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กฎบัตรคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 

ของ 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) 

                     ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 5/2555 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2555 

ไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ  เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ ในการก าหนดหลกัเกณฑ ์และ

แนวทางในการก ากบัดูแลกิจการ เพ่ือน าพาองคก์รไปสู่ความส าเร็จท่ีย ัง่ยนื  มีความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

                     คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ มีความตั้งใจท่ีจะเผยแพร่หลกัการก ากบัดูแลกิจการ และแนวทางในการปฏิบติัท่ีดีใหแ้ก่

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน  เพื่อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถน าไปประยกุตใ์ช้ในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม  ซ่ึง

จะช่วยยกระดบัมาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีการ

บริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบไดแ้ละสามารถสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  ผูท่ี้สนใจลงทุน และผูมี้ส่วนได้

เสียทุกกลุ่ม 

                      คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ  ไดจ้ดัท ากฎบตัรคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการข้ึน โดยระบุถึงขอบเขตภาระหนา้ท่ี 

ความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบติั  เพ่ือใชเ้ป็นมาตรฐานในการปฏิบติังานของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ และเพ่ือให้

สามารถปฏิบติัหนา้ท่ี ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ต่อไป 

1. วตัถุประสงค ์

           คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ มีวตัถุประสงคใ์นการปฏิบติัหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1.1 เพื่อวางหลกัเกณฑใ์นการเสริมสร้างใหบ้ริษทัฯ มีแบบแผน และมาตรฐานในการปฏิบติั ดา้นการก ากบัดูแลกิจการอยา่ง

เป็นรูปธรรม 

1.2 เพื่อเสริมสร้างใหบ้ริษทัฯ มีการด าเนินงานภายในองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ  มีความโปร่ง ใส น่าเช่ือถือ และตรวจสอบ

ได ้

1.3 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และความเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกิจการ ใหแ้ก่ กรรมการ  ผูบ้ริหาร  และพนกังานของบริษทัฯ 

เพ่ือสร้างใหเ้กิดจิตส านึก และตระหนกัถึงความส าคญัในการน าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไปสู่การปฏิบติัอยา่งเป็น

รูปธรรม 
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1.4  เพื่อใหค้  าแนะน าแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ในการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ อยา่ง

ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ  เพ่ือสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ในความเป็นองคก์รท่ีมีการ

ปฏิบติังานอยา่งโปร่งใส เช่ือถือได ้

2. องคป์ระกอบ 

2.1  คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูแ้ตง่ตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ  โดยคดัเลือกจากกรรมการ  ผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

และ/หรือผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอก 

2.2  คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ตอ้งมีกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน ตอ้งมาจากกรรมการท่ี

เป็นอิสระ 

อน่ึง คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการอาจปรึกษาหรือแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญอิสระจากบุคคลภาย นอกไดใ้นกรณีท่ีจ าเป็น โดย

เป็นค่าใชจ่้ายของบริษทัฯซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

3. บทบาท หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ 

3.1  คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ตอ้งอุทิศเวลา และสามารถใชดุ้ลพินิจของตนไดอ้ยา่งอิสระและมีเป้าหมาย เพื่อ

ประโยชน์สูงสุดในการเสริมสร้างใหบ้ริษทัฯ มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

3.2  ศึกษาและจดัท าร่างนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ ภายใตก้รอบของกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเป็น

ปัจจุบนัขององคก์รท่ีท าหนา้ท่ีก ากบัดูแล เช่น ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนแนวทางในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีเป็น

มาตรฐานสากล 

3.3  น าเสนอร่างนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติั และน าออกใชเ้ป็นแนวทางใน

การปฏิบติัของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน    โดยจดัท านโยบายการก ากบัดูแลกิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

3.4  ใหค้  าแนะน าแก่กรรมการ  ผูบ้ริหาร  และพนกังานของบริษทัฯ ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกรอบ และหลกัเกณฑข์อง

นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ  เพื่อใหก้ารท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลของกรรมการ และการบริหารจดัการของฝ่ายบริหารเป็นไป

ดว้ยดี มีผลในทางปฏิบติั และมีความต่อเน่ืองอยา่งเหมาะสม เป็นไปตามความคาดหวงัของผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก

กลุ่ม 
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3.5  พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการอยา่งสม ่าเสมอ   เพ่ือใหน้โยบายการก ากบัดูแลกิจการของ

บริษทัฯ ทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัแนวทาง การปฏิบติัตามมาตรฐานสากล  ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ ระเบียบ 

ขอ้บงัคบัต่าง ๆ  และขอ้เสนอแนะ ขององคก์รภายในท่ีท าหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกิจการ 

3.6  ติดตามและประเมินผล การปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษทัฯ  ตามแนวทางการปฏิบติัท่ีดีท่ีก าหนด

ไวใ้นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ เป็นประจ าทุกส้ินปี 

3.7  จดัท ารายงานผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการ และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษทัฯ พร้อมทั้งเสนอความเห็นและ

ขอ้เสนอแนะท่ีจ าเป็น 

3.8  เสนอแนะแนวทางในการปฏิบติัท่ีดี เก่ียวกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการด าเนินธุรกิจ ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนกังานของบริษทัฯ 

3.9  แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือท าหนา้ท่ีสนบัสนุนงานการก ากบัดูแลกิจการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม 

4. วาระการด ารงต าแหน่ง 

          กรรมการก ากบัดูแลกิจการ มีวาระอยูใ่นต าแหน่ง คราวละ 3 ปี 

            กรรมการก ากบัดูแลกิจการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บแต่งตั้งใหม่ไดอี้ก 

5. การประชุม 

5.1  จะตอ้งจดัใหมี้การประชุม อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

5.2   ในการประชุมแต่ละคร้ัง จะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง ของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบ

เป็นองคป์ระชุม 

5.3   การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุม ใหถื้อเสียงขา้งมาก ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมเพ่ิมอีกเสียงหน่ึงเป็น

เสียงช้ีขาด 

6. ค่าตอบแทน 

กรรมการก ากบัดูแลกิจการ มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทน ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนด 
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7. การรายงาน 

7.1 รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ใหร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ พร้อมท าขอ้เสนอแนะ

ตามความเหมาะสม 

7.2 รายงานผลการปฏิบติัตามหนา้ท่ี ของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ท่ีมีต่อผูถื้อหุน้ ใหร้ายงานไวใ้นรายงานประจ าปี 

และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด  

กฎบตัรคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมฯ คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 26 

กมุภาพนัธ์ 2556  และมีมติทบทวนจากการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2562 

 

 

 

(นายประยรู  พลพิพฒันพงศ)์ 

ประธานกรรมการ 
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