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กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั 

บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั 

1. วตัถปุระสงค ์

เพื่อใหม้ัน่ใจว่า การด าเนินงานของบรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จ ากดั (ต่อไปนี้ เรยีกว่า “บรษิทั”)  
จะเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีจงึไดก้ าหนดกฎบตัรของคณะกรรมการบรษิทัขึน้ เพื่อเป็น
กรอบแนวทางในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัฯ ซึง่ถอืว่ามบีทบาทส าคญัในการสรา้งมลูค่า
ใหแ้ก่กจิการและผูม้สี่วนไดเ้สยีกลุ่มต่าง ๆ ซึง่โดยทัว่ไปคณะกรรมการบรษิทัจะมอบหมายใหฝ่้ายบรหิาร
เป็นผู้ปฏิบัติ ดังนัน้หน้าที่หลักของคณะกรรมการบริษัท จึงเป็นการก าหนดนโยบายและทิศทาง 
การด าเนินธุรกจิ รวมถงึนโยบายดา้นการก ากบัดแูล 

 

2. องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั  
2.1 คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  
2.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการจะพิจารณาให้มคีวามหลากหลาย เช่น อายุ เพศสภาพ  

เชือ้ชาต ิสญัชาต ิภมูลิ าเนา ความรู ้ความสามารถ ทกัษะ ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์
การท างาน เป็นตน้  

2.3 จ านวนกรรมการบรษิทัทัง้หมดจะเป็นไปตามความเหมาะสมตามสภาพการด าเนินงานและ
บรบิทในการด าเนินงานในขณะนัน้ โดยไมข่ดักบัขอ้บงัคบั  

2.4 การแต่งตัง้และถอดถอนประธานคณะกรรมการและประธานคณะผู้บรหิารเป็นไปตามที่
ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั 

2.5 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการ เพื่อท าหน้าที่สนับสนุน  
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ดูแลการจดัท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
คณะกรรมการบรษิทัและการประชุมผูถ้อืหุน้ ตดิตามประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตขิอง
คณะกรรมการบรษิัท และด าเนินการเรื่อง ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษิทั 
 

3. คณุสมบติัของกรรมการบริษทั 

3.1 เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัติามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั 
3.2 มคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิ  
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3.3 มเีวลาอยา่งเพยีงพอทีจ่ะอุทศิใหก้บัการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการอย่างเตม็ที ่และรว่มให้ 
ความเหน็ต่อการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ 

3.4 ไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย  
3.5 เป็นผูย้ดึมัน่ในคุณธรรม ความซื่อสตัยแ์ละจรยิธรรม  

 

4. วาระการด ารงต าแหน่ง 
ในการประชุมผูถ้อืหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการบรษิทัออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 

ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ โดยใหผู้ท้ีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดออกไป ในกรณีทีม่ผีูท้ ีอ่ยู่ในต าแหน่ง
นานเท่ากนั ให้ตดัสนิโดยการตกลงกนัหรอืการจบัฉลาก หากไม่สามารถแบ่งจ านวนกรรมการทั ้งหมด
ออกเป็นสามส่วนเท่ากนัได ้ใหก้รรมการทีอ่อกมจี านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วน 1 ใน 3 ทัง้นี้กรรมการทีอ่อกนัน้
อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการไดอ้กี 

 

5. การพ้นจากต าแหน่ง 

5.1 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งกรรมการบริษัทในข้อ 4 แล้ว กรรมการบริษัทจะพ้นจาก
ต าแหน่งไดใ้นกรณ ีต่อไปนี้ 
(1) ลาออก 
(2) เสยีชวีติหรอืตกเป็นบุคคลสาบสญูทีศ่าลมคี าสัง่ 
(3) มคี าสัง่ศาลถงึที่สุดให้เป็นผู้ไรค้วามสามารถ ผู้เสมอืนไรค้วามสามารถ หรอืเป็นคน

วกิลจรติ 
(4) ต้องโทษตามค าพพิากษาถงึที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผดิที่กระท าโดยประมาท

หรอืความผดิลหุโทษ 
(5) ศาลมคี าสัง่พทิกัษ์ทรพัยห์รอืมคี าพพิากษาใหเ้ป็นคนลม้ละลาย 
(6) ที่ประชุมใหญ่ผู้ถอืหุ้นมมีตดิ้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของจ านวนเสยีง

ของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดของบรษิทัใหพ้น้จากต าแหน่ง 
 

5.2 การแต่งตัง้กรรมการเพื่อทดแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลงเนื่องจากเหตุในขอ้ 4 และ 5.1 
ให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบั โดยบุคคลซึ่งเข้ามาเป็นกรรมการแทน
ดงักล่าว จะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการทีม่าแทนนัน้ 
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6. หน้าท่ีความรบัผิดชอบของประธานคณะกรรมการ 

6.1 เป็นผูน้ าในการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั  
6.2 เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทและการประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่  และดูแลให ้

การประชุมเป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและมปีระสทิธภิาพ 
6.3 ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

ขอ้บงัคบั นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ และจรรยาบรรณธุรกจิ  
6.4 ส่งเสรมิใหก้รรมการมสี่วนรว่มในการแสดงความคดิเหน็ต่อการด าเนินงาน 
6.5 ก ากบัดูแลใหก้รรมการทุกคนมสี่วนร่วมในการส่งเสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมองคก์รทีม่จีรยิธรรม

และการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
 

7. หน้าท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 
7.1 ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงัและความซื่อสตัย์สุจรติ รวมทัง้ต้อง

ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต่
เรือ่งทีต่อ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก่อนการด าเนินการ  

7.2 ก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ นโยบาย เป้าหมายและกลยทุธใ์นการด าเนินธุรกจิ และทบทวนให้
มคีวามสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทีม่กีารเปลีย่นแปลง 

7.3 ตดิตามดแูลใหม้กีารรายงานความคบืหน้าเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบรษิทั 
7.4 ก าหนดนโยบาย หลกัการ แนวปฏบิตัิ โครงสร้างและกลไกในการก ากบัดูแลกิจการ เช่น 

นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ จรรยาบรรณธุรกจิ นโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์  การต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัชนั การแจ้งเบาะแส เป็นต้น  โดยมี 
การทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ  

7.5 ดแูลใหม้กีารด าเนินการทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายงานทางการเงนิ ผูส้อบบญัช ีและผูต้รวจสอบบญัชี
ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั 

7.6 ดูแลให้มกีารบรหิารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบที่มปีระสทิธภิาพและ 
ประสทิธผิล 

7.7 ดแูลใหม้กีารสบืทอดต าแหน่งของกรรมการและประธานคณะผูบ้รหิาร 
7.8 พจิารณาแต่งตัง้ ก าหนดกฎบตัรของคณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการชุดย่อย และ

ทบทวนความเพยีงพอและความเหมาะสมของกฎบตัรเป็นประจ า 
7.9 พจิารณาก าหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัได้ 
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7.10 แต่งตัง้บุคคลอื่นใดใหด้ าเนินกจิการของบรษิทั ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบรษิทั
หรอือาจมอบอ านาจ เพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวมอี านาจภายในเวลาตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั
เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบรษิัทอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรอืแก้ไขอ านาจ  
นัน้ ๆ ได ้

7.11 พจิารณาการจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถอืหุ้น โดยการจ่ายเงนิปันผลนัน้จะจ่ายจากผลก าไรที่
ไดร้บัเท่านัน้และจะไมจ่า่ยเงนิปันผลในกรณทีีม่ผีลขาดทุนสะสม 

 

8. การประชมุคณะกรรมการบริษทั 

8.1 กรรมการทุกคนจะได้รบัหนังสอืเชญิประชุม ซึ่งระบุวาระการประชุมไว้อย่างชดัเจน พรอ้ม
เอกสารประกอบการประชุม เป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนั  

8.2 องคป์ระชุมของการประชุมคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับรษิทั  
8.3 การออกเสยีงในการประชุมคณะกรรมการใหถ้อืเสยีงขา้งมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

ของกรรมการทัง้หมด 
8.4 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้

กรรมการบรษิทัซึง่มาประชุมเลอืกกรรมการบรษิทัคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม  
8.5 เลขานุการคณะกรรมการหรือผู้ที่ได้ร ับมอบหมาย ท าหน้าที่ในการจัดท ารายงาน  

การประชุมคณะกรรมการให้มีสาระส าคัญครบถ้วน และจัดเก็บรายงานและเอกสาร
ประกอบการประชุมอยา่งเป็นระบบ  

 

9. การประเมินผลการปฏิบติังาน 

คณะกรรมการบรษิทัจะท าการประเมนิผลการปฏบิตัขิองตนเองเป็นประจ าทุกปี 
 

10. การทบทวน 

คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาทบทวนกฎบตัรนี้เป็นประจ าทุกปีหรอืเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงที่
ส าคญั 
 


