออกเสียง ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และสิทธิตัดสินใจ
เรื่ อ งสาคั ญ ๆ ที่ อ าจมี ผลกระทบกั บ บริ ษั ท ฯ เช่ น การจั ด สรรเงิ น ปั น ผล การก าหนดหรื อ การแก้ ไข
ข้ อ บั ง คั บ และหนั ง สื อ บริ ค ณห์ สนธิ การลดทุ น หรื อ เพิ่ ม ทุ น และการอนุ มั ติ ร ายการพิ เ ศษ เป็ น ต้ น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่ส่งเสริมและอานวยความ
สะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น รายละเอียดดังนี้
1. การประชุมผู้ถือหุ้น
1.1. บริษัทฯ จะเปิดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้น
ประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
1.2. บริษัทฯ จะให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการ
ประชุมอย่างละเอียด ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและ
ทันเวลา
1.3. บริษัทฯ จะอานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
อย่างเต็มที่ และไม่กระทาใดๆ ที่เป็นการจากัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น
1.4. บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้าก่อ นวันประชุม โดยกาหนดหลักเกณฑ์
การส่งคาถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับส่งหนังสือเชิญประชุมผู้
ถือหุ้นแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการลงมติ รวมถึงการ
แพร่ข้อมูลดังกล่าวใน website ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า
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1.5. บริษัทฯ จะสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกาหนดทิศ
ทางการลงคะแนนเสียงได้ และควรเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกใน
การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
2. การดาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
2.1. บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อ ยต่างๆ ใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องได้
2.2. ในการประชุมผู้ถือหุ้น จัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ
เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ
2.3. บริ ษัท ฯ จะจัด ให้มี บุ คคลที่เ ป็ นอิ สระเป็น ผู้ ตรวจนั บหรื อตรวจสอบคะแนนเสี ยงในการ
ประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงาน
การประชุม
2.4. บริ ษั ท ฯ จะจั ด ให้ มี ก ารใช้ บั ต รลงคะแนนเสี ย งในวาระที่ ส าคั ญ เพื่ อ ความโปร่ ง ใสและ
ตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง
2.5. ประธานในที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคาถามต่อที่ประชุมใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้
2.6. คณะกรรมการบริษัทฯ จะส่งเสริมให้บริษัทฯ นาเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้ง
การลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดาเนินการประชุมสามารถ
กระทาได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา
3. การจัดทารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
3.1. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นมีการบันทึกการชีแ้ จงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผล
คะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดาเนินการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือ
ซักถาม รวมทั้งบันทึกคาถามคาตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็น
ด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงควรบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วม
ประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย
3.2. บริษัทฯ เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุม
สามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นบน website ของบริษัทฯ
4. สิทธิในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมทั้งการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
4.1. การแต่งตั้งกรรมการ
4.1.1. บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดย
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแนบ
ประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้งและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือ
หุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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4.1.2. ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กาหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออก
จากตาแหน่งเป็นจานวน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้
ออกจากต าแหน่ ง ก่ อ น กรรมการที่ พ้ น จากต าแหน่ ง แล้ ว อาจได้ รั บ เลื อ กเข้ า รั บ
ตาแหน่งอีกก็ได้
4.2. การถอดถอนกรรมการ
ในการถอดถอนกรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้
เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
4.3. การกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ ทั้งที่เป็นตัวเงินและ/หรือมิใช่ตัวเงิน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจาทุกปี รวมทั้ง นาเสนอหลักเกณฑ์และนโยบายใน
การกาหนดค่าตอบแทนและค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละตาแหน่งทั้งที่เป็นตัวเงิน
และ/หรือมิใช่ตัวเงินเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเป็นประจาทุกปีด้วย
5. สิทธิในการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี
บริษัทฯ จะกาหนดให้การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ต้องผ่านการพิจารณา
อนุมัติโดยผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีทุกครั้ง ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต้องมี
ความเป็นอิสระและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ จะแนบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้ง
สานักงานสอบบัญชีที่สังกัด ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระของ
ผู้สอบบัญชี จานวนปีที่ผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ (กรณี เสนอแต่งตั้งรายเดิม)
และค่าบริการของผู้สอบบัญชี และ/หรือ ค่าบริการอื่น (ถ้ามี) ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและ
เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีก่อน
พิจารณาอนุมัติ
6. สิทธิในการรับส่วนแบ่งกาไร
บริษัทฯ จะกาหนดให้การจัดสรรส่วนแบ่งกาไรให้ผู้ถือหุ้นในรูปเงินปันผล ต้องผ่านการพิจารณา
อนุมัติ โดยผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีทุกครั้ง
นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับบริษัทฯ กาหนดว่า “คณะกรรมการ
อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือ หุ้นไปเป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกาไร
สมควรพอที่จะทาเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป”
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อย่างไรก็ตาม ในการจ่ายเงินปันผล และ/หรือเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว ขึ้นอยู่กับแผนการ
ลงทุนและแผนการขยายกิจการของบริษัทฯ ฐานะทางการเงินและผลประกอบการ รวมทั้งความ
จาเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบ
7. สิทธิในการได้รับข้อมูล ข่าวสาร ผลการดาเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่าง
สม่าเสมอและทันเวลา
บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน โดยไม่เลือก
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าถึงและได้รับข้อมูล ข่าวสาร ผลการ
ดาเนินงาน และนโยบายการบริหารงานของบริษัทฯ ที่เปิดเผยอย่างเพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา
และเท่าเทียมกัน โดยสามารถติดต่อบริษัทฯ หรือรับข้อมูลผ่านช่องทางติดต่อต่างๆ อาทิ
-

ช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เว็บไซต์บริษัทฯ : http://www.taokaenoi.co.th
โครงการนักวิเคราะห์เยี่ยมชมกิจการ (Analyst Site Visit)
การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Press Conference) / จดหมายข่าว (Press Release)
กิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทฯ เคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ มีนโยบาย
เปิดเผยข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และโปร่งใส ซึ่งรวมไปถึงสิทธิที่
ผู้ถือหุ้นพึงมีพึงได้รับ หรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยมีหลักการดังต่อไปนี้
-

-

-

บริษัทฯ จะดาเนินการประชุมผู้ถอื หุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่
กาหนดโดยหน่วยงานกากับดูแลในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะแจ้งกาหนดการประชุม
พร้ อ มระเบี ย บวาระ และความเห็ น ของกรรมการต่ อ ตลาดหลั ก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และ
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 28 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดทา
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือ
หุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียง ลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียง
ลงคะแนนตามแต่ละประเภทหุ้น
ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกันในการรับทราบสารสนเทศ การแสดงความเห็น และ
ตั้งคาถามใดๆ ต่อที่ประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ โดยประธานที่ประชุมมี
หน้าที่จัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้มีการแสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้ชัดเจนเป็นการ
ล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่
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ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะดาเนินการประชุมโดยเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม
โดยไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้
ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
บริษัทฯ จะจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้
เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง พร้อมทั้งตรวจนับ
คะแนนสียง และเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียง และบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนใน
รายงานการประชุม
บริ ษั ท ฯ จะเปิ ด โอกาสให้ ผู้ถื อ หุ้ น ได้ เ สนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ เข้ า ด ารงต าแหน่ ง กรรมการเป็ น การ
ล่วงหน้าและให้โอกาสใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหาร
ที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทากับบริษัทฯ ไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทาธุรกรรมดังกล่าว
กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามที่กฎหมายกาหนด และ
จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจา รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในรายงาน
ประจาปี
ห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ในการหาประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลภายใน การนาข้อมูลภายใน
ไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารถือเป็นการเอาเปรียบ หรืออาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้นโดยรวม เป็นต้น

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียและคานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและ
ภายนอกของบริ ษั ท ฯ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ควรได้ รั บ การดู แ ลจากบริ ษั ท ฯ ตามสิ ท ธิ ที่ มี ต ามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทฯ ควรพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
บริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ
ในระบบการกากับดูแลกิจการมีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มด้วยกัน ที่สาคัญ ได้แก่ ลูกค้า , พนักงาน , คู่
ค้า , ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน , เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ สังคม หรือภาครัฐ และกลุ่มผู้มีส่วนได้
เสียอื่น ได้แก่ คู่แข่ง เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้
เสียแต่ละกลุ่ม โดยคานึงถึงสิทธิของ ผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงที่มีกับ
บริษัท ฯ ดั งต่อ ไปนี้ ทั้งนี้ บริ ษัทฯ ได้จั ดให้ มีการเปิด เผยข้อมู ลสาคัญอย่ างเป็นธรรม โปร่ งใส และ
ทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ ยังได้
จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วน
ได้สว่ นเสียทุกกลุ่มจากการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติของพนักงานบริษัทฯ เกี่ยวกับ
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การกระทาผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่า
เทียมกัน หรือการกระทาที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ โดยบริษัทฯ จะดาเนินการ
ตรวจสอบขั้นตอนและบันทึกการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และไม่เปิดเผยซึ่งผู้แจ้งเบาะแส
รวมทั้งดาเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้ง
เบาะแสดังกล่าว
1. ผู้ถือหุ้น
บริ ษั ท ฯ มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะรั บ ผิ ด ชอบและสร้ า งความพึ ง พอใจสู ง สุ ด ให้ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ น ค านึ ง ถึ ง การ
เจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง โดยดาเนินการ
ให้มีผลประกอบการที่ดีอย่างสม่าเสมอ และมีการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยการดาเนินงาน
อย่างโปร่งใส ด้วยระบบบัญชี ระบบการควบคุม และตรวจสอบภายในที่เชื่อถือได้
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กาหนดแนวทางปฏิบัติสาหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไว้
ในจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม
ต่างๆ โดยสรุปจริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆได้ดังนี้
จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่และดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
โดยสม่าเสมอ (Accountability to Shareholders) มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานโดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายหลักจริยธรรมและแนว
ทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
2. บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ อ ย่ า งเต็ ม ที่ ตลอดจนตั ด สิ น ใจด าเนิ น การใดๆ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
ระมัดระวัง รอบคอบ (Duty of Care) และเป็นธรรม เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
โดยรวม
3. กากับดูแลการดาเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีสถานะทางการเงิน การบริหารและการ
จัดการที่ถูกต้อง เหมาะสม เพื่อปกป้องและเพิ่มผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
4. จัดการดูแลไม่ ให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทฯ เสื่อมค่า สูญ หาย หรือสูญเสียไปโดยเปล่ า
ประโยชน์
5. ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยเปิดเผยข้อมูลภายในใดๆ ของบริษัทฯ ที่
เป็นความลับและ/หรือยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ต่อบุคคลภายนอกอันจะนามาซึ่ง
ผลเสียของบริษัทฯ
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6. เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยรายงานสถานะและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูล
สารสนเทศ ให้ผู้ถือหุ้น ทุกรายทราบอย่างเท่ าเทียมกัน สม่าเสมอ ทันเวลา ถูกต้องและ
ครบถ้วนตามความจริง โดยมีข้อมูลสนับสนุนที่มีเหตุผลอย่างเพียงพอ และเป็นไปตามที่
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกาหนด
7. ไม่ดาเนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษทั ฯ โดย
มิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
2. พนักงาน
พนักงานถือเป็นปัจจัยสาคัญสู่ความสาเร็จขององค์กร บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นสร้างระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม บริษัทฯ สรรหาและรักษาพนักงาน
ที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งพัฒนาและเพิ่มพูนความสามารถ
ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งเสริมพนักงานให้มีโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงใน
อาชีพ ตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อพนักงาน
ดังนี้
1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และหลักสิทธิมนุษยชน
2. การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงให้รางวัลและลงโทษพนักงานกระทาด้วยความสุจริตใจและ
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และเป็นธรรมโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ
3. ประเมินผลงานและความก้าวหน้าของพนักงานอย่างสม่าเสมอ
4. ให้ผลตอบแทนในด้านต่างๆ อย่างเป็นธรรมและความเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ ตาแหน่งงาน ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
โดยจะพิจ ารณาให้ สอดคล้ องกับ ผลการด าเนิ นธุ รกิ จของบริ ษัท ฯ สภาวะแวดล้ อมทาง
เศรษฐกิจและสังคม
5. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เหมาะสม ให้กับพนักงานโดยเทียบเคียงกับ
บริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจ เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน และเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด เช่น
กองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงาน เป็นต้น
6. สนั บ สนุ น และให้ ค วามสาคั ญ กั บ การพั ฒ นาความรู้ ค วามสามารถและศั กยภาพที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการ
งานของพนักงาน
7. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีในการทางานเพื่อสุขอนามัยและมีความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
8. จัดให้มีอุปกรณ์อานวยความสะดวกและสวัสดิการที่เหมาะสมสาหรับลูกจ้างที่ทุพพลภาพ
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9. ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและสนับสนุนให้มีการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
ของครอบครัวพนักงานให้มีความสุขและสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน และเคารพสิทธิในการรวมกลุ่มของพนักงาน ในอันที่จะ
เสนอแนะหรือกาหนดแนวทางการทางาน และ/หรือข้อตกลงต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทางานร่วมกัน ตลอดจนมีช่องทางในการรับเรื่อง
ร้องเรี ยนการกระทาความผิด แนวทางการไต่ สวนหาข้อเท็จจริ ง และการปกป้อ งผู้แจ้ ง
เบาะแส
11. ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานภายใต้วัฒนธรรม และค่านิยมที่ ดีร่วมกัน ตลอดจนมีความ
สามัคคีภายในองค์กร
12. บริหารงานโดยระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
13. ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน (เช่น การจ้างงาน การเลิก
จ้าง) และสวัสดิภาพของพนักงาน
3. ลูกค้า
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้
ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ มีคุณภาพและเป็นธรรมในระดับราคาที่เหมาะสม โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภคดังนี้
1. ดาเนินการสนองความต้องการของลูกค้าด้วยคุณภาพของสินค้าและการบริการที่ดีในราคา
ที่เหมาะสมโดยพนักงานที่มีคุณภาพ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2. มีการศึกษา ประเมิน และปรับปรุงผลกระทบของสินค้าและ/หรือบริการที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
ผู้บริโภคอย่างสม่าเสมอ ตลอดจนควบคุม ดูแลสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ตรงตาม
มาตรฐาน ข้อกาหนด กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์สาหรับการตัดสินใจของผู้บริโภค
สินค้าและ/หรือบริการ โดยไม่จงใจปกปิดเนื้อหาหรือให้ข้อมูลเท็จหรือจงใจให้ผู้ บริโภค
สินค้าและ/หรือบริการเข้าใจผิด อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณหรือ
เงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
4. จัดให้มีกระบวนการที่ลูกค้าสามารถแจ้งถึงปัญหาของการนาสินค้าไปใช้ หรือการให้บริการ
ที่ไม่เหมาะสม ผ่านทาง E-mail หรือ Call Center เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ป้องกัน/แก้ไขปัญหา
ให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม รวมทั้งนาข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนา
สินค้าและการให้บริการดังกล่าวต่อไป
5. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในอันที่จะเสริมสร้างและธารงรักษาไว้ซงึ่ ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ลูกค้ากับบริษัทฯ ให้ยั่งยืนสืบไป
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4. คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้
บริษัทฯ ยึดถือความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดาเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันบน
หลักจรรยาบรรณที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย กติกาและเงื่อนไขที่มีต่อคู่สัญญาอย่างเคร่งครัด สร้าง
พันธมิตรทางการค้า รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับทุกฝ่าย
จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่ค้า
คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดย
แนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้าดังนี้
1. ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่
เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
2. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด และในกรณีที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหา
แนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
3. ไม่เรียกรับ หรือ ยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า
4. ในกรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น
จะต้องเปิดเผยข้อมูลต่อคู่ค้า เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยไม่ชักช้า
5. มีนโยบาย หรือมาตรการในการตรวจสอบ คัดกรองคู่ค้าของบริษัทฯ เช่น ผู้ผลิต ผู้รับจ้าง
ต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนการทาธุรกิจกับคู่ค้าที่ดาเนินกิจการอย่างเป็นธรรม ไม่มีการละเมิด
สิทธิมนุษยชน และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
6. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรื อองค์กรใดๆ ที่ทาธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัย
ต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ
7. มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาและให้ความเชื่อถือซึ่งกันและ
กัน
จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
คณะกรรมการบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม โดย
แนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าดังนี้
1. ประพฤติปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกามารยาทของการแข่งขันที่ดี และเป็น
ธรรม
2. ไม่กระทาโดยเจตนาเพื่อทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อม
เสีย โดยปราศจากซึ่งข้อมูลอันอาจกล่าวอ้างได้
3. ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือ
คู่แข่งทางการค้า
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จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ยึ ดมั่ น ในการด าเนิน ธุ รกิ จ เพื่อ สร้า งความเชื่ อ ถื อให้ กับ เจ้ าหนี้ โดยมี
แนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ดังนี้
1. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงภาระผูกพันและ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีเหตุทาให้ผิด
นัดชาระหนี้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนว
ทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
2. บริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้
3. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ทาธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัย
ต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ
4. มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
5. ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ได้ดาเนินธุรกิจด้วยสานึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงมีความตระหนัก ห่วงใย
และใส่ใจถึงความปลอดภัยของชุมชน และคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมอยู่เสมอ บริษัทฯ
ยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ดูแล และให้ความใส่ใจต่อชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อมโดยรวม รวมทั้งมุ่งปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ ได้ดาเนิน
ธุรกิจควบคู่ไปกับการป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม
โดยมีนโยบาย/แนวทางปฏิบัติต่อต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคมส่วนรวม ดังต่อไปนี้
ในการนี้ บริษัทฯจะเปิดเผยกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการดาเนินการตามนโยบาย/แนว
ปฏิบัติดังกล่าว รวมทั้งจัดทารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ไว้ใน
รายงานประจาปีหรืออาจจัดทาเป็นฉบับแยกต่างหากจากรายงานประจาปีตามความเหมาะสม
1. ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตสานึกเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อมและสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับและ
สนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น
2. มี ส่ ว นร่ ว มทางสั ง คม ในการให้ ก ารสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมที่ ธ ารงไว้ ซึ่ ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีใน
การให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่าเสมอ
3. มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ความสามารถทางด้านกีฬา
การพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
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4. มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ในเรื่องสาธารณประโยชน์ การรักษาสภาพแวดล้อม
และการพัฒนาชุมชน ตลอดจนโครงการสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้นของคนในชุมชน
5. มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดทาโครงการรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติด อย่ า งต่ อเนื่ อง อั น ส่ง ผลต่ อการพั ฒนาและสนับ สนุน ให้ เ ด็ก และเยาวชนไทย
ห่างไกลจากยาเสพติด เพื่อร่วมสร้างชุมชนเข็มแข็ง และเป็นสังคมปลอดยาเสพติด
6. รณรงค์และสร้างจิตสานึกให้แก่พนักงานในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากร และพลังงาน
ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ไม่ก ระท าการใดๆ ที่จ ะมี ผลเสีย หายต่อ ชื่อเสียงของประเทศ ทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
8. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ทาธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัย
ต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ
9. ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตาม ข้อกาหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโป่รงใส
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญของบริษัทฯ ให้มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน โปร่งใส ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ ในระยะเวลาเหมาะสม และเป็น
ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจในการลงทุน การบริหารงาน และตัดสินใจดาเนินการใดๆ สาหรับผู้มีส่วนได้
เสี ยทุ กฝ่ า ย บริ ษัท ฯ จึ งมี หน้ า ที่ใ ห้ข้ อมู ลแก่ ผู้ที่ เ กี่ย วข้ องทุ กฝ่ ายด้ว ยความเป็ น ธรรม ด้ ว ยข้ อมู ลที่
เหมาะสม ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดย
ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ
56-1) รายงานประจาปี สื่อต่างๆ ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีนโยบาย/แนวทางปฏิบัติต่อชุมชน
สิ่งแวดล้อม และสังคมส่วนรวม ดังต่อไปนี้
-

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้แก่
1.
2.
3.
4.

วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร
งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน ทั้งฉบับปัจจุบัน
และของปีก่อนหน้า
5. แบบ 56-1 และรายงานประจาปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
6. ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทฯ นาเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อ
ต่างๆ
7. โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
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8. โครงสร้างกลุ่ มบริษัท ฯ รวมถึง บริ ษัท ย่อย บริษัท ร่ว ม บริษั ทร่ วมค้า และ Special
purpose enterprises/ vehicles (SPEs/SPVs)
9. กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด และมีสิทธิออกเสียง
10. การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง
11. หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
12. ข้อบังคับบริษัทฯ หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อตกลงของกลุ่มผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
13. นโยบายด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
14. นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ
15. กฎบั ต ร หรื อ หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ คุ ณ สมบั ติ วาระการด ารงต าแหน่ ง ของ
คณะกรรมการบริษั ทฯ รวมถึ งเรื่อ งที่ ต้อ งได้รั บความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ
16. กฎบั ต ร หรื อ หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ คุ ณ สมบั ติ วาระการ ด ารงต าแหน่ ง ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
17. ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื่อบุคคลที่
สามารถให้ข้อมูลได้ หมายเลขโทรศัพท์
-

-

-

-

บริษัทฯ จะจัดให้มีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อสื่อสาร ให้ข้อมูล และ
ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
บุคคลดังกล่าวได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
บริษัทฯ จะจัดให้มีการทบทวนนโยบายเป็นประจาทุกปี
บริษั ทฯ จะจัด ให้มี รายงานความรับ ผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท ฯ ต่ อรายงานทาง
การเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจาปี
บริษัทฯ จะจัดทาคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion
and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยลงการเงินทุกไตรมาส เพื่อให้นักลงทุน
ได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น
บริษัทฯ จะเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย
จานวนครั้งของการประชุม และจานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นจาก
การทาหน้าที่ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ในรายงานประจาปี
บริษัทฯ จะเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
ฯ และบริษัทย่อย ที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละท่าน รวมทั้งรูปแบบ
หรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ การกากับ
ดูแล กิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีจานวนรวม 8 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทั้ ง หมด เกณฑ์ ข องส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ที่กาหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทั้ ง หมด ซึ่ ง คณะกรรมการของบริ ษั ท ฯ เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากหลากหลาย
อุ ต สาหกรรม ทั้ ง ด้ า นธุ ร กิ จ บั ญ ชี แ ละการเงิ น ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งและสนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ
นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทาหน้าที่ให้คาแนะนาด้านกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของ
คณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
2. คณะกรรมการชุดย่อย
2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกระจายอานาจในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและมีความ
โปร่งใสในการบริหารจัดการ โดยจัดให้มีค ณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเป็นการแบ่งเบา
ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาในเรื่องต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และจัดให้มีคณะกรรมการบริหารเพื่อช่วยในการพิจารณาและ
กลั่นกรองงานเฉพาะเรื่องเพื่อประกอบการตัดสินใจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระเพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสาคัญในการกาหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย
ภารกิ จ แผนธุ ร กิ จ และงบประมาณของบริ ษั ท ฯ ตลอดจนก ากั บ ดู แ ลให้ ค ณะผู้ บ ริ ห าร
บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่
ดี โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม
รวมทั้งต้องดาเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมี
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บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)

ความน่าเชื่อถือ เพื่อกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินธุรกิจเป็นไปตามแผนธุรกิจที่กาหนด
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อ
ช่วยพิจารณากลั่นกรองงานที่มีความสาคัญอย่างรอบคอบ
คณะกรรมการบริษั ทฯ กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิ จการ และบทบัญญั ติเกี่ยวกั บ
จรรยาบรรณของบริ ษั ท ฯ และจริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ ให้ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร เพื่ อ ให้
คณะกรรมการบริษั ท ฯ ผู้ บริ ห าร พนั ก งาน รวมถึ ง ลูก จ้ า งทุ กคนใช้ เ ป็น แนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ต้ อ งคั ด เลื อ ก ก าหนดค่ า ตอบแทน สอบทานค่ า ตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง เฝ้าสังเกตและแก้ปัญหาความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นของฝ่ายบริหาร กรรมการ และผู้ถือหุ้น รวมทั้งการตรวจสอบที่เป็น
อิสระและมีระบบการควบคุมที่เหมาะสมใช้อยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการเฝ้าสังเกต
ความเสี่ยง การควบคุม การเงิน และการปฏิบัติ ตามกฎหมายและในกรณี ที่จาเป็นอาจ
เปลี่ยนตัวผู้บริหารคนสาคัญและสอดส่องดูแลการสืบทอดงาน
คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้ อยทุก 3 เดือน ยกเว้นมี
เหตุอันควรสามารถเรียกประชุมได้เป็นกรณีพิเศษ และจะกาหนดตารางการประชุมให้ทราบ
ล่วงหน้าตลอดปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้งเพื่อรักษาสิทธิ
ประโยชน์ของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมล่ วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
ก่อ นวัน ประชุ ม เว้ น แต่ ใ นกรณี จาเป็ นรี บ ด่ วนเพื่อ รั ก ษาสิ ทธิ ห รื อประโยชน์ข องบริ ษั ท ฯ
จะแจ้งหนังสือนัดประชุมและระเบียบการประชุมให้ช้ากว่านั้นก็ได้ เพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน
เพียงพอต่อการพิจารณาข้อเสนอต่างๆ ล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถี่
ถ้วนและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กรรมการบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนให้อภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ อย่าง
เต็มที่
กรรมการบริษัทฯ แต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ควรเข้าถึงสารสนเทศที่จาเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่กาหนด และในกรณีที่
จาเป็น คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบ
วิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องพิจารณาว่าจะของดเว้นจากการร่วมอภิปรายให้ความเห็น
หรือลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว หรือจะไม่เข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระดังกล่าวเลย
หรือขอไม่รับเอกสารระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง
กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุมกรรมการและเอกสาร
สาคัญอื่นๆ และหากกรรมการอิสระมีข้อสงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆ และฝ่ายบริหารของ

ส่วนที่ 2 หน้า 97

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)

บริษัทฯ ต้องดาเนินการเพื่อตอบข้อสงสัยดังกล่าวอย่างรวดเร็วและครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไป
ได้
12. ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอให้ บันทึกข้อคัดค้ านไว้
ในรายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานคณะกรรมการภายใน 3
วันนับแต่วันที่การประชุมสิ้นสุดลง
13. จัดให้มีรายงานการประชุมของคณะกรรมการที่บันทึกสาระและมติการประชุม รวมทั้ง
ความเห็นของกรรมการ และส่งให้กรรมการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนภายใน
เวลา 7 วันทาการ และจัดให้มีรายงานการประชุมที่ถูกต้องภายใน 14 วันตามกฎหมาย
14. คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนให้มีการเชิญผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ
เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรงและ
เพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสรู้ จักผู้บริหารสาหรับประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอด
ตาแหน่ง กรรมการสามารถพบฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งในและนอกห้องประชุมและ
สามารถขอรับรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้
11.2.

คณะกรรมการชุดย่อย
11.2.1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการได้
จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองการดาเนินงานตามความจาเป็น
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยทั้งสิ้น 2 คณะ ประกอบด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้ เปิดเผยรายชื่อของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไว้แล้วในส่วน 10 โครงสร้างการจัดการ
โดยขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ เป็นดังต่อไปนี้
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอานาจบริหารบริษัทฯ ดูแลและจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ บนพื้นฐานของหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอานาจแต่งตั้งกรรมการ และ/หรือ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เพื่อ
ดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างได้เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้ มีอานาจแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เช่น คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน ตามความเหมาะสมและความจาเป็น รวมทั้งอนุมัติขอบเขตอานาจหน้าที่
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ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง
อานาจดังกล่าวได้
กาหนด หรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ
กาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมดูแล
การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตาม
นโยบายและแผนงานที่คณะกรรมการได้ให้ไว้
พิจารณาทบทวนและอนุมัติในเรื่องที่สาคัญเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท ฯ เช่น
วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดาเนินงานของ
บริษัทฯ เป้าหมายทางการเงิน โครงการลงทุนขนาดใหญ่ และงบประมาณของบริษัทฯ
กากับดูแลติดตามให้ฝ่ายจัดการดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้ง
ดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
จัดให้มีรายงานประจาปีของบริษัท ฯ และ/หรือของคณะกรรมการบริษัท ฯ ให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกาหนด
จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล และการปรับใช้
นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมี ความจาเป็นเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจที่เหมะสม
สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริห ารความเสี่ ย ง และติด ตามผลการ
ปฎิบัติงาน
จัดการให้บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทฯ เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ฯ ในการ
ปฎิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม รวมถึง
ปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม
จัดให้มีการถ่วงดุลอานาจของฝ่ายจัดการ และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสม โดยให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ สั ด ส่ ว นหรื อ จ านวนของกรรมการอิ ส ระใน
คณะกรรมการของบริษัทฯ ด้วย
ดูแลให้ มีก ระบวนการในการจั ดส่ งข้ อมู ลเพื่ อให้ค ณะกรรมการได้รั บข้ อมู ลจากฝ่า ย
จัดการเพียงพอที่จะทาให้สามารถปฏิบัติตามอานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่าง
สมบูรณ์
ดูแลให้มีกระบวนการและจัดการที่ชดั เจนและโปร่งใส เกี่ยวกับการทารายการระหว่างกัน
ระหว่างบริษัท ฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความ
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ขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและเพียงพอ
รวมทั้งมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทย่อยได้
กากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ
ให้กรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจานวนครั้งของการประชุมที่จัดขึ้นใน
แต่ละปี
คณะกรรมการของบริ ษัท ฯ มี อานาจและพิจ ารณาอนุ มัติ เรื่ อ งใดๆ ซึ่ งจ าเป็ นและ
เกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ หรือที่เห็นว่าเหมาะสมและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
เรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะกระทาได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้น
(ก) เรื่องใด ๆ ที่กฎหมายกาหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(ข) เรื่องใด ๆ ที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือประกาศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบอื่นใด ตามที่กาหนดไว้
ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการ
อย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดแทนคณะกรรมการก็ ได้ ซึ่ ง คณะกรรมการอาจยกเลิ ก เพิ ก ถอน
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอานาจนั้นๆ ได้ ทั้งนี้ การมอบอานาจดังกล่าว จะไม่รวมถึงการมอบ
อานาจหรือการมอบอานาจช่วงที่ทาให้กรรมการหรือผู้รับมอบอานาจจากกรรมการสามารถ
อนุมัติรายการที่ตนหรือหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ใน
ลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งกาหนดให้ต้องขอ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สาคัญของบริษัทฯ ตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี
ภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจาปี
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
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เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน
สอบทานให้ บ ริ ษั ท ฯ ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับ
ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่มีรายการที่เกี่ยวโยง
กันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความครบถ้วนถูกต้อง
หากผู้ ต รวจสอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ พบเหตุ ก ารณ์ ที่ น่ า สงสั ย เกี่ ย วโยงกั บ กรรมการ
ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นใดๆ ซึ่งมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของบริษั ทและบริษัท
ย่อยละเมิดกฎหมาย และผู้สอบบัญชีได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบต้ อ งด าเนิ น การโดยไม่ ชั ก ช้ า ในการตรวจสอบ
เพิ่ ม เติ ม และรายงานผลการตรวจสอบเบื้ อ งต้ น ต่ อ สานั ก งานคณะกรรมการก ากั บ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และผู้ สอบบั ญ ชี ภายใน 30 วั น นั บ จากวั น ที่ ไ ด้ รั บ
รายงานจากผู้สอบบัญชี
จัด ท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ด เผยไว้ ใ นรายงานประจาปี ข อง
บริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้อง
ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่ อถือได้ของรายงานทางการเงิน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท ฯ และบริษัท
ย่อย
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ฯ และ
บริษัทย่อย
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จ านวนการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ า ร่ ว มประชุ ม ของ
คณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสั งเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
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(ซ) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่
และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือ
การกระทาดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ฯ
เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา
ที่กาหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทา
ข้างต้นต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาด
หลักทรัพย์
9. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึ กษาทางวิชาชีพอื่น
ใดเมื่อเห็นว่าจาเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายตามที่เห็นสมควร
ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการการตรวจสอบมี
อานาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือ พนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องมา
รายงาน ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจาเป็น
คณะกรรมการมีอานาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ตามที่จาเป็นหรือเป็นสมควร
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่เป็นกรณีที่ออก
ตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งอาจได้รับเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กาหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
2. กาหนดแผนจัดการความเสี่ยงของฝ่ายจัดการ รวมทั้งกระบวนการบริหารความเสี่ยงใน
ภาพรวมขององค์กร
3. กากับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตามนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางในการบริหารความ
เสี่ยงระดับองค์กร ติดตามผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจา
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4. ทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการ
เปลี่ยนแปลง
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) มีหน้าที่บริหารและควบคุมบริษัทฯ ให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์เบื้องต้นของบริษัท ฯ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องปฏิบัติ
หน้าที่และรับผิดชอบ ในการดาเนินงานของบริษัทฯ ทั้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้จัดการ
ในระดับถัดไปเป็นผู้ดาเนินการแทนหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มีดังต่อไปนี้ รวมถึงแต่ไม่จากัด
1. ควบคุมดูแล และให้คาแนะนาต่างๆ ในการดาเนินงานและการบริหารงานของบริษัท ฯ
ในแต่ละวัน
2. มีอานาจในการดาเนิ นธุรกิจ ใดๆ เพื่อให้เ ป็น ไปตามวัตถุ ประสงค์ นโยบาย ระเบีย บ
ข้อตกลง คาสั่ง ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริษัทฯ
3. ชี้นาแนวทางที่จะช่วยให้ บริษัท ฯ บรรลุผลด้านวิ สัยทัศน์ พัน ธกิจ กลยุท ธ์ เป้าหมาย
วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ทางธุรกิจประจาปีของบริษัทฯ
4. มอบอานาจช่วง หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร
ทาหน้าที่แทนประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารในเรื่องที่จ าเป็นและเหมาะสม โดยคานึงถึ ง
ผลประโยชน์ของบริษัท ฯ เป็นสาคัญและต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและ
กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
5. สั่งการและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการดาเนินการตามโครงการและวัตถุประสงค์ตามที่
กาหนดไว้ในขอบข่าย และทิศทางของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละวันเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน
7. ดูแลติดต่อสื่อสารกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน เพื่อเสริมชื่อเสียงและ
ภาพพจน์ที่ดีของบริษัทฯ
8. มีอานาจพิจารณาอนุมัติการดาเนินงานในธุรกรรมด้านต่างๆ ทั้งในเรื่องของการซื้อขาย
สินค้า การจัดหาวัตถุดิบ การตลาด การบริหารงานบุคคล การจัดซื้อ และการบริหารงาน
ทั่วไป เพื่อการทาธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ ทั้งนี้การพิจารณาอนุมติดังกล่าวต้องอยู่
ภายใต้เงื่อนไข และข้อจากัดตามประกาศ เรื่องระเบียบอานาจการอนุมัติของบริษัทฯ
9. แต่งตั้งตัวแทนซื้อ และตัวแทนขายในการดาเนินธุรกรรมทางการค้าปกติของบริษัทฯ
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10. รับสมัครและจัดจ้ างพนักงาน เช่น เดียวกั บการโอนย้าย สั บเปลี่ยนระหว่างสายงาน
เดียวกัน ระหว่างแผนก ระหว่างฝ่าย หรือบอกเลิกการจ้างพนักงาน และกาหนดอัตรา
ค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ สาหรับพนักงาน
11. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาภายนอกสาหรับการดาเนินงานของบริษัทฯ ตามที่เห็นสมควร
12. มีอานาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง คาสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกความ
เข้ า ใจ เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า การด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ เป็ น ไปตามนโยบาย และเพื่ อ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นครั้งคราว
14. ดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ และ
15. มีอานาจในการลงนามเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานที่จาเป็นสาหรับ หรือที่
เกี่ยวกับการดาเนินธุรกรรมทางการค้าปกติของบริษัท ฯ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 ถึง 14
ข้างต้น
อย่างไรก็ตาม อานาจในการกระทานิติกรรมใด ๆ ที่ (ก) อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ข) อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่ มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อยตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือของประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ถือว่าอยู่ภายใต้ขอบข่ายอานาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ในการพิจารณานิติกรรมดังกล่าวโดยดุลพินิจของตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทาใน
นามของตนเองในกรณีดังกล่าวนี้ นิติกรรมดังกล่าวนั้นจะต้องนาเสนอเพื่อให้ได้ความเห็น
ชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนาเสนอไปยังคณะกรรมการบริษัท ฯ และ/หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย
ต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติที่มกี ารกาหนดขอบเขตที่ชัดเจนไว้
แล้ว
11.2.2. กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
นางวณี ทัศนมณเฑียร นายยุทธ วรฉัตรธาร และนายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ เป็นกรรมการ
ตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางบัญชีและการเงินของบริษัทฯ โดยมีประสบการณ์
ในการสอบทานงบการเงิน ดังนี้
นางวณี ทัศนมณเฑียร
ประวัติการศึกษา
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2514 - 2518
2519 - 2522
2541 - 2543
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ตาแหน่ง / บริษัท
ปริญญาตรี สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทางาน
ช่วงเวลา
2553 – 2557
2553 – 2557
2557
2554 – 2556

ตาแหน่ง / บริษัท
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี
กรมสรรพากร
กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง
องค์การจัดการน้าเสีย
กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

นายยุทธ วรฉัตรธาร
ประวัติการศึกษา
ช่วงเวลา
2512 – 2517
2517 – 2520

ตาแหน่ง / บริษัท
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทางาน
ช่วงเวลา
2557 – ปัจจุบัน

ตาแหน่ง / บริษัท
ที่ปรึกษา
บริษัท บลิสเทล จากัด (มหาชน)
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ช่วงเวลา
2556 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน
2553 – ปัจจุบัน
2553 – ปัจจุบัน
2547 – ปัจจุบัน
2547 – ปัจจุบัน
2547 – ปัจจุบัน
2546 – ปัจจุบัน
2546 – ปัจจุบัน
2544 – 2545
2542 – 2544
2541 - 2542

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)
ตาแหน่ง / บริษัท
กรรมการ
บริษัท บีเอสวาย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชั่น จากัด
กรรมการ
บริษัท หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด
กรรมการ
บริษัท สหไทยสตีล ไพพ์ จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริษัท ไทยพาณิชย์ ลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท ปรีชากรุ๊ป จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท มั่นคงเคหะการ จากัด
ประธานกรรมการ
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด
กรรมการผู้จดั การใหญ่
ธนาคารศรีนคร
กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
ผู้ช่วยผู้อานวยการอาวุโส
ธนาคารออมสิน

นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ
ประวัติการศึกษา
ช่วงเวลา
2526
2522

ตาแหน่ง / บริษัท
ปริญญาโท สาขาบริหารบัณฑิต (การเงิน)
มหาวิทยาลัย Scranton ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหกรรม)
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บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)
ตาแหน่ง / บริษัท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทางาน
ช่วงเวลา
2554 – ปัจจุบัน
2541 – ปัจจุบัน
2540 - 2541
2539 - 2540

11.3.

ตาแหน่ง / บริษัท
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จากัด (มหาชน)
ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ร่วมเสริมกิจ จากัด (มหาชน)
นักวิเคราะห์ / ที่ปรึกษาด้านการเงินการลงทุน
บริษัท เอเชีย่ น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จากัด

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
11.3.1. กรรมการอิสระ
บริษัทฯ คัดเลือกกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติมหาชน
จ ากั ด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ประกาศของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุ น
รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีกรรมการ
อิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ แต่ต้องไม่น้อยกว่าสาม
คน
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับ
รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้
เงินเดือนประจา หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้น
แต่ จ ะได้ พ้น จากการมี ลัก ษณะดั งกล่ าวมาแล้ วไม่ น้อ ยกว่ า สองปีก่ อ นวั น ที่ยื่ น คาขอ
อนุญาตต่อสานักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ
เคยเป็ นข้ าราชการ หรือ ที่ปรึ กษา ของส่ วนราชการซึ่ งเป็ นผู้ ถือ หุ้น รายใหญ่ หรื อผู้ มี
อานาจควบคุมของบริษัทฯ
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3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลั ก ษณะที่ เ ป็ น บิ ด า มารดา คู่ ส มรส พี่ น้ อ ง และบุ ต ร รวมทั้ ง คู่ สมรสของบุ ต ร ของ
กรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็น
ปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์
หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้า
ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่ง
เป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสาม
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใด
จะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของ
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ใน
การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวม
ภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อ ผู้ มี อ านาจควบคุ ม ของบริ ษัท ฯ และไม่ เ ป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี นั ย ผู้ มี อ านาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคาขอ
อนุญาตต่อสานักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา
กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของ
บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง
วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
วันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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8. ไม่ประกอบกิจ การที่ มีสภาพอย่างเดียวกั นและเป็นการแข่งขั นที่มีนัย กับกิจการของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มี
ส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อย
ละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มี อ านาจควบคุ ม ของบริ ษั ท ฯ โดยมี ก ารตั ด สิ น ใจในรู ป แบบขององค์ ค ณะ (collective
decision) ได้
ในกรณีที่บุคคลที่ผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กาหนดตามวรรคข้อ 4. หรือ
ข้อ 6. ให้บริษัทฯ จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักใน
มาตรา 89/7 แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้
ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นใน
วาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทาให้บุคคลดังกล่าวมี
คุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
(ข) เหตุผลและความจาเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว
เป็นกรรมการอิสระ
11.3.2. กรรมการตรวจสอบ
บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบตามคุณสมบัติ ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชาระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัท
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. เป็นกรรมการที่ไม่ มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท ฯ บริษัทในเครือ บริษั ทร่ว ม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
3. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจาจากบริษัทฯ
บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
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4. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้าน
การเงินและการบริหารงานของบริษัท ฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทฯ มาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เว้น
แต่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์
หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
5. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทฯ
6. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ
บริ ษั ท ฯ ผู้ ถื อ หุ้น รายใหญ่ หรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ งเป็ น ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ข อง
บริษัทฯ
7. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถอื
หุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
8. มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการของบริษัทฯ
11.3.3. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
การสรรหากรรมการ
บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตามคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
3. ไม่เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้
กระทาโดยทุจริต
4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ
ฐานทุจริตต่อหน้าที่
5. ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสานักงาน ก.ล.ต. หรือไม่อยู่ระหว่างถูกดาเนินคดี อัน
เนื่องจากกรณีที่สานักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษหรือเคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
ไม่ว่าศาลจะมีคาพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจาคุกหรือพ้นจากการรอ
ลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี ทั้งนี้ เฉพาะในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังต่อไปนี้
(1) การกระท าอั น ไม่ เ ป็ น ธรรมเกี่ ย วกั บ การซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ สั ญ ญาซื้ อ ขาย
ล่วงหน้า
(2) การกระท าโดยทุ จ ริ ต หรื อ การท าให้ เ สี ย หายต่ อ ทรั พ ย์ สิ น ต่ อ เจ้ า หนี้ หรื อ ต่ อ
ประชาชน
(3) ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง หรือซื่อสัตย์สุจริต
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(4) จงใจแสดงข้อ ความอัน เป็น เท็จ ในสาระสาคั ญ หรื อปกปิด ข้ อความจริง อั นเป็ น
สาระสาคัญที่ควรบอกให้แจ้ง
(5) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตและ
เข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน
ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานที่กากับดูแลสถาบันการเงิน ไม่ว่าในประเทศ
หรือต่างประเทศ หรือไม่อยู่ระหว่างถูกดาเนินคดีอันเนื่องจากกรณีที่หน่วยงานดังกล่าว
กล่าวโทษ หรือไม่อยู่ระหว่างถูกหน่วยงานดังกล่าว ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ
สถาบันการเงิน หรือไม่เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ไม่ว่าศาลจะมีคาพิพากษา
ให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจาคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี
ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต
เกี่ยวกับทรัพย์สิน และทาให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินที่บุคคลนั้นเป็น
กรรมการหรือผู้บริหาร หรือต่อลูกค้า
ไม่เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ไม่ว่าศาลจะมีคาพิพากษาให้รอการลงโทษ
หรือไม่ และพ้นโทษจาคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี ทั้งนี้ ในความผิด
อาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับ
ทรัพย์สิน
ไม่เป็นผู้ที่ศาลมีคาสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ
กฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พ้น 3 ปีนับแต่วันที่ศาลมีคาสั่งให้ทรัพย์สินตก
เป็นของแผ่นดิน
ไม่มีพฤติกรรมกระทาการ หรือละเว้นกระทาการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงในการทาธุรกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อย และเป็นเหตุให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้น
ได้รับความเสียหาย หรือเป็นเหตุให้ตนหรือบุคคลอื่นได้รับประโยชน์โดยมิชอบ
ไม่มีพฤติกรรมในการเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความเกี่ยวกับบริษัทหรือบริษัท
ย่อยอันเป็นเท็จที่อาจทาให้สาคัญผิด หรือโดยปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งใน
สาระสาคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่
ว่าจะโดยการสั่งการ การมีส่วนรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมในการจัดทา เปิ ดเผย หรือ
เผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความนั้น หรือโดยการกระทาหรือละเว้นการกระทาอื่นใด ทั้งนี้
เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าโดยตาแหน่ง ฐานะ หรือหน้าที่ของตน ไม่อาจล่วงรู้ถึงความเป็นเท็จ
ของข้อมูลหรือข้อความดังกล่าว หรือการขาดข้อเท็จจริงที่ควรต้องแจ้งนั้น
ทั้งนี้ การทาธุรกรรมดังต่อไปนี้ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะเป็นการสั่งการ การ
อนุมัติ การสนับสนุน การได้รับประโยชน์ หรือการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสาคัญในลักษณะ
อื่นใด เข้าลักษณะการมีพฤติกรรมไม่สุจริต เว้นแต่จะพิสูจน์ได้เป็นประการอื่น
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(1) ธุรกรรมที่มิได้กระทาในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจจะพึงกระทากับ
คู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน และไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทหรือ
บริษัทย่อยเป็นสาคัญ หรือมีลักษณะไปในทางเอื้อประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลอื่น
(2) ธุรกรรมที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลั กทรั พย์ เ กี่ย วกับ การท ารายการที่เ กี่ ยวโยงกั น หรื อการท ารายการที่ มี
นัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
11. ไม่มีพฤติกรรมที่เป็นการกระทาอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขาย
หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทา
ดังกล่าว
การสรรหาผู้บริหารสูงสุด
บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด ดังนี้
การสรรหาผู้บริหารสูงสุด (ตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) มาจากการเสนอชื่อของคณะ
กรรมการบริหาร ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กาหนดไว้ได้ โดยจะคัดเลือกจากบุคคล
ที่มีชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะที่ทาการเลือก เพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
11.4.

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ในเรื่องของการควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งกรรมการหรือพนักงานระดับสูงเข้า
ไปกากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อกาหนดนโยบายที่สาคัญและควบคุมการดาเนินธุรกิจ การ
ดาเนินงานให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม และสร้างประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มบริษัทฯ โดยรวม และ
บริษัทฯ ควรมีสิทธิคัดค้าน (Veto Right) ในเรื่องที่สาคัญๆ ที่จะดาเนินการโดยบริษัทย่อยนั้นๆ โดยการ
ลงทุนในบริษัทดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อน และในกรณีที่
เป็นการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย
นอกจากนี้ต้องดูแลให้บริษั ทย่อยมีข้อบังคับในการทารายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์หรือการทารายการสาคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ใน
การเปิดเผยข้อมูลและหากการดาเนินการมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ จะต้องขออนุมัติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อน รวมถึงต้องกากับให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึก
บัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทางบการเงินได้ทันกาหนดอีก
ด้วย
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11.5.

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข้อมูล และเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของกรรมการ
ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ซึ่งในนโยบายนี้จะรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างด้วย และเพื่อเป็นการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good
Governance) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและอนุมัติการกาหนดนโยบายการกากับดูแลเรื่อง
การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ รายละเอียดดังนี้
1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของ
บริษัทฯ
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ต้องไม่นาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของ
บริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่า
โดยตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
3. กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร พนั ก งานและลู ก จ้ า งของบริ ษั ท ฯ ต้ อ งไม่ ท าการซื้ อ ขายโอนหรื อ รั บ โอน
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในบริษัทฯ และ/หรือเข้าทานิติกรรมอื่น
ใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ
ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม ผู้ใดที่ฝ่าฝืน ระเบี ยบข้อบั งคับดัง กล่าวจะถือว่ าได้ก ระทาผิ ดอย่า ง
ร้ายแรง
4. บริษัทฯ ได้กาหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider
Trading) โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานระดับตั้งแต่ผู้อานวยการฝ่ายขึ้นไป และบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ทาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือนก่อนการเปิดเผย
งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาปี และเป็นเวลา 48 ชั่วโมงภายหลังข้อมูลสารสนเทศ
สาคัญถูกเปิดเผย
5. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานระดับตั้งแต่ผู้อานวยการฝ่ายขึ้นไปต้องรายงานการซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวให้บริษัทฯทราบทุก
ครัง้ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กาหนดโทษทางวินัยสาหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนาข้อมูลภายในของบริษัท ฯ
ไปใช้ หรือนาไปเปิดเผยจนอาจทาให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี
ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพ
การเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกแล้วแต่กรณีเป็นต้น และจัดให้มีการให้ความรู้
แก่ผู้บริหาร เพื่อรับทราบภาระหน้าที่ ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งบทกาหนดโทษตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (พ.ร.บ.หลักทรัพย์)
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11.6.

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบ
บัญชีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2557
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
ค่าบริการอื่น*
รวมทั้งสิ้น

TKN
1.53
0.18
1.71

TKNRF
0.41
0.03
0.44

WMI
0.10
0.00
0.10

NCP
0.33
0.01
0.33

หมายเหตุ * ค่าบริการอื่น หมายถึง ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น ค่าจัดทาเอกสาร

11.7.

การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
การจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ง
บริษัทฯ มีการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ง เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงาน สาหรับกลุ่มผู้
บริการในระดับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย โดยจะดาเนินการมุ่งเน้นไปที่พนักงานระดับบริหาร เพื่อให้ฝ่าย
ทรั พยากรบุค คลสามารถเตรี ยมบุ คลากรให้ มี ความพร้อ มในการปฏิ บัติ ง านอย่า งเป็ นระบบ มี ขี ด
ความสามารถและสมรรถนะ (Competency) ที่เหมาะสม รวมทั้งสั่งสมประสบการณ์ที่จาเป็นสาหรับ
การดารงตาแหน่งที่สาคัญในบริษัทฯ
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