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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 

mailto:whistleblower@taokaenoi.co.th
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