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กฎบัตรคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท หมายถึง ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยผู้เป็นประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีจะต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีความรู้อย่าง
เพียงพอเรื่องการปฏิบัติตามเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีที่
ก าหนดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

1. วัตถุประสงค ์

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้: 

1.1. ก าหนดและทบทวนหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการที่เป็นมาตรฐานสากล
และแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

1.2. สนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัท มีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพด้วยความโปร่งใส น่าเช่ือถือ และ
ตรวจสอบได้ 

1.3. สื่อสาร เสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัท ให้เกิดจิตส านึก และตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดี 

1.4. ก ากับดูแล และติดตามให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่
ดีอย่างถูกต้องและมีประสิทธิผล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  

2. องค์ประกอบ 

2.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผูแ้ต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
โดยคัดเลือกจากกรรมการของบริษัท 

2.2 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย กรรมการของบริษัทอย่างน้อย 3 คน และไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ และก าหนดให้ประธานกรรมการของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี เป็น
กรรมการอิสระ  

2.3 ผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย ท าหน้าที่เป็น
เลขานุการคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

3. วาระการด ารงต าแหน่ง 

 ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี ด ารงต าแหน่งตามวาระการด ารง
 ต าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท 

4. การพ้นจากต าแหน่ง 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี จะพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
4.1 พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทตามวาระ 
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4.2 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
4.3 คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
4.4 ตาย 
4.5 ลาออก 

5. คุณสมบัติ 

 กรรมการก ากับดูแลกิจการทีด่ี ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้

5.1 เป็นกรรมการบริษัท 

5.2 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพยีงพอในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

5.3 กรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

5.4 ต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระ เพื่อ
สร้างเสริมให้บริษัทมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

6. ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

6.1 เสนอและทบทวนนโยบาย การก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

6.2 พัฒนาและทบทวนกระบวนการหรือแนวปฏิบัติ ในการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อน าเสนอหรือแนะน าต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

6.3 ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัท ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

6.4 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

6.5 รายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท 

7. การประชุม 

7.1 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

7.2 ในการประชุมแต่ละครั้ง จะต้องมีกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม 

7.3 การลงมติของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่กรณีที่มีกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีสองคนเข้า
ประชุม ต้องมีมติเป็นเอกฉันท์ 

7.4 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี อาจปรึกษาหารือที่ปรึกษาอิสระในกรณีที่จ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของ
บริษัท 

8. การรายงาน 

8.1 รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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8.2 รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีไว้ในรายงานประจ าปี และแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ าปีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด 

9. ค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี จะได้รับค่าตอบแทนตามทีไ่ดร้บัอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

กฎบัตรฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 10 พฤษภาคม 2561 
และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป 
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