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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

บริษัท ซีพี ออลล� จํากัด (มหาชน) 
 

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนองค!กร มีหน#าท่ีและความรับผิดชอบในการกํากับดูแล
กิจการให#เป,นไปตามวัตถุประสงค!และเป0าหมายท่ีจะก2อให#เกิดประโยชน!สูงสุดแก2บริษัทบนพ้ืนฐานของความ
รับผิดชอบต2อสังคม คํานึงถึงผลกระทบต2อสิ่งแวดล#อม เป,นธรรมต2อผู#มีส2วนได#เสียทุกฝ:ายภายใต#นโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการ และนโยบายต2อต#านการคอร!รัปชั่นของบริษัท โดยปฏิบัติให#เป,นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค!และ
ข#อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู#ถือหุ#น ด#วยความรู#ความสามารถอย2างเต็มท่ี 
ความซ่ือสัตย!สุจริต มีจริยธรรมท่ีดี ระมัดระวังรอบคอบ และมีความรับผิดชอบต2อผู#ถือหุ#นอย2างสมํ่าเสมอ  

 
ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได#มีมติกําหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและแนวปฏิบัติด#านการกํากับดูแล

กิจการสําหรับคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ข้ึน  โดยนําเอาหลักปฏิบัติ 8 ข#อหลักของหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
(Corporate Governance Code – CG Code) สําหรับบริษัทจดทะเบียนปP 2560 ท่ีออกโดยคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย!และตลาดหลักทรัพย!มาปรับใช#ให#เหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัท เพ่ือให#กรรมการบริษัททุก
คนตระหนักถึงหน#าท่ี ความรับผิดชอบ และเป,นผู#นําในการปฏิบัติได#อย2างถูกต#องและเหมาะสมเป,นประโยชน!ต2อ
การสร#างคุณค2าให#แก2กิจการอย2างยั่งยืน 

 
1. โครงสร#างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด#วยกรรมการอย2างน#อย 5 คน และกรรมการไม2น#อยกว2าก่ึงหนึ่งของ
จํานวนกรรมการท้ังหมดต#องมีถ่ินท่ีอยู2ในราชอาณาจักร โดยเป,นตัวแทนของผู#ถือหุ#นรายใหญ2ท่ีไม2เป,นผู#บริหารของ
บริษัทและกรรมการท่ีมาจากผู#บริหารของบริษัท เพ่ือให#บริษัทสามารถปฏิบัติหน#าท่ีได#อย2างมีประสิทธิภาพ และมี
กรรมการอิสระอย2างน#อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด แต2ต#องไม2น#อยไปกว2า 3 คน ท้ังนี้กรรมการของ
บริษัทมาจากการแต2งต้ังและจะต#องเป,นผู#มีคุณสมบัติ ดังนี้  

 
1. มีคุณสมบัติครบถ#วนและไม2มีลักษณะต#องห#ามตามกฎหมายว2าด#วยบริษัทมหาชนจํากัด ข#อกําหนดของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย!และตลาดหลักทรัพย! ข#อกําหนดของตลาดหลักทรัพย!แห2ง
ประเทศไทย  

2. เป,นผู#มีความรู# ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ!ท่ีสามารถเอ้ือประโยชน!ให#แก2บริษัทได#
เป,นอย2างดี มีความทุ2มเทและสามารถอุทิศเวลาอย2างเต็มท่ีในการปฏิบัติหน#าท่ีตามความรับผิดชอบ มี
ภาวะผู#นํา มีวิสัยทัศน!กว#างไกล เป,นผู#มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมท้ังมีประวัติการทํางานท่ีดี  



  

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 2019 
 

หน้า 3 จาก 11 หน้า 

 

3. ปฏิบัติหน#าท่ีและใช#ดุลยพินิจอย2างเป,นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต2างๆ โดยกรรมการแต2ละ
คนมีหน#าท่ีและอิสระท่ีจะต้ังคําถาม แสดงความคิดเห็น วิสัยทัศน! หรือคัดค#านในกรณีท่ีมีความเห็น
ขัดแย#ง เพ่ือบริหารงานของบริษัทให#เป,นธุรกิจท่ียั่งยืน และเป,นผู#นําทางธุรกิจอันจะยังประโยชน!สูงสุด
ต2อบริษัท ผู#ถือหุ#น และผู#มีส2วนได#เสีย  

4. สามารถดํารงตําแหน2งกรรมการในบริษัทอ่ืนได# แต2การเป,นกรรมการดังกล2าวต#องไม2เป,นอุปสรรคต2อ
การปฏิบัติหน#าท่ีกรรมการของบริษัท และต#องเป,นไปตามแนวทางของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย!แห2งประเทศไทย ท้ังนี้ในการดํารงตําแหน2งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน เม่ือรวมบริษัท
แล#วจะต#องไม2เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน 

 
กรรมการอิสระต#องมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเป,นอิสระตามท่ีบริษัทกําหนดและสอดคล#องกับประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและเป,นไปตามมาตรฐานสากล และต#องสามารถดูแลผลประโยชน!ของผู#ถือหุ#นทุก
รายให#เท2าเทียมกัน โดยไม2ให#เกิดความขัดแย#งทางผลประโยชน! นอกจากนี้ยังต#องสามารถเข#าร2วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทโดยให#ความเห็นอย2างเป,นอิสระได# 
 

กรรมการอิสระของบริษัทต#องมีคุณสมบัติตามข#อกําหนด ดังนี้  
1. ถือหุ#นไม2เกินร#อยละ 0.5 ของจํานวนหุ#นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ2 บริษัทย2อย 

บริษัทร2วมผู#ถือหุ#นรายใหญ2หรือผู#มีอํานาจควบคุมของบริษัท ท้ังนี้ให#นับรวมการถือหุ#นของผู#ท่ีเก่ียวข#อง
ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด#วย 

2. ไม2เป,นหรือเคยเป,นกรรมการท่ีมีส2วนร2วมบริหารงาน ลูกจ#าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได#เงินเดือนประจํา 
หรือผู#มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ2 บริษัทย2อย บริษัทร2วม บริษัทย2อยลําดับเดียวกัน ผู#ถือหุ#น
รายใหญ2หรือของผู#มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว#นแต2จะได#พ#นจากการมีลักษณะดังกล2าวมาแล#วไม2
น#อยกว2า 2 ปP ท้ังนี้ ลักษณะต#องห#ามดังกล2าวไม2รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป,นข#าราชการหรือท่ี
ปรึกษาของส2วนราชการซ่ึงเป,นผู#ถือหุ#นรายใหญ2 หรือผู#มีอํานาจควบคุมของบริษัท 

3. ไม2เป,นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ!ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป,น 
บิดา มารดา คู2สมรส พ่ีน#อง และบุตร รวมท้ังคู2สมรสของบุตร ของผู#บริหาร ผู#ถือหุ#นรายใหญ2 ผู#มี
อํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได#รับการเสนอให#เป,นผู#บริหารหรือผู#มีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือ
บริษัทย2อย 

4. ไม2มีหรือเคยมีความสัมพันธ!ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ2 บริษัทย2อย บริษัทร2วม  ผู#ถือหุ#นรายใหญ2
หรือผู#มีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเป,นการขัดขวางการใช#วิจารณญาณอย2างอิสระของ
ตน รวมท้ังไม2เป,นหรือเคยเป,นผู#ถือหุ#นท่ีมีนัย หรือผู#มีอํานาจควบคุมของผู#ท่ีมีความสัมพันธ!ทางธุรกิจ
กับบริษัท บริษัทใหญ2 บริษัทย2อย บริษัทร2วม ผู#ถือหุ#นรายใหญ2 หรือผู#มีอํานาจควบคุมของบริษัทเว#นแต2
จะได#พ#นจากการมีลักษณะดังกล2าวมาแล#วไม2น#อยกว2า 2 ปP 
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5. ไม2เป,นหรือเคยเป,นผู#สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ2 บริษัทย2อย บริษัทร2วม ผู#ถือหุ#นรายใหญ2 หรือผู#มี
อํานาจควบคุมของบริษัท และไม2เป,นผู#ถือหุ#นท่ีมีนัย ผู#มีอํานาจควบคุม หรือหุ#นส2วนสํานักงานสอบ
บัญชี ซ่ึงมีผู#สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ2 บริษัทย2อย บริษัทร2วม ผู#ถือหุ#นรายใหญ2 หรือผู#มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู2 เว#นแต2จะได#พ#นจากการมีลักษณะดังกล2าวมาแล#วไม2น#อยกว2า 2 ปP 

6. ไม2เป,นหรือเคยเป,นผู#ให#บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให#บริการเป,นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได#รับค2าบริการเกินกว2า 2 ล#านบาทต2อปPจากบริษัท บริษัทใหญ2 บริษัทย2อย 
บริษัทร2วม ผู#ถือหุ#นรายใหญ2 หรือผู#มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม2เป,นผู#ถือหุ#นท่ีมีนัย ผู#มีอํานาจ
ควบคุม หรือหุ#นส2วนของผู#ให#บริการทางวิชาชีพนั้นด#วย เว#นแต2จะได#พ#นจากการมีลักษณะดังกล2าว
มาแล#วไม2น#อยกว2า 2 ปP 

7. ไม2เป,นกรรมการท่ีได#รับการแต2งต้ังข้ึนเพ่ือเป,นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู#ถือหุ#นรายใหญ2หรือผู#
ถือหุ#นซ่ึงเป,นผู#ท่ีเก่ียวข#องกับผู#ถือหุ#นรายใหญ2 

8. ไม2ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย2างเดียวกันและเป,นการแข2งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัท
ย2อย หรือไม2เป,นหุ#นส2วนท่ีมีนัยในห#างหุ#นส2วน หรือเป,นกรรมการท่ีมีส2วนร2วมบริหารงานลูกจ#าง 
พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ#นเกินร#อยละ 0.5 ของจํานวนหุ#นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย2างเดียวกันและเป,นการแข2งขันท่ีมีนัยกับกิจการ
ของบริษัทหรือบริษัทย2อย 

9. ไม2มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําให#ไม2สามารถให#ความเห็นอย2างเป,นอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท  
 
กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติตามข#อ 1 ถึงข#อ 9 อาจได#รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให#ตัดสินใจในการ

ดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ2 บริษัทย2อย บริษัทร2วม บริษัทย2อยลําดับเดียวกัน ผู#ถือหุ#นรายใหญ2หรือผู#มี
อํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค!คณะ(Collective Decision) ได# 

 
ในกรณีท่ีบุคคลท่ีบริษัทแต2งต้ังให#ดํารงตําแหน2งกรรมการอิสระเป,นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพันธ!ทาง

ธุรกิจหรือการให#บริการวิชาชีพเกินมูลค2าท่ีกําหนดตามข#อ 4 หรือข#อ 6 คณะกรรมการบริษัทอาจผ2อนผันให#ได# 
หากเห็นว2าการแต2งต้ังบุคคลดังกล2าวไม2มีผลกระทบต2อการปฏิบัติหน#าท่ีและการให#ความเห็นท่ีเป,นอิสระ และ
บริษัทได#เป]ดเผยข#อมูลต2อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู#ถือหุ#นในวาระพิจารณาแต2งต้ังกรรมการอิสระดังกล2าวแล#ว 

ก. ลักษณะความสัมพันธ!ทางธุรกิจหรือการให#บริการทางวิชาชีพ ท่ีทําให#บุคคลดังกล2าวมีคุณสมบัติไม2
เป,นไปตามหลักเกณฑ!ท่ีกําหนด 

ข. เหตุผลและความจําเป,นท่ียังคงหรือแต2งต้ังให#บุคคลดังกล2าวเป,นกรรมการอิสระ 
ค. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให#มีการแต2งต้ังบุคคลดังกล2าวเป,นกรรมการอิสระ  
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2. การแต(งตั้ง วาระการดํารงตําแหน(ง และการพ#นจากตําแหน(งกรรมการ 
2.1 การแต(งตั้งกรรมการบริษัท 

การแต2งต้ังกรรมการให#เป,นไปตามข#อบังคับของบริษัทและข#อกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข#อง ท้ังนี้
จะต#องมีความโปร2งใสชัดเจน ในการสรรหากรรมการให#ดําเนินการผ2านหลักเกณฑ!และกระบวนการสรรของ
คณะกรรมการกําหนดค2าตอบแทนและสรรหากรรมการ ท้ังนี้ให#รวมถึงบุคคลผู#มีความเหมาะสมท่ีเสนอให#คัดเลือก
เป,นกรรมการบริษัทโดยผู#ถือหุ#นรายย2อยตามเกณฑ!ท่ีบริษัทกําหนด และการพิจารณาแต2งต้ังกรรมการจะต#อง
พิจารณาจากความหลากหลายของคุณสมบัติ ตลอดจนเพศ อายุ และมีข#อมูลเก่ียวกับประวัติการศึกษาและ
ประสบการณ!ในการประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ รวมถึงคุณลักษณะเฉพาะด#านท่ีประกอบด#วยทักษะทางด#าน
ธุรกิจ อุตสาหกรรม การจัดการ บัญชีการเงิน กฎหมาย และการกํากับดูแลกิจการ เพ่ือให#มีรายละเอียดท่ีเพียง
พอท่ีจะใช#ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู#ถือหุ#น 

 
ท่ีประชุมผู#ถือหุ#นเป,นผู#แต2งต้ังกรรมการโดยใช#เสียงข#างมากตามหลักเกณฑ!และวิธีการดังต2อไปนี้ 
1. ผู#ถือหุ#นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท2ากับหนึ่งหุ#นต2อหนึ่งเสียง 
2. ผู#ถือหุ#นแต2ละคนจะต#องใช#คะแนนเสียงท่ีมีอยู2ท้ังหมดตาม 1. เลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคน

เป,นกรรมการก็ได# แต2จะแบ2งคะแนนเสียงให#แก2ผู#ใดมากน#อยเพียงใดไม2ได# 
3. บุคคลซ่ึงได#รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป,นผู#ได#รับเลือกต้ังเป,นกรรมการเท2าจํานวน

กรรมการท่ีพึงจะมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได#รับเลือกต้ังในลําดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเท2ากันเกินจํานวนท่ีพึงจะมีหรือพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ให#ผู#เป,นประธานเป,นผู#ออก
เสียงชี้ขาด  

 
ในการเลือกต้ังกรรมการจะพิจารณาเลือกกรรมการทีละตําแหน2งโดยใช#คะแนนเสียงเท2ากับจํานวนหุ#น

ท่ีถือท้ังหมดโดยไม2ต#องแบ2งคะแนนเสียง บุคคลท่ีได#รับคะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต2ละตําแหน2งจะเป,นผู#
ได#รับการเลือกต้ังเป,นกรรมการในตําแหน2งนั้น 

 
ในกรณีท่ีตําแหน2งกรรมการว2างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให#คณะกรรมการเลือก

บุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไม2มีลักษณะต#องห#ามตามกฎหมายว2าด#วยบริษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายว2าด#วย
หลักทรัพย!และตลาดหลักทรัพย!เข#าเป,นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว#นแต2วาระของ
กรรมการผู#นั้นจะเหลือน#อยกว2าสองเดือน โดยบุคคลซ่ึงเข#าเป,นกรรมการแทนดังกล2าวจะอยู2ในตําแหน2งกรรมการได#
เพียงเท2าวาระท่ียังเหลืออยู2ของกรรมการท่ีตนเข#ามาแทน และมติของคณะกรรมการจะต#องประกอบด#วยคะแนน
เสียงไม2น#อยกว2าสามในสี่ของจํานวนกรรมการท่ียังเหลืออยู2 

 
  



  

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 2019 
 

หน้า 6 จาก 11 หน้า 

 

2.2 วาระการดํารงตําแหน(ง 
กําหนดให#กรรมการบริษัทดํารงตําแหน2งคราวละ 3 ปP และเม่ือครบกําหนดออกตามวาระอาจได#รับการ

พิจารณาเลือกต้ังให#เป,นกรรมการบริษัทต2อไปได# 
ท้ังนี้กรรมการอิสระจะมีวาระการดํารงตําแหน2งติดต2อกันได#สูงสุดไม2เกิน 9 ปP นับแต2วันประชุมสามัญผู#

ถือหุ#น ประจําปP 2561 ท้ังนี้เว#นแต2ท่ีประชุมผู#ถือหุ#นจะพิจารณาจากเหตุผล และความจําเป,นตามท่ีบริษัทเสนอ 
และอนุมัติเลือกกรรมการอิสระท่ีดํารงตําแหน2งกรรมการอิสระติดต2อกันเกิน 9 ปPดังกล2าว เป,นกรรมการอิสระ
ต2อไป 

 
2.3 การพ#นจากตําแหน(ง 

2.3.1 ในการประชุมผู#ถือหุ#นสามัญประจําปPทุกครั้ง ให#กรรมการออกจากตําแหน2งหนึ่งในสามเป,น
อัตรา โดยให#กรรมการท่ีอยู2ในตําแหน2งนานท่ีสุดเป,นผู#ออกจากตําแหน2ง ถ#าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ2งออกให#ตรง
เป,นสามส2วนไม2ได# ก็ให#ออกโดยจํานวนใกล#ท่ีสุดกับส2วนหนึ่งในสาม กรรมการซ่ึงพ#นจากตําแหน2งอาจะได#รับเลือก
เข#ารับตําแหน2งใหม2ได# 

2.3.2 นอกจากการพ#นจากตําแหน2งตามวาระแล#ว กรรมการจะพ#นจากตําแหน2งเม่ือตาย ลาออก 
ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต#องห#ามตามกฎหมายว2าด#วยบริษัทมหาชนจํากัด และ/หรือกฎหมายว2าด#วย
หลักทรัพย!และตลาดหลักทรัพย! หรือท่ีประชุมผู#ถือหุ#นลงมติให#ออก หรือศาลมีคําสั่งให#ออก 

2.3.3 กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน2งให#ยื่นใบลาออกต2อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับ
แต2วันท่ีใบลาออกไปถึงบริษัท ท้ังนี้กรรมการซ่ึงลาออกจะแจ#งการลาออกของตนให#นายทะเบียนทราบด#วยก็ได#  

2.3.4 ท่ีประชุมผู#ถือหุ#นอาจลงมติให#กรรมการคนใดออกจากตําแหน2งก2อนถึงคราวออกตามวาระได#
ด#วยคะแนนเสียงไม2น#อยกว2าสามในสี่ของจํานวนผู#ถือหุ#นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ#นนับรวมกันได#ไม2
น#อยกว2าก่ึงหนึ่งของจํานวนหุ#นท่ีถือโดยผู#ถือหุ#นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
3. บทบาทหน#าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีหน#าท่ีและความรับผิดชอบดังต2อไปนี้ 
1. รายงานส2วนได#ส2วนเสียของตนหรือบุคคลท่ีเก่ียวข#อง ซ่ึงมีความเก่ียวข#องกับการบริหารจัดการกิจการ

ของบริษัทหรือบริษัทย2อยต2อบริษัทซ่ึงสามารถตรวจสอบได# ท้ังนี้เพ่ือความโปร2งใสในการดําเนินงาน  
2. กําหนดวิสัยทัศน! วัตถุประสงค! นโยบาย เป0าหมาย กลยุทธ! แผนงาน และงบประมาณประจําปP ผ2าน

การวิเคราะห!สภาพแวดล#อม การเปลี่ยนแปลงของป̀จจัยต2างๆ ท่ีมีผลกระทบต2อธุรกิจ และผู#มีส2วนได#
เสีย และกํากับดูแลฝ:ายบริหารรวมท้ังการจัดสรรทรัพยากรสําคัญให#ดําเนินการตามนโยบาย 
วัตถุประสงค! และเป0าหมายท่ีกําหนดไว#อย2างมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน!สูงสุดของบริษัทและผู#ถือ
หุ#นโดยคํานึงถึงผู#มีส2วนได#เสีย ผลกระทบต2อสังคมและสิ่งแวดล#อม ด#วยความโปร2งใสและเป,นธรรม 
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ภายใต#กรอบข#อกําหนดของกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจ อีกท้ังมีการประเมินผลและปรับปรุงเพ่ือ
ความมีประสิทธิภาพของการดําเนินกิจการ  

3. กําหนด จัดทํา และปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข#อพึงปฏิบัติในการ
ทํางาน นโยบายต2อต#านการคอร!รัปชั่น ตลอดจนแนวปฏิบัติต2างๆ ท่ีเก่ียวข#องของบริษัท ท่ีได#จัดทําเป,น
ลายลักษณ!อักษร และพิจารณาทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล2าวเป,นประจําอย2าง
น#อยปPละ 1 ครั้ง  

4. กําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและพิจารณาถึงป̀จจัยความเสี่ยงท่ีสําคัญอันอาจเกิดข้ึน กําหนด
แนวทางในการจัดการความเสี่ยงดังกล2าว และติดตามผลการดําเนินงานตามแนวทางป0องกันความ
เสี่ยงนั้น  

5. พิจารณาเรื่องความขัดแย#งทางผลประโยชน!อย2างรอบคอบ มีแนวทางชัดเจนและเป,นไปเพ่ือ
ผลประโยชน!ของบริษัทและผู#ถือหุ#น  โดยผู#มีส2วนได#เสียไม2มีส2วนร2วมในการตัดสินใจ 

6. พิจารณาและอนุมัติผลงานและผลประกอบการประจําไตรมาสของบริษัท เทียบกับแผนและ
งบประมาณ และพิจารณาแนวโน#มระยะต2อไปของปP  

7. พิจารณาและอนุมัติการทําธุรกรรมหรือการกระทําใดๆ อันมีผลกระทบท่ีสําคัญต2อฐานะทางการเงิน 
ภาระหนี้สิน การทําธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัท พร#อมท้ังติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล2อง
ทางการเงิน และความสามารถในการชําระหนี้ 

8. จัดให#มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีท่ีมีความน2าเชื่อถือ และดูแลการเป]ดเผย
ข#อมูล รวมถึง รายงานประจําปP แบบแสดงรายการข#อมูลประจําปP (แบบ56-1) ให#สามารถสะท#อน
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานอย2างเพียงพอ รวมท้ังดูแลให#มีกระบวนการในการประเมินความ
เหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให#มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให#
ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว#ในรายงาน
ประจําปP  

9. กําหนดนโยบายการเป]ดเผยข#อมูลการจัดการข#อมูลลับเพ่ือไม2ให#เกิดข#อมูลรั่วไหล การรักษาความลับ
ของข#อมูลลับ และข#อมูลท่ีอาจมีผลกระทบต2อราคาหลักทรัพย! 

10. สนับสนุนและส2งเสริมการสร#างนวัตกรรม และนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช#ให#เกิดมูลค2าเพ่ิมแก2
ธุรกิจ พร#อมท้ังกํากับดูแลการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศให#สอดคล#องกับความต#องการของ
บริษัท 

11. พิจารณาแต2งต้ังและกําหนดอํานาจหน#าท่ีแก2คณะกรรมการชุดย2อยต2างๆ อาทิ คณะกรรมการบรรษัทภิ
บาล คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค2าตอบแทนและสรรหากรรมการ เพ่ือการ
ดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ และเป,นประโยชน!ต2อผู#ถือหุ#น  
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12. พิจารณาแต2งต้ังประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการผู#จัดการและประธานเจ#าหน#าท่ี
บริหาร รวมท้ังกําหนดอํานาจอนุมัติท่ีมอบอํานาจให#กับประธานกรรมการบริหาร และพิจารณา
ปรับปรุงแก#ไขอํานาจดังกล2าวเพ่ือความเหมาะสม  

13. จัดให#มีช2องทางในการสื่อสารกับผู#ถือหุ#น และผู#มีส2วนได#เสียอย2างเหมาะสม พร#อมท้ังดูแลให#ม่ันใจว2าผู#
ถือหุ#นมีส2วนร2วมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัท 

14. จัดให#มีการจัดทําแผนสืบทอดตําแหน2ง (Succession Plan) เพ่ือเตรียมพร#อมเม่ือเกิดกรณีท่ีผู#บริหาร
ระดับสูงไม2สามารถปฏิบัติหน#าท่ีได#  

15. ส2งเสริมให#กรรมการ ผู#บริหาร และพนักงานทุกคนเข#าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข#อบังคับ 
จริยธรรมธุรกิจและข#อพึงปฏิบัติในการทํางาน นโยบายต2อต#านการคอร!รัปชั่น และแนวปฏิบัติต2างๆ ท่ี
เก่ียวข#องของบริษัท  

16. จัดให#มีแนวทางดําเนินการท่ีชัดเจนกับผู#ท่ีประสงค!จะแจ#งเบาะแส หรือผู#มีส2วนได#เสียผ2านทาง เว็บไซต! 
หรือรายงานตรงต2อบริษัท โดยกําหนดช2องทางการแจ#งเบาะแสผ2านทางคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และสั่งการให#มีการตรวจสอบ
ข#อมูลตามกระบวนการท่ีบริษัทกําหนดไว#และรายงานต2อคณะกรรมการ  

17. กํากับดูแลบริษัทย2อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีจะส2งไปเป,นกรรมการในบริษัทย2อย 
เพ่ือควบคุมการบริหารให#เป,นไปตามนโยบายของบริษัท และการทํารายการต2างๆ ให#ถูกต#องตาม
กฎหมาย และหลักเกณฑ!ของกฎหมายหลักทรัพย!และตลาดหลักทรัพย!ฯ และประกาศของตลาด
หลักทรัพย!ฯ  

 
4. บทบาทหน#าท่ีของประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการมีหน#าท่ีดังต2อไปนี้ 
1. กํากับ ติดตามและดูแลการปฏิบัติหน#าท่ีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย2อยต2างๆ ให#

เป,นไปอย2างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค!และเป0าหมายหลักของบริษัท 
2. เป,นผู#นําของคณะกรรมการบริษัท และทําหน#าท่ีเป,นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท การ

ประชุมผู#ถือหุ#น และการประชุมของกรรมการท่ีไม2เป,นผู#บริหาร 
3. ร2วมกับประธานคณะกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัทกําหนดวาระการประชุมของคณะกรรมการ

บริษัท โดยดูแลให#เรื่องสําคัญได#ถูกบรรจุเป,นวาระการประชุม และดูแลให#กรรมการบริษัทได#รับข#อมูล
อย2างถูกต#อง ครบถ#วน ชัดเจนและทันเวลาก2อนการประชุม เพ่ือให#กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได#
อย2างเหมาะสม 

4. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการจัดสรรเวลาอย2างเพียงพอท่ีฝ:ายจัดการจะเสนอเรื่องและ
สนับสนุนให#กรรมการได#อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได#อย2างเต็มท่ี เป,นอิสระ และใช#ดุลยพินิจ
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อย2างรอบคอบ โดยคํานึงถึงผู#มีส2วนได#เสียทุกฝ:ายอย2างครบถ#วน มีการสรุปมติท่ีประชุมและทําให#ม่ันใจ
ว2า การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทได#มีการนําไปดําเนินการ 

5. เสริมสร#างความสัมพันธ!อันดีระหว2างกรรมการท่ีเป,นผู#บริหารและกรรมการท่ีไม2เป,นผู#บริหาร และ
ระหว2างคณะกรรมการบริษัทกับฝ:ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน#าท่ีของประธานคณะ
กรรมการบริหารตามนโยบายของบริษัท 

6. สนับสนุนและเป,นแบบอย2างท่ีดีในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของ
บริษัท รวมท้ังดูแลให#ม่ันใจว2ากรรมการทุกคนมีส2วนร2วมในการส2งเสริมให#เกิดวัฒนธรรมองค!กรท่ีมี
จริยธรรม และการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

 
5. การประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทจัดให#มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย2างน#อยปPละ 7 ครั้งและอาจจัดให#มีการประชุมพิเศษ
เพ่ิมเติมตามความจําเป,น ท้ังนี้กรรมการต#องมาประชุมไม2น#อยกว2าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะครบ
เป,นองค!ประชุม โดยวาระการประชุมท่ีสําคัญประกอบด#วย การพิจารณากําหนดแผนกลยุทธ! แผนการดําเนินงาน 
งบการเงินในแต2ละไตรมาส งบประมาณประจําปP การลงทุนต2างๆ ของบริษัทรวมท้ังนโยบายท่ีสําคัญ ซ่ึงกรรมการ
ทุกคนมีอิสระท่ีจะเสนอเรื่องท่ีเป,นประโยชน!ต2อบริษัทเข#าสู2วาระการประชุม  

 
นอกจากนี้ในแต2ละปPจะต#องมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย2างน#อย 1 ครั้ง โดยไม2มีฝ:ายบริหารเข#าร2วม

ประชุมด#วย 
 
เลขานุการบริษัทได#รับมอบหมายให#เป,นผู#กําหนดวันประชุมคณะกรรมการล2วงหน#าในแต2ละปPเพ่ือให#

กรรมการสามารถจัดเวลาและเข#าร2วมประชุมได# และจัดส2งหนังสือเชิญประชุมพร#อมกับระเบียบวาระการประชุม
และเอกสารข#อมูลประกอบการประชุมท่ีชัดเจน เพียงพอ และเหมาะสม เสนอให#กรรมการได#มีเวลาศึกษาและ
พิจารณาข#อมูลล2วงหน#าก2อนการประชุมอย2างน#อย 7 วัน ท้ังนี้ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดกรรมการมีสิทธิขอดู
หรือตรวจเอกสารท่ีเก่ียวข#อง ขอให#ฝ:ายบริหารชี้แจงข#อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติม ตลอดจนจัดหาท่ีปรึกษาหรือ
ผู#เชี่ยวชาญภายนอกมาให#ความเห็นโดยบริษัทเป,นผู#รับผิดชอบค2าใช#จ2าย 

 
ในระหว2างการประชุมมีการจัดสรรเวลาให#กับกรรมการบริษัทท่ีจะอภิปรายแสดงความคิดเห็นได#อย2างอิสระ

และโปร2งใส โดยคํานึงถึงประโยชน!ของผู#ถือหุ#นและผู#มีส2วนเก่ียวข#องอย2างเป,นธรรม และกรรมการผู#มีส2วนได#เสียใน
เรื่องท่ีพิจารณาโดยนัยสําคัญต#องออกจากห#องประชุมในระหว2างการพิจารณาเรื่องดังกล2าว 

 
คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให#ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู#จัดการและประธานเจ#าหน#าท่ี

บริหารเชิญผู#บริหารระดับสูงเข#าร2วมประชุมคณะกรรมการเพ่ือให#สารสนเทศรายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะท่ี
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เก่ียวข#องกับป̀ญหาโดยตรงและเพ่ือมีโอกาสรู#จักผู#บริหารระดับสูงสําหรับใช#ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอด
งาน  

 
เลขานุการบริษัทเป,นผู#จัดทํารายงานการประชุมเป,นลายลักษณ!อักษรท่ีมีความถูกต#อง ชัดเจนท้ังผลการ

ประชุมและความเห็นของกรรมการ รายงานการประชุมท่ีผ2านการรับรองแล#วจากคณะกรรมการจะถูกจัดเก็บไว#ท่ี
เลขานุการบริษัทและพร#อมสําหรับการขอเรียกดูข#อมูลหรือตรวจสอบจากกรรมการหรือบุคคลท่ีมีสิทธิและมีส2วนท่ี
เก่ียวข#องเท2านั้น 

 
6. นโยบายด#านติดตามการดําเนินงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให#ฝ:ายบริหารต#องรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทโดยการเปรียบเทียบสิ่ง
ท่ีเกิดข้ึนจริงกับเป0าหมายท่ีกําหนดไว#ให#ทราบอย2างสมํ่าเสมอ พร#อมท้ังรายงานทางการเงิน และความคืบหน#าของ
การดําเนินงานในด#านต2างๆ ของบริษัท เพ่ือให#การดําเนินธุรกิจเป,นไปตามเป0าหมายและนโยบายท่ีวางไว# และหาก
ไม2เป,นไปตามนั้นคณะกรรมการบริษัทจะได#จัดให#มีการแก#ไข ปรับปรุง และดูแลให#ฝ:ายบริหารดําเนินการแก#ไข
สถานการณ!นั้น พร#อมท้ังการพัฒนาเรื่องนั้นอย2างต2อเนื่อง  

 
คณะกรรมการบริษัทเป,นผู#จัดให#มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู#บริหารระดับสูง โดยใช#เป0าหมายและ

หลักเกณฑ!ในการประเมินท่ีเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ!และแผนงานประจําปP เพ่ือพิจารณากําหนดค2าตอบแทนและ
มาตรการจูงใจท่ีเหมาะสม  

 
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให#มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด#วยตนเองอย2างน#อยปPละ 1 ครั้ง โดย

ประเมินเป,นรายคณะและรายบุคคล เพ่ือช2วยให#กรรมการได#พิจารณาทบทวนผลงาน ป̀ญหาและอุปสรรคต2างๆ 
และนํามาปรับปรุงแก#ไข โดยมีการเป]ดเผยหลักเกณฑ! ข้ันตอน และผลการประเมินในภาพรวมในรายงานประจําปP  

 
คณะกรรมการอาจจัดให#มีท่ีปรึกษาภายนอกมาช2วยในการกําหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
 

7. ค(าตอบแทนกรรมการ 
ค2าตอบแทนของกรรมการบริษัทพิจารณาจากหน#าท่ีความรับผิดชอบและผลการดําเนินงานของบริษัท โดย

การพิจารณาของคณะกรรมการกําหนดค2าตอบแทนและสรรหากรรมการสําหรับหลักเกณฑ!ในการจ2ายและรูปแบบ
ค2าตอบแทนกรรมการก2อนนําเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและพิจารณาอนุมัติโดยท่ี
ประชุมผู#ถือหุ#นเป,นประจําทุกปP โดยมีการพิจารณาปรับปรุงให#เหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน 
และอยู2ในระดับท่ีสามารถจูงใจ และรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพไว#ได#  
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8. การพัฒนากรรมการ 
บริษัทจัดให#มีการอบรมและให#ความรู#เก่ียวกับองค!กรเบ้ืองต#นต2อกรรมการท่ีเข#าใหม2 เพ่ือทําความเข#าใจงาน 

บทบาท หน#าท่ีท่ีต#องรับผิดชอบ ตลอดจนส2งเสริมให#มีการพัฒนาความรู#ความเข#าใจแก2กรรมการอย2างต2อเนื่อง โดย
ครอบคลุมทุกด#านเพ่ือการปฏิบัติหน#าท่ีอย2างมีประสิทธิภาพ อันเหมาะสมต2อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการณ!
ภายนอก และการพัฒนาบริษัทอย2างยั่งยืน   

 
9. รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทถือเป,นหน#าท่ีและความรับผิดชอบในการเป]ดเผยข#อมูลต2อผู#ถือหุ#นอย2างถูกต#อง 
ครบถ#วน โปร2งใส ตรวจสอบได#และทันเวลา ในแบบ 56-1 รายงานประจําปP รายงานความยั่งยืนประจําปP และการ
เป]ดเผยสารสนเทศตามข#อบังคับของตลาดหลักทรัพย!ฯ ตลอดจนการจัดทํารายงานการเงินของบริษัทซ่ึงเป,นการ
จัดทําตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช#นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติสมํ่าเสมอเสนอต2อ
ท่ีประชุมผู#ถือหุ#น โดยแสดงควบคู2กันไปกับรายงานของผู#สอบบัญชีไว#ในรายงานประจําปP เพ่ือให#เกิดความเชื่อม่ัน
ของผู#มีส2วนได#เสียต2อรายงานงบการเงินว2าเป,นไปตามข#อกําหนดของตลาดหลักทรัพย!แห2งประเทศไทยและ
กฎหมายท่ีเก่ียวข#อง โดยมอบหมายให#คณะกรรมการตรวจสอบทําหน#าท่ีกํากับดูแล และสอบทานให#บริษัทมีการ
รายงานทางการเงินอย2างถูกต#องและเพียงพอ มีการเป]ดเผยข#อมูลของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย#งทางผลประโยชน!ให#มีความถูกต#องและครบถ#วน  

 
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ให#มีผลใช#บังคับต้ังแต2วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 
 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 
 

นายธนินท!  เจียรวนนท! 
ประธานกรรมการ 


