
กฎบัตรของคณะกรรมการกาํกับดูแลความยั�งยนืและบรรษัทภบิาล 

วัตถุประสงค์ตามที�คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ นโยบายตอ่ต้านการ
คอร์รัปชั�น เพื�อให้การดําเนินธุรกิจของบริษัท มีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและแสดง
ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื�อสร้างความเชื�อมั�นต่อสาธารณชนตลอดถึงเพื�อให้บริษัทมีการบริหาร
จดัการให้องค์กรเติบโตและสร้างมลูค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุม่ได้อย่างยั�งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงมี
มติให้มีการแต่งตั 1งคณะกรรมการกํากบัดูแลความยั�งยืนและบรรษัทภิบาล รวมทั 1งให้มีการจัดทํากฎบัตร
คณะกรรมการกํากบัดแูลความยั�งยืนและบรรษัทภิบาลขึ 1น เพื�อให้คณะกรรมการกํากบัดแูลความยั�งยืนและ
บรรษัทภิบาลสามารถปฏิบัติหน้าที�ตามที�คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายอย่างมีประสิทธิผลและเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล 
หมวดที� 1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคดัเลือกและแตง่ตั 1งกรรมการกํากับดแูลความยั�งยืนและ
บรรษัทภิบาล และประธานกรรมการกํากบัดแูลความยั�งยืนและบรรษัทภิบาล ทั 1งนี 1ประธานกรรมการกํากบั
ดแูลความยั�งยืนและบรรษัทภิบาล ต้องเป็นกรรมการอิสระ 

2. คณะกรรมการกํากบัดแูลความยั�งยืนและบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 
3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�ง 

3. กรรมการกํากับดูแลความยั�งยืนและบรรษัทภิบาลต้องเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ และคณุสมบติัที�เหมาะสม    

4. คณะกรรมการกํากับดแูลความยั�งยืนและบรรษัทภิบาลต้องสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติ
หน้าที�ในบริษัทได้อยา่งเพียงพอและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. กรรมการกํากับดูแลความยั�งยืนและบรรษัทภิบาล มีวาระการดํารงตําแหน่งตามรอบ
ระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัทโดยกรรมการกํากบัดแูลความยั�งยืนและบรรษัทภิบาลซึ�งพ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระอาจจะได้รับการแตง่ตั 1งใหม่อีกได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม  

นอกจากพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้วกรรมการกํากับดแูลความยั�งยืนและบรรษัทภิบาลจะ
พ้นจากตําแหน่งเมื�อ 
ก.ตาย 
ข.ลาออก 
ค.พ้นจากตําแหนง่กรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัท 
ง.คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกหรือถกูถอดถอน 
ในกรณีที�กรรมการกํากบัดแูลความยั�งยืนและบรรษัทภิบาลประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ

การดํารงตําแหน่งกรรมการกํากับดแูลความยั�งยืนและบรรษัทภิบาล ให้แจ้งบริษัทพร้อมระบุเหตุผลเพื�อที�
คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแตง่ตั 1งกรรมการอื�นที�มีคณุสมบติัครบถ้วนทดแทนกรรมการที�ลาออก 



 2 / 6 

 

ในกรณีที�ตําแหน่งกรรมการกํากับดูแลความยั�งยืนและบรรษัทภิบาลว่างลงเพราะเหตุอื�น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั 1งบุคคลที�มีคณุสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการ
กํากบัดแูลความยั�งยืนและบรรษัทภิบาลแทนภายใน = เดือนนบัตั 1งแต่วนัที�ตําแหน่งว่างลง โดยบุคคลที�เข้า
เป็นกรรมการกํากบัดูแลความยั�งยืนและบรรษัทภิบาลแทนจะอยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับวาระที�เหลืออยู่ของ
กรรมการกํากบัดแูลความยั�งยืนและบรรษัทภิบาลซึ�งตนดํารงตําแหน่งแทน 

6. เลขานุการบริษัททําหน้าที�เป็นเลขานุการคณะกรรมการกํากบัดแูลความยั�งยืนและบรรษัทภิ
บาล เว้นแตค่ณะกรรมการกํากบัดแูลความยั�งยืนและบรรษัทภิบาลจะมอบหมายเป็นอย่างอื�น 

 
หมวดที� 2 อาํนาจ  

คณะกรรมการกํากับดแูลความยั�งยืนและบรรษัทภิบาลมีอํานาจในการดําเนินการต่างๆ ที�อยู่
ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที�กําหนดไว้ในหัวข้อหน้าที�และความรับผิดชอบและมีอํานาจในการ
ดําเนินการดงัตอ่ไปนี 1 

1. มีอํานาจในการเชิญฝ่ายจดัการ หรือผู้ ที�เกี�ยวข้อง หรือผู้ ที�เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมหรือขอให้
ชี 1แจงหรือให้ข้อมลูในเรื�องที�เกี�ยวข้องได้ตามความจําเป็น 

2. มีอํานาจในการว่าจ้างที�ปรึกษาหรือบคุคลที�มีความเป็นอิสระจากภายนอกหรือผู้ เชี�ยวชาญทาง
วิชาชีพ เพื�อให้ความเห็นหรือคําแนะนําตามความจําเป็น 

3. มีอํานาจในการแต่งตั 1งและกําหนดบทบาทหน้าที�ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการหรือ
คณะทํางานเพื�อช่วยในการกํากับดูแลด้านธรรมาภิบาล ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการจัดการ
ความยั�งยืน ตามความจําเป็น และมีอํานาจในการสั�งการและควบคุมการปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการ
ดังกล่าว เพื�อให้บริษัทมีกรอบโครงสร้างการกํากับดูแลกิจการที� มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เทคโนโลยี และความเสี�ยงที�เปลี�ยนแปลงไป 

 
หมวดที� 3 หน้าที�และความรับผิดชอบ 

1. จดัทํานโยบายการกํากบัดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทํางาน นโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชั�น นโยบายความยั�งยืนให้สอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัของหน่วยงาน
ภาครัฐและขององค์กรที�ทําหน้าที�กํากับดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมนําเสนอคณะกรรมการ
บริษัทเพื�อพิจารณาและอนมุติั 

2. กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการส่งเสริมนวัตกรรม การประกอบธุรกิจอย่างมีความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ�งแวดล้อม และการวางแผนพฒันาอย่างยั�งยืน  

3. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการ แนวปฏิบัติต่างๆที�เกี�ยวข้องกับการต่อต้านการ
ทุจริตและการจดัการความยั�งยืนต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั 1งให้คําปรึกษา ตลอดจนข้อเสนอแนะต่อ
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คณะกรรมการบริษัทในเรื�องเกี�ยวกบัการกํากับดูแลกิจการและแนวปฏิบติัตา่งๆที�เกี�ยวข้องกบัการต่อต้าน
การทจุริตและการจดัการความยั�งยืน 

4. กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ นโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชั�น นโยบายความยั�งยืน รวมทั 1งสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการและนโยบายความยั�งยืนร่วมกับกรรมการและฝ่ายจัดการ และให้ข้อเสนอแนะเกี�ยวกบั
การดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดงักลา่ว  

5. ทบทวนนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบติัในการทํางาน นโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชั�น นโยบายความยั�งยืนและแนวปฏิบัติที�เกี�ยวข้องให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื�อง อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั 1ง โดยอ้างอิงกบัข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact-UNGC) แนวปฏิบติั
สากล กฎหมาย และระเบียบข้อบังคบัของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที�ทําหน้าที�กํากบัดูแลบริษัท เช่น 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พร้อม
ทั 1งนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาและอนุมติัการปรับปรุง 

6. รายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลบริษัท 
นโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชั�น และนโยบายความยั�งยืน และประเดน็ที�สําคญัเกี�ยวกบัการกํากบัดแูลกิจการ
การต่อต้านการทุจริต ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม และการจัดการความยั�งยืนต่อ
คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั 1ง  

7. กํากับดูแลและติดตามความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการต่างๆ ที�
คณะกรรมการกํากับดูแลความยั�งยืนและบรรษัทภิบาล กําหนดขึ 1น รวมทั 1งให้ข้อเสนอแนะและการ
สนบัสนนุที�จําเป็น 

8. ประสานงานกบัคณะกรรมการชดุย่อย และคณะทํางานต่างๆ ในการพิจารณาเรื�องที�เกี�ยวข้อง
กบัการกํากบัดแูลกิจการ การต่อต้านการทุจริต ความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ�งแวดล้อม และการจดัการ
ความยั�งยืน และให้คําแนะนําตามความจําเป็น  

9. ส่งเสริมให้บริษัทมีการสื�อสารให้กรรมการ ผู้ บริหาร พนักงานทุกระดับและผู้ ที�เกี�ยวข้อง
ตระหนกัและเข้าใจถงึนโยบายและแนวปฏิบติัด้านกํากบัดแูลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบติัในการ
ทํางาน  นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั�น นโยบายความยั�งยืนและแนวปฏิบัติที�เกี�ยวข้องอย่างเพียงพอและ
ตอ่เนื�อง 

10. ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั�นตลอดจน แนวปฏิบติัที�เกี�ยวข้องกับการต่อต้านการ
ทจุริต 

11. ให้ความเหน็ชอบรายงานการพฒันาอย่างยั�งยืน เพื�อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทอนุมติั ก่อน
การเปิดเผยตอ่สาธารณชน 

12. ปฏิบติัการอื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและมอบหมายให้ดําเนินการ 
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หมวดที� 4 การประชุมคณะกรรมการกาํกับดูแลความยั�งยืนและบรรษัทภบิาล 

1. ให้มีการประชมุอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั 1ง ทั 1งนี 1กําหนดให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมในแต่ละ
ครั 1งไมน้่อยกว่ากึ�งหนึ�งของกรรมการในคณะกรรมการกํากบัดแูลความยั�งยืนและบรรษัทภิบาล จึงจะถือเป็น
องค์ประชมุ และในการประชมุทกุครั 1งต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเข้าร่วมประชมุ 

2. ประธานกรรมการกํากบัดแูลความยั�งยืนและบรรษัทภิบาล อาจเรียกประชุมเพิ�มเติมเป็นการ
พิเศษได้ตามที�เห็นสมควรหรือมีการร้องขอจากกรรมการกํากับดูแลความยั�งยืนและบรรษัทภิบาล ใน
จํานวนไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�ง หรืออาจเรียกประชุมโดยไม่ต้องมีหนังสือนดัประชุมเพื�อพิจารณาเรื�องเร่งด่วน
ดงักลา่ว 

3. ในกรณีที�ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลความยั�งยืนและบรรษัทภิบาล ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที�ประธานในที�ประชุมได้ ให้ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลความยั�งยืนและบรรษัทภิบาล 
มอบหมายกรรมการคนใดคนหนึ�ง หรือกรรมการในที�ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ�งให้ปฏิบัติหน้าที�
ประธานในที�ประชมุแทน  

4. ในกรณีที�กรรมการไม่สามารถมาประชุมได้ ให้กรรมการแจ้งเลขานุการคณะกรรมการ 
กํากบัดแูลความยั�งยืนและบรรษัทภิบาล โดยวาจาหรืออาจสง่หนงัสือลาประชมุ 

5. เลขานุการคณะกรรมการกํากับดแูลความยั�งยืนและบรรษัทภิบาล มีหน้าที�รับผิดชอบต่อการ
เตรียมความพร้อมสําหรับการประชุม ได้แก่ การจัดเตรียมการประชุม วาระการประชุม เอกสาร
ประกอบการประชมุ รวมถงึการจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุ วาระการประชมุ และเอกสารประกอบการประชุม
ให้กบัคณะกรรมการกํากบัดแูลความยั�งยืนและบรรษัทภิบาล ทุกท่าน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนการ
ประชมุ เว้นแตใ่นกรณีจําเป็นรีบดว่นเพื�อรักษาสทิธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนดัประชุมโดยวิธีอื�นและ
กําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั 1นก็ได้ และมีหน้าที�รับผิดชอบต่อการจัดทํารายงานการประชุมส่งให้กับ
คณะกรรมการกํากบัดแูลความยั�งยืนและบรรษัทภิบาล ทุกท่านภายใน 7 วนัทําการภายหลงัการประชุม
เสร็จสิ 1น 

6. วาระการประชุมของคณะกรรมการกํากับดูแลความยั�งยืนและบรรษัทภิบาล ควรครอบคลุม
หวัข้ออยา่งน้อยดงันี 1 

6.1  เรื�องที�ประธานแจ้งให้ที�ประชมุทราบ 
6.2  เรื�องรับรองรายงานการประชมุ 
6.3  เรื�องสืบเนื�องจากการประชมุครั 1งที�แล้ว 
6.4  เรื�องเสนอเพื�อทราบ 

6.4.1 ประกาศหรือกฎหมายใหมที่�เกี�ยวข้อง 
6.4.2 รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการกํากบัดแูลความยั�งยืนและ

บรรษัทภิบาล (ปีละครั 1ง) 
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6.5  เรื�องเสนอเพื�อพิจารณา 
6.5.1 การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกํากับดแูลความยั�งยืนและบรรษัทภิบาล (ปี

ละครั 1ง) 
6.5.2 การทบทวนนโยบายการกํากบัดแูลกิจการนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชั�น และ

นโยบายความยั�งยืน (ปีละครั 1ง) 
6.5.3 รายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับ

ดแูลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั�นและนโยบายความยั�งยืน 
6.5.4 ประเด็นสําคญัที�เกี�ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการ การตอ่ต้านการทุจริตที�พบ 

ความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ�งแวดล้อม และ การจัดการความยั�งยืนและการ
ดําเนินการแก้ไข  

6.5.5 แผนและแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการกํากบัดูแลความยั�งยืนและ
บรรษัทภิบาล  

6.5.6 แนวปฏิบัติที�เกี�ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริตและการ
จดัการความยั�งยืน 

6.5.7 ข้อร้องเรียนในส่วนที�เกี�ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริต 
ความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ�งแวดล้อม และการจดัการความยั�งยืน 

6.6 เรื�องอื�นๆ 
7. ก่อนการประชมุให้กรรมการแต่ละคนพิจารณาระเบียบวาระการประชุมในเบื 1องต้นว่าตนเองมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื�องที�จะพิจารณาหรือไม่ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียกับการพิจารณา
ระเบียบวาระนั 1น ให้งดเว้นการให้ความเห็นและงดเว้นการออกเสียงลงมตหิรือออกจากที�ประชมุ 

8. มติที�ประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติของคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการ
ทกุคนมีคะแนนเสียงคนละ 1 เสียงและให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที�คะแนนเสียงเท่ากนัให้
ประธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มอีก 1 เสียงเพื�อเป็นการชี 1ขาด เลขานกุารคณะกรรมการกํากบัดแูลความ
ยั�งยืนและบรรษัทภิบาลไมมี่สิทธิออกเสียง 

9. การลงมติของคณะกรรมการกํากับดูแลความยั�งยืนและบรรษัทภิบาล อาจกระทําได้โดยไม่
ต้องมีการประชุมและมีผลสมบูรณ์เสมือนหนึ�งว่าได้มีการประชุมลงมติแล้วเมื�อกรรมการกํากับดูแลความ
ยั�งยืนและบรรษัทภิบาลทกุคนได้ลงลายมือชื�อรับรองไว้ในมตนิั 1นๆ 

 

หมวดที� 5 ค่าตอบแทน 

กรรมการกํากับดูแลความยั�งยืนและบรรษัทภิบาลมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามที�

คณะกรรมการบริษัทพิจารณากําหนด และเสนอขออนุมัติจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปี โดย

โครงสร้างและองค์ประกอบของค่าตอบแทนที�กําหนดจะต้องเหมาะสมกับภาระหน้าที�ความรับผิดชอบที�
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กรรมการแต่ละคนได้รับมอบหมายและอยู่ในระดบัที�สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที�มีคุณภาพไว้ได้ 

หรือเทียบเคียงได้ในอตุสาหกรรมระดบัเดียวกนั 

หมวดที� 6 การประเมินผลการปฏบิัติงานของตนเอง 

คณะกรรมการกํากับดแูลความยั�งยืนและบรรษัทภิบาลมีหน้าที�ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตนเอง และรายงานผลตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื�อทราบปีละครั 1ง 

 
หมวดที� 7 การทบทวนกฎบัตร 

คณะกรรมการกํากับดแูลความยั�งยืนและบรรษัทภิบาลจะทบทวน สอบทาน และประเมินความ
เพียงพอและความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจําทุกปี และหากมีการปรับปรุงอย่างเป็นนัยสําคัญให้
นําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาอนมุติั 

 
หมวดที� 8 การรายงาน 

คณะกรรมการกํากับดูแลความยั�งยืนและบรรษัทภิบาลต้องรายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการกํากับดแูลความยั�งยืนและบรรษัทภิบาลให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยปีละ 2 
ครั 1ง และจัดทํารายงานของคณะกรรมการกํากับดูแลความยั�งยืนและบรรษัทภิบาล เพื�อเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจําปีของบริษัท และลงนามโดยประธานกรรมการกํากบัดแูลความยั�งยืนและบรรษัทภิบาล  

 
คณะกรรมการบริษัท อนมุตั ิเมื�อวนัที� WW พฤษภาคม YZZ[ 
แก้ไขปรับปรุงครั 1งที� W และผ่านการอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท เมื�อวนัที� W\ พฤศจิกายน YZZ[ 
แก้ไขปรับปรุงครั 1งที� Y และผ่านการอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท เมื�อวนัที� YW กมุภาพนัธ์ YZ]Y 


