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กฎบตัรคณะกรรมการบริหาร 

บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั 

1. วตัถปุระสงค ์

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ก ากับดูแล (Governing 
Authority) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด  (ต่อไปนี้ เรียกว่า “บริษัท”) และบริษัทในเครือให้ม ี
การด าเนินธุรกจิตามนโยบาย กลยทุธแ์ละทศิทางธุรกจิทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดไว ้ดงันัน้เพื่อให้
คณะกรรมการบรหิารมกีรอบแนวทางในการปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพสูงสุด น าไปสู่การสรา้ง
ความเชื่อมัน่ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให้จัดท ากฎบัตร  
คณะกรรมการบรหิารนี้ขึน้  
 

2. องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริหาร  

2.1 คณะกรรมการบรหิาร ประกอบดว้ยประธานคณะผู้บรหิาร และผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษิทั  
รวมถงึผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัในเครอื 

2.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการบรหิารจะพจิารณาให้มคีวามหลากหลาย เช่น อายุ เพศ
สภาพ เชื้อชาติ สญัชาติ ภูมลิ าเนา ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์การท างาน เป็นตน้  

2.3 ประธานคณะผูบ้รหิารด ารงต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบรหิาร 
2.4 จ านวนกรรมการทัง้หมดของคณะกรรมการบรหิารจะเป็นไปตามความเหมาะสมที่ประธาน

คณะกรรมการบรหิารเป็นผูก้ าหนด ตามสภาพการด าเนินงานและบรบิทในการด าเนินงาน
ในขณะนัน้ของบรษิทั  

2.5 คณะกรรมการบรหิารเป็นผู้แต่งตัง้เลขานุการ เพื่อท าหน้าทีส่นับสนุนการปฏบิตัหิน้าที่ของ
คณะกรรมการบรหิาร ดแูลการจดัท าเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประชุมคณะกรรมการบรหิาร 
ตดิตามประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตขิองคณะกรรมการบรหิาร และด าเนินการเรือ่ง ๆ 
ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร 
 

3. คณุสมบติัของกรรมการบริหาร  
3.1 มคีวามรู ้ประสบการณ์และทกัษะในการบรหิารธุรกจิ โดยเฉพาะธุรกจิทีต่นรบัผดิชอบอยู่ 
3.2 มคีวามเขา้ใจในบทบาทหน้าที ่ความรบัผดิชอบของตนเอง  
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3.3 สามารถอุทศิเวลาในการปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ยา่งเตม็ที ่ และรว่มใหค้วามเหน็ต่อการด าเนินงาน
อยา่งสม ่าเสมอ 

3.4 ไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย  
3.5 เป็นผูย้ดึมัน่ในคุณธรรม ความซื่อสตัยแ์ละจรยิธรรม  

 

4. วาระการด ารงต าแหน่ง 

กรรมการบรหิารมวีาระการด ารงต าแหน่งเท่าทีด่ ารงต าแหน่งเป็นผูบ้รหิารของบรษิทั หรอืบรษิทัใน
เครอื เวน้แต่คณะกรรมการบรษิทัจะมมีตเิป็นอยา่งอื่น 

 

5. การพ้นจากต าแหน่ง 

กรรมการบรหิารพน้จากต าแหน่งเมือ่  
5.1 เสยีชวีติ 
5.2 ลาออก โดยตอ้งยืน่หนงัสอืลาออกอยา่งเป็นทางการ 
5.3 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 
5.4 มกีารปรบัเปลีย่นต าแหน่ง โดยตอ้งยืน่หนงัสอืลาออกอยา่งเป็นทางการ  

 

6. หน้าท่ีความรบัผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริหาร 
6.1 เป็นผู้น าในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร รวมถึงสัง่การ และมอบแนวทาง 

แก่ผูบ้รหิารระดบัสงู 
6.2 เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบรหิาร และดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างถูกต้อง

ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี และมปีระสิทธิภาพ รวมถึงสนับสนุนให้มีการแสดง 
ความคดิเหน็เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงาน 

6.3 เป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบรษิทั และดูแลให้มัน่ใจว่า 
ขอ้มลูทีน่ าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทันัน้เพยีงพอ ถูกตอ้ง ทนักาล และแจง้คณะกรรมการ
บรษิทัโดยทนัท ีในเรือ่งทีส่ าคญัหรอืควรทราบ 

6.4 พิจารณาแต่งตัง้ ก าหนดกฎบัตรของคณะอนุกรรมการระดับบริหาร และทบทวน  
ความเพยีงพอและความเหมาะสมของกฎบตัรปีละครัง้  

6.5 เป็นสื่อกลางระหว่างคณะกรรมการบริษัท พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย และสื่อสารต่อ
สาธารณชน 
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7. หน้าท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

7.1 ก ากบัดูแลการด าเนินงานในเชงิการเงนิ การลงทุน การด าเนินธุรกจิใหเ้ป็นไปตามกลยุทธ ์
นโยบายและทศิทางธุรกจิทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดอ้นุมตัไิว ้ 

7.2 ก ากับดูแลการด าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยัง่ยืน โดยดูแลให้มกีารด าเนินงานด้าน 
ต่าง ๆ ตามนโยบาย หลกัการ แนวปฏบิตัิทางด้านการก ากบัดูแลกจิการ และการพฒันา
อยา่งยัง่ยนื 

7.3 ก ากบัดูแลการด าเนินงานในเชงิปฏบิตักิารให้มปีระสทิธภิาพ โดยดูแลให้มแีละปฏบิตัติาม
ระบบการควบคุมภายใน การบรหิารความเสีย่ง บญัชแีละการเงนิ การก ากบัใหม้กีารปฏบิตัิ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามมาตรฐาน การแจ้งเบาะแส ความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ การจดัการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ การสรา้งสรรคด์ว้ยนวตักรรม และอื่น ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิาน 

7.4 ก ากบัดแูลใหม้โีครงสรา้งและระบบการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 
7.5 ก ากับดูแลให้มีการตรวจสอบกระบวนการในทุกส่วนทัง้ทางด้านกลยุทธ์ งบการเงิน  

การปฏบิตัติามกฎเกณฑแ์ละการท างาน 
7.6 ก ากบัดูแลใหม้ัน่ใจว่าองคก์รมบีุคลากรที่มคีวามสามารถ และทรพัยากรอื่นทีจ่ าเป็นส าหรบั

บรรลุตามแผนงาน และมกีารเตรยีมแผนการสบืทอดต าแหน่งงานและแผนพฒันาผูบ้รหิาร
ระดบัสงู 

7.7 ก ากบัดูแลใหม้กีารสื่อสาร ตดิตาม ประเมนิผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ตามนโยบายของ
คณะกรรมการบรษิทั และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั 

7.8 ก ากับดูแลและอนุมตัิเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบรษิัท และอาจแต่งตัง้หรอื
มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ ง หรือหลายคนกระท าการอย่างหนึ่ งอย่างใดแทน 
คณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก 
เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขอ านาจนัน้ ๆ ได ้

7.9 ก ากับดูแลให้บรษิัทในเครอืด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ ์และนโยบายระดบัเครอื 

7.10 ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
 

8. การประชมุคณะกรรมการบริหาร 

8.1 ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยไตรมาสละครัง้ โดยอาจมี 
การประชุมวาระพเิศษเพิม่เตมิตามความจ าเป็น 



 
 
 

 

กฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร บรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จ ากดั หน้า 4 จาก 4 

8.2 องค์ประชุมจะต้องประกอบด้วยกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า  2 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมด จงึจะถอืว่าครบองคป์ระชุม  

8.3 การวนิิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถอืเสยีงขา้งมาก กรรมการบรหิารคนหนึ่งมเีสยีงหนึ่งใน
การลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกี 
เสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชีข้าด 

8.4 ฝ่ายบริหาร พนักงาน ที่ปรึกษาภายนอก ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่คณะกรรมการบริหาร
เหน็สมควรอาจไดร้บัเชญิเขา้รว่มประชุมเพื่อรายงานหรอืใหข้อ้มลู 

8.5 เลขานุการของคณะกรรมการบรหิารหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย ท าหน้าทีใ่นการจดัท ารายงาน
การประชุมคณะกรรมการให้มีสาระส าคัญครบถ้วน และจัดเก็บรายงานและเอกสาร
ประกอบการประชุมอยา่งเป็นระบบ  
 

9. การประเมินผลการปฏิบติังาน  

คณะกรรมการบรหิารจะท าการประเมนิผลการปฏบิตัขิองตนเองเป็นประจ าทุกปี 
 

10. การรายงาน 

คณะกรรมการบรหิารต้องรายงานผลการด าเนินงาน หรอืข้อเสนอแนะอื่นใดที่เห็นว่าเป็นเรื่อง
ส าคญัทีค่ณะกรรมการบรษิทัควรทราบหรอืควรไดร้บัการแก้ไขปรบัปรุงเพื่อความเหมาะสม ทัง้นี้โดยมี
ประธานคณะกรรมการบรหิารเป็นผูร้ายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั  

 

11. การทบทวน 

คณะกรรมการบรหิารจะพิจารณาทบทวนกฎบตัรนี้เป็นประจ าทุกปีหรอืเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงที่
ส าคญั 
 


