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กฎบัตรคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance Committee) 

1. วัตถุประสงคของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

  กฎบัตรฉบับน้ีจัดทําโดยคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณา

อนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ เพ่ือทําหนาที่ในการพิจารณากรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาดาน

ความย่ังยืน และดานความรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการดําเนินงานของบริษัทใหมีมาตรฐาน สอดคลองกับหลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 และระเบียบปฏิบัติอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ รวมถึง 

1. วางหลักเกณฑและกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ คูมือจริยธรรม นโยบายการตอตานการทุจริต

คอรรปัชั่น และนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมในการเสริมสรางใหบริษัท

มีแบบแผนและมาตรฐานในการปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการอยางเปนรูปธรรม 

2. เสริมสรางใหบริษัทมีการดําเนินงานภายในองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส นาเช่ือถือและตรวจสอบได 

3. เสริมสรางความรู และความเขาใจในหลักการกํากับดูแลกิจการ ใหแกกรรมการ ผูบริหาร พนักงานและ

ลกูจางของบริษัท รวมท้ังเพ่ือสรางใหเกิดจิตสํานึก และตระหนักถึงความสําคัญในการนําหลักการกํากับ

ดูแลกิจการไปสูการปฏิบัติ 

4. กํากับดูแลใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแล

กิจการอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ เพ่ือสรางความมั่นใจใหแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียในความ

เปนองคกรที่มีความเปนเลิศ 

 

2. องคประกอบ การแตงต้ัง และวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

  2.1 องคประกอบและการแตงตั้ง 

1. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการอิสระ และ

ผูบริหารของบรษิัทอยางนอยจํานวน 3 ทาน 

2. ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตองเปนกรรมการอิสระ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีและ

แสดงความคิดเห็นโดยอิสระ 

3. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี สามารถแตงต้ังเจาหนาที่ของบริษัทหน่ึง (1) ทาน เพ่ือทํา

หนาที่เลขานุการของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

2.2 วาระการดํารงตําแหนง 

1. กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสาม (3) ป โดยกรรมการที่พน

ตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทอีกได  

2. กรณีกรรมการที่เปนผูบริหารของบริษัทมีวาระการดํารงตําแหนงเทาที่ดํารงตําแหนงเปน

ผูบริหารของบริษัท เวนแตคณะกรรมการบริษัทจะมีมติเปนอยางอ่ืน 

3. นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีจะพนจากตําแหนง 

เมื่อ 
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(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

(4) คณะกรรมการบริษัทมมีติใหพนจากตําแหนง 

กรณีตําแหนงกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีวางลงจากเหตุขางตน หรือมีเหตุที่ไมสามารถดํารง

ตําแหนงไดจนครบวาระ ซึ่งมีผลใหจํานวนกรรมการไมครบตามองคประกอบ คณะกรรมการ

บริษัทจะแตงต้ังกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีใหมเพ่ือทดแทนตําแหนงท่ีวางลงภายในเกาสิบ 

(90) วัน นับตั้งแตวันที่จํานวนกรรมการไมครบถวน โดยใหกรรมการท่ีเขามาแทนมีวาระการ

ดํารงตําแหนงเทากับเวลาท่ีเหลือของกรรมการท่ีตนเขาทําหนาท่ีแทน ทั้งนี้ กรรมการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดีคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหย่ืนใบลาออกตอประธานคณะกรรมการบริษัท 

 

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

1. กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนบุคคลที่ไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน จํากัด 

กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ 

2. กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ตองเปนผูมีความรู ในดานการกํากับดูแลกิจการ และใชความรู  

ความสามารถ รวมท้ังประสบการณในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ใหประสบ

ผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของบริษัท 

3. สามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ 

 

4. ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

1. พิจารณากําหนด นโยบาย คูมือและแนวทางปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการที่ด ีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 

จริยธรรมของพนักงาน นโยบายเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืนของบริษัท นโยบายดานการตอตานการทุจริต

คอรรัปช่ัน (Anti-Corruption Policy) รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติอ่ืนใดท่ีจะสนับสนุนการดําเนินงานของ

บริษัท ในฐานะผูนําท่ีสรางคุณคาใหแกกิจการอยางย่ังยืน ตามแนวทางของธรรมาภิบาล เพื่อกอใหเกิดความ

โปรงใสเปนธรรมและสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัทอยางย่ังยืน 

2. พิจารณากําหนดนโยบาย คูมือและแนวทางปฏิบัติดานความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม 

(Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติใหมีการ

ปฏิบัติในทุกระดับ ตลอดจนดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และ

สิ่งแวดลอม 

3. ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ คูมือจริยธรรมธุรกิจ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวของใหเปนปจจุบัน  

อยางตอเนื่อง  โดยอางอิงกับขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย  และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พรอมทั้งนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา

และอนมุติั   การปรับปรุง 
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4. ใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

5. สงเสริมและกํากับดูแลใหการดําเนินกิจการของบริษัท และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผูบริหาร 

และพนักงานเปนไปตามนโยบายดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

6. กําหนดผูรับผิดชอบในการกํากับดูแลและกํากับการปฏิบัติงานขององคกรใหเปนไปตามกฎหมาย 

กฎระเบียบ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติที่ไดวางเอาไว 

7. ใหความเห็นชอบตอรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

8. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนประจําทุกป  และเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

9. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

5. การประชุมของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

1. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีจะตองจัดใหมีการประชุมอยางนอยปละสอง (2) คร้ัง 

2. ในการประชุมแตละครั้งจะตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

จึงจะครบองคประชุม 

3. กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีมีสวนไดเสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะตองไมเขารวมในการแสดงความ

คิดเห็น และงดออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ันๆ 

4. การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุม ใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทาใหประธานในที่ประชุมออกเสียง

เพ่ิมอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด โดยขณะที่มีการลงมติตองมีกรรมการอยูในท่ีประชุมไมนอยกวาสองใน

สาม (2/3) ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

5. ในการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอาจเชิญกรรมการหรือผูบริหารของบริษัท หรือผู ท่ี

เก่ียวของกับวาระการประชุมท่ีนําเสนอเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลในสวนท่ีเก่ียวของได 

6. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหเลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

สงหนังสือนัดประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสไปยังกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีไมนอยกวาเจ็ด (7) 

วันกอนวันประชุม และทําหนาที่จดบันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการประชุมภายในสิบส่ี (14) วัน 

รวมท้ัง จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนและติดตามใหคณะกรรมการ

กํากับดูแลกิจการที่ดีสามารถปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ รวมทั้งประสานงานกับผูท่ี

เก่ียวของตอไป   

 

6. การรายงานของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

  คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีจะตองรายงานการปฏิบัติหนาที่ตอคณะกรรมการบริษัท และรายงาน

การทําหนาที่ในรอบปที่ผานมาตอผูถือหุน โดยจัดทํารายงานและเปดเผยขอมูลตามขอบังคบัของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซ่ึงเปดเผยรายละเอียดดังนี้ 

1. จํานวนคร้ังที่ประชุม 
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2. จํานวนคร้ังที่กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีแตละคนเขารวมประชุม 

3. ผลการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรท่ีกําหนดไว 

 

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

  คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตองประเมินผลการปฏิบัติงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงาน ให

คณะกรรมการบริษัททราบ ทั้งน้ีเพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ และบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

 

  กฎบัตรคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีฉบับนี้ ไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท                 

ครั้งท่ี 8/2564    มีผลบังคับใช ต้ังแตวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564  เปนตนไป  

 

 

 

        

             ดร. พงศศกัติฐ เสมสันต  

                 ประธานกรรมการ 


