บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหำชน)

กฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัท

ได้รับอนุมตั ิโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564
มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วนั ที่ 15 ธันวาคม 2564 เป็ นต้นไป

บริ ษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัท
ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate
Governance) และเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบตั ิตามหมวด 3/1 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2551 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริ ษทั จึง
เห็นสมควรกาหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั ดังนี้

1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษทั จัดตั้งขึ้นเพื่อทาหน้าที่กากับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ย และให้ตระหนักถึง อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ เพื่อ ให้เป็ นไปตามนโยบาย กฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั มติคณะกรรมการบริ ษทั และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ
ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริ ตเยีย่ งวิญญูชนผูป้ ระกอบธุรกิจเช่นนั้น จะพึงกระทาภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน
ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการบริ ษทั

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นผูก้ าหนดจานวนตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ที่จะพึงมี แต่ตอ้ งมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า
ห้า (5) คน และเลือกตั้งบุคคลที่ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั รวมทั้งต้องไม่มี
ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริ หารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผู ้
ถือหุ ้น ตามที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด ทั้งนี้ กรรมการบริ ษทั ไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่ ง (1/2) ของจานวนกรรมการบริ ษ ทั ทั้ง หมดต้องมี ถิ่ นที่ อยู่ใ นราชอาณาจัก ร และมี จานวน
กรรมการอิ ส ระเป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น โดยด าเนิ น งานในรู ป แบบ
คณะกรรมการ
การเลื อกตั้งกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามข้อบังคับบริ ษทั และข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ จะต้องมีความโปร่ งใสและชัดเจน ในการสรรหากรรมการบริ ษทั ให้ดาเนิ นการผ่านกระบวนการของ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสิ นใจของ
คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ ผูถ้ ือหุน้

3. นิยำมกรรมกำรอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริ ษทั เป็ นไปตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ดังต่อไปนี้

กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั
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บริ ษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน)
3.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ ง (1) ของจานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่
เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
3.2 ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ น กรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือน
ประจา หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผู ้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า สองปี ก่ อนวันที่ ไ ด้รับ แต่ ง ตั้ง เป็ นกรรมการอิ ส ระ ทั้ง นี้ ลัก ษณะต้องห้า มดัง กล่ า วไม่ รวมถึ ง กรณี ที่
กรรมการอิสระ เคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่ วนราชการซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั
3.3 ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่
เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
3.4 ไม่มี หรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของ
ตน รวมทั้งไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนัย หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม ของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับ
บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจตามวรรคหนึ่ ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติ เพื่ อ
ประกอบกิจการ การเช่า หรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ห รื อบริ การ หรื อการให้ หรื อ
รับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรื อให้กูย้ ืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้ สิน
รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้บริ ษทั หรื อ คู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง
ตั้งแต่ร้อยละสามของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั หรื อตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จานวนใดจะ
ต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ใ น
การพิจารณาภาระหนี้ ดงั กล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่ งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
3.5 ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ น ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
หรื อผูม้ ี อานาจควบคุ มของบริ ษ ทั และไม่ เ ป็ นผูถ้ ือหุ้นที่ มีนัย ผูม้ ี อานาจควบคุม หรื อหุ้นส่ วนของสานัก
งานสอบบัญชี ซึ่ งมีผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่ อน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั
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3.6 ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ น ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริ การที่เป็ นที่ปรึ กษากฎหมาย
หรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม
หรื อหุน้ ส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
สองปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
3.7 ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่ง ตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
3.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่ วนที่มีนัยในห้างหุ้ นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง
พนักงานที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ ้นเกินร้อยละหนึ่ งของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด
ของบริ ษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ย่อย
3.9 ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั
ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระ
ของบริ ษทั ต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ
ภายหลัง รั บ การแต่ ง ตั้ง ให้เ ป็ นกรรมการอิ ส ระที่ มี ล ัก ษณะเป็ นไปตามวรรคหนึ่ ง 3.1 ถึ ง 3.9 แล้ว
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดาเนิ นกิจการของบริ ษทั
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริ ษทั โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

4. วำระกำรดำรงตำแหน่ ง
4.1 ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการบริ ษทั ออกจากตาแหน่งเป็ นจานวน 1 ใน 3 เป็ น
อัตรา ถ้าจานวนกรรมการบริ ษทั ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วน
1 ใน 3 กรรมการบริ ษทั ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่อีกได้
4.2 ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยัง
คงเหลือวาระไม่นอ้ ยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริ ษทั เลือกตั้งกรรมการบริ ษทั แทนตาแหน่งที่ว่างในการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั คราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการบริ ษทั ดังกล่าว จะอยู่ ในตาแหน่งได้เพียง
เท่าวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการบริ ษทั ที่ตนแทน
4.3 กรรมการบริ ษทั พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(ก) ครบกาหนดตามวาระ
(ข) ลาออก
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(ค) ถึงแก่กรรม
(ง) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรื อข้อบังคับของบริ ษทั
(จ) มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม ที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริ หารจัดการกิจการ
ที่มีมหาชนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ตามที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด
(ฉ) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก
(ช) ศาลมีคาสั่งให้ออก
4.4 กรรมการบริ ษทั ที่ ลาออกก่ อนครบวาระการดารงตาแหน่ งให้ยื่นหนังสื อลาออกต่อบริ ษทั การ
ลาออกมี ผลนับ แต่วนั ที่ หนัง สื อลาออกไปถึ งบริ ษ ทั และจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบี ย นตาม
กฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัดทราบด้วยก็ได้

5. กำรประชุม
5.1 วาระการประชุม ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้ประธานกรรมการบริ ษทั หรื อบุคคล
ซึ่ งประธานกรรมการบริ ษทั มอบหมาย กาหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยส่ งหนังสื อนัด
ประชุมพร้อมเอกสารประกอบที่เพียงพอไปยังกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้น
แต่ในกรณี จาเป็ น รี บด่วน เพื่อรักษาสิ ทธิ หรื อประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและ
กาหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นก็ได้ และต้องจัดทารายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ ง ให้อยู่ในท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั ของสานักงานใหญ่ของบริ ษ ทั
หรื อสานักงานสาขา หรื อสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั จะกาหนดให้
5.2 จานวนครั้งการประชุม คณะกรรมการบริ ษทั ต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจ
เรี ยกประชุมเพิม่ เติมตามความจาเป็ น
5.3 ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ต้องมีกรรมการบริ ษทั มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่ ง ของจานวนกรรมการบริ ษทั ทั้งหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ที่ประธานกรรมการบริ ษทั ไม่
อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการบริ ษทั ให้รองประธานกรรมการ
บริ ษทั เป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริ ษทั หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการ
บริ ษทั ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริ ษทั คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
5.4 การลงคะแนนเสี ยง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้ถือเสี ยงข้างมากของกรรมการบริ ษทั ที่
เข้าร่ วมประชุม กรรมการบริ ษทั คนหนึ่ งมีเสี ยงหนึ่ งเสี ยงในการลงคะแนน ทั้งนี้ กรรมการบริ ษทั ที่มีส่วนได้
เสี ยในเรื่ องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิแสดงความเห็นและออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด ยกเว้น การลงคะแนนเสี ยงที่มีกฎหมายได้
กาหนดเป็ นอย่างอื่น
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6. อำนำจดำเนินกำร
6.1 แต่ ง ตั้ ง ถอดถอน มอบอ านาจหน้ า ที่ ให้ แ ก่ ที่ ป รึ กษาคณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ
คณะกรรมการอื่นใดไปปฏิบตั ิ
6.2 อนุมตั ิการให้กยู้ มื เงินแก่บริ ษทั ที่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั ในฐานะผูถ้ ือหุน้ หรื อบริ ษทั
ที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรื อบริ ษทั อื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอานาจคณะกรรมการบริ หาร
6.3 อนุ มตั ิการเข้าค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อแก่บริ ษทั ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ในฐานะผู ้
ถือหุ้น หรื อบริ ษทั ที่มีการประกอบธุ รกิจทางการค้าต่อกันหรื อบริ ษทั อื่น ในวงเงินส่ วนที่เกินอานาจคณะ
กรรมการบริ หาร
6.4 อนุ ม ัติ ก ารเข้า ท านิ ติ ก รรมที่ มิ ใ ช่ ธุ ร กรรมทางการเงิ น ในวงเงิ น ส่ ว นที่ เ กิ น อ านาจคณะ
กรรมการบริ หาร
6.5 อนุมตั ิการได้รับหรื อยกเลิกวงเงินสิ นเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอานาจคณะกรรมการบริ หาร
6.6 อนุ มตั ิการลงทุ น ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรื อหลักทรัพ ย์อื่นใด ในวงเงินส่ วนที่ เกิ น
อานาจคณะกรรมการบริ หาร
6.7 อนุมตั ิการจัดหาและลงทุนในสิ นทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอานาจคณะกรรมการบริ หาร
6.8 อนุมตั ิการจาหน่าย จ่ายโอน ในสิ นทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอานาจคณะกรรมการบริ หาร
6.9 อนุมตั ิการปรับสภาพ ทาลาย ตัดบัญชี ซึ่งสิ นทรัพย์ถาวรและสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนที่เลิกใช้ ชารุ ด
สู ญหาย ถูกทาลาย เสื่ อมสภาพ หรื อล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่ วนที่เกิน
อานาจคณะกรรมการบริ หาร
6.10 อนุ มตั ิการปรับสภาพราคา การทาลาย ซึ่ งวัตถุดิบ และ/หรื อสิ นค้าคงเหลือที่เสื่ อมสภาพ หรื อ
ล้าสมัยซึ่งจะทาให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงในวงเงินส่วนที่เกินอานาจคณะกรรมการบริ หาร
6.11 อนุมตั ิการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี
และ/หรื อ การดาเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริ ษทั สาหรับเรื่ องที่มิใช่ปกติวิสัยทางการค้า
และ/หรื อ ที่เป็ นปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์เกินอานาจคณะกรรมการบริ หาร
ในกรณี ที่มีความจาเป็ นต้องดาเนินการเป็ นการรี บด่วน มอบอานาจให้กรรมการผู ้อานวยการ เป็ น
ผูอ้ นุมตั ิในเรื่ องดังกล่าว และให้นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทราบในคราวถัดไป
6.12 บรรดาอานาจดาเนินการของคณะกรรมการบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ อง การได้มาหรื อจาหน่ายไป
ซึ่งสิ นทรัพย์และการทารายงานที่เกี่ยวโยงกัน ให้ปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
6.13 เสนอการเพิ่มทุน หรื อลดทุน หรื อการเปลี่ ยนแปลงมูลค่าหุ ้น การแก้ไข เปลี่ ยนแปลงหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรื อ วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ต่อผูถ้ ือหุน้
6.14 อนุมตั ิการก่อตั้ง ควบรวม หรื อเลิกบริ ษทั ย่อย
6.15 อนุ ม ัติ ใ ห้ ป ระธานกรรมการบริ ห ารหรื อคณะกรรมการบริ ห ารเป็ นผู ้ก าหนดคู่ มื อ อ านาจ
ดาเนินการ
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6.16 มอบอานาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริ หารของบริ ษทั หรื อบุคคลอื่นใดทาการแทนได้
ภายใต้ระเบียบที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดไว้
6.17 มีอานาจเชิญฝ่ ายจัดการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องมาชี้ แจง ให้ความเห็นร่ วม
ประชุม หรื อส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจาเป็ น
6.18 ปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญ หรื อ ที่ปรึ กษาของบริ ษทั (ถ้ามี) หรื อ จ้างที่ปรึ กษา หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอก
ในกรณีจาเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
6.19 แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริ ษทั

7. หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ
7.1 กาหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริ ษทั
7.2 อนุ มตั ิ แผนงานและงบประมาณประจาปี รวมทั้งกากับดู แลการปฏิ บตั ิ งานของฝ่ ายจัดการให้
เป็ นไปตามกฎหมาย นโยบายและแผนงานที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
7.3 ส่งเสริ มให้จดั ทานโยบายการกากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็ นลายลักษณ์
อักษร เพื่อให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิในการดาเนิ นธุรกิจและ
ติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามอย่างจริ งจัง
7.4 ก าหนดนโยบายและก ากั บ ดู แ ลให้ มี ร ะบบที่ ส นั บ สนุ น การต่ อ ต้า นทุ จ ริ ตคอร์ รั ป ชั น ที่ มี
ประสิ ทธิภาพ เพื่อให้มนั่ ใจว่า ฝ่ ายจัดการได้ตระหนักถึงความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน และ
ปลูกฝังจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
7.5 จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มนั่ ใจว่า การทารายการต่างๆ ได้รับ
อนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจ มีการสอบทานและจัดทาบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนา
ทรัพย์สินของบริ ษทั ไปใช้ในทางมิชอบ
7.6 การทารายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทาง
ที่ ชัดเจนและเป็ นไปเพื่ อ ผลประโยชน์ข องบริ ษ ทั และผูถ้ ื อ หุ้น โดยผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย ไม่มี ส่ วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจ และปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนิ นการและการเปิ ดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
7.7 ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผสู ้ อบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรื อสอบทานแล้ว และได้
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
7.8 รับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุ้นและผูล้ งทุน
อย่างถูกต้อง มีมาตรฐานและโปร่ งใส
7.9 รับทราบรายงานการบริ หารกิจการจากคณะกรรมการบริ หาร
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7.10 เรี ย กประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ้น โดยก าหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบี ย บวาระการประชุ ม ผูถ้ ื อหุ้น
ตลอดจนกาหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับเรื่ องที่เสนอ
ต่อผูถ้ ือหุ้น ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ ้นแต่ละครั้ง บริ ษทั จะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ ้นก็ได้
โดยประกาศให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบ ณ สานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน ก่อนวันงด
รับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรื อ กาหนดวันเพื่อกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่เกิน 2 เดือน เพื่อสิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และสิ ทธิในการรับเงินปันผล
7.11 จัดทารายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ต่อรายงานทางการเงิน ” โดยเปิ ดเผยไว้
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี (แบบ 56-1 One Report)
7.12 ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มนั่ ใจว่าได้แสดงข้อความ
หรื อลงรายการเป็ นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรื อเอกสารอื่นใดของ
บริ ษทั
7.13 อนุมตั ิกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อคณะกรรมการชุดอื่น
7.14 ปฏิบตั ิการอื่นใด ที่เกินอานาจคณะกรรมการบริ หารหรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควร

8. ข้ อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมกำรบริษัท
บริ ษทั ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน) ในฐานะบริ ษทั มหาชนจากัด และได้จดทะเบียนเป็ น
บริ ษทั จดทะเบียน (Listed Company) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการบริ ษทั จึงมีขอ้ พึงปฏิบตั ิ
ดังนี้
8.1 ปฏิบตั ิหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่ อสัตย์สุจริ ต เยี่ยงวิญญูชนผูป้ ระกอบ
ธุ รกิจเช่นนั้น จะพึงกระทาภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกันด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิ พล
ในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการบริ ษทั รวมทั้งต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม นโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับของบริ ษทั มติคณะกรรมการบริ ษทั และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
8.2 มีความตั้งใจที่จะดาเนิ นธุ รกิจอย่างต่อเนื่ อง และอุทิศเวลาเข้าร่ วมประชุม เพื่อร่ วมพิจารณาและ
ให้ความคิดเห็นอย่างสม่าเสมอ
8.3 มีภาวะผูน้ า วิสัยทัศน์ จริ ยธรรม และมีความเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของ
บริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม ใช้ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุ รกิจ
และมีความสนใจในกิจการของบริ ษทั อย่างแท้จริ ง
8.4 กากับดูแลและติดตามการดาเนินงานในด้านต่างๆ ของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้
อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
8.5 ดูแลผูม้ ีส่วนได้เสี ย ตามสิ ทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือระหว่าง
บริ ษทั กับผูม้ ีส่วนได้เสี ย ในการสร้างความมัง่ คัง่ ความมัน่ คงทางการเงิน และความยัง่ ยืนของกิจการ
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8.6 รายงานการเข้าถือหลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริ ษทั ของตน คู่สมรส บุตรและ
บุตรบุญธรรมที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
8.7 รายงานให้บริ ษทั ทราบถึงการมีส่วนได้เสี ยของตน หรื อของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นส่วน
ได้เสี ยที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
8.8 ในกรณี ที่กรรมการบริ ษทั รวมทั้งบุคคลที่ มีความเกี่ยวข้องหรื อญาติ สนิ ท มี การทารายการกับ
บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ซึ่ งเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรื อการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พ ย์
จะต้องปฏิ บ ัติตามหลัก เกณฑ์ข องส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ และ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน
8.9 ในการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั กรรมการบริ ษทั ควรติดตามดูแลเพื่อให้มนั่ ใจว่าได้แสดง
ข้อมูล เกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของบริ ษทั ตามความเป็ นจริ ง โดยไม่ปกปิ ดข้อความ
อันควรที่สาธารณชนพึงทราบ
--------------------------------------------กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษ ทั ฉบับ นี้ ได้รับอนุ มัติ โดยมติ ที่ ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั ครั้ งที่
12/2564 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 และมีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 15 ธันวาคม 2564 เป็ นต้นไป โดยยกเลิกกฎ
บัตรคณะกรรมการบริ ษทั ที่มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 16 ตุลาคม 2560

ลงชื่อ

บุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนา
(นายบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนา)
ประธานกรรมการบริ ษทั
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