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กฎบัตรคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและเพือ่การพัฒนาอย่างย่ังยืน 

บริษัท แม็คกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 
1. วัตถุประสงค ์

บริษัท แม็คกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) มุ่งมั่นในกำรขับเคลื่อนองคก์รและกำรพัฒนำกำรด ำเนินธุรกิจไปสู่
ควำมยั่งยืน (Sustainable Growth) ท่ำมกลำงเศรษฐกิจที่มีควำมผันผวนและไม่แน่นอน ซึ่งอำจเป็นทัง้
โอกำสและควำมเสี่ยงภำยใตส้ภำวะกำรแข่งขันสูง และกำรสรำ้งค่ำนิยมและวัฒนธรรมองคก์รที่ช่วย
สนบัสนนุ สง่เสรมิใหพ้นกังำนรว่มกันผลกัดนัและน ำพำองคก์รไปสูก่ำรเติบโตในมิติต่ำง ๆ ที่ส  ำคญั ทัง้ดำ้น
สิ่งแวดลอ้ม สงัคม และดำ้นกำรก ำกบัดแูลกิจกำร โดยค ำนึงถึงผลกระทบในระยะยำว ประกอบธุรกิจอย่ำงมี
จรยิธรรมและมีควำมรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สียอ่ืน ๆ  

คณะกรรมกำรบริษัทจึงมีมติก ำหนดกฎบตัรคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและเพื่อกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 
ฉบับนี ้ โดยขยำยขอบเขตควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่ งยืนเดิมให้
ครอบคลุมนโยบำยและส่งเสริมกำรด ำเนินกำรดำ้นกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีตำมหลักกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดีส  ำหรบับริษัทจดทะเบียน หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยด์ว้ย 

 

2. องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

ใหค้ณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและเพื่อกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนมีองคป์ระกอบดงันี ้

2.1 คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและเพื่อกำร
พฒันำอย่ำงยั่งยืน 

2.2 ประกอบดว้ยกรรมกำรบริษัทอย่ำงนอ้ย 2 คน และควรประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระไม่นอ้ยกว่ำกึ่ง
หนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด โดยคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระของบริษัทให้เป็นไปตำม
หลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์คณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทนุ และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตำมที่ปรำกฏในกฎบตัรคณะกรรมกำรบรษิัท  

2.3 ให้คณะกรรมกำรบริษัทหรือคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เลือก
กรรมกำรบรรษัทภิบำลและเพื่อกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธำน โดยประธำนกรรมกำร
ควรเป็นกรรมกำรอิสระ เพื่อช่วยเป็นแกนหลกัในกำรผลกัดนัใหก้ำรปฏิบติัหนำ้ที่ของคณะกรรมกำร
เป็นไปอย่ำงอิสระ 

2.4 ให้มีเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ซึ่งแต่งตั้งโดย
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและเพื่อกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน เพื่อช่วยสนบัสนุนกำรปฏิบติัหนำ้ที่ของ
คณะกรรมกำรให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ตำมหลักกำรของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ ดีหรือ
บรรษัทภิบำลที่ดี และประสำนงำนกำรประชมุใหส้  ำเรจ็ลลุว่งไปดว้ยดี 
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3. คุณสมบัติของกรรมการบรรษัทภบิาลและเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน  

บุคคลที่จะมำท ำหนำ้ที่เป็นคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและเพื่อกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนตอ้งมีคณุสมบัติ
ดงันี ้

3.1 เป็นกรรมกำรบรษิัท  
3.2 เป็นบคุคลที่มีคณุสมบติั ควำมรูค้วำมสำมำรถ และธรรมำภิบำลที่เหมำะสม มปีระสบกำรณอ์ันเป็น

ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีควำมเข้ำใจถึงคุณสมบัติ หน้ำที่  ควำม
รบัผิดชอบในฐำนะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน อีกทัง้ยังสำมำรถทุ่มเท
เวลำในกำรปฏิบติัหนำ้ที่ในบรษิัทไดอ้ย่ำงเพียงพอและเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3.3 มีวิสยัทศันก์วำ้งไกล ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทและกำรเปลี่ยนแปลง
กบับรรษัทภิบำลในระดบัสำกลอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อน ำมำปรบัปรุงนโยบำยดำ้นบรรษัทภิบำลและเพื่อ
กำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

3.4 สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่  แสดงควำมคิดเห็น รวมทั้งรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ที่ได้รับ
มอบหมำยไดด้ว้ยควำมโปรง่ใสและสำมำรถตรวจสอบได ้

3.5 มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะตอ้งหำ้มตำมที่พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บรษิัทมหำชน”) พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ .ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) รวมถึงประกำศ 
ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบที่เก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบัของบรษิัทก ำหนด รวมทัง้ตอ้งไม่มีลกัษณะขำด
ควำมน่ำไว้วำงใจให้เป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำร ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ และ/หรือคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด 

 

4. การแต่งตั้งและวาระการด ารงต าแหน่ง 

 4.1 ใหค้ณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 
 3 ปี นบัแต่วนัที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ ทัง้นีเ้มื่อครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งแลว้คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล
และเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่ งยืนผู้พ้นจำกต ำแหน่งก็อำจได้รับกำรพิจำรณำแต่งตั้งให้ด ำรง
 ต ำแหน่งไดอี้กตำมมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 

4.2 นอกจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระดังกล่ำวขำ้งตน้แลว้ กรรมกำรบรรษัทภิบำลและเพื่อกำร
 พฒันำอย่ำงยั่งยืนอำจพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

(1) เสียชีวิต 
(2) ลำออก 
(3) ขำดคณุสมบติักำรเป็นกรรมกำรบรรษัทภิบำลและเพื่อกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน หรือมีลกัษณะ 

ตอ้งหำ้มอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ตำมที่กฎหมำย และ/หรือกฎบตัรนีก้  ำหนด 
(4) คณะกรรมกำรบรษิัทหรือที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติใหพ้น้จำกต ำแหน่ง 
(5) ศำลมีค ำสั่งใหอ้อก 
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4.3 ในกรณีที่กรรมกำรบรรษัทภิบำลและเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนจะลำออกก่อนครบวำระกำรด ำรง
 ต ำแหน่งใหท้ ำเป็นหนังสือยื่นต่อประธำนกรรมกำรบริษัท เพื่อที่คณะกรรมกำรบริษัทจะไดพ้ิจำรณำ 
แต่งตัง้กรรมกำรคนอ่ืนที่มีคุณสมบติัครบถว้นทดแทนกรรมกำรที่ลำออก ทัง้นีก้ำรลำออกนัน้จะมีผล
นับแต่วนัที่หนงัสือลำออกไปถึงประธำนกรรมกำรบรษิัท 

 4.4 ในกรณีที่กรรมกำรบรรษัทภิบำลและเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่ งยืนพ้นจำกต ำแหน่งทั้งคณะ ให้
 คณะกรรมกำรที่พน้จำกต ำแหน่งยงัคงตอ้งอยู่รกัษำกำรในต ำแหน่งเพื่อด ำเนินกิจกำรของบริษัทต่อไป
 เพียงเท่ำที่จ  ำเป็นจนกว่ำคณะกรรมกำรชดุใหม่เขำ้รบัหนำ้ที่ 

 4.5 ในกรณีที่ต  ำแหน่งกรรมกำรบรรษัทภิบำลและเพื่อกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนว่ำงลงเพรำะเหตอ่ืุนนอกจำก
 ถึงครำวออกตำมวำระ ใหค้ณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้บุคคลที่มีคณุสมบติัครบถว้นเขำ้เป็นกรรมกำร
 แทน โดยบุคคลซึ่งเขำ้เป็นกรรมกำรแทนอยู่ในต ำแหน่งไดเ้พียงเท่ำวำระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมกำรซึ่ง
 ตนแทน 

 

5. ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและเพ่ือการพัฒนา
อย่างย่ังยืน 

ใหค้ณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและเพื่อกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนมีหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบดงัต่อไปนี ้

 5.1   พิจำรณำให้มีกำรจัดท ำนโยบำยด้ำนบรรษัทภิบำลและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนที่สอดคล้องกับ
 ประเด็นควำมยั่งยืนที่ส  ำคัญของบริษัท เพื่อแสดงเจตนำรมณแ์ละเป็นแนวทำงให้คณะกรรมกำร
 บริษัท ฝ่ำยจดักำร และบุคลำกร ยึดถือเป็นแนวปฏิบติัไปสู่กำรด ำเนินงำนอย่ำงยั่งยืนในมิติต่ำง ๆ 
  ทัง้ดำ้นสิ่งแวดลอ้ม ดำ้นสงัคม และดำ้นกำรก ำกบัดแูลกิจกำร  

 5.2   ก ำกบัดแูลใหม้ีกำรทบทวนและปรบัปรุงนโยบำยดำ้นบรรษัทภิบำลและเพื่อกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน
 อย่ำงสม ่ำเสมอและต่อเนื่องอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อมั่นใจว่ำทันต่อเหตุกำรณ์ สอดคลอ้งกับ
 บรบิททำงธุรกิจ ตลอดจนแนวโนม้และทิศทำงสำกล 

 5.3 ก ำกับดูแลว่ำบริษัทมีกำรก ำหนดกระบวนกำรเพื่อน ำนโยบำยและแนวปฏิบัติดำ้นบรรษัทภิบำล
 และกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน รวมทัง้นโยบำยต่อตำ้นคอรร์ปัชันที่เหมำะสมเพียงพอต่อกำรด ำเนิน
 ธุรกิจไปใชอ้ย่ำงครบถว้น 

 5.4 ก ำกับดูแลให้มีกำรบูรณำกำรน ำปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมยั่งยืนทั้งที่เป็นโอกำสและควำมเสี่ยงที่
 สัมพันธ์กับบริบทธุรกิจของบริษัทเขำ้มำเป็นส่วนหนึ่งของกำรจัดท ำกลยุทธ์ทำงธุรกิจเพื่อควำม
 ยั่งยืนเพื่อจดักำรกบัปัญหำที่อำจสง่ผลกระทบต่อองคก์รและผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุม่ไดอ้ย่ำงรอบดำ้น 

5.5 ก ำหนดเป้ำหมำยของกลยุทธ์ทำงธุรกิจเพื่อควำมยั่งยืนทัง้ในระยะสัน้ ระยะกลำง ระยะยำว และ
 ก ำหนดกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยในแต่ละระดับที่เหมำะสม โดยพิจำรณำถึงทรัพยำกร 
 นวตักรรม เทคโนโลยีและปัจจยัส ำคญัในกำรขบัเคลื่อนกลยทุธ ์
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5.6 เสนอแนะวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยชุด
 ต่ำง ๆ โดยพิจำรณำทบทวนเป็นประจ ำทุกปี รวมทั้งติดตำมและสรุปผลกำรประเมินให้
คณะกรรมกำรบริษัททรำบ เพื่อน ำไปปรบัปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบติังำนและเสรมิสรำ้งควำมรู้
ควำมสำมำรถของกรรมกำรบรษิัท 

5.7 พิจำรณำจัดท ำแผนพัฒนำกรรมกำร เพื่อสรำ้งเสริม พัฒนำควำมรู ้ทักษะ แก่คณะกรรมกำรชุด
 ย่อยชุดต่ำง ๆ ของบริษัทเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของกรรมกำร ธุรกิจ สภำพ
 เศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฎหมำยหรือกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย  และ
ก ำกบัดแูลใหม้ีกำรพฒันำควำมรูแ้ละควำมเชี่ยวชำญของคณะกรรมกำรบริษัทผ่ำนรูปแบบต่ำง ๆ 
โดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นดำ้นควำมยั่งยืน เพื่อใหม้ั่นใจว่ำคณะกรรมกำรมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจถึง
ควำมยั่งยืนของธุรกิจองคก์ร 

 5.8 จัดใหม้ีกำรประเมินควำมเขำ้ใจและประสิทธิภำพในกำรก ำกับดูแลกลยุทธ์ทำงธุรกิจเพื่อควำม
 ยั่งยืนขององคก์รในกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรบริษัทประจ ำปีทัง้ในส่วนกำร
 ประเมินทัง้คณะและรำยบุคคล เพื่อน ำผลที่ไดม้ำพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน
 ของกรรมกำร 

5.9 พิจำรณำทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษัทในเรื่องโครงสร้ำง หน้ำที่  และควำม
 รับผิดชอบ รวมทั้งแนวปฏิบัติของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย รวมถึงกำร
เปลี่ยนแปลงใด ๆ เก่ียวกบักฎบตัร (Charter) และนโยบำยต่ำง ๆ ของคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้
มีควำมเหมำะสมและทนัสมยัอยู่เสมอ 

 5.10 ก ำกบัดแูลใหม้ีกำรมอบหมำยหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบใหห้น่วยงำนที่เก่ียวขอ้งอย่ำงชดัเจน 

 5.11 ก ำกับดูแลใหอ้งคก์รมีกระบวนกำรมีส่วนร่วมกับผูม้ีส่วนไดเ้สียที่มีประสิทธิภำพ ซึ่งรวมถึงกำร
 สื่อสำรและกำรรบัฟังควำมคิดเห็น รวมทั้งควรก ำกับให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลที่ไดจ้ำกกำรมีส่วน
 รว่มกบัผูม้ีสว่นไดเ้สียต่อสำธำรณชนผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ 

 5.12 ก ำกับดูแลใหฝ่้ำยจัดกำรก ำหนดตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จที่เหมำะสมกับกลยุทธ์ทำงธุรกิจเพื่อควำม
 ยั่งยืน รวมทัง้ก ำหนดกรอบระยะเวลำในกำรติดตำมอย่ำงเหมำะสม 

 5.13 จัดให้มีกำรประชุมเพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำ ซักถำมข้อมูล ให้ทิศทำงและข้อแนะน ำแก่ฝ่ำย
 จดักำรเพื่อน ำไปปรบัปรุงแนวทำงกำรด ำเนินงำน 

 5.14 รำยงำนควำมคืบหน้ำและผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัททุกครั้งหลังมีกำรประชุม  
 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและเพื่อกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนอย่ำงสม ่ำเสมอ  

5.14 เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนของบริษัทต่อผูท้ี่เก่ียวขอ้งและในแบบแสดงรำยกำร
ขอ้มลูประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-1 One-Report) โดยตอ้งน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท
เพื่อพิจำรณำอนมุติัก่อน 

5.15 ปฏิบติัหนำ้ที่ในเรื่องอ่ืน ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทไดม้อบหมำยในกำรปฏิบติังำนตำมขอบเขต
อ ำนำจหนำ้ที่ใหค้ณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและเพื่อกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนมีอ ำนำจเรียก สั่งกำร 
ใหฝ่้ำยจัดกำร หัวหนำ้หน่วยงำน หรือพนักงำนของบริษัทที่เก่ียวขอ้งมำใหค้วำมเห็น ร่วมประชุม 
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หรือส่งเอกสำรที่เห็นว่ำเก่ียวขอ้งจ ำเป็น นอกจำกนัน้ในกำรปฏิบติัหนำ้ที่ภำยใตข้องเขตหนำ้ที่ของ
กฎบตัรฉบบันี ้คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและเพื่อกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนอำจขอค ำปรกึษำจำกที่
ปรกึษำอิสระภำยนอกหรือผูเ้ชี่ยวชำญในวิชำชีพอ่ืน ๆ หำกเห็นว่ำมีควำมจ ำเป็นและเหมำะสมโดย
บรษิัทจะเป็นผูร้บัผิดชอบในเรื่องค่ำใชจ้่ำยทัง้หมด 

 

6. การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและเพ่ือการพัฒนาอย่างยืน 

 6.1 ให้มีกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่ งยืน  ตำมที่
 คณะกรรมกำรเห็นว่ำมีควำมจ ำเป็นและเหมำะสม โดยอำจเชิญฝ่ำยจดักำร ผูบ้รหิำร พนกังำนของ
 บริษัท หรือผู้ที่เก่ียวข้อง มำร่วมประชุมให้ควำมเห็นหรือส่งเอกสำรข้อมูลตำมที่เห็นว่ำจ ำเป็น 
 อย่ำงไรก็ตำมควรจดัใหม้ีกำรประชมุอย่ำงนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 

6.2 ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  ให้ประธำน
 กรรมกำรหรือเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและเพื่อกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน โดยค ำสั่งของ
 ประธำนแจง้ไปยงักรรมกำรบรรษัทภิบำลและเพื่อกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนัก่อนวัน
ประชุม เวน้แต่ในกรณีจ ำเป็นรีบด่วนจะแจง้กำรนดัประชุมโดยวิธีอ่ืนหรือก ำหนดวันประชุมใหเ้ร็ว
กว่ำนัน้ก็ได ้

 6.3 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและเพื่อกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน ประธำนกรรมกำร หรือ
 ประธำนในที่ประชุมอำจก ำหนดใหม้ีกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งผูเ้ขำ้ร่วมประชุมที่แมจ้ะ
 มิไดอ้ยู่ในสถำนที่เดียวกันสำมำรถประชุมปรกึษำหำรือและแสดงควำมคิดเห็นระหว่ำงกนัได ้โดย
 ปฏิบติัตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรท่ีก ำหนด 

 

7. องคป์ระชุม 

 7.1 ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและเพื่อกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนตอ้งมีกรรมกำรเขำ้ร่วมไม่
 นอ้ยกว่ำก่ึงหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรจึงจะครบองคป์ระชมุ 

 7.2 ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำลและเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
 สำมำรถปฏิบติัหนำ้ที่ได ้ใหก้รรมกำรบรรษัทภิบำลและเพื่อกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนที่มำประชมุเลือก
 กรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชมุ 

 7.3 กำรวินิจฉัยชีข้ำดของที่ประชุมใหถื้อเสียงขำ้งมำก ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกันใหป้ระธำนในที่ประชุม
 ออกเสียงเพิ่มเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้ำด กรรมกำรบรรษัทภิบำลและเพื่อกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนซึ่งมี
 สว่นไดเ้สียในเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 
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 7.4 กำรลงมติของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและเพื่อกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนอำจจะกระท ำไดโ้ดยไม่
 ตอ้งมีกำรประชมุและมีผลสมบรูณเ์สมือนหนึ่งว่ำไดม้ีกำรลงมติแลว้เมื่อกรรมกำรบรรษัทภิบำลและ
 กำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนทกุคนไดล้งลำยมือชื่อรบัรองไวใ้นมตินัน้ ๆ 

 

8. การรายงาน 

  คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนจะตอ้งรำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่อ
 คณะกรรมกำรบริษัท และรำยงำนกำรท ำหน้ำที่ในรอบปีที่ผ่ำนมำต่อผูถื้อหุน้ในแบบแสดงรำยกำร
ขอ้มลูประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-1 One-Report) โดยเปิดเผยรำยละเอียดดงันี ้

 8.1 จ ำนวนครัง้ในกำรประชมุ 

  8.2 จ ำนวนครัง้ที่กรรมกำรบรรษัทภิบำลและเพื่อกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนแต่ละคนเขำ้ร่วมประชมุ 

 8.3 ผลกำรปฏิบติัหนำ้ที่ตำมกฎบตัรที่ก ำหนดไว ้

 8.4 กำรทบทวนกฎบตัรคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและเพื่อกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนอย่ำงนอ้ยปีละ 1   
      ครัง้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนกำรด ำเนินงำนของบรษิัทและกลยทุธใ์นระยะสัน้และระยะยำว 

 

9. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 

ใหก้รรมกำรบรรษัทภิบำลและเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนได้รบัค่ำตอบแทนตำมจ ำนวนที่ที่ประชุม 
   ผูถื้อหุน้จะไดอ้นมุติั 

กฎบตัรฉบบันีใ้หม้ีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที่ 12 พฤษภำคม 2565 

 

ประกำศ ณ วนัที่ 12 พฤษภำคม 2565 

-ลงนามโดย- 

(นำงไขศรี เนื่องสิกขำเพียร) 
ประธำนกรรมกำร 


