
กฎบตัรคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

ของ 

บริษัท เชียงใหมโ่ฟรเซน่ฟดูส์ จ ากดั (มหาชน) 

                     ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท เชียงใหม่โฟรเซน่ฟดูส์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 5/2555 

เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2555 ได้มีมติแตง่ตัง้คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ  เพ่ือสนบัสนนุการ

ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท ในการก าหนดหลกัเกณฑ์ และแนวทางในการก ากบัดแูลกิจการ เพ่ือ

น าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จท่ียัง่ยืน  มีความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม 

                     คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ มีความตัง้ใจท่ีจะเผยแพร่หลกัการก ากบัดแูลกิจการ และ

แนวทางในการปฏิบตัิท่ีดีให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ

สามารถน าไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานได้อย่างเป็นรูปธรรม  ซึง่จะช่วยยกระดบัมาตรฐานคณุธรรม 

และจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีการบริหาร

จดัการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้และสามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น  ผู้ ท่ีสนใจ

ลงทนุ และผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม 

                      คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ  ได้จดัท ากฎบตัรคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการขึน้ 

โดยระบถุึงขอบเขตภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบตัิ  เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการ

ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ และเพื่อให้สามารถปฏิบตัิหน้าท่ี ให้บรรลวุตัถปุระสงค์

ของบริษัท ต่อไป 

1. วตัถปุระสงค์ 

           คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ มีวตัถปุระสงค์ในการปฏิบตัิหน้าท่ี ดงันี ้

1.1  เพ่ือวางหลกัเกณฑ์ในการเสริมสร้างให้บริษัท มีแบบแผน และมาตรฐานในการปฏิบตัิ ด้าน

การก ากบัดแูลกิจการอย่างเป็นรูปธรรม 

1.2  เพ่ือเสริมสร้างให้บริษัท มีการด าเนินงานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  มีความโปร่ง ใส 

น่าเช่ือถือ และตรวจสอบได้ 
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1.3  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจในหลกัการก ากบัดแูลกิจการ ให้แก่ กรรมการ  

ผู้บริหาร  และพนกังานของบริษัท เพ่ือสร้างให้เกิดจิตส านกึ และตระหนกัถึงความส าคญัใน

การน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีไปสู่การปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม 

1.4  เพ่ือให้ค าแนะน าแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ในการปฏิบตัิตามหลกัการ

ก ากบัดแูลกิจการ อย่างถกูต้องและมีประสิทธิภาพ  เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหุ้น และ 

ผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม ในความเป็นองค์กรท่ีมีการปฏิบตัิงานอย่างโปร่งใส เช่ือถือได้ 

2. องค์ประกอบ 

2.1  คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ  โดยคดัเลือกจาก

กรรมการ  ผู้บริหารของบริษัท และ/หรือผู้ทรงคณุวฒุิจากภายนอก 

2.2  คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ ต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการอย่างน้อย 1 

คน ต้องมาจากกรรมการท่ีเป็นอิสระ 

อนึง่ คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการอาจปรึกษาหรือแต่งตัง้ผู้ เช่ียวชาญอิสระจากบคุคลภาย 

นอกได้ในกรณีท่ีจ าเป็น โดยเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทซึง่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

3. บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

3.1  คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ ต้องอทุิศเวลา และสามารถใช้ดลุพนิิจของตนได้อย่างอิสระ

และมีเป้าหมาย เพื่อประโยชน์สงูสดุในการเสริมสร้างให้บริษัท มีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

3.2  ศกึษาและจดัท าร่างนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลกัเกณฑ์ 

ระเบียบ และข้อบงัคบัท่ีเป็นปัจจบุนัขององค์กรท่ีท าหน้าท่ีก ากบัดแูล     เช่น ตลาดหลกัทรัพย์ 

      แห่งประเทศไทย   ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และหน่วย 

       งานท่ีเก่ียวข้อง     ตลอดจนแนวทางในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีท่ีเป็นมาตรฐานสากล 

3.3  น าเสนอร่างนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ      เพ่ือพจิารณาอนมุตัิ  

       และน าออกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน    โดยจดั 
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       ท านโยบายการก ากบัดแูลกิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

3.4  ให้ค าแนะน าแก่กรรมการ  ผู้บริหาร  และพนกังานของบริษัท   ในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามกรอบ 

และหลกัเกณฑ์ของนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ   เพ่ือให้การท าหน้าท่ีก ากบัดแูลของ

กรรมการ และการบริหารจดัการของฝ่ายบริหารเป็นไปด้วยดี มีผลในทางปฏิบตัิ และมีความ

ต่อเน่ืองอย่างเหมาะสม เป็นไปตามความคาดหวงัของผู้ ถือหุ้น และผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม 

3.5  พจิารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก ากบัดแูลกิจการอย่างสม ่าเสมอ   เพ่ือให้

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท ทนัสมยัและสอดคล้องกบัแนวทาง การปฏิบตัิตาม

มาตรฐานสากล  ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบงัคบัต่าง ๆ  และข้อเสนอแนะ 

ขององค์กรภายในท่ีท าหน้าท่ีในการก ากบัดแูลกิจการ 

3.6  ติดตามและประเมินผล การปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัท  ตาม

แนวทางการปฏิบตัิท่ีดี  ท่ีก าหนดไว้ในนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ เป็นประจ าทกุสิน้ปี 

3.7  จดัท ารายงานผลการประเมินการก ากบัดแูลกิจการ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

พร้อมทัง้เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะท่ีจ าเป็น 

3.8  เสนอแนะแนวทางในการปฏิบตัิท่ีดี เก่ียวกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการด าเนินธุรกิจ 

ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท 

3.9  แต่งตัง้คณะท างานเพ่ือท าหน้าท่ีสนบัสนนุงานการก ากบัดแูลกิจการ ได้ตามความจ าเป็น

และเหมาะสม 

4. วาระการด ารงต าแหน่ง 

         กรรมการก ากบัดแูลกิจการ มีวาระอยู่ในต าแหน่ง คราวละ 3 ปี 

           กรรมการก ากบัดแูลกิจการซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตัง้ใหม่ได้อีก 
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5. การประชมุ 

5.1  จะต้องจดัให้มีการประชมุ อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 

5.2   ในการประชมุแต่ละครัง้ จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจ านวน 

  กรรมการทัง้หมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

5.3   การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุ ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ี 

 ประชมุเพิ่มอีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

6. ค่าตอบแทน 

กรรมการก ากบัดแูลกิจการ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด 

7. การรายงาน 

7.1  รายงานผลการประชมุของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ ให้รายงานต่อคณะกรรมการ

บริษัท พร้อมท าข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม 

7.2  รายงานผลการปฏิบตัิตามหน้าท่ี ของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ ท่ีมีต่อผู้ ถือหุ้น ให้

รายงานไว้ในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี ตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยก าหนด  

กฎบตัรคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทในการประชมุ ครัง้

ท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2556 

 

 

(นายประยรู  พลพิพฒันพงศ์) 

ประธานกรรมการ 
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