
 

 

 

กฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภบิาล 

วัตถุประสงค์ 

ตามที�คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการ

คอร์รัปชั�น เพื�อให้การดําเนินธุรกิจของบริษัท มีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและแสดง

ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื�อสร้างความเชื�อมั�นต่อสาธารณชนตลอดถึงเพื�อให้บริษัทมีการบริหาร

จัดการให้องค์กรเติบโตและสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้อย่างยั�งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงมี

มติให้มีการแต่งตั 1งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล รวมทั 1งให้มีการจัดทํากฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ขึ 1น เพื�อให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลสามารถปฏิบัติหน้าที�ตามที�คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายอย่าง

มีประสิทธิผลและเป็นไปตามมาตรฐานสากล  
หมวดที� 1 องค์ประกอบและคุณสมบัต ิ

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั 1งกรรมการบรรษัทภิบาล และประธาน

กรรมการบรรษัทภิบาล ทั 1งนี 1ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลต้องเป็นกรรมการอิสระ 

2. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการ

อิสระไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�ง 

3. กรรมการบรรษัทภิบาลต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที�

เหมาะสม    

4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลต้องสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที�ในบริษัทได้อย่าง

เพียงพอและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. กรรมการบรรษัทภิบาลมีวาระการดํารงตําแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท 

โดยกรรมการบรรษัทภิบาลซึ�งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั 1งใหม่อีกได้ตามความจําเป็น

และเหมาะสม  

นอกจากพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้วกรรมการบรรษัทภิบาลจะพ้นจากตําแหน่งเมื�อ 

ก.ตาย 

ข.ลาออก 

ค.พ้นจากตําแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัท 

ง.คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกหรือถูกถอดถอน 

ในกรณีที�กรรมการบรรษัทภิบาลประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการ

บรรษัทภิบาลให้แจ้งบริษัท  พร้อมระบุเหตุผลเพื�อที�คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั 1งกรรมการอื�น

ที�มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมการที�ลาออก 

ในกรณีที�ตําแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลว่างลงเพราะเหตุอื�นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ

ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั 1งบุคคลที�มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลแทนภายใน = เดือน



 

 

 

นับตั 1งแต่วันที�ตําแหน่งว่างลง โดยบุคคลที�เข้าเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลแทนจะอยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับ

วาระที�เหลืออยู่ของกรรมการบรรษัทภิบาลซึ�งตนดํารงตําแหน่งแทน 

6. เลขานุการบริษัททําหน้าที�เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เว้นแต่คณะกรรมการ

บรรษัทภิบาลจะมอบหมายเป็นอย่างอื�น 
หมวดที� 2 อาํนาจ  

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีอํานาจในการดําเนินการต่าง  ๆที�อยู่ภายใต้ขอบเขตความ

รับผิดชอบที�กําหนดไว้ในหัวข้อหน้าที�และความรับผิดชอบและมีอํานาจในการดําเนินการดังต่อไปนี 1 

1. มีอํานาจในการเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้ที�เกี�ยวข้อง หรือผู้ที�เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมหรือขอให้

ชี 1แจงหรือให้ข้อมูลในเรื�องที�เกี�ยวข้องได้ตามความจําเป็น 

2. มีอํานาจในการว่าจ้างที�ปรึกษาหรือบุคคลที�มีความเป็นอิสระจากภายนอกหรือผู้เชี�ยวชาญทาง

วิชาชีพ เพื�อให้ความเห็นหรือคําแนะนําตามความจําเป็น 

3. มีอํานาจในการแต่งตั 1งและกําหนดบทบาทหน้าที�ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการหรือ

คณะทํางานเพื�อช่วยในการกํากับดูแลธรรมาภิบาลด้านต่าง  ๆตามความจําเป็น และมีอํานาจในการสั�งการ

และควบคุมการปฏิบัติงานแก่คณะอนุกรรมการดังกล่าว เพื�อให้บริษัทมีกรอบโครงสร้างการกํากับดูแล

กิจการที�มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เทคโนโลยี และความเสี�ยงที�เปลี�ยนแปลง

ไป 
หมวดที� 3 หน้าที�และความรับผิดชอบ 

1. จัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทํางาน นโยบาย

ต่อต้านการคอร์รัปชั�นให้สอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและขององค์กร

ที�ทําหน้าที�กํากับดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาและอนุมัติ 

2. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการ แนวปฏิบัติต่าง ทีๆ�เกี�ยวข้องกับการต่อต้านการ

ทุจริตต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั 1งให้คําปรึกษา ตลอดจนข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื�อง

เกี�ยวกับการกํากับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติต่าง ทีๆ�เกี�ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต 

3. กํากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายการ

กํากับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั�น รวมทั 1งสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย

การกํากับดูแลกิจการร่วมกับกรรมการและฝ่ายจัดการ และให้ข้อเสนอแนะเกี�ยวกับการดําเนินการให้

เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว  

4. ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทํางาน นโยบาย

ต่อต้านการคอร์รัปชั�นและแนวปฏิบัติที�เกี�ยวข้องให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื�อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั1ง โดย

อ้างอิงกับแนวปฏิบัติสากล กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที�ทําหน้าที�



 

 

 

กํากับดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั 1งนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาและอนุมัติการปรับปรุง 

5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลบริษัท 

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั�นและประเด็นที�สําคัญเกี�ยวกับการกํากับดูแลกิจการและการต่อต้านการทุจริต 

ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั1ง  

6. กํากับดูแลและติดตามความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการต่าง  ๆที�

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลกําหนดขึ 1น รวมทั 1งให้ข้อเสนอแนะและการสนับสนุนที�จําเป็น 

7. ประสานงานกับคณะกรรมการชุดย่อย และคณะทํางานต่าง  ๆในการพิจารณาเรื�องที�เกี�ยวข้อง

กับการกํากับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริต และให้คําแนะนําตามความจําเป็น  

8. ส่งเสริมให้บริษัทมีการสื�อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับและผู้ที�เกี�ยวข้อง

ตระหนักและเข้าใจถึงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการ

ทํางาน  นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั�นและแนวปฏิบัติที�เกี�ยวข้องอย่างเพียงพอและต่อเนื�อง 

9. ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั�นตลอดจน แนวปฏิบัติที�เกี�ยวข้องกับการต่อต้านการ

ทุจริต 

10. ปฏิบัติการอื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและมอบหมายให้ดําเนินการ 
หมวดที� 4 การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภบิาล 

1. จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั1ง ทั 1งนี 1กําหนดให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมในแต่

ละครั1งไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของสมาชิกคณะกรรมการบรรษัทภิบาลจึงจะถือเป็นองค์ประชุม และในการ

ประชุมทุกครั1งต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเข้าร่วมประชุม 

2. ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลอาจเรียกประชุมเพิ�มเติมเป็นการพิเศษได้ตามที�เห็นสมควร

หรือมีการร้องขอจากกรรมการบรรษัทภิบาลในจํานวนไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�ง หรืออาจเรียกประชุมโดยไม่ต้องมี

หนังสือนัดประชุมเพื�อพิจารณาเรื�องเร่งด่วนดังกล่าว 

3. ในกรณีที�ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที�ประธานในที�ประชุมได้

ให้ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลมอบหมายกรรมการคนใดคนหนึ�ง หรือกรรมการในที�ประชุมเลือก

กรรมการคนใดคนหนึ�งให้ปฏิบัติหน้าที�ประธานในที�ประชุมแทน  

4. ในกรณีที�กรรมการไม่สามารถมาประชุมได้ ให้กรรมการแจ้งเลขานุการคณะกรรมการ 

บรรษัทภิบาลโดยวาจาหรืออาจส่งหนังสือลาประชุม 

5. เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีหน้าที�รับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมสําหรับ

การประชุม ได้แก่ การจัดเตรียมการประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม รวมถึงการจัดส่ง

หนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการบรรษัทภิบาลทุก

ท่าน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วนเพื�อรักษาสิทธิประโยชน์ของ



 

 

 

บริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื�นและกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั 1นก็ได้ และมีหน้าที�รับผิดชอบต่อ

การจัดทํารายงานการประชุมส่งให้กับคณะกรรมการบรรษัทภิบาลทุกท่านภายใน 7 วันทําการภายหลังการ

ประชุมเสร็จสิ 1น 

6. วาระการประชุมของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ควรครอบคลุมหัวข้ออย่างน้อยดังนี 1 

6.1  เรื�องที�ประธานแจ้งให้ที�ประชุมทราบ 

6.2  เรื�องรับรองรายงานการประชุม 

6.3  เรื�องสืบเนื�องจากการประชุมครั1งที�แล้ว 

6.4  เรื�องเสนอเพื�อทราบ 

6.4.1 ประกาศหรือกฎหมายใหม่ที�เกี�ยวข้อง 

6.4.2 รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล (ปีละครั1ง) 

6.5  เรื�องเสนอเพื�อพิจารณา 

6.5.1 การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล (ปีละครั1ง) 

6.5.2 การทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั�น 

(ปีละครั1ง) 

6.5.3 รายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับ

ดูแลกิจการและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั�น 

6.5.4 ประเด็นสําคัญที�เกี�ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการและการต่อต้านการทุจริตที�

พบและการดําเนินการแก้ไข 

6.5.5 แผนและแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

6.5.6 แนวปฏิบัติที�เกี�ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการและการต่อต้านการทุจริต 

6.5.7 ข้อร้องเรียนในส่วนที�เกี�ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการและการต่อต้านการ

ทุจริต 

6.6 เรื�องอื�น  ๆ

7. ก่อนการประชุมให้กรรมการแต่ละคนพิจารณาระเบียบวาระการประชุมในเบื 1องต้นว่าตนเองมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื�องที�จะพิจารณาหรือไม่ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียกับการพิจารณา

ระเบียบวาระนั 1น ให้งดเว้นการให้ความเห็นและงดเว้นการออกเสียงลงมติหรือออกจากที�ประชุม 

8. มติที�ประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติของคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการ

ทุกคนมีคะแนนเสียงคนละ 1 เสียงและให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที�คะแนนเสียงเท่ากันให้

ประธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มอีก 1 เสียงเพื�อเป็นการชี 1ขาด และเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ไม่มีสิทธิออกเสียง 
  



 

 

 

หมวดที� 5 ค่าตอบแทน 

กรรมการบรรษัทภิบาลมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามที�คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

กําหนด และเสนอขออนุมัติจากที�ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี โดยโครงสร้างและองค์ประกอบของ

ค่าตอบแทนที�กําหนดจะต้องเหมาะสมกับภาระหน้าที�ความรับผิดชอบที�กรรมการแต่ละคนได้รับมอบหมาย 

และอยู่ในระดับที�สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที�มีคุณภาพไว้ได้ หรือเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรม

ระดับเดียวกัน 
หมวดที� 6 การประเมินผลการปฏิบัตงิานของตนเอง 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีหน้าที�ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง และรายงานผลต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื�อทราบปีละครั1ง 
หมวดที� 7 การทบทวนกฎบัตร 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลจะทบทวน สอบทาน และประเมินความเพียงพอและความเหมาะสม

ของกฎบัตรเป็นประจําทุกปี และหากมีการปรับปรุงอย่างเป็นนัยสําคัญจะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

เพื�อพิจารณาอนุมัติ 
หมวดที� 8 การรายงาน 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลจะรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลให้

คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั1ง และจัดทํารายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

เพื�อเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท และลงนามโดยประธานกรรมการบรรษัทภิบาล  

 

คณะกรรมการบริษัท อนุมัติ เมื�อวันที� II พฤษภาคม KLLM 

แก้ไขปรับปรุงครั1งที� I และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื�อวันที� IN พฤศจิกายน KLLM 


