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นโยบายบรรษัทภิบาล 

 

คณะกรรมการบริษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จ ากดั (มหาชน) ไดก้ าหนดแนวทางการก ากบัดูแล
กิจการของบริษทัให้กรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัทุกคนน ามาเป็นหลกัปฏิบติั  ซ่ึงเป็นไป
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามแนวทางบรรษทัภิบาล ท่ีก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึง
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. จริยธรรมทางธุรกิจ 
2. จรรยาบรรณและขอ้พึงปฏิบติัส าหรับผูบ้ริหารและพนกังาน 
3. กฎบตัรของคณะกรรมการบริษทั 
4. กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 
5. กฎบตัรของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
6. กฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
7. กฎบตัรของคณะกรรมการบริหาร 
8. กฎบตัรของคณะกรรมการความรับผดิชอบต่อสังคมและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
9. กฎบตัรของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
10. กฎบตัรของเลขานุการบริษทั 
11. นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
12. นโยบายท่ีส าคญัและการติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติั 

- นโยบายท่ีส าคญัอ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั อาร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
คู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

 

 
2 

จริยธรรมทางธุรกจิ 

 
บริษทั อาร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) จะด าเนินธุรกิจและดูแลใหผู้บ้ริหารและพนกังานถือ

ปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจท่ีไดก้ าหนดข้ึน ดงัต่อไปน้ี 
1. ด าเนินธุรกิจอยา่งมีมาตรฐานและมีการควบคุมท่ีดีโดยใชค้วามรู้ความสามารถอยา่งเตม็ท่ีดว้ย

ขอ้มูลท่ีเพียงพอและมีหลกัฐานสามารถอา้งอิงได ้ดว้ยความระมดัระวงัรวมทั้งถือปฏิบติัตามขอ้
กฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

2. ด าเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทางกฎหมาย จรรยาบรรณ  ดว้ยความซ่ือสัตย ์
สุจริตมุ่งมัน่ท าความดีต่อบุคคล กลุ่มชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

3. ปฏิบติัตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขต่างๆกบัลูกคา้อยา่งเป็นธรรม หากปฏิบติัตามขอ้ตกลงหรือ
เง่ือนไขไม่ไดต้อ้งรีบแจง้ให้ลูกคา้ทราบ เพื่อหาทางออกร่วมกนั 

4. ไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกคา้ คู่คา้ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีไดล่้วงรู้มาเน่ืองจากการด าเนินธุรกิจอนัเป็น
ขอ้มูลท่ีตามปกติวสิัยจะพึงสงวนไวไ้ม่เปิดเผยเวน้แต่เป็นการเปิดเผย ตามหนา้ท่ี ตามกฎหมาย 

5. เปิดเผยข่าวสารขอ้มูลของบริการอยา่งถูกตอ้งครบถว้น 
6. เปิดใหลู้กคา้ คู่คา้ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถร้องเรียนไดเ้ก่ียวกบัความไม่สมบูรณ์ของบริการ   
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จรรยาบรรณและข้อพงึปฏิบัติส าหรับผู้บริหารและพนักงาน 
 
บริษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จ ากดั (มหาชน) ไดก้ าหนดจรรยาบรรณและขอ้พึงปฏิบติัส าหรับ 

ผูบ้ริหาร และพนกังานเพื่อถือปฏิบติัดงัน้ี 
 

1. ข้อพงึปฏิบัติส าหรับผู้บริหาร 
ผูบ้ริหาร หมายถึง ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกนบัต่อจากประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารลงมา ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากับผูด้  ารงต าแหน่งระดับบริหารรายท่ีส่ีทุกราย และให้
หมายความรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า 
จะตอ้งพึงปฏิบติัในจรรยาบรรณทุกๆ ขอ้ในฐานะท่ีเป็นพนกังานคนหน่ึงของบริษทัแลว้ผูบ้ริหารตอ้งมีแนวทาง
ปฏิบติัท่ีดีเพื่อเสริมสร้างการเป็นผูบ้ริหารท่ีดีและในฐานะผูบ้งัคบับญัชาของพนกังานจะตอ้งเป็นผูน้ าและเป็น
แบบอยา่งในการประพฤติปฏิบติัท่ีดีให้แก่พนกังานโดยทัว่ไปดว้ยจึงก าหนดแนวทางปฏิบติัส าหรับผูบ้ริหารไว้
ดงัน้ี 

1.1 ผูบ้ริหารปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น 
 ผูบ้ริหารจะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงั รอบคอบเอาใจใส่ และมีวิสัยทศัน์
กวา้งไกลไม่หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพอ้งจากขอ้มูลขององคก์รซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะและ
ไม่เปิดเผยขอ้มูลความลบัขององคก์รต่อบุคคลภายนอกรวมทั้งไม่ด าเนินการใดๆ อนัเป็นลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

1.2 ผูบ้ริหารปฏิบติัต่อพนกังาน 
ผูบ้ริหารจะตอ้งปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งยติุธรรมบริหารงานโดยความไม่ล าเอียง สนบัสนุนในการสร้าง

ศกัยภาพในความกา้วหนา้และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานรวมทั้งส่งเสริมให้พนกังานมีความ
เขา้ใจในเร่ืองจรรยาบรรณท่ีพนักงานตอ้งพึงปฏิบติั จดัสวสัดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสมและปฏิบัติต่อ
พนกังานดว้ยความสุจริตใจรับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอยา่งมีเหตุผล 

1.3 ผูบ้ริหารปฏิบติัต่อลูกคา้ 
ผูบ้ริหารตอ้งปฏิบติัต่อลูกคา้ตามขอ้ปฏิบติัจริยธรรมธุรกิจท่ีกิจการก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด  

1.4 ผูบ้ริหารปฏิบติัต่อคู่คา้ 
ผูบ้ริหารจะตอ้งปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเป็นธรรมไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่ชอบธรรมจากคู่

คา้ และหากปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดไม่ไดใ้หรี้บแจง้คู่คา้ใหท้ราบล่วงหนา้เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 
1.5 ผูบ้ริหารปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ 
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ผูบ้ริหารจะตอ้งปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี และไม่แสวงหาขอ้มูลท่ี
เป็นความลบัของคู่แข่งขนัทางการคา้ดว้ยวธีิท่ีไม่สุจริต 

1.6 ผูบ้ริหารปฏิบติัต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
ผูบ้ริหารตอ้งปฏิบติัหรือควบคุมให้มีการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและรับผิดชอบ

ต่อสังคม  รวมถึงใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือ สนบัสนุนและอาสาท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
 
2. ข้อพงึปฏิบัติส าหรับพนักงาน 

เพื่อเป็นการเสริมสร้างการท างานท่ีดี มีประสิทธิภาพพนกังานควรมีแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
2.1 พนกังานพึงปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และดว้ยความอุตสาหะขยนัหมัน่เพียร และปรับปรุง

ประสิทธิภาพการท างานใหดี้ยิง่ข้ึนทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบริษทั 
2.2 พนกังานพึงประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการท างานของบริษทัโดยเคร่งครัด 
2.3 พนกังานพึงใหค้วามเคารพและเช่ือฟังผูบ้งัคบับญัชาท่ีสั่งการโดยชอบดว้ยนโยบายและระเบียบ

 ขอ้บงัคบัของบริษทั 
2.4 พนกังานพึงมีความสมคัรสมานสามคัคีต่อกนัและเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัไม่ก่อใหเ้กิดความ

ขดัแยง้ ซ่ึงจะน าไปสู่ความเสียหายต่อบุคคลอ่ืนและบริษทั 
2.5 พนกังานพึงเคารพสิทธิและใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนัหลีกเล่ียงการน าขอ้มูลหรือเร่ืองราวของผูอ่ื้นทั้งใน

เร่ืองเก่ียวกบัการปฏิบติังานและเร่ืองส่วนตวัไปเปิดเผยหรือวพิากษว์จิารณ์ในลกัษณะท่ีจะก่อใหเ้กิด
ความเสียหายทั้งต่อพนกังาน และต่อบริษทั 

2.6 พนกังานพึงหลีกเล่ียงการรับของขวญัใดๆ ท่ีอาจท าให้ตนเองรู้สึกอึดอดัในการปฏิบติัหนา้ท่ีในภาย
หนา้หากหลีกเล่ียงไม่ไดใ้หแ้จง้ต่อผูบ้งัคบับญัชาทราบในทนัที 

2.7 พนกังานไม่ใชต้  าแหน่งหนา้ท่ี หรือประโยชน์จากหนา้ท่ีการงานแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือ
พรรคพวกหรือท าธุรกิจแข่งขนักบับริษทั 

2.8 พนกังานพึงปฏิบติั ต่อลูกคา้ คู่คา้ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และดว้ยความเสมอภาค 
2.9 พนกังานพึงรักษาความลบัของลูกคา้ คู่คา้และองคก์รอยา่งเคร่งครัด 
2.10 พนกังานพึงรายงานเร่ืองท่ีไดรั้บทราบใหผู้บ้งัคบับญัชาโดยมิชกัชา้เม่ือเร่ืองท่ีรับทราบอาจมี

ผลกระทบต่อการด าเนินงาน หรือช่ือเสียงของบริษทั 
2.11 พนกังานพึงรักษาดูแลสิทธิประโยชน์และทรัพยสิ์นของบริษทัใหมี้สภาพดี ใหไ้ดใ้ชป้ระโยชน์อยา่ง

เตม็ท่ี ประหยดั มิใหส้ิ้นเปลือง สูญเปล่าเสียหาย หรือเส่ือมสภาพก่อนเวลาอนัสมควร 
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บทก าหนดโทษ 
 กรณีท่ีฝ่ายบริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั
ให้พิจารณาไปตามโครงสร้างองคก์รของบริษทัและระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน ทั้งน้ีให้แต่ละฝ่ายงาน
เป็นผูพ้ิจารณาเองในเบ้ืองตน้และสรุปเร่ืองส่งต่อให้ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงและสายงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปเพื่อ
ตดัสินความผิดพร้อมทั้งระบุโทษตามความเหมาะสมต่อไปแต่หากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน
รุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากไม่อาจอยู่ในวินิจฉัยของตน้สังกัดได้ก็ให้น าเร่ืองเขา้สู่ฝ่าย
บริหารของบริษทัเพื่อพิจารณาหาขอ้สรุปและก าหนดโทษต่อไป 
 การก าหนดโทษ 

1) ตกัเตือนดว้ยวาจา 
2) ตกัเตือนดว้ยหนงัสือ 
3) ตดัค่าจา้ง 
4) พกังาน 
5) เลิกจา้ง โดยไม่จ่ายค่าชดเชย 
6) ด าเนินคดีตามกฎหมาย 
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กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท 

 

บริษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จ ากดั (มหาชน) ตระหนกัและให้ความส าคญัอย่างยิ่งต่อการก ากบั
ดูแลกิจการนอกจากคณะกรรมการบริษทัจะต้องเคร่งครัดในการปฏิบติัหน้าท่ีตามข้อบงัคบัของบริษทัตาม
พระราชบญัญัติบริษทัมหาชนตามข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตามข้อ
กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้บริษทัจึงไดก้ าหนดกฎบตัรคณะกรรมการบริษทัเพื่อท่ีจะเนน้ถึงบทบาทหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการบริษทัใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 

 
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการของบริษทั ตอ้งมีองคป์ระกอบ ดงัต่อไปน้ี 
1.1 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึง

หน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดท่ีมี อยูใ่นประเทศไทย และกรรมการทุกคนตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ี
กฎหมายก าหนดไว ้

1.2 โครงสร้างคณะกรรมการตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด 
แต่ตอ้งไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจะตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑ์คุณสมบติั
กรรมการอิสระตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.39/2559 เร่ือง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ (“ประกาศ ทจ.39/2559”) หรือท่ีจะมีการแกไ้ข
ภายหนา้ 

1.3 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบน้ีตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศ ทจ.39/2559 รวมถึงท่ีจะมีการแกไ้ขภายหน้า อีก
ทั้งมีขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยประกาศก าหนด 

1.4 คณะกรรมการบริษทัจะเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริษทั ในกรณีท่ีคณะกรรมการ
บริษทัพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริษทัคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธาน
กรรมการบริษทัก็ได ้

1.5 บริษัทมีนโยบายก าหนดให้ประธานกรรมการบริษทั จะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธาน
เจา้หน้าท่ีบริหารและไม่เป็นคู่สมรส หรือบุตรของประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ยกเวน้กรณีท่ีบริษทัมี
คณะกรรมการอิสระมากกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

1.6 กรรมการบริษทัไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัก็ได ้
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1.7 ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้แต่งตั้งกรรมการบริษทัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 
ก) ผูถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุน้ต่อ 1 เสียง 
ข) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

บริษทัก็ได ้ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการบริษทั จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ด
มากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้(ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษทัแบบ Non-Cumulative เท่านั้น)  

ค) บุคคลผูซ่ึ้งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัเท่า
จ านวนกรรมการบริษทัท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการ
เลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการบริษทัท่ีจะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

1.8 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริษทัวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการ
บริษทัอาจเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการบริษทั
แทนในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการคนดงักล่าวจะเหลือ
น้อยกว่า 2 เดือน ทั้งน้ี บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการบริษทัได้
เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

1.9 คณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดนโยบายความหลากหลายของกรรมการบริษทัฯ ท่ีตอ้งสรรหาฯ ส าหรับ
ผูท่ี้จะมาปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นกรรมการโดยพิจารณาจากทกัษะท่ีจ าเป็นท่ียงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการรวมทั้ง
วิชาชีพความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นโดยไม่ได ้จ  ากดั เพศท่ีจะมาปฏิบติัหน้าท่ีเป็นกรรมการ แต่อย่างใด
เพื่อใหค้ณะกรรมการมีความเขม้แขง็มากยิง่ข้ึน 

 
2. คุณสมบัตขิองคณะกรรมการบริษัท 

2.1 กรรมการตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
ธุรกิจ มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ 
ความสามารถและปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทัอยา่งเตม็ท่ี 

2.2 กรรมการตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั 
และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความ
เหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามท่ีส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศก าหนด 

2.3 กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักับกิจการของ
บริษทั หรือเขา้เป็นหุน้ส่วน หรือกรรมการนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบั
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กิจการของบริษทัไม่วา่จะท าเพื่อผลประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน เวน้แต่จะแจง้ให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

2.4 จ านวนบริษทัจดทะเบียน ท่ีกรรมการแต่ละคนจะด ารงต าแหน่งกรรมการไดไ้ม่เกิน 3 บริษทั  
 
3. หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบดงัต่อไปน้ี 
3.1 จดัการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบับริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้ท่ีชอบดว้ยกฎหมายดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั 
3.2 จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือน นบัตั้งแต่วนัส้ินสุดรอบ

ระยะเวลาบญัชีของบริษทั โดยบริษทัควรจดัส่งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้ง วาระการประชุม
และเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นการล่วงหนา้ดว้ยระยะเวลาพอสมควร และตอ้งไม่นอ้ยไปกวา่
ระยะเวลาท่ีก าหนดในขอ้บงัคบับริษทั 

3.3 จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัอย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง และควรตอ้งเป็นการประชุมเต็ม
คณะ เม่ือมีการพิจารณาลงมติในเร่ืองหรือรายการท่ีมีนัยส าคญั รายการท่ีมีนัยส าคญัควรรวมถึง 
รายการไดม้าหรือจ าหน่ายทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีผลกระทบส าคญัต่อบริษทั รายการ
ซ้ือหรือขายทรัพยสิ์นท่ีส าคญั การขยายโครงการลงทุน การพิจารณาและอนุมติัการเขา้ท ารายการท่ี
เก่ียวโยงกนั การก าหนดระดบัอ านาจด าเนินการ และการก าหนดนโยบายการบริหารการเงินและการ
บริหารความเส่ียงของกิจการบริษทั เป็นตน้ 

3.4 จดัให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

3.5 จดัให้มีระบบการบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีมีความน่าเช่ือถือได ้รวมทั้ง ดูแล
ใหมี้ระบบจดัเก็บเอกสารท่ีท าใหส้ามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลไดใ้นภายหลงั 

3.6 จดัให้มีการท างบการเงิน ณ วนัส้ินสุดของรอบบญัชีของบริษทัให้มีความถูกต้องเพื่อแสดงฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมาไดต้รงต่อความเป็นจริงครบถว้นและถูกตอ้ง เป็นไป
ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัก่อนท่ีจะ
น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนุมติั 

3.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศก าหนด และพิจารณาใหค้วามเห็นชอบค่าสอบบญัชีประจ าปี เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนุมติั 
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3.8 ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั ควบคุม
ก ากบัดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจดัการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตาม
นโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.9 พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมติัแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการ
เขา้ร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบการรายอ่ืน ๆ ท่ีเสนอโดยฝ่ายบริหาร 

3.10 พิจารณาก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการซ่ึงมีอ านาจผกูพนับริษทัได ้
3.11 พิจารณาเสนอการจ่ายเงินปันผลประจ าปีให้แก่ผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมัติในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น

ประจ าปี และพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อหุ้น เม่ือเห็นไดว้า่บริษทัมีก าไร
พอสมควรท่ีจะท าเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการ
ประชุมผูถื้อหุน้คราวถดัไป 

3.12 บงัคบัใช้นโยบายควบคุมและกลไกการก ากบัดูแลกิจการบริษทัท่ีเขา้ไปลงทุนกบับริษทัย่อย หรือ
บริษทัร่วม ไดแ้ก่ 
3.12.1 ปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตหนา้ท่ีความรับผิดชอบซ่ึงไดก้ าหนดไวส้ าหรับกรรมการท่ีไดรั้บมติ

เห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัให้เขา้เป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษทัย่อย
หรือบริษทัร่วมตามสัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมนั้น ๆ 

3.12.2 ติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมให้เป็นไปตามแผนและงบประมาณ
อยา่งต่อเน่ือง 

3.12.3 ติดตามดูแลให้บริษทัยอ่ยเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท า
รายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีมีนัยส าคญัแก่บริษัทให้
ถูกตอ้งครบถว้น 

3.12.4 หากเป็นกรณีท่ีบริษทัย่อยท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยง มีการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
ทรัพยสิ์น หรือท ารายการส าคญัอ่ืนใดนั้น คณะกรรมการบริษทัโดยเฉพาะอยา่งยิง่ กรรมการ
หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีได้รับมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้รับการแต่งตั้ งเป็น
กรรมการ หรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย มีหนา้ท่ีก ากบัดูแลใหบ้ริษทัยอ่ยปฏิบติัตามกลไกก ากบั
ดูแลเก่ียวกบัรายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั รายการไดม้าจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น รวมทั้ง
รายการท่ีส าคญัตามบริษทัก าหนด ทั้งน้ี ให้พิจารณาการท ารายการดงักล่าวของบริษทัย่อย
ท านองเดียวกบัการท ารายการในหลกัเกณฑล์กัษณะและขนาดเดียวกนักบัท่ีบริษทัตอ้งไดรั้บ
มติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั แลว้แต่กรณี 
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3.13 พิจารณาและมีมติอนุมติัการแต่งตั้ง เปล่ียนแปลง บุคคลเขา้เป็นกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหารใน
บริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม รวมถึงก าหนดใช้
นโยบายการควบคุมและกลไกการก ากบัดูแลกิจการท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุนในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม 
เพื่อแสดงวา่บริษทัมีกลไกการก ากบัดูแลบริษทัยอ่ยตามท่ีก าหนดในประกาศ ทจ.39/2559 เร่ืองการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ฉบบัตามท่ีไดมี้การแกไ้ข รวมถึงท่ีจะมีการแกไ้ข
ภายหนา้ 

3.14 พิจารณาก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ านาจในการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร และคณะอนุกรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นตน้ รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี และ/
หรือค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ 
ท่ีแต่งตั้ง 

ทั้งน้ี การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีท่ีก าหนดนั้นตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ
ท่ีท าให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ดังกล่าว 
สามารถพิจารณาและอนุมติัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์อ่ืนใดท ากบับริษทัหรือบริษทัย่อย(ถ้ามี) ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตาม
นโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริษทัพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือบุคคลอ่ืนปฏิบติัการ
แทนคณะกรรมการบริษทัในเร่ืองใด การมอบหมายดงักล่าวตอ้งจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือ
บนัทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษทัในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งชดัเจน และระบุ
ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของผูรั้บมอบหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน 

3.15 คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดในการปฏิบติัการ
อยา่งใดอยา่งหน่ึงแทนคณะกรรมการได ้โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมและก ากบัดูแลของคณะกรรมการ 
หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายใน
ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร  ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ข
การมอบอ านาจนั้น ๆ ไดเ้ม่ือสมควร 
 ทั้งน้ี การมอบอ านาจนั้น ตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้บุคคลดงักล่าว สามารถ
พิจารณาและอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด 
ท่ีจะท าข้ึนกบับริษทัหรือบริษทัย่อย(ถา้มี) เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตาม
เง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป หรือเป็นตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษทัพิจารณาและ
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อนุมติัไวแ้ลว้ โดยอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามท่ีก าหนดเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยง
กนั และรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีส าคญั ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และ/
หรือประกาศอ่ืนใดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.16 กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานให้บริษทัทราบถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนหรือบุคคลท่ีมี
ความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วนไดส่้วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจกรรมของบริษทัหรือ
บริษทัยอ่ย ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวธีิการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

3.17 ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงคู่สมรสหรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรือ
ผูบ้ริหาร ใชข้อ้มูลภายในบริษทั และบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม ทั้งท่ีไดจ้ากการกระท าตามหนา้ท่ีหรือ
ในทางอ่ืนใด ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยส าคัญต่อบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ่ื้นไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มและไม่วา่จะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

3.18 กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าว มี
หนา้ท่ีแจง้ให้บริษทัทราบถึงความสัมพนัธ์ และการท าธุรกรรมกบับริษทั บริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม
ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และหลีกเล่ียงการท ารายการท่ีอาจก่อให้เกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั บริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมดงักล่าว 

3.19 แต่งตั้งเลขานุการบริษทัเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษทัในการปฏิบติังานต่างๆ เพื่อให้การด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบและแนวทางท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.20 การไปด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอ่ืนของประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงของ
บริษทั สามารถด ารงต าแหน่งกรรมการ บริษทั ท่ีอ่ืนไดท้ั้งน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการ
บริษทั 

4. บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการบริษัท 
4.1 เป็นประธานฯ ในท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษทั 
4.2 การลงคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษทั ฯ มีการลงคะแนนเสียงและ

คะแนนเสียง 2 ขา้งเท่ากนั 
4.3 เป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการ บริษทั ฯ  
4.4 ท าหนา้ท่ีประธานฯ ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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5. การแต่งตั้งกรรมการบริษัท และวาระการด ารงต าแหน่ง 
5.1 การเลือกตั้งกรรมการบริษทัให้เป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีจะตอ้งมี

ความโปร่งใสและชัดเจนในการสรรหากรรมการบริษทั โดยต้องพิจารณาประวติัการศึกษาและ
ประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ รวมถึงคุณสมบติัและการไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม 
โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาท่ีเพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตดัสินใจของคณะกรรมการ
บริษทัและผูถื้อหุน้  

5.2 กรรมการบริษทัมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี (โดย 1 ปีในท่ีน้ี หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวนั
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของปีท่ีได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในปีถัดไป) ทั้ งน้ี 
กรรมการบริษทัซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการเสนอช่ือและแต่งตั้งเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่
อีกคราวได ้

5.3 ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการบริษทัออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงใน
สาม(1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการบริษทัจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดย
จ านวนท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดกบัหน่ึงในสาม(1/3) กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง
ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหใ้ชว้ธีิจบัสลากวา่ผูใ้ดจะออกก็ได ้ 
นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการบริษทัจะพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
o ตาย 
o ลาออก 
o ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่บริษทัมหาชนจ ากดั และ/หรือกฎหมายวา่

ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
o ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้ออกดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดย
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

o ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 
5.4 กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทั การลาออกให้มีผลตั้งแต่วนัท่ีใบลา

ออกไปถึงบริษทั กรรมการซ่ึงลาออกจะแจง้การลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษทัมหาชนทราบ
ดว้ยก็ได ้

5.5 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษทัเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทั
มหาชนจ ากดั และกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดเขา้เป็นกรรมการบริษทัแทนใน
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การประชุมคณะกรรมการบริษทัในคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการคนดงักล่าวจะเหลือนอ้ยกวา่ 
2 เดือน ทั้งน้ี บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการบริษทัแทนดงักล่าวจะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียง
เท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทท่ีตนแทน 

5.6 ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระต่อเน่ืองไดไ้ม่เกิน 9 ปีโดยไม่มีเง่ือนไขให้เร่ิมตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป 

 
6. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

การประชุมคณะกรรมการบริษทั มีดงัน้ี 
6.1 คณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัให้มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัอยา่งนอ้ยทุก 3 

เดือน ในการประชุมกรรมการตอ้งแสดงความเห็นและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ กรรมการควรเขา้
ประชุมทุกคร้ัง นอกเหนือจากมีเหตุสุดวิสัยซ่ึงต้องแจง้ต่อเลขานุการคณะกรรมการบริษทัเป็นการ
ล่วงหนา้ บริษทัตอ้งรายงานจ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการไวใ้นรายงานประจ าปี ซ่ึงใน
การประชุมคณะกรรมการแต่ละคร้ังเพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านทราบเป็นการล่วงหน้าเลขานุการ
คณะกรรมการจะตอ้งจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมแก่กรรมการทุกท่านเพื่อใหท้ราบถึงวนัเวลาสถานท่ีและ
วาระการประชุม โดยจดัส่งเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัและเป็นผูร้วบรวมเอกสารประกอบการ
ประชุมจากกรรมการ และฝ่ายจดัการ เพื่อจดัส่งให้คณะกรรมการล่วงหนา้และเอกสารดงักล่าวตอ้งให้
ข้อมูลท่ีเพียงพอต่อการตัดสินใจและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระของคณะกรรมการเลขานุการ
คณะกรรมการจะตอ้งเป็นผูบ้นัทึกประเด็นในการประชุมเพื่อจดัท าเป็นรายงานการประชุมซ่ึงตอ้งมี
เน้ือหาสาระครบถว้นและเสร็จสมบูรณ์ภายใน14 วนั นบัตั้งแต่วนัประชุมเสร็จส้ินเพื่อเสนอให้ประธาน
คณะกรรมการบริษทัลงนามและจะตอ้งจดัให้มีระบบการจดัเก็บท่ีดีสะดวกต่อการคน้หาและรักษา
ความลบัไดดี้ 

6.2 กรรมการบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียง
เลือกตั้งกรรมการ และการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 

6.3 จ านวนองคป์ระชุมขั้นต ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการวา่ ตอ้งมีกรรมการ
อยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

6.4 การออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัให้ถือเอาความเห็นท่ีเป็นส่วนเสียงขา้งมากเป็นส าคญัใน
กรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด  อยา่งไร
ก็ตามความเห็นของกรรมการบริษทัคนอ่ืนๆท่ีมิไดล้งมติเห็นดว้ยใหร้ะบุไวใ้นรายงานการประชุม 
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กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
คณะกรรมการบริษทั อาร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความส าคญัของระบบการ

ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจึงไดพ้ิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยคณะกรรมการท่ีมีความเป็น
อิสระท าหน้าท่ีตรวจสอบการด าเนินกิจการของบริษทัสอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายในเพื่อให้มี
ความมัน่ใจวา่การปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพถูกตอ้งตามกฎหมายสอดคลอ้งตาม
ระเบียบการปฏิบติังานท่ีดีการบริหารกิจการด าเนินไปอยา่งเหมาะสมมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบยงัท าหนา้ท่ีในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษทัร่วมกบัผูส้อบบญัชีเพื่อให้
มัน่ใจว่ารายงานทางการเงินของบริษทัมีความน่าเช่ือถือมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างครบถว้นถูกตอ้งเป็นไปตาม
มาตรฐานและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งสร้างความมัน่ใจและความน่าเช่ือถือแก่ผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียวา่มี
การตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการอยา่งรอบคอบมีความยุติธรรมโปร่งใสและมีการด าเนินธุรกิจตามหลกัการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรก าหนดกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบไว้
ดงัต่อไปน้ี 
 
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัตอ้งมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 
1.1 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท่ีเป็นกรรมการอิสระจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน 
1.2 กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยหน่ึง 1 คน ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจหรือมีประสบการณ์ดา้นบญัชี/การเงิน 

และมีความรู้ต่อเน่ืองเก่ียวกบัเหตุท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของรายงานทางการเงิน 
1.3 กรรมการตรวจสอบตอ้งมีทกัษะความช านาญท่ีเหมาะสมตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย 
1.4 คณะกรรมการตรวจสอบจะเลือกกรรมการตรวจสอบคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 
1.5 กรรมการตรวจสอบจะตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัและมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมาย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงประกาศขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
ก าหนด 
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2. คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
2.1 ไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษทั 
2.2 มีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดในกฎหมายมหาชน กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เทียบกบัคุณสมบติัของกรรมการอิสระ ดงัน้ี 
2.2.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั

ยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี นบัรวมการถือหุน้ของผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย  

2.2.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือน
ประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบั
เดียวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 2 ปี ก่อนเขา้รับต าแหน่ง ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าว ไม่
รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 

2.2.3 ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ี
เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย  

2.2.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่ง
อิสระของตน รวมทั้ งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู ้มีอ  านาจควบคุมของผู ้ท่ีมี
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อน
เขา้รับต าแหน่ง 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติ
เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการหรือ
การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม ค  ้าประกนั การให้สินทรัพย์
เป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้ผูข้ออนุญาตหรือ
คู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งผ่อนช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง  ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ
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ของบริษทั หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ี
ดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยง โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ
กบับุคคลเดียวกนั 

2.2.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนเขา้รับต าแหน่ง 

2.2.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย
หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมี
นัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้น เวน้แต่จะได้พน้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนเขา้รับต าแหน่ง 

2.2.7 ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

2.2.8 ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือ
บริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมี
นยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย  

2.2.9 ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของ
บริษทั  

2.2.10 กรรมการอิสระตามคุณสมบติัขา้งตน้ อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดัสินใจ
ในการด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (Collective Decision) 
ได ้
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 นอกจากคุณสมบติักรรมการอิสระตามระบุขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบจะตอ้งมีคุณสมบติัเพิ่มเติม ดงัน้ี 
2.2.11 ไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ 
2.2.12 ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั 

บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั 

2.2.13 ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็นบริษทัจด
ทะเบียน 

2.2.14 มีหนา้ท่ีในลกัษณะเดียวกบัท่ีก าหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่ดว้ย
คุณสมบติัและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.2.15 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี ตอ้ง
มีกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คน ท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ี
ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้

 
3 หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบดงัต่อไปน้ี 
3.1 สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ มีความถูกตอ้งและเช่ือถือได ้รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลอยา่ง

เพียงพอ โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบจดัท ารายงานทางการ
เงินทั้งรายไตรมาสและประจ าปี 

3.2 สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit)  ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน  ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง  โยกยา้ย  เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน  หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะใหมี้การสอบ
ทานหรือตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นว่าจ าเป็นและเป็นส่ิงส าคญั พร้อมทั้งน าขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการ
ปรับปรุงแกไ้ขระบบการควบคุมภายในท่ีส าคญัและจ าเป็นเสนอคณะกรรมการบริษทั โดยสอบทาน
ร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และพนกังานท่ีไดรั้บมอบหมายให้เป็นผูป้ระสาน และดูแลส่วนงานระบบ
ควบคุมภายในของบริษทั 

3.3 สอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
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3.4 พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอเลิกจา้ง บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบ
บญัชี รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ของบริษทัต่อคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งเขา้
ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยง่นอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

3.5 สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษทั ตามวธีิการและมาตรฐานท่ียอมรับโดยทัว่ไป  
3.6 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในเร่ืองดงักล่าวให้มีความ
ถูกตอ้งและครบถ้วน ทั้งน้ีเพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทั 

3.7 สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
3.8 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุม

คณะกรรมการบริษทั 
3.9 จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั  ซ่ึงรายงาน

ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดงัต่อไปน้ี 

3.9.1 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง  ครบถว้น  เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
3.9.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
3.9.3 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพย ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  
3.9.4 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี  
3.9.5 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  
3.9.6 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่

ละท่าน 
3.9.7 ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎ

บตัร(Charter) 
3.9.8 รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ

รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
3.10 ร่วมใหค้วามเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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3.11 ในการปฏิบติังานตามขอบเขตหนา้ท่ี ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญให้ฝ่ายจดัการผู ้บริหาร 
หรือพนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาให้ความเห็น เขา้ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้ง
หรือจ าเป็น 

3.12 ให้มีอ านาจว่าจ้างท่ีปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้
ค  าปรึกษาในกรณีจ าเป็น 

3.13 คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการ
ประเมินพร้อมทั้ งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ีอาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุ
วตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบทุกปี 

3.14 คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทและบริษทัย่อย
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเร่ืองต่างๆ ได ้ทั้งน้ี ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
หากพบหรือมีขอ้สงสัยวา่มีรายการหรือการกระท าซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานของบริษทัให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อ
ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรซ่ึงประเภทรายการหรือ
การกระท าท่ีตอ้งรายงานมีหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
3.14.1 รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
3.14.2 การทุจริต หรือมีส่ิงผดิปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบการควบคุมภายใน 
3.14.3 การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
3.14.4 ส่ิงท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินผลการด าเนินงาน  

3.15 ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายภายในขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

 
4 วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงัน้ี 
4.1 ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูใ่นต าแหน่งไม่เกิน 3 ปี (โดย 1 ปีในท่ีน้ี หมายถึง ช่วงเวลาระหวา่ง

วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของปีท่ีได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในปีถดัไป) และ
คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระ อาจไดรั้บการแต่งตั้งใหม่อีกได ้นอกจากการพน้
ต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

 ตาย 
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 ลาออก 
 ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรน้ีหรือตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

 พน้วาระจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 
4.2 กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษทั โดยควร

แจง้เป็นหนงัสือล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และแจง้ใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบ โดย
บริษัทจะแจ้งเร่ืองการลาออกพร้อมส าเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ในกรณีท่ี
กรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีพ้นจากต าแหน่งต้อง
รักษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินการต่อไปก่อนจนกวา่คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเขา้รับหนา้ท่ี 

4.3 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้
คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นข้ึนเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วนั 
เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด โดยบุคคลท่ีเข้าเป็น
กรรมการตรวจสอบแทนอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงวาระท่ียงัคงเหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบซ่ึงตนแทน 

 
5 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงัน้ี 
5.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณางบการเงิน รายงานผลการตรวจสอบภายในและ

เร่ืองอ่ืนๆอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง โดยก าหนดให้เรียกประชุมก่อนมีการประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือ
ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษเพื่อพิจารณาเร่ืองจ าเป็นเร่งด่วนอ่ืนๆ 
ไดต้ามแต่จะเห็นสมควร 

5.2 กรรมการตรวจสอบท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเร่ืองนั้น 
5.3 การออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ถือเอาความเห็นท่ีเป็นส่วนเสียงขา้งมากเป็น

ส าคญัในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
อยา่งไรก็ตามความเห็นของกรรมการตรวจสอบคนอ่ืนๆท่ีมิไดล้งมติเห็นดว้ยให้น าเสนอเป็นความเห็น
แยง้ต่อคณะกรรมการบริษทั 

5.4 ใหป้ระธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้ายงานผลการประชุมต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัใน
คราวถดัไปเพื่อทราบทุกคร้ัง 

5.5 ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 
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6 การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
6.1 ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุม

คณะกรรมการบริษทั 
6.2 ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท า

ดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั 
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษทัเพื่อด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายใน
ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

1) รายการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
2) การทุจริตหรือมีส่ิงผดิปกติหรือมีความบกพร่องส าคญัในระบบการควบคุมภายใน 
3) การฝ่าฝืนกฎหมายหรือขอ้ก าหนดใดๆของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้ง 
6.3 หากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษทัถึงส่ิงท่ีมีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญั

ต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานและไดมี้การหารือร่วมกนักบัคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร
แล้วว่าต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเม่ือครบก าหนดเวลาท่ีก าหนดไวร่้วมกันหากคณะกรรมการ
ตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการด าเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรกรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานส่ิงท่ีพบดังกล่าวโดยตรงต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้

 
7 การรายงานของบริษัทจดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย์ 

7.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
7.1.1 รายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมน าส่ง

แบบแจง้รายช่ือและขอบเขตของคณะกรรมการตรวจสอบตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์
7.1.2 น าส่งหนังสือรับรองและประวติัของกรรมการตรวจสอบพร้อมการรายงานมติการแต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายใน 3 วนันบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมี
มติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ 

7.2 การเปล่ียนแปลงสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 
7.2.1 รายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัถึงการเปล่ียนแปลงสมาชิกกรรมการตรวจสอบต่อ

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
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7.2.2 น าส่งหนงัสือรับรองและประวติัของกรรมการตรวจสอบส าหรับกรรมการตรวจสอบท่ีไดรั้บ
การแต่งตั้งใหม่พร้อมการรายงานมติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

7.3 รายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัถึงการเปล่ียนแปลงหน้าท่ีและขอบเขตการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายใน 3 วนันบั
แต่วนัท่ีมีมติของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
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กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 
คณะกรรมการของบริษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความส าคญัของการ

ควบคุมการบริหารงานของบริษทัให้เป็นไปตามนโยบายจึงไดพ้ิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
ข้ึนโดยใหมี้อ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

 
1. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1.1 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงประกอบดว้ยกรรมการบริษทัและ/หรือผูบ้ริหารของบริษทั อยา่งนอ้ยจ านวน 3 ท่าน และอยา่งนอ้ย 
1 ท่าน ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงลงมติแต่งตั้งประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง 

1.2 เป็นผูมี้ความเขา้ใจในธุรกิจและมีประสบการณ์ตรงในธุรกิจ เพื่อก าหนดนโยบายดา้นการบริหารความ
เส่ียง ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งก ากบัดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียง 
เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัอยา่งเหมาะสม  

1.3 ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงตอ้งแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดย
อาจเป็นหวัหนา้สายงานสนบัสนุนธุรกิจ หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเห็นสมควร ซ่ึง
บุคคลดงักล่าวต้องสนับสนุนและคอยช่วยเหลือการท าหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ตลอดจนการจดัเตรียมวาระการประชุม และบนัทึกรายงานการประชุมของประชุมของคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

 
2. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

2.1 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัเป็นอย่างดี มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนิน
ธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศเวลา ความรู้ ความสามารถ และปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทัอยา่งเตม็ท่ี 

2.2  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทั
มหาชนจ ากดั กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 



บริษทั อาร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
คู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

 

 

24 

3. หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
3.1 ก าหนดและทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเส่ียงองคก์ร 
3.2 ก ากบัดูแลและสนบัสนุนใหมี้การด าเนินงานดา้นการบริหารความเส่ียงองคก์ร สอดคลอ้งกบักลยทุธ์

และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
3.3 พิจารณารายงานผลการบริหารความเส่ียงองคก์ร และใหข้อ้คิดเห็นในความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมทั้ง

แนวทางการก าหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา และการพฒันาระบบการจดัการบริหารความเส่ียง
องคก์รใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 

3.4 รายงานผลการบริหารความเส่ียงองคก์รใหค้ณะกรรมการ รับทราบ และในกรณีท่ีมีปัจจยั หรือเหตุการณ์
ส าคญั ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อบริษทั อยา่งมีนยัส าคญั ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบและ
พิจารณาโดยเร็วท่ีสุด 

3.5 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 1 คร้ัง/ปี  
3.6 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

 
4. วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

4.1 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยให้มีวาระการด ารงต าแหน่ง           
ไม่เกิน 3 ปี  นบัตั้งแต่วนัท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติแต่งตั้ง และกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึง
พน้จากต าแหน่งตามวาระ อาจไดรั้บการเสนอช่ือและแต่งตั้งเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่อีกได ้

4.2  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง จะพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
 ตาย 
 ลาออก 
 ขาดคุณสมบติัและมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายก าหนด 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติใหอ้อก 

4.3  กรรมการบริหารความเส่ียง คนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทั การลาออกให้มีผล
ตั้งแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษทั 

4.4  ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียงวา่งลง ใหค้ณะกรรมการบริษทั เลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึง
ซ่ึงมีคุณสมบัติ และต้องเป็นไปตามองค์ประกอบเข้าเป็นกรรมการแทน โดยจะอยู่ในต าแหน่ง
กรรมการบริหารความเส่ียงไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนเขา้มาแทน 
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กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 
คณะกรรมการของบริษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความส าคญัของการ

ควบคุมการบริหารงานของบริษทัให้เป็นไปตามนโยบายจึงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนข้ึนโดยใหมี้อ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

 
1. องค์ประกอบและการสรรหากรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

1.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้ งจากคณะกรรมการบริษัท โดย
ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัและ/หรือผูบ้ริหารของบริษทั อย่างน้อยจ านวน 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 
ท่าน ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการ
อิสระ 

1.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติแต่งตั้ง โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท่ีพน้ต าแหน่ง
ตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัอีกได ้

 
2. คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

2.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและมี
ประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัเป็นอย่างดี มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มี
จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศเวลา ความรู้ ความสามารถ และปฏิบติัหนา้ท่ี
ใหแ้ก่บริษทัอยา่งเตม็ท่ี 

2.2  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายอ่ืน
ใดท่ีเก่ียวขอ้ง 
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3. หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
ด้านการสรรหา 
3.1 ก าหนดวิธีการสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกบัลกัษณะและการ

ด าเนินธุรกิจขององคก์ร โดยการก าหนดคุณสมบติั และความรู้ความช านาญแต่ละดา้นท่ีตอ้งการใหมี้  
3.2 สรรหากรรมการ เม่ือถึงวาระท่ีจะตอ้งเสนอช่ือกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษทัพิจารณา โดยการ

สรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ด ารงต าแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอช่ือจากผูถื้อหุ้น หรือ
การใช้บริษทัภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากท าเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้
กรรมการแต่ละคนเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสม เป็นตน้ 

3.3 พิจารณารายช่ือบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือมาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัสอดคล้องกบัเกณฑ์
คุณสมบติัท่ีก าหนดไว ้

3.4 ตรวจสอบว่าบุคคลท่ีจะถูกเสนอช่ือนั้นมีคุณสมบติัตามกฎหมายและข้อก าหนดของหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

3.5 ด าเนินการทาบทามบุคคลท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัเกณฑ์คุณสมบติัท่ีก าหนดไว ้เพื่อให้มัน่ใจว่า
บุคคลดงักล่าวมีความยนิดีท่ีจะมารับต าแหน่งกรรมการของบริษทั หากไดรั้บการแต่งตั้งจากผูถื้อหุน้ 

3.6 เสนอช่ือให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุช่ือในหนังสือนัดประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพื่อให้ท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้ง 

3.7 พิจารณาสรรหาประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
 

ด้านการพจิารณาค่าตอบแทน 
3.8 พิจารณาหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร เพื่อให้มีความ

เหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนั เปรียบเทียบกบัขอ้มูลการจ่าย
ค่าตอบแทนของบริษทัอ่ืนท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกบับริษทั และก าหนดหลกัเกณฑ์ให้เหมาะสม
เพื่อให้เกิดผลงานตามท่ีคาดหวงั ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลท่ีช่วยให้งานของ
บริษทัประสบผลส าเร็จ 

3.9 ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจ า ค่าตอบแทนตามผลการ
ด าเนินงาน และค่าเบ้ียประชุม โดยค านึงถึงแนวปฏิบติัท่ีอุตสาหกรรมเดียวกนัใชอ้ยู ่ ผลประกอบการ
และขนาดของธุรกิจของบริษทั และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของ
กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารท่ีบริษทัตอ้งการ  
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3.10 พิจารณาเกณฑก์ารประเมินผลงานประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั 

3.11 ก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ตามหลกัเกณฑ์การจ่ายได้
พิจารณาไว ้และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่ออนุมติัค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
โดยส่วนของกรรมการ ใหค้ณะกรรมการบริษทัน าเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติั 

3.12 พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หม่ให้กรรมการ
และพนักงาน โดยยึดหลกัให้เกิดความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและ
พนักงานปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผูถื้อหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษา
บุคลากรท่ีมีคุณภาพไดอ้ยา่งแทจ้ริง   

 
4. วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

4.1 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้มีวาระการ
ด ารงต าแหน่งไม่เกิน 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติแต่งตั้ง และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเสนอช่ือและแต่งตั้งเขา้ด ารง
ต าแหน่งใหม่อีกได ้

4.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
 ตาย 
 ลาออก 
 ขาดคุณสมบติัและมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายก าหนด 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติใหอ้อก 

4.3 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ืน่ใบลาออกต่อบริษทั การ
ลาออกใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษทั 

4.4 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลง ให้คณะกรรมการบริษทั เลือก
บุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติั และตอ้งเป็นไปตามองคป์ระกอบเขา้เป็นกรรมการแทน โดยจะอยู่
ในต าแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตน
เขา้มาแทน 

5. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
ก าหนดใหมี้การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  
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กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร 

 
คณะกรรมการ ของบริษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความส าคญัของการ

ควบคุมการบริหารงานของบริษทัให้เป็นไปตามนโยบายจึงไดพ้ิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้ึนโดยให้มี
อ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

 
1. องค์ประกอบการสรรหาคณะกรรมการบริหาร 

1.1 ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท่ีเป็นผูบ้ริหารงาน หรือพนกังานในระดบับริหาร รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 3 
คน  

1.2 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นประธานกรรมการบริหารโดยต าแหน่ง 
1.3 ประธานกรรมการบริหาร ตอ้งไม่เป็น ประธานกรรมการบริษทั ยกเวน้กรณีท่ี บริษทั มีคณะกรรมการ

อิสระมากกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
1.4 ไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษทั และมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์รวมถึงประกาศขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก าหนด 
 

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร 
2.1 คณะกรรมการบริหารตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ

การด าเนินธุรกิจของบริษทัเป็นอยา่งดี มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีเวลา
เพียงพอท่ีจะอุทิศเวลา ความรู้ ความสามารถ และปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทัอยา่งเตม็ท่ี 

2.2 คณะกรรมการบริหารตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน
จ ากดั กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
3. หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 

3.1 ใหแ้นวนโยบาย แต่งตั้ง ก าหนดอ านาจ หนา้ท่ี ก ากบั ดูแล ประสานงาน และก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของ
คณะท างานพิเศษ หรือคณะบริหารงานพร้อมทั้งพิจารณาและอนุมติัขอ้เสนอต่างๆ ซ่ึงเสนอโดยคณะ
บริหารงานหรือคณะท างานพิเศษ 

3.2 อนุมติัขอ้เสนอซ่ึงเสนอโดยคณะท างานต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน ด าเนินธุรกิจตาม
วตัถุประสงคข์องบริษทั 
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3.3 ศึกษาความเป็นไปได้ส าหรับโครงการใหม่ๆ และมีอ านาจพิจารณาอนุมติัเข้าร่วมประมูลต่างๆ 
ตลอดจนเขา้ด าเนินงานโครงการต่างๆ ตามท่ีเห็นสมควร รวมถึงการท านิติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง
ดงักล่าวจนเสร็จ 

3.4 ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการเขา้ลงทุนในโครงการใหม่ๆ และมีอ านาจในการพิจารณาอนุมติัให้บริษทั
เขา้ลงทุน หรือเขา้ร่วมลงทุนกบับุคคล นิติบุคคล คณะบุคคลอ่ืนๆ ในรูปแบบต่างๆ เพื่อด าเนินกิจการ
ตามวตัถุประสงค ์รวมถึงการเขา้ลงทุนในลกัษณะอ่ืนๆ เช่น การเขา้ซ้ือหุน้ แลกเปล่ียนหุน้กบันิติบุคคล
อ่ืนไดต้ามท่ีเห็นสมควร ตลอดจนถึงการท านิติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าวจนเสร็จการ โดยให้
เป็นไปตามตารางอ านาจอนุมติัท่ีบงัคบัใชอ้ยูใ่นขณะนั้นๆ 

3.5 ก าหนด พิจารณา อนุมติั ระเบียบ ขอ้บงัคบั แนวนโยบายการบริหารงาน และการด าเนินธุรกิจของ
บริษทั หรือการด าเนินการใดๆ อนัมีผลผกูพนับริษทั 

3.6 ใหค้  าแนะน า ค าปรึกษา และก าหนดแนวนโยบายและอ านาจหนา้ท่ีของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ
คณะท างานพิเศษ 

3.7 มีอ านาจอนุมติั แต่งตั้ง วา่จา้ง ปลด ลงโทษทางวนิยั ก าหนดเงินเดือน ค่าจา้ง สวสัดิการโบนสั บ าเหน็จ 
และผลตอบแทนอ่ืนๆ รวมทั้งค่าใชจ่้ายและส่ิงอ านวยความสะดวกของเจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานบริษทั 
ซ่ึงมีต าแหน่งตั้งแต่ผูบ้ริหารตามนิยาม กลต ข้ึนไปยกเวน้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร หรือคณะท างาน
พิเศษต่างๆ เพื่อด าเนินงานเฉพาะเร่ือง ยกเวน้ต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

3.8 ด าเนินการอ่ืนๆ ตามนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
3.9 มีอ านาจแต่งตั้ งบุคคลหรือคณะบุคคลใดๆ ให้ด าเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของ

คณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลหรือคณะบุคคลดงักล่าวมีอ านาจด าเนินการ
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และมีอ านาจเปล่ียนแปลง แกไ้ข ยกเลิก เพิกถอนอ านาจนั้นๆ 
ได ้

3.10 มีอ านาจแต่งตั้งประธานท่ีปรึกษา หรือท่ีปรึกษา หรือคณะท่ีปรึกษาของคณะกรรมการบริหารไดต้าม
ความเหมาะสมและมีอ านาจก าหนดค่าตอบแทน ค่าเบ้ียเล้ียง สวสัดิการ ส่ิงอ านวยความสะดวกและ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ของประธานท่ีปรึกษาหรือท่ีปรึกษา หรือคณะท่ีปรึกษาดงักล่าวไดต้ามความเหมาะสม 

3.11 คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร มีอ านาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/
หรือ ก าหนดระเบียบขอ้บงัคบัของการประชุมไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

3.12 ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้ประธานกรรมการบริหาร หรือ
คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งผูรั้กษาการ เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีแทนเป็นคราวๆ ไป โดยผูรั้กษาการมีอ านาจ
หนา้ท่ีเท่ากบัประธานกรรมการบริหาร 
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3.13 พิจารณาอนุมติัใหอ้ านาจต่างๆ ในการด าเนินกิจการบริหารงานแก่ผูบ้ริหารตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั 
 

ทั้งน้ี กรรมการบริหารจะไม่สามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย

หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

 
4. วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริหาร 

4.1 คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั โดยเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทั ซ่ึงก าหนดว่า
กรรมการบริษทัอาจมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึง หรือหลายคนปฏิบติัการอย่างใดอยา่งหน่ึงแทน
คณะกรรมการบริษทัก็ได ้รวมทั้งพิจารณาจากประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ
ของบุคคลนั้นๆ ด้วย ทั้ งน้ี ก าหนดมีวาระการด ารงต าแหน่งไม่เกิน 3 ปี นับตั้ งแต่วนัท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัมีมติแต่งตั้ง อน่ึงกรรมการบริหารท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่ง  คณะกรรมการ
บริษทัสามารถแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปไดอี้ก 
กรรมการบริหารจะพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

 ตาย 
 ลาออก 
 ขาดคุณสมบติัและมีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติใหอ้อก 

4.2 กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบริษทั การลาออกใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี
ใบลาออกไปถึงบริษทั 

4.3 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริหารว่างลงให้คณะกรรมการบริษทัเลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงมี
คุณสมบติัเขา้เป็นกรรมการบริหารแทน 
 

5. การประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ก าหนดใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริหารอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง  
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กฎบัตรของคณะกรรมการความรับผดิชอบต่อสังคมและการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

 
คณะกรรมการของบริษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความส าคญัของการ

ควบคุมการบริหารงานของบริษทัให้เป็นไปตามนโยบายจึงไดพ้ิจารณาแต่งตั้งคณะความรับผิดชอบต่อสังคม
และพฒันาอยา่งย ัง่ยนืข้ึนโดยใหมี้อ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

 
1. องคป์ระกอบของกรรมการความรับผดิชอบต่อสังคมและพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

(1) คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ

บริษทั โดยประกอบดว้ยกรรมการบริษทัและ/หรือผูบ้ริหารของบริษทั อยา่งนอ้ย 5 ท่าน และอย่าง

นอ้ย 2 ท่าน ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

(2) คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและพฒันาอยา่งย ัง่ยืน มีวาระการด ารงต าแหน่งไม่เกิน 3 ปี 

นบัตั้งแต่วนัท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติแต่งตั้ง โดยกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและ

พฒันาอยา่งย ัง่ยนื ท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัอีกได ้ 

 

2. คุณสมบติัของของกรรมการความรับผดิชอบต่อสังคมและพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

2.1 คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาอย่างย ัง่ยืน ต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัเป็นอยา่งดี มี
ความซ่ือสัตย ์สุจริต  มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศเวลา ความรู้ 
ความสามารถ และปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทัอยา่งเตม็ท่ี 

3. ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและพฒันาอย่าง
ย ัง่ยนื 
(1) ก าหนดนโยบายและทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคมและการพฒันาอย่างย ัง่ยืน เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัอนุมติั 
(2) ใหก้ารสนบัสนุนในการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื โดยเขา้

ร่วมประชุมใหแ้นวทางในการด าเนินงานและติดตามงานเป็นระยะตามกรอบเวลาท่ีก าหนด 
(3) พิจารณาประเมินผลการด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพฒันาอย่างย ัง่ยืน                      

ใหค้  าแนะน าเพื่อพฒันา และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
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(4) ให้ความเห็นชอบรายงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน เพื่อเปิดเผยต่อ
สาธารณชน 

4. วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการความรับผดิชอบต่อสังคมและพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
(1) คณะกรรมการคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและพฒันาอย่างย ัง่ยืน มีวาระการด ารง

ต าแหน่งคราวละ 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติแต่งตั้ง และคณะกรรมการ

ความรับผิดชอบต่อสังคมและพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระ อาจไดรั้บการเสนอ

ช่ือและแต่งตั้งเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่อีกได ้

(2) คณะคณะกรรมการความรับผดิชอบต่อสังคมและพฒันาอยา่งย ัง่ยนื จะพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

   ตาย 
 ลาออก 
 ขาดคุณสมบติัและมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายก าหนด 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติใหอ้อก 

(3) กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและพฒันาอยา่งย ัง่ยืน คนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลา
ออกต่อบริษทั การลาออกใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษทั 

(4) ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาอย่างย ั่งยืนว่างลง ให้
คณะกรรมการบริษทั เลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติั และตอ้งเป็นไปตามองค์ประกอบ
เขา้เป็นกรรมการแทน โดยจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยนืไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนเขา้มาแทน 

5. การประชุมคณะกรรมการความรับผดิชอบต่อสังคมและพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  
5.1 คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและพฒันาอย่างย ัง่ยืนจะต้องจัดให้มีการประชุมของ

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและพฒันาอยา่งย ัง่ยืนอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง และเพิ่มเติม
ตามความเหมาะสมและสมควร 

5.2 องค์ประชุมคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและพฒันาอย่างย ัง่ยืน ประกอบด้วยจ านวน
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและพฒันาอย่าง
ย ัง่ยนืทั้งหมด 
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5.3 ในกรณีท่ีประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและพฒันาอย่างย ัง่ยืนไม่อยู่ในท่ีประชุม 
หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและพฒันาอยา่งย ัง่ยืนท่ีมา
ประชุมเลือกกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและพฒันาอย่างย ัง่ยืนคนหน่ึงเป็นประธานในท่ี
ประชุม  

5.4 การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุม
ออกเสียงเพิ่มอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
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กฎบัตรของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

 
1. การสรรหาประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ให้มาจากการเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดย
คดัเลือกจากบุคคลท่ีมีช่ือเป็นคณะกรรมการบริหารอยูใ่นขณะท าการคดัเลือก และมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดไว้
ในกฎบตัรประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งเป็นประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 
2. หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ดงัต่อไปน้ี 
2.1 ควบคุมการด าเนินกิจการ วางแผนกลยทุธ์ในการด าเนินงาน และบริหารงานประจ าวนัของบริษทั 
2.2 ตดัสินในเร่ืองท่ีส าคญัของบริษทั ก าหนดภารกิจวตัถุประสงค ์แนวทาง นโยบายของบริษทั รวมถึงการ

ควบคุมการบริหารงานในสายงานต่างๆ 
2.3 เป็นผูมี้อ  านาจในการบงัคบับญัชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเขา้ลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารค าสั่ง 

หนงัสือแจง้ใดๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มืออ านาจด าเนินการ 
2.4 มีอ านาจจา้ง แต่งตั้ง โยกยา้ยบุคคลตามท่ีเห็นสมควร ตลอดจนก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ี และ

ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม และให้มีอ านาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสมของพนักงานระดบั
ต่างๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มืออ านาจด าเนินการ 

2.5 มีอ านาจในการก าหนดเง่ือนไขทางการคา้เพื่อประโยชน์ของบริษทั 
2.6 พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/ หรือ

กรรมการบริษทั 
2.7 อนุมติัและแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่างๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการด าเนินงาน 
2.8 ด าเนินการใดๆตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการบริษทั 
ทั้งน้ี การมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดงักล่าวขา้งตน้ จะไม่

รวมถึงอ านาจ และ/หรือ การมอบอ านาจช่วงในการอนุมติัรายการใดท่ีตน หรือผูรั้บมอบอ านาจช่วง หรือบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) มีส่วนไดเ้สียหรือผลประโยชน์ใน
ลกัษณะอ่ืนใดขดัแยง้กบับริษทั ซ่ึงการอนุมติัรายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ 
และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมติัรายการดังกล่าว ตามท่ีขอ้บงัคบับริษทั หรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 



บริษทั อาร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
คู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

 

 

35 

กฎบัตรของเลขานุการบริษัท 

 
 คณะกรรมการบริษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความส าคญัของบทบาท 
หน้าท่ี และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั จึงไดพ้ิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษทัข้ึน เพื่อท าหน้าท่ีช่วย
สนับสนุนกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษทั และเพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษทัและบริษทัเอง 
สามารถปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย และสอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ท่ี
ก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรก าหนดกฎบตัรของเลขานุการบริษทั ไว้
ดงัต่อไปน้ี 
 
1. คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูค้ดัเลือกบุคคลท่ีจะด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทั โดยคดัเลือกจากบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสมและสามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ย่างเต็มความสามารถ ทั้งน้ี เลขานุการบริษทัอาจเป็นบุคคล
เดียวกนักบัเลขานุการคณะกรรมการบริษทัก็ได ้ 
2. หน้าที่และความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 

เลขานุการบริษทั ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริตตาม
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงไดก้ าหนดบทบาทหน้าท่ีและความ
รับผดิชอบส าหรับเลขานุการบริษทัไวโ้ดยเฉพาะดงัน้ี 

3.1 ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานท่ีก ากับบริษัท 
ตลอดจนเกบ็รักษารายงานการมส่ีวนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 

3.2 จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 
2.2.1   ทะเบียนกรรมการ 

2.2.2  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั แบบแสดง

รายการขอ้มูลประจ าและรายงานประจ าปีของบริษัท 

2.2.3  หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

3.3 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และส่งส าเนารายงาน
ดงักล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนับแต่
วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงาน 
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3.4 จดัท าระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสดงขอ้มูลดงัต่อไปน้ี รวมทั้ง
ดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลกัฐานดงักล่าวให้ถูกตอ้งครบถว้นและสามารถตรวจสอบได ้
ในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี นบัแต่วนัท่ีมีการจดัท าเอกสารหรือขอ้มูลดงักล่าว 
 การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ หรือระบบอ่ืนใด ท่ีสามารถเรียกดูได ้โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงขอ้ความ 
2.4.1 การใหข้อ้มูลประกอบการขอมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
2.4.2 งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั หรือรายงาน

อ่ืนใดท่ีต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2.4.3 ความเห็นของบริษทัเม่ือมีผูท้  าค  าเสนอซ้ือหุน้ของบริษทัจากผูถื้อหุน้เป็นการทัว่ไป 
2.4.4 การให้ขอ้มูลหรือรายงานอ่ืนใดเก่ียวกบักิจการท่ีบริษทัจดัท าข้ึนเพื่อเผยแพร่ต่อผูถื้อหุ้น

หรือประชาชนทัว่ไปตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 
3.5 ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
3.6 ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติั

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ และไม่กระท าการใดอนัเป็นการขดัหรือแยง้กบัประโยชน์ของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 

3.7 ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบและความระมดัระวงัเยีย่งวิญญูชนผูป้ระกอบธุรกิจเช่นนั้นจะ
พึงกระท าภายใตส้ถานการณ์อยา่งเดียวกนั  
2.7.1 โดยการตดัสินใจได้กระท าไปด้วยความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นส าคญั 
2.7.2 การตดัสินใจไดก้ระท าบนพื้นฐานขอ้มูลท่ีเช่ือโดยสุจริตวา่เพียงพอ และ 
2.7.3 การตดัสินใจไดก้ระท าไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มในเร่ืองท่ี

ตดัสินใจนั้น 
3.8 ให้ค  าแนะน าเบ้ืองต้นแก่กรรมการบริษทัเก่ียวกบัขอ้กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบับริษทั รวมถึง

หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณท่ีกรรมการพึงปฏิบติั และติดตามให้มีการปฏิบติั
ตามอยา่งถูกตอ้ง และสม ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญัแก่กรรมการบริษทั 

3.9 ด าเนินการจดัเตรียมเอกสารและข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการใหม่ 
แนะน า ลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษทัแก่กรรมการใหม่ 

3.10 จดัประชุมผูถื้อหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษทั 
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3.11 สนบัสนุนให้มกีารสรรหาหลักสูตรอบรม สัมมนาต่างๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และพัฒนากรรมการให้
มีทักษะและประสบการณ์ท่ีจะก่อให้เกิดการปฏิบั ติหน้าท่ีกรรมการของบริษัท ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.12 จัดให้มีจัดเตรียมข้อมูลและการบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท รวมท้ังข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
ให้กับกรรมการท่ีเข้ารับต าแหน่งในบริษัทเป็นคร้ังแรก 

3. หลกัในการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท 
เลขานุการบริษทั ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้ง

ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผูถื้อหุน้โดย 
3.1 การตดัสินใจตอ้งกระท าบนพื้นฐานขอ้มูลท่ีเช่ือโดยสุจริตวา่เพียงพอ 
3.2 การตดัสินใจไดก้ระท าไปโดยตนไม่มีส่วนไดเ้สีย ไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้มในเร่ืองท่ีตดัสินใจนั้น 
3.3 กระท าการโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นส าคญั 
3.4 กระท าการท่ีมีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระท าการอันเป็นการขัดหรือแย้งกับ

ประโยชน์ของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 
3.5 ไม่หาประโยชน์จากการใช้ขอ้มูลของบริษทัท่ีล่วงรู้มา เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ 

หรือใชท้รัพยสิ์นหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษทัในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนหลกัเกณฑห์รือหลกัปฏิบติั
ทัว่ไปตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

3.6 ไม่เขา้ท าขอ้ตกลงหรือสัญญาใด ๆ ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
กบับริษทั หรือพนกังาน หรือลูกคา้ของบริษทั ทั้งยงัเป็นการขดัต่อการปฏิบติัต่องานในหนา้ท่ีของตน 

4. กรณีทีเ่ลขานุการบริษัทพ้นจากต าแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าทีไ่ด้ 
แนวทางการปฏิบติัในกรณีท่ีเลขานุการบริษทั พน้จากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได้ ก าหนดไว้

ดงัต่อไปน้ี 
4.1 ใหค้ณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งเลขานุการบริษทัคนใหม่ภายใน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีเลขานุการบริษทัคน

เดิมพน้จากต าแหน่ง  หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ี ได ้
4.2 ใหค้ณะกรรมการบริษทัมีอ านาจมอบหมายใหก้รรมการท่านหน่ึงท่านใด ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนในช่วงเวลา

ท่ีเลขานุการบริษทัพน้จากต าแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
4.3 ให้ประธานกรรมการแจง้ช่ือเลขานุการบริษทั ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยภ์ายใน 14 วนั  นบัแต่วนัท่ีจดัใหมี้ผูรั้บผดิชอบในต าแหน่งดงักล่าว 
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นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

 
 คณะกรรมการบริษทั ไดก้ าหนดให้นโยบายการก ากบัดูแลกิจการภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล การ

ก ากับดูแลกิจการท่ีดี กฎระเบียบ และข้อปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เพื่อใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการด าเนินธุรกิจบริษทั รวมถึง
การให้ความส าคญัในการน าไปปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกภาคส่วนอยา่งเป็นธรรมเท่าเทียมกนั มีความโปร่งใส และ
เสนอขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งเพียงพอ 

นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย เพื่อท าหนา้ท่ีดูแลระบบการตรวจสอบ
การควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการก ากบัดูแลด้านบรรษทัภิบาลของบริษทั ควบคู่ไปกบัการ
ส่งเสริมให้ผูบ้ริหารพนกังานปฏิบติังานด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อให้ผูมี้ส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
มัน่ใจวา่บริษทัไดมี้การปฏิบติัตามหลกัการการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและเช่ือมัน่วา่บริษทัเจริญเติบโตต่อไปอยา่ง
ย ัง่ยนื  

นอกจากน้ี บริษทัไดมี้การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ครอบคลุมเน้ือหา 5 หมวด ไดแ้ก่ 
หมวดสิทธิของผูถื้อหุ้น หมวดการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั หมวดบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย หมวด
การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งน้ี สามารถสรุปหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีโดยสังเขป ดงัน้ี  
 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 
1.สิทธิผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น 

1.1 สิทธิในการซ้ือขาย หรือโอนหุ้น และการรับทราบขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส 
ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทั ข้อมูลท่ีส าคญัตามรอบระยะเวลา และข้อมูลส าคญัตาม
เหตุการณ์ โดยเปิดเผยขอ้มูลผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทั และระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยทั้งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษเพื่อใหผู้ถื้อหุ้นไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารอย่าง
ทัว่ถึง 

1.2 สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น การลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และการไดรั้บส่วน
แบ่งในผลก าไร/เงินปันผลอยา่งเท่าเทียมกนั รวมทั้งสิทธิในการไดรั้บการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมในการ
รับซ้ือหุน้คืนโดยบริษทั 
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1.3  สิทธิในการมอบฉันทะ บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถร่วมประชุมมอบฉันทะไดต้าม
แบบท่ีก าหนดโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และอ านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้น
สามารถมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอิสระซ่ึงจะเป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามเจตนารมณ์ของผูม้อบฉันทะ 
ทั้งน้ีบริษทัจะไดแ้นบรายละเอียดกรรมการอิสระดงักล่าวพร้อมหนงัสือมอบฉนัทะในหนงัสือนัด
ประชุมและโดยเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั  

1.4 สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม และลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้น เวน้แต่ วาระใดท่ีผูถื้อหุ้นมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ นอกจากน้ี ประธานท่ีประชุมเปิดโอกาส
ให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็น และซกัถามในท่ีประชุม และให้มีการบนัทึกประเด็นค าถามค าตอบ
ไวใ้นรายงานการประชุมเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่ไดเ้ขา้ประชุมไดรั้บทราบ 

1.5 สิทธิในการร่วมในการตดัสินใจเร่ืองส าคญัต่างๆในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น นอกเหนือจากท่ีได้มอบ
อ านาจให้คณะกรรมการบริษทับริหารงาน อาทิ การรับรองรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังก่อน 
การอนุมติังบการเงินประจ าปีการพิจารณาจดัสรรก าไรและการจ่าย/งดจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระ การก าหนดค่าตอบแทนเบ้ียประชุม โบนสั/บ าเหน็จ และสิทธิ
ประโยชน์อ่ืน ๆ ของคณะกรรมการบริษทั การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั และค่าสอบบญัชี 
รวมทั้งการพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และรายการได้มาและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ท่ีมี
นยัส าคญั 

1.6 ในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง บริษทัจดัให้มีผูต้รวจสอบอิสระท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั และ/
หรือตวัแทนสถาบนัท าหน้าท่ี ตรวจสอบเอกสารของผูถื้อหุ้น นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียง
ตรวจสอบผลของมติ และผลของการลงคะแนนเสียงเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ถูกตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบับริษทั 

1.7  บริษทัจะไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลส าคญั โดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ
ล่วงหนา้ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้  

1.8  บริษทัไดอ้  านวยความสะดวก และส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงรวมถึงนกัลงทุนสถาบนัเขา้ร่วมประชุมผู ้
ถือหุน้โดยบริษทัก าหนดสถานท่ีท่ีผูถื้อหุน้สามารถเดินทางเขา้ร่วมประชุมไดโ้ดยง่าย 

2. สิทธิในการได้รับข้อมูลของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
2.1  บริษทัได้จดัท าหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดในแต่ละวาระ โดยแต่ละวาระท่ีเสนอใน

หนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้แสดงความเห็นไวอ้ย่างชัดเจน รวมทั้ ง
หลกัเกณฑ์ และขั้นตอนในการเขา้ร่วมประชุม โดยจดัส่งหนงัสือนดัประชุมให้ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้
อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้และไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
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2.2 สิทธิในการรับทราบขอ้มูล รายละเอียดในวาระเลือกตั้งกรรมการ โดยหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น
ไดร้ะบุช่ือพร้อมแนบประวติัยอ่ของกรรมการแต่ละคนท่ีจะเสนอเลือกตั้ง ประเภทของกรรมการท่ี
เสนอ ขอ้มูลการเขา้ร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา วนั เดือน ปี ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการของ
บริษทั ซ่ึงบริษทัเสนอช่ือกรรมการให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนทีละคน เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิ
เลือกกรรมการท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

2.3 สิทธิในการรับทราบขอ้มูล รายละเอียดในวาระค่าตอบแทนกรรมการ โดยหนงัสือนดัประชุมผูถื้อ
หุน้ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยช้ีแจงองคป์ระกอบ ค่าตอบแทนท่ี
จ่ายเป็นรายเดือน เบ้ียประชุม ค่าตอบแทนประจ าปี และสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ไวอ้ยา่งชดัเจน 

2.4  สิทธิในการรับทราบขอ้มูล รายละเอียดในวาระเลือกตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบ
โดยในหนงัสือนดัประชุม ไดก้ าหนดรายละเอียดเก่ียวกบัผูส้อบบญัชี บริษทัท่ีสังกดั ประสบการณ์
ความสามารถของผูส้อบบญัชี รวมทั้งความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และค่าบริการของผูส้อบ
บญัชีท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน 

2.5   สิทธิในการไดรั้บแจง้ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนในมติ การใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง และการ
นบัคะแนนของแต่ละวาระก่อนการประชุมผูถื้อหุน้อยา่งชดัเจน 

2.6  เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได ้ในการประชุมผูถื้อหุน้บริษทัจะใชบ้ตัรลงคะแนนในทุกวาระ
การประชุม และเพื่อเพิ่มความรวดเร็ว และแม่นย  า บริษทัได้น าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
ลงทะเบียน และลงมติของผูถื้อหุน้ 

2.7   สิทธิในการได้รับทราบมติคณะกรรมการบริษทัท่ีเก่ียวกบัรายละเอียดการประชุม วนัก าหนด
รายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิในการรับเงินปันผล และระเบียบวาระการ
ประชุมผูถื้อหุ้นล่วงหน้า ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น โดยเปิดเผยขอ้มูลผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทั และ
ระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2.8  ภายหลงัการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัได้จดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นตามวาระพร้อมทั้งมติท่ี
ประชุมและจ านวนเสียง ท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง และน าส่งส าเนารายงานการประชุม
ฉบบัเต็มภายใน 14 วนั วนันบัแต่วนัประชุมผูถื้อหุ้นต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่ขอ้มูลผ่านเว็บไซต์ของ
บริษทั รวมทั้งโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถามในท่ีประชุมซ่ึงรายละเอียดได้มีการ
บนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 
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3. สิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท  

: บริษทัส่งเสริมใหผู้ถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเขา้รับ
การเลือกตั้ ง เป็นกรรมการบริษัท รวมทั้ งเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้ งค  าถามต่อ
คณะกรรมการในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่ละปี 
ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนด  ซ่ึงไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั 
 

4. สิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย  
4.1 บริษทัส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธานคณะกรรมการ กรรมการ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และ

ผูบ้ริหารของบริษทัเขา้ร่วมในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง เพื่อพบปะและตอบค าถามของผูถื้อหุน้ 
4.2 บริษทัส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกคณะ เขา้ร่วมในการประชุมผูถื้อหุน้

ทุกคร้ังเพื่อตอบค าถามผูถื้อหุน้ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมการชุดยอ่ย 
 

หมวดที ่2 หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
 

 บริษทัมีนโยบายการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูถื้อหุ้นรายยอ่ย 
นกัลงทุนสถาบนั หรือผูถื้อหุ้นต่างชาติ โดยก ากบัดูแลให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิพื้นฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด รวมทั้ง
จากการอ านวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมและใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี 
บริษทัด าเนินการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั ดงัน้ี 
 2.1 ในกรณีท่ีมีการท ารายงานท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเขา้ข่ายจะตอ้งขออนุมติัจากผูถื้อหุ้น ตามขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยก่์อนท ารายการ บริษทัมีการเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการท ารายการ บริษทัมีการ
เปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการท ารายการใหผู้ถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะท ารายการทุกคร้ัง 
 2.2 การท ารายการระหว่างกนัทางบริษทัฯ กระท าอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติ
ธุรกิจการคา้ 
 2.3 บริษทัไดอ้ านวยความสะดวก เพื่อให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สามารถมอบ
อ านาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได ้โดยทางบริษทัไดแ้นบ
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. ไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม และไดเ้ผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั ซ่ึง
เป็นแบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถก าหนด ทิศทางการลงคะแนนไดเ้องในแต่ละวาระ 
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2.4 บริษทัไดก้ าหนดขอ้ปฏิบติัส าหรับการประชุมผูถื้อหุ้นแนบในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อให้ผู ้
ถือหุ้นท่ีมาดว้ยตนเองและ/หรือผูรั้บมอบฉันทะ (กรณีการมอบฉนัทะ) สามารถจดัเตรียมเอกสาร/หลกัฐานเพื่อ
แสดงตนในการเขา้ประชุมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตามกฏหมายและขอ้บงัคบับริษทั โดยบริษทัไม่ไดก้  าหนดเง่ือนไขซ่ึง
มีลกัษณะกีดกนัหรือสร้างภาระใหผู้ถื้อหุน้เกินสมควร 
 2.5 บริษทัก าหนดใหสิ้ทธิในการออกเสียงของผูถื้อหุน้ ตามจ านวนหุน้ท่ีถืออยา่งเท่าเทียมกนั  

2.6 บริษทัไดก้ าหนดนโยบายก ากบัดูแลการซ้ือขายหลกัทรัพยภ์ายใน และการใชข้อ้มูลภายใน  
โดยทางบริษทัมีนโยบายไม่ใหพ้นกังาน ผูบ้ริหาร และผูรั้บทราบขอ้มูลภายในของผลการด าเนินงาน ซ้ือ

ขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ตั้งแต่วนัท่ีทราบขอ้มูลจนกระทัง่ขอ้มูลไดเ้ปิดเผยสู่สาธารณะชนเรียบร้อยแลว้ และ
ห้ามน าขอ้มูลภายในท่ีไม่ควรเปิดเผยไปเผยแพร่เพื่อเป็นการสร้างราคาให้กบัหลกัทรัพย ์โดยเฉพาะการซ้ือขาย
หลกัทรัพยใ์นช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินจะออกเผยแพร่ต่อสาธารณะชน  

บริษทัยงัมีนโยบายการก ากบัดูแลการใช้ขอ้มูลภายใน โดยห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ทุก
ระดบัชั้น และลูกจา้งของบริษทั ใชข้อ้มูลภายในของบริษทัท่ีมีหรืออาจส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคา
ของหลกัทรัพย ์หรือขอ้มูลท่ียงัมิไดมี้การเปิดเผยต่อสาธารณะชน หรือมีไวเ้พื่อใช้เพื่อวตัถุประสงคข์องบริษทั
อย่างเดียว และไม่ใช่ขอ้มูลท่ีมีไวใ้ชส่้วนบุคคล รวมถึงขอ้มูลจากงบการเงินท่ียงัไม่ไดน้ าส่งตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
การจ่ายเงินปันผล การควบรวมกิจการ การไดม้าซ่ึงสัญญาทางการคา้ท่ีส าคญั เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางท่ีมิชอบทั้งทางตรงหรือทางออ้มจากขอ้มูลส าคญั โดยไม่ค  านึงว่ากระท าในนามตนเอง 
หรือผูอ่ื้น หรือแสวงหาขอ้มูลอยา่งไม่สุจริต ท าธุรกิจเพื่อการแข่งขนั โดยหากพิสูจน์ไดว้า่มีการใชข้อ้มูลภายใน
เพื่อประโยชน์ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ หรือพิสูจน์ไดว้่าการการใช้ขอ้มูลภายในดงักล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่
บริษทัไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม โดยตนไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม บริษทัถือเป็นความผิดทาง
วินยัตามขอ้บงัคบัการท างานของบริษทั โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ไดแ้ก่ การตกัเตือนดว้ยวาจา 
การตกัเตือนเป็นหนงัสือ การภาคทณัฑ์ ตลอดจนเลิกจา้งพน้สภาพการเป็นพนกังานดว้ยเหตุไล่ออก ปลดออก 
หรือใหอ้อก แลว้แต่กรณีเป็นตน้  

นอกจากน้ี บริษทัได้ก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีจดัท า และเปิดเผยรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ทุกคร้ังท่ีมีการซ้ือขาย โอน หรือรับโอน
หลักทรัพย์ของบริษัท ภายใน 3 วันท าการ นับจากวันท่ีมีการซ้ือขาย โอน หรือรับโอนต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

เพื่อใหเ้ป็นการก ากบัดูแลกจิการท่ีดี  
- บริษทัก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงแจง้ต่อคณะกรรมการหรือผูท่ี้คณะกรรมการมอบหมาย

เก่ียวกบัการซ้ือขายหุน้ของบริษทัตนเองอยา่งนอ้ย 1 วนัล่วงหนา้ก่อนท าการซ้ือขาย  
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- ให้เลขานุการบริษทัรวบรวม รายงานการถือครองหลกัทรัพยแ์ละรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครอง
หลกัทรัพย ์  ท่ีกรรมการและผูบ้ริหารไดร้ายงานต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์โดยแจง้ใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการทราบในการประชุมคณะกรรมการคร้ังถดัไป 
  

หมวดที ่3 การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 
 คณะกรรมการบริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะประกอบธุรกิจดว้ยความสุจริต เป็นธรรมและโปร่งใสต่อตา้นการทุจริต
ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอย่างครบถว้น และค านึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบจากการ
ด าเนินงานขององค์กรต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัฯ ตลอดจนการดูแลการด าเนินงานดา้นความปลอดภยั 
อาชีวะอนามยัและส่ิงแวดลอ้มไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม ควบคู่ไปกบัการพฒันาสังคม
และทอ้งถ่ินใหเ้ขม้แขง็  
 

1. นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น  

บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่ผูถื้อหุ้นคือเจา้ของกิจการ บริษทัฯ มีหนา้ท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผูถื้อหุ้นในระยะ
ยาว จึงก าหนดใหก้รรมการผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งปฏิบติัตามแนวทางต่อไปน้ี  

1.1 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบระมัดระว ังและซ่ือสัตย์สุจริตภายใต้การตัดสินใจอย่าง
สมเหตุสมผลบนพื้นฐานขอ้มูลท่ีเช่ือว่าเพียงพอถูกตอ้งทั้งทางตรงทางออ้มและท าโดยสุจริตเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสมไม่กระท าการโดยมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ  

1.2 ปฏิบัติตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ข้อบังคบัของ บริษัท ฯ มติกรรมการ มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ด าเนินการตามแนวปฏิบติัท่ีดีของหลกัการก ากบัดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
และปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั ทั้งผูถื้อหุ้นรายใหญ่และรายยอ่ย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู ้
ถือหุน้  

1.3 จดัการดูแลมิให้สินทรัพยข์อง บริษทัฯ เส่ือมค่า หรือสูญหายโดยมิชอบจดัให้มีระบบควบคุมภายใน
และระบบบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล  

1.4 เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเขา้มามีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินกิจการ
ภายใตก้ารปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั  

1.5 รายงานสถานภาพของบริษทัฯ อยา่งสม ่าเสมอครบถว้นตามความเป็นจริงและทนัต่อสถานการณ์  
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1.6 แจง้ขอ้มูลข่าวสารและสารสนเทศของบริษทัฯ ท่ีถูกตอ้งตามขอ้เทจ็จริงและเพียงพอต่อการตดัสินใจ
แก่ผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัและในเวลาท่ีเหมาะ  

1.7 ดูแลไม่ให้กรรมการผูบ้ริหารและพนกังานแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยให้
ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซ่ึงย ังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะเปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทฯ ต่อ
บุคคลภายนอกและ / หรือด าเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
กบับริษทัฯ  

1.8 จดัให้มีช่องทางส าหรับการแจง้เบาะแสการกระท าท่ีไม่สุจริตหรือขอ้ร้องเรียนต่างๆ ครอบคลุมถึง
เว็บไซต์ไปรษณีย์และโทรคมนาคมและมีกระบวนการตอบสนองข้อร้องเรียนการคุ้มครองผู ้
ร้องเรียนรวมถึงแจง้ผลการด าเนินการต่อผูร้้องเรียนอยา่งเป็นระบบและยติุธรรม  

1.9 จดัใหมี้ช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลหลากหลายช่องทางรวมทั้งจดัท าเวบ็ไซตข์องบริษทั ฯ ใหผู้ถื้อหุ้น
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดโ้ดยโดยสะดวก 

 

2. การปฎบิัติต่อพนักงาน 

2.1. นโยบายการปฏิบติัต่อพนกังาน  
2.1.1 บริษทัฯ มีมาตรการคุม้ครองพนกังานท่ีให้ขอ้มูลแก่ทางการกรณีมีการท าผิดกฎหมายหรือผิด

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยจ์ะไดรั้บความคุม้ครอง บริษทั ฯ ไม่สามารถ
ปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมไม่วา่จะเป็นการเปล่ียนต าแหน่งงานลกัษณะงานสถานท่ีท างานสั่งพกั
งานข่มขู่รบกวนการปฏิบติังานเลิกจา้ง (มาตรา 89/2) อนัเน่ืองมาจากสาเหตุแห่งการแจง้เบาะแส
เก่ียวกบัการท าผดิกฎหมายหรือการผดิจรรยาบรรณ  

2.1.2 บริษทั ฯ ตระหนกัวา่พนกังานเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างผลิตภณัฑ์คุณภาพแก่บริษทัฯ จึงให้
ความส าคญัในการปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเป็นธรรมโดยยึดหลกัความเท่าเทียมและเสมอภาค
ไม่เลือกปฏิบติัเร่ืองเพศสัญชาติและศาสนา ในเร่ืองการจ้างงาน ผลตอบแทน การแต่งตั้ ง 
โยกย้าย และการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม เพื่อให้พนักงานเป็นผู ้มี
ความสามารถและเป็นคนดีของสังคมดว้ยบริษทัฯ จึงไดก้ าหนดหลกัการปฏิบติัต่อพนักงาน
ดงัน้ี 
(1) ปฏิบติัตามกฎหมายแรงงานและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด ไดแ้ก่  

- ไม่จา้งแรงงานเด็กท่ีอายุไม่ถึงเกณฑ์ตามท่ีกฎหมายก าหนดในกรณีท่ีคู่ธุรกิจจา้งแรงงาน
เด็กท่ีมีอายุมากกวา่เกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนดตอ้งจดัให้แรงงานไดรั้บความคุม้ครองตามท่ี
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กฎหมาย ก าหนด ทุกประการรวมทั้งการพฒันาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการท างาน
อยา่งเหมาะสม 

- ไม่ให้ลูกจา้งหญิงท างานในลกัษณะท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพและความปลอดภยัใน
กรณีลูกจา้งซ่ึงเป็นหญิงมีครรภ์ ตอ้งจดัให้ไดรั้บความคุม้ครองและสิทธิประโยชน์ตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

- การจ้างแรงงานต่างด้าวต้องด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดอย่างถูกต้อง
ครบถว้น 

- ไม่ใชแ้รงงานในลกัษณะท่ีเป็นแรงงานทาส ซ่ึงรวมถึงการลงโทษทางกาย การขู่เข็ญ การ
กกัขงั การคุกคาขมขู่ การล่วงละเมิด การคา้มนุษย ์หรือใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะรูปแบบ
ใดๆ  

(2) ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศกัด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษยต์ามหลกัสิทธิมนุษยชนสากล  

(3) จดัเง่ือนไขการจา้งงานท่ีเป็นธรรมส าหรับพนกังานและให้พนกังานได้รับค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสมตามศกัยภาพ  

(4) ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มและจดัระบบการท างานให้พนกังานมีความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นรวมถึงมีสุขอนามยัท่ีดี  

(5) ให้ความส าคญักบัการพฒันาพนกังานเพื่อฝึกทกัษะและเพิ่มพูนศกัยภาพ โดยเปิดโอกาสให้
พนกังานมีการเรียนรู้อยา่งทัว่ถึงและสมาเสมอ 

 (6) แต่งตั้งโยกยา้ยให้รางวลัและลงโทษพนกังาน ดว้ยความสุจริตใจและตั้งอยูบ่นพื้นฐานของ
ความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน  

(7) บริษทั ฯ จดัใหมี้กองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังาน  
(8) ใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการด าเนินงานและสถานภาพของบริษทัฯ ใหพ้นกังานทราบอยา่ง

สม ่าเสมอ 
(9) รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะซ่ึงตั้งอยูบ่นพื้นฐานความรู้ทางวชิาชีพของพนกังาน  
(10) หลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรมซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมนัคงในหน้าท่ีการ

งานของพนกังานหรือคุกคามและสร้างความกดดนัต่อสภาพจิตใจของพนกังาน 
(11) สร้างจิตส านึกท่ีดีใหพ้นกังานรู้จกัการเป็นผูใ้หแ้ละเป็นพลเมืองดีของสังคม  
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(12) จดัให้มีช่องทางให้พนกังานสามารถร้องเรียนในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือแจง้
เบาะแสเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอาจเป็นการกระท าผิดกฎหมาย และมีกระบวนการแก้ไข รวมถึง
มาตรการคุม้ครองพนกังาน ผูร้้องท่ีเป็นระบบและยติุธรรม  

(13) บริษทัฯ และตวัแทนองคก์รตอ้งสนบัสนุนการใชสิ้ทธิทางการเมืองของพนกังานดว้ยความ
เป็นกลาง  

(14) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังานในการเสนอแนะและแนวทางในการปฏิบติังาน และ/
หรือข้อตกลงต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพนัธ์อนัดีในการ
ท างานร่วมกนัภายใตว้ฒันธรรมองคก์รท่ีดีร่วมกนัตลอดจนมีความสามคัคีภายในองคก์ร  

(15) ส่งเสริมให้พนกังานเขา้ร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
และสังคมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความผูกพนัต่อองค์กรตามความเหมาะสมและ
ดุลพินิจของผูบ้งัคบับญัชา 

2.1.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน 
คณะกรรมการบริษทั ใหค้วามส าคญัและถือเป็นนโยบายหลกัในการด าเนินธุรกิจไปสู่                 

ความย ัง่ยืน โดยค านึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและเคารพต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์อง
พนกังานทุกคนซ่ึงเป็นรากฐานของการด าเนินธุรกิจอยา่งมีและคุณค่า 
  บริษทั ตระหนกัวา่พนกังานเป็นปัจจยัส าคญัมากในการสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพจึง
ให้ความส าคญัในการปฏิบติัต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในเร่ืองการให้ผลตอบแทนการ
แต่งตั้งโยกยา้ยและการพฒันาศกัยภาพควบคู่กบัการพฒันาคุณธรรมเพื่อให้พนกังานเป็นผูมี้
ความสามารถและเป็นคนดีของสังคมเช่นการจ้างงานท่ีเป็นธรรมส าหรับพนักงานและให้
พนกังานไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มและจดัระบบการ
ท างานให้พนักงานมีความปลอดภยัในชีวิตทรัพยสิ์นมีสุขอนามยัท่ีดีพฒันาพนักงานเพื่อฝึก
ทกัษะและเพิ่มพูนศกัยภาพอย่างทัว่ถึงและให้พนักงานรับทราบข่าวสารของ บริษทั อย่าง
สม ่าเสมอ 

 แนวทางในการปฏิบติั 
(1) ก าหนดมาตรการคุม้ครองพนกังานท่ีให้ขอ้มูลแก่ทางการกรณีมีการท าผิดกฎหมายหรือ
ผิดพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ เพื่อป้องกนัการปฏิบติัโดยไม่เป็น
ธรรม ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานท่ีท างาน สั่งพกังาน ข่มขู่ 
รบกวนการปฏิบติังาน เลิกจา้ง อนัเน่ืองมาจากสาเหตุแห่งการแจง้เบาะแสเก่ียวกบัการท า
ผดิกฎหมายหรือการผดิจรรยาบรรณ  
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(2) ก าหนดนโยบายให้บริษทัในกลุ่มธุรกรรมกบับริษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จ ากดั 
(มหาชน) ท่ีไม่ค  านึงถึงสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานดา้นเช้ือชาติ
สตรีเด็กความพิการเป็นตน้ 

(3) ก าหนดให้มีการประเมินความเส่ียงจากการกระท าผิดกฎหมายสิทธิมนุษยชน เป็นประจ า
อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง  

(4) ก าหนดให้มีการตรวจประเมินจากหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยก าหนดให้เป็น
กระบวนการหลกัในการตรวจประเมินเป็นประจ าทุกปีและรายงานคณะกรรมการบริษทั 
ทราบ  

(5) เปิดโอกาสให้พนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มแสดงความเห็นผ่านผ่าน E-mail ของ
กรรมการอิสระหรือเลขานุการบริษทั  

(6) มีช่องทางการส่ือสารและช่องทางการแจง้เบาะแสเพื่อให้พนกังานหรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทราบความคืบหนา้ในการแจง้เบาะแส  

(7) จดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนักงานทั้งน้ี บริษทั ได้ปฏิบติัตามกฎหมาย
ขอ้บงัคบัและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครัดอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมโดยเปิด
โอกาสให้พนักงานมีช่องทางการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระเพื่อเป็น
แนวทางสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืขององคก์ร  

 
2.2 นโยบายค่าตอบแทนและสวสัดิการแก่พนกังาน 

บริษทั ได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัค่าตอบแทนและสวสัดิการแก่พนกังานท่ี
สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของ บริษทั ทั้งในระยะสั้นระยะยาวดงัน้ี  

2.2.1 บริษทั มีความมุ่งมัน่ท่ีจะจ่ายผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนักงานและจดัสวสัดิการให้แก่
พนกังานดว้ยความยุติธรรมเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจ โดยสอดคลอ้งกบักฎหมายและการ
จ่ายค่าตอบแทนของบริษทั อยูใ่นระดบัท่ีสามารถแข่งขนัไดใ้นอุตสาหกรรมเดียวกนั  

2.2.2 บริษทั เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มท่ีโดยจดัผลตอบแทนท่ี
เหมาะสมและสร้างแรงจูงใจทั้งในรูปแบบของการปรับค่าจา้งประจ าปีโบนสัและค่าล่วงเวลา 

2.2.3 บริษทั จดัให้มีสวสัดิการท่ีตอบสนองต่อความจ าเป็นพื้นฐานในการท างานของพนกังาน อาทิ 
เช่นกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เบ้ียขยนั ชุดฟอร์มพนกังาน รถรับส่ง เป็นตน้ 
 การใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรม  
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บริษทัไดก้ าหนดอตัราค่าจา้งแรกเขา้ขั้นต ่าส าหรับพนกังานทัว่ไปท่ีไม่มีประสบการณ์ ตาม
ค่าจา้งขั้นต ่าท่ีกฎหมายก าหนดและบริษทัไดด้ าเนินการปรับค่าจา้งเร่ิมตน้ของพนกังานแยกตามวุฒิ
และสาขาท่ีใชป้ฏิบติังานตามคุณสมบติัเฉพาะต าแหน่ง และปรับผลกระทบ เพื่อลดความเหล่ือมล ้ า
ของเงินเดือนจากการปรับค่าจา้งขั้นต ่าและค่าจา้งเร่ิมตน้ดงักล่าวระหวา่งพนกังานใหม่และพนกังาน
ปัจจุบนั 

 การจดัสวสัดิการท่ีเหมาะสมแก่พนกังานและใหก้ารสนบัสนุนอ่ืนๆ  
พนักงานของบริษทัยงัได้รับสวสัดิการอ่ืนๆ เพื่อลดภาระค่าครองชีพรวมทั้งการยกระดับ

คุณภาพชีวติของพนกังาน ครอบคลุมไปถึงครอบครัวพนกังาน อนัจะส่งผลต่อการปฏิบติังานและการ
ด ารงชีวติของพนกังานใหดี้ข้ึน ดงัน้ี 

- การให้บริการห้องพยาบาลและมีพยาบาลวิชาชีพให้บริการตรวจรักษาตามเวลาท่ี
ก าหนด 

- มีการตรวจสุขภาพพนกังานประจ าปี 
 การจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

ส าหรับกองทุนส ารองเล้ียงชีพ บริษทั จ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ให้กบัพนกังาน
เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีเงินออมไวใ้ช้จ่ายยามเกษียณอายุและ / หรือออกจากงานเพื่อเป็น
สวสัดิการใหแ้ก่พนกังานอีกทางหน่ึง 

 

2.3 นโยบายพฒันาบุคลากร 

บริษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จ ากดั (มหาชน) (“ บริษทั ”) ตระหนกัถึงความส าคญัของ
ทรัพยากรบุคคลท่ีถือเป็นสินทรัพยท่ี์ส าคญัท่ีสุดในการด าเนินธุรกิจ และเป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าให้
บริษทับรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้บริษทัจึงก าหนดนโยบายเพื่อมุ่งเน้นการพฒันาทกัษะ และความคิดของ
พนกังานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานในทุกดา้นของพนกังานในทุกระดบัอย่างต่อเน่ือง อนัส่งผล
ใหเ้กิดแนวความคิดเชิงสร้างสรรค ์เพื่อเพิ่มคุณค่าเชิงนวตักรรมใหแ้ก่บริษทั ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในกลยุทธ์ท่ี
ส าคญัของบริษทั โดยบริษทัไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัดงัน้ี  

2.3.1 บริษทัส่งเสริมให้บุคลากรสามารถพฒันาความรู้ความช านาญจากการปฏิบติังานจริง           
โดยจะจดัให้ มีผูค้วบคุมการด าเนินงาน (supervisor) ในแต่ละสายงานท าหนา้ท่ีฝึกสอน
ในสายงานนั้นๆ  
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2.3.2 บริษัทส่งเสริมและด าเนินการให้มีการสัมมนาและการฝึกอบรมจากทั้งภายในและ
ภายนอกบริษทั อยา่งต่อเน่ืองให้แก่บุคลากรของบริษทั ในทุกระดบัตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหาร 
ไปจนถึงระดบัปฏิบติัการ เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถ และศกัยภาพในการท างาน
พร้อมทั้งให้น าความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมมาปรับปรุงการด าเนินงานในบริษทั              
ใหดี้ยิง่ข้ึน 

2.3.3 บริษทัจดัให้มีการประเมินความตอ้งการและจ าเป็นในการพฒันาบุคลากรของบริษทัใน
ทุกระดบัตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหารไปจนถึงระดบัปฏิบติัการ และก าหนดข้ึนเป็นแผนพฒันา
ทรัพยากรบุคคลของบริษทั เพื่อให้สอดคล้องกบัแผนการพฒันาบริษทั และเป็นการ
เตรียมพร้อมใหแ้ก่บุคลากรของบริษทั เพื่อรับกบัความรับผดิชอบท่ีเพิ่มข้ึนความกา้วหนา้
ในสายอาชีพ และความสามารถท่ีจะเขา้รับต าแหน่งงานท่ีวา่งได ้ 

2.3.4 บริษทัจะจดักิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความใกลชิ้ดสนิทสนม ความคุน้เคย ความสัมพนัธ์
อนัดีระหวา่งผูบ้ริหารและพนกังานในทุกต าแหน่งใหส้ามารถเพิ่มคุณภาพการท างาน 

 

3. นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า  

บริษทั ฯ มีนโยบายให้ความส าคญัต่อการสร้างคุณค่าและเติบโตไปพร้อมกับลูกค้าตลอดจนเป็นท่ี
ไวว้างใจของลูกคา้ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของธุรกิจ บริษทั ฯ โดยปฏิบติัต่อลูกคา้ดว้ยความจริงใจ
และสุภาพอ่อนนอ้มและมีเจตจ านงท่ีจะแสวงหาวธีิการท่ีจะสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหมี้ประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึนโดยก าหนดเป็นนโยบายและขอ้ปฏิบติัไวด้งัต่อไปน้ี 

3.1 ผลิต ออกแบบ และส่งมอบสินคา้ท่ีผ่านการรับรองคุณภาพแลได้มาตรฐานตรงตามขอ้ตกลงกบั
ลูกคา้ในราคา ท่ีเป็นธรรมไม่คา้ก าไรเกินควร  

3.2 ให้ขอ้มูลข่าวสารและค าแนะน าท่ีถูกตอ้งเพียงพอและทนัเหตุการณ์ต่อลูกคา้เพื่อให้ทราบเก่ียวกบั
สินคา้การบริการ  

3.3 ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อลูกคา้อยา่งเคร่งครัดกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดได้
ตอ้งรีบแจง้ใหลู้กคา้ทราบเพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา  

3.4 ปฏิบติักบัลูกคา้ดว้ยความสุภาพและเป็นท่ีวางใจของลูกคา้  
3.5 มีระบบการจดัเก็บขอ้มูลของลูกคา้อยา่งปลอดภยัมีมาตรการรักษาความลบัของลูกคา้ไม่ส่งต่อขอ้มูล

โดยไม่ไดรั้บความยินยอมจากลูกคา้และไม่น าขอ้มูลของลูกคา้ไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองและ / 
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ  
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3.6 รับประกันสินค้าภายใต้เง่ือนไขระยะเวลาท่ีเหมาะสมและปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุ้มครอง
ผูบ้ริโภค 

3.7 ให้มีระบบ / กระบวนการท่ีให้ลูกคา้ร้องเรียนเก่ียวกบัคุณภาพปริมาณความปลอดภยัของสินคา้และ
บริการรวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองการส่งมอบและการด าเนินการอย่างถึงท่ีสุดเพื่อให้
ลูกคา้ไดรั้บการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว  

3.8 ริเร่ิมสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมของลูกคา้ 
3.9 มุ่งเนน้การพฒันาเพื่อผลิตสินคา้การใชบ้รรจุภณัฑแ์ละการขนส่งสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  
3.10 สร้างช่องทางในการให้ข้อมูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ลูกค้าทราบอย่าง

ต่อเน่ือง 
 

4. นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า  

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ ภายใตก้รอบแห่งกฎหมายเก่ียวกบัหลกัปฏิบติัการ
แข่งขนัทางการคา้ ไม่ละเมิดความลบั หรือล่วงรู้ความลบัทางการคา้ของคู่แข่งทางการคา้ดว้ย วธีิฉอ้ฉลดงัต่อไปน้ี  

4.1 ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี ส่งเสริมการคา้เสรี และ ไม่ใชว้ธีิทุ่มตลาด   
4.2 ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น 

การให้สินบน หรือวา่จา้งพนกังานของบริษทัคู่แข่งเพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของบริษทั
คู่แข่ง  

4.3 ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย  
4.4 ไม่สนบัสนุนให้มีการปฏิบติัร่วมกนัเพื่อกระท าการหรือสมยอมในการเสนอราคาท่ีไม่เป็นธรรมต่อ
ลูกคา้  
4.5 ไม่ละเมิดและปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัพยสิ์นทางปัญญาอยา่งเคร่งครัด  
4.6 ไม่สนบัสนุนการแข่งขนัท่ีไม่เป็นธรรมทุกกรณี  
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5. นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าและ / หรือเจ้าหนี ้ 

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะให้การปฏิบติัต่อคู่คา้ รวมถึงเจา้หน้ี อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดยค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และตั้งอยูบ่นพื้นฐานท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีท าให้เกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบติัตามพนัธสัญญา ให้ขอ้มูลท่ีเป็นจริงรายงานท่ีถูกตอ้งโดยมีแนว
ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี  

5.1 บริษทั เปิดโอกาสในการท าธุรกิจใหก้บัทุกคู่คา้และการพิจารณาคดัเลือกคู่คา้ตั้งอยูบ่นพื้นฐานความ
เสมอภาคและเป็นธรรม  

5.2 ใชสิ้นคา้และบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิสิทธิบตัรและเคร่ืองหมายการคา้ถูกตอ้งและไม่สนบัสนุนสินคา้หรือ
การกระท าท่ีเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา  

5.3 การรับส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใด 
5.3.1 ห้ามมิให้ผูบ้ริหาร และพนกังาน รับ หรือ ขอเร่ียไรของขวญั เช่น การเล้ียงรับรอง การ

ให้บริการการสนับสนุนทางการเงิน หรือ เงินรางวลัจากคู่ค้าและเจา้หน้ีท่ีท าธุรกิจกับ 
บริษทัฯ  

5.3.2 ห้ามรับส่ิงของหรือผลประโยชน์อ่ืนใด จากบุคคลอ่ืนท่ีมีหน้าท่ีหรือธุรกิจเก่ียวขอ้งกบั
องค์กรเวน้แต่ในโอกาสหรือเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยมท่ีคนทัว่ไปพึ่งปฏิบติัต่อกนั
โดยส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นตอ้งมีราคาหรือมูลค่าการรับในแต่ละโอกาสมีมูลค่า
ไม่เกิน 2,000 บาทตอ้งรายงานให้ผูบ้งัคบับญัชาของตนทราบทนัทีโดยการรับส่ิงของ
ดงักล่าวตอ้งไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจอย่างหน่ึงอย่างใดโดยไม่เป็นธรรมต่อการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี  

5.3.3 การรับส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 3.2 ซ่ึงมีความจ าเป็น
ท่ีต้องรักษาสัมพนัธภาพอันดีระหว่างบุคคลหรือระหว่างองค์กรให้ผูรั้บรายงานให้
ผูบ้งัคบับญัชาของตนทราบ และส่งมอบส่ิงของนั้นให้ฝ่ายบุคคล ผา่นเลขานุการบริษทั 
ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีไดรั้บส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใด 

5.4 การใหส่ิ้งของหรือประโยชน์อ่ืนใด: หา้มมิใหผู้บ้ริหารและพนกังานเสนอผลประโยชน์หรือส่ิงจูงใจ
ในรูปใด ๆ ทั้งส้ินต่อบุคคลภายนอกอ่ืนใดเพื่อจูงใจให้ปฏิบติัในทางท่ีมิชอบและก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้  

5.5 กรณีท่ีมีขอ้มูลวา่มีการเรียกหรือการรับหรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดข้ึนตอ้งเปิดเผย
รายละเอียดต่อคู่คา้และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็วหามาตรการป้องกนัและให้
โอกาสเท่าเทียมกนัในการคดัเลือกโดยพิจารณาคุณสมบติัเป็นส าคญั  



บริษทั อาร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
คู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

 

 

52 

5.6 ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีตกลงกนัไวก้บัคู่คา้และ / หรือเจา้หน้ีอยา่งเคร่งครัด  
5.7 ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวก้บัเจา้หน้ีไดต้อ้งรีบแจง้ให้เจา้หน้ีทราบล่วงหนา้

เพื่อร่วมกนัพิจารณาแนวทางแกไ้ข  
5.8 ให้โอกาสคู่คา้ท่ีด าเนินธุรกิจถูกตอ้งตามกฎหมายปฏิบติัตามระบบมาตรฐานส่ิงแวดล้อม ความ
ปลอดภยั และอาชีวอนามยัและมีความรับผดิชอบต่อสังคม  
5.9 ส่งเสริมการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของคู่คา้ และเปิดโอกาสให้คู่คา้เขา้มามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมของ บริษทัฯ  
5.10 บริษทัฯ จะน าประเด็นด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม เช่น สิทธิมนุษยชนการดูแลพนักงานและ
แรงงานจรรยาบรรณธุรกิจ การปฏิบติัตามกฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้ม มาใช้ในเง่ือนไขในการพิจารณา
คดัเลือก ตรวจสอบและ/หรือประเมินคู่คา้ดว้ย  

 

6. นโยบายความรับผดิชอบต่อชุมชนและสังคม  

บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะการอยูร่่วมกนักบัชุมชนและสังคมอยา่งมีความสุข อีกทั้งมุ่งเนน้กระบวนการ
ท างานร่วมกบัชุมชนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของชุมชนทั้งใกลไ้กลตามนโยบายของ บริษทั และสอดคลอ้ง
กบัทิศทางการพฒันาของภาครัฐเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติและเศรษฐกิจของชุมชนอยา่งย ัง่ยนื  

6.1 บริษทัฯ จะด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจท่ีค านึงถึงประโยชน์และความย ัง่ยืนของชุมชนและสังคมเป็น
ส าคญั  

6.2 บริษทัฯ จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภาคสังคมในการร่วมประชุมแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆเพื่อการพฒันาชีวิตความเป็นอยูข่องชุมชนออยา่
มองมาเสมอ  

6.3 บริษทัฯ ก าหนดให้มีการวางแผนและมาตรการป้องกนัแกไ้ขเม่ือเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและ
ชุมชนอนัเน่ืองมาจากการด าเนินงานของบริษทัฯ  

6.4 จดักิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมโดยการมีส่วนร่วมของพนกังานและส่งเสริมให้พนักงาน
ร่วมปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีของสังคมและมีจิตอาสา  

6.5 บริษทัฯ มุ่งเนน้ท่ีจะพฒันาความรู้และการศึกษาของเยาวชนไทยตามศกัยภาพท่ีมีอยูข่อง บริษทั  
6.6 สร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ ในทอ้งถ่ินในการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานของสถานศึกษา

ศาสนาสถานและสุขลกัษณะของเยาวชนและผูด้อ้ยโอกาสรวมถึงส่ิงแวดลอ้มของชุมชน  
6.7 ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนาและอนุรักษว์ฒันธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีอนัดีงามของทอ้งถ่ิน  



บริษทั อาร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
คู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

 

 

53 

6.8 ส่งเสริมการด าเนินงานเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้กบัธุรกิจชุมชนทอ้งถ่ินและโอกาสในการเป็นคู่คา้
กบั บริษทัฯ  

6.9 สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยการสรรหาและสนับสนุนในการจ้างงานและ
ผลิตภณัฑข์องชุมชน ตลอดจนสนบัสนุนกิจกรรมท่ีมุ่งเนน้ใหชุ้มชนมีความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ
และสามารถน าเอาความรู้ไปสร้างหรือส่งเสริมครอบครัวและชุมชนให้มีรายไดเ้พิ่มและสามารถอยู่
ไดด้ว้ยตนเอง  

6.10 ส่ือสารกบัชุมชนและสังคมอย่างสม ่าเสมอและมีความโปร่งใสตลอดจนเผยแพร่และรายงานผล
การด าเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มไดรั้บทราบ 

 

7. นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม  

บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความปลอดภยัอาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ซ่ึง 
บริษทัฯ มีกระบวนการท่ีเป็นมิตรต่อพนกังานและส่ิงแวดลอ้มโดยมีแนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี  

7.1 ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม  
7.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่ามีมาตรการประหยดัพลงังานและ
ส่งเสริมกระบวนการน าทรัพยากรกลบัมาใชใ้หม่ตลอดกระบวนการทางธุรกิจ  

7.3 จดัให้มีระบบการท างานท่ีมุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานท่ีท างานอย่าง
เหมาะสม เช่น การมีระบบป้องกนัมลพิษท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งปฏิบติังาน การจดัสถานท่ีท างานให้
สะอาดและถูกสุขลกัษณะเพื่อให้บุคลากรตลอดจนผูเ้ขา้มาในบริษทัทุกคนปลอดภยัจากอนัตรายจาก
อุบติัเหตุและโรคภยั  

7.4 ก าหนดใหผู้บ้ริหารและพนกังานตอ้งเอาใจใส่อยา่งจริงจงัต่อกิจกรรมทั้งปวงท่ีจะเสริมสร้างคุณภาพ
ด้านความปลอดภยัอาชีวอนามยัและส่ิงแวดล้อมปฏิบติังานด้วยจิตส านึกถึงความปลอดภยัและ
ค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มตลอดเวลา  

7.5 เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของการด าเนินงานของ บริษทั ฯ และส่ือสารกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความปลอดภยัอาชีวะอนามยัและส่ิงแวดลอ้มใหพ้นกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งรับทราบอยา่งต่อเน่ือง  

7.6 ส่งเสริมและสนบัสนุนการใหค้วามรู้และฝึกอบรมพนกังานในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม 
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นอกจากน้ีทางบริษทัยงัมีนโยบายต่างๆ ท่ีส าคญั ท่ีเก่ียวข้องกับผูมี้ส่วนได้เสีย โดยยึดถือตามหลกั                
ธรรมาภิบาล ดงัน้ี 

 นโยบายสิทธิมนุษยชน  

บริษทั ฯ เคารพและปฏิบติัตามหลกักฎหมายเร่ืองสิทธิมนุษยชน รวมถึงการป้องกนัและหลีกเล่ียงการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงาน คู่คา้ทางธุรกิจ และชุมชนทอ้งถ่ิน ภายใตบ้ทบญัญติัท่ีได้ก าหนดไวต้าม
กฎหมายไทย รวมถึงกฎเกณฑต่์างๆ ประกอบดว้ยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) กลุ่มบริษทั ฯ และพนกังาน 
สิทธิแรงงานและสภาพการจา้งของพนกังานในกลุ่มบริษทั ฯ สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน

แรงงานทั้งในระดบัสากล และ กฎหมายไทย ซ่ึงครอบคลุมหลกัเกณฑ์ท่ีระบุในนโยบายการ
ก ากบัดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการท างาน นโยบายดา้นการจา้งงาน และ
บรรจุพนกังาน นโยบายดา้นการประเมินผลงานนโยบายดา้นการบริหารค่าตอบแทน นโยบาย
ดา้นการพฒันาบุคลากร และนโยบายดา้นแรงงานสัมพนัธ์ของบริษทัฯ  
(2) กลุ่มคู่คา้ทางธุรกิจ  

บริษทัฯ มุ่งหวงัให้คู่คา้เคารพในสิทธิมนุษยชน โดยมีการคดัเลือกและด าเนินธุรกิจกบั
คู่คา้อยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคและเป็นธรรม และเปิดโอกาสให้คู่ค้ามีส่วนร่วมกับ
กิจกรรม บริษทัเพื่อสร้างจิตส านึกเพื่อสังคมตามท่ีไดร้ะบุในจริยธรรมธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติั
ในการท างาน (Code of Conduct) นอกจากน้ี บริษทั ฯ ไดเ้รียกร้องให้คู่คา้แสดงความมุ่งมัน่ใน
การระบุประเด็นการป้องกันการลดผลกระทบและการรับผิดชอบต่อผลกระทบด้านสิทธิ
มนุษยชนในกรณีท่ีมีการละเมิดดา้นสิทธิมนุษยชน 
(3) กลุ่มสังคมและชุมชน 

บริษัท ฯ ด าเนินธุรกิจในทุกขั้นตอนด้วยความเคารพต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อม
โดยรอบเพื่อลดผลกระทบต่อความเป็นอยูแ่ละคุณภาพชีวติของสังคมชุมชน นอกจากน้ี บริษทั
ฯ ยงัไดจ้ดัเตรียมช่องทางส าหรับชุมชนในการร้องเรียนและใหค้  าแนะน าต่างๆ โดยบริษทัฯ จะ
ด าเนินการเก่ียวกับเร่ืองท่ีถูกร้องเรียนอย่างทนัทีและเหมาะสมในกรณีท่ีมีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน 

 
 
 



บริษทั อาร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
คู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

 

 

55 

 นโยบายแจ้งเบาะแสการกระท าผดิ แนวทางในการจัดการ และมาตราการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

คณะกรรมการบริษทัฯ เปิดโอกาสให้พนักงานและผูมี้ส่วนได้เสียมีช่องทางการร้องเรียนการแสดง
ความเห็นและแจง้เบาะแสการกระท าผิดกฎหมาย หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ โดยก าหนดให้เลขานุการบริษทัฯ ท า
หนา้ท่ีเป็นหน่วยรับขอ้ร้องเรียนดา้นการก ากบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ ดงัน้ี  

(1) ช่องทางการแจง้ขอ้ร้องเรียนและขอ้เสนอแนะ  ดงัน้ี 
-  นายรัตน์ ด่านกุล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ   rut@rbfoodsupply.co.th 
- นางเบญจวรรณ รัตนประยรู กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ   benjawan@rbfoodsupply.co.th 
- นายศุภสิน สุริยะ            กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ suppasin@rbfoodsupply.co.th 
- นายสุรชยั ปรัชญาโณทยั    เลขานุการบริษทั/เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ comsec@rbsupply.co.th 

 
หรือติดต่อเลขานุการบริษทัฯ โดยส่งผา่นไปรษณียถึ์งเลขานุการบริษทัฯ เลขท่ี 3395 ซอยลาดพร้าว 101                         

(วดับึงทองหลาง) แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
(2) กระบวนการด าเนินการเม่ือไดรั้บขอ้ร้องเรียน  

บริษทัฯ เปิดโอกาสให้พนกังานมีช่องทางการร้องเรียนและแสดงความเห็นอยา่งเป็น
อิสระ เพื่อเป็นแนวทางสู่การพฒันาและสร้างความย ัง่ยนืใหก้บัองคก์รดงัน้ี  

- ผูรั้บขอ้ร้องเรียนรวบรวมขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบติัตาม
จริยธรรม  

- ผูรั้บข้อร้องเรียนรายงานข้อเท็จจริงต่อกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าท่ีสอบสวน
ขอ้เท็จจริง เพื่อพิจารณาการร้องเรียนโดยแยกแยะเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งออกเป็นประเด็น
ดา้นการบริหารจดัการดา้นการพฒันาความรู้การตรวจสอบขอ้เท็จจริงเป็นตน้  
- มาตรการด าเนินการ ผู ้รับข้อร้องเรียนน าเสนอกรรมการอิสระเพื่อสอบสวน
ขอ้เท็จจริงและก าหนดมาตรการด าเนินการเพื่อระงบัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม
กฎหมาย  
- การรายงานผล: ผูรั้บขอ้ร้องเรียนมีหน้าท่ีแจง้ผลให้ผูร้้องเรียนทราบหากผูร้้องเรียน

เปิดเผยตนเองในกรณีท่ีเป็นเร่ืองส าคญัให้รายงานผลต่อประธานกรรมการ และ/
หรือคณะกรรมการบริษทัฯ ทราบ 
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(3)มาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน  
บริษทัฯ ก าหนดมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนตามหลกัเกณฑด์งัน้ี  
-  ผูร้้องเรียนสามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองไดห้ากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะไม่
ปลอดภยั แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะท าให้องคก์รสามารถรายงานความคืบหนา้
และช้ีแจงขอ้เทจ็จริงใหท้ราบ  
- ผูรั้บขอ้ร้องเรียนจะเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งไวเ้ป็นความลบั/ค านึงถึงความปลอดภยั โดย
ได้ก าหนดมาตรการคุม้ครองพนักงานท่ีร้องเรียนและ/หรือผูท่ี้ให้ขอ้มูล และ/หรือ 
ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้มูลโดยจะไดรั้บความคุม้ครองจากการปฏิบติัท่ีไม่
เป็นธรรม เช่น การเปล่ียนต าแหน่งงานลกัษณะงาน สถานท่ีท างาน สั่งพกังาน ข่มขู่ 
รบกวนการปฏิบติังาน เลิกจา้งอนัเน่ืองมาจากสาเหตุแห่งการแจง้ขอ้ร้องเรียน 

 

 นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลขิสิทธ์ิ และข้อมูลทีเ่ป็นความลบั 

บริษทัฯ ก าหนดให้การไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิเป็นนโยบายส าคญัท่ี ซ่ึง
กรรมการผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด และก าหนดให้ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศตรวจสอบ เพื่อป้องกนัการละเมิดลิขสิทธ์ิในซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์  

(1) พนักงานต้องไม่น าข้อมูลและความลับของบริษทั เช่น ข้อมูลท่ีมาจากความคิดความรู้
เทคนิคต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการงานทุกกรณีให้ถือเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทั
ฯ ทั้งน้ีหา้มเผยแพร่ โดยมิไดรั้บอนุญาตจากบริษทัฯ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเป็นลายลกัษณ์
อกัษร 

(2)โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซ่ึงเกิดจากการมอบหมายให้พนกังานหรือบุคลากรผูรั้บผิดชอบของ
บริษทั พฒันาข้ึนบริษทัเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ รวมทั้งผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากโปรแกรมนั้น 

 (3) พนกังาน มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการป้องกนัและดูแลให้ระบบสารสนเทศของกลุ่มบริษทัฯ 
อยูใ่นความครอบครองหรือหนา้ท่ีรับผิดชอบของตนไม่ให้ผูท่ี้ไม่ไดรั้บอนุญาตเขา้ถึงขอ้มูล
โดยมิชอบและไม่เปิดเผยสารสนเทศท่ีมีความส าคญัทางธุรกิจกบัผูไ้ม่เก่ียวขอ้ง 

(4) พนกังาน ตอ้งมีวินยัในการใชร้ะบบสารสนเทศและอุปกรณ์ส่ือสารของกลุ่มบริษทัฯ ไม่ให้
ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อกลุ่มบริษทัฯ และผูอ่ื้นเช่นใช้เป็นเคร่ืองมือในการเขา้ถึงระบบ
สารสนเทศ โดยมิชอบสร้างความเสียหายต่อช่ือเสียง และทรัพยสิ์น รบกวนหรือก่อความ
ร าคาญต่อการท างานของระบบสารสนเทศรวมทั้งไม่ใชใ้นเชิงธุรกิจหรือท าผิดกฎมาย  
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(5) พนักงานต้องไม่ละเมิดสิทธ์ิซอฟต์แวร์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ่ื้น โดยการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง  

(6) พนักงานต้องไม่ละเมิดข้อมูลของบริษทัฯ หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผูอ่ื้นเวน้แต่ได้รับ
อนุญาตจากเจา้ของขอ้มูลเท่านั้น  

(7) พนกังานตอ้งเก็บรักษารหสัผา่นของตนเองไวเ้ป็นความลบัรวมทั้งไม่ใชอิ้นเตอร์เน็ตเขา้ไป
ยงัเวบ็ไซตท่ี์ไม่คุน้เคยเวบ็ไซตท่ี์ไม่มีระบบป้องกนัความปลอดภยัของขอ้มูลและอาจจะเป็น
อนัตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของกลุ่มบริษทัฯ  

(8) หากพบข้อสงสัยว่าพนักงานคนใดใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ในทางท่ีไม่เหมาะสมหรือมีเหตุอนัควรเพื่อป้องกนัความปลอดภยัในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของกลุ่มบริษทัฯ หน่วยงานท่ีไดรั้บมอบหมายจะเขา้ตรวจสอบ 
คน้หา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
พนกังานนั้นๆ  

 

หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 บริษทัให้ความส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มูล โดยคณะกรรมการบริษทัจะดูแลให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูล
ส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ทั้งขอ้มูลดา้นการเงินและขอ้มูลท่ีไม่ใช่ดา้นการเงินอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา 
และโปร่งใส โดยเปิดเผยผา่นช่องทางต่างๆ ท่ีเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย มีความเท่าเทียมกนัและน่าเช่ือถือ เป็นไปตาม
ช่องทางท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงขอ้มูลส าคญัท่ีบริษทัจะเปิดเผย ไดแ้ก่ รายงานทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูล
ทางการเงินต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั ซ่ึงเป็น ไปตามขอ้ก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 บริษทัจะดูแลใหคุ้ณภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกตอ้ง เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรอง
โดยทัว่ไปและผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีท่ีเป็นอิสระซ่ึงไดรั้บการรับรองจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์นอกจากน้ีบริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลกรรมการเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสใน
การด าเนินธุรกิจ ไดแ้ก่ เปิดเผยขอ้มูลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ 
จ  านวนคร้ังของการประชุมและจ านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีท่ีผา่นมา เปิดเผยนโยบาย
การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงรวมถึงรูปแบบและลกัษณะของค่าตอบแทน และรายงาน
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการและผลการปฏิบติังานตามนโยบาย ทั้งน้ี ขอ้มูลต่าง ๆ ขา้งตน้ นอกจากจะเปิดเผยสู่
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สาธารณะผา่นช่องทางส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยแลว้ บริษทัจะเปิดเผยผา่นช่องทางเวบ็ไซตข์องบริษทัดว้ย 
 

หมวดที ่5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัในฐานะตวัแทนของผูถื้อหุ้นมีหน้าท่ีส าคญัในการก าหนด วิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
นโยบาย และตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายและกลยทุธ์ท่ีส าคญัของบริษทั ติดตามและตรวจสอบการปฏิบติังานของ
ฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ท่ีวางไวเ้พื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้น รวมถึงประเมินผลการ
ด าเนินงานของกิจการเทียบกบัแผนงานท่ีวางไว ้ดงันั้น คณะกรรมการจึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีหลากหลาย  ซ่ึงสามารถน าประสบการณ์ท่ีมีมาพัฒนาและก าหนด
แนวนโยบายท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

นอกจากน้ี คณะกรรมการของบริษทัยงัให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลท่ีเพียงพอต่อผูถื้อหุ้น                     
ผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ขอ้มูลท่ีเปิดเผยจะตอ้งมีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทัว่ถึง และทนัเวลา ซ่ึง
รวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการด าเนินงาน ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้มูลท่ีมีผลกระทบต่อราคา
หลกัทรัพยข์องบริษทัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยเผยแพร่ขอ้มูลและข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผูถื้อหุ้น                   
ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดใ้ชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุน ผา่นช่องทางต่างๆ ทั้งการจดัส่งเอกสารทางไปรษณีย ์
โดยเปิดเผยขอ้มูลผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั และระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

5.1 จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ 
คณะกรรมการบริษทัไดส่้งเสริมให้จดัท าจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั 

ผูบ้ริหาร และพนกังาน ไดย้ึดถือและปฏิบติั โดยถือเป็นภาระ ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย ์สุจริต ยุติธรรม 
รักษาความลบั คุณธรรมในวิชาชีพ และการปฏิบติัตามกฎระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ 
ความไวว้างใจ และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทั ตลอดจนสร้างความน่าเช่ือถือในการ
ด าเนินกิจการอนัจะท าใหบ้ริษทัเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

5.2 โครงสร้างคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัก าหนดให้โครงสร้างคณะกรรมการมีคุณสมบติัท่ีหลากหลายทั้งในด้านทกัษะ 

ประสบการณ์และความสามารถท่ีเป็นประโยชน์และเพียงพอในการปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดย
คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 9 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน เพื่อเป็นการถ่วงดุล
คณะกรรมการ โดยคุณสมบติัของกรรมการอิสระเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด ตามขอ้ 17  ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 39/2559 รวมถึงท่ีจะมี
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การแกไ้ขภายหน้า โดยคณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริหาร ทั้งน้ี 
บริษทัไดจ้ดัท ากฎบตัรคณะกรรมการชุดยอ่ยทั้ง 4 ชุด เพื่อใชก้ ากบัดูแลคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ 

5.3 นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการท่ีตอ้งสรรหา

ส าหรับผูท่ี้จะมาท าหน้าท่ีเป็นกรรมการ ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตดัสินใจและการ

ด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากทักษะท่ีจ าเป็นท่ียงัขาดอยู่ใน

คณะกรรมการบริษทั โดยไม่ไดจ้  ากดัเพศ อาย ุประวติัการศึกษา ประสบการณ์ในวชิาชีพ ทกัษะ และความรู้ ท่ีจะ

มาท าหนา้ท่ีเป็นกรรมการแต่อยา่งใดเพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนสอดคลอ้ง

กบักลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ และสนบัสนุนให้องค์ประกอบคณะกรรมการบริษทัทางคณะมีความครบถว้น 

สมบูรณ์ทั้งในมิติความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมิติความหลากหลาย ท่ีเอ้ือประโยชน์ให้การท างานมี

ประสิทธิภาพสูงสุด  

5.4 หลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการใหม่ 
ในกรณีท่ีมีกรรมการของบริษทัว่างลงคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะท าหน้าท่ีใน

การพิจารณาสรรหากรรมการคนใหม่ โดยมีหลกัเกณฑ์ คือ จะพิจารณาจากคุณสมบติัความรู้ความสามารถ

ประสบการณ์ในการท างาน ทกัษะท่ีจ าเป็นท่ียงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการบริษทั โดยให้สอดคลอ้งกบัการด าเนิน

ธุรกิจของบริษทั เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเต็มท่ี รวมทั้งไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฏหมายและหลกัการก ากบัดูแล

กิจการท่ีดี ทั้งน้ี ในการสรรหาและพิจารณาคดัเลือกกรรมการของบริษทั จะพิจารณาจากฐานขอ้มูลกรรมการ ซ่ึง

จะก่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการและจดัท า Board Skill Matrix  เพื่อก าหนด

คุณสมบติัของกรรมการท่ีต้องการสรรหา ให้สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษทั นอกจากน้ีบริษทัมี

นโยบายในการให้สิทธ์ิผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือผูท่ี้เหมาะสมเขา้เป็นกรรมการ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน ท าหน้าท่ีกลัน่กรองคุณสมบติัและความเหมาะสมของผูส้มคัรผูไ้ด้รับการเสนอช่ือหรือ

กรรมการบริษทัท่ีครบก าหนดท่ีตอ้งออกตามวาระ โดยเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อเห็นชอบให้

เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั โดยพิจารณาคุณสมบติั 

คุณสมบติัของกรรมการ: บุคคลท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั ตอ้งมีความรู้ ความสามารถ และมีความ

พร้อมในการปฎิบติัหนา้ท่ี และมีคุณสมบติัอยา่งนอ้ยดงัน้ี 
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(1) มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม ตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชน 
และตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการบริษทั
จากผูถื้อหุน้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(2) มีความรู้ ทกัษะ วชิาชีพ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น โดยเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้ง
กับธุรกิจและตามโครงสร้างของ คณะกรรมการท่ีมีความหลากหลาย โดยการสรรหาและแต่งตั้ ง
กรรมการบริษทัจะอยู่บนพื้นฐานความรู้ความสามารถและใช้หลกัแห่งความหลากหลายประกอบการ
พิจารณา 

(3) สามารถอุทิศตนให้อยา่งเต็มท่ี โดยเฉพาะในการตดัสินใจท่ีส าคญั และในการท าหนา้ท่ีเพื่อ
ประโยชน์ของบริษทั เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั และประชุมผูถื้อหุ้นไดทุ้กคร้ัง เวน้แต่มีเหตุ
สุดวสิัย 

(4) เป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรม และคุณสมบัติอ่ืนใดเพิ่มเติมตามกฏหมายหรือตามความ
เหมาะสมของคณะกรรมการบริษทั 

 
5.5 การปฐมนิเทศคณะกรรมการใหม่ 

 ส าหรับกรรมการ บริษทัได้จดัเตรียมขอ้มูลเบ้ืองต้นเก่ียวกบับริษทัอนัได้แก่โครงสร้างองค์กรและ
ผูบ้ริหาร ลกัษณะการด าเนินงาน สินคา้และบริการหลกั ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บริษทั รวมทั้งขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้ง 
ให้แก่กรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการดงักล่าวสามารถเขา้ใจการด าเนินงานของบริษทั รวมทั้งรับทราบบทบาท
หนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ (แลว้แต่กรณี) 
 

5.6 การประเมินผลการปฎบิัติงานของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษทัไดมี้การประเมินผลการปฎิบติังานของตนเองทั้งคณะ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพื่อ

ทบทวนว่าได้มีการก ากบัดูแล ในการด าเนินงานต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ และใช้เป็นขอ้มูลสนับสนุนให้ฝ่าย

บริหารน าไปปรับปรุงและพฒันาการบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนโดยใชแ้บบฟอร์มท่ีบริษทั ปรับ

จากตวัอย่างแบบประเมินตนเองตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และความเหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัลกัษณะเฉพาะของกรรมการบริษทั โดยแจง้ผลการประเมินให้กรรมการบริษทัทราบ และน าไป

วเิคราะห์ผลการประเมิน เพื่อพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานโดยมีการแบ่งเป็นดงัน้ี 
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(1) การประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ 

(2) การประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล 

(3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 เพื่อให้กรรมการไดร่้วมกนัพิจารณาการประเมินผลการปฎิบติังานและแกไ้ขปัญหาร่วมกนัเพื่อ

น าไปสู่การปรับปรุงและพฒันาต่อไป 

 กระบวนการประเมินตนเองคณะกรรมการทั้งคณะ 

 การประเมินผลการปฏิบติังานในการด าเนินงาน คณะกรรมการบริษทัทางคณะแบ่งการประเมิน

เป็น 4 หวัขอ้หลกั ตามแนวทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดงัน้ี 

 1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ: ประกอบดว้ยความหลากหลายของกรรมการ 

สัดส่วนของกรรมการ คุณสมบติัของกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะ 

 2. บทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ: ประกอบดว้ยการใชเ้วลาท่ีเพียงพอต่อการ

พิจารณาเร่ืองท่ีส าคญั รายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ระบบการควบคุมภายใน การจดัการความเส่ียง 

 3. การประชุมคณะกรรมการประกอบดว้ยก าหนดการประชุมล่วงหนา้ทั้งปีคุณภาพเอกสารขอ้มูล

เพียงพอต่อการตดัสินใจของกรรมการ 

 4. ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายบริหาร: ประกอบดว้ยการเปิดโอกาสใหมี้การหารือร่วมกนั ประกาศให้มี

ส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา และรวมไปถึงการพฒันาตนเองของกรรมการและพฒันาผูบ้ริหารประกอบด้วย

ความเขา้ใจ บทบาทหนา้ท่ีมีความรู้ในธุรกิจบริษทัส่งเสริมให้กรรมการเขา้ฝึกอบรม แผนสืบทอดต าแหน่ง เป็น

ตน้ 
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 โดยมีหลกัเกณฑ์การประเมินตนเองคณะกรรมการทั้งคณะ ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติั และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้เกิดความถูกตอ้ง 
ครบถว้น และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์หน่วยงานก ากบัดูแลก าหนด 

 2. เลขานุการบริษทัเป็นผูส้รุปและวเิคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
คณะกรรมการบริษทัและรายงานผลการวเิคราะห์จากการประเมินใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ 

 3. เลขานุการบริษทัเป็นผูน้ าผลวเิคราะห์และความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษทัไป
จดัท าแผน เพื่อด าเนินการปรับปรุง 

 กระบวนการประเมินตนเองคณะกรรมการรายบุคคล 

  การประเมินผลการปฎิบติังานในการด าเนินงานคณะกรรมการบริษทัแบบรายบุคคลแบ่งการ
ประเมินเป็น 3 หวัขอ้หลกัดงัน้ี 

 1. คุณสมบติัของคณะกรรมการ: ความหลากหลายของคณะกรรมการความเห็นต่อการปฏิบติั
หนา้ท่ีของกรรมการ 

 2. การประชุม: การเขา้ร่วมประชุมการแสดงความเห็นในการประชุมการศึกษาขอ้มูลเป็นการ
ล่วงหนา้ 

 3.  บทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ: ความเป็นอิสระของกรรมการการแสดงความเห็นและ
การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเพียงพอระบบควบคุมภายในและการจดัการความเส่ียงการเปิดเผยขอ้มูล 

 4. การแสดงความเห็นอ่ืนๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการองคก์ร 
 โดยมีหลกัเกณฑ์การประเมินตนเองกรรมการรายบุคคลดังนี ้

 1. คณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติัและทบทวนและประเมินผล เพื่อให้มีความถูกตอ้ง ครบถว้น 

และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์หน่วยงานก ากบัดูแล 

 2. กรรมการรายบุคคล เป็นผูป้ระเมินตนเอง เพื่อแสดงความเห็นเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีของ

กรรมการความเป็นอิสระของสร้างการบริหารการพฒันา ความรู้ และความเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการองคก์ร 

 3. เลขานุการบริษทั เป็นผูส้รุปผลและวิเคราะห์ผลการประเมิน และรายงานให้คณะกรรมการ

บริษทัทราบเพื่อจดัท าแผนพฒันากรรมการรายบุคคล 
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 ทั้งน้ี เกณฑก์ารประเมินผลจะคิดเป็นคะแนนเฉล่ียจากคะแนนเตม็ในแต่ะละขอ้ ดงัน้ี 
คะแนนเท่ากบั      4.00  = ดีเยีย่ม 
ช่วงคะแนนเฉล่ีย  3.01 – 3.99 = ดีมาก 
ช่วงคะแนนเฉล่ีย  2.01 – 3.00 = ค่อนขา้งดี 
ช่วงคะแนนเฉล่ีย  1.01 – 2.00 = พอใช ้
ช่วงคะแนนเฉล่ีย  0.00 – 1.00 = ควรปรับปรุง 
   

5.7 หลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร และผู้บริหารระดับสูง  

คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และ

ผูบ้ริหารระดบัสูง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูท้  าหน้าท่ีสรรหา

คดัเลือกเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณวุฒิ ความรู้คุณสมบติัท่ีเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณา

แต่งตั้งโดยมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 

(1) พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ความสามารถ ทกัษะเฉพาะดา้นท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อบริษทั หรือเก่ียวขอ้งในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลกัท่ีบริษทัด าเนินกิจการอยู ่สอดคลอ้ง

กบักลยทุธ์และทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

(2)  พิจารณาความหลากหลายทั้ งเพศ อายุ  เ ช้ือชาติ สัญชาติ ควาช านาญ ทักษะ และ

ประสบการณ์ความรู้ ความสามารถทางดา้นวชิาการ และดา้นปัจจยัสนบัสนุนความย ัง่ยืนมีภาพลกัษณ์ท่ี

ดี มีภาวะผูน้ า และประพฤติตนตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อให้ไดม้าซ่ึงผูบ้ริหารระดบัสูงท่ี

สามารถปฎิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.8 แนวทางการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
บริษทัมีกระบวนการก าหนดค่าตอบแทนท่ีชดัเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน ท าหนา้ท่ีพิจารณาก าหนดอตัราค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เพื่อ
น าเสนอขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และขออนุมติัต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นส าหรับ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจะ
พิจารณาความเหมาะสมในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการจากสถานะทางการเงินของบริษทั ขอบเขต
ภาระหนา้ท่ี ความรับผดิชอบของกรรมการ หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เพื่อใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีสามารถจูงใจและ



บริษทั อาร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
คู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

 

 

64 

รักษากรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถให้ปฏิบติัหนา้ท่ีกบับริษทัได ้และสามารถเทียบเคียงไดก้บัค่าตอบแทน
กรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ซ่ึงกรรมการของบริษัททุกคนเข้าใจถึงหน้าท่ีความ
รับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษทั และพร้อมท่ีจะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุง
ตวัเองให้ทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงัและรอบคอบ โดย
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัและเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกคน นอกจากน้ี กรรมการบริษทัทุกคนยงัอุทิศ
เวลาเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับผิดชอบอย่างเต็มท่ีและเพียงพอ รวมทั้ งถือปฏิบัติในการเข้าประชุม
คณะกรรมการ ยกเวน้กรณีท่ีมีเหตุผลจ าเป็น  

5.9 นโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ทั้งระยะส้ันและระยะยาว 
คณะกรรมการบริษัท จะประเมินผลการปฎิบัติงานของทางเจ้าหน้าท่ีบริหารจะประเมินผลการ

ปฏิบติังานของประธานเจา้หน้าท่ีบริหารทุกส้ินปี โดยคณะกรรมการบริษทัเป็นผูป้ระเมิน เพื่อพิจารณาอนุมติั
ทั้งน้ีผลการประเมินของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารถือเป็นขอ้มูลอนัเป็นความลบัเฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผย
ไดโ้ดยมีเกณฑ์การประเมินประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร เพื่อจ่ายค่าตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยการ
ประเมินประจ าปี มีหวัขอ้การประเมิน ดงัน้ี 

1. ความเป็นผูน้ า  
2. การก าหนดกลยทุธ์ 
3. การปฏิบติัตามกลยทุธ์ 
4. การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน 
5. ความสัมพนัธ์กบัคณะกรรมการ 
6. ความสัมพนัธ์กบัภายนอก 
7. การบริหารและความสัมพนัธ์กบับุคลากร 
8. การสืบทอดต าแหน่ง 
9. ความรู้ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
10. คุณลกัษณะส่วนตวั 
ส่วนผลตอบแทนส าหรับการท างานระยะยาว 
คณะกรรมการอาจอนุมติัผลตอบแทนแก่ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารตามผลการท างานระยะยาวเป็น

คร้ังคราวค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นการจูงใจท่ีส าคญัในการท าให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารปฏิบติังานไดต้าม
เป้าหมายทางการเงินท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงบริษทัเห็นว่ามีความสอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทั 
และเป็นปัจจยัส าคญัในการเพิ่มมูลค่าใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว  
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5.10 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
 คณะกรรมการบริษทัก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม่ เพื่อให้กรรมการมีความรู้ความเขา้ใจ
ในธุรกิจของบริษทัและกฏระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัมีนโยบายส่งเสริมใหก้รรมการ
ทุกคน ผูบ้ริหารระดบัสูง รวมทั้งเลขานุการบริษทัเขา้รับการอบรมเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัอยา่ง
ต่อเน่ืองทั้งจากการจดัอบรมภายในและจากสถาบนัภายนอกอ่ืนๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ส านกังาน ก.ล.ต. หรือสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 5.11 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

บริษัทให้ความส าคญัต่อระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน จึงได้มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบ ด าเนินการก ากบัดูแลระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การทบทวน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การวิเคราะห์ และบริหารจดัการการควบคุมภายใน รวมถึงการพฒันา
งานระบบงานด้านตรวจสอบภายใน และการบริหารงานควบคุมภายใน และงานตรวจสอบภายในให้มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกบับริษทั ควบคู่ไปกบัการก าหนดนโยบายท่ีส าคญัและการติดตามดูแลให้มีการ
ปฏิบติั ตลอดจนก ากบัมิให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ป้องกนัมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
เพื่อใหกิ้จการของบริษทัสามารถด าเนินการไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งท าหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานสนบัสนุน
ให้บริษทัมีการปฏิบติังานให้เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
ขอ้ก าหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี บริษทัไดจ้ดัใหมี้กลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลโดยมีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในซ่ึงข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มัน่ใจว่ามีความเป็นอิสระในการท าหน้าท่ี
ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

5.12 การบริหารจัดการความเส่ียง 
บริษทัให้ความส าคญัในการบริหารความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการด าเนินธุรกิจไม่วา่จะเกิดจากปัจจยั

ภายใน หรือปัจจยัภายนอก เน่ืองจากเป็นกลไกส าคญัท่ีน าพาให้บริษทับรรลุเป้าหมายและพนัธกิจตามกลยทุธ์ท่ี
ได้ก าหนดไว ้ด้วยเหตุผลดงักล่าว คณะกรรมการบริษทัจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ก ากบัดูแลการบริหารความเส่ียงของบริษทัให้เป็นไปตามเป้าหมาย ก าหนดนโยบาย มาตรการการบริหารความ
เส่ียงเพื่อให้ผูบ้ริหาร พนักงานทุกระดบัชั้นยึดถือปฏิบติั ประเมินและบริหารจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทัไม่วา่จะเป็นความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการ ความเส่ียงดา้นการเงิน 
ความเส่ียงดา้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเส่ียงดา้นการเมืองและภยัพิบติัทางธรรมชาติ และรายงานให้
คณะกรรมการบริษทัทราบเพื่อหาแนวทางและวิธีการบริหารความเส่ียงเพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ โดยมี
นโยบายท่ีส าคญั ดงัน้ี 
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- นโยบายการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายความเส่ียงครอบคลุมทั้งองค์กร โดยเร่ิมจากกระบวนการการ

ระบุความเส่ียง การประเมินความเส่ียง การติดตามและควบคุมความเส่ียง ตลอดจนการสร้างมาตรฐานความเส่ียง
เพื่อใหเ้กิดการบริหารความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพและสม ่าเสมอ  

5.13 การป้องกนัการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบริษทัมีมาตรการป้องกนัเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดย

ก าหนดนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบติั กระบวนการในการพิจารณาและอนุมติัรายการ หรือธุรกรรม จะตอ้งปฏิบติั
ตามระบบควบคุมภายในเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และขอ้ก าหนดของหน่วยงานท่ีก ากบับริษทัจดทะเบียน 
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

- นโยบายเกีย่วกบัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษทัฯ มีนโยบายท่ีมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ

ผูบ้ริหารหรือพนกังานของบริษทัฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งจึงก าหนดขอ้
ควรปฏิบติัไวด้งัต่อไปน้ี  

(1) หลีกเล่ียงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเอง และ/หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ 

(2) กรณีท่ีจ  าเป็นตอ้งท ารายการนั้นเพื่อประโยชน์ของบริษทัฯ ให้ท ารายการนั้นเสมือนการท า
รายการกบับุคคลภายนอกท่ีมีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชนพึงกระท ากบัคู่สัญญา
ทัว่ไปด้วยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีเป็นกรรมการผูบ้ริหารหรือบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งและต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมติัและมีหน้าท่ีต้องปฏิบติัตามข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นเร่ืองการเปิดเผย
ขอ้มูลการท ารายการเก่ียวโยง  

(3) ในกรณีท่ีกรรมการผูบ้ริหารหรือพนกังานไปเป็นกรรมการหุ้นส่วนหรือท่ีปรึกษาในองคก์ร
อ่ืนการด ารงต าแหน่งนั้นตอ้งไม่ขดัต่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ และการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยตรงในบริษทั 

(4) ในการพิจารณารายการท่ีมีหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) 
ระหวา่งผูถื้อหุ้นกรรมการผูบ้ริหารและบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้อ่ืนซ่ึงใชเ้ป็นแนวปฏิบติัอยา่งชัดเจน
และเช่ือมัน่ไดว้่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวมีความเป็นธรรมโปร่งใสสมเหตุสมผลและเปิดเผยขอ้มูล
อย่างถูกตอ้งครบถว้นรวมทั้งจดัให้มีแบบรายงานการเปิดเผยรายการท่ีสงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ท่ี
ขดักนักบัผลประโยชน์ของบริษทัฯ ไวใ้นคู่มือการก ากบัดูแลกิจการ  
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(5) บุคคลท่ีด าเนินการใดๆ ซ่ึงมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ                             
ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มจะตอ้งมีหนา้ท่ีในการรายงานรายการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงัน้ี 

- กรรมการและผูบ้ริหาร จะตอ้งมีหนา้ท่ีรายงานรายการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทนัทีท่ีมี
รายการเกิดข้ึน และเพื่อมัน่ใจไดว้า่ บริษทัฯไดมี้การตรวจสอบเป็นประจ าจึงก าหนดใหเ้ลขานุการบริษทั
ฯ มีหน้าท่ีส ารวจรายการรายการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เป็นประจ าทุกปี และรายงานประธาน
กรรมการ และรายงานประธานคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 

- ผูบ้ริหารระดบัจดัการตั้งแต่ ผูจ้ดัการแผนก ถึง ผูจ้ดัการทัว่ไป เพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบาย
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จึงก าหนดใหผู้บ้ริหารในระดบัจดัการทุกคนและพนกังานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งใน
การด าเนินงาน มีหนา้ท่ีรายงานรายการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ทนัทีท่ีมีรายการเกิดข้ึน และ/หรือ
รายงานรายการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เป็นประจ าทุกส้ินปี โดยให้รายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ี
ฝ่าย ซ่ึงประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายมีหน้าท่ีส ารวจ และรายงานต่อประธานเจา้หน้าท่ีบริหารรับทราบเป็น
ประจ าหรืออยา่งนอ้ยปีละคร้ัง  

(6) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ท่ีมีส่วนรู้ขอ้มูลภายใน มีหน้าท่ีรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อ
คณะกรรมการเป็นประจ า 

 (7) เพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลรายการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของกรรมการและ
ผูบ้ริหารของ บริษทัฯ หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัการบริหาร
จดัการของบริษทั และ บริษทัยอ่ย ตามพ. ร. บ. หลกัทรัพยฯ์ โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดให้มี
การรายงานขอ้มูลของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัทุกไตรมาสและตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ 

(8) ในกรณีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเข้าไปมีส่วนร่วมหรือถือหุ้นในกิจการท่ีแข่งขนักบัธุรกิจของ
บริษทัฯ ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ ใหด้ าเนินการดงัน้ี 

- กรรมการผูบ้ริหารและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งแจง้ให้คณะกรรมการบริษทัฯ ทราบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 

- พนกังานจะตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่าย ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
5.14 แผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญในการด าเนินกิจการอย่างมปีระสิทธิภาพและต่อเน่ือง จึงได้ก าหนดนโยบายและ
หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกผูบ้ริหาร และนโยบายสืบทอดต าแหน่ง โดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส ซ่ึงจะพิจารณา
จากความรู้และความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์และจริยธรรม  
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นโยบายทีส่ าคัญและการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ 

 
บริษทัจดัใหมี้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ท าหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบติังาน และกิจกรรมทางการเงินท่ี

ส าคญัโดยประสานงานร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบและผูต้รวจสอบบญัชี  เพื่อควบคุมใหก้ารท างานเป็นไป
อยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบและวธีิปฏิบติัตามท่ีบริษทัก าหนด 
1. นโยบายด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

บริษทั ได้ก าหนดให้มีการตรวจสอบภายอย่างเป็นระบบตั้งแต่ปี 2559 โดยการใช้บริการของส านักงาน
ตรวจสอบภายนอกเพื่อก ากบัดูแลการท างานในดา้นต่างๆ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยมี
หนา้ท่ีในการใหค้  าปรึกษาและตรวจสอบ ประเมินการควบคุมภายในระบบการบริหารความเส่ียงเพื่อใหแ้น่ใจวา่
ระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเส่ียงและกระบวนการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัไดจ้ดัให้
มีข้ึนอยา่งเพียงพอมีประสิทธิภาพตรงตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

 
2. นโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 

บริษทั ก าหนดให้คณะกรรมการบริษทั มีหน้าท่ีในการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ ทั้งท่ีเป็นสารสนเทศทาง
การเงิน และสารสนเทศเร่ืองอ่ืนอย่างครบถว้นและเพียงพอ เช่ือถือได ้และทนัเวลา เพื่อให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั
ไดรั้บสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกนั โดยสารสนเทศของบริษทัจะตอ้งจดัท าข้ึนอยา่งรอบคอบ ชดัเจน กะทดัรัด 
เขา้ใจง่ายและโปร่งใส และตอ้งเปิดเผยสารสนเทศอยา่งสม ่าเสมอทั้งในดา้นบวกและดา้นลบ ระมดัระวงัไม่ให้
เกิดขอ้สับสนในขอ้เท็จจริง รวมทั้งจดัให้มีหน่วยงานประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน 
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทั 

 
3. นโยบายด้านบัญชีและการเงิน 

บริษทั ให้ความส าคญัต่อการท ารายงานทางบญัชีและการเงิน ซ่ึงจะตอ้งถูกตอ้งสมบูรณ์ตามความเป็นจริง 
ทันเวลาสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น หน่วยงานของรัฐ และผูท่ี้เก่ียวข้องอ่ืนๆ  ดังนั้ นจึง
ก าหนดให้บุคลากรทุกระดบั จะตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบญัชี การเงิน 
และการควบคุมภายใน รวมถึงขอ้ก าหนดทางบญัชีและการเงินของบริษทั  และหลกัการบญัชีท่ียอมรับทัว่ไป
อยา่งเคร่งครัด ดงัน้ี 
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(1) ความถูกตอ้งของการบนัทึกรายการ 
การบนัทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริษทั  จะตอ้งถูกตอ้งครบถว้น และสามารถตรวจสอบได ้
โดยไม่มีขอ้จ ากดัหรือยกเวน้การบนัทึกรายการตามความเป็นจริง ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีเป็นท่ี
ยอมรับ และตามขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง มีเอกสารหลกัฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจครบถว้น
และเหมาะสม 

(2) รายการทางบญัชีและการเงิน 
รายการทางบญัชีและการเงินทุกประเภทของบริษทั จะต้องมีความถูกต้องชัดเจน มีข้อมูลท่ีเป็น
สาระส าคญัเพียงพอ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานท่ียอมรับทัว่ไป 
และเป็นไปตามระเบียบการเงินและการบญัชีของบริษทั  พนักงานทุกคนต้องตระหนักถึงความ
ถูกตอ้งของรายการบญัชีและการเงินของบริษทั เป็นความรับผิดชอบร่วมกนัของคณะกรรมการบริษทั 
ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในรายการทางธุรกิจในชั้นตอนต่างๆ 
 

4. นโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 

บุคลากรทุกระดบัจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ และขอ้ก าหนดตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในประเทศ และ/
หรือต่างประเทศ  และก่อนการปฏิบติังานใดๆ ท่ีอาจมีขอ้กฎหมายก าหนดไว ้จะตอ้งมีความระมดัระวงั  มีการ
สอบทานอยา่งรอบคอบ และมีการตรวจสอบโดยผูท่ี้รับผดิชอบ วา่ไดถื้อปฏิบติัตามขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 

 
5. นโยบายด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

บริษัท มีนโยบายท่ีจะให้พนักงาน และผู ้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อัน
ประกอบดว้ยวงจรเครือข่ายการส่ือสารขอ้มูล ระบบซอฟท์แวร์ ท่ีใช้ในการปฏิบติัการและประมวลผลข้อมูล  
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง แฟ้มขอ้มูล และขอ้มูลของบริษทั  อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ขดัต่อ
กฎหมาย หรือพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวข้อง โดยมีมาตรฐานความปลอดภัยท่ีเพียงพอ เพื่อประโยชน์และ
ประสิทธิผลทางธุรกิจของบริษทั  จึงก าหนดใหถื้อปฏิบติั ดงัน้ี 

(1) น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้ในทุกดา้นของงานพร้อมกบัพฒันาบุคลากรของบริษทั ให้มี
ความรู้ความสามารถท่ีทนัสมยั 

(2) พนกังานจะตอ้งน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพื่อส่งเสริมกิจการของบริษทั ตอ้งไม่กระท าเพื่อ
ประโยชน์ส่วนบุคคล หรือละเมิดจริยธรรม และศีลธรรมอนัดี  
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(3) ขอ้มูลท่ีได้บนัทึกผ่านและเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นความรับผิดชอบของ
เจา้ของขอ้มูลนั้นๆ  ท่ีจะตอ้งดูแลไม่ใหเ้กิดความผดิกฎหมาย หรือละเมิดต่อบุคคลท่ีสาม 

(4) ใชซ้อฟทแ์วร์ท่ีถูกกฎหมาย และเป็นมาตรฐาน   
(5) การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน จะต้องได้รับการอนุมติัและปฏิบติัตามระเบียบท่ี

ก าหนดไว ้
(6) เจา้ของขอ้มูลจะตอ้งป้องกนัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และขอ้มูลท่ีส าคญัทางธุรกิจของตนเอง จาก

การเขา้ถึงจากภายนอกหรือการโจรกรรม และการบ่อนท าลาย เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของบริษทั จะ
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 

(7) ผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม ท่ีได้รับการมอบหมายจากบริษทั มี
หนา้ท่ีตอ้งก าหนดมาตรการในการควบคุมและป้องกนัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมัง่คง
และปลอดภยั รวมทั้งตอ้งติดตามใหบุ้คลากรทุกคนถือปฏิบติัตามขอ้ก าหนดโดยเคร่งครัด 
 

6. การติดตามดูแลการปฏิบัติ 

บริษทัก าหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน ท่ีจะตอ้ง
รับทราบท าความเขา้ใจและถือปฏิบติัตามนโยบายและขอ้ปฏิบติัท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือน้ีอยา่งเคร่งครัด 

ผูบ้ริหารทุกระดบัในองคก์รจะตอ้งรับผิดชอบดูแล และถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะด าเนินการใหพ้นกังานภายใต้
สายบงัคบับญัชาของตนทราบ และปฏิบติัตามคู่มือจรรยาบรรณของบริษทั อยา่งจริงจงั หากกรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนกังานผูใ้ดกระท าผิดหลกัการก ากบัดูแลกิจการตามท่ีก าหนดไว ้จะไดรั้บโทษทั้งทางวินยั และหากมีการ
กระท าท่ีเช่ือได้ว่าท าผิดกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบงัคับของรัฐ บริษัท จะส่งเร่ืองให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ด าเนินการต่อไป 

หากพนกังานพบเห็นการกระท า ผดิกฎหมาย และ / หรือ หลกัการก ากบัดูแลกิจการตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือ
น้ี ให้แจง้ขอ้ร้องเรียนหรือขอ้กล่าวหา ไปยงัประธานกรรมการบริษทั  ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือกรรมการบริหารของบริษทั ทั้งน้ีบริษทั จะด าเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยช่ือผูแ้จง้
เบาะแส  เพื่อคุม้ครองผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัผูแ้จง้ขอ้ร้องเรียนดงักล่าว 
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นโยบายทีส่ าคัญอ่ืนๆ 

1. นโยบายการท ารายการระหว่างกนั 

 กรณีท่ีมีรายการระหว่างกนัของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยกบับุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง บุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคตซ่ึงเป็นขอ้ตกลง
ทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจ
ต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง และมี
เง่ือนไขการคา้ปกติหรือราคาตลาด ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได ้และไม่ก่อให้เกิดการ
ถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษทัสามารถด าเนินการไดต้ามปกติภายใตห้ลกัการท่ีทางคณะกรรมการ
บริษทัไดพ้ิจารณาอนุมติั และจดัท ารายงานสรุปเพื่อรายงานให้กบัทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตร
มาส 
 ส าหรับในกรณีท่ีมีรายการระหว่างกนัไม่เป็นรายการทางการคา้ปกติ บริษทัจะจดัให้มีความเห็นโดย
คณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัจะพิจารณาใหผู้ป้ระเมินราคา
อิสระ ผูเ้ช่ียวชาญอิสระเฉพาะดา้นหรือผูต้รวจสอบบญัชี เป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัดงักล่าว
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใชใ้นการประกอบการตดัสินใจและให้ความเห็น
ต่อคณะกรรมการบริษทัหรือผูถื้อหุ้นตามแต่กรณีเพื่ออนุมติัรายการดงักล่าวก่อนการเขา้ท ารายการ ทั้งน้ี บริษทั
จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของ
บริษทั และหากหุ้นสามญัของบริษทัไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ (mai) หรือตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) แลว้ บริษทัจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัดงักล่าวไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
(แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบริษทั (แบบ 56-2) ตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี การพิจารณาอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนัดงักล่าว ตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย
วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ซ่ึงผูท่ี้อาจมีความขดัแยง้หรือมีส่วนไดเ้สียในการท ารายการระหวา่งกนัจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติ
ในการท ารายการระหวา่งกนันั้นๆ 
 

มาตรการและขั้นตอนการอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนั 

กรณีท่ีมีรายการระหว่างกันของบริษทักับบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคตซ่ึงเป็นขอ้ตกลงทางการคา้
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ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการ

คา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง และมีเง่ือนไขการคา้

ปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เง่ือนไขท่ีสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้  และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเท

ผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษทัสามารถด าเนินการไดต้ามปกติภายใตห้ลกัการท่ีทางคณะกรรมการบริษทัได้

พิจารณาอนุมติั และจดัท ารายงานสรุปเพื่อรายงานใหก้บัทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส 

ส าหรับในกรณีท่ีมีรายการระหว่างกนัไม่เป็นรายการทางการคา้ปกติ บริษทัจะจดัให้มีความเห็นโดย

คณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัจะพิจารณาใหผู้ป้ระเมินราคา

อิสระ ผูเ้ช่ียวชาญอิสระเฉพาะดา้นหรือผูต้รวจสอบบญัชี เป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัดงักล่าว

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใชใ้นการประกอบการตดัสินใจและให้ความเห็น

ต่อคณะกรรมการบริษทั หรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี เพื่ออนุมติัรายการดงักล่าวก่อนการเขา้ท ารายการ ทั้งน้ี บริษทั

จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของ

บริษทั และหากหุ้นสามญัของบริษทัไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ (mai) หรือตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย (SET) แลว้ บริษทัจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัดงักล่าวไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 

(แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี การพิจารณาอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนัดงักล่าว ตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย

วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ซ่ึงผูท่ี้อาจมีความขดัแยง้หรือมีส่วนไดเ้สียในการท ารายการระหวา่งกนัจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติ

ในการท ารายการระหวา่งกนันั้น ๆ 
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2. นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

 ในอนาคตหากบริษัทมีความจ าเป็นต้องท ารายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์กบับริษทั บริษทัจะก าหนดเง่ือนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการคา้ปกติและเป็น
ราคาตลาดซ่ึงสามารถอา้งอิงเปรียบเทียบได้กบัเง่ือนไขหรือราคาท่ีเกิดข้ึนกบัธุรกิจประเภทเดียวกนัท่ีบริษทั
กระท ากบับุคคลภายนอก ทั้งน้ี บริษทัจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัราคา อตัรา
ค่าตอบแทน รวมทั้งความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกนัดงักล่าว ในกรณีท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัจะพิจารณาใหผู้ป้ระเมินราคา
อิสระ ผูเ้ช่ียวชาญอิสระเฉพาะดา้นหรือผูส้อบบญัชีของบริษทั เป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัการท ารายการระหวา่ง
กนัดงักล่าว เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใชใ้นการประกอบการตดัสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษทัหรือผูถื้อหุ้นตามแต่กรณี ทั้งน้ี บริษทัจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี
ไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั และหากหุ้นสามญัของบริษทัไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
เอม็ เอ ไอ (mai) หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) แลว้ บริษทัจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัดงักล่าว
ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ56-1) และรายงานประจ าปีของบริษทั (แบบ 56-2) ตามหลกัเกณฑ์
และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 รายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้น กรรมการจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบต่าง ๆ ท่ีไดก้  าหนด
ข้ึนและกรรมการจะตอ้งไม่อนุมติัรายการใด ๆ ท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะ
อ่ืนใดกบับริษทัและจะตอ้งเปิดเผยรายการดงักล่าวคณะกรรมการบริษทัเพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา ซ่ึง
บริษทัจะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง 
หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการ
เปิดเผยขอ้มูลการท ารายการเก่ียวโยงกนัและการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
และตามมาตรฐานบญัชีท่ีก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีโดยเคร่งครัด นอกจากน้ี บริษทัจะไม่ท ารายการระหว่าง
กนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไม่ใช่การด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษทั 
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3. นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปช่ัน 

 บริษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) มีนโยบายต่อตา้นการให้สินบนและการคอร์รัปชัน่
อย่างส้ินเชิง (Zero-Tolerance Policy) และถือปฏิบติัตามกฎหมาย ทั้งหมดท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านการให้
สินบนและการคอร์รัปชัน่ในประเทศไทยบริษทัจะไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนและการคอร์รัปชัน่ ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม และมุ่งมัน่ท่ีจะน าระบบท่ีมีประสิทธิผล มาใช้ในการต่อต้าน การให้สินบนและการ
คอร์รัปชัน่ 
 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนของบริษทัตอ้งไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน่การให้/รับ
สินบนแก่/จากเจา้หนา้ท่ีของรัฐและเอกชน เช่น บุคลากรของบริษทัต่างๆ ท่ีมีธุรกรรมร่วมกบับริษทั ทั้งทางตรง
และทางออ้มเพื่อให้ไดม้าหรือคงไวซ่ึ้งธุรกิจหรือขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั นโยบายต่อตา้นการใหสิ้นบนและ
การคอร์รัปชัน่ฉบบัน้ีไดก้ าหนดเกณฑ์และแนวปฏิบติัในการต่อตา้นการใหสิ้นบนและการคอร์รัปชัน่ของบริษทั
โดยครอบคลุม ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1. หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและบริษทัในสายธุรกิจด าเนินการหรือยอมรับหรือ
ให้การสนบัสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออ้ม  โดยครอบคลุมถึงทุก
บริษทัในสายธุรกิจสินคา้อุปโภค/บริโภค รวมถึง  ผูรั้บจา้งหรือผูรั้บจา้งช่วงอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง  และ
ก าหนดให้ มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจ ริตคอร์ รัปชั่น น้ีอย่าง
สม ่าเสมอ  ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบติัให้สอดคล้องกบันโยบาย ระเบียบปฏิบติั 
ขอ้ก าหนด ขอ้บงัคบั ประกาศ กฎหมาย และการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 

2. มาตรฐานการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่  เป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินธุรกิจและเป็นหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษทั ผูบ้ริหาร ผูบ้งัคบับญัชา พนกังานทุกคนทุกระดบั ผูส่้ง
มอบหรือผู ้รับเหมาช่วงท่ีจะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติเพื่อให้การ
ด าเนินการดา้นการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่บรรลุตามนโยบายท่ีก าหนด  

3. บริษทัพฒันามาตรการการต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชัน่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึง
หลกัปฏิบติัดา้นศีลธรรม โดยจดัให้มีการประเมินความเส่ียงในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งหรือสุ่มเส่ียงต่อ
การทุจริตและคอร์รัปชัน่และน ามาจดัท าเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบติัแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

4. บริษทัไม่กระท าหรือสนบัสนุนการใหสิ้นบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมท่ีอยูภ่ายใตก้ารดูแล รวมถึง
การควบคุม การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคใหแ้ก่พรรคการเมือง การใหข้องขวญัทางธุรกิจและ
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจา้หน้าท่ีภาครัฐหรือ
เอกชนด าเนินการท่ีไม่เหมาะสม 
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5. บริษทัจดัให้มีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม สม ่าเสมอเพื่อป้องกนัไม่ให้พนกังานมีการปฏิบติัท่ีไม่
เหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย การตลาด จดัซ้ือ 

6. บริษทัจดัให้ความรู้ดา้นการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่แก่คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและ
พนกังานเพื่อส่งเสริมความซ่ือสัตย ์สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบติัตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
รวมถึงส่ือใหเ้ห็นความมุ่งมัน่ของบริษทั 

7. บริษทัจดัใหมี้กลไกลการรายงานสถานะการเงินท่ีโปร่งใสและถูกตอ้งแม่นย  า 
8. บริษทัส่งเสริมให้มีการส่ือสารท่ีหลากหลายช่องทางเพื่อให้พนกังานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งสามารถ

แจง้เบาะแสอนัควรสงสัยโดยมัน่ใจได้ว่าผูแ้จง้เบาะแสได้รับการคุม้ครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ 
โยกยา้ยท่ีไม่เป็นธรรมหรือกลัน่แกลง้ดว้ยประการใด  

 

4. นโยบายการก ากบัดูแลการซ้ือขายหลกัทรัพย์ภายใน และการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) มีนโยบายไม่ให้พนกังาน ผูบ้ริหาร และผูรั้บทราบ

ขอ้มูลภายในของผลการด าเนินงาน ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ตั้งแต่วนัท่ีทราบขอ้มูลจนกระทัง่ขอ้มูลได้

เปิดเผยสู่สาธารณะชนเรียบร้อยแลว้ และห้ามน าขอ้มูลภายในท่ีไม่ควรเปิดเผยไปเผยแพร่เพื่อเป็นการสร้างราคา

ให้กบัหลกัทรัพย ์โดยเฉพาะการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินจะออกเผยแพร่ต่อสาธารณะ

ชน  

บริษทัยงัมีนโยบายการก ากบัดูแลการใช้ขอ้มูลภายใน โดยห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานทุก

ระดบัชั้น และลูกจา้งของบริษทั ใชข้อ้มูลภายในของบริษทัท่ีมีหรืออาจส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคา

ของหลกัทรัพย ์หรือขอ้มูลท่ียงัมิไดมี้การเปิดเผยต่อสาธารณะชน หรือมีไวเ้พื่อใช้เพื่อวตัถุประสงคข์องบริษทั

อย่างเดียว และไม่ใช่ขอ้มูลท่ีมีไวใ้ชส่้วนบุคคล รวมถึงขอ้มูลจากงบการเงินท่ียงัไม่ไดน้ าส่งตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

การจ่ายเงินปันผล การควบรวมกิจการ การไดม้าซ่ึงสัญญาทางการคา้ท่ีส าคญั เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่

ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางท่ีมิชอบทั้งทางตรงหรือทางออ้มจากขอ้มูลส าคญั โดยไม่ค  านึงว่ากระท าในนามตนเอง 

หรือผูอ่ื้น หรือแสวงหาขอ้มูลอยา่งไม่สุจริต ท าธุรกิจเพื่อการแข่งขนั โดยหากพิสูจน์ไดว้า่มีการใชข้อ้มูลภายใน

เพื่อประโยชน์ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ หรือพิสูจน์ไดว้่าการการใช้ขอ้มูลภายในดงักล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่

บริษทัไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม โดยตนไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม บริษทัถือเป็นความผิดทาง

วินยัตามขอ้บงัคบัการท างานของบริษทั โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ไดแ้ก่ การตกัเตือนดว้ยวาจา 



บริษทั อาร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
คู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

 

 

76 

การตกัเตือนเป็นหนงัสือ การภาคทณัฑ์ ตลอดจนเลิกจา้งพน้สภาพการเป็นพนกังานดว้ยเหตุไล่ออก ปลดออก 

หรือใหอ้อก แลว้แต่กรณี เป็นตน้  

นอกจากน้ี บริษทัได้ก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีจดัท า และเปิดเผยรายงานการถือครอง

หลักทรัพย์และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ทุกคร้ังท่ีมีการซ้ือขาย โอน หรือรับโอน

หลักทรัพย์ของบริษัท ภายใน 3 วันท าการ นับจากวันท่ีมีการซ้ือขาย โอน หรือรับโอนต่อส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

เพื่อใหเ้ป็นการก ากบัดูแลกจิการท่ีดี  

- บริษทัก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผูท่ี้คณะกรรมการ

มอบหมายเก่ียวกบัการซ้ือขายหุน้ของบริษทัตนเองอยา่งนอ้ย 1 วนัล่วงหนา้ก่อนท าการซ้ือขาย  

- ให้เลขานุการบริษทัรวบรวม รายงานการถือครองหลกัทรัพยแ์ละรายงานการเปล่ียนแปลงการถือ

ครองหลกัทรัพย ์ท่ีกรรมการและผูบ้ริหารไดร้ายงานต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์โดยแจง้ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการทราบในการประชุมคณะกรรมการคร้ัง

ถดัไป 

 

 
 
 
 
 
 


