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กฎบัตรคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการกากับดู แลกิ จการจัดตั้งขึ้ นเพื่อช่ วยสนับสนุ นคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในการกาหนดนโยบาย
ด้านกากับดูแลให้บริ ษทั ฯ มีระบบหรื อกระบวนการบริ หารจัดการ ดาเนินงานและปฏิบตั ิตามนโยบายเกี่ยวกับ
การกากับดูแลกิจการที่ดี
2. องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูแ้ ต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน
โดยเลือกจากกรรมการจานวนหนึ่ งของบริ ษทั ฯ และ/หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ ทั้งนี้ กาหนดให้กรรมการอิสระเป็ น
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการกากับดูแลกิจการต้องเป็ นบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็ นผูม้ ี ค วามรู ้ ค วามสามารถ มี ค วามซื่ อ สั ต ย์สุ จริ ต มี จ ริ ย ธรรมในการด าเนิ น ธุ รกิ จ และมี เวลาเพี ย ง
พอที่จะอุทิศความรู ้ความสามารถและปฏิบตั ิหน้าที่แก่บริ ษทั ฯ ได้
2. มี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้วนและไม่ มีล กั ษณะต้อ งห้ามตามพระราชบัญ ญัติ บ ริ ษ ทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่ แก้ไขเพิ่ มเติ ม) และไม่มีลกั ษณะขาดความน่ าไว้วางใจตามที่ ประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
3. ไม่เป็ นบุคคลซึ่ งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อ
เข้าเป็ นหุ ้นส่ วน หรื อ กรรมการในนิ ติ บุคคลอื่ นซึ่ งประกอบกิ จการอันมี สภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ น
การแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ฯ ไม่วา่ จะทาเพื่อประโยชน์ของตนหรื อผูอ้ ื่น
3. วาระการดารงตาแหน่ ง
คณะกรรมการก ากับ ดู แ ลกิ จ การ มี ว าระการด ารงต าแหน่ ง 1 ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่ าตอบแทนจะพิ จารณาคัด เลื อกกรรมการจานวนหนึ่ งของบริ ษ ัท ฯ และ/หรื อผูท้ รงคุ ณ วุฒิ เพื่ อเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯพิจารณาแต่งตั้งเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการกากับดูแลกิ จการใหม่ทุกปี ในการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งแรกหลังการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี โดยกาหนดให้กรรมการอิสระเป็ น
ประธานกรรมการกากับ ดู แ ลกิ จการ ทั้งนี้ กรรมการที่ ค รบกาหนดวาระการด ารงต าแหน่ งดังกล่าวมี สิ ทธิ
กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
1. กากับดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการชุ ดย่อยที่ บริ ษทั ฯ จัดตั้งขึ้ น
รวมทั้งผูบ้ ริ หารและพนักงาน ให้เป็ นไปตามหลักการกากับดู แลกิ จการที่ ดี สอดคล้องกับนโยบายของ
บริ ษทั ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิ จการ และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ และ
เสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
1

3. กาหนดและทบทวนหลักเกณฑ์ ข้อพึงปฏิบตั ิที่สาคัญ ๆ ของบริ ษทั ฯ ตามนโยบายกากับดูแลกิจการที่ดี
4. ทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวทางการปฏิบตั ิงานที่ดีอย่างสม่าเสมอ
5. เสนอแนะข้อกาหนดที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดาเนิ นธุ รกิ จ ข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีแก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และพนักงานของบริ ษทั ฯ
6. ดูแลให้นโยบายกากับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบตั ิ มีความต่อเนื่อง และเหมาะสม
7. ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาแก้ไขขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
8. ดาเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
5. การประชุม
1. คณะกรรมการกากับดู แลกิ จการจะต้องจัด ให้มีการประชุ มตามความจาเป็ นและความเหมาะสมโดย
อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
2. วาระการประชุ ม และเอกสารการประชุ มจะต้องจัดส่ งให้แก่คณะกรรมการกากับดูแลกิ จการล่วงหน้า
ก่ อ นการประชุ ม ไม่ น้อ ยกว่ า 7 วัน เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการก ากับ ดู แ ลกิ จ การได้มี เวลาศึ ก ษาข้อ มู ล
อย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็ นกรณี จาเป็ นเร่ งด่วน
6. องค์ ประชุมและการลงคะแนนเสี ยง
1. ในการประชุ มคณะกรรมการกากับดู แลกิ จการ จะต้องมี กรรมการเข้าร่ วมประชุ มไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ ง
จึ งจะครบเป็ นองค์ป ระชุ ม ในกรณี ที่ป ระธานกรรมการกากับ ดู แลกิ จการไม่ อยู่ในที่ ป ระชุ มหรื อ ไม่
สามารถปฏิ บตั ิ หน้าที่ ได้ ให้กรรมการกากับดูแลกิ จการซึ่ งมาประชุ มเลื อกกรรมการกากับดู แลกิ จการ
คนใดคนหนึ่งทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม
2. มติ ที่ประชุ มคณะกรรมการกากับดู แ ลกิ จการจะถื อตามเสี ยงข้างมากของกรรมการที่ เข้าร่ วมประชุ ม
กรรมการที่ มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดจะต้องไม่เข้าร่ วมในการพิจารณาหรื อลงมติ ทั้งนี้ ในกรณี ที่คะแนน
เสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
7. การรายงาน
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการจะต้องรายงานผลการปฏิบตั ิ หน้าที่ ต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยสม่าเสมอ
และจัดทารายงานการทาหน้าที่ในรอบปี ที่ผา่ นมาต่อผูถ้ ือหุน้ ในรายงานประจาปี โดยเปิ ดเผยรายละเอียดดังนี้
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จานวนครั้งในการประชุม
จานวนครั้งที่กรรมการกากับดูแลกิจการแต่ละคนเข้าร่ วมประชุม
ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตรที่กาหนดไว้
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
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