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กฎบัตรคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Committee)
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อวางหลักเกณฑ์และกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการ คูม่ ือจริ ยธรรม นโยบายการต่อต้ านการ
ทุจริตคอร์ รัปชัน่ และนโยบายด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม ในการเสริมสร้ างให้
บริษัทมีแบบแผนและมาตรฐานในการปฏิบตั ดิ ้ านการกากับดูแลกิจการอย่างเป็ นรูปธรรม
1.2 เพื่อเสริมสร้ างให้ บริ ษัทมีการดาเนินงานภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบ
ได้
1.3 เพื่อเสริ มสร้ างความรู้ และความเข้ าใจในหลักการกากับดูแลกิจการ ให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน
และลูกจ้ างของบริ ษัทรวมทัง้ เพื่อสร้ างให้ เกิดจิตสานึก และตระหนักถึงความสาคัญในการนาหลักการ
กากับดูแลกิจการไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
1.4 เพื่ อกากับดูแลให้ กรรมการ ผู้บ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษั ท ปฏิ บัติตามหลักการกากับดูแล
กิจการอย่างถูกต้ องและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ แ ก่ผ้ ถู ือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสีย ในความ
เป็ นองค์กรที่มีความเป็ นเลิศ
2. องค์ ประกอบ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้ วยกรรมการหรื อกรรมการอิสระ และผู้บริ หารของบริ ษัท
ที่เหมาะสมอย่างน้ อยจานวน 3 ท่าน ทังนี
้ ป้ ระธานกรรมการต้ องเป็ นกรรมการหรื อกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ
คณะกรรมการกากับ ดูแลกิจการที่ดี สามารถแต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่ของบริ ษัท 1 คน เพื่ อทาหน้ าที่ เลขานุการของ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการกากับ ดูแลกิ จ การที่ ดีที่พ้ นตาแหน่ง ตามวาระอาจจะได้ รับ การแต่งตัง้ ใหม่ ได้ อีก ในกรณี ที่
กรรมการรายใดพ้ นจากตาแหน่งก่อนครบกาหนดวาระ ให้ เลือกตัง้ กรรมการแทนภายใน 90 วัน นับจากวันที่
ตาแหน่งว่างลง โดยให้ กรรมการที่เข้ ามาแทนมีวาระการดารงตาแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลือของ กรรมการที่ตนเข้ า
ทาหน้ าที่แทนนัน้
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีจะพ้ นตาแหน่งได้ เมื่อ
1) ตาย
2) ลาออก
3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ พ้นจากตาแหน่ง
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3. อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
3.1 พิจารณา กาหนด ทบทวน ปรับปรุ ง นโยบาย คู่มื อและแนวทางปฏิ บัติด้านการกากับดูแลกิ จการที่ ดี
จริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ จริ ยธรรมของพนักงาน และด้ านการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น (AntiCorruption Policy) อย่างน้ อยปี ละหนึ่ง ครั ง้ ในลักษณะที่ ส อดคล้ อ งกับ แนวปฏิ บัติส ากล ตลอดจน
เสนอแนะให้ มีหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิให้ มี
การปฏิบตั ใิ นทุกระดับ
3.2 พิจารณา กาหนด ทบทวน ปรับปรุ ง นโยบาย คู่มื อและแนวทางปฏิบัติด้านความรั บผิดชอบต่อสังคม
ชุม ชน และสิ่งแวดล้ อม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพื่ อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษั ท
พิจารณาอนุมตั ิให้ มีการปฏิบตั ิในทุกระดับ ตลอดจนดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามนโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม
3.3 ให้ คาแนะนาแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่ องเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี
3.4 ส่งเสริ มและกากับดูแลให้ การดาเนินกิจการของบริ ษัทและการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการผู้บริ หาร
และพนักงาน เป็ นไปตามนโยบายด้ านการกากับดูแลกิจการที่ดี
3.5 กาหนดผู้รับผิ ด ชอบในการก ากับ ดูแ ลและกากับ การปฏิ บัติง านขององค์ก รให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
กฎระเบียบ นโยบาย และกระบวนการปฏิบตั ทิ ี่ได้ วางเอาไว้
3.6 ปฏิบตั งิ านอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมาย
3.7 รายงานผลการปฏิบตั ิงาน และผลการประชุมของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการทีดี ตอ่ คณะกรรมการ
บริษัทเพื่อทราบหรื อเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
3.8 พิจารณาทบทวนและปรับปรุ งกฎบัตรคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี และเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
4. การประชุม
4.1 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี จะต้ องจัดให้ มีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้
4.2 ในการประชุม แต่ล ะครั ง้ จะต้ อ งมี กรรมการเข้ าร่ วมประชุม ไม่น้ อยกว่ากึ่ งหนึ่ง ของจ านวนกรรมการ
ทังหมด
้
จึงจะครบองค์ประชุม
4.3 กรรมการกากับดูแลกิจการที่มีส่วนได้ ส่วนเสียในเรื่ องที่พิจารณาเรื่ องใด จะต้ องงดแสดงความคิดเห็น
และออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนันๆ
้
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4.4 การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุม ให้ ถือเสียงข้ างมาก ถ้ าคะแนนเสียงเท่าให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่ ม อี กเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี ข้ าด โดยขณะที่ มี การลงมติ ต้ องมี กรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการทังหมด
้
4.5 เลขานุการคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ส่งหนังสือนัดประชุม ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม มีการจดบันทึกและจัดทารายงานการ
ประชุม ภายใน 14 วัน จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้
คณะกรรมการกากับดูแลกิ จการที่ ดีสามารถปฏิ บัติห น้ าที่ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ รวมทัง้
ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้ องต่อไป

กฏบัตรของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีนี ้ได้ รับอนุมตั โิ ดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
ให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เป็ นต้ นไป
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