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กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั 

บริษทั ซีพี ออลล ์จํากดั (มหาชน) 
 

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสาํคัญในการขับเคลื�อนองค์กร มีหน้าที�และความรับผิดชอบในการกาํกับ
ดูแลกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที�จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทบนพื/นฐานของ
ความรับผิดชอบต่อสังคม คํานึงถึงผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้
นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั�นของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที�ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วย
ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที� ความซื�อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมที�ดี ระมัดระวังรอบคอบ และมีความ
รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสมํ�าเสมอ  

 
ดังนั/นคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติกาํหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและแนวปฏบัิติด้านการกาํกับ

ดูแลกิจการสาํหรับคณะกรรมการบริษัทฉบับนี/ ขึ/ น  โดยนาํเอาหลักปฏิบัติ 8 ข้อหลักของหลักการกาํกับดูแล
กิจการที�ดี (Corporate Governance Code – CG Code) สาํหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ที�ออกโดย
คณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัท เพื�อให้
กรรมการบริษัททุกคนตระหนักถึงหน้าที� ความรับผิดชอบ และเป็นผู้นําในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้แก่กจิการอย่างยั�งยืน 

 
1. โครงสรา้งและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของ
จาํนวนกรรมการทั/งหมดต้องมีถิ�นที�อยู่ในราชอาณาจักร โดยเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที�ไม่เป็นผู้บริหาร
ของบริษัทและกรรมการที�มาจากผู้บริหารของบริษัท เพื� อให้บริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที� ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั/งหมด แต่ต้องไม่น้อยไปกว่า 3 
คน ทั/งนี/กรรมการของบริษัทมาจากการแต่งตั/งและจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี/   

 
1. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจาํกัด ข้อกาํหนด

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

2. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี�ยวชาญและประสบการณ์ที�สามารถเอื/ อประโยชน์ให้แก่
บริษัทได้เป็นอย่างดี มีความทุ่มเทและสามารถอุทศิเวลาอย่างเตม็ที�ในการปฏบัิติหน้าที�ตามความ
รับผิดชอบ มีภาวะผู้นาํ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั/งมีประวัติการ
ทาํงานที�ดี  
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3. ปฏบัิติหน้าที�และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื�องต่างๆ โดยกรรมการ
แต่ละคนมีหน้าที�และอิสระที�จะตั/งคาํถาม แสดงความคิดเหน็ วิสัยทัศน์ หรือคัดค้านในกรณีที�มี
ความเหน็ขัดแย้ง เพื�อบริหารงานของบริษัทให้เป็นธุรกิจที�ยั�งยืน และเป็นผู้นาํทางธุรกิจอันจะยัง
ประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสยี  

4. สามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอื�นได้ แต่การเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติหน้าที�กรรมการของบริษัท และต้องเป็นไปตามแนวทางของสาํนักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั/งนี/ ในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื�น เมื�อ
รวมบริษัทแล้วจะต้องไม่เกนิ 5 บริษัทจดทะเบียน 

 
กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี�ยวกับความเป็นอิสระตามที�บริษัทกาํหนดและสอดคล้องกับประกาศ

คณะกรรมการกาํกับตลาดทุนและเป็นไปตามมาตรฐานสากล และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
ทุกรายให้เท่าเทยีมกัน โดยไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี/ ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเหน็อย่างเป็นอสิระได้ 
 

กรรมการอสิระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามข้อกาํหนด ดังนี/   
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั/งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท ทั/งนี/ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้
ที�เกี�ยวข้องของกรรมการอสิระรายนั/นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที�ปรึกษาที�ได้เงินเดือน
ประจํา หรือผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับ
เดียวกนั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั/งนี/  ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที�กรรมการอิสระเคย
เป็นข้าราชการหรือที�ปรึกษาของส่วนราชการซึ�งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอาํนาจควบคุมของ
บริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที�มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที�
เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี�น้อง และบุตร รวมทั/งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
ผู้มีอาํนาจควบคุม หรือบุคคลที�จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท
หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่หรือผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที�อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง
อิสระของตน รวมทั/งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที� มีนัย หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที� มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อาํนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที�มีนัย ผู้มีอาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนสาํนัก
งานสอบบัญชี ซึ�งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ�งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือ
ที�ปรึกษาทางการเงิน ซึ�งได้รับค่าบริการเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที�มีนัย ผู้มี
อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั/นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับการแต่งตั/งขึ/ นเพื�อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นซึ�งเป็นผู้ที�เกี�ยวข้องกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที�มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที�มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที�ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิ
ออกเสียงทั/งหมดของบริษัทอื�น ซึ�งประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที�มี
นัยกบักจิการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื�นใดที�ทาํให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอสิระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษัท  
 
กรรมการอสิระที�มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจใน

การดาํเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ(Collective Decision) ได้ 

 
ในกรณีที�บุคคลที�บริษัทแต่งตั/งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที�มีหรือเคยมีความสัมพันธ์

ทางธุรกิจหรือการให้บริการวิชาชีพเกินมูลค่าที�กาํหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทอาจผ่อนผัน
ให้ได้ หากเหน็ว่าการแต่งตั/งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏบัิติหน้าที�และการให้ความเหน็ที�เป็นอิสระ 
และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี/ ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั/งกรรมการอิสระ
ดังกล่าวแล้ว 

ก. ลักษณะความสมัพันธท์างธุรกจิหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที�ทาํให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑท์ี�กาํหนด 

ข. เหตุผลและความจาํเป็นที�ยังคงหรือแต่งตั/งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอสิระ 
ค. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั/งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอสิระ  
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2. การแต่งตั,ง วาระการดํารงตําแหน่ง และการพน้จากตําแหน่งกรรมการ 
2.1 การแต่งตั,งกรรมการบริษทั 

การแต่งตั/งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกาํหนดของกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 
ทั/งนี/ จะต้องมีความโปร่งใสชัดเจน ในการสรรหากรรมการให้ดาํเนินการผ่านหลักเกณฑ์และกระบวนการสรร
ของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ทั/งนี/ ให้รวมถึงบุคคลผู้มีความเหมาะสมที�เสนอให้
คัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยตามเกณฑท์ี�บริษัทกาํหนด และการพิจารณาแต่งตั/งกรรมการ
จะต้องพิจารณาจากความหลากหลายของคุณสมบัติ ตลอดจนเพศ อายุ และมีข้อมูลเกี�ยวกับประวัติการศึกษา
และประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพของบุคคลนั/นๆ รวมถึงคุณลักษณะเฉพาะด้านที�ประกอบด้วยทกัษะ
ทางด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม การจัดการ บัญชีการเงิน กฎหมาย และการกํากับดูแลกิจการ เพื� อให้มี
รายละเอยีดที�เพียงพอที�จะใช้ประกอบการตัดสนิใจของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้น 

 
ที�ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั/งกรรมการโดยใช้เสยีงข้างมากตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารดังต่อไปนี/  
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึ�งหุ้นต่อหนึ�งเสยีง 
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที�มีอยู่ทั/งหมดตาม 1. เลือกตั/งบุคคลเดียวหรือหลาย

คนเป็นกรรมการกไ็ด้ แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3. บุคคลซึ�งได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั/งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน

กรรมการที�พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั/งในครั/งนั/น ในกรณีที�บุคคลซึ�งได้รับเลือกตั/งในลาํดับถัด
ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจาํนวนที�พึงจะมีหรือพึงเลือกตั/งในครั/งนั/น ให้ผู้เป็นประธาน
เป็นผู้ออกเสยีงชี/ ขาด  

 
ในการเลือกตั/งกรรมการจะพิจารณาเลือกกรรมการทลีะตาํแหน่งโดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจาํนวน

หุ้นที�ถือทั/งหมดโดยไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง บุคคลที�ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตาํแหน่ง
จะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั/งเป็นกรรมการในตาํแหน่งนั/น 

 
ในกรณีที�ตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื�นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ

เลือกบุคคลซึ�งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจาํกัดและกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่
วาระของกรรมการผู้นั/นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ�งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ใน
ตาํแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที�ยังเหลืออยู่ของกรรมการที�ตนเข้ามาแทน และมติของคณะกรรมการ
จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนกรรมการที�ยังเหลืออยู่ 

 
2.2 วาระการดํารงตําแหน่ง 

กาํหนดให้กรรมการบริษัทดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื�อครบกาํหนดออกตามวาระอาจได้รับ
การพิจารณาเลือกตั/งให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้ 



  

หน้า 6 จาก 11 หน้า 
 

ทั/งนี/ กรรมการอิสระจะมีวาระการดาํรงตาํแหน่งติดต่อกันได้สูงสุดไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 ทั/งนี/ เว้นแต่ที�ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาจากเหตุผล และความจาํเป็นตามที�
บริษัทเสนอ และอนุมัติเลือกกรรมการอิสระที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันเกิน 9 ปีดังกล่าว เป็น
กรรมการอสิระต่อไป 

 
2.3 การพน้จากตําแหน่ง 

2.3.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกครั/ง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งหนึ�งในสาม
เป็นอตัรา โดยให้กรรมการที�อยู่ในตาํแหน่งนานที�สดุเป็นผู้ออกจากตาํแหน่ง ถ้าจาํนวนกรรมการที�จะแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจาํนวนใกล้ที�สุดกับส่วนหนึ�งในสาม กรรมการซึ�งพ้นจากตาํแหน่งอาจะ
ได้รับเลือกเข้ารับตาํแหน่งใหม่ได้ 

2.3.2 นอกจากการพ้นจากตาํแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตาํแหน่งเมื�อตาย ลาออก 
ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือที�ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคาํสั�งให้ออก 

2.3.3 กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งให้ยื�นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั/นจะมี
ผลนับแต่วันที�ใบลาออกไปถึงบริษัท ทั/งนี/ กรรมการซึ�งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบ
ด้วยกไ็ด้  

2.3.4 ที�ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ
ได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับ
รวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนหุ้นที�ถือโดยผู้ถือหุ้นที�มาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
3. บทบาทหนา้ที/และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที�และความรับผิดชอบดังต่อไปนี/  
1. รายงานส่วนได้ส่วนเสียของตนหรือบุคคลที�เกี�ยวข้อง ซึ�งมีความเกี�ยวข้องกับการบริหารจัดการ

กิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยต่อบริษัทซึ�งสามารถตรวจสอบได้ ทั/งนี/ เพื�อความโปร่งใสในการ
ดาํเนินงาน  

2. กาํหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจําปี 
ผ่านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การเปลี�ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ที�มีผลกระทบต่อธุรกิจ และผู้มี
ส่วนได้เสีย และกาํกับดูแลฝ่ายบริหารรวมทั/งการจัดสรรทรัพยากรสําคัญให้ดําเนินการตาม
นโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที�กาํหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื�อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยคาํนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ผลกระทบต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม ด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม ภายใต้กรอบข้อกาํหนดของกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจ อีกทั/งมีการ
ประเมินผลและปรับปรุงเพื�อความมีประสทิธภิาพของการดาํเนินกจิการ  
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3. กาํหนด จัดทาํ และปฏิบัติตามนโยบายการกาํกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏบัิติใน
การทาํงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั�น ตลอดจนแนวปฏิบัติต่างๆ ที�เกี�ยวข้องของบริษัท ที�ได้
จัดทาํเป็นลายลักษณ์อกัษร และพิจารณาทบทวนนโยบายและการปฏบัิติตามนโยบายดังกล่าวเป็น
ประจาํอย่างน้อยปีละ 1 ครั/ง  

4. กาํหนดนโยบายบริหารความเสี�ยงและพิจารณาถึงปัจจัยความเสี�ยงที�สาํคัญอันอาจเกิดขึ/น กาํหนด
แนวทางในการจัดการความเสี�ยงดังกล่าว และติดตามผลการดาํเนินงานตามแนวทางป้องกันความ
เสี�ยงนั/น  

5. พิจารณาเรื�องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีแนวทางชัดเจนและเป็นไปเพื� อ
ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น  โดยผู้มีส่วนได้เสยีไม่มีส่วนร่วมในการตัดสนิใจ 

6. พิจารณาและอนุมัติผลงานและผลประกอบการประจําไตรมาสของบริษัท เทียบกับแผนและ
งบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของปี  

7. พิจารณาและอนุมัติการทาํธุรกรรมหรือการกระทาํใดๆ อันมีผลกระทบที�สาํคัญต่อฐานะทาง
การเงิน ภาระหนี/ สิน การทาํธุรกิจและชื�อเสียงของบริษัท พร้อมทั/งติดตามดูแลความเพียงพอของ
สภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชาํระหนี/  

8. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที�มีความน่าเชื�อถือ และดูแลการ
เปิดเผยข้อมูล รวมถึง รายงานประจําปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ56-1) ให้
สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั/งดูแลให้มีกระบวนการใน
การประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และให้ความเหน็ถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี�ยงไว้ในรายงานประจาํปี  

9. กาํหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลการจัดการข้อมูลลับเพื�อไม่ให้เกิดข้อมูลรั�วไหล การรักษา
ความลับของข้อมูลลับ และข้อมูลที�อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ 

10. สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และนาํนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ�ม
แก่ธุรกิจ พร้อมทั/งกาํกับดูแลการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของบริษัท 

11. พิจารณาแต่งตั/งและกาํหนดอาํนาจหน้าที�แก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อาทิ คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 
เพื�อการดาํเนินงานที�มีประสทิธภิาพ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น  

12. พิจารณาแต่งตั/งประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและประธาน
เจ้าหน้าที�บริหาร รวมทั/งกาํหนดอาํนาจอนุมัติที�มอบอาํนาจให้กับประธานกรรมการบริหาร และ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขอาํนาจดังกล่าวเพื�อความเหมาะสม  

13. จัดให้มีช่องทางในการสื�อสารกบัผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม พร้อมทั/งดูแลให้มั�นใจ
ว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจในเรื�องสาํคัญของบริษัท 

14. จัดให้มีการจัดทาํแผนสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Plan) เพื�อเตรียมพร้อมเมื�อเกิดกรณีที�
ผู้บริหารระดับสงูไม่สามารถปฏบัิติหน้าที�ได้  
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15. ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏบัิติในการทาํงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั�น และแนว
ปฏบัิติต่างๆ ที�เกี�ยวข้องของบริษัท  

16. จัดให้มีแนวทางดาํเนินการที�ชัดเจนกับผู้ที�ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทาง 
เวบ็ไซต์ หรือรายงานตรงต่อบริษัท โดยกาํหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสผ่านทางคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และสั�งการให้มีการ
ตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที�บริษัทกาํหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรมการ  

17. กาํกบัดูแลบริษัทย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที�จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย 
เพื�อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทาํรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศของตลาด
หลักทรัพย์ฯ  

 
4. บทบาทหนา้ที/ของประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการมีหน้าที�ดังต่อไปนี/  
1. กาํกบั ติดตามและดูแลการปฏบัิติหน้าที�ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 

ให้เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท 
2. เป็นผู้นาํของคณะกรรมการบริษัท และทาํหน้าที�เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของกรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร 
3. ร่วมกับประธานคณะกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัทกําหนดวาระการประชุมของ

คณะกรรมการบริษัท โดยดูแลให้เรื�องสาํคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม และดูแลให้กรรมการ
บริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนและทันเวลาก่อนการประชุม เพื�อให้กรรมการ
บริษัทสามารถตัดสนิใจได้อย่างเหมาะสม 

4. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที�ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื�องและ
สนับสนุนให้กรรมการได้อภิปราย แลกเปลี�ยนความคิดเหน็ได้อย่างเตม็ที� เป็นอิสระ และใช้ดุลย
พินิจอย่างรอบคอบ โดยคาํนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน มีการสรุปมติที�ประชุมและ
ทาํให้มั�นใจว่า การตัดสนิใจของคณะกรรมการบริษัทได้มีการนาํไปดาํเนินการ 

5. เสริมสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที�เป็นผู้บริหารและกรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร และ
ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที�ของประธานคณะ
กรรมการบริหารตามนโยบายของบริษัท 

6. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที�ดีในการปฏิบัติตามหลักการกาํกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
ของบริษัท รวมทั/งดูแลให้มั�นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรม
องค์กรที�มีจริยธรรม และการกาํกบัดูแลกจิการที�ดี 
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5. การประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 6 ครั/ง และอาจจัดให้มีการประชุมพิเศษ

เพิ�มเติมตามความจาํเป็น ทั/งนี/ กรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั/งหมดจึงจะ
ครบเป็นองค์ประชุม โดยวาระการประชุมที�สาํคัญประกอบด้วย การพิจารณากาํหนดแผนกลยุทธ์ แผนการ
ดาํเนินงาน งบการเงินในแต่ละไตรมาส งบประมาณประจาํปี การลงทุนต่างๆ ของบริษัท รวมทั/งนโยบายที�
สาํคัญ ซึ�งกรรมการทุกคนมีอสิระที�จะเสนอเรื�องที�เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม  

 
นอกจากนี/ ในแต่ละปีจะต้องมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 ครั/ง โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้า

ร่วมประชุมด้วย 
 
เลขานุการบริษัทได้รับมอบหมายให้เป็นผู้กาํหนดวันประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าในแต่ละปีเพื�อให้

กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมกับระเบียบวาระการ
ประชุมและเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที�ชัดเจน เพียงพอ และเหมาะสม เสนอให้กรรมการได้มีเวลา
ศึกษาและพิจารณาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน ทั/งนี/ ในการพิจารณาเรื�องหนึ�งเรื�องใด
กรรมการมีสทิธขิอดูหรือตรวจเอกสารที�เกี�ยวข้อง ขอให้ฝ่ายบริหารชี/ แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ�มเติม ตลอดจน
จัดหาที�ปรึกษาหรือผู้เชี�ยวชาญภายนอกมาให้ความเหน็โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

 
ในระหว่างการประชุมมีการจัดสรรเวลาให้กับกรรมการบริษัทที�จะอภิปรายแสดงความคิดเหน็ได้อย่าง

อิสระและโปร่งใส โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี�ยวข้องอย่างเป็นธรรม และกรรมการผู้มี
ส่วนได้เสยีในเรื�องที�พิจารณาโดยนัยสาํคัญต้องออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาเรื�องดังกล่าว 

 
คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการและประธาน

เจ้าหน้าที�บริหารเชิญผู้บริหารระดับสงูเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื�อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ�มเติมใน
ฐานะที�เกี�ยวข้องกับปัญหาโดยตรงและเพื�อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสาํหรับใช้ประกอบการพิจารณา
แผนการสบืทอดงาน  

 
เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทาํรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรที�มีความถูกต้อง ชัดเจนทั/งผลการ

ประชุมและความเหน็ของกรรมการ รายงานการประชุมที�ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการจะถูกจัดเกบ็ไว้
ที�เลขานุการบริษัทและพร้อมสาํหรับการขอเรียกดูข้อมูลหรือตรวจสอบจากกรรมการหรือบุคคลที�มีสิทธิและมี
ส่วนที�เกี�ยวข้องเทา่นั/น 
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6. นโยบายดา้นติดตามการดําเนนิงานและการประเมินผลการปฏิบติังาน 
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทโดยการ

เปรียบเทียบสิ�งที�เกิดขึ/นจริงกับเป้าหมายที�กาํหนดไว้ให้ทราบอย่างสมํ�าเสมอ พร้อมทั/งรายงานทางการเงิน 
และความคืบหน้าของการดาํเนินงานในด้านต่างๆ ของบริษัท เพื�อให้การดาํเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมาย
และนโยบายที�วางไว้ และหากไม่เป็นไปตามนั/นคณะกรรมการบริษัทจะได้จัดให้มีการแก้ไข ปรับปรุง และดูแล
ให้ฝ่ายบริหารดาํเนินการแก้ไขสถานการณ์นั/น พร้อมทั/งการพัฒนาเรื�องนั/นอย่างต่อเนื�อง  

 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดให้มีการประเมินผลการปฏบัิติงานของผู้บริหารระดับสูง โดยใช้เป้าหมาย

และหลักเกณฑ์ในการประเมินที� เชื� อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจําปี เพื� อพิจารณากําหนด
ค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที�เหมาะสม  

 
คณะกรรมการบริษัทกาํหนดให้มีการประเมินผลการปฏบัิติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั/ง โดย

ประเมินเป็นรายคณะและรายบุคคล เพื�อช่วยให้กรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ และนํามาปรับปรุงแก้ไข โดยมีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั/นตอน และผลการประเมินในภาพรวมใน
รายงานประจาํปี  

 
คณะกรรมการอาจจัดให้มีที�ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกาํหนดแนวทาง และเสนอแนะประเดน็ใน

การประเมินผลการปฏบัิติงานของคณะกรรมการ 
 

7. ค่าตอบแทนกรรมการ 
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทพิจารณาจากหน้าที�ความรับผิดชอบและผลการดาํเนินงานของบริษัท 

โดยการพิจารณาของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการสาํหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายและ
รูปแบบค่าตอบแทนกรรมการก่อนนาํเสนอเพื�อขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษัทและพิจารณาอนุมัติ
โดยที�ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจําทุกปี โดยมีการพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมเมื� อเปรียบเทียบกับ
อุตสาหกรรมเดียวกนั และอยู่ในระดับที�สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที�มีคุณภาพไว้ได้  

 
8. การพฒันากรรมการ 

บริษัทจัดให้มีการอบรมและให้ความรู้เกี�ยวกบัองค์กรเบื/องต้นต่อกรรมการที�เข้าใหม่ เพื�อทาํความเข้าใจ
งาน บทบาท หน้าที�ที�ต้องรับผิดชอบ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่กรรมการอย่าง
ต่อเนื�อง โดยครอบคลุมทุกด้านเพื�อการปฏิบัติหน้าที�อย่างมีประสิทธิภาพ อันเหมาะสมต่อการเปลี�ยนแปลง
ของสภาวะการณ์ภายนอก และการพัฒนาบริษัทอย่างยั�งยืน   
  



  

หน้า 11 จาก 11 หน้า 
 

9. รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที�และความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้และทนัเวลา ในแบบ 56-1 รายงานประจาํปี รายงานความยั�งยืนประจาํปี และ
การเปิดเผยสารสนเทศตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนการจัดทาํรายงานการเงินของบริษัทซึ�ง
เป็นการจัดทาํตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที�เหมาะสมและถือปฏิบัติ
สมํ�าเสมอเสนอต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้น โดยแสดงควบคู่กันไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจาํปี 
เพื�อให้เกดิความเชื�อมั�นของผู้มีส่วนได้เสียต่อรายงานงบการเงินว่าเป็นไปตามข้อกาํหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและกฎหมายที�เกี�ยวข้อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทาํหน้าที�กาํกับดูแล และ
สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที�
เกดิรายการที�เกี�ยวโยงกนั หรือรายการที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน  

 
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี/ ให้มีผลใช้บังคับตั/งแต่วันที� 13 พฤศจิกายน 2560 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที� 14 พฤศจิกายน 2560 
 

นายธนินท ์ เจียรวนนท ์
ประธานกรรมการ 


