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องค์ประกอบ
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการกากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
ซึง่ ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คณะกรรมการกากับดูแล” ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ได้แก่ กรรมการอิสระ 3
คน กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร 1 คน และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
คณะกรรมการกากับดูแลเลือกกรรมการกากับดูแล ทีเ่ ป็ นกรรมการอิสระ คนหนึ่งคนใดขึน้ เป็ นประธาน
คณะกรรมการกากับดูแลเป็ นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ เลขานุการคณะกรรมการตามทีเ่ ห็นสมควร
คุณสมบัติ
คณะกรรมการกากับดูแลควรประกอบด้วยกรรมการทีม่ คี ุณสมบัติ ดังนี้
มีความรู้ ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ด้านการกากับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อ
สังคม สิง่ แวดล้อม และการจัดการความยังยื
่ น และสามารถนาความรู้ความสามารถดังกล่าวมาใช้ในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
เท่าทันการเปลีย่ นแปลงด้านการกากับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม และการจัดการ
ความยังยื
่ นอยู่เสมอ
มีวสิ ยั ทัศน์ทจ่ี ะพัฒนาองค์กรให้ยงยื
ั ่ นอย่างต่อเนื่อง
วาระการดารงตาแหน่ ง
กรรมการกากับดูแลดารงตาแหน่ งตามวาระที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั หรือตามที่คณะกรรมการ
บริษทั กาหนด
กรรมการก ากับ ดู แ ลซึ่ง พ้ น จากต าแหน่ ง ตามวาระอาจได้ ร ับ การแต่ ง ตัง้ ใหม่ เ พื่อ ให้ ก ารท างานของ
คณะกรรมการมีความต่อเนื่อง
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หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกากับดูแลครอบคลุม การดาเนินงานด้านกากับดูแลกิจการ จริยธรรม
ทางธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อมและการจัดการความยังยื
่ น โดยมีหน้าที่ ดังนี้
พิจารณานโยบาย ระเบียบของบริษทั หรือเอกสารบริษทั ที่มลี กั ษณะเดียวกัน ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับของหน่ วยงานภาครัฐและขององค์กรที่ทาหน้าที่กากับดูแลบริษทั เช่น ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ โดยกาหนดให้มีการ
ทบทวน เป็ นประจาทุกสองปี และมีการแก้ไขหากจาเป็ น หรือในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงทีม่ นี ัยสาคัญ
พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการกากับดูแล เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยกาหนดให้มีการ
ทบทวน เป็ นประจาทุกสองปี และมีการแก้ไขหากจาเป็ น หรือในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงทีม่ นี ัยสาคัญ
พิจารณาเป้ าหมายและแผนงาน ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ เป้ าหมายและแผนงานทีก่ าหนดไว้
ส่งเสริม สนับสนุ น และให้ขอ้ เสนอแนะในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานให้เป็ นไป
ตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ เป้ าหมายและแผนงาน
ประสานงานและให้คาแนะน ากับคณะกรรมการชุด ย่อยและคณะทางานต่างๆ ในการพิจารณาเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั ่น ความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม
และการจัดการความยังยื
่ น
ส่งเสริมให้มกี ารสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตระหนักและเข้าใจถึงนโยบายและแนวปฏิบตั ทิ ่ี
เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลกิจการ การต่อต้านคอร์รปั ชั ่น ความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม และการ
จัดการความยังยื
่ น
พิจารณาความเสีย่ งและมาตรการบริหารความเสีย่ งด้านการทุจริตคอร์รปั ชั ่น เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั
ประเมินประสิทธิภาพการปฎิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการกากับดูแลเป็ นประจาทุกปี
พิจารณาเรื่องอื่นใดตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามที่กาหนดในระเบียบและ
หลักเกณฑ์ของบริษทั
การประชุม
คณะกรรมการกากับดูแลจะต้องจัดให้มหี รือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควรอย่างน้อยไตรมาสละครัง้ ทัง้ นี้
คณะกรรมการกากับดูแล สามารถเชิญผู้บริหารหรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ท่สี มควรเข้าร่วมประชุม
เพื่อให้ขอ้ มูลหรือความเห็น
ในกรณีท่ปี ระธานกรรมการกากับดูแลไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้คณะกรรมการกากับดูแลเลือก
กรรมการกากับดูแลท่านใดท่านหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
ในการประชุมคณะกรรมการกากับดูแลจะต้องมีกรรมการกากับดูแลเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครัง้ อย่าง
น้อยกึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
กรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติเกีย่ วกับเรื่องนัน้
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