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กฎบตัรคณะกรรมการก ากับดแูลกิจการ 
1. วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของกลุม่บริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (GCG : Good 
Corporate Governance) และจรรยาบรรณธุรกิจ จึงมีการแต่งตัง้  คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ (Corporate 
Governance Committee: CGC) เพื่อสง่เสริมให้การด าเนินงานของกลุม่บริษัทฯ เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่
ดี รวมทัง้บรรลนุโยบายการก ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจที่ก าหนดขึน้ และยงัเพิ่มความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้
ลงทนุ และผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย ตลอดจนเป็นการเพิ่มมลูคา่และสง่เสริมการเติบโตอยา่งยัง่ยืนของกลุม่บริษัทฯ 
 

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
2) คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ จ านวน 7 คน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอยา่งน้อย 3 คน  
3) คณะกรรมการบริษัท แตง่ตัง้กรรมการอิสระ 1 ทา่น เป็นประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
4)  คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการสามารถแต่งตัง้พนักงานของบริษัทฯ จ านวน 1 คน ท าหน้าที่เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
 

3. วาระการด ารงต าแหน่ง 

1) คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี โดยกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีพ้นต าแหน่ง
ตามวาระ อาจได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ 

2) กรรมการก ากบัดแูลกิจการมีวาระการด ารงต าแหนง่เท่ากบัระยะเวลาการด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท โดยจะครบ
วาระการด ารงต าแหน่งในการประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นพร้อมกับการครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัท  

3) กรณีที่ต าแหน่งกรรมการก ากับดูแลกิจการว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติและไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการก ากบัดแูลกิจการ โดยกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่เข้าด ารงต าแหนง่แทนนัน้จะ
อยูใ่นต าแหนง่ได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน 

 
4. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ด้านการก ากับดูแลกิจการ 

1) ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ เพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
2) ก ากบัดแูล ให้ค าปรึกษา ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ และคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ 

และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
3) ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ ให้มีความเหมาะสมอยา่งสม ่าเสมอ 
4) เสนอแนะข้อก าหนดที่เก่ียวกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการในการด าเนินธุรกิจ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 
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5) จดัให้มีการประชาสมัพนัธ์เร่ืองนโยบายการก ากบัดแูลกิจการและแนวปฏิบตัิที่ดีให้พนกังานในองค์กรทราบ 
6) จดัท ารายงานการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ เป็นประจ าทกุปี 

ด้านจรรยาบรรณธุรกิจ 

1) จดัท าคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

2) ก ากบัดแูล ให้ค าปรึกษา ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

3) ทบทวน และปรับปรุงคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ ให้มีความเหมาะสมอยา่งสม ่าเสมอ 

4) เสนอแนะข้อก าหนดที่เก่ียวกบัหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 

5) รับเร่ืองร้องเรียนการกระท าที่อาจจะฝ่าฝืนจริยธรรมธุรกิจ รวมทัง้ด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง ชีแ้จงข้อซักถามและ

ตีความ ในกรณีที่มีข้อสงสยั 

6) ดแูลการสร้างจิตส านกึและการอบรมพนกังาน ให้มีความรู้ความเข้าใจจริยธรรมธุรกิจ และเสริมสร้างให้พนกังานทกุ

คนยดึถือและปฏิบตัิ 

7) รายงานเก่ียวกับจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการ

พิจารณา ในกรณีที่มีเร่ืองส าคัญ ซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ รวมทัง้ให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและ

ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม 

 

5. การประชุม 

1) คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการจะต้องให้มีการประชมุอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ และมีอ านาจในการเรียกประชมุเพิ่มได้
ตามความจ าเป็น  

2) ให้ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการเป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการไมอ่ยูใ่นที่
ประชุมหรือติดภารกิจที่จ าเป็น ให้กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่มาประชุมเลือกกรรมการก ากบัดแูลกิจการคนหนึ่ง
เป็นประธานท่ีประชมุ 

3) วาระการประชมุและเอกสารประกอบการประชมุจะต้องจดัสง่ให้แก่คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการลว่งหน้าก่อนวนั

ประชมุ เว้นแตใ่นกรณีจ าเป็นหรือเร่งดว่น จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอื่น หรือก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ได้  

4) ในการประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการต้องมีกรรมการร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะครบเป็นองค์
ประชมุ 

5) มติที่ประชุมคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการจะถือเสียงข้างมากของกรรมการที่ร่วมประชุม โดยกรรมการหนึ่งคนมี
เสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด  ทัง้นี ้
กรรมการทีม่ีสว่นได้เสยีในเร่ืองใดจะต้องไมเ่ข้าร่วมการพิจารณาหรือลงมติ  
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6. การรายงาน 

1) คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการจะต้องรายงานผลการปฏิบตัิหน้าที่และข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท
หลงัจากที่มีการประชมุ 

2) จดัท ารายงานการท าหน้าที่ของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาต่อผู้ ถือหุ้น เพื่อเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ าปี โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

(1) จ านวนครัง้ในการประชมุ 
(2) จ านวนครัง้ที่คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการแตล่ะคนเข้าร่วมประชมุ 
(3) ผลการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัรที่ก าหนดไว้ 

 
7. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการจะทบทวนกฎบตัรนีท้กุปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลีย่นแปลงตามที่เห็นสมควร เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 
 

   
 

 
 

 
 
 
 


