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11.  การกํากับดูแลกิจการ 

11.1  การกํากับดูแลกิจการ 

บมจ. ไทยฟูดส กรุป ตระหนักและใหความสําคัญตอระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และ
สามารถตรวจสอบได ซึ่งจะทําใหเกิดความเช่ือม่ันกับทุกฝายท่ีเก่ียวของและสงผลใหธุรกิจมีความเจริญเติบโตอยางย่ังยืน
ภายใตการดําเนินงานอยางมีจรรยาบรรณและเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ บมจ. ไทยฟูดส กรุปจึงไดกําหนดนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับการดําเนินการท่ีมีอยูแลว ใหมีความเปนระบบมาตรฐานท่ีชัดเจน และกระจายการ
ปฏิบัติไปสูพนักงานของบริษัททุกระดับชั้น อันเปนการเสริมสรางใหเกิดวัฒนธรรมการกํากับดูแลกิจการอยางแทจริง โดยบ
มจ. ไทยฟูดส กรุป ไดรับเอาแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ป 
2555 ตามที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน 

บมจ. ไทยฟูดส กรุปไดใหความสําคัญในสิทธิของผูถือหุนซ่ึงอาจไมจํากัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกําหนดไว ไม
กระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน และสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของผูถือหุน ไดแก การซื้อขายหรือโอนหุน การมีสวนแบงกําไรของบริษัทฯ การไดรับขาวสารขอมูลของบริษัทฯอยางเพียงพอ  
การเขารวมประชุมเพื่อใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อแตงต้ังหรือถอดถอนกรรมการ แตงต้ังผูสอบบัญชี และเร่ืองที่
มีผลกระทบบริษัทฯ เชน การจัดสรรเงินปนผล การกําหนดหรือการแกไขขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ การ
ลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน 

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานดังกลาวขางตน บมจ. ไทยฟูดส กรุป ยังไดกําหนดแนวทางปฏิบัติในเร่ืองตางๆ ที่เปนการ
สงเสริมและอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้ 

(1) เปดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือสงเสริมผูถือหุนทุกกลุม ใหเขารวมประชุมผูถือหุน 

(2) มีการใหขอมูลวัน เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม โดยมีคําช้ีแจงและเหตุผลประกอบในแตละวาระ
หรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถือหุน หรือในเอกสารแนบ
วาระการประชุมและจะไมกระทําการใดๆ ที่เปนการจํากัดโอกาสของผูถือหุนในการศึกษาสารสนเทศของ
บริษัท 

(3) อํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงอยางเต็มที่ และละเวน 
การกระทําใดๆ ที่เปนการจํากัดโอกาสในการเขาประชุมของผูถือหุน เชน การเขาประชุมเพื่อออกเสียงลง
มติไมควรมีวิธีที่ยุงยากเกินไป สถานที่จัดประชุมผูถือหุนมีความสะดวกตอการเดินทาง เปนตน 

(4) ประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาใหเหมาะสมและสงเสริมใหผูถือหุนไดมีโอกาสในการแสดงความเห็น
และต้ังคําถามตอที่ประชุมในเร่ืองที่เก่ียวของกับบริษัทได รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนา
กอนวันประชุมโดยกําหนดหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนาใหชัดเจน และแจงใหผูถือหุนทราบพรอมกับ
การนําสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน และจะเผยแพรหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนาดังกลาวไวบน 
website ของบมจ. ไทยฟูดสกรุป ดวย 

(5) สนับสนุนใหผูถือหุนใชหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได 
โดยบริษัทฯ เสนอช่ือกรรมการอิสระอยางนอย 1 คน เปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุน 

เพ่ิมเติมและปรับปรุง
ขอมูลใหเปนปจจุบัน 
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(6) สงเสริมใหกรรมการรวมทั้งผูบริหารทุกคนของบริษัทเขารวมประชุมผูถือหุน เพื่อตอบขอซักถามของผูถือ
หุน 

(7) จัดใหมีการลงมติที่ประชุมผูถือหุนสําหรับแตละรายการในกรณีที่วาระน้ันมีหลายรายการ เชน วาระการ
แตงต้ังกรรมการ 

(8) จะดําเนินการใหมีการนําเทคโนโลยีมาใชกับการประชุมผูถือหุน ทั้งการลงทะเบียนผูถือหุน การนับ
คะแนนและแสดงผล เพื่อใหการดําเนินการประชุมสามารถกระทําไดรวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา 

(9) จะสงเสริมใหมีบุคคลที่เปนอิสระเปนผูตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและ
วิสามัญผูถือหุน และเปดเผยใหที่ประชุมทราบพรอมบันทึกไวในรายงานการประชุม 

(10) จัดใหรายงานการประชุมผูถือหุนมีการบันทึกการช้ีแจงขั้นตอนการลงคะแนนวิธีการแสดงผลคะแนนใหที่
ประชุมทราบกอนดําเนินการประชุมรวมท้ังเปดโอกาสใหผูถือหุนต้ังประเด็นหรือซักถามและบันทึก
คําถามคําตอบผลการลงคะแนนในแตละวาระวามีผูถือหุนเห็นดวยคัดคานหรืองดออกเสียงอยางไร
รวมทั้งบันทึกรายช่ือกรรมการผูเขารวมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมดวย 

(11) เปดเผยใหสาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแตละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผูถือหุน
ในวันทําการถัดไปบน website ของบมจ. ไทยฟูดส กรุป และ website ของตลาดหลักทรัพยฯ 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

บมจ. ไทยฟูดส กรุปมีนโยบายจัดการใหผูถือหุนทุกรายทั้งผูถือหุนที่เปนผูบริหารและผูถือหุนที่ไมเปนผูบริหารหรือ
ทั้งผูถือหุนรายใหญ และท้ังผูถือหุนรายยอย รวมทั้งผูถือหุนตางชาติไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกันและเปนธรรม โดยมีแนว
ปฏิบัติดังตอไปนี้ 

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

(2) แจงใหผูถือหุนทราบกฎเกณฑตางๆท่ีใชในการประชุมขั้นตอนการออกเสียงลงมติรวมทั้งสิทธิการออก
เสียงลงคะแนนตามแตละประเภทของหุน 

(3) กําหนดหลักเกณฑในการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเพิ่มวาระการประชุมลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน
ใหชัดเจนเปนการลวงหนาเพื่อแสดงถึงความเปนธรรมและความโปรงใสในการพิจารณาวาจะเพิ่มวาระท่ี 
ผูถือหุนสวนนอยเสนอหรือไมนอกจากนี้ผูถือหุนที่เปนผูบริหารไมควรเพิ่มวาระการประชุมที่ไมไดแจงเปน
การลวงหนาโดยไมจําเปนโดยเฉพาะวาระสําคัญที่ ผู ถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอน 
การตัดสินใจ 

(4) กําหนดวิธีการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
โดยสามารถเสนอช่ือผานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน
พรอมขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติและการใหความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อ 

(5) เปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการแตงต้ังกรรมการเปนรายคน 



บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน) 

 

สวนที่ 2.3.11 หนา 3 

(6) กําหนดใหกรรมการทุกคนและผูบริหารที่มีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพยตามกฎหมายจัดสง
รายงานดังกลาวใหแกคณะกรรมการเปนประจํารวมทั้งใหมีการเปดเผยในรายงานประจําป 

(7) กําหนดแนวทางในการเก็บรักษาและปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบเปนลายลักษณอักษรและแจง
แนวทางดังกลาวใหทุกคนในบริษัทถือปฏิบัติและหามบุคคลที่เก่ียวของกับขอมูลภายในทําการซ้ือขาย
หลักทรัพยของบริษัทภายใน 1 เดือนกอนการเปดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปและ
เปนเวลา24ชั่วโมงภายหลังขอมูลสารสนเทศสําคัญถูกเปดเผย 

(8) กําหนดใหกรรมการรายงานการมีสวนไดเสียอยางนอยกอนการพิจารณาวาระนั้น และบันทึกไวใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการ และดูแลใหกรรมการที่มีสวนไดเสียอยางมีนัยสําคัญในลักษณะท่ีอาจ
ทําใหกรรมการรายดังกลาวไมสามารถใหความเห็นไดอยางอิสระควรงดเวนจากการมีสวนรวมในการ
ประชุมพิจารณาในวาระน้ันๆ 

หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

บมจ. ไทยฟูดส กรุปตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลและคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกกลุมไมวาจะเปนผูมีสวนได
เสียภายในไดแกผูถือหุนผูบริหารและพนักงานของบริษัท หรือผูมีสวนไดเสียภายนอกเชนลูกคาเจาหน้ีคูคาคูแขงภาครัฐ
สังคมชุมชนเปนตนโดยบมจ. ไทยฟูดส กรุปตระหนักดีวาการสนับสนุนและขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียทุกกลุมจะเปน
ประโยชนในการดําเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทดังนั้นบมจ. ไทยฟูดส กรุปจะปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนด
ท่ีเก่ียวของเพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียดังกลาวไดรับการดูแลเปนอยางดีและจะไมกระทําการใดๆท่ีเปนการละเมิดสิทธิของ
ผูมีสวนไดเสียนอกจากนี้ในการดําเนินธุรกิจของบมจ. ไทยฟูดส กรุปยังไดคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกฝายตาม
แนวทางดังตอไปนี้ 

(1) นโยบายและแนวปฏบิัติตอพนักงาน 

บมจ. ไทยฟูดส กรุปตระหนักวา พนักงานเปนปจจัยแหงความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายของบริษัทที่
มีคุณคาย่ิง จึงเปนนโยบายของบมจ. ไทยฟูดส กรุปที่จะใหการปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรมทั้งในดานโอกาส 
ผลตอบแทน การแตงต้ัง โยกยาย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ เพื่อใหเปนไปตามนโยบายดังกลาว บมจ. ไทยฟูดส กรุปจึง
มีหลักปฏิบัติดังนี้ 

1) ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ และใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน 

2) ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมตอพนักงาน รวมทั้งมีการจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงาน และให
ความสําคัญในดานการดูแลสวัสดิการของพนักงาน 

3) ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิต และทรัพยสินของพนักงาน 

4) ใหความสําคัญตอการพัฒนาความรู ความสามารถของพนักงาน โดยใหโอกาสอยางทั่วถึงและ
สมํ่าเสมอ เพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานใหพรอมรองรับการเติบโตขององคกร 

5) ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ ที่เก่ียวของกับพนักงานอยางเครงครัด 
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(2) นโยบายและแนวปฏิบัติตอผูถือหุน 

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

1) ปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพ 
ดวยความระมัดระวัง รอบคอบ และเปนธรรมตอผูถือหุนทั้งรายใหญและรายยอย เพื่อประโยชน
สูงสุดของผูถือหุนโดยรวม 

2) นําเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะขอมูลทางการเงิน การบัญชี และ
รายงานอื่นๆ โดยสมํ่าเสมอ และครบถวนตามความเปนจริง 

3) หามไมใหแสวงหาผลประโยชนใหตนเอง และผูอื่นโดยใชขอมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังมิไดเปดเผย
ตอสาธารณะ หรือดําเนินการใดๆ ในลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ
บริษัท 

(3) นโยบายและแนวปฏิบัติตอลูกคา 

บมจ. ไทยฟูดส กรุป ตระหนักถึงความสําคัญของลูกคา จึงไดกําหนดนโยบายในการปฏิบัติตอลูกคาดังนี้ 

1) จัดใหมีระบบการควบคุมดูแลในเร่ืองกระบวนการผลิต และการจัดหาสินคาที่มีคุณภาพท่ีดีใหแก
ลูกคา รวมถึงใหความสําคัญในการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และการตรวจสอบ
คุณภาพสินคาใหทันสมัยอยูเสมอ 

2) จัดใหมีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามขอตกลงท่ีไดใหไวกับลูกคาอยางเครงครัด และดวย
ความซ่ือสัตยสุจริตเอาใจใส และสมํ่าเสมอ 

3) จัดใหมีระบบการควบคุมดูแลรักษาขอมูลความลับของลูกคาเสมือนเปนความลับของบริษัท และ
ไมนําไปใชเพื่อประโยชนของตนเอง หรือผูที่เก่ียวของโดยมิชอบ 

(4) นโยบายและแนวปฏิบัติตอคูคาและ/หรือ เจาหน้ี 

บมจ. ไทยฟูดส กรุปมีนโยบายใหพนักงานปฏิบัติตอคูคา และ/หรือเจาหน้ีทุกฝายอยางเปนธรรม ซื่อสัตย 
และไมเอารัดเอาเปรียบคูคาโดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัท พื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนท่ีเปนธรรมท้ังสอง
ฝาย หลีกเล่ียงสถานการณที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน การเจรจาแกปญหาต้ังอยูบนพื้นฐานของความสัมพันธ
ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

1) ไมเรียก หรือรับ หรือจายผลประโยชนใด ๆ ที่ผิดกฎหมายในการคากับคูคา และ/หรือ เจาหน้ี 

2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง ๆ ที่ตกลงกันไว กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดได จะรวมกัน
พิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา 
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(5) นโยบายและแนวปฏิบัติตอคูแขงขัน 

บมจ. ไทยฟูดส กรุปมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตอคูแขงทางการคา โดยไมละเมิดความลับหรือลวงรูความลับ
ทางการคาของคูแขงขันดวยวิธีฉอฉล จึงกําหนดหลักนโยบายดังนี้ 

1) ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี 

2) ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย 

3) ไมกระทําโดยเจตนาเพ่ือทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางเส่ือมเสีย 

(6) นโยบายและแนวปฏิบัติตอสังคมและ/หรือ ชุมชน 

บมจ. ไทยฟูดส กรุปมีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจ และสังคม และยึดม่ันการ
ปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เก่ียวของอยางครบถวน โดยบมจ. ไทยฟูดส กรุปจะมุงม่ัน
ในการพัฒนาสงเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม และชุมชนอันเปนที่ที่บริษัทต้ังอยูใหมีคุณภาพดีขึ้นพรอมๆ กับ
การเติบโตของบริษัท 

(7) นโยบายเก่ียวกับส่ิงแวดลอม 

บมจ. ไทยฟูดส กรุปมีนโยบายที่ใหการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ที่เสริมสรางคุณภาพ อาชีวอนามัย และ
ส่ิงแวดลอม ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงานอยูเสมอ 

หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

คณะกรรมการของบมจ. ไทยฟูดส กรุปใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลสําคัญที่เก่ียวของกับบริษัททั้งขอมูล
ทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินอยางถูกตองครบถวนทันเวลาและโปรงใสตามหลักเกณฑของสํานักงานกลต. 
และตลาดหลักทรัพยฯตลอดจนขอมูลอื่นๆที่อาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทซ่ึงลวนมีผลตอกระบวนการ
ตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัทดังนี้ 

(1) มีกลไกที่จะดูแลใหม่ันใจไดวารายงานท่ีเปดเผยตอนักลงทุนถูกตอง ไมทําใหสําคัญผิด และเพียงพอตอ
การตัดสินใจของนักลงทุน 

(2) คณะกรรมการจะรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายอื่นๆ เชน นโยบาย
ดานการบริหารความเส่ียง และนโยบายเก่ียวกับการดูแลส่ิงแวดลอมและสังคมที่ไดใหความเห็นชอบไว
โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว รวมทั้งกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว
ไดพรอมดวยเหตุผล โดยรายงานผานชองทางตางๆ เชน รายงานประจําป และ website ของ 
บมจ. ไทยฟูดส กรุป เปนตน 

(3) คณะกรรมการจะเปดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินแสดงควบคู
กับรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจําป 

(4) ดูแลใหมีการเปดเผยคาสอบบัญชี และคาบริการอื่นที่ผูสอบบัญชีใหบริการไวดวย 
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(5) เปดเผยบทบาท และหนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย จํานวนคร้ังของการประชุม และ
จํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมในปที่ผานมา และความเห็นจากการทําหนาที่ รวมถึง
การฝกอบรมและพัฒนาความรูดานวิชาชีพอยางตอเนื่องของคณะกรรมการไวในรายงานประจําป 

(6) เปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการ และผูบริหารระดับสูงที่สะทอนถึงภาระหนาที่ และ
ความรับผิดชอบของแตละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของคาตอบแทนดวย ทั้งนี้ จํานวนเงิน
คาตอบแทนท่ีเปดเผย ควรรวมถึงคาตอบแทนท่ีกรรมการแตละทานไดรับจากการเปนกรรมการของ
บริษัทยอย และคาตอบแทนผูสอบบัญชีดวย 

(7) นอกจากการเผยแพรขอมูลตามเกณฑที่กําหนดและผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ แบบแสดง
รายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปแลว คณะกรรมการจะพิจารณาใหมีการ
เป ด เ ผยข อ มู ลทั้ ง ภ าษา ไทย  และภาษาอั ง กฤษผ านทา งช อ งทา งอื่ น ด ว ย  เ ช น  website  
ของบมจ. ไทยฟูดส กรุป พรอมทั้งจะนําเสนอขอมูลที่เปนปจจุบัน 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. โครงสรางคณะกรรมการบริษัท 

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

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

1.3 บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไดแตงต้ังเลขานุการบริษัท เพื่อทําหนาที่ใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑ
ตางๆ ที่คณะกรรมการจะตองทราบ และปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท 
รวมถึงการประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ 

2. การประชุมคณะกรรมการ 

2.1 บมจ. ไทยฟูดส กรุป มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอสําหรับรอบระยะเวลา 1 ป 
อยางนอย 3 เดือนตอคร้ัง และจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน ซึ่งคณะกรรมการบริษัท 
ทุกทานใหความสําคัญ โดยจะเขารวมประชุมทุกคร้ัง เวนแตกรณีมีเหตุจําเปนบมจ. ไทยฟูดส กรุป ได
จัดสงหนังสือเชิญประชุมที่กําหนดวาระชัดเจนลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 7 วัน เพื่อใหกรรมการมี
เวลาในการพิจารณาศึกษาวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม 
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2.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทกรรมการทุกทานสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเปดเผยและเปน
อิสระ มีการบันทึกรายงานการประชุมเปนลายลักษณอักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผาน 
การรับรองจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหกรรมการและผูที่เก่ียวของตรวจสอบได นอกจากน้ี ในบาง
วาระอาจมีผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมดวยเพ่ือใหสารสนเทศรายละเอียดขอมูลที่เปนประโยชน
เพิ่มเติมในฐานะผูที่เก่ียวของและจะไดรับทราบนโยบายโดยตรงเพ่ือใหสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2.3 ประธานกรรมการ เปนผูพิจารณาเลือกเร่ืองเขาวาระการประชุมคณะกรรมการ และกรรมการทุกทานมี
ความเปนอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองเขาสูวาระการประชุม 

2.4 คณะกรรมการมีสิทธิเขาถึงสารสนเทศท่ีจําเปนเพิ่มเติมไดจากกรรมการผูจัดการหรือเลขานุการบริษัท
หรือผูบริหารอื่นที่ไดรับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่กําหนดและในกรณีที่จําเปนคณะกรรมการ
อาจจัดใหมีความเห็นอิสระจากท่ีปรึกษาหรือผูประกอบวิชาชีพภายนอกโดยถือเปนคาใชจายบริษัท 

2.5 ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถือมติเสียงขางมากเปนหลักโดยใหกรรมการคนหน่ึงมี
เสียงหน่ึงเสียงโดยกรรมการที่มีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุมและไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ือง
นั้นถาคะแนนเสียงเทากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 

2.6 ในการประชุมแตละคร้ังเลขานุการคณะกรรมการบริษัทไดเขารวมประชุมดวยโดยเปนผูบันทึกรายงาน
การประชุมและจัดสงใหประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองโดยเสนอใหที่
ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมคร้ังถัดไปรวมทั้งเปนผูจัดเก็บขอมูลหรือเอกสารเก่ียวกับการ
ประชุมตางๆเพื่อสะดวกในการสืบคนอางอิง 

3. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

3.1 จัดใหคาตอบแทนของกรรมการใหอยูในลักษณะท่ีเปรียบเทียบไดกับระดับที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรม 
ประสบการณ ภาระหนาที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and 
Responsibility) รวมถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรรมการแตละคน กรรมการที่ไดรับมอบหมาย
หนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เชน เปนสมาชิกของคณะกรรมการชุดยอยควรไดรับคาตอบแทนเพิ่ม
ที่เหมาะสมดวย 

3.2 จัดใหคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูงเปนไปตามหลักการและนโยบายท่ี
คณะกรรมการกําหนด และเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท โดยระดับคาตอบแทนที่เปนเงินเดือน โบนัส 
และผลตอบแทนจูงใจจะสอดคลองกับผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละคนและตองคํานึงถึง
ผลประโยชนที่ผูถือหุนไดรับ 

3.3 กรรมการที่ไมเปนผูบริหารทั้งหมดหรือคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนจะเปนผูประเมินผล 
กรรมการและผูบริหารเปนประจําทุกปเพื่อนําไปใชในการพิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการและ
ผูบริหาร โดยใชบรรทัดฐานท่ีไดตกลงกันลวงหนากับกรรมการและผูบริหารตามเกณฑที่เปนรูปธรรม ซึ่ง
รวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงินผลงานเก่ียวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธในระยะยาว 
การพัฒนาผูบริหาร ฯลฯ และเสนอผลประเมินขางตนใหคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบ และ
ประธานกรรมการหรือกรรมการอาวุโสควรเปนผูส่ือสารผลการพิจารณาใหกรรมการผูจัดการทราบ 
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4. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

4.1 สงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการใหความรูแกผูเก่ียวของในระบบการกํากับ
ดูแลกิจการของบริษัท เชน กรรมการ กรรมการตรวจสอบผูบริหาร เลขานุการบริษัท เปนตน เพื่อใหมีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง การฝกอบรมและใหความรูอาจกระทําเปนการภายในบริษัทหรือใช
บริการของสถาบันภายนอก 

4.2 ทุกคร้ังที่มีการแตงต้ังกรรมการใหม ฝายจัดการจะจัดใหมีเอกสารและขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติ
หนาที่ของกรรมการใหม รวมถึงการจัดแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท
ใหแกกรรมการใหม 

11.2 โครงสรางการจัดการ 

โครงสรางการจัดการของบมจ. ไทยฟูดส กรุป ประกอบดวย คณะกรรมการจํานวน 54 ชุด คือ คณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

โดยที่ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไดกําหนดใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัตินโยบาย และการอนุมัติและการแกไข
แผนงบประมาณประจําป ในขณะท่ีคณะกรรมการบริหารมีอํานาจอนุมัติและแกไขแผนธุรกิจ 

ในสวนของการอนุมัติการลงทุนในโครงการตาง ๆ หรือมูลคาของการโอนสิทธิเหนือสินทรัพยที่มากกวา 3 ป และ
การอนุมัติรายการไดมาและจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป จะตองไดรับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร อยางไรก็ดี อํานาจอนุมัติดังกลาวจะขึ้นอยูกับขนาดของรายการ
ตาง ๆ ขางตน โดยท่ี คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติธุรกรรมขางตนที่มีมูลคาไมเกินกวารอยละ 15 ของมูลคาสินทรัพย
ที่มีตัวตนสุทธิของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ในขณะที่คณะกรรมการบริหารมีอํานาจอนุมัติธุรกรรมดังกลาวท่ีมีมูลคาไมเกินกวา
รอยละ 10 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป 

นอกจากนี้ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ยังไดกําหนดอํานาจอนุมัติตางๆ กอนการเขาทําธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวของกับสัญญา
ทางการเงิน อาทิเชน คณะกรรมการบริหารมีอํานาจอนุมัติการเขาทําธุรกรรมดังนี้ (ก) การเปดบัญชีธนาคาร (ข) การเขาทํา
สัญญาวงเงินสินเช่ืออื่น ๆ ประเภท Non-funding เชน หนังสือคํ้าประกัน (ค) การเขาทําสัญญาวงเงินสินเช่ือประเภท 
Funding เชน ต๋ัวสัญญาใชเงิน สัญญาเงินกูและสินเช่ือเพื่อการนําเขาซ่ึงมีมูลคาไมเกินกวา 500 ลานบาท และ (ง) การลง
นามในฐานะผูคํ้าประกันสําหรับบริษัทในเครือซึ่งมีวงเงินคํ้าประกันไมเกินรอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของ 
บมจ. ไทยฟูดส กรุป สําหรับคณะกรรมการบริษัทจะมีอํานาจอนุมัติการเขาทําสัญญาวงเงินสินเช่ือประเภท Funding และ
การเขาคํ้าประกันสําหรับบริษัทในเครือของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ไดโดยไมจํากัดวงเงิน สําหรับประธานเจาหนาที่บริหารของ 
บมจ. ไทยฟูดส กรุป นั้น มีอํานาจอนุมัติการเขาทําสัญญา หรือบันทึกขอตกลงที่เปนธุรกิจปกติของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ได 
และกรรมการผูจัดการของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป มีอํานาจอนุมัติการเขาทําสัญญา หรือบันทึกขอตกลงท่ีเปนธุรกิจปกติ
ดังกลาวไดในวงเงินไมเกิน 20 ลานบาท 

ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดตางๆ ของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป มีวาระการดํารงตําแหนงและขอบเขตอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการแตละชุด ดังนี้ 
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11.2.1 คณะกรรมการบริษัท 

วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีวาระดํารงตําแหนงคราวละ 3ป นับแตวันที่ไดรับการแตงต้ัง ทั้งนี้ เม่ือครบวาระการดํารง
ตําแหนงดังกลาว กรรมการบริษัทที่พนจากตําแหนงตามวาระอาจจะไดรับการเลือกต้ังใหกลับเขาดํารงตําแหนงไดอีก 

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่
ประชุมผูถือหุน ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซ่ือสัตยสุจริต 

2. พิจารณากําหนดรายละเอียดและใหความเห็นชอบ วิสัยทัศน กลยุทธทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ 
นโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย แนวทาง แผนการดําเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทยอย 
ตามที่คณะกรรมการบริหาร และฝายจัดการจัดทํา 

3. กํากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ ประธาน
เจาหนาที่บริหารกรรมการผูจัดการ ฝายบริหาร หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดังกลาว 
เพื่อใหเปนไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

4. ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทอยางตอเนื่อง เพื่อใหเปนไปตามแผนการดําเนินงานและ
งบประมาณของบริษัท 

5. กํากับ ดูแล สอบทานใหมีระบบรายงานทางการเงินที่โปรงใส ถูกตอง เพียงพอ รวมท้ังจัดใหมีระบบ
ควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน และดานการเงิน 

6. จัดใหมีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุน ณวันส้ินสุดรอบปบัญชีของบริษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรับรอง
งบการเงินดังกลาวเพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําปเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

7. พิจารณาใหความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีและพิจารณาคาตอบแทนท่ี
เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญ
ประจําปเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

8. จัดใหมีนโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เปนลายลักษณอักษร และการปรับ
ใชนโยบายดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเช่ือม่ันไดวาบริษัทมีความรับผิดชอบตอผูมีสวนเก่ียวของ
ทุกกลุมดวยความเปนธรรม 

9. พิจารณาอนุมัติแตงต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไมมีคุณสมบัติตองหามตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ มีการแกไขเพิ่มเติม)พระราชบัญญัติหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมท้ังที่มีการแกไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบ
ท่ีเก่ียวของ เขาดํารงตําแหนง ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ 
และพิจารณาใหความเห็นชอบแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกําหนด
คาตอบแทนกรรมการเพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
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10. แตงต้ังคณะกรรมการชุดยอย รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาคาตอบแทนหรือคณะกรรมการชุดยอยอื่นใดและกําหนดอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการชุดยอยดังกลาวเพื่อชวยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ 

11. พิจารณากําหนดและแกไขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการซ่ึงมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทได 

12. พิจารณาแตงต้ังผูบริหารตามคํานิยามที่กําหนดโดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและเลขานุการบริษัทรวมทั้ง พิจารณากําหนดคาตอบแทนของ
ผูบริหารดังกลาวตามท่ีเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองคกรภายนอก หากมีความจําเปนเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม 

14. สงเสริมใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทเขารวมหลักสูตรสัมมนาตางๆ ของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เก่ียวของกับหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารนั้น 

15. ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและปกปองผลประโยชนใดๆ ที่เก่ียวของกับ
ผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

11.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับแตวันที่ไดรับการแตงต้ัง ทั้งนี้ เม่ือครบวาระการ
ดํารงตําแหนงดังกลาว ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบท่ีพนจากตําแหนงตามวาระอาจจะไดรับการ
เลือกต้ังใหกลับเขาดํารงตําแหนงไดอีก 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม เพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแตงต้ัง โยกยาย เลิกจาง หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ 
ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ังบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และ
เสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวม
ประชุมดวยอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและ
ครบถวน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทั้งนี้เพื่อใหม่ันใจวา
รายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 



บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน) 

 

สวนที่ 2.3.11 หนา 11 

6. จัดทํารายงานผลการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําป
ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้  

- ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 

- ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

- ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท  

- ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี  

- ความเห็นเก่ียวกับรายงานที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

- จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละ
ทาน 

- ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร 
และ 

- รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

8. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทํา
ดังตอไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทให
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

(ก) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

(ข) การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน 

(ค) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยหรือ
กฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานวามีรายการหรือการกระทําตามวรรคหนึ่งตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

9. ทบทวนและเสนอใหแกไขเพิ่มเติมขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามที่เห็นสมควร 

10. ทบทวนขอบังคับ และผลการปฏิบัติงานในปที่ผานมาอยางนอยปละหนึ่ง (1) คร้ัง 
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ทั้งนี้ นายเวทย นุชเจริญและนายสมชัย บุญนําศิริเปนผูที่มีความรูและประสบการณทางดานบัญชีและการเงิน
เพียงพอที่จะทําหนาที่สอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงินของบมจ. ไทยฟูดส กรุป ทั้งนี้ นายเวทย นุชเจริญจบการศึกษา
ระดับปริญญาโทคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและนายสมชัย บุญนําศิริ จบการศึกษา
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จาก Victoria University of Manchester ประเทศสหราชอาณาจักร ปจจุบันดํารงตําแหนงเปน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระท่ีบริษัท เดอะ แพลทินั่ม กรุป จํากัด (มหาชน) 

11.2.3 คณะกรรมการบริหาร 

วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารมีวาระดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับแตวันที่ไดรับการแตงต้ัง ทั้งนี้ เม่ือครบวาระการดํารง
ตําแหนงดังกลาว กรรมการบริหารที่พนจากตําแหนงตามวาระอาจจะไดรับการเลือกต้ังใหกลับเขาดํารงตําแหนงไดอีก 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. พิจารณาและจัดทํานโยบาย กลยุทธทางธุรกิจ เปาหมายและแผนการดําเนินงาน เปาหมายทางการเงิน 
และงบประมาณของบริษัทโดยพิจารณาถึงปจจัยทางธุรกิจอยางเหมาะสม เพื่อนําเสนอและขออนุมัติตอ
คณะกรรมการบริษัท และในกรณีที่สถานการณเปล่ียนแปลง คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาทบทวน
การใชงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเหมาะสมกับสถานการณนั้นๆ 

2. กํากับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหเปนไปตามนโยบาย กลยุทธทางธุรกิจ 
เปาหมายและแผนการดําเนินงาน เปาหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัทที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเอื้อตอสภาพธุรกิจ พรอมใหคําปรึกษา 
แนะนํา การบริหารจัดการแกผูบริหารระดับสูง 

3. กําหนดโครงสรางองคกรและนโยบายเก่ียวกับการบริหารจัดการบริษัท การแตงต้ังโยกยายผูบริหารของ
แตละธุรกิจ พิจารณาและติดตามแผนงานการสรางผูบริหารทดแทน รวมถึงแผนงานดานกําลังคนและ
การกําหนดหลักเกณฑการจายผลตอบแทน และหลักเกณฑการประเมินผลงานของผูบริหาร  

4. ศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนโครงการใหม และมีอํานาจในการพิจารณาและอนุมัติใหบริษัท ลงทุน
หรือรวมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองคกรทางธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควรเพื่อดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคของบริษัท ตลอดจนถึงการพิจารณาและอนุมัติการใช
จายเงินเพื่อการลงทุนดังกลาว การเขาทํานิติกรรมสัญญา และ/หรือการดําเนินการใดๆที่เก่ียวของกับ
เร่ืองดังกลาวจนเสร็จการตามวงเงินที่ไดกําหนดไว และ/หรือที่กฎหมายและกฎเกณฑที่เก่ียวของ และ/
หรือตามขอบังคับบริษัท 

5. ติดตามผลการดําเนินงานและความกาวหนาของโครงการลงทุนของแตละธุรกิจ และรายงานผลรวมทั้ง
ปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแกไขใหคณะกรรมการบริษัททราบ 

6. พิจารณาและใหขอเสนอแนะหรือความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับโครงการขอเสนอหรือการเขา
ทําธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทรวมถึงพิจารณาทางเลือกในการระดมทุน เม่ือมี
ความจําเปน และเกินกวาวงเงินที่ไดกําหนดไวและ/หรือที่กฎหมายและกฎเกณฑที่เก่ียวของหรือขอบังคับ
บริษัท กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนและ/หรือคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาอนุมัติ 
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7. พิจารณาและอนุมัติการเขาทําธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปดบัญชี กูยืม ขอสินเช่ือ 
จํานํา จํานอง คํ้าประกันและการอ่ืน รวมถึงการซ้ือขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ ดินใดๆ ตาม
วัตถุประสงคเพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของบริษัทตลอดจนถึงการเขาทํานิติกรรมสัญญา ย่ืนคํา
ขอ/คําเสนอ ติดตอ ทํานิติกรรมกับสวนราชการ เพื่อใหไดมาซ่ึงสิทธิตางๆ ของบริษัท และ/หรือการ
ดําเนินการใดๆ ที่เก่ียวของกับเร่ืองดังกลาวจนเสร็จการตามวงเงินที่ไดกําหนดไว และ/หรือที่กฎหมายและ
กฎเกณฑที่เก่ียวของ หรือขอบังคับบริษัท 

8. พิจารณาและอนุมัติระเบียบ ขอบังคับ แนวนโยบายการบริหารงาน และการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือ 
การดําเนินการใดๆ อันมีผลผูกพันบริษัท 

9. แตงต้ังและ/หรือมอบหมายใหกรรมการบริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคน กระทําการใดๆ ที่
อยูภายในขอบอํานาจของคณะกรรรมการบริหาร ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยท่ี 
คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิกเพิกถอน หรือแกไขเปล่ียนแปลงอํานาจดังกลาวได 

10. มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ไดรับมอบหมายหรือตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท 

11. พิจารณาและอนุมัติคูมืออํานาจดําเนินการ เพื่อใหผูที่ไดรับแตงต้ังและ/หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจทราบถึง
ขอบเขตความรับผิดชอบและอํานาจของตนเอง และเพื่อใชเปนคูมือในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐาน
อางอิง และเปนไปตามขั้นตอนอยางมีระบบ 

11.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีวาระดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับแตวันที่ไดรับการแตงต้ัง ทั้งนี้ 
เม่ือครบวาระการดํารงตําแหนงดังกลาว กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนที่พนจากตําแหนงตามวาระอาจจะไดรับ
การเลือกต้ังใหกลับเขาดํารงตําแหนงไดอีก 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

1. พิจารณานําเสนอโครงสราง องคประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ
ชุดยอยตางๆ 

2. พิจารณาหลักเกณฑและกระบวนการในการสรรหา และเสนอช่ือบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดํารงตําแหนง
กรรมการ ใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในกรณีที่ตําแหนงวางลง
เนื่องจากครบวาระ และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีอื่นๆ 

3. เสนอแนะรายช่ือกรรมการบริษัทฯ ที่จะดํารงตําแหนงในคณะกรรมการยอยชุดตางๆ ของบริษัทฯ  

4. พิจารณากล่ันกรองผูที่เหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ซึ่งไดแก ประธาน
กรรมการบริหาร ในกรณีที่มีตําแหนงดังกลาววางลง 

5. พิจารณาใหความเห็นชอบแผนการสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ  
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6. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนของกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ใหมี
ความเหมาะสม 

7. พิจารณากําหนดเกณฑในการประเมินผลประธานกรรมการบริหาร และนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ 
พิจารณาใหความเห็นชอบ 

8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร และนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา 

9. พิจารณากําหนดคาตอบแทนประจําปของกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ  รวมถึง 
คาเบี้ยประชุม โบนัสประจําป สวัสดิการ และผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ โดยนําเสนอคาตอบแทนตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ 

11.2.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับแตวันที่ไดรับการแตงต้ัง ทั้งนี้ เม่ือครบวาระ
การดํารงตําแหนงดังกลาว กรรมการบริหารความเส่ียงที่พนจากตําแหนงตามวาระอาจจะไดรับการเลือกต้ังใหกลับเขาดํารง
ตําแหนงไดอีก 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. อนุมัตินโยบายบริหารความเส่ียง กรอบการบริหารความเส่ียง และระดับความเส่ียงที่ยอมรับไดของ
บริษัทฯ ตามที่ไดรับมอบหมายอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

2. กํากับดูแลและสนับสนุนใหมีการดําเนินงานดานการบริหารความเส่ียงใหสอดคลองกับกลยุทธและ
เปาหมายในการดําเนินงาน รวมถึงสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป 

3. กํากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเส่ียง และกรอบการบริหารความเส่ียง เพื่อใหบริษัทฯ 
มีระบบการบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองคกรและมีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

4. พิจารณารายงานความเส่ียงจากฝายบริหารความเส่ียงเพื่อติดตามความเส่ียงที่สําคัญในระดับองคกร 
รวมถึงใหขอคิดเห็นในความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น แนวทางการกําหนดมาตรการควบคุม หรือแผนการ
จัดการความเส่ียง เพื่อใหม่ันใจวาบริษัทฯ มีการจัดการความเส่ียงอยางเพียงพอและเหมาะสม 

5. รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวความเส่ียงและแผนการจัดการความเส่ียงที่สําคัญตอองคกร ในกรณี
ที่มีปจจัย หรือเหตุการณสําคัญซ่ึงอาจสงผลกระทบตอบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ ตองรายงานตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด 

6. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับขอมูลความเส่ียงและการควบคุมภายในที่สําคัญ 
เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบนําไปประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน เพื่อใหเกิด
ความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมตอการจัดการความ
เส่ียง รวมทั้งมีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาปรับใชอยางเหมาะสม และมีการปฏิบัติทั่วทั้งองคกร 

7. สงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมการบริหารความเส่ียงภายในบริษัทฯ 
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8. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอยางนอยไตรมาสละ 1 คร้ัง 

9. ปฏิบัติงานอื่นใดเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

11.2.6 ประธานเจาหนาที่บริหาร 

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร 

1. กําหนดนโยบาย กลยุทธ โครงสราง และอํานาจบริหารงาน รวมทั้งรับผิดชอบในการจัดทําแผนกลยุทธ 
และแผนงบประมาณประจําปตามที่ฝายบริหารนําเสนอ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ 

2. ควบคุม กํากับดูแล และดําเนินการ และ/หรือบริหารงานท่ัวไปใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณที่ไดอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

3. เปนผูรับมอบอํานาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ 
นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําส่ัง มติที่ประชุมผูถือหุน และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  

4. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอกในกิจการที่เก่ียวของ และ
เปนประโยชนตอบริษัทฯ  

5. พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติการของแตละฝายงานของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติคําขอจากฝายงาน
ตาง ๆ ของบริษัทฯ ที่เกินอํานาจส่ังการของฝายงานนั้น 

6. อํานาจออกคําส่ัง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการ ปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบาย และผลประโยชน
ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทํางานภายในองคกร 

7. มอบอํานาจหนาที่ใหพนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ มีอํานาจกระทําการในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือหลาย
เร่ือง ตามที่พิจารณาเห็นสมควร 

8. อนุมัติการแตงต้ังที่ปรึกษาดานตาง ๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงานของกิจการ และเพื่อใหสอดคลองกับ
ขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ 

9. มีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทยอย และฝายงานตาง ๆ ในบริษัทฯ 

10. ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเปนคราว ๆ ไป 

11.3 การสรรหาและการแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด 

11.3.1 กรรมการอิสระ 

บมจ. ไทยฟูดส กรุปกําหนดองคประกอบคณะกรรมการบริษัทฯใหประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 
ของจํานวนกรรมการท้ังหมดของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เปนผูแตงต้ังกรรมการอิสระเขารวมในคณะกรรมการ
บริษัทฯ ทั้งนี้ บมจ. ไทยฟูดส กรุป มีนโยบายแตงต้ังกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังคณะ และมีกรรมการ
อิสระอยางนอย 3 คน 
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หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระจะเปนไปตามหลักเกณฑการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ โดยคุณสมบัติ
ของผูที่จะมาทําหนาที่เปนกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการตามพ.ร.บ. บริษัท
มหาชน และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่เก่ียวของ โดย
กรรมการอิสระจะมีวุฒิการศึกษา ความเช่ียวชาญเฉพาะดาน ประสบการณทํางาน และความเหมาะสมอ่ืนๆ ประกอบกัน
เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงต้ังเปนกรรมการของบริษัทฯตอไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหน่ึงคนใด
พนจากตําแหนงกอนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทฯอาจแตงต้ังกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดขางตนเขามา
ดํารงตําแหนงแทน โดยกรรมการอิสระท่ีเขามาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของ
กรรมการอิสระท่ีตนแทน 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้ 

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

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา หรือ 
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนราย
ใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทเวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา
สองปกอนวันที่ย่ืนคําขออนุญาตออกและเสนอขายหลักทรัพยทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึง
กรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษา ของสวนราชการซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน
บิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบริหาร ผูถือหุนราย
ใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทฯหรือบริษัทยอย 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 
หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระ
ของตนรวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ
กับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต  
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ย่ืนคําขออนุญาตออกและ
เสนอขายหลักทรัพย 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่
ย่ืนคําขออนุญาตออกและเสนอขายหลักทรัพย 
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6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯบริษัทใหญ บริษัทยอย  
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจ
ควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ย่ืนคําขออนุญาตออกและเสนอขายหลักทรัพย 

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือ 
ผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

8. ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท
ยอย หรือไมเปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน 
ที่ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
อื่น  ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

10. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ  
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ และผูมีอํานาจควบคุมของ 
บริษัทฯ 

11. ไมเปนกรรมการของบริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน  

ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเปนอิสระของตนเองอยางนอยปละ 1 คร้ัง 
โดยจะแจงพรอมกับการรายงานขอมูลประวัติกรรมการ ณ วันส้ินป สําหรับจัดทําแบบแสดงรายการ
ขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปของบมจ. ไทยฟูดส กรุป 

11.3.2 การสรรหากรรมการและผูบริหารสูงสุด 

การสรรหากรรมการ 

ในการแตงต้ังกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนซ่ึงประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 2 
ราย จากจํานวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนทั้งหมด 3 ราย มีหนาที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือก 
และกล่ันกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขอบังคับของบริษัทฯ และเปนผูเสนอช่ือผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อใหได
กรรมการมืออาชีพ และมีความหลากหลาย และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อขอความเห็นชอบจากกรรมการ 
จากนั้นจะนําเสนอรายช่ือกรรมการดังกลาวตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อเปนผูเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑตอไป 

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาลักษณะการประกอบธุรกิจ และแผนในอนาคตจึง
ได กําหนดคุณสมบั ติของกรรมการ  โดยจะตอง เปน ผูที่ มีความรู ใน เ ร่ืองธุ ร กิจของบริษัทฯ เปนอย าง ดี  ทั้ งนี้  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดเปดโอกาสใหกรรมการและผูถือหุนมีสวนรวมในการเสนอช่ือกรรมการที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม 
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การแตงต้ังกรรมการมีหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

(1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการใหถือวาผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียง 

(2) ในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการ ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูทั้งหมดตาม (1) 
เลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกต้ังบุคคลหลายคนเปนกรรมการ จะ
แบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ี
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ใหประธานท่ีประชุมเปนผูออกเสียง 
ชี้ขาด 

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดและ
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระ
ของกรรมการผูนั้นจะเหลือนอยกวา 2 เดือน โดยบุคคลซ่ึงเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียง
เทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการที่ตนเขามาแทน ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะตองประกอบดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการท่ียังเหลืออยู 

การสรรหาผูบริหารสูงสุด 

ในการสรรหาผูมาดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผูจัดการคณะ
กรรมการบริหารจะเปนผูพิจารณาเบื้องตน ในการกล่ันกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวน เหมาะสม มีความรู
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานของบมจ. ไทยฟูดส กรุป และเขาใจธุรกิจของบมจ. 
ไทยฟูดส กรุปเปนอยางดี และสามารถบริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯกําหนดไวได และ
นําเสนอตอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนพิจารณาอนุมัติ และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณา
อนุมัติตอไป 

11.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

ในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยนั้น บริษัทฯ ไดสงตัวแทนของบริษัทไปเปนกรรมการในบริษัทยอย 
ซึ่งบุคคลดังกลาวตองมีคุณสมบัติและประสบการณที่เหมาะสมกับธุรกิจดังกลาวและไมมีผลประโยชนขัดแยงในทางธุรกิจ 
โดยผูแทนดังกลาวจะตองบริหารและจัดการธุรกิจของบริษัทยอยใหเปนไปตามนโยบายท่ีไดรับความเห็นชอบจากบริษัทฯ 
และตามกฎเกณฑและระเบียบตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายของบริษัทยอยที่เก่ียวของ 

นอกจากนี้บริษัทฯ จะติดตามอยางใกลชิดถึงผลประกอบการและการดําเนินงานของธุรกิจดังกลาวและนําเสนอผล
การวิเคราะหรวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทฯ ของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมหรือกิจการที่
ควบคุมรวมกันนั้นๆเพื่อใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายหรือปรับปรุงสงเสริมใหธุรกิจของบริษัทยอย บริษัทรวม 
หรือกิจการที่ควบคุมรวมกัน มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอยางตอเนื่องตอไป 
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11.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

บมจ. ไทยฟูดส กรุป มีการดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายในตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยไดกําหนดไวเปน
ลายลักษณอักษรในคูมือนโยบายการใชขอมูลภายในของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป ซึ่งจะมอบใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานเม่ือแรกเขาทํางาน โดยสรุปนโยบายที่สําคัญดังนี้ 

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

(2) ใหกรรมการและผูบริหารของ บมจ. ไทยฟูดส กรุป รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ จัดทํา
และเปดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพยและรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยของ 
บมจ. ไทยฟูดส กรุปตอสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แหง
พ.ร.บ. หลักทรัพย และจัดสงสําเนารายงานน้ีใหแก บมจ. ไทยฟูดส กรุปในวันเดียวกับวันที่สงรายงานตอ
สํานักงาน ก.ล.ต. 

(3) บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่
เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา และผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่เปน
สาระสําคัญ ซึ่งมีผลตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทใน
ชวงเวลากอนที่จะเผยแพรงบการเงินหรือเผยแพรเก่ียวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกวา
บริษัทฯ จะไดเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนแลว โดยบริษัทฯ จะแจงใหกรรมการและผูบริหาร รวมถึงผู
ดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา งด
การซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ อยางเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาอยางนอย 30 วันลวงหนากอน
การเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน และควรรอคอยอยางนอย 24 ชั่วโมง ภายหลังการเปดเผยขอมูลใหแก
สาธารณชนแลว รวมทั้งหามไมใหเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น 

บริษัทฯกําหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝาฝนนําขอมูลภายในไปใชหาประโยชนสวนตนซ่ึงเร่ิมต้ังแต
การตักเตือนเปนหนังสือ  ตัดคาจาง  พักงานช่ัวคราวโดยไมได รับคาจาง  หรือใหออกจากงาน  
ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทําและความรายแรงของความผิดนั้นๆ 

(4) หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมี
ผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงราคาของหลักทรัพยของบริษัทฯ ซึ่งยังมิไดเปดเผยตอสาธารณชน ซึ่งตนได
ลวงรูมาในตําแหนงหรือฐานะเชนนั้น มาใชเพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซ้ือหรือเสนอขาย หรือชักชวนให
บุคคลอื่นซ้ือหรือขาย หรือเสนอซ้ือ หรือเสนอขายซ่ึงหุนหรือหลักทรัพยอื่น (ถามี) ของบริษัทฯ ไมวาทั้ง
ทางตรงหรือทางออม ในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ ไมวาทั้งทางตรงหรือทางออม และ
ไมวาการกระทําดังกลาวจะทําเพื่อประโยชนตอตนเองหรือผูอื่น หรือนําขอเท็จจริงเชนนั้นออกเปดเผย
เพื่อใหผูอื่นกระทําดังกลาว โดยตนไดรับผลประโยชนตอบแทนหรือไมก็ตาม 



บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน) 

 

สวนที่ 2.3.11 หนา 20 

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

(6) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯหรืออดีตกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน มีหนาที่เก็บรักษา
ความลับและ/หรือขอมูลภายในของบริษัทฯ และมีหนาที่ในการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อ
ประโยชนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เทานั้น ทั้งนี้ หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 
นําความลับและ/หรือขอมูลภายในของบริษัทฯไปใชประโยชนใหแกบริษัทอื่นที่ตนเองเปนผูถือหุน 
กรรมการ ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 

ทั้งนี้ แนวทางดังกลาวไดผานการใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯแลว 

11.6 คาตอบแทนผูสอบบัญชี 

สําหรับปส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนใหแกผูสอบบัญชีของบมจ. ไทยฟูดส กรุป คือ 
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด สําหรับการสอบบัญชี(Audit Fee) เปนจํานวนเงินเทากับ 4.08 ลานบาท 

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 4/2557 เม่ือวันที่ 5 สิงหาคม 2557 บริษัทฯ ไดแตงต้ังบริษัท ไพรซวอเตอร
เฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัดซ่ึงเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย เปนสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ  

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทน (Audit Fee) เปนจํานวน 6.5 ลานบาท สําหรับ
บริษัทยอย บมจ. ไทยฟูดส กรุป และบริษัทยอย ในประเทศไทย จํานวน 9 บริษัท และจํานวนเงินไมเกิน 21,500785,046.0 
ดอลลารสหรัฐบาทตอป สําหรับบริษัทยอยท่ีดําเนินการในประเทศเวียดนาม จํานวน 11 บริษัท (ซึ่งไดแตงต้ัง
PricewaterhouseCoopers (Vietnam) Limited เปนผูตรวจสอบบัญชี) 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจํา ป 2558 เม่ือวันที่ 9 มีนาคม 25588 บริษัทฯ ไดแตงต้ังบริษัท ไพรซวอเตอร
เฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยเพื่อทําหนาที่สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอยในประเทศไทยอีกจํานวน 9 บริษัท เปนสํานักงานสอบบัญชี
ของบริษัทฯ โดยกําหนดคาตอบแทน (Audit Fee) เปนจํานวนเงินไมเกิน 5.931 ลานบาท สําหรับบริษัทยอยของ บมจ. ไทย
ฟูดส กรุป และบริษัทยอย ในประเทศไทย จํานวน 9 บริษัท และจํานวนเงินไมเกิน 23,000 ดอลลารสหรัฐตอป สําหรับบริษัท
ยอยที่ดําเนินการในประเทศเวียดนาม 

ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานที่ผูสอบบัญชีสังกัดขางตนไมเปนบุคคลหรือกิจการ
ที่เก่ียวของกับบริษัทฯ 


