
 

 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 

กฏบัตรคณะกรรมการกํากับดแูลกจิการ 

บทที่ 1 : ขอความเบื้องตน 

คณะกรรมการบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) มุงมั่นในการดําเนินกิจการตามนโยบายการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ เพื่อทําหนาท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัท โดยใหจัดทํากฎบัตรคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ เพื่อกําหนดขอบเขต อํานาจหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย หลักเกณฑและแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงานดานตางๆ เพื่อให

บริษัทมีหลักการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจที่ดียิ่งขึ้นเพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงานทุกระดับของบริษัท ไดยึดเปนหลักปฏิบัติในการดําเนินงานอยางเหมาะสมรวมทั้งสรางความนาเช่ือถือ

ใหกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายโดยมีขอความสาระสําคญัดังตอไปน้ี 

ขอ (1)  กฎบัตรนี้เรียกวา “กฎบัตรคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรย่ี จํากัด 

(มหาชน)” 

ขอ (2)  ใหกําหนดคํานิยามในกฎบัตรน้ีไวดังตอไปน้ี 

“บริษัท” หรือ “ไทย อะโกร” หมายถึง บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

“สํานักงาน ก.ล.ต.” หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

“กกบ.” หมายถึง คณะกรรมการบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

“กกก.” หมายถึง คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 

“ผูบริหาร” หมายถึง ประธานเจาหนาที่บริหาร ผูดํารงตําแหนงระดับบริหารสี่รายแรกนับตอจากประธาน

เจาหนาที่บริหารลงมา ผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทากับผูดํารงตําแหนงระดับบริหารรายท่ีสี่ทุกราย และผูจัดการฝายบัญชีและ

การเงิน 

บทที่ 2 : องคประกอบและคุณสมบัติ 

ขอ (3) กกก. ประกอบดวยผูบริหารไทยอะโกรมีจํานวนอยางนอย 3 (สาม) คน  

                    เม่ือกรรมการ กกก. ครบวาระการดํารงตําแหนงหรือมีเหตุอื่นใดที่ทําใหไมสามารถอยูไดจนครบ

วาระ และมีผลใหจํานวนสมาชิกนอยกวาจํานวนท่ีกําหนดคือ 3 (สาม) คน กกบ. จะตองแตงตั้งกรรมการ กกก. 

รายใหมใหครบถวนในทันทีหรืออยางชาภายใน 3 (สาม) เดือนนับแตวันท่ีจํานวนสมาชิกไมครบถวน เพื่อใหเกิด

ความตอเนื่องในการดําเนินงานของ กกก. 

ขอ (4) ที่ประชุม กกก. เปนผูพิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งกรรมการ กกก. คนหน่ึงใหดํารงตําแหนง

ประธานกรรมการ กกก. 

ขอ (5) ใหผูดํารงตําแหนงหัวหนางานสูงสุดที่รับผิดชอบงานเลขานุการบริษัท ใหปฏิบัติหนาที่เลขานุการ

คณะกรรมการ กกก. หรือในกรณีท่ีคณะกรรมการ กกก. เห็นสมควรแตงต้ังบุคคลที่มีความเหมาะสมเปนเลขานุการ

หรือผู ช วยเลขานุการกรรมการ กกก.  เพื่อ ให มีหน าที่ ใ นการจัด เตรี ยมการประ ชุมคณะกรรมการ                  

กกก. ตลอดจนเปนผูประสานงานใหมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทและหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ (ถามี) 
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เลขานุการ กกก. และผูชวยเลขานุการ กกก. มีหนาท่ีเขารวมประชุม กกก. แตไมมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนแตอยางใดทั้งสิ้นในทุกกรณี 

ขอ (6) กรรมการ กกก. ตองอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดําเนินงานของ กกก. และควรไดรับการอบรม

และเสริมสรางความรูอยางตอเน่ืองและสมํ่าเสมอในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของ กกก. เพื่อใหทันตอการ

เปล่ียนแปลงที่อาจเกิดข้ึนอยางตอเน่ืองและเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพประสทิธิผลของ กกก. 

ขอ (7) กรรมการ กกก. รวมทั้งประธานกรรมการ กกก. มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 (สาม) ป 

กรรมการ กกก. ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจจะไดรับการแตงต้ังใหมอีกก็ได 

ขอ (8) นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการ กกก. จะพนจากตําแหนงเม่ือ 

(ก) ตาย 

(ข) ลาออก 

(ค) พนจากตําแหนงกรรมการบริษัท 

(ง) กกบ. ลงมติใหออกหรือถูกถอดถอน 

(จ) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎบัตรน้ี 

ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการ กกก. วางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ กกบ. อาจ

แตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการ กกก. แทนโดยบุคคลที่เขาเปนกรรมการ กกก. แทนจะอยูใน

ตําแหนงไดเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ กกก. ซึ่งตนดํารงตําแหนงแทน 
 

บทที่ 3 : ขอบเขต อํานาจหนาทีแ่ละความรับผิดชอบ 

ขอ (9) กกก. มีอํานาจหนาที่ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทโดยจะตองปฏิบัติหนาที่ดวย

ความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซือ่สัตยสุจรติดังตอไปน้ี 

(9.1) กําหนดนโยบาย หลักเกณฑและแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในกิจการดานตางๆ ใหเปนไปตาม

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดทําคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance 

Handbook) และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจเพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ ไดยึดเปนแนว

ปฏิบัติในการดําเนินงาน โดยถือเปนภาระหนาท่ีที่สําคัญของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับตองไม

ละเลยในการปฏิบัติตามหลกัการที่ปรากฏอยูในคูมือฉบับน้ี  

(9.2) ติดตาม ทบทวนและปรับปรุงแกไขการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ใหเปนไปตาม

หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดขีองสํานักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

(9.3) สนับสนุนใหมีการเผยแพรการกํากับดูแลกิจการท่ีดีภายในองคกรใหเปนท่ีเขาใจของกรรมการ 

ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับและใหมีผลในทางปฏิบัตจินเปนวัฒนธรรมองคกร 
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(9.4) พิจารณาและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชุดยอยตางๆ (Self-Assessment of the Board of Directors’ Performance) ใหมีความ

เหมาะสมอยางนอยปละ 1 (หน่ึง) ครั้ง รวมทั้งเสนอความเห็นผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ชุดตางๆ ตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาตอไป  

(9.5) จัดทําแบบประเมินผลปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ กกก. ทั้งรายคณะและรายบุคคล 

อยางนอยปละ 1 (หน่ึง) คร้ัง เพ่ือเสนอ กกบ. เพ่ือพิจารณาตอไป 

(9.6) จัดทํารายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ กกก. อยางนอยปละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง เพ่ือเสนอ

ตอคณะกรรมการบริษัท โดยเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป 

(แบบ 56-2) ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการ กกก. ท้ังนี้จะตองระบุจํานวนครั้งในการ

ประชุมและจํานวนครั้งที่กรรมการ กกก. แตละคนเขารวมประชุมดวย 

(9.7) กําหนดนโยบายพรอมทั้งสนับสนุนใหมีการประเมินระดับมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการ

ภายในองคกรเปนประจําอยางนอยปละ 1 (หนึ่ง) คร้ัง เพื่อใหทราบปญหาอุปสรรคที่เปนเหตุใหการปฏิบัติงานไม

บรรลุวัตถุประสงค แลวรายงานใหคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและพิจารณาตอไป 

(9.8) สามารถขอความเห็นจากที่ปรึกษาที่มีความชํานาญและอิสระหรือไมมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน หากไมมีความชํานาญในเรื่องดังกลาว ตามความจําเปนและเหมาะสม โดยไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท 

(9.9) สงเสริม และสนับสนุน ใหกรรมการ กกก. ไดเขารับการอบรมพัฒนาความรูที่จําเปน และ

เสริมสรางทักษะในการปฏิบัติหนาที่กรรมการ กกก. อยางสม่ําเสมอ และใหเปดเผยขอมูลการฝกอบรมและการ

พัฒนาความรู ของกรรมการ กกก. ในรายงานประจําป (แบบ 56-1 One Report)  

(9.10) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัท ไดมอบหมายใหดําเนินการเปนคราวๆไป  

บทที่ 4 : การประชุม 

ขอ (10) ใหมีการประชุม กกก. ตามท่ีประธานกรรมการ กกก. เห็นสมควรและเหมาะสม โดยให

เลขานุการ กกก. นําสงเอกสารประกอบการประชุมใหกรรมการ กกก. และผูเขารวมประชุมเปนการลวงหนาไม  

นอยกวา 7 (เจ็ด) วัน เพื่อใหมีเวลาในการพิจารณาเรื่องตาง ๆ หรือเรียกขอขอมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 

นอกจากน้ีกรรมการ กกก. อาจเรียกประชุม กกก. เพื่อพิจารณาเรื่องที่อยูในขอบเขตอํานาจ

หนาท่ีและความรับผิดชอบของ กกก. ไดตามที่จะเห็นสมควรและเหมาะสม โดยใหเลขานุการ กกก. ดําเนินการ

เชนเดียวกับวรรคกอน 

ขอ (11) กรรมการ กกก. ที่มีสวนไดเสียในเรื่องใดที่พิจารณา หามแสดงความเห็นและออกเสียงลงมติใน

เรื่องน้ัน ๆ โดยใหระบุชื่อกรรมการ กกก. และเรื่องที่มีสวนไดเสียไวในเอกสารประกอบการประชุมในเรื่องน้ัน ๆ 

อยางชัดเจน 
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ขอ (12) ในการประชุม กกก. แตละครั้งจะตองมีกรรมการ กกก. มาประชุมดวยตนเองเกินกวาก่ึงหน่ึง จึง

จะถือวาครบเปนองคประชุมที่จะพิจารณาเรื่องตาง ๆ ได 

                      การประชุมคณะกรรมการ กกก. อาจจะจัดใหมีการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยปฏิบัติให

เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

ขอ (13) การออกเสียงลงมติในที่ประชุม กกก. ใหถือเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุมโดยประธาน

กรรมการ กกก. ไมมีสิทธิออกเสียงช้ีขาด ทั้งน้ีใหบันทีกความเห็นของกรรมการ กกก. ที่เห็นชอบและมีความเห็น

แยงไวในรายงานการประชุมในเรื่องท่ีลงมตินั้น ๆ ดวย 
 

บทที่ 5 : เบ็ดเตล็ด 
 

ขอ (14) ขอกําหนดในกฎบัตรน้ีจะตองอยูภายใตขอบังคับของบริษัท และบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

 การแกไขเปลี่ยนแปลงกฎบัตรน้ีจะกระทําไดเมื่อไดรับอนุมัติจาก กกบ. เทานั้น  

ขอ (15) กฎบัตรน้ีใหมีผลใชบังคับต้ังแตวนัที ่16 ธันวาคม 2564 เปนตนไป จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงแกไข

เปนลายลักษณอักษรเปนอยางอ่ืน 

 

อนุมัติโดยมติคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 13/2564 เม่ือวันที่ 16 ธันวาคม 2564 
 

 

 

(นายวิรัช อภิเมธีธํารง) 

ประธานกรรมการ 

 

 

 

(นางประภัสสร กันทะวงศ) 

เลขานุการบริษัทฯ 

 

 

 


