กฎบัตรของคณะกรรมการกํากับดูแลความยังยืนและบรรษัทภิบาล
วัตถุประสงค์ ตามทีคณะกรรมการบริ ษัทมีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้ านการ
คอร์ รัปชัน เพือให้ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัท มีความโปร่ งใส เป็ นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายและแสดง
ถึงความรั บผิดชอบต่อสังคม เพื อสร้ างความเชื อมันต่อสาธารณชนตลอดถึงเพื อให้ บริ ษัทมีการบริ หาร
จัดการให้ องค์กรเติบโตและสร้ างมูลค่าให้ แก่ผ้ ูมีส่วนได้ เสียทุกกลุม่ ได้ อย่างยังยืน คณะกรรมการบริ ษัทจึงมี
มติให้ มีการแต่งตังคณะกรรมการกํ
1
ากับดูแลความยังยืนและบรรษัทภิ บาล รวมทั 1งให้ มีการจัดทํากฎบัตร
คณะกรรมการกํากับดูแลความยังยืนและบรรษัทภิบาลขึ 1น เพือให้ คณะกรรมการกํากับดูแลความยังยืนและ
บรรษัทภิบาลสามารถปฏิบัติหน้ าทีตามทีคณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายอย่างมีประสิทธิผลและเป็ นไป
ตามมาตรฐานสากล
หมวดที 1 องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
1. คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตังกรรมการกํ
1
ากับดูแลความยังยืนและ
บรรษัทภิบาล และประธานกรรมการกํากับดูแลความยังยืนและบรรษัทภิบาล ทังนี
1 1ประธานกรรมการกํากับ
ดูแลความยังยืนและบรรษัทภิบาล ต้ องเป็ นกรรมการอิสระ
2. คณะกรรมการกํากับดูแลความยังยืนและบรรษัทภิบาลประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อย
3 คน โดยเป็ นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึงหนึง
3. กรรมการกํ า กั บ ดู แ ลความยั งยื น และบรรษั ท ภิ บ าลต้ อ งเป็ นผู้ มี ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และคุณสมบัติทีเหมาะสม
4. คณะกรรมการกํากับดูแลความยังยืนและบรรษัทภิบาลต้ องสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติ
หน้ าทีในบริษัทได้ อย่างเพียงพอและเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. กรรมการกํ า กับ ดู แ ลความยังยื น และบรรษั ท ภิ บ าล มี ว าระการดํ า รงตํ า แหน่ ง ตามรอบ
ระยะเวลาการเป็ นกรรมการบริ ษัทโดยกรรมการกํากับดูแลความยังยืนและบรรษัทภิบาลซึงพ้ นจากตําแหน่ง
ตามวาระอาจจะได้ รับการแต่งตังใหม่
1 อีกได้ ตามความจําเป็ นและเหมาะสม
นอกจากพ้ นจากตําแหน่งตามวาระแล้ วกรรมการกํากับดูแลความยังยืนและบรรษัทภิบาลจะ
พ้ นจากตําแหน่งเมือ
ก.ตาย
ข.ลาออก
ค.พ้ นจากตําแหน่งกรรมการหรื อกรรมการอิสระของบริ ษัท
ง.คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ ออกหรื อถูกถอดถอน
ในกรณีทีกรรมการกํากับดูแลความยังยืนและบรรษัทภิบาลประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ
การดํารงตําแหน่งกรรมการกํากับดูแลความยังยืนและบรรษัทภิบาล ให้ แจ้ งบริ ษัทพร้ อมระบุเหตุผลเพือที
คณะกรรมการบริ ษัทจะได้ พิจารณาแต่งตังกรรมการอื
1
นทีมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนทดแทนกรรมการทีลาออก

ในกรณี ที ตําแหน่ งกรรมการกํ ากับ ดูแลความยังยื นและบรรษั ทภิ บ าลว่างลงเพราะเหตุอื น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังบุ
1 คคลทีมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนเป็ นกรรมการ
กํากับดูแลความยังยืนและบรรษัทภิบาลแทนภายใน = เดือนนับตั 1งแต่วนั ทีตําแหน่งว่างลง
เลขานุการบริ ษัททําหน้ าทีเป็ นเลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลความยังยืนและบรรษัทภิ
บาล เว้ นแต่คณะกรรมการกํากับดูแลความยังยืนและบรรษัทภิบาลจะมอบหมายเป็ นอย่างอืน
หมวดที 2 อํานาจ
คณะกรรมการกํากับดูแลความยังยืนและบรรษั ทภิบาลมีอํานาจในการดําเนินการต่างๆ ทีอยู่
ภายใต้ ขอบเขตความรั บ ผิ ด ชอบทีกํ าหนดไว้ ใ นหัวข้ อ หน้ าที และความรั บ ผิ ด ชอบและมี อํ านาจในการ
ดําเนินการดังต่อไปนี 1
1. มีอาํ นาจในการเชิญฝ่ ายจัดการ หรื อผู้ทีเกียวข้ อง หรื อผู้ทีเห็นสมควรเข้ าร่วมประชุมหรื อขอให้
ชี 1แจงหรื อให้ ข้อมูลในเรืองทีเกียวข้ องได้ ตามความจําเป็ น
2. มีอาํ นาจในการว่าจ้ างทีปรึกษาหรื อบุคคลทีมีความเป็ นอิสระจากภายนอกหรื อผู้เชียวชาญทาง
วิชาชีพ เพือให้ ความเห็นหรื อคําแนะนําตามความจําเป็ น
3. มีอํานาจในการแต่งตังและกํ
1
าหนดบทบาทหน้ าทีความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการหรื อ
คณะทํ างานเพื อช่วยในการกํ ากับ ดูแลด้ านธรรมาภิ บาล ด้ านความรับ ผิ ดชอบต่อสังคมและการจัดการ
ความยังยื น ตามความจําเป็ น และมีอํานาจในการสังการและควบคุมการปฏิ บัติงานคณะอนุก รรมการ
ดัง กล่ า ว เพื อให้ บริ ษั ท มี ก รอบโครงสร้ างการกํ า กับ ดู แ ลกิ จ การที มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและสอดคล้ อ งกั บ
สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ เทคโนโลยี และความเสียงทีเปลียนแปลงไป
หมวดที 3 หน้ าทีและความรั บผิดชอบ
1. จัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมธุรกิจและข้ อพึงปฏิบัติในการทํางาน นโยบาย
ต่อต้ านการคอร์ รัปชัน นโยบายความยังยืนให้ สอดคล้ องกับกฎหมาย และระเบียบข้ อบังคับของหน่วยงาน
ภาครั ฐและขององค์กรทีทํ าหน้ าทีกํ ากับดูแลบริ ษัท เช่น ตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ
สํานักงานคณะกรรมการกํ ากับ หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ (ก.ล.ต.) พร้ อมนํ าเสนอคณะกรรมการ
บริ ษัทเพือพิจารณาและอนุมตั ิ
2. กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการส่งเสริ มนวัตกรรม การประกอบธุรกิจอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้ อม และการวางแผนพัฒนาอย่างยังยืน
3. เสนอแนวปฏิ บัติด้านการกํากับดูแลกิ จการ แนวปฏิ บัติต่างๆทีเกียวข้ องกับการต่อต้ านการ
ทุจริ ตและการจัดการความยังยืนต่อคณะกรรมการบริ ษัท พร้ อมทังให้
1 คําปรึกษา ตลอดจนข้ อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทในเรื องเกียวกับการกํากับดูแลกิจการและแนวปฏิบตั ิตา่ งๆทีเกียวข้ องกับการต่อต้ าน
การทุจริ ตและการจัดการความยังยืน
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4. กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริ หารให้ เป็ นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ นโยบาย
ต่อต้ านการคอร์ รัปชัน นโยบายความยังยืน รวมทั 1งสอบทานและประเมินผลการปฏิ บัติตามนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการและนโยบายความยังยืนร่ วมกับกรรมการและฝ่ ายจัดการ และให้ ข้อเสนอแนะเกียวกับ
การดําเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบายดังกล่าว
5. ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมธุรกิจและข้ อพึงปฏิบตั ิในการทํางาน นโยบาย
ต่อต้ านการคอร์ รัปชัน นโยบายความยังยืนและแนวปฏิบัติทีเกียวข้ องให้ เป็ นปั จจุบันอย่างต่อเนือง อย่าง
น้ อยปี ละ 1 ครัง1 โดยอ้ างอิงกับข้ อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact-UNGC) แนวปฏิบตั ิ
สากล กฎหมาย และระเบี ยบข้ อบังคับของหน่วยงานภาครั ฐและองค์กรทีทําหน้ าทีกํากับดูแลบริ ษัท เช่น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้ อม
ทั 1งนําเสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพือพิจารณาและอนุมตั ิการปรับปรุง
6. รายงานผลการปฏิ บัติ ง าน ผลการประเมิ นการปฏิ บั ติ ตามนโยบายการกํ า กับ ดูแ ลบริ ษั ท
นโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน และนโยบายความยังยืน และประเด็นทีสําคัญเกียวกับการกํากับดูแลกิจการ
การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ งแวดล้ อ ม และการจั ด การความยั งยื น ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง1
7. กํ า กั บ ดู แ ลและติ ด ตามความคื บ หน้ าผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะอนุ ก รรมการต่ า งๆ ที
คณะกรรมการกํ า กับ ดูแ ลความยังยื นและบรรษั ท ภิ บ าล กํ า หนดขึ น1 รวมทัง1 ให้ ข้ อ เสนอแนะและการ
สนับสนุนทีจําเป็ น
8. ประสานงานกับคณะกรรมการชุดย่อย และคณะทํางานต่างๆ ในการพิจารณาเรื องทีเกียวข้ อง
กับการกํากับดูแลกิจการ การต่อต้ านการทุจริ ต ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้ อม และการจัดการ
ความยังยืน และให้ คําแนะนําตามความจําเป็ น
9. ส่ง เสริ ม ให้ บ ริ ษั ท มีก ารสื อสารให้ ก รรมการ ผู้ บ ริ ห าร พนัก งานทุ ก ระดับ และผู้ ที เกี ยวข้ อ ง
ตระหนักและเข้ าใจถึงนโยบายและแนวปฏิบตั ิด้านกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้ อพึงปฏิบตั ิในการ
ทํางาน นโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน นโยบายความยังยืนและแนวปฏิบัติทีเกียวข้ องอย่างเพียงพอและ
ต่อเนือง
10. ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชันตลอดจน แนวปฏิบตั ิทีเกียวข้ องกับการต่อต้ านการ
ทุจริ ต
11. ให้ ความเห็นชอบรายงานการพัฒนาอย่างยังยืน เพือเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิ ก่อน
การเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
12. ปฏิบตั ิการอืนใดตามทีคณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรและมอบหมายให้ ดําเนินการ
หมวดที 4 การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลความยังยืนและบรรษัทภิบาล
3/6

1. ให้ มีการประชุมอย่างน้ อยไตรมาสละ 1 ครัง1 ทั 1งนี 1กําหนดให้ มีกรรมการเข้ าร่ วมประชุมในแต่ละ
ครัง1 ไม่น้อยกว่ากึงหนึงของกรรมการในคณะกรรมการกํากับดูแลความยังยืนและบรรษัทภิบาล จึงจะถือเป็ น
องค์ประชุม และในการประชุมทุกครัง1 ต้ องมีกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 คนเข้ าร่ วมประชุม
2. ประธานกรรมการกํากับดูแลความยังยืนและบรรษัทภิบาล อาจเรี ยกประชุมเพิมเติมเป็ นการ
พิเศษได้ ตามทีเห็นสมควรหรื อมีการร้ องขอจากกรรมการกํ ากับดูแลความยังยืนและบรรษัทภิ บาล ใน
จํานวนไม่น้อยกว่ากึงหนึง หรื ออาจเรี ยกประชุมโดยไม่ต้องมีหนังสือนัดประชุมเพือพิจารณาเรื องเร่ งด่วน
ดังกล่าว
3. ในกรณีทีประธานคณะกรรมการกํากับดูแลความยังยืนและบรรษัทภิบาล ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้ า ที ประธานในที ประชุ ม ได้ ให้ ป ระธานคณะกรรมการกํ า กับ ดู แ ลความยั งยื น และบรรษั ท ภิ บ าล
มอบหมายกรรมการคนใดคนหนึง หรื อกรรมการในทีประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึงให้ ปฏิ บัติหน้ าที
ประธานในทีประชุมแทน
4. ในกรณี ที กรรมการไม่ ส ามารถมาประชุ ม ได้ ให้ ก รรมการแจ้ ง เลขานุ ก ารคณะกรรมการ
กํากับดูแลความยังยืนและบรรษัทภิบาล โดยวาจาหรื ออาจส่งหนังสือลาประชุม
5. เลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลความยังยืนและบรรษัทภิ บาล มีหน้ าทีรั บผิดชอบต่อการ
เตรี ย มความพร้ อมสํ า หรั บ การประชุม ได้ แ ก่ การจัด เตรี ย มการประชุม วาระการประชุ ม เอกสาร
ประกอบการประชุม รวมถึงการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม
ให้ กบั คณะกรรมการกํากับดูแลความยังยืนและบรรษัทภิบาล ทุกท่าน ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการ
ประชุม เว้ นแต่ในกรณีจําเป็ นรี บด่วนเพือรักษาสิทธิประโยชน์ของบริ ษัทจะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอืนและ
กํ าหนดวันประชุม ให้ เ ร็ วกว่านัน1 ก็ ไ ด้ และมี หน้ าที รับ ผิ ด ชอบต่อ การจัดทํ ารายงานการประชุม ส่ง ให้ กับ
คณะกรรมการกํากับดูแลความยังยืนและบรรษัทภิบาล ทุกท่านภายใน 7 วันทําการภายหลังการประชุม
เสร็ จสิ 1น
6. วาระการประชุมของคณะกรรมการกํากับดูแลความยังยื นและบรรษั ทภิบาล ควรครอบคลุม
หัวข้ ออย่างน้ อยดังนี 1
6.1 เรื องทีประธานแจ้ งให้ ทีประชุมทราบ
6.2 เรื องรับรองรายงานการประชุม
6.3 เรื องสืบเนืองจากการประชุมครัง1 ทีแล้ ว
6.4 เรื องเสนอเพือทราบ
6.4.1 ประกาศหรื อกฎหมายใหม่ทีเกียวข้ อง
6.4.2 รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการกํากับดูแลความยังยืนและ
บรรษัทภิบาล (ปี ละครัง1 )
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6.5 เรื องเสนอเพือพิจารณา
6.5.1 การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกํากับดูแลความยังยืนและบรรษัทภิบาล (ปี
ละครัง1 )
6.5.2 การทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน และ
นโยบายความยังยืน (ปี ละครัง1 )
6.5.3 รายงานผลการปฏิ บัติงาน ผลการประเมินการปฏิ บัติตามนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการ นโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชันและนโยบายความยังยืน
6.5.4 ประเด็นสําคัญทีเกียวข้ องกับการกํากับดูแลกิจการ การต่อต้ านการทุจริ ตทีพบ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้ อม และ การจัดการความยังยืนและการ
ดําเนินการแก้ ไข
6.5.5 แผนและแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการกํากับดูแลความยังยืนและ
บรรษัทภิบาล
6.5.6 แนวปฏิบัติทีเกี ยวข้ องกับการกํากับดูแลกิจ การ การต่อต้ านการทุจริ ตและการ
จัดการความยังยืน
6.5.7 ข้ อร้ อ งเรี ยนในส่วนที เกี ยวข้ องกับการกํากับดูแลกิจการ การต่อต้ านการทุจริ ต
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้ อม และการจัดการความยังยืน
6.6 เรื องอืนๆ
7. ก่อนการประชุมให้ กรรมการแต่ละคนพิจารณาระเบียบวาระการประชุมในเบือ1 งต้ นว่าตนเองมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ในเรื องที จะพิจารณาหรื อไม่ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ เสียกับการพิ จารณา
ระเบียบวาระนั 1น ให้ งดเว้ นการให้ ความเห็นและงดเว้ นการออกเสียงลงมติหรื อออกจากทีประชุม
8. มติทีประชุมให้ ถือเสียงข้ างมากเป็ นเกณฑ์ ในการลงมติของคณะกรรมการ ให้ คณะกรรมการ
ทุกคนมีคะแนนเสียงคนละ 1 เสียงและให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากเป็ นเกณฑ์ กรณีทีคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมอีก 1 เสียงเพือเป็ นการชี 1ขาด เลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลความ
ยังยืนและบรรษัทภิบาลไม่มีสิทธิออกเสียง
9. การลงมติของคณะกรรมการกํากับดูแลความยังยืนและบรรษัทภิ บาล อาจกระทําได้ โดยไม่
ต้ องมีการประชุมและมีผลสมบูรณ์ เสมือนหนึงว่าได้ มีการประชุมลงมติแล้ วเมือกรรมการกํากับดูแลความ
ยังยืนและบรรษัทภิบาลทุกคนได้ ลงลายมือชือรับรองไว้ ในมตินนๆ
ั1
หมวดที 5 ค่ าตอบแทน
กรรมการกํ า กับ ดูแ ลความยังยื น และบรรษั ท ภิ บ าลมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่า ตอบแทนจากบริ ษั ท ตามที
คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณากํ าหนด และเสนอขออนุ มัติ จ ากที ประชุ มผู้ ถือ หุ้น สามัญ ประจํ าปี โดย
โครงสร้ างและองค์ประกอบของค่าตอบแทนทีกําหนดจะต้ องเหมาะสมกับภาระหน้ าทีความรับผิดชอบที
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กรรมการแต่ละคนได้ รับมอบหมายและอยู่ในระดับทีสามารถจูงใจ และรักษากรรมการทีมีคุณภาพไว้ ได้
หรื อเทียบเคียงได้ ในอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน
หมวดที 6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
คณะกรรมการกํากับดูแลความยังยืนและบรรษัทภิบาลมีหน้ าทีในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตนเอง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพือทราบปี ละครัง1
หมวดที 7 การทบทวนกฎบัตร
คณะกรรมการกํากับ ดูแลความยังยืนและบรรษัทภิบาลจะทบทวน สอบทาน และประเมินความ
เพี ยงพอและความเหมาะสมของกฎบัตรเป็ นประจําทุกปี และหากมีการปรั บปรุ งอย่างเป็ นนัยสําคัญให้
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพือพิจารณาอนุมตั ิ
หมวดที 8 การรายงาน
คณะกรรมการกํ า กั บ ดูแ ลความยั งยื น และบรรษั ท ภิ บ าลต้ อ งรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการกํากับดูแลความยังยืนและบรรษัทภิบาลให้ คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบอย่างน้ อยปี ละ 2
ครั ง1 และจัด ทํ ารายงานของคณะกรรมการกํ ากับ ดูแ ลความยังยื นและบรรษั ทภิ บ าล เพื อเปิ ดเผยไว้ ใ น
รายงานประจําปี ของบริ ษัท และลงนามโดยประธานกรรมการกํากับดูแลความยังยืนและบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริ ษัท อนุมตั ิ เมือวันที WW พฤษภาคม YZZ[
แก้ ไขปรับปรุงครัง1 ที W และผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท เมือวันที W\ พฤศจิกายน YZZ[
แก้ ไขปรับปรุงครัง1 ที Y และผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท เมือวันที YW กุมภาพันธ์ YZ]Y
แก้ ไขปรับปรุงครัง1 ที = และผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท เมือวันที WY พฤศจิกายน YZ]Y
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