
กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั 

ของ 

บริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ากดั (มหาชน) 

1. วตัถุประสงค ์

คณะกรรมการบริษทั ในฐานะตวัแทนของผูถื้อหุน้ มีหนา้ท่ีก ากบัดูแลการบริหารงานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถุประสงค ์ และขอ้บงัคบัของบริษทั และดูแลใหฝ่้ายจดัการ บริหารงานภายใตน้โยบายการก ากบัดูแลกิจการ มีความ

รับผิดชอบต่อสงัคม เพื่อการส่งเสริมและสร้างเสริมความเช่ือมัน่ของผูถื้อหุน้ สาธารณชน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

2. องคป์ระกอบและการแต่งตั้ง 

คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการอ่ืน จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และ

กรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และมีกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระ 

ไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดและตอ้งไม่ต ่ากวา่ 3 คน 

ผูถื้อหุน้เป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัแตง่ตั้งคณะกรรมการบริษทั 

ใหค้ณะกรรมการบริษทั เลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริษทั  

การแต่งตั้งกรรมการบริษทั ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  ทั้งน้ี จะตอ้งมีความ

โปร่งใส และชดัเจน  โดยการพิจารณาจะตอ้งมีประวติัการศึกษา และประสบการณ์การประกอบวชิาชีพของบุคคลนั้น ๆ   โดย

มีรายละเอียดท่ีเพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทัฯและผูถื้อหุน้ 

3. คุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทั 

 กรรมการบริษทั ตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีความซ่ือสตัย ์สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีเวลา

อยา่งเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทัได ้

 มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งตอ้งไม่

มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ 

ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

 กรรมการบริษทั สามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไดไ้ม่เกิน 3 บริษทั แต่ทั้งน้ีในการเป็น

กรรมการดงักล่าว ตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการของบริษทั และตอ้งเป็นไปตามแนวทางของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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 กรรมการอิสระ ตอ้งมีคุณสมบติัเก่ียวกบัความเป็นอิสระตามท่ีบริษทัฯก าหนด และเป็นไปตามแนวทางเดียวกนักบั

คุณสมบติัของกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง คุณสมบติัและขอบเขตการ

ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งสามารถดูแลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทุกรายไดเ้ท่าเทียมกนั และไม่ให้

เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  นอกจากนั้นยงัตอ้งสามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั  โดยใหค้วามเห็น

อยา่งเป็นอิสระได ้

ส าหรับกรรมการอิสระ บริษทัก าหนดใหห้มายความถึงกรรมการท่ีไม่ท าหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหาร เป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ

จากฝ่ายจดัการ และผูถื้อหุน้ท่ีมีอ านาจควบคุม และเป็นผูซ่ึ้งไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั ในลกัษณะท่ีจะท าใหมี้

ขอ้จ ากดั ในการแสดงความเห็นท่ีเป็นอิสระ และจะตอ้งมีคุณสมบติัเพ่ิมเติม คือ 

 ไม่ถือหุน้เกินร้อยละ 0.50 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ใหน้บัรวมถึง

หุน้ท่ีถือโดยผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ย 

 เป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนไดไ้ม่เกิน 3 บริษทั 

 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง  พนกังาน    ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า หรือมีอ านาจควบคุม

บริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั หรือบริษทัท่ีผูถื้อหุน้รายใหญ่เขา้ไปถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

เกินกวา่ร้อยละ 5 ของทุนช าระแลว้ หรือเป็นบุคคลท่ีมีความขดัแยง้ โดยตอ้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียในลกัษณะ

ดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

 ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส 

พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้

เป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

 ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการ

ขดัขวาง การใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระ และไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งอิสระเก่ียวกบัการ

ด าเนินงานของบริษทั 

 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุน้

รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของส านกังานสอบบญัชี  ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของ

บริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้สงักดัอยู ่ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 
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 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน  ซ่ึง

ไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  ทั้งน้ี ใน

กรณีท่ีผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพเป็นนิติบุคคล ใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ 

ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่

นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 

 ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนไดเ้สียไม่วา่ทางตรง หรือทางออ้มในดา้นการเงิน และการบริหารงานในบริษทั บริษทัยอ่ย 

บริษทัร่วม หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

 ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ตามท่ี ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

 เป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

 สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกรายใหเ้ท่าเทียมกนั 

 สามารถดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ระหวา่งบริษทักบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือบริษทัอ่ืน ซ่ึงมี

ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่กลุ่มเดียวกนั 

 สามารถเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการ เพ่ือตดัสินใจในประเดน็ท่ีส าคญัของบริษทั 

 เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ ตลอดจนภาวะผูน้ า และวสิยัทศัน์ท่ีจะเป็น

ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

4. วาระการด ารงต าแหน่ง 

ก าหนดใหก้รรมการบริษทั ด ารงต าแหน่ง คราวละ 3 ปี และเม่ือครบก าหนดออกตามวาระ อาจไดรั้บพิจารณาเลือกตั้งใหเ้ป็น

กรรมการบริษทัใหม่ไดอี้ก 

ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการบริษทัออกจากต าแหน่ง จ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการใน

ขณะนั้น ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป

ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวแลว้ 

กรรมการบริษทัพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

 ตาย 

 ลาออก 
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 ขาดคุณสมบติัการเป็นกรรมการบริษทั    หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั หรือมีลกัษณะท่ี

แสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามท่ีก าหนดไว ้

ในพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 

 ศาลมีค าสัง่ใหอ้อก 

กรรมการบริษทัคนใด จะลาออกจากต าแหน่งใหย้ืน่ใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษทั ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริษทั

วา่งลง เพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งบุคคล ซ่ึงมีคุณสมบติัเหมาะสม และไม่มี

ลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการท่ีวา่ง 

เหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู ่ ของ

กรรมการท่ีเขา้มาแทน 

5. อ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 

นอกจากหนา้ท่ีหลกัในฐานะผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ อ านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบของกรรมการบริษทั ยงั

เป็นไปตามท่ีไดก้ าหนดไวโ้ดยกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้  ซ่ึงรวมถึงการด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

 คณะกรรมการมีหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงรวมถึงการก ากบัดูแลใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์

ขอ้บงัคบัและมติท่ีประชุมของผูถื้อหุน้ 

 ก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ อุดมการณ์ หลกับรรษทัภิบาลในการด าเนินธุรกิจ และกลยทุธ์ของบริษทั 

 บริหารและด าเนินงานตามวตัถุประสงค ์ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานบริษทั รวมทั้งติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติั 

ตามแผนงานท่ีก าหนด 

 จดัใหมี้ระบบบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชี รวมทั้งดูแลใหมี้ระบบการควบคุมภายใน และการ

ตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 ตรวจติดตามและจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจเกิดข้ึน รวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

 ก าหนดแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งครอบคลุม และดูแลใหผู้บ้ริหารมีระบบ หรือกระบวนการท่ีมี

ประสิทธิภาพ ในการบริหารจดัการความเส่ียง 

 ดูแลใหมี้ระบบ หรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเหมาะสม เพ่ือก่อใหเ้กิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและ

ระยะยาว 
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 ประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ดัการ และก าหนดค่าตอบแทน ใหส้อดคลอ้งกบัผลการด าเนินงาน 

 จดัใหมี้ช่องทางในการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้แต่ละกลุ่ม และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัอยา่งเหมาะสม 

 จดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน โปร่งใส น่าเช่ือถือ และมีมาตรฐานสากล 

 เป็นผูน้ า และเป็นตวัอยา่งในการปฏิบติังานท่ีดี 

 คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารระดบัสูง ใหก้ารยอมรับต่อมาตรการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ มีอ านาจหนา้ท่ี

และความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย แนวทางและขั้นตอนการปฏิบติั และใหก้ารสนบัสนุนการน ามาตรการต่าง ๆ 

ไปปฏิบติัใหเ้กิดเป็นรูปธรรม เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารระดบัสูง ไดต้ระหนกั และให้

ความส าคญักบัมาตรการดงักล่าวอยา่งแทจ้ริง และปลูกฝังใหย้ดึถือปฏิบติัจนเป็นวฒันธรรมขององคก์ร 

 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่อยา่งเคร่งครัด หากไม่ปฏิบติั

ตามจะถือเป็นความผิดทางวนิยัและถูกลงโทษตามระเบียบท่ีบริษทัก าหนดไวแ้ละอาจไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการ

กระท านั้นเป็นการกระท าท่ีผดิกฎหมาย 

6. การประชุม 

 บริษทัก าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการล่วงหนา้เป็นรายปี โดยก าหนดใหมี้การประชุมอยา่งสม ่าเสมออยา่งนอ้ย 

ไตรมาสละ 1 คร้ัง และกรรมการแต่ละคนทราบก าหนดการดงักล่าว 

 ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ ร่วมกนัพิจารณาเร่ืองเขา้วาระการประชุม 

 จดัใหมี้การส่งหนงัสือเชิญประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ใหก้รรมการล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 7 

วนัก่อนวนัประชุม เพ่ือใหมี้เวลาพิจารณาขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 

 ก าหนดใหมี้กรรมการเขา้ร่วมประชุมครบองคป์ระชุม เม่ือมีการพิจารณาลงมติในเร่ืองส าคญั ๆ เช่น การไดม้าหรือ

จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั และบริษทัยอ่ย ท่ีมีผลกระทบส าคญัต่อบริษทั การขยายโครงการลงทุน การก าหนด

ระดบัอ านาจบริหารงาน การก าหนดนโยบายบริหารการเงิน และการบริหารความเส่ียง เป็นตน้ 

 ในท่ีประชุม หากกรรมการคนใด เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีพิจารณา ตอ้งออกจากท่ีประชุมก่อนเร่ิมพิจารณาในวาระ

นั้น ๆ 

 กรรมการทุกคนมีสิทธิท่ีจะเสนอเร่ืองเขา้สู่วาระการประชุม ตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารส าคญั

อ่ืนๆ หากมีขอ้สงสยั   กรรมการอ่ืนและฝ่ายจดัการตอ้งด าเนินการเพ่ือตอบขอ้สงสยันั้น 

 เลขานุการบริษทั หรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย ตอ้งจดัท ารายงานการประชุมใหค้รบถว้นสมบูรณ์ภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 
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7. องคป์ระชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ตอ้งมีกรรมการบริษทัมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวน กรรมการบริษทัทั้งหมด  

จึงจะเป็นองคป์ระชุม        การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก 

กรรมการบริษทัคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกเสียง

หน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

8. การประเมินผล 

การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการของบริษทั จะจดัใหมี้ข้ึนทุกปี  โดยมีการแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ประเภท 

คือ 1) การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการรายบุคคล 2) การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะ และ 

3) การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการ ทั้งน้ี คณะกรรมการจะใชก้ารประเมินผลการปฏิบติังานเป็นขอ้มูล

ประกอบความเห็นของคณะกรรมการบริษทั น าเสนอผูถื้อหุน้ในการพิจารณาวาระการเลือกตั้งกรรมการซ่ึงออกตามวาระ  

กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั ไดรั้บการอนุมติั จากการประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2556 

ปรับปรุงคร้ังท่ี 1 จากการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559 

 

 

 

(นายประยรู  พลพิพฒันพงศ)์ 

ประธานกรรมการ 
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