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กฎบัตรคณะกรรมกำรบริษทั 
  
 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate 
Governance) และเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการปฏิบติัตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม โดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 
2551 และพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริษทัจึง
เห็นสมควรก าหนดกฎบตัรคณะกรรมการบริษทั ดงัน้ี 
 
1. วตัถุประสงค์ 
 
 คณะกรรมการบริษทั จดัตั้งข้ึนเพื่อท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อ
หุน้ และใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการบริษทัและมติ
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ด้วยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซ่ือสัตย์สุจริตเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้น จะ
พึงกระท าภายใตส้ถานการณ์อย่างเดียวกนัดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมี
สถานะเป็นกรรมการบริษทั 
 
2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
 
 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูก้  าหนดจ านวนต าแหน่งกรรมการบริษทัท่ีจะพึงมี แต่ตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 
5 คน และเลือกตั้งบุคคลท่ีไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั รวมทั้งต้องไม่มี
ลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู ้
ถือหุน้  ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศก าหนด ทั้งน้ี กรรมการบริษทัไม่
นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการบริษทัทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และมีจ านวนกรรมการ
อิสระเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน โดยด าเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ 
 การเลือกตั้งกรรมการบริษทัให้เป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัและขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
ทั้งน้ีจะตอ้งมีความโปร่งใสและชดัเจน ในการสรรหากรรมการบริษทัให้ด าเนินการผ่านกระบวนการของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดท่ีเพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตดัสินใจของ
คณะกรรมการบริษทัและ/หรือผูถื้อหุน้ 
 
3. นิยำมกรรมกำรอสิระ 
 
 คุณสมบติัของกรรมการอิสระของบริษทั เป็นไปตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ดงัต่อไปน้ี 
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 3.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั
ย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้ งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้
เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 
 3.2 ไม่เป็น หรือเคยเป็น กรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือน
ประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ย
กว่าสองปี ก่อนวนัท่ีได้รับแต่งตั้ งเป็นกรรมการอิสระ ทั้ งน้ี ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ี
กรรมการอิสระ เคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั  
 3.3 ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ี
เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
 3.4 ไม่มี หรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของ
ตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุม ของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 
       ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้ หรือ
รับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับ หรือให้กูย้ืม ค  ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน 
รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทั หรือ คู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง 
ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่ยี่สิบลา้นบาทข้ึนไปแลว้แต่จ านวนใดจะ
ต ่ากวา่ ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ใน
การพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทาง
ธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 
 3.5 ไม่เป็น หรือเคยเป็น ผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านัก
งานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่สองปีก่อน
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 
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 3.6 ไม่เป็น หรือเคยเป็น ผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการท่ีเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย 
หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม
หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่
สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 
 3.7 ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
 3.8 ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือ
บริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง 
พนกังานท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือ
บริษทัยอ่ย 
 3.9 ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของ
บริษทั 
 ทั้งน้ี หากคณะกรรมการตลาดทุน ไดมี้ประกาศเปล่ียนแปลงคุณสมบติักรรมการอิสระ กรรมการอิสระ
ของบริษทัตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีไดมี้การประกาศเปล่ียนแปลงไปทุกประการ 
 ภายหลังรับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเป็นไปตามวรรคหน่ึง 3.1 ถึง 3.9 แล้ว 
กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั 
บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษทั โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective decision) ได ้
 

4. วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
 
 4.1 ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง  ใหก้รรมการบริษทัออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 เป็น
อตัรา ถา้จ านวนกรรมการบริษทัท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 
1 ใน 3 กรรมการบริษทัซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการเลือกตั้งใหม่อีกได ้
 4.2 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริษทัวา่งลง เพราะสาเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยงั
คงเหลือวาระไม่นอ้ยกวา่ 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษทัเลือกตั้งกรรมการบริษทัแทนต าแหน่งท่ีวา่งในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทัคราวถดัไป บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการบริษทัดงักล่าว จะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียง
เท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการบริษทัท่ีตนแทน  
 4.3 กรรมการบริษทัพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
  (ก) ครบก าหนดตามวาระ 
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  (ข) ลาออก 
  (ค) ถึงแก่กรรม 
  (ง) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
  (จ) มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสม ท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกิจการท่ี
มีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศก าหนด 
  (ฉ) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 
  (ช) ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 
 4.4 กรรมการบริษทัท่ีลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษทั การ
ลาออกมีผลนับแต่วนัท่ีหนังสือลาออกไปถึงบริษัท และจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตาม
กฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัทราบดว้ยก็ได ้
 

5. กำรประชุม 
 
 5.1 วาระการประชุม ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ประธานกรรมการบริษทัหรือบุคคล
ซ่ึงประธานกรรมการบริษทัมอบหมาย ก าหนดวนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม โดยส่งหนงัสือนัด
ประชุมพร้อมเอกสารประกอบท่ีเพียงพอไปยงักรรมการบริษทัล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม  
เวน้แต่ในกรณีจ าเป็น รีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืนและ
ก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้และตอ้งจดัท ารายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
       สถานท่ีท่ีจะใช้ประชุมตามวรรคหน่ึง ให้อยู่ในทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของส านกังานใหญ่ของบริษทั 
หรือส านกังานสาขา หรือสถานท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัจะก าหนดให ้
 5.2 จ านวนคร้ังการประชุม คณะกรรมการบริษทัตอ้งประชุมกนัอย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง และอาจ
เรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจ าเป็น 
 5.3 ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ตอ้งมีกรรมการบริษทัมาประชุมไม่นอ้ยกวา่
ก่ึงหน่ึง ของจ านวนกรรมการบริษทัทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริษทัไม่
อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการบริษทัให้รองประธานกรรมการ
บริษทัเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการบริษทัหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้กรรมการ
บริษทัซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการบริษทัคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
 5.4 การลงคะแนนเสียง มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ถือเสียงขา้งมากของกรรมการบริษทัท่ี
เขา้ร่วมประชุม กรรมการบริษทัคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนน ทั้งน้ี กรรมการบริษทัท่ีมีส่วนได้
เสียในเร่ืองท่ีพิจารณา ไม่มีสิทธิแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั
ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด  ยกเวน้ การลงคะแนนเสียงท่ีมีกฎหมาย
ไดก้ าหนดเป็นอยา่งอ่ืน 
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6. อ ำนำจด ำเนินกำร 
 
 6.1 แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอ านาจหนา้ท่ี ให้แก่ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการ
อ่ืนใดไปปฏิบติั 
 6.2 อนุมติัการให้กูย้ืมเงินแก่บริษทัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั ในฐานะผูถื้อหุ้น หรือบริษทั
ท่ีมีการประกอบธุรกิจทางการคา้ต่อกนั หรือบริษทัอ่ืน ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
 6.3 อนุมติัการเขา้ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือแก่บริษทัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั ในฐานะผูถื้อ
หุ้น หรือบริษทัท่ีมีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษทัอ่ืน  ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจคณะ
กรรมการบริหาร 
 6.4 อนุมัติการเข้าท านิติกรรมท่ีมิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจคณะ
กรรมการบริหาร 
 6.5 อนุมติัการไดรั้บหรือยกเลิกวงเงินสินเช่ือ ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
 6.6 อนุมติัการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุน้สามญัและ/หรือหลกัทรัพยอ่ื์นใด ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจ
คณะกรรมการบริหาร 
 6.7 อนุมติัการจดัหาและลงทุนในสินทรัพยถ์าวร ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
 6.8 อนุมติัการจ าหน่าย จ่ายโอน ในสินทรัพยถ์าวร ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
 6.9 อนุมติัการปรับสภาพ ท าลาย ตดับญัชี ซ่ึงสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนท่ีเลิกใช ้ช ารุด   
สูญหาย ถูกท าลาย เส่ือมสภาพ หรือลา้สมยัไม่สามารถใช้งานได ้มีมูลค่าทางบญัชีรวมในวงเงินส่วนท่ีเกิน
อ านาจคณะกรรมการบริหาร 
 6.10 อนุมติัการปรับสภาพราคา การท าลาย ซ่ึงวตัถุดิบ และ/หรือสินคา้คงเหลือท่ีเส่ือมสภาพ หรือ
ลา้สมยัซ่ึงจะท าใหมี้มูลค่าทางบญัชีลดลงในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
 6.11 อนุมติัการประนีประนอม การระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข ์การฟ้องร้องคดี 
และ/หรือ การด าเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษทั ส าหรับเร่ืองท่ีมิใช่ปกติวิสัยทางการคา้ 
และ/หรือ ท่ีเป็นปกติวสิัยทางการคา้ ท่ีมีทุนทรัพยเ์กินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
       ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องด าเนินการเป็นการรีบด่วน มอบอ านาจให้กรรมการผูจ้ดัการ เป็น
ผูอ้นุมติัในเร่ืองดงักล่าว และใหน้ าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบในคราวถดัไป 
 6.12 บรรดาอ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง การไดม้าหรือจ าหน่ายไป
ซ่ึงสินทรัพยแ์ละการท ารายงานท่ีเก่ียวโยงกนั ใหป้ฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
 6.13 เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปล่ียนแปลงหนงัสือ
บริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบั และ/หรือ วตัถุประสงคข์องบริษทัต่อผูถื้อหุน้ 
 6.14 อนุมติัการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษทัยอ่ย 
 6.15 อนุมัติให้ประธานกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริหารเป็นผู ้ก  าหนดคู่มืออ านาจ
ด าเนินการ 
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 6.16 มอบอ านาจให้แก่ฝ่ายจดัการ พนกังานระดบับริหารของบริษทั หรือบุคคลอ่ืนใดท าการแทนได ้
ภายใต ้ระเบียบท่ีคณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดไว ้
 6.17 มีอ านาจเชิญฝ่ายจดัการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาช้ีแจง ให้ความเห็นร่วม
ประชุม หรือส่งเอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งจ าเป็น 
 6.18 ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ หรือ ท่ีปรึกษาของบริษทั (ถา้มี) หรือ จา้งท่ีปรึกษา หรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอก  
ในกรณีจ าเป็นดว้ยคา่ใชจ่้ายของบริษทั 
 6.19 แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษทั 
 
7. หน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบ 
 
 7.1 ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษทั 
 7.2 อนุมติัแผนงานและงบประมาณประจ าปี รวมทั้งก ากับดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการให้
เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและแผนงานท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 7.3 ส่งเสริมให้จดัท านโยบายการก ากบัดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลกัษณ์
อกัษร เพื่อให้กรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร และพนกังาน ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัในการด าเนินธุรกิจและ
ติดตามใหมี้การปฏิบติัตามอยา่งจริงจงั 
 7.4 จดัใหมี้ระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ การท ารายการต่างๆ ไดรั้บอนุมติั
จากผูมี้อ  านาจ มีการสอบทานและจดัท าบญัชีท่ีถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ท่ีสามารถป้องกันการน า
ทรัพยสิ์นของบริษทัไปใชใ้นทางมิชอบ 
 7.5 การท ารายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ ตอ้งมีการพิจารณาอยา่งรอบคอบ มีแนวทางท่ี
ชดัเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้น โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
และปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัขั้นตอนการด าเนินการและการเปิดเผยขอ้มูลของรายการท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ของผลประโยชน์ใหถู้กตอ้ง 
 7.6 ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินท่ีผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบ และ/หรือสอบทานแลว้  และได้
ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 
 7.7 รับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั และมีการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นและผูล้งทุน
อยา่งถูกตอ้ง มีมาตรฐานและโปร่งใส 
 7.8 รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร 
 7.9 เรียกประชุมผูถื้อหุ้น โดยก าหนด วนั เวลา สถานท่ี และระเบียบวาระการประชุมผู ้ถือหุ้น    
ตลอดจนก าหนดอตัราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเสนอ
ต่อผูถื้อหุ้น ในระหวา่ง 21 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละคร้ัง บริษทัจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได ้   
โดยประกาศใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ณ ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของบริษทัไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั ก่อนวนังด
รับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือ ก าหนดวนัเพื่อก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหนา้ก่อนวนั
ประชุมผูถื้อหุน้ไม่เกิน 2 เดือน เพื่อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ และสิทธิในการรับเงินปันผล 
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 7.10 จดัท ารายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้
ในรายงานประจ าปีของบริษทั (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
 7.11  ติดตามดูแลเอกสารท่ีจะยื่นต่อหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้มัน่ใจวา่ไดแ้สดงขอ้ความ 
หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกตอ้งตรงตามขอ้มูลท่ีปรากฏอยู่ในสมุดบญัชี ทะเบียน หรือเอกสารอ่ืนใดของ
บริษทั 
 7.12 อนุมติักฎบตัรคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการชุดอ่ืน 
 7.13  ปฏิบติัการอ่ืนใด ท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหารหรือตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร 
 

8. ข้อพงึปฏบิัติทีด่ีของกรรมกำรบริษทั 
 
 บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ  ากดั (มหาชน) ในฐานะบริษทัมหาชนจ ากดั และได้จดทะเบียนเป็น
บริษทัจดทะเบียน (Listed Company) ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรรมการบริษทั จึงมีขอ้พึงปฏิบติั  
ดงัน้ี 
 8.1 ปฏิบติัหนา้ท่ีของตนดว้ยความรับผดิชอบ  ระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริต เยีย่งวญิญูชนผูป้ระกอบธุรกิจ
เช่นนั้น จะพึงกระท าภายใตส้ถานการณ์อยา่งเดียวกนัดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการ
ท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษทั รวมทั้งต้องปฏิบติัให้เป็นไปตาม นโยบาย กฎหมาย วตัถุประสงค ์ 
ขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 8.2 มีความตั้งใจท่ีจะด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง และอุทิศเวลาเขา้ร่วมประชุม เพื่อร่วมพิจารณาและให้
ความคิดเห็นอยา่งสม ่าเสมอ 
 8.3 มีภาวะผูน้ า วิสัยทศัน์ จริยธรรม และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษทั และผูถื้อหุน้โดยรวม ใชค้วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ
และมีความสนใจในกิจการของบริษทัอยา่งแทจ้ริง 
 8.4 ก ากบัดูแลและติดตามการด าเนินงานในดา้นต่างๆ ของบริษทั ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไว้
อยา่งมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 8.5 ดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหวา่ง
บริษทั กบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ในการสร้างความมัง่คัง่ ความมัน่คงทางการเงิน และความย ัง่ยนืของกิจการ 
 8.6 รายงานการเขา้ถือหลกัทรัพย ์การเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยบ์ริษทั ของตน คู่สมรส บุตรและ
บุตรบุญธรรมท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั 
 8.7 รายงานให้บริษทัทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตน หรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วน
ไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ
ท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
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 8.8 ในกรณีท่ีกรรมการบริษทั รวมทั้งบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งหรือญาติสนิท มีการท ารายการกับ
บริษทัหรือบริษทัย่อย ซ่ึงเข้าข่ายรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และ/หรือการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์
จะต้องปฏิบติัตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
 8.9 ในการเสนอขายหลกัทรัพยข์องบริษทั กรรมการบริษทัควรติดตามดูแลเพื่อให้มัน่ใจว่าไดแ้สดง
ขอ้มูล เก่ียวกบัฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทั ตามความเป็นจริง โดยไม่ปกปิดขอ้ความ
อนัควรท่ีสาธารณชนพึงทราบ 
 

--------------------------------------------- 
 
 กฎบตัรคณะกรรมการบริษทัฉบบัน้ีไดรั้บอนุมติัโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2560 
เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 และมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 เป็นตน้ไป 
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