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นโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

(1) สิทธิของผูถื้อหุน้ 

บริษัทตระหนักและใหค้วามส าคญัต่อสิทธิขั้นพื้ นฐานของผูถื้อหุน้ทุกราย รวมถึงผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนั ให้

ไดใ้ชสิ้ทธิต่างๆ ในฐานะนักลงทุน ไดแ้ก่ สิทธิในการออกเสียง สิทธิในการมอบฉันทะ การซ้ือขายหรือโอนหุน้ การมี

ส่วนแบ่งในก าไรของกิจการ การไดร้บัข่าวสารขอ้มูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพื่อใชสิ้ทธิออกเสียง

ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอช่ือบุคคลในการแต่งตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผูส้อบ

บญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี และสิทธิตดัสินใจเร่ืองส าคญัๆ ท่ีอาจมีผลกระทบกบับริษัท เช่น การจดัสรรเงินปันผล 

การก าหนดหรือการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนังสือบริคณหส์นธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมติัรายการพิเศษ เป็น

ตน้ โดยแต่ละหุน้มีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียง 

นอกเหนือจากสิทธิพื้ นฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ บริษัทให้ขอ้มูลท่ีส าคญัและจ าเป็นส าหรบัผูถื้อหุน้เกี่ยวกบัการ

ด าเนินธุรกิจอย่างชดัเจนและทนัต่อเหตุการณ์ และเท่าเทียม โดยเปิดเผยขอ้มูลผ่านทางเว็บไซต ์SETLink ของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ และเว็บไซตข์องบริษัท ( www.taokaenoi.co.th/ir ) อยา่งต่อเน่ือง 

แนวทางปฏิบตัิเพื่อสนบัสนุนการมีสว่นรว่มและการสื่อสารกบัผูถื้อหุน้ ไดแ้ก ่

1. บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็น

กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและพิจารณาเลือกตั้ง

เป็นกรรมการของบริษัท โดยบริษัทไดเ้ผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกบัหลักเกณฑแ์ละวิธีการในการด าเนินการดงักล่าว

รวมถึงคุณสมบัติของบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทผ่านระบบ  SET Link ของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ และทางเว็บไซตข์องบริษัท ( www.taokaenoi.co.th/ir ) 

2. บริษัทไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกับรายละเอียด และวาระการประชุมผูถื้อหุน้  พรอ้มเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ง

ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม อยา่งน้อย 30 วนั เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายไดร้บัขอ้มลูท่ีชดัเจน เพียงพอ และมีเวลาศึกษาขอ้มูล

ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู ้ถือหุ ้น ผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และทางเว็บไซต์ของบริษัท

(www.taokaenoi.co.th/ir) 

3. ส าหรบัหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทไดจ้ดัใหม้ีรายละเอียดขอ้มลู วนั เวลา รูปแบบ และสถานท่ีจดั

ประชุมผูถื้อหุน้ และรายละเอียดขอ้มูลของแต่ละวาระ โดยระบุว่าเป็นวาระเพื่อทราบ หรือเพื่ออนุมติั รวมทั้งแบ่งเป็น

เร่ือง ๆ อย่างชดัเจน เช่น ในวาระท่ีเกี่ยวกบักรรมการ ไดแ้ยกเร่ืองการเลือกตั้งกรรมการ และการอนุมติัค่าตอบแทน

กรรมการเป็นแต่ละวาระ พรอ้มค าช้ีแจงเหตุผลประกอบ และความเห็นของคณะกรรมการ รวมทั้งขอ้มูลประกอบการ

ประชุมอื่น ๆ เช่น ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและแจง้ผลคะแนนเสียง สิทธิของหุน้แต่ละประเภทในการ

ลงคะแนนเสียง ขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ เอกสารท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งแสดง
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ก่อนเขา้ประชุม เอกสารประกอบการมอบฉนัทะ วิธีการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม และแผนท่ีของสถานท่ีจดัประชุม 

เป็นตน้และแนบหนังสือมอบฉนัทะ รวมทั้งเสนอรายช่ือกรรมการอิสระในหนังสือมอบฉนัทะเพื่อเป็นทางเลือกใหก้บัผู ้

ถือหุน้ในการมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระท่านใดท่านหน่ึง  ทั้งน้ีบริษัทไดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพรอ้มเอกสารท่ี

เกี่ยวขอ้ง เช่น แบบการลงทะเบียน เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม วิธีการมอบ

ฉนัทะ การลงทะเบียน และหนังสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชยก์ าหนด ในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทย

และภาษาองักฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ และไดน้ าส่งเอกสารดงักล่าวขา้งตน้ใหก้บัผูถื้อหุน้เป็นการ

ล่วงหน้าผ่านทางบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนของบริษัทเป็นผูด้ าเนินการ

จดัส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบการประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดศึ้กษาขอ้มูลก่อนวนั

ประชุม 

4. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ ้ถือหุน้มอบฉันทะให้

กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได ้โดยใชแ้บบฟอร์มมอบฉันทะตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชย์

ก าหนดท่ีบริษัทส่งใหพ้รอ้มหนังสือเชิญประชุม  

5. บริษัทไดอ้ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และนักลงทุนสถาบันในการเขา้ร่วมประชุม โดยค านึงถึง

ความสะดวกในการเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุน้ โดยการเลือก รูปแบบ หรือ สถานท่ีจดัประชุมท่ีเป็นท่ียอมรบัและการ

คมนาคมสะดวก พรอ้มทั้งจดัเตรียมอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในการมอบฉนัทะ 

6. บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตั้งเป็น

กรรมการบริษัทล่วงหน้าและไดจ้ดัใหม้ีการช้ีแจงจ านวนและสดัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและของผู ้

ถือหุน้ท่ีมอบฉนัทะ หลกัเกณฑ ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ก่อนเร่ิมการประชุมผู ้

ถือหุน้  โดยท่ีประชุมไดพ้ิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามล าดบัในระเบียบวาระท่ีไดก้ าหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุมท่ีไดส่้งใหผู้ ้

ถือหุ ้นล่วงหน้าโดยไม่มีการเปล่ียนแปลงล าดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นท่ี

นอกเหนือไปจากท่ีก าหนดไว ้และในระหว่างการประชุมผูถื้อหุน้ ประธานในท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดง

ความคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติมในเร่ืองท่ีเกี่ยวขอ้งกับบริษัทและวาระการประชุม ทั้งน้ี บริษัทจัดใหม้ีทีปรึกษา

กฎหมายท าหน้าท่ีก ากบัดูแลการประชุมและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บังคบั

ของบริษัท และไดจ้ดัใหม้ีผูต้รวจสอบหรือสกัขพียานในการนับคะแนนเสียงในท่ีประชุม ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้รายยอ่ย บริษัทท่ี

ปรึกษากฎหมาย ผูส้อบบญัชีอิสระและTSD พรอ้มทั้งบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม บริษัทไดใ้หสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้

ประชุมภายหลงัจากท่ีประธานในท่ีประชุมไดเ้ปิดประชุมแลว้ สามารถออกเสียงลงคะแนนไดใ้นวาระท่ีอยู่ระหว่างการ

พิจารณาและยงัไม่มีการลงมติ จึงอาจท าใหม้ีผูอ้อกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไม่เท่ากนัได ้

7. บริษัทจะด าเนินการประชุมผูถื้อหุน้อย่างโปร่งใสและมีกลไกท่ีสามารถตรวจสอบได ้ทั้งน้ี กรรมการและ

ผูบ้ริหารทุกคนท่ีเกี่ยวขอ้ง รวมถึงผูส้อบบญัชี เขา้ร่วมประชุมอย่างพรอ้มเพรียงกนัเพื่อตอบค าถามและรบัทราบความ

คิดเห็นของผูถื้อหุน้ รวมถึงมีตวัแทนอาสาพิทกัษ์สิทธ์ิผูถื้อหุน้จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยเขา้ร่วมสงัเกตการณ์อีก

ดว้ย 
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8. บริษัทไดน้ าระบบบารโ์คด (Barcode) มาใชใ้นการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง ส าหรบัการลงมติใน

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อช่วยใหข้ั้นตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้ น 

ผลการนับคะแนนของแต่ละวาระน้ัน จะรวบรวมผลและแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบไดภ้ายหลงัจากเสร็จสิ้ นการลงคะแนนใน

แต่ละวาระ ทั้งน้ี หากบางวาระใชเ้วลาการนับคะแนนนานกว่าปกติ ประธานในท่ีประชุมไดข้อใหท่ี้ประชุมด าเนินการ

พิจารณาในวาระอื่นๆ ไปก่อน เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและเมื่อเจา้หน้าท่ีไดต้รวจนับคะแนนเสร็จ

เรียบรอ้ยแลว้ก็จะแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทนัที 

9. บริษัทไดเ้ผยแพร่มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหส้าธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ภายในวนั

ประชุมผูถื้อหุน้หรืออยา่งชา้ภายในเวลา 9.00 น.ของวนัท าการถดัไป ผ่านระบบ SET Link เพื่อเผยแพร่ต่อผูล้งทุน และ

เผยแพร่บนัทึกรายงานการประชุมซ่ึงบนัทึกอยา่งครบถว้น รวมถึงค าถาม ค าช้ีแจง และความคิดเห็นของผูถื้อหุน้ท่ีเสนอ

ในท่ีประชุมภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถื้อหุน้ (ทั้งกรณีการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปีและการประชุม

วิสามัญผูถื้อหุน้) โดยน าส่งผ่านระบบ SET Link เพื่อเป็นขอ้มูลต่อตลาดหลักทรัพยฯ์และทางเว็บไซต์ของบริษัท ( 

www.taokaenoi.co.th/ir ) 

10. บริษัทจะดูแลใหม้ีรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ไดบ้นัทึกขอ้มลูอยา่งน้อย ดงัต่อไปน้ี  

(ก) รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้ประชุม และสดัส่วนกรรมการท่ีเขา้ร่วมการประชุมไม่

เขา้ร่วมการประชุม รวมทั้งรายช่ือผูท้ าหน้าท่ีก ากบัดูแลการประชุมและตรวจสอบการนับ

คะแนนเสียง 

(ข) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติท่ีประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่

เห็นชอบ งดออกเสียง) ของแต่ละวาระ  

(ค) ประเด็นค าถามและค าตอบในท่ีประชุม รวมทั้งช่ือ – นามสกุลของผูถ้าม และผูต้อบ 

 

(2) การปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเทา่เทียมกนั 

 บริษัทตระหนักถึงหน้าท่ีในการดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  

ผูถื้อหุน้รายยอ่ย ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา นักลงทุนสถาบนั ผูถื้อหุน้สญัชาติไทย หรือผูถื้อหุน้ต่างชาติใหไ้ดร้บัสิทธิ

และการปฏบิติัท่ีเป็นธรรมและเท่าเทียมกนัอยา่งแทจ้ริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

1. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น

กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระล่วงหน้า โดยบริษัทไดเ้ผยแพร่ผ่านระบบ SET Link ของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ และทางเว็บไซดข์องบริษัท www.taokaenoi.co.th/ir เพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

เป็นผูพ้ิจารณา จากน้ันน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุน้และพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการเพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป  

http://www.taokaenoi.co.th/ir
http://www.taokaenoi.co.th/ir
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2. บริษัทจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยก าหนดหลกัเกณฑก์ารส่งค าถาม

ล่วงหน้า และเผยแพร่หลกัเกณฑด์งักล่าวไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทดว้ย 

3. บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ ้นดว้ยตนเองไดส้ามารถมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระของบริษัทหรือบุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได ้ 

4. บริษัทไดจ้ดัเตรียมหนังสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชยป์ระกาศก าหนด ซ่ึงผูถื้อหุน้สามารถ

ก าหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได ้และไดจ้ดัส่งหนังสือมอบฉนัทะพรอ้มหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ นอกจากน้ี

ผูถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉนัทะไดท้างเว็บไซตข์องบริษัท 

5. บริษัทไดจ้ดัเตรียมบตัรลงคะแนนเสียงส าหรบัผูถื้อหุน้ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ โดยใน

วาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล การนับ

คะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นไปอยา่งเปิดเผยและโปร่งใส  

6. ประธานในท่ีประชุมไดด้ าเนินการประชุมโดยเรียงตามวาระท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มี

การเพิ่มเติมวาระอื่นๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุมโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคญัท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาใน

การศึกษาขอ้มลูก่อนตดัสินใจ  

7. ผูถื้อหุน้ทุกรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู่ โดยหน่ึงหุน้มีสิทธิออกเสียงเท่ากบั

หน่ึงเสียง 

8. กรรมการและผู ้บริหารท่ีเกี่ยวขอ้งจะเขา้ร่วมการประชุม เพื่อผู ้ถือหุน้สามารถซักถามในประเด็น 

ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งได ้

9. บริษัทส่งเสริมใหม้ีบุคคลท่ีเป็นอิสระ เป็นผูต้รวจนับ หรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และ

เปิดเผยผลการลงคะแนนท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงในแต่ละวาระใหท่ี้ประชุมทราบ พรอ้มทั้งบนัทึกไวใ้น

รายงานการประชุม 

การใชข้อ้มูลภายใน 

บริษัทไดก้ าหนดมาตรการและแจง้ใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษัททราบอยา่งชดัเจนเกี่ยวกบัการ หา้มมิ

ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานระดับผูอ้ านวยการฝ่ายขึ้ นไป และบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกบัขอ้มูลภายใน ท าการซ้ือขาย

หลกัทรพัยข์องบริษัท ภายใน 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน และเป็นเวลา 48 ชัว่โมงภายหลงัขอ้มูลสารสนเทศ

ส าคญัถูกเปิดเผย (Blackout Period) ทั้งน้ี ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธจ์ะแจง้เป็นจดหมายไปยงับุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งใหท้ราบ

ล่วงหน้า นอกจากน้ีไดก้ าหนดโทษส าหรบักรณีท่ีมีการฝ่าฝืนในการน าขอ้มูลภายในของบริษัทไปใชเ้พื่อประโยชน์ให้

ตนเองและผูอ้ื่นไวใ้นระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแต่การตกัเตือนดว้ยวาจาจนถึงขัน้ใหอ้อกจากงาน 

ทั้งน้ีกรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรพัยข์องบริษัท เมื่อไดร้บัแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง

กรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษัทเป็นครั้งแรก (แบบ 59-1) โดยยื่นต่อส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วนัท า
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การนับจากวนัท่ีด ารงต าแหน่ง และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องบริษัท เมื่อมีการซ้ือ ขาย โอน 

หรือรบัโอนหลกัทรพัยข์องบริษัท (แบบ 59-2) ภายใน 3 วนัท าการผ่านเว็บไซตข์องส านักงาน ก.ล.ต. นับจากวนัท่ีมี

การเปล่ียนแปลง  

แนวการปฏิบตัิเรื่องการดแูลเรื่องการใชข้อ้มูลภายใน 

เพื่อความเท่าเทียมกันในการรับรูข้อ้มูล และเพื่อป้องกันการใชข้อ้มูลภายในเพื่อประโยชน์ของกรรมการ 

ผูบ้ริหาร พนักงานและลูกจา้ง ซ่ึงในนโยบายน้ีจะรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ริหาร 

พนักงานและลูกจา้งดว้ย และเพื่อเป็นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Governance) คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณา

และอนุมติัการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลเร่ืองการใชข้อ้มลูภายในของบริษัท รายละเอียดดงัน้ี 

1. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานและลูกจา้งของบริษัท ตอ้งรักษาความลับ และ/หรือ ขอ้มูลภายในของ

บริษัท 

2. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานและลูกจา้งของบริษัท ตอ้งไม่น าความลับ และ/หรือ ขอ้มูลภายในของ

บริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยตรงหรือทางออ้มและไม่

ว่าจะไดร้บัผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

3. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานและลูกจา้งของบริษัท ตอ้งไม่ท าการซ้ือขายโอนหรือรบัโอนหลกัทรพัยข์อง

บริษัทโดยใชค้วามลบั และ/หรือ ขอ้มูลภายในบริษัท และ/หรือเขา้ท านิติกรรมอื่นใดโดยใชค้วามลบั และ/หรือ ขอ้มูล

ภายในของบริษัท อนัอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยตรงหรือทางออ้ม ผูใ้ดท่ีฝ่าฝืนระเบียบขอ้บงัคบั

ดงักล่าวจะถือว่าไดก้ระท าผิดอยา่งรา้ยแรง 

4. บริษัทไดก้ าหนดแนวทางในการเก็บรกัษาและป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ ( Insider Trading) 

โดยหา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานระดบัตั้งแต่ผูอ้ านวยการฝ่ายขึ้ นไป และบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกบัขอ้มลูภายใน ท า

การซ้ือขายหลกัทรพัยข์องบริษัท ภายใน 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี และ

เป็นเวลา 48 ชัว่โมงภายหลงัขอ้มลูสารสนเทศส าคญัถูกเปิดเผย 

5. กรรมการ และผูบ้ริหารตอ้งรายงานการซ้ือหรือขายหลกัทรพัยข์องบริษัท ตลอดจนการเปล่ียนแปลงการ

ถือหลกัทรพัยด์งักล่าวใหบ้ริษัททราบทุกครั้งและรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรพัยต่์อส านักงาน ก.ล.ต. ตาม

มาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ.หลกัทรพัย์

ฯ”) 

6. บริษัทก าหนดหา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัท หรืออดีตกรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนักงานท่ีลาออกแลว้เปิดเผยขอ้มูลภายใน หรือความลบัของบริษัท ตลอดจนขอ้มูลความลบัของคู่คา้ของบริษัท ท่ีตน

ไดร้บัจากการปฏิบติัหน้าท่ีใหบุ้คคลภายนอกรบัทราบ แมว้่าการเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวจะไม่ท าใหเ้กิดผลเสียหายแก่

บริษัทหรือคู่คา้ของบริษัทก็ตาม 
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ทั้งน้ี บริษัทไดก้ าหนดโทษทางวินัยส าหรับผูแ้สวงหาผลประโยชน์จากการน าขอ้มูลภายในของบริษัทไปใช ้

หรือน าไปเปิดเผยจนอาจท าใหบ้ริษัทไดร้บัความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ไดแ้ก่ การตกัเตือนดว้ย

วาจา การตกัเตือนเป็นหนังสือ การภาคทณัฑต์ลอดจนการเลิกจา้งพน้สภาพการเป็นพนักงานดว้ยเหตุไล่ออก ปลดออก 

หรือใหอ้อกแลว้แต่กรณีเป็นตน้ และจดัใหม้ีการใหค้วามรูแ้ก่ผูบ้ริหาร เพื่อรบัทราบภาระหน้าท่ีท่ีผูบ้ริหารตอ้งรายงาน

การถือหลกัทรพัยข์องตน ของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะซ่ึงถือหลกัทรพัยข์องบริษัท 

อน่ึง การฝ่าฝืนขอ้หา้มดงักล่าวเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือ

ปรบัตั้งแต่หา้แสนบาทถึงสองลา้นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรบั 

แนวการปฏิบตัิเรื่อง การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บนหลกัการท่ีว่าการตดัสินใจใดๆ 

ในการเขา้ท าธุรกรรมหรือรายการใดๆ ของบริษัท จะตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผูถื้อหุน้ โดย

บุคลากรของบริษัท ซ่ึงรวมถึงกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานจะไม่ใชโ้อกาสในฐานะท่ีตนกระท าหน้าท่ีเป็นบุคลากร

ของบริษัท เพื่อแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพอ้ง ไม่ว่าจะเป็นดา้นการเงิน หรือดา้นอื่นใดก็ตาม และตอ้ง

พยายามหลีกเล่ียงไม่ใหเ้กิดการเขา้ไปเกี่ยวขอ้งในกิจกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ทั้งน้ี การท า

ธุรกิจใดๆ ทั้งในนามส่วนตวั หรือในนามนิติบุคคลท่ีตนมีส่วนไดส่้วนเสียท่ีเกี่ยวขอ้งกบับริษัท จะตอ้งเปิดเผยรายการ

ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทก าหนด และเป็นหน้าท่ีของกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานท่ีจะต้องรักษา

ผลประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษัท โดยจ ากดัขอบเขตแห่งเสรีภาพในกิจกรรมต่างๆ ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนักงานใหน้้อยท่ีสุด โดยมีแนวทางปฏบิติัดงัน้ี  

1. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานพึงละเวน้การประกอบกิจการอนัมีสภาพเดียวกนั และเป็นการแข่งขนั

กบักิจการของบริษัทไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ส่วนตวัหรือผูอ้ื่น ซ่ึงอาจเป็นผลเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าโดยตรงหรือออ้ม 

หรือเขา้เป็นหุน้ส่วน หรือผูถื้อหุน้ท่ีมีอ านาจตัดสินใจ หรือกรรมการ หรือผูบ้ริหารในกิจการท่ีมีลักษณะเดียวกนัและ

เป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยส าคญั เวน้แต่จะสามารถแสดงไดว้่ามีกลไกท่ีจะท าให้ เช่ือมัน่ไดว้่าการ

ด าเนินการดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท รวมทั้งจะมีมาตรการท่ีเป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษัท และผู ้

ถือหุน้โดยรวม โดยในกรณีน้ีให ้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานรายงานใหเ้ลขานุการบริษัททราบทนัที  

2. กรรมการและผูบ้ริหาร ควรจะเปิดเผยรายการธุรกิจหรือกิจการท่ีประกอบขึ้ นเป็นส่วนตัว หรือกับ

ครอบครวั หรือญาติพี่น้อง หรือผูอ้ยู่ในอุปการะ ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ผลประโยชน์ทางธุรกิจกบับริษัทได ้เช่น  

การร่วมลงทุนหรือมีผลประโยชน์กบัผูค้า้ท่ีประกอบธุรกิจกบับริษัท หรือลูกคา้ของบริษัท การด ารงต าแหน่งใดๆ หรือ

แมแ้ต่การเป็นท่ีปรึกษาของผูค้า้ท่ีประกอบธุรกิจกบับริษัท หรือลูกคา้ของบริษัท การท าการคา้สินคา้หรือการใหบ้ริการ

กบับริษัทโดยตรง หรือท าการผ่านผูอ้ื่น 

3. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทตอ้งตัดสินใจเกี่ยวกบัการด าเนินงานทางธุรกิจของบริษัท

เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท 
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4. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทตอ้งหลีกเล่ียงการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกบัตนเองท่ีอาจ

ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษัท หากจ าเป็นตอ้งท าเพื่อประโยชน์ของบริษัท การกระท าและการ

ตดัสินใจใดๆ ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทจะตอ้งปราศจากอิทธิพลของความตอ้งการส่วนตวั หรือ

ของบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกบับุคลากรน้ันๆ ไม่ว่าโดยสายเลือดหรือของบุคคลอื่นท่ีรูจ้กัส่วนตวัเป็นการเฉพาะและใชร้าคาท่ี

ยุติธรรม เหมาะสม เสมือนท ารายการกับบุคคลภายนอก ทั้งน้ี เมื่อตอ้งตัดสินใจหรืออนุมัติรายการท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาในการอนุมติั และใหถ้อนตวัจากการมีส่วนร่วมในรายการน้ันๆ 

5. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทตอ้งปฏบิติังานใหเ้ต็มเวลาอยา่งสุดก าลงัความสามารถ โดย

ไม่ประกอบธุรกิจส่วนตวัใดๆ ท่ีกระทบต่อการปฏบิติัหน้าท่ีและเวลาท างานของบริษัท 

6. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทตอ้งไม่ประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดท่ีเป็นการ

แขง่ขนักบับริษัท หรือเขา้เป็นหุน้ส่วน หรือผูถื้อหุน้ท่ีมีอ านาจตดัสินใจ หรือผูบ้ริหาร หรือกรรมการในกิจการท่ีเป็นการ

แข่งขนั หรือมีลักษณะเดียวกนักบับริษัท ไม่ว่าบุคลากรของบริษัทดงักล่าวจะไดร้บัประโยชน์โดยตรง หรือโดยออ้มก็

ตาม 

7. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทตอ้งหลีกเล่ียงการมีส่วนเกี่ยวขอ้งทางการเงิน และ/หรือ 

ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซ่ึงจะส่งผลใหบ้ริษัทต้องเสียผลประโยชน์หรือก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์หรือขดัขวางการปฏบิติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

8. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทตอ้งไม่ใหห้รือใชข้อ้มูลภายในของบริษัท เพื่อประโยชน์ของ

ตนและบุคคลอื่น ไม่ว่าจะท าใหบ้ริษัท ไดร้บัความเสียหายหรือไม่ก็ตาม รวมถึงจะตอ้งปฏบิติัตามนโยบายการใชข้อ้มูล

ภายในของบริษัทโดยเคร่งครดั 

9. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทตอ้งไม่กระท าการใดๆ อนัมีลกัษณะเป็นการเขา้ไปบริหาร

หรือจดัการท่ีบัน่ทอนผลประโยชน์ของบริษัทหรือเอื้ อประโยชน์ใหบุ้คคลหรือนิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์

ตนเองหรือของผูอ้ื่น 

10. กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งงดออกเสียงลงคะแนน หรือตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มี

อ านาจในการอนุมติัธุรกรรม หรือรายการน้ันๆ หรือไม่เขา้ร่วมประชุมในวาระท่ีพิจารณาเร่ืองท่ีตนมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ และผูท่ี้มีส่วนเกี่ยวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียกบัรายการอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษัท

ตอ้งแจง้ใหบ้ริษัททราบถึงความสมัพนัธ ์หรือการมีส่วนไดเ้สียของตนในรายการดงักล่าวดว้ย 

 

(3) บทบาทตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สีย 

บริษัทตระหนักถึงการปฏิบติัต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียและค านึงถึงสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทั้งภายในและภายนอกของ

บริษัท ผูม้ีส่วนไดเ้สียไดร้ับการดูแลจากบริษัท ตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง ส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือ
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ระหว่างบริษัทกบัผูม้ีส่วนไดเ้สียในการสรา้งความมัง่คัง่ ความมัน่คงทางการเงินและความยัง่ยืนของกิจการ ในระบบ

การก ากบัดูแลกิจการมีผูม้ีส่วนไดเ้สียหลายกลุ่มดว้ยกนั โดยสามารถสรุปแนวทางการปฏิบัติต่อผูม้ี ส่วนไดเ้สียกลุ่ม

ต่างๆ ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุน้ บริษัทใหค้วามส าคญักบัผูถื้อหุน้ในฐานะเจา้ของบริษัท จึงก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทใน

ฐานะตวัแทนของผูถื้อหุน้บริหารจดัการและด าเนินธุรกิจอยา่งระมดัระวงัและรอบคอบ เพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมายของ

บริษัท โดยบริษัทปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และจดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ อย่างสม า่เสมอ 

ครบถว้น ถูกตอ้งและเท่าเทียมกนั พรอ้มทั้งก ากบัดูแลป้องกนัมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทแสวงหา

ประโยชน์จากการใชข้อ้มลูท่ียงัมิไดเ้ปิดเผยในทางมิชอบ  

2. พนักงาน บริษัทมุ่งมัน่สรา้งระบบการบริหารทรพัยากรบุคคลและการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีเป็น

ธรรม บริษัทสรรหาและรกัษาพนักงานท่ีมีความสามารถและประสบการณใ์นการปฏบิติังาน โดยมุ่งพฒันาและเพิ่มพูน

ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเน่ืองพรอ้มทั้งส่งเสริมพนักงานใหม้ีโอกาสในความกา้วหน้าและมัน่คงในอาชีพ

ตลอดจนปฏบิติัต่อพนักงานทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

ด้านผลตอบแทน  บริษัทมีแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจากความรู ้

ความสามารถ ประสบการณ์ ต าแหน่งงาน ความรบัผิดชอบพนักงานแต่ละคน ซ่ึงจะพิจารณาใหส้อดคลอ้งกบัผลการ

ด าเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้น และระยะยาว โดยเช่ือมโยงกบัมูลค่าท่ีบริษัทสรา้งใหก้บัผูถื้อหุน้ สภาวะแวดลอ้ม

ทางเศรษฐกิจและสงัคม ในรูปแบบเงินเดือนและโบนัส โดยมีการก าหนดโครงสรา้งของค่าจา้งอย่างเหมาะสม ทั้งน้ี  

บริษัทมีการจดัท างบประมาณการบริหารค่าตอบแทนทุกปี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษัททั้งใน

ระยะสั้นและระยะยาว ซ่ึงผลการด าเนินงานในระยะสั้นถูกพิจารณาจากก าไรสุทธิ ส าหรบัผลการด าเนินงานระยะยาว

พิจารณาจากแผนธุรกิจระยะยาว เช่น การเติบโตทางธุรกิจ การขยายธุรกิจ และการเติบโตของก าไรสุทธิ 

ดา้นสวัสดิการ บริษัทจดัใหม้ีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ท่ีเหมาะสม ใหก้บัพนักงานโดย

เทียบเคียงกบับริษัทอื่นท่ีอยู่ในธุรกิจเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั และเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น เคร่ืองแบบ

พนักงาน การตรวจสุขภาพประจ าปี ประกันสังคม ประกันกลุ่ม (ประกันชีวิตและสุขภาพ) กองทุนส ารองเล้ียงชีพ

ส าหรบัพนักงาน เป็นตน้ 

 การดูแลพนกังานระยะยาว บริษัทไดม้ีกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรบัพนักงาน โดยพนักงานท่ีเป็น

สมาชิกจะมีการจ่ายสะสมเป็นรายเดือนเขา้กองทุนในอตัรารอ้ยละ 3-7 ของค่าจา้งพนักงานและบริษัทไดม้ีการจ่าย

สมทบเป็นรายเดือนเขา้กองทุนในอตัรารอ้ยละ 3-7 ของค่าจา้งพนักงานตามอายุงานของพนักงาน 

3. ลูกคา้ บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาคุณภาพสินคา้อย่างต่อเน่ืองโดยมุ่งเน้นความปลอดภยัในการบริโภค และ

คุณภาพของสินคา้ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ และดูแลรบัผิดชอบต่อลูกคา้อย่างดีท่ีสุด ตลอดจนด าเนินการ

ต่างๆ เพื่อใหลู้กคา้มีความมัน่ใจและพึงพอใจในสินคา้ของบริษัทท่ีมีคุณภาพและเป็นธรรมในระดบัราคาท่ีเหมาะสม 

โดยบริษัทจดัใหม้ีหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบงานดา้นลูกคา้สมัพนัธ ์เพื่อใหค้ าแนะน าเกี่ยวกบัสินคา้ รวมถึงรบัขอ้รอ้งเรียน

ต่างๆ ซ่ึงลูกคา้สามารถแจง้ถึงปัญหาของการน าสินคา้ไปใช ้หรือการให้บริการท่ีไม่เหมาะสม ผ่านทาง E-mail หรือ 
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Call Center เพื่อท่ีบริษัทจะไดป้้องกนั/แกไ้ขปัญหาใหก้บัลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็วและเหมาะสม รวมทั้งน าขอ้มูลดงักล่าว

ไปปรบัปรุงหรือพฒันาสินคา้และการใหบ้ริการดงักล่าวต่อไป 

4. คู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ และเจา้หน้ี บริษัทยึดถือความเสมอภาคและความซ่ือสตัยใ์นการด าเนินธุรกิจ

และผลประโยชน์ร่วมกนับนหลกัจรรยาบรรณท่ีดีปฏิบติัตามกฎหมาย กติกาและเง่ือนไขท่ีมีต่อคู่สญัญาอย่างเคร่งครดั 

สร้างพันธมิตรทางการคา้ รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับทุกฝ่าย รวมถึงท าสัญญากับเจา้หน้ีอย่างถูกต้องตาม

กฎหมาย เสมอภาค เป็นธรรมและไม่เอาเปรียบคู่สัญญา อีกทั้งมีกรอบการแข่งขนัทางการคา้ท่ีสุจริต โปร่งใส โดย

ยึดถือการปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการคา้และสัญญาท่ีก าหนด และสนับสนุนคู่คา้หรือคู่ธุรกิจท่ีด าเนินธุรกิจอย่างมี

จริยธรรม มีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษัทจะไม่ท าธุรกรรมกบับุคคลหรือนิติบุคคลท่ีกระท าผิด

กฎหมาย หรือมีพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริตโดยมีการพิจารณาราคาซ้ือท่ีเหมาะสมและยุติธรรม ค านึงถึงความ

สมเหตุสมผลดา้นราคา คุณภาพ และบริการท่ีไดร้บั มีการก าหนดระเบียบในการจดัหาและการด าเนินการต่างๆ ท่ี

ชดัเจนและตั้งอยู่บนพื้ นฐานของความเป็นธรรมค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั เพื่อเป็นการป้องกนัการทุจริตจากคู่คา้

และพนักงานท่ีเกี่ยวขอ้ง บริษัทจะพิจารณาตดัความสมัพนัธก์บัคู่คา้ทนัที หากพบการทุจริต ใหสิ้นบนหรือประโยชน์

ใดๆ แก่ผูเ้กี่ยวขอ้งเพื่อใหเ้ขา้ท าสญัญาหรือธุรกรรมใดๆ กบับริษัท 

5. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอ้ม บริษัทตระหนักถึงความเป็นส่วนหน่ึงของสังคมและชุมชน และให้

ความส าคญัต่อความรบัผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมใหม้ีการใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมแก่พนักงาน 

เพื่อปลูกฝังจิตส านึกเกี่ยวกบัความรับผิดชอบต่อชุมชน ส่ิงแวดลอ้มและสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้ นในหมู่พนักงานทุก

ระดบัและสนับสนุนใหพ้นักงานเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีบริษัทจดัขึ้ น  

ดา้นชุมชนและสงัคม บริษัทไดต้ระหนักถึงการเป็นส่วนหน่ึงของสังคมในอนัท่ีจะตอ้งช่วยเหลือ

เกื้ อกูลกนัในสงัคม เพื่อเป็นการตอบแทนสงัคมทั้งในทอ้งถ่ิน โดยมีการสรา้งงานและสรา้งโอกาสใหแ้ก่ชุมชน การให้

ทุนการศึกษา รวมทั้งการใหค้วามส าคญัต่อความส าคญัของการสรา้งเสริมสุขภาพในชุมชน โดยไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการ

ช่วยเหลือและพฒันาชุมชนต่างๆ การตรวจสุขภาพใหก้บัชุมชน อีกทั้งบริษัทจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสงัคม

ดา้นต่างๆ รวมทั้งการบริจาคเพื่อสาธารณะประโยชน์อยา่งต่อเน่ือง 

ดา้นสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ให้ความส าคัญในอันท่ีจะสร้างค่านิยมและจิตส านึกในการรักษา

ส่ิงแวดลอ้มและใชท้รพัยากรอย่างมีคุณค่าผ่านการอบรมการจดักิจกรรม การรณรงคแ์ละการปลูกฝังค่านิยมการใช้

ทรพัยากรอยา่งคุม้ค่าภายในองคก์รท่ีหลากหลาย เช่น การรณรงคก์ารลดปริมาณการใชก้ระดาษในส านักงาน การปิด

ไฟในเวลาพกัหรือเมื่อไม่มีการใชง้าน และมีระบบการบ าบดัน ้าเสียในโรงงานดูแลการด าเนินกระบวนการผลิตเป็นมิตร

กบัสภาพแวดลอ้มและชุมชนมากท่ีสุด  

ทั้ ง น้ี  บ ริษัทด า เ นิน ธุรกิ จโดยตระหนักถึงการพัฒนาธุรกิ จ เพื่ อการเ ติบโตอย่างยั ่ งยืน 

นอกเหนือไปจากยอดขายและผลตอบแทนทางธุรกิจ เน่ืองจากการเติบโตขององคก์รตอ้งไดร้บัการเกื้ อกูลอย่างสมดุล 

ระหว่างผลการด าเนินงานของกิจการ การส่งมอบคุณค่าของธุรกิจใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงหากขาด

สมดุลไปอย่างใดอย่างหน่ึง จะส่งผลกระทบต่อการเติบโตอย่างยัง่ยืน โดยแนวทางในการด าเนินงานจะค านึงถึง
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ส่ิงแวดลอ้ม (Environment) สังคม (Social) และหลักธรรมาภิบาล (Governance) ซ่ึงจะน าบริษัทไปสู่การปรับปรุง

พฒันาอยา่งต่อเน่ือง อาทิเช่น 

-  การพฒันาความรู ้ความเขา้ใจของพนักงานทุกระดับ ใหเ้ขา้ใจถึงความส าคญัของการพฒันา

องคก์รอยา่งยัง่ยนื ซ่ึงจะส่งผลต่อคุณค่าของกิจการ 

-  การท ากิจกรรมของกิจการ จะมีการศึกษาผลกระทบท่ีมีต่อการด าเนินงานทางดา้นเศรษฐกิจ , 

สงัคม และส่ิงแวดลอ้มก่อนการด าเนินการ 

-  จดัใหม้ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง เพื่อส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจอย่างยัง่ยืน และสรา้งมาตรฐาน

ของบริษัทดว้ยการเขา้ร่วมโครงการต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัความยัง่ยนื 

นอกจากน้ี บริษัทใหค้วามส าคญักบัสิทธิมนุษยชนขั้นพื้ นฐานเพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและ

เสรีภาพดว้ยการไม่เลือกปฏิบติั ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใชแ้รงงานเด็ก และต่อตา้นการ

คอรปัชัน่ทุกรูปแบบเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษัท โดยแสดงใหเ้ห็นเจตนารมณ์ท่ีชัดเจน

และแน่วแน่ท่ีจะไม่ใหก้ารสนับสนุนหรือท าธุรกิจกับผูป้ระกอบการท่ีมีความเกี่ยวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

รวมถึงการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และส่งเสริมความเสมอภาค โดยจัดใหม้ีสวสัดิการ ความ

ปลอดภัยสุขอนามัยในสถานท่ีท างาน และการก าหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม ตลอดจนไม่ใชแ้รงงานเด็กทุก

รูปแบบ 

6. สื่อมวลชน บริษัทใหค้วามส าคัญกับการเปิดเผยขอ้มูลแก่ส่ือมวลชนด้วยความถูกต้อง ชัดเจน และ

ตรวจสอบได ้รวมทั้งมุ่งสรา้งความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัส่ือมวลชน เพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปล่ียนความคิด และการ

ส่ือสารต่อไปยงัผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง 

7. ภาคประชาสงัคมและนักวิชาการ บริษัทด าเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบต่อสงัคม และผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ทุกกลุ่ม โดยจะมีการรบัฟังความคิดเห็น และแลกเปล่ียนขอ้มลูท่ีถูกตอ้ง เพื่อความร่วมมือในการเติบโตไปพรอ้มกนักบั

ผูเ้กี่ยวขอ้งอยา่งยัง่ยนื 

 

ช่องทางการติดตอ่ของผูมี้สว่นไดเ้สีย  

บริษัทไดจ้ดัใหม้ีช่องทางรบัแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรียน ขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะใดท่ีแสดงว่าผูม้ีส่วนไดส่้วน

เสียไดร้บัผลกระทบหรือมีความเส่ียงท่ีจะไดร้บัผลกระทบ อนัจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม

จากการด าเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบั ติของพนักงานบริษัทเกี่ยวกับการกระท าผิดกฎหมายหรือ

จรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระท าท่ีขาดความ

ระมดัระวงัและขาดความรอบคอบผ่านทางช่องทางดงัน้ี  

1. แจง้ผ่านเว็บไซต ์ www.taokaenoi.co.th 
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2. ผ่านอีเมล  whistleblower@taokaenoi.co.th 

3. ผ่านไปรษณีย ์ กรรมการบริษัทคนหน่ึงคนใด 

บริษัท เถา้แก่น้อย ฟู๊ ดแอนดม์ารเ์ก็ตต้ิง จ ากดั (มหาชน)  

337 ถนนบอนดส์ตรีท ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 

ทั้งน้ี บริษัทมีกลไกและกระบวนการจดัการ (บนัทึก ติดตามความคืบหน้า แกไ้ขปัญหา รายงาน) ขอ้รอ้งเรียน

ของผูม้ีส่วนไดเ้สีย และดูแลใหม้ีการจดัช่องทางเพื่อการรับขอ้รอ้งเรียนท่ีมีความสะดวกและมีมากกว่าหน่ึงช่องทาง 

รวมทั้งเปิดเผยช่องทางการรบัเร่ืองรอ้งเรียนไวใ้นเว็บไซต์ หรือรายงานประจ าปี โดยมีกระบวนการในการจดัการกบั

เร่ืองท่ีมีการรอ้งเรียนดงัต่อไปน้ี 

พนักงานหรือผูม้ีส่วนไดเ้สียแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรียน ขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะผ่านช่องทางท่ีบริษัท

ก าหนด โดยบริษัทจะด าเนินการตรวจสอบตามขั้นตอน และบันทึกการสอบสวนไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษร และไม่

เปิดเผยซ่ึงผูแ้จง้เบาะแส โดยจะดูแลใหม้ีมาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสมแก่ผูแ้จง้เบาะแสท่ีแจง้เบาะแส ดว้ยเจตนาสุจริต

รวมทั้งด าเนินการจัดเก็บขอ้มูลการรอ้งเรียนเป็นความลับ เพื่อคุม้ครองผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้ นกับผูแ้จง้เบาะแส

ดงักล่าว ในกรณีท่ีพบว่ามีความผิดจริง จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อตดัสินและพิจารณาลงโทษ และรายงาน

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทต่อไป  

 

(4) การเปิดเผยขอ้มูลและความโปรง่ใส 

การเปิดเผยขอ้มูล 

บริษัทตระหนักถึงความส าคญัของการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศท่ีส าคญัของบริษัทใหม้ีความถูกตอ้ง ครบถว้น 

เป็นปัจจุบัน โปร่งใส ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได ้ในระยะเวลาเหมาะสมและเป็นประโยชน์เพื่อการตัดสินใจในการ

ลงทุน การบริหารงาน และตดัสินใจด าเนินการใดๆ ส าหรบัผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย จึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการควบคุม

และก าหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งท่ีเป็นสารสนเทศทางการเงินและท่ีไม่ใช่ทางการเงินใหถู้กตอ้งตามท่ี

กฎหมายก าหนด โดยบริษัทใหข้อ้มูลแก่ผูท่ี้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ายดว้ยความเป็นธรรมดว้ยขอ้มูลท่ีเหมาะสม ถูกตอ้ง เช่ือถือ

ได ้ทนัเวลา และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มเขา้ถึงขอ้มลูอยา่งเท่าเทียมกนั เช่น 

1. การจดัท ารายงานขอ้มูลประจ าปีและรายงานประจ าปี ซ่ึงมีสาระส าคญัท่ีมีความครบถว้น ถูกตอ้ง เช่ือถือ

ได ้ทนัเวลา 

2. จดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้โดยเผยแพร่ขอ้มูลขอ้มลูท่ีเกี่ยวขอ้งล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทนัเวลาผ่านทาง

เว็บไซต์ล่วงหน้าก่อนท าการจดัส่งเอกสารประชุมใหผู้ถื้อหุน้ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ศึกษาขอ้มูลเพื่อประกอบการ

ประชุมล่วงหน้าอยา่งเพียงพอ 
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3. ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งเปิดเผยการเปล่ียนแปลงการถือครองหุน้ โดยแสดงจ านวน

หุน้ท่ีถือ ณ ตน้ปี ส้ินปี และรายงานการซ้ือขายหุน้สามญัของบริษัทระหว่างปีของตนเองและคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่

บรรลุนิติภาวะ ไวใ้นรายงานประจ าปี 

4. ก าหนดใหก้รรมการท่ีอาจมีความเกี่ยวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุมใด ตอ้งงดออกเสียงและไม่

เขา้ร่วมประชุมในวาระน้ันๆ และก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดับสูงรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนเองและ

บุคคลท่ีมีความเกี่ยวขอ้ง 

5. ก าหนดใหม้ีการเปิดเผยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและกรรมการเป็น

รายบุคคล 

6. ก าหนดใหม้ีการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง ทั้งรูปแบบเงินเดือนและค่าตอบแทน

อื่น 

7. ก าหนดใหม้ีการเปิดเผยวตัถุประสงค ์/ เป้าหมายระยะยาวของของ (Corporate Objective / Long Term 

Goal) ไวใ้นรายงานประจ าปี 

8. ก าหนดใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลการเขา้รบัการพฒันาและฝึกอบรมของกรรมการรายบุคคลในปีท่ีผ่านไวใ้น

รายงานประจ าปีท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

บริษัทฯ มีนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์อง

บริษัทฯ ซ่ึงรวมถึงการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว 

(ถา้มี) โดยใหน้ าส่งส าเนาแบบรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (แบบ 59) 

ใหแ้ก่ส านักเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 

ช่องทางการเผยแพรข่อ้มูลสารสนเทศของบริษทั 

บริษัทใหค้วามส าคัญกับการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูม้ีส่วน

เกี่ยวขอ้ง ดงัน้ี 

 เปิดเผยขอ้มลูท่ีส าคญัผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเว็บไซตข์องบริษัท 

www.taokaenoi.co.th/ir 

 เผยแพร่ขา่วผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสใ์นรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพขา่ว บทความ ส่ือโฆษณา และโซเชียลมีเดีย 

 เปิดเผยผลการด าเนินงานประจ าไตรมาสแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ ผ่านทางช่องทางของตลาด

หลกัทรพัยในกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผูล้งทุน (Opportunity Day) 
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 จัดใหม้ีหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ เพื่อติดต่อกับนักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ และนักลงทุนทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ  

 จดักิจกรรมพบนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

 

ช่องทางติดตอ่นกัลงทุนสมัพนัธ ์

ผ่านอีเมล  ir@taokaenoi.co.th 

ผ่านเว็บไซต ์ www.taokaenoi.co.th/ir  

ผ่านโทรศพัท ์ 02 984 06666 ต่อ 316 ติดต่อนักลงทุนสมัพนัธ ์

 

วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยัง่ยนื 

บริษัทจะดูแลใหว้ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกิจการ (Objectives) เป็นไปเพื่อความยัง่ยืน โดยเป็น

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกบัการสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กิจการ ลูกคา้ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และสงัคมโดยรวม โดยมี

แนวทางการปฏบิติัดงัน้ี  

1. คณะกรรมการบริษัทจะรบัผิดชอบดูแลใหบ้ริษัทมีวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายหลกั (Objectives) ท่ีชดัเจน

เหมาะสม สามารถใชเ้ป็นแนวคิดหลกัในการก าหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) และส่ือสารใหทุ้กคนในองคก์ร

ขบัเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกนั โดยคณะกรรมการจะก าหนดอยูใ่นวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และค่านิยมองคก์ร หรืออื่น ๆ ใน

ท านองเดียวกนั อีกทั้งคณะกรรมการจะก าหนดรูปแบบธุรกิจท่ีสามารถสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กิจการ โดยมุ่งเน้นการเป็น

ทีมงานท่ีใชน้วตักรรมทางเทคโนโลยใีนการบริหารจดัการธุรกิจ โดยตั้งใจสรา้งสรรคผ์ลงาน ตลอดจนท างานดว้ยความ

รบัผิดชอบต่อคู่คา้ เพื่อแสดงศกัยภาพของสินคา้ท่ีผลิตโดยบริษัท ซ่ึงช่วยในการต่อยอดทางธุรกิจของบริษัท 

2. ในการบรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายหลกั คณะกรรมการบริษัทจะก าหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) 

ท่ีสามารถสรา้งคุณค่าใหท้ั้งแก่กิจการ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และสงัคมโดยรวมควบคู่กนัไป โดยพิจารณาถึง 

1) สภาพแวดลอ้มและการเปล่ียนแปลงปัจจยัต่าง ๆ รวมทั้งการน านวตักรรมและเทคโนโลยี

มาใชอ้ยา่งเหมาะสม เพื่อใหเ้กิดศกัยภาพทางการแขง่ขนั 

2) มีการน าเอาความต้องการของลูกค้าและผู ้มีส่วนได้เสียมาพิจารณาในการก าหนด

วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายหลกั โดยใหม้ีความสมดุลกนั 

3) มีการประเมินความพรอ้ม ความช านาญ ความสามารถในการแขง่ขนัของกิจการ 

4) ความสามารถในการด าเนินธุรกิจใหม้ีผลตอบแทนต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

mailto:ir@taokaenoi.co.th
http://www.taokaenoi.co.th/ir
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3. บริษัทด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียและสังคมโดยควบคู่กนัไปโดยพิจารณาถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ี

เกี่ยวขอ้ง ส่ิงท่ีคณะกรรมการบริษัทจะน ามาพิจารณา เพื่อประโยชน์ในการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกั 

ตลอดจนรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ขององค์กร เช่น กิจการตั้งขึ้ นมาเพื่ออะไร (Mission) กิจการตอ้งการ

ตอบสนองลูกคา้หลกักลุ่มใด กิจการจะสามารถท าก าไร หรือแข่งขนั ดว้ยการสรา้งคุณค่าใหอ้งคก์รและผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ในเร่ืองใด (Value Proposition) กิจการจะสามารถด ารงอยู่ในระยะยาว (Sustainable) ภายใตปั้จจัยทั้งโอกาสและ

ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อกิจการและผูม้ีส่วนไดเ้สียไดอ้ย่างไร และมีการบริหารความเส่ียงอย่างเหมาะสมและเพียง

พอท่ีจะลดหรือควบคุมความเส่ียงท่ีส าคญัใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรบัไดห้รือไม่ 

4. คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดค่านิยมขององคก์รท่ีสะทอ้นคุณลกัษณะของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดงัน้ี 

หลักการท่ีซ่ือสัตยย์ึดมัน่ในความดี (Integrity), ทีมงานท่ีทุ่มเทดว้ยใจ (Passion), กระบวนการท่ีร่วมสรา้งผลงานสู่

เป้าหมาย (Goal Oriented), การสรา้งผลิตภณัฑม์ุ่งมัน่เพื่อลูกคา้ (Customer Centric) และการตอบแทนสงัคมสู่ความ

ยัง่ยนื (Caring) 

5. คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมการส่ือสาร และเสริมสรา้งใหว้ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร

สะทอ้นอยู่ในการตดัสินใจและการด าเนินงานของบุคลากรในทุกระดบั การตดัสินใจใด ๆ จะน าเอาวตัถุประสงคแ์ละ

เป้าหมายหลกัขององคก์รเป็นตวัตั้ง โดยมีการพิจารณาถึงความเส่ียงและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้ นกบัองคก์ร สงัคม ชุมชน 

และส่ิงแวดลอ้ม จนกลายเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

6. คณะกรรมการบริษัทจะก ากบัดูแลใหม้ีการจดัท ากลยุทธแ์ละแผนประจ าปีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละ

เป้าหมายหลกัของกิจการ โดยค านึงถึงปัจจยัแวดลอ้มของกิจการ ณ ขณะน้ัน ตลอดจนโอกาสและความเส่ียงท่ียอมรบั

ไดแ้ละตอ้งสนับสนุนใหม้ีการจดัท าหรือทบทวนวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และ กลยุทธ์ส าหรบัระยะปานกลาง 3-5 ปี 

ดว้ย เพื่อใหม้ัน่ใจว่ากลยุทธแ์ละแผนงานประจ าปีไดค้ านึงถึงผลกระทบในระยะเวลาท่ียาวขึ้ น และยงัพอจะคาดการณไ์ด้

ตามสมควร 

7. ในการก าหนดกลยุทธ์และแผนประจ าปี คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหม้ีการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้ม 

ปัจจยัและความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีเกี่ยวขอ้งตลอดสาย Value Chain รวมทั้งปัจจยัความ

เส่ียงต่าง ๆ ท่ีอาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลกัของกิจการ โดยควรมีกลไกท่ีท าใหเ้ขา้ใจความตอ้งการของผูม้ีส่วนได้

เสียอยา่งแทจ้ริง 

1) ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วมหรือช่องทางการส่ือสารระหว่างผูม้ีส่วนไดเ้สีย

กบักิจการไวช้ดัเจน เพื่อใหก้ิจการสามารถเขา้ถึงและไดร้บัขอ้มูลประเด็นหรือความตอ้งการ

ของผูม้ีส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มไดอ้ยา่งถูกตอ้งใกลเ้คียงมากท่ีสุด 

2) ระบุผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีเกี่ยวขอ้งของกิจการ ทั้งภายในและภายนอก ทั้งท่ีเป็นตวับุคคล กลุ่มบุคคล 

หน่วยงานองคก์ร ไดแ้ก่ พนักงาน ผูล้งทุน ลูกคา้ คู่คา้ ชุมชน สังคม ส่ิงแวดลอ้ม หน่วยงาน

ราชการ หน่วยงานก ากบัดูแล เป็นตน้ 
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3) ระบุประเด็นและความคาดหวงัของผูม้ีส่วนไดเ้สีย เพื่อน าไปวิเคราะหแ์ละจดัประเด็นดงักล่าว

ตามความส าคญัและผลกระทบท่ีเกิดขึ้ นต่อทั้งกิจการและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ทั้งน้ี เพื่อเลือกเร่ือง

ส าคญัท่ีจะเป็นการสรา้งคุณค่าร่วมกบัผูม้ีส่วนไดเ้สียมาด าเนินการใหเ้กิดผล 

8. ในการก าหนดกลยุทธ์ คณะกรรมการบริษัทจะก ากบัดูแลใหม้ีการส่งเสริมการสรา้งนวตักรรมและน า

นวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชใ้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัและตอบสนองความตอ้งการของผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

โดยยงัคงอยูบ่นพื้ นฐานความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

9. คณะกรรมการบริษัทจะก าหนดเป้าหมายท่ีเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและศกัยภาพของกิจการ 

โดยจะก าหนดเป้าหมายทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน นอกจากน้ีจะตระหนักถึงความเส่ียงของการตั้งเป้าหมายท่ีอาจ

น าไปสู่การประพฤติท่ีผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (Unethical Conduct) 

10. คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลใหม้ีการถ่ายทอดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และ

แผนงานสู่การปฏบิติัใหท้ัว่ทั้งองคก์ร 

11. คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลใหม้ีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการด าเนินงานท่ี

เหมาะสมและติดตามการด าเนินการตามกลยุทธแ์ละแผนงานประจ าปี โดยอาจจดัใหม้ีผูร้บัผิดชอบดูแล จดัท า Action 

plan ระบุผูร้บัผิดชอบ งบประมาณตามแผนกลยุทธแ์ละการด าเนินงานประจ าปี ระยะเวลาในการด า เนินงาน ตวัช้ีวดั

ความส าเร็จของงานตามแผน และติดตามผลการด าเนินงาน โดยใหม้ีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของการ

ด าเนินงานตามแผนเป็นประจ าตามท่ีผูบ้ริหารก าหนด รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานเพื่อพิจารณาปรับแผนให้

เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

 

(5) ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

1.  คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบเกี่ยวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท การก ากบัดูแลกิจการให้

เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ข ้อบังคับของบริษัท รวมถึงรับผิดชอบตามหน้าท่ีของ

คณะกรรมการท่ีมีต่อบริษัทและผูถื้อหุน้ โดยคณะกรรมการจะตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบในฐานะ

ผูน้ าท่ีตอ้งก ากบัดูแลใหบ้ริษัทมีการบริหารจดัการท่ีดี ซ่ึงครอบคลุมถึง 

1) การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย  

2) การก าหนดกลยุทธ์ นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรส าคัญ เพื่อให้

บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการด าเนินงาน 

แนวปฏบิติัเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิติั 
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บริษัทไดก้ าหนดบทบาทหน้าท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการไวอ้ย่างชดัเจนตามรายละเอียด

ในกฎบตัรคณะกรรมการ โดยมีหน้าท่ีส าคญัในการก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมาย นโยบายและกลยุทธท่ี์ส าคญัในการ

ประกอบธุรกิจ ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากรต่าง ๆ ซ่ึงคณะกรรมการมีความเขา้ใจในบทบาทหน้า ท่ี ประโยชน์ และ

หลักการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในการสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กิจการอย่างยัง่ยืน และจะติดตาม ประเมินผล และดูแลการ

รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท และบริษัทยอ่ย เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้ 

คณะกรรมการบริษัทจะถ่ายทอดแผนกลยุทธส์ู่การปฏิบัติ โดยจดัท าแผน (Action Plan) ก าหนด

ผูร้ับผิดชอบ ระยะเวลาในการด าเนินการ ตัวช้ีวัดผลส าเร็จท่ีชัดเจน มีการพิจารณาอัตราค่าจา้งขีดความสามารถ

บุคลากร เคร่ืองมือ เงินทุน รวมถึงความเส่ียงในการบรรลุแผน 

2. ในการสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งยัง่ยนื คณะกรรมการบริษทัจะก ากบัดูแลกิจการใหน้ าไปสู่ผล 

(Governance Outcome) อยา่งน้อยดงัต่อไปน้ี 

1) สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการท่ีดี โดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว 

(Competitiveness and Performance with Long-Term Perspective) 

2) ประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วน

ไดเ้สีย (Ethical and Responsible Business)   

3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อส่ิงแวดล้อม (Good 

Corporate Citizenship) 

4) สามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปล่ียนแปลง (Corporate Resilience) 

 

แนวปฏบิติัเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิติั 

ในการก าหนดความส าเร็จของการด าเนินกิจการ คณะกรรมการบริษัทจะค านึงถึงจริยธรรม 

ผลกระทบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคญั นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน 

1) คณะกรรมการบริษัทจะสรา้งและขบัเคล่ือนวฒันธรรมองคก์รท่ียึดมัน่ในจริยธรรม โดย

คณะกรรมการบริษัทจะประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผูน้ าในการก ากบัดูแลกิจการ 

ยดึมัน่ในค่านิยม จริยธรรมองคก์ร มุ่งมัน่ในการปฏบิติังานดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต 

2) คณะกรรมการบริษัทจะจดัใหม้ีนโยบายส าหรบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ท่ีแสดงถึง

หลกัการและแนวทางในการด าเนินงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร อาทิเช่น จรรยาบรรณธุรกิจ 

(Code of Conduct) เป็นตน้ 

3) คณะกรรมการบริษัท จะก ากับดูแลให้มีการส่ือสาร เพื่อให้กรรมการ ผู ้บริหาร และ

พนักงานทุกคนเขา้ใจ มีกลไกเพียงพอท่ีเอื้ อใหม้ีการปฏบิติัจริงตามนโยบายขา้งตน้ ติดตาม

ผลการปฏิบติัและทบทวนนโยบายและการปฏิบติัเป็นประจ า โดยคณะกรรมการบริษัทจะ
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มอบหมายใหแ้ผนกก ากบัและดูแลกิจการ (Corporate Governance) เป็นผูร้ับผิดชอบใน

การส่ือสารนโยบายก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร 

และพนักงาน 

3. คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหก้รรมการทุกคนและผูบ้ริหารปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรบัผิดชอบระมดัระวงั 

(Duty of Care) ซ่ือสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) และต้องดูแลให้การด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย 

ขอ้บงัคบัและมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

แนวปฏบิติัเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัปฏบิติั 

1) ในการพิจารณาว่ากรรมการและผู บ้ร ิหารไดป้ฏิบ ัติหน้าที ่ดว้ยความรบัผิดชอบ 

ระมดัระวงั และซื่อสัตยส์ุจริตต่อองคก์รแลว้หรือไม่น้ัน อย่างน้อยคณะกรรมการบริษัท

จะพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง เช่น มาตรา 89/7 มาตรา 89/8 มาตรา 89/9 

และ มาตรา 89/10 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 

(รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

2) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหบ้ริษัทมีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอท่ีจะมัน่ใจไดว้่าการ

ด าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บังคับ มติท่ีประชุมผู ้ถือหุน้ ตลอดจน

นโยบายหรือแนวทางท่ีไดก้ าหนดไว ้รวมทั้งมีกระบวนการอนุมติัการด าเนินงานท่ีส าคญั 

เช่น การอนุมติัธุรกรรมท่ีมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส าคญั การท ารายการกบับุคคล

ท่ีเกี่ยวโยงกนั การไดม้า/จ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น การจ่ายเงินปันผล เป็นตน้  


