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 การกำากับดูแลกิจการ 8
8.1 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

 บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนของส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ก�าหนดโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 โดยคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตาม

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงความส�าคัญของการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้เริ่มใช้บังคับต้ังแต่ปี 2558 และมีการ

ปรับปรุงแก้ไขเรื่อยมา โดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ เช่น สิทธิมนุษยชน 

แรงงาน สุขภาพ อนามัย ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย 

สิ่งแวดล้อม ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายใน การ

ทุจริตคอร์รัปชั่น การควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูล เป็นต้น 

บรษิทัฯได้จดัให้มกีารเผยแพร่นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการผ่านทาง

เว็บไซต์ของบริษัท www.taokaenoi.co.th เพื่อความสะดวกของ

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในการเข้าถึงข้องมูล

 ในปี 2560 บรษิทัฯได้รบัการประเมินในเรือ่งเกีย่วกบัการก�ากบั

ดูแลกิจการดังนี้

- ได้รบัคะแนนประเมนิร้อยละ 98 จากการประเมนิคณุภาพการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560  (AGM Checklist) โดย

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย   

- ได้รบัผลการส�ารวจการก�ากับดแูลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีน  

(Corporate Governance Report of Thai Listed 

Companies – CGR) ประจ�าปี 2560 ในระดับดีมาก จาก

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   

 ทัง้นีเ้พือ่ความโปร่งใสในการด�าเนนิงานและเพิม่ประสทิธภิาพ

ในการบรหิารจดัการ รวมทัง้เพิม่ความเชือ่มัน่ให้กับผูถ้อืหุน้ ผูล้งทนุ

ทั่วไป และผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในระยะยาว โดยแนวทางปฏิบัติ

สามารถแบ่งออกเป็น 5 หมวดดังนี้

หมวด 1  
สิทธิของผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของ 

ผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิ

ต่างๆในฐานะนักลงทุน ได้แก่ สิทธิในการออกเสียง สิทธิในการมอบ

ฉนัทะ การซือ้ขายหรอืโอนหุน้ การมส่ีวนแบ่งในก�าไรของกจิการ การ

ได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุม

เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุม

ล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลในการแต่งตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้

สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชี และสิทธิตัดสินใจเรื่องส�าคัญๆ 

ทีอ่าจมผีลกระทบกบับรษัิทฯ เช่น การจดัสรรเงนิปันผล การก�าหนด

หรอืการแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสอืบรคิณห์สนธิ การลดทนุหรอืเพ่ิม

ทนุ และการอนมุตัริายการพเิศษ เป็นต้น นอกเหนอืจากสทิธพิืน้ฐาน

ต่างๆ ข้างต้นแล้ว 

 บริษัทฯ ให้ข้อมูลที่ส�าคัญและจ�าเป็นส�าหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับ

การด�าเนินธรุกจิอย่างชดัเจนและทนัต่อเหตกุารณ์ โดยเปิดเผยข้อมลู

ผ่านทางเวบ็ไซต์ SET Portal ของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 

และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.taokaenoi.co.th) อย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี ้บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการในเรือ่งอืน่ๆ ทีเ่ป็นการส่งเสรมิและ

อ�านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 “AGM” รายละเอียดดังนี้

1.  บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งวาระการประชุม รวมทั้ง

เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท

เป็นการล่วงหน้า เพือ่พจิารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุและ

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยบริษัทฯ ได้เผย

แพร่รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการด�าเนิน

การดงักล่าวผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัท www.taokaenoi.

co.th ทั้งนี้ไม่มีผู ้ถือหุ้นส่งค�าถามที่เก่ียวข้องกับวาระการ
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ประชุม เสนอวาระการประชุม หรือเสนอบุคคลเข้าเป็น

กรรมการในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2560 แต่อย่าง

ใด 

2.  บรษิทัฯ ได้เผยแพร่ข้อมลูเกีย่วกบั วนั เวลา สถานท่ี และวาระ

การประชุม AGM เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 โดยเผยแพร่

ข้อมลูดงักล่าวทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษล่วงหน้าก่อนวนั

ประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจน เพียงพอ 

และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

 ส�าหรับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีราย

ละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระ พร้อมค�าชี้แจงเหตุผลประกอบ 

และความเห็นของคณะกรรมการ พร้อมทั้งระบุว่าเป็นเรื่อง

เสนอเพือ่ทราบหรอืเพือ่พจิารณา และแนบหนงัสอืมอบฉนัทะ 

รวมท้ังเสนอรายชื่อกรรมการอิสระในหนังสือมอบฉันทะเพื่อ

เป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้กรรมการ

อิสระท่านใดท่านหนึ่ง  

 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารที่

เกี่ยวข้อง เช่น แบบการลงทะเบียน เอกสารและหลักฐานที่ผู้

เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบ

ฉันทะ การลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ ในเว็บไซต์ขอ

งบรษิทัฯ ท้ังภาษาไทยและภาษาองักฤษเป็นการล่วงหน้าก่อน

วันประชุมผู้ถือหุ้น และได้น�าส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กับ

ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าผ่านทางบริษัท ศูนย์รับฝากหลัก

ทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ 

เป็นผูด้�าเนนิการจดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้และเอกสาร

ประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น

3.  บรษิทัฯ ส่งเสรมิและอ�านวยความสะดวกให้แก่ผูถ้อืหุน้และนกั

ลงทนุสถาบนัในการเข้าร่วมการประชมุ AGM เมือ่วนัพธุที ่26 

เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแคทลยีา ชัน้ 1 โรงแรม

รามาการ์เด้น ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้

อย่างสะดวก และได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ถือหุ้น 

ในการมอบฉันทะ ทั้งนี้เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น 

โดยกรรมการทุกคนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�า

ปี 2560

4.  บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดย

ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหน่ึงแบบใดที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับ

หนังสือเชิญประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะ

รูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียง

ได้ ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ก�าหนด พร้อมข้อมลูของกรรมการอสิระทีบ่รษิทัก�าหนดให้เป็น

ผู ้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ ้น เพื่อให้การลงทะเบียนในวัน

ประชุมเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

5. บริษัทฯ ได้จัดให้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียง

ลงคะแนนให้แก่ผู ้ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชุม AGM โดยท่ี

ประชุมได้พจิารณาเรือ่งต่าง ๆ  ตามล�าดบัในระเบยีบวาระทีไ่ด้

ก�าหนดไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุทีไ่ด้ส่งให้ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าโดย

ไม่มกีารเปลีย่นแปลงล�าดบัวาระดงักล่าว และไม่มกีารขอให้ที่

ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่ก�าหนดไว้ และ

ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้เปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติมใน

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและวาระการประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ 

จัดให ้ มีที่ ปรึกษากฎหมายที่ เป ็นอิสระจากภายนอก 

(Inspector) ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการประชุมและตรวจสอบ

การนับคะแนนเสียงเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ

ของบริษัทฯ  ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม

ภายหลงัจากทีป่ระธานในทีป่ระชมุได้เปิดประชมุแล้ว  สามารถ

ออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและ

ยงัไม่มกีารลงมต ิจงึอาจท�าให้มผีูอ้อกเสยีงลงคะแนนในแต่ละ

วาระไม่เท่ากันได้

6.  บริษัทฯ ด�าเนินการประชุม AGM อย่างโปร่งใสและมีกลไกที่

สามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารทุกคนท่ี

เกีย่วข้อง รวมถงึผูส้อบบญัช ีเข้าร่วมประชมุอย่างพร้อมเพรยีง

กนัเพือ่ตอบค�าถามและรบัทราบความคดิเหน็ของผูถื้อหุน้ ทัง้นี้

มีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน

ไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์อีกด้วย

7. บริษัทฯ ได้น�าระบบบาร์โคด (Barcode) มาใช้ในการลง

ทะเบยีนและนบัคะแนนเสยีง AGM เพือ่ช่วยให้ข้ันตอนการลง

ทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่าง

รวดเรว็ยิง่ขึน้ ผลการนบัคะแนนของแต่ละวาระนัน้ จะรวบรวม

ผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการลง

คะแนนในแต่ละวาระ ทั้งนี้หากบางวาระใช้เวลาการนับ

คะแนนนานกว่าปกติ ประธานในที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุม

ด�าเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ ไปก่อน เพื่อให้การประชุม

เป็นไปอย่างต่อเนือ่งและเมือ่เจ้าหน้าทีไ่ด้ตรวจนบัคะแนนเสรจ็

เรยีบร้อยแล้วกจ็ะแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบรายละเอยีดผลการนบั

คะแนนทันที

8.  บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติการประชุม AGM ให้สาธารณชนทราบ

ถงึผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั 

www.taokaenoi.co.th เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 และ

เผยแพร่บนัทกึรายงานการประชมุซึง่บนัทกึอย่างครบถ้วน รวม

ถึงค�าถาม ค�าชี้แจง และความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เสนอในที่

ประชุม เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560



บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (มหาชน) 39

หมวด 2 
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือ

หุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้

ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 

หรอืผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิให้ได้รบัสทิธแิละการปฏิบตัทิีเ่ป็นธรรมและเท่า

เทียมกันอย่างแท้จริงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 

“AGM” เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

-  การเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ

พิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนด

ออกตามวาระล่วงหน้า โดยบริษัทได้เผยแพร่ผ่านระบบ SET 

Portal ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และทางเวบ็ไซต์

ของบริษัท www.taokaenoi.co.th เพ่ือให้คณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณา จากนัน้น�าเสนอ

ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนบรรจุเป็นวาระการ

ประชุม AGM และพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการเพื่อเสนอ

ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจาณาอนุมัติต่อไป ทั้งน้ีไม่มีผู้ถือหุ้นส่ง

ค�าถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม เสนอวาระการประชุม 

หรือเสนอบุคคลเข้าเป็นกรรมการแต่อย่างใด

-  บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

AGM ด้วยตนเองได้สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระของ

บริษัทหรือบุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

แทนตนได้ 

-  บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวง

พาณิชย์ประกาศก�าหนด ซ่ึงผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนดทิศทาง

การออกเสียงลงคะแนนได้ และได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้

แก่ผูถ้อืหุน้พร้อมหนงัสอืเชญิประชมุ AGM นอกจากนีผู้ถ้อืหุน้

สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ทางเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ

-  บรษิทัฯ ได้จัดเตรยีมบตัรลงคะแนนเสยีงส�าหรบัผูถ้อืหุ้นในการ

ออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ โดยในวาระการเลือกตั้ง

กรรมการ บรษิทัได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ใช้สทิธใินการเลือกตัง้

กรรมการเป็นรายบคุคล การนบัคะแนนเสยีงในแต่ละวาระเป็น

ไปอย่างเปิดเผยและโปร่งใส 

-  ประธานในที่ประชุม AGM ได้ด�าเนินการประชุมโดยเรียงตาม

วาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มเติม 

วาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม 

-  ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจ�านวนหุ้นที่ตน

ถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิออกเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง

หมวด 3 
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

 บริษัทฯ ตระหนักถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียและค�านึงถึง

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียท้ังภายในและภายนอกของบริษัทฯ ผู้มีส่วน

ได้เสียควรได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้

เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืน

ของกจิการ ในระบบการก�ากบัดูแลกจิการมผีูม้ส่ีวนได้เสยีหลายกลุม่

ด้วยกันที่ส�าคัญ ดังต่อไปนี้

 ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้จดัให้มกีารเปิดเผยข้อมลูส�าคญัอย่างเป็นธรรม 

โปร่งใส และทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการปฏิบัติ

อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีช่องทางรับ

แจ้งเบาะแส หรอืข้อร้องเรยีน หรอืข้อคดิเหน็ หรอืข้อเสนอแนะใดที่

แสดงว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้

รบัผลกระทบอนัจะก่อให้เกดิความเสยีหายต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุ

กลุ่มจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  หรือจากการปฏิบัติของพนัก

งานบริษัทฯ เกี่ยวกับการกระท�าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวม

ถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน 

หรือการกระท�าที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ โดย

บริษัทฯ จะด�าเนินการตรวจสอบขั้นตอนและบันทึกการสอบสวนไว้

เป็นลายลกัษณ์อกัษร และไม่เปิดเผยซึง่ผูแ้จ้งเบาะแส รวมทัง้ด�าเนนิ

การจดัเกบ็ข้อมลูการร้องเรยีนเป็นความลบั เพือ่คุม้ครองผลกระทบ

ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

สิทธิของผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท จึง

ก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นบริหาร

จัดการและด�าเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อให้บรรลุ

ตามเป้าหมายของบริษัท โดยบริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่า

เทียมและเป็นธรรม และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ อย่าง

สม�่าเสมอ ครบถ้วน ถูกต้องและเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งก�ากับดูแล

ป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทแสวงหา

ประโยชน์จากการใช้ข้อมูลที่ยังมิได้เปิดเผยในทางมิชอบ โดยมีการ

ก�าหนดห้ามคณะกรรมการและผู ้บริหารในการซื้อขายหุ ้นของ 

บริษัทฯ 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินและ 48 ชั่วโมงหลัง

ประกาศงบการเงิน

 บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและตระหนักถึงหน้าที่ในการ

ดูแลผู ้ถือหุ ้นอย่างเท่าเทียมทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานที่ก�าหนดไว้ตาม

กฎหมายและข้อบังคับบริษัท อาทิ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือ

หุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเลือกตั้งกรรมการ สิทธิ

ที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม เป็นต้น

 บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะรบัผดิชอบและสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้

กบัผูถ้อืหุน้ ค�านงึถงึการเจรญิเตบิโตของบรษิทัฯ อย่างยัง่ยนื และให้

ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง โดยด�าเนินการให้มีผล
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ประกอบการทีด่อีย่างสม�า่เสมอ และมกีารพฒันาธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง 

โดยการด�าเนินงานอย่างโปร่งใสด้วยระบบบัญชี ระบบการควบคุม 

และตรวจสอบภายในที่เชื่อถือได้ และจัดให้มีการดูแลรักษาไว้ซึ่ง

ทรัพย์สินของบริษัท บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการด�าเนินงานเพื่อ

สร้างผลก�าไร และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่

ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

สิทธิของพนักงำน

 บรษิทัฯ มุง่ม่ันสร้างระบบการบรหิารทรพัยากรบคุคลและการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม บริษัทฯ สรรหาและรักษา

พนักงานท่ีมีความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดย

มุง่พฒันาและเพิม่พนูความสามารถของพนกังานอย่างต่อเนือ่ง พร้อม

ทั้งส่งเสริมพนักงานให้มีโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพ 

ตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยในด้านผล

ตอบแทนบริษัทมีแนวทางการพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ ต�าแหน่งงาน ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน

ของพนกังานแต่ละคน โดยจะพจิารณาให้สอดคล้องกบัผลการด�าเนนิ

ธรุกจิของบรษิทัฯ สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม อกีทัง้จดั

ให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เหมาะสม ให้กับพนักงาน

โดยเทียบเคียงกับบริษัทอ่ืนที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 

และเป็นไปตามท่ีกฎหมายก�าหนด เช่น กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

ส�าหรับพนักงาน เป็นต้น และด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

นัน้บรษิทัฯ สนบัสนนุและให้ความส�าคญักบัการพฒันาความรู ้ความ

สามารถ และศกัยภาพทีเ่ป็นประโยชน์ต่อพนกังานทกุระดับอย่างต่อ

เนือ่งและสม�า่เสมอ เพือ่ความก้าวหน้าในอาชพีการงานของพนกังาน 

โดยจดัให้พนกังานเข้ารบัการอบรมในหลกัสตูรทีห่ลากหลายทัง้จาก

ภายในและภายนอกองค์กร

 ทั้งนี้บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีย่ิงข้ึนและ

สนบัสนนุให้มกีารพฒันาชวีติความเป็นอยูข่องครอบครัวพนกังานให้

มคีวามสขุและสามารถพึง่พาตนเองอย่างยัง่ยนื ตามแนวปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน และเคารพ

สิทธิในการรวมกลุ่มของพนักงาน ในอันท่ีจะเสนอแนะหรือก�าหนด

แนวทางการท�างาน และ/หรือข้อตกลงต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์

แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการท�างานร่วมกัน ตลอด

จนมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนการกระท�าความผิด แนวทาง

การไต่สวนหาข้อเท็จจริง และการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส

สิทธิของลูกค้ำ

 บริษัทฯ มุ่งม่ันที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

ความพงึพอใจสงูสดุของลกูค้า เอาใจใส่และดแูลรบัผดิชอบต่อลกูค้า

อย่างดท่ีีสดุ ตลอดจนด�าเนนิการต่างๆ เพือ่ให้ลกูค้ามคีวามมัน่ใจและ

พงึพอใจในสนิค้าของบรษิทัทีม่คีณุภาพและเป็นธรรมในระดบัราคา

ทีเ่หมาะสม อกีทัง้จดัให้มกีระบวนการทีล่กูค้าสามารถแจ้งถงึปัญหา

ของการน�าสินค้าไปใช้ หรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม ผ่านทาง 

E-mail หรอื Call Center เพือ่ทีบ่รษิทัฯ จะได้ป้องกนั/แก้ไขปัญหา

ให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม รวมทั้งน�าข้อมูลดังกล่าว

ไปปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้าและการให้บริการดังกล่าวต่อไป

สิทธิของคู่ค้ำ คู่แข่งทำงกำรค้ำ และเจ้ำหนี้

 บรษิทัฯ ยดึถอืความเสมอภาคและความซือ่สตัย์ในการด�าเนนิ

ธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันบนหลักจรรยาบรรณท่ีดีปฏิบัติตาม

กฎหมาย กติกาและเงื่อนไขที่มีต่อคู่สัญญาอย่างเคร่งครัด สร้าง

พันธมิตรทางการค้า รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับทุกฝ่าย  อีกทั้ง

มีกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โปร่งใส โดยยึดถือการปฏิบัติ

ตามเง่ือนไขทางการค้าและสัญญาที่ก�าหนด  และสนับสนุนคู่ค้า/ 

คู่ธุรกิจที่ด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิง่แวดล้อม และบรษิทัจะไม่ท�าธรุกรรมกบับคุคลหรอืนติิบคุคล

ทีก่ระท�าผดิกฎหมาย หรอืมพีฤตกิรรมทีส่่อไปในทางทจุรติโดยมกีาร

พิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและยุติธรรม ค�านึงถึงความสมเหตุสม

ผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ มีการก�าหนดระเบียบใน

การจัดหาและการด�าเนินการต่างๆ ที่ชัดเจน  โดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน

ของความเป็นธรรมค�านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน และเพ่ือเป็นการ

ป้องกันการทุจริตจากคู ่ค้าและพนักงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะ

พิจารณาตัดความสัมพันธ์กับคู่ค้าทันที หากพบการทุจริต ให้สินบน

หรอืประโยชน์ใดๆ แก่ผูเ้กีย่วข้องเพือ่ไม่ให้เข้าท�าสญัญาหรอืธรุกรรม

ใดๆ กับบริษัท

สิทธิของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

 บรษิทัตระหนกัถงึความเป็นส่วนหนึง่ของสงัคมและชมุชน และ

ให้ความส�าคัญต่อความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อปลูกฝัง

จิตส�านึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อมและสังคม

ส่วนรวมให้เกดิขึน้ในหมูพ่นกังานทกุระดบัและสนบัสนนุให้พนกังาน

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น มีส่วนร่วมทางสังคมในการ

ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่ธ�ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม

ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชน 

ที่ดีในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสม�่าเสมอ

 ด้านชมุชนและสงัคมบรษิทัได้ตระหนกัถงึการเป็นส่วนหนึง่ของ

สังคมในอันที่จะต้องช่วยเหลือเก้ือกูลกันในสังคม เพื่อเป็นการ

ตอบแทนสังคมทั้งในท้องถิ่น โดยมีการสร้างงานและสร้างโอกาสให้

แก่ชุมชน การให้ทุนการศึกษา รวมทั้งการให้ความส�าคัญต่อ ความ

ส�าคญัของการสร้างเสรมิสขุภาพในชมุชน โดยได้เข้าร่วมกจิกรรมการ

ช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนต่างๆ การตรวจสุขภาพให้กับชุมชน  

อกีทัง้บรษัิทจดักจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิคณุภาพของสงัคมด้านต่างๆ รวม

ทั้งการบริจาคเพื่อสาธารณะประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

 ด้านส่ิงแวดล้อม บริษัทได้ให้ความส�าคัญในอันที่จะสร้าง 

ค่านยิมและจติส�านกึในการรกัษาสิง่แวดล้อมและใช้ทรพัยากรอย่าง

มีคุณค่า ผ่านการอบรมการจัดกิจกรรม การรณรงค์และการปลูกฝัง
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ค่านยิมการใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่าภายในองค์กรทีห่ลากหลาย เช่น  

การรณรงค์การลดปรมิาณการใช้กระดาษในส�านกังาน การปิดไฟใน

เวลาพักหรือเมื่อไม่มีการใช้งานและมีระบบการบ�าบัดน�้าเสียใน

โรงงาน  ดแูลการด�าเนนิกระบวนการผลติเป็นมติรกบัสภาพแวดล้อม

และชุมชนมากที่สุด 

 นอกจากนี ้บรษิทัฯ ให้ความส�าคญักบัสทิธมินษุยชนขัน้พืน้ฐาน

เพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ 

ส่งเสรมิความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชัน้ ไม่ใช้แรงงานเดก็ 

และต่อต้านการคอรัปชั่น ทุกรูปแบบเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการ

ก�ากับดูแลกิจการของบริษัท โดยแสดงให้เห็นเจตนารมย์ท่ีชัดเจน

และแน่วแน่ท่ีจะไม่ให้การสนับสนุนหรือท�าธุรกิจกับผู้ประกอบการ

ที่มีความเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมถึงการปฏิบัติต่อ

พนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรมและส่งเสริมความเสมอภาค โดย

จัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยสุขอนามัยในสถานที่ท�างาน และ

การก�าหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม ตลอดจนไม่ใช้แรงงานเด็ก

ทุกรูปแบบ

หมวด 4 
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

กำรเปิดเผยข้อมูล

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของการเปิดเผยข้อมูล

สารสนเทศที่ส�าคัญของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็น

ปัจจุบัน โปร่งใส ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ ในระยะเวลาเหมาะสม

และเป็นประโยชน์เพือ่การตดัสนิใจในการลงทนุ การบรหิารงาน และ

ตัดสินใจด�าเนินการใดๆ ส�าหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  จึงมีความ

จ�าเป็นที่ต้องมีการควบคุมและก�าหนดมาตรการในการเปิดเผย

สารสนเทศทัง้ทีเ่ป็นสารสนเทศทางการเงินและทีไ่ม่ใช่ทางการเงนิให้

ถกูต้องตามทีก่ฎหมายก�าหนด  โดยบรษิทัฯ ให้ข้อมลูแก่ผูท้ีเ่กีย่วข้อง

ทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมด้วยข้อมูลที่เหมาะสม ถูกต้อง เชื่อถือได้ 

ทันเวลา และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน 

โดยผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เว็บไซต์ของบริษัทฯ และอื่นๆ ดังนี้

- เป ิดเผยข ้อมูลที่ส�าคัญผ ่านระบบ SET Portal ของ

ตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- ตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อกับนัก

ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

- เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนที่จัดโดย

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพือ่แถลงผลการด�าเนนิงาน

เป็นประจ�าทุกไตรมาส 

- ให้ข้อมูลนักลงทุนต่างประเทศผ่านกิจกรรม Roadshow ใน

ต่างประเทศ

- จัดงาน Analyst / Fund Manager Meeting เพื่อให้ข้อมูล

นักวิเคราะห์และกองทุน

- เผยแพร่ข่าวผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพข่าว สื่อโฆษณา 

และโซเชียลมีเดีย

กำรใช้ข้อมูลภำยใน

 บรษิทัฯ ได้ก�าหนดมาตรการและแจ้งให้กรรมการและ ผูบ้รหิาร

ของบริษัททราบอย่างชัดเจนเก่ียวกับการ ห้ามมิให้กรรมการ 

ผู ้บริหาร พนักงานระดับผู ้อ�านวยการฝ่ายขึ้นไป และบุคคลท่ี

เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

ภายใน 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน และเป็นเวลา 48 ชั่วโมง

ภายหลงัข้อมลูสารสนเทศส�าคญัถกูเปิดเผย (Blackout Period) ทัง้นี้

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์จะแจ้งเป็นจดหมายไปยังบุคคลท่ีเกี่ยวข้องให้

ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ได้ก�าหนดโทษส�าหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืน

ในการน�าข้อมลูภายในของบรษิทัไปใช้เพือ่ประโยชน์ให้ตนเองและผู้

อื่นไว้ในระเบียบของบริษัทฯ โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจา

จนถึงขั้นให้ออกจากงาน

 ทัง้นีก้รรมการและผูบ้รหิารต้องรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์

ของบรษิทัฯ เมือ่ได้รบัแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรอืผูบ้ริหาร

ระดับสูงของบริษัทเป็นครั้งแรก (แบบ 59-1) โดยยื่นต่อ ก.ล.ต. 

ภายใน 30 วันท�าการนับจากวันที่ด�ารงต�าแหน่ง และรายงานการ

เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เมื่อมีการซื้อ ขาย 

โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) ภายใน 3  

วันท�าการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 ทั้งนี้ในปี 2560 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระท�าความผิดของ

กรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสงู และพนกังานทีเ่กีย่วข้องเกีย่วกบัการใช้

ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

กำรต่อต้ำนทุจริตคอรัปชั่น

 บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไป

ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นดังกล่าว 

บริษัทฯจึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective 

Action Coalition against Corruption หรือ CAC) ของสมาคม 

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพ่ือแสดงเจตนารมณ์และ 

ความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบของ

บริษัท โดยอยู่ระหว่างด�าเนินการจัดท�าแบบเพื่อยื่นขอการรับรอง

กำรแจ้งเบำะแสและร้องเรียน

 บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน 

ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับ

ผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจากการด�าเนินธุรกิจ 

ของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติของพนักงานบริษัทฯ เกี่ยวกับการ 

กระท�าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึง
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การทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระท�าที่ขาด

ความระมัดระวังและขาดความรอบคอบผ่านทางช่องทางดังนี้ 

1. แจ้งผ่านเว็บไซต์ www.taokaenoi.co.th

2. ผ่านอีเมลล์  whistleblower@taokaenoi.co.th

3. ผ่านไปรษณีย์ กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใด 

 บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง  

 จ�ากัด (มหาชน)   

 337  ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด  

 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

 โดยบริษัทฯ จะด�าเนินการตรวจสอบขั้นตอนและบันทึกการ

สอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และไม่เปิดเผยซ่ึงผู้แจ้งเบาะแส 

รวมทั้งด�าเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนเป็นความลับ เพ่ือ

คุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับ

การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ การก�ากับดูแลกิจการให้เป็นไปตาม

กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้น

โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจ�านวนรวม 8 คน โดยเป็นกรรมการ

อิสระจ�านวน 3 คน ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

จากหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งด้านธุรกิจ วิศวกรรมและการผลิต 

ขายและการตลาด บญัชแีละการเงนิ ซ่ึงเกีย่วข้องและสนบัสนนุธรุกิจ

ของบริษัทฯ นอกจากนี้แล้วบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อ

ท�าหน้าทีใ่ห้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีค่ณะกรรม

การบริษัทฯ จะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของ

คณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ

คณะกรรมการ 

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท

1. คณะกรรมการบรษัิท มอี�านาจบรหิารบรษิทัฯ ดูแลและจดัการ 

บริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ 

บริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการและมติของ

ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นด ้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย ์สุจริต 

ระมัดระวัง และรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ บนพืน้ฐานของ

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

2. คณะกรรมการบริษัท มีอ�านาจแต่งตั้งกรรมการ และ/หรือ  

ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ เพือ่ด�าเนนิการอย่างหนึง่อย่างใดหรือ

หลายอย่างได้เพ่ือปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก 

คณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งมีอ�านาจแต่งตั้งประธานเจ้า

หน้าที่บริหาร (CEO) และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เช่น  

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน ตามความเหมาะสมและความจ�าเป็น รวมท้ัง

อนุมัติขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 

ตลอดจนยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอ�านาจ 

ดังกล่าวได้

3. เพือ่ส่งเสรมิให้กรรมการบรษิทัอทุศิเวลาในการปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้

อย่างมีประสิทธิภาพ ให้กรรมการบริษัทแต่ละคนด�ารง

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน 5 บริษัท

4. ก�าหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อ

ผูกพันบริษัทฯ

5. ก�าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณ

ของบริษัทฯ ควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของ 

ฝ่ายบรหิารหรอืบคุคลทีไ่ด้รบัมอบหมายให้เป็นไปตามนโยบาย

และแผนงานที่คณะกรรมการได้ให้ไว้

6. พจิารณาทบทวนและอนมุตัใินเร่ืองท่ีส�าคญัเกีย่วกบัการด�าเนนิ

งานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทาง

ธรุกจิ เป้าหมายและแผนการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ เป้าหมาย

ทางการเงิน โครงการลงทุนขนาดใหญ่ และงบประมาณของ 

บริษัทฯ

7. ก�ากับดูแลติดตามให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตาม

นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

8. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบ

บญัชทีีเ่ชือ่ถอืได้ รวมทัง้ดแูลให้มรีะบบการควบคมุภายในและ

การตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

9. จดัให้มรีายงานประจ�าปีของบรษิทัฯ และ/หรอืของคณะกรรม

การบรษิทัฯ ให้เป็นไปตามทีก่ฎหมายหรอืกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง

ก�าหนด

10. จดัให้มนีโยบายเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการตามหลกัธรรมาภิ

บาลและการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

11. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกหากมีความ

จ�าเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมะสม 

12. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสี่ยง

และติดตามผลการปฏิบัติงาน 

13. จัดการให้บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทฯ เพื่อช่วยเหลือคณะ

กรรมการบริษัทฯ ในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การด�าเนิน

ธรุกจิของบรษิทัฯ เป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง

14. ดแูลผลประโยชน์ของผูถ้อืหุ้นทัง้รายใหญ่และรายย่อยตามสทิธิ

อย่างเป็นธรรม รวมถึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

อย่างเป็นธรรม 
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15. จัดให้มีการถ่วงดุลอ�านาจของฝ่ายจัดการ และ/หรือผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยให้ความส�าคัญต่อ

สัดส่วนหรือจ�านวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการของ 

บริษัทฯ ด้วย

16. ดแูลให้มกีระบวนการในการจดัส่งข้อมลูเพือ่ให้คณะกรรมการ

ได้รับข้อมูลจากฝ่ายจัดการเพียงพอที่จะท�าให้สามารถปฏิบัติ

ตามอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์ 

17. ดแูลให้มกีระบวนการและจดัการทีช่ดัเจนและโปร่งใสเกีย่วกบั

การท�ารายการระหว่างกนัระหว่างบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยกบั

บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์ โดยต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและ

เพียงพอ รวมทั้งมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทย่อยได้ 

18. ก�ากบัดแูลให้มกีารเปิดเผยข้อมลูส�าคญัทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัฯ 

อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึง

ข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ 

19. ควรจดัให้มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั อย่างน้อย 7 ครัง้

ต่อปีและให้กรรมการเข้าร่วมประชมุอย่างน้อยสามในสี ่(ร้อยละ 

75) ของจ�านวนครั้งของการประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละปี 

20. ควรจัดให้มีการประชุมคณะกรรมบริษัท โดยไม่มีกรรมการ

บริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

21. คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอ�านาจและพิจารณาอนุมัติเรื่อง

ใดๆ ซึ่งจ�าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ หรือที่เห็นว่าเหมาะ

สมและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ

 เรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะกระท�าได้ก็ต่อเมื่อ

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 (ก) เรื่องใดๆ ที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น

 (ข) เรือ่งใดๆ ทีก่รรมการมส่ีวนได้เสยีและอยูใ่นข่ายทีก่ฎหมาย

หรอืประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยระบใุห้

ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

22. คณะกรรมการบริษัทจะด�าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ�าทกุปี โดยเป็นการเปรยีบ

เทียบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้เป็นไปตามข้อ

ก�าหนดในกฎบตัรของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษทั

จะน�าผลที่ได้รับจากการประเมินผลดังกล่าวมาพิจารณา

ปรบัปรงุการปฏบิตังิานของตนต่อไป และจดัให้มกีารประเมนิ

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดเป็น

ประจ�าทุกปี และเปิดเผยผลการประเมินดังกล่าวในภาพรวม

ไว้ในรายงานประจ�าปี

23. คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอ�านาจ หน้าท่ีและความรับผิด

ชอบอื่นใด ตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ี

เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลาย

คนหรอืบคุคลอืน่ใดปฏบิตักิารอย่างหนึง่อย่างใดแทนคณะกรรมการ

ก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข

อ�านาจนั้นๆ ได้ ทั้งนี้ การมอบอ�านาจดังกล่าว จะไม่รวมถึงการมอบ

อ�านาจหรือการมอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้กรรมการหรือผู้รับมอบ

อ�านาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือหรือบุคคลท่ี

อาจมคีวามขดัแย้ง มส่ีวนได้เสยี หรอืมผีลประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใด 

ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งก�าหนด

ให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการท�ารายการท่ี

เกีย่วโยงกันและการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ทีส่�าคญัของบ

รษิทัฯ ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ ประกาศของ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อ

ก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว

กำรสรรหำกรรมกำรบริษัท

 บริษัทฯ มีขั้นตอนการคัดเลือกโดยให้คณะกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณาถงึคณุสมบตัคิวามเหมาะสม

ด้านความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์การในการท�างาน และ

น�าเสนอรายชือ่กรรมการเพือ่ให้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นพจิารณาอนมุตัต่ิอ

ไป ซึ่งในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ จะด�าเนินการตามข้อ

บังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 

คน ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการ

ทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของ

บริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

ที่กฎหมายก�าหนด

2. การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ใช้คะแนน

เสยีงข้างมากและให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารดังต่อไปนี้

 (1)`ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

 (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นราย

บุคคลไป

 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงข้างมากสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็น

ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะมี ในกรณีที่

บคุคลซึง่ได้รบัการเลอืกตัง้ในล�าดบัถัดลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิ

จ�านวนที่จะมี ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
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กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำร

 บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนผล

การปฏิบัตหิน้าท่ีของคณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชดุย่อย

เป็นประจ�าทุกปี ปีละ 1 ครั้ง โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 แบบ 

คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a 

Whole) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-

Assessment) ซึ่งผลการประเมินนั้นคณะกรรมการบริษัทได้

วิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อก�าหนดมาตรการในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการท�างานของคณะกรรมการต่อไป มาวิเคราะห์

ส�าหรบัจดัท�าแผนพฒันาการปฏบิตังิานต่อไป โดยมรีายละเอยีดดงันี้

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัททั้งคณะ 

 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้ง

คณะแบ่งการประเมินเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ 

(1)  โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

(2)  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(3)  การประชุมคณะกรรมการ 

(4)  การท�าหน้าที่ของกรรมการ 

(5)  ความสัมพันธ์ของฝ่ายจัดการ 

(6)  การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 

 ทัง้นี ้ในปี 2560 ผลประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ

ทั้งคณะสรุปได้ว่า คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการ

ก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั โดยมผีลการปฏบิตังิานส่วนใหญ่อยู่

ในระดับดีเยี่ยม โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.33

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยทั้งคณะ 

แบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัทัง้คณะแบ่ง

การประเมินเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ 

(1)  โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

(2)  การประชุมคณะกรรมการ

(3)  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(4)  เรื่องอื่นๆ

 ทัง้นี ้ในปี 2560 ผลการประเมนิคณะกรรมการชดุย่อยทัง้คณะ

สรปุได้ว่า คณะกรรมการชดุย่อยปฏิบตัหิน้าท่ีตามหลกัการก�ากับดแูล

กิจการที่ดีของบริษัท โดยมีผลการปฏิบัติงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี

เยี่ยม โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.38

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรเป็นรำยบุคคล  

 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล

แบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ 

(1)  โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

(2)  การประชุมคณะกรรมการ 

(3)  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

 ทั้งนี้ ผลการประเมินกรรมการเป็นรายบุคคลสรุปได้ว ่า 

กรรมการของบรษิทัมคีณุสมบตัแิละได้ปฏบัิตภิาระหน้าทีแ่ละความ

รบัผดิชอบอย่างดเียีย่มและเหมาะสมตามแนวทางการปฏบิตัทิีด่ขีอง

กรรมการโดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.91

บทบำทหน้ำที่ของประธำนกรรมกำร

 เพือ่ให้มกีารแบ่งแยกอ�านาจหน้าทีใ่นเรือ่งการก�าหนดนโยบาย

ของบริษัทฯ และการบริหารงานของบริษัทฯ จึงก�าหนดให้ประธาน

กรรมการ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

1.  เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นตลอดจนมี

บทบาทในการก�าหนดระเบียบวาระการประชุม

2.  มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไป

ตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้

กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ

3.  สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่

อย่างเตม็ความสามารถ ตามขอบเขตอ�านาจหน้าทีค่วามรบัผดิ

ชอบและตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

4.  ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้

บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้

8.2 คณะกรรมการชุดย่อย

 เพือ่ให้การปฏบิติัหน้าทีข่องคณะกรรมการมปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิล คณะกรรมการได้จัดให้มคีณะกรรมการชดุย่อย เพือ่ช่วย

ศึกษาและกลั่นกรองการด�าเนินงานตามความจ�าเป็น โดย ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยทั้งสิ้น 3  คณะ 

ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ  (2) คณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และ (3) คณะกรรมการบรหิารความ

เสี่ยง โดยขอบเขตหน้าที่มีดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่

1. สอบทานให้บรษิทัฯ มกีารรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและ

เปิดเผยข้อมลูอย่างเพยีงพอ เพือ่ให้เกดิความเท่าเทยีมกนัของ

ผู้ถือหุ้น โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและ 

ผูบ้รหิารทีรั่บผิดชอบจดัท�ารายงานทางการเงินท้ังรายไตรมาส

และประจ�าปี
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2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal 

control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่หมาะ

สมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วย

งานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ

พจิารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจ

สอบภายใน

3. สอบทานให้บริษทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ

เพือ่ท�าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษทัฯ และเสนอค่าตอบแทน

ของบุคคลดังกล่าว รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดย

ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัด

แย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

ท้ังนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น

ประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ รวมทัง้พจิารณาการเปิดเผยข้อมลู

ของบริษัทฯ ในกรณีที่มีรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่

อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มคีวามครบถ้วนถกูต้อง

6. หากผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ พบเหตุการณ์ที่น่าสงสัย

เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นใดๆ ซึ่งมีความ

รับผิดชอบตอ่การปฏิบัตงิานของบริษทัและบรษิัทย่อยละเมดิ

กฎหมาย และผู้สอบบญัชีได้รายงานเหตกุารณ์ดงักล่าวต่อคณะ

กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบต้องด�าเนินการ

โดยไม่ชกัช้าในการตรวจสอบเพิม่เตมิและรายงานผลการตรวจ

สอบเบ้ืองต้นต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีภายใน 30 วันนับจากวันที่

ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี

7. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน

รายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย

ข้อมูลอย่างน้อยดังนี้

 (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้

ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

 (ข) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายใน

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

 (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลัก 

ทรพัย์ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกิจของบริษทัฯ และ

บริษัทย่อย

 (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

 (จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์ 

 (ฉ) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้า

ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

 (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจ

สอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter) 

 (ซ) รายการอืน่ใดท่ีเหน็ว่าผูถ้อืหุ้นและผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบ 

ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบ

หมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

8. ในการปฏิบตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอื

มีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�าดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผล 

กระทบอย่างมนียัส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนนิงาน

ของบรษิทัฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรม

การบริษัทฯ เพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะ

กรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

 (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 (ข) การทจุรติหรือมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องท่ีส�าคญัใน

ระบบควบคุมภายใน

 (ค) การฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

 หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ด�าเนินการให้มีการ

ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่ก�าหนด กรรมการตรวจสอบราย

ใดรายหนึง่อาจรายงานว่ามรีายการหรอืการกระท�าข้างต้นต่อ

ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์

หรือตลาดหลักทรัพย์

9. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระ

จากทีป่รกึษาทางวชิาชพีอืน่ใดเมือ่เหน็ว่าจ�าเป็นด้วยค่าใช้จ่าย

ของบริษัทฯ

10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายตาม

ที่เห็นสมควร

 ในการปฏบิตังิานตามขอบเขต หน้าที ่และความรบัผดิชอบ ให้

คณะกรรมการการตรวจสอบมีอ�านาจเชิญให้ฝ่ายบริหาร ผู้บริหาร 

หรอื พนกังานของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยทีเ่กีย่วข้องมารายงาน ให้

ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจ�าเป็น 

ทัง้นีค้ณะกรรมการบรษิทัมอี�านาจในการแก้ไขเปลีย่นแปลงขอบเขต

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามที่จ�าเป็นหรือเป็น

สมควร
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วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง

 กรรมการตรวจสอบมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี เว้น

แต่เป็นกรณทีีอ่อกตามวาระ ตามข้อบงัคบัของบรษิทัฯ ซึง่อาจได้รบั

เลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่

1. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการ

และผู้บริหารระดับสูงโดยให้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธี

การสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส

เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่

ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. พิจารณาแนวทางก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้

บรหิารระดบัสงูโดยให้มกีารก�าหนดรปูแบบ หลกัเกณฑ์และวิธี

การก�าหนดค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพือ่เสนอ

ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอืทีป่ระชมุผูถื้อหุ้น

เพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

 โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือน�า

เสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน เพือ่สนบัสนนุการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนให้บรรลตุามหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมาย

วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง

 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีวาระการด�ารง

ต�าแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งต้ังกลับเข้ามาด�ารง

ต�าแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่

1. ก�าหนดนโยบาย กลยทุธ์ และแนวทางในการบรหิารความเสีย่ง

ระดับองค์กร

2. ก�าหนดแผนจัดการความเสี่ยงของฝ่ายจัดการ รวมทั้ง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร

3. ก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตามนโยบาย กลยุทธ์ และ

แนวทางในการบรหิารความเสีย่งระดบัองค์กร  ตดิตามผลการ

ปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และ

รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจ�า

4. ทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของนโยบาย กลยุทธ์ 

และแนวทางการบรหิารความเสีย่งอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และ

ในทกุๆ ระยะเวลาทีพ่บว่าระดบัความเสีย่งมกีารเปลีย่นแปลง

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง

 กรรมการบรหิารความเสีย่ง มวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 

3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งต่อไปได้อีก

ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (Chief Executive Officer) ม ี

หน้าที่บริหารและควบคุมบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค ์

เบื้องต้นของบริษัทฯ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องปฏิบัติ

หน้าที่และรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งด้วยตนเอง

หรอืมอบหมายให้ผูจ้ดัการในระดบัถดัไปเป็นผูด้�าเนนิการแทนหน้าที่

และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีดังต่อไปนี้ รวม

ถึงแต่ไม่จ�ากัด

1. ควบคมุดแูล และให้ค�าแนะน�าต่างๆ ในการด�าเนนิงานและการ

บริหารงานของบริษัทฯ ในแต่ละวัน

2. มีอ�านาจในการด�าเนินธุรกิจใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุ 

ประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อตกลง ค�าสั่ง ตลอดจนมติที่

ประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอื มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุ้น

ของบริษัทฯ

3. ชี้น�าแนวทางที่จะช่วยให้บริษัทฯ บรรลุผลด้านวิสัยทัศน์ พันธ

กิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ทางธุรกิจ

ประจ�าปีของบริษัทฯ

4. มอบอ�านาจช่วงหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใดที่ประธานเจ้า

หน้าที่บริหารเห็นสมควรท�าหน้าที่แทนประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารในเรื่องท่ีจ�าเป็นและเหมาะสม โดยค�านึงถึงผล

ประโยชน์ของบรษิทัฯ เป็นส�าคญัและต้องอยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์

ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

5. สั่งการและให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการด�าเนินการตามโครงการ

และวัตถุประสงค์ตามที่ก�าหนดไว้ในขอบข่าย และทิศทาง 

ของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละ

วันเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัย

ภายนอกและปัจจัยภายใน

7. ดแูลตดิต่อสือ่สารกบัสาธารณชน ผูถ้อืหุ้น ลกูค้า และพนกังาน 

เพื่อเสริมชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีของบริษัทฯ

8. มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติการด�าเนินงานในธุรกรรมด้านต่างๆ 

ทั้งในเรื่องของการซื้อขายสินค้า การจัดหาวัตถุดิบ การตลาด 

การบริหารงานบุคคล การจัดซื้อ และการบริหารงานท่ัวไป 

เพื่อการท�าธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ ทั้งนี้การพิจารณา

อนมุตัดิงักล่าวต้องอยูภ่ายใต้เงือ่นไขและข้อจ�ากดัตามประกาศ 

เรื่องระเบียบอ�านาจการอนุมัติของบริษัทฯ



บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (มหาชน) 47

9. แต่งตั้งตัวแทนซื้อและตัวแทนขายในการด�าเนินธุรกรรม

ทางการค้าปกติของบริษัทฯ

10. รับสมัครและจัดจ้างพนักงาน เช่นเดียวกับการโอนย้าย สับ

เปลี่ยนระหว่างสายงานเดียวกัน ระหว่างแผนก ระหว่างฝ่าย 

หรือบอกเลิกการจ้างพนักงาน และก�าหนดอัตราค่าจ้าง เงิน

เดอืน ค่าตอบแทน โบนสั และสวัสดกิารต่างๆ ส�าหรบัพนกังาน

11. พิจารณาแต่งตั้งท่ีปรึกษาภายนอกส�าหรับการด�าเนินงานขอ

งบริษัทฯ ตามที่เห็นสมควร

12. มีอ�านาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ค�าสั่ง ระเบียบ 

ประกาศ และบันทกึความเข้าใจ เพือ่ให้แน่ใจว่าการด�าเนนิงาน

ของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบาย และเพ่ือผลประโยชน์ของ 

บริษัทฯ รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร

13. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

บริษัทฯ เป็นครั้งคราว

14. ด�าเนนิกจิการทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารงานทัว่ไปของบรษิทัฯ 

15. มีอ�านาจในการลงนามเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวกับการด�าเนินงาน

ทีจ่�าเป็นส�าหรบั หรอืทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิธรุกรรมทางการค้า

ปกติของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 ถึง 14 ข้างต้น

 อย่างไรก็ตาม อ�านาจในการกระท�านิติกรรมใด ๆ ที่ (ก) อาจ

ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

(ข) อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของประธานเจ้า

หน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่มีส่วนได้

เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายและ

ประกาศของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

หรือของประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน หรือของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ไม่ถือว่าอยูภ่ายใต้ขอบข่ายอ�านาจ

ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการพิจารณานิติกรรมดังกล่าวโดย

ดุลพินิจของตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนกระท�าในนามของ

ตนเองในกรณดัีงกล่าวนี ้นติกิรรมดังกล่าวนัน้จะต้องน�าเสนอเพือ่ให้

ได้ความเหน็ชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่น�าเสนอไปยงั

คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) 

ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายต่อไป 

ยกเว้นเป็นการอนมุตัริายการทีเ่ป็นไปตามธรุกจิปกตทิีม่กีารก�าหนด

ขอบเขตที่ชัดเจนไว้แล้ว

ขั้นตอนการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารน้ัน คณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้กล่ันกรองสรรหาบุคคลที่มี

คุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และ

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ และ

เข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้

บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดไว้ได้ 

โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติแต่งต้ังผู้บริหารสูงสุดดัง

กล่าว 

 บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการและผู้

บริหารระดับสูงสุดตามคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 

2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้

ความสามารถ

3. ไม่เคยรับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุกในความ

ผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระท�าโดยทุจริต

4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรอืปลดออกจากราชการ หรอืองค์การ 

หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

5. ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยส�านักงาน ก.ล.ต. หรือไม่อยู่

ระหว่างถูกด�าเนินคดีอันเนื่องจากกรณีที่ส�านักงาน ก.ล.ต. 

กล่าวโทษหรือเคยต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก ไม่ว่าศาล

จะมีค�าพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจ�าคุก

หรอืพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถงึ 3 ปี ทัง้นีเ้ฉพาะในความ

ผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังต่อไปนี้

 (ก) การกระท�าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรพัย์

หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ข) การกระท�าโดยทุจริต หรือการท�าให้เสียหายต่อทรัพย์สิน 

ต่อเจ้าหนี้ หรือต่อประชาชน

 (ค) ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง หรือซื่อสัตย์สุจริต

 (ง) จงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระส�าคัญ หรือปกปิด

ข้อความจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่ควรบอกให้แจ้ง

 (จ) ประกอบธรุกจิหลกัทรพัย์หรอืธุรกจิสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า

โดยไม่ได้รบัอนญุาตและเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน

6. ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานที่ก�ากับดูแลสถาบัน

การเงิน ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ หรือไม่อยู่ระหว่าง

ถูกด�าเนินคดีอันเนื่องจากกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษ 

หรือไม่อยู่ระหว่างถูกหน่วยงานดังกล่าว ห้ามเป็นกรรมการ

หรือผู้บริหารของสถาบันการเงิน หรือไม่เคยต้องค�าพิพากษา

ถึงที่สุดให้จ�าคุก ไม่ว่าศาลจะมีค�าพิพากษาให้รอการลงโทษ

หรอืไม่ และพ้นโทษจ�าคกุหรอืพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่

ถึง 3 ปี ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานท่ีมี

ลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน และ

ท�าให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินท่ีบุคคลนั้น

เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือต่อลูกค้า 

7. ไม่เคยต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก ไม่ว่าศาลจะมีค�า

พิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจ�าคุกหรือพ้น
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จากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี  ทั้งนี้ ในความผิดอาญา

แผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง 

หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน 

8. ไม่เป็นผู้ที่ศาลมีค�าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตาม

กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

กฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ หรอื

กฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พ้น 3 ปีนับแต่วันที่

ศาลมีค�าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

9. ไม่มีพฤติกรรมกระท�าการ หรือละเว้นกระท�าการโดยไม่สุจริต 

หรอืประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรงในการท�าธรุกรรมของบรษัิท

หรอืบรษิทัย่อย  และเป็นเหตใุห้บรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้ได้รบัความ

เสียหาย หรือเป็นเหตุให้ตนหรือบุคคลอื่นได้รับประโยชน์โดย

มิชอบ

10. ไม่มพีฤตกิรรมในการเปิดเผย หรอืเผยแพร่ข้อมลู หรอืข้อความ

เกีย่วกบับรษิทัหรอืบริษทัย่อยอันเป็นเทจ็ทีอ่าจท�าให้ส�าคญัผดิ 

หรอืโดยปกปิดข้อความจรงิทีค่วรบอกให้แจ้งในสาระส�าคญัซึง่

อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่

เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยการสั่งการ การมีส่วนรับผิดชอบ หรือมี

ส่วนร่วมในการจัดท�า เปิดเผย หรอืเผยแพร่ข้อมูลหรอืข้อความ

นัน้ หรอืโดยการกระท�าหรอืละเว้นการกระท�าอืน่ใด  ทัง้นีเ้ว้น

แต่พิสูจน์ได้ว่าโดยต�าแหน่ง ฐานะ หรือหน้าที่ของตน ไม่อาจ

ล่วงรูถึ้งความเป็นเทจ็ของข้อมูลหรอืข้อความดงักล่าว หรอืการ

ขาดข้อเท็จจริงที่ควรต้องแจ้งนั้น

 ทั้งนี้ การท�าธุรกรรมดังต่อไปน้ีของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่

ว่าจะเป็นการสั่งการ การอนุมัติ การสนับสนุน การได้รับ

ประโยชน์ หรือการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยส�าคัญในลักษณะอื่น

ใด เข้าลักษณะการมพีฤตกิรรมไม่สจุรติ เว้นแต่จะพสิจูน์ได้เป็น

ประการอื่น

 (ก) ธุรกรรมที่มิได ้กระท�าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชน 

ผู ้ประกอบธุรกิจจะพึงกระท�ากับคู ่สัญญาทั่วไปใน

สถานการณ์เดียวกัน และไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของ

บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นส�าคัญ หรือมีลักษณะไปในทาง

เอื้อประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลอื่น

(ข) ธรุกรรมทีไ่ม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดตามกฎหมาย

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เก่ียวกับการท�า

รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการท�ารายการที่มีนัยส�าคัญที่

เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

11. ไม่มีพฤติกรรมที่เป็นการกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอา

เปรยีบผูล้งทนุในการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรอืสญัญาซือ้ขายล่วง

หน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�าดัง

กล่าว

8.3 การพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหารสูงสุด

 การก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุด

ย่อย และผู้บริหารสูงสุด ให้พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนตาม

แนวทางดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนเค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณา

ในการก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุด

ย่อย และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร โดยพจิารณาให้เหมาะสม

กบัภาระหน้าที ่ความรบัผดิชอบ ผลงาน ประเภท/ขนาดธรุกจิ

ของบรษิทั และประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบัจากบคุลากรแต่ละ

ท่าน โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม

และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ โดย

เปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน อีกทั้งยังต้อง

พิจารณาประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และ

จ�านวนค่าตอบแทนที่เหมาะสม

2. หากมีการเสนอปรับอัตราค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร ให้น�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

รายการดังกล่าว

3. การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการ

ชดุย่อย ให้น�าเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นพจิารณาอนมุตัเิป็นประจ�า

ทุกปี

8.4 การก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานของบรษัิท
ย่อยและบริษัทร่วม

 ในเร่ืองของการควบคมุดแูลบรษัิทย่อยและบรษิทัร่วม บรษิทัฯ 

จะส่งกรรมการหรือพนักงานระดับสูงเข้าไปก�ากับดูแลบริษัทย่อย

และบริษัทร่วม เพื่อก�าหนดนโยบายที่ส�าคัญและควบคุมการด�าเนิน

ธุรกิจ  การด�าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม และสร้าง

ประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มบริษัทฯ โดยรวม และบริษัทฯ ควรมีสิทธิ

คัดค้าน (Veto Right) ในเรื่องที่ส�าคัญๆ ที่จะด�าเนินการโดยบริษัท

ย่อยนั้นๆ โดยการลงทุนในบริษัทดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณา

อนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อน และในกรณีที่เป็นการ

เข้าท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัจะต้องผ่านการพจิารณาอนมุตัจิากคณะ

กรรมการตรวจสอบอีกด้วย นอกจากนี้ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อ

บังคับในการท�ารายการเก่ียวโยง การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่ง

สินทรัพย์หรือการท�ารายการส�าคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบ

ถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูลและหากการ

ด�าเนนิการมีผลกระทบต่อบรษัิทฯ อย่างมนียัส�าคญั จะต้องขออนมัุติ

จากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อน รวมถึงต้องก�ากับให้

มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ 

สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัท�างบการเงินได้ทนัก�าหนดอกี

ด้วย
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8.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

 เพื่อความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข้อมูล และเพื่อป้องกันการ

ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและ

ลูกจ้าง ซึ่งในนโยบายนี้จะรวมถึงคู ่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ

นิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างด้วย และเพื่อ

เป็นการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(Good Governance) คณะกรรมการ 

บริษัทฯ ได้พิจารณาและอนุมัติการก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแล

เรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ รายละเอียดดังนี้

1. กรรมการ ผู้บรหิาร พนกังานและลกูจ้างของบรษิทัฯ ต้องรกัษา

ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ 

2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ต้องไม่

น�าความลับและ/หรอืข้อมลูภายในของบรษิทัฯ ไปเปิดเผยหรอื

แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืเพือ่ประโยชน์แก่บคุคลอืน่

ใดไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทน

หรือไม่ก็ตาม

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ต้องไม่

ท�าการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้

ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในบริษัทฯ และ/หรือเข้าท�า

นิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของ 

บริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่า

โดยตรงหรอืทางอ้อม ผูใ้ดทีฝ่่าฝืนระเบยีบข้อบงัคบัดงักล่าวจะ

ถือว่าได้กระท�าผิดอย่างร้ายแรง

4. บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการ

ใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) โดยห้ามมิให้

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานระดับตั้งแต่ผู้อ�านวยการฝ่ายขึ้น

ไป และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ท�าการซื้อขายหลัก

ทรพัย์ของบรษิทัฯ ภายใน 1 เดอืนก่อนการเปิดเผยงบการเงนิ

รายไตรมาส และงบการเงินประจ�าปี และเป็นเวลา 48 ชั่วโมง

ภายหลังข้อมูลสารสนเทศส�าคัญถูกเปิดเผย

5. กรรมการ และผูบ้รหิารต้องรายงานการซือ้หรือขายหลกัทรพัย์

ของบริษัทฯ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดัง

กล่าวให้บรษิทัฯทราบทกุครัง้และรายงานการเปลีย่นแปลงการ

ถือหลักทรัพย ์ต ่อคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์

 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ก�าหนดโทษทางวินัยส�าหรับผู้แสวงหาผล

ประโยชน์จากการน�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ หรือน�าไปเปิด

เผยจนอาจท�าให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษ

ตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็น

หนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็น

พนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกแล้วแต่กรณีเป็นต้น 

และจัดให้มีการให้ความรู้แก่ผู้บริหาร เพื่อรับทราบภาระหน้าที่ที่ผู้

บรหิารต้องรายงานการถอืหลกัทรพัย์ของตน ของคูส่มรสและบุตรที่

ยงัไม่บรรลุนติภิาวะซึง่ถอืหลกัทรพัยข์องบริษทัฯ รวมทั้งบทก�าหนด

โทษตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 

รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

8.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

 ส�าหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี TKN TKNRF TKNC NCP

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 1.79 0.51 0.08 0.36

ค่าบริการอื่น* 0.13 0.02 - 0.01

รวมทั้งสิ้น 1.92 0.53 0.08 0.37

หมายเหตุ *ค่าบริการอื่น หมายถึง ค่าเดินทางและค่าจัดท�าเอกสาร 

8.7 การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

กำรจัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่ง

 บริษัทฯ มีการจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่ง เพื่อสร้างความ 

ต่อเนื่องในการบริหารงาน ส�าหรับกลุ่มผู้บริหารในระดับประธาน 

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงาน โดยจะด�าเนินการมุ่งเน้นไปที่พนักงานระดับ

บรหิาร เพือ่ให้ฝ่ายทรพัยากรบคุคลสามารถเตรยีมบคุลากรให้มคีวาม

พร้อมในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีขีดความสามารถและ

สมรรถนะ (Competency) ที่เหมาะสม รวมทั้งสั่งสมประสบการณ์

ที่จ�าเป็นส�าหรับการด�ารงต�าแหน่งที่ส�าคัญในบริษัทฯ


