
กฎบัตรคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 

บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากดั (มหาชน) 

 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการที#ดี (Good Corporate 
Governance) และเพื#อให้สอดคลอ้งกบัการปฏิบติัตามหมวด 8/: แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ.@A8A ซึ# งแกไ้ขเพิ#มเติม โดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที# E) พ.ศ.
@AA: คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรใหก้าํหนดกฎบตัรคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ดงันีH  
 
�. วตัถุประสงค์ 

 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ จดัตัHงขึHนเพื#อทาํหนา้ที#สนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการ
บริษัท ในการกํากับดูแลการดําเนินกิจการของบริษัท และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั ให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที#ดี และ
สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดกฎหมาย ตลอดจนหลกัการที#เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที#
เกี#ยวขอ้งดว้ย 
 
&. แนวคิดและหลกัการของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 

 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ มีบทบาทในการกาํหนดและทบทวนหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที#ดี
ของบริษทั เสริมสร้างให้บริษทัมีการดาํเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพและมีความมั#นคง ซึ# งจะเป็นการ
สร้างมูลค่าเพิ#มความเชื#อมั#นให้แก่ผูถื้อหุ้น ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน  ในส่วนของการกาํกบัดูแล
กิจการที#ดี คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ จะยึดหลกัการในการกาํหนดกระบวนการและแนวทางการ
ดาํเนินงานที#สําคญั E หลักการ คือ (:) หลักกฏหมาย (Rule of Law ) (@) หลักความรับผิดชอบ 
(Accountability) (8) หลกัความโปร่งใส (Transparency) และ (E) หลกัความคุม้ค่า (Value for Money) 
 
3. องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ตอ้งมีจาํนวนอยา่งนอ้ย 3 คน ประกอบดว้ยประธานกรรมการกาํกบั
ดูแลกิจการ ซึ# งเป็นกรรมการอิสระของบริษทั และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการบริษทัเป็น
ผูแ้ต่งตัH งกรรมการบริษทั และ/หรือ บุคคลอื#นให้ดาํรงตาํแหน่งดังกล่าว โดยทัHงหมดต้องมีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอที#จะทาํหนา้ที#เสริมสร้างใหบ้ริษทัมีการกาํกบัดูแลกิจการที#ดี 

 

 



(. วาระการดํารงตําแหน่ง 

 E.: คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 1 ปี นบัจากวนัที#มีมติแต่งตัHง 
และเมื#อครบวาระแลว้ หากคณะกรรมการบริษทัยงัไม่ไดมี้มติแต่งตัHงคณะกรรมการกาํกบัดูแล
กิจการชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการชุดเดิมปฏิบัติหน้าที# ต่อไป จนกว่า
คณะกรรมการบริษทัจะไดแ้ต่งตัHงคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการชุดใหม่แทนคณะกรรมการ
กาํกบัดูแลกิจการชุดเดิมที#หมดวาระลง ในการแต่งตัHงตอ้งกระทาํภายใน @ เดือนนบัแต่วนัครบ
วาระของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการชุดเดิม กรรมการกํากับดูแลกิจการซึ# งพ้นจาก
ตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตัHงใหม่อีกได ้

 E.@ ในกรณีที#ตาํแหน่งกรรมการกาํกบัดูแลกิจการวา่งลงเพราะสาเหตุอื#นนอกจากถึงคราวออกตาม
วาระ และยงัคงเหลือวาระไม่นอ้ยกวา่ @ เดือน ให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตัHงกรรมการกาํกบั
ดูแลกิจการแทนตาํแหน่งที#วา่งในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคราวถดัไป บุคคลซึ# งเขา้เป็น
กรรมการกาํกับดูแลกิจการแทนดงักล่าวจะอยู่ในตาํแหน่งได้เพียงเท่าวาระที#เหลืออยู่ของ
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการที#ตนแทน 

 E.8 กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ พน้จากตาํแหน่งเมื#อ 
   (1) ครบกาํหนดตามวาระ 
   (2) ลาออก 
   (3) ถึงแก่กรรม 
   (4) ถูกถอดถอน 
 E.E กรรมการกาํกบัดูแลกิจการที#ลาออกก่อนครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง ให้แจง้ต่อบริษทัล่วงหนา้ 

: เดือน พร้อมเหตุผล 
 
*. การประชุม 

 A.: วาระการประชุม 
  มีการกาํหนดวนั เวลา สถานที# และวาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ a วนั พร้อม
เอกสารประกอบที#เพียงพอ และตอ้งจดัทาํรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 A.@ จาํนวนครัH งการประชุม 
  คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการตอ้งประชุมกนัอย่างน้อยปีละ @ ครัH ง และอาจเรียกประชุม
เพิ#มเติมไดต้ามความจาํเป็น  
 A.8  องคป์ระชุม 
  ในการประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ตอ้งมีกรรมการกาํกบัดูแลกิจการมาประชุมไม่
นอ้ยกวา่กึ#งหนึ#งของจาํนวนกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทัHงหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีที#ประธาน



กรรมการกาํกบัดูแลกิจการไม่อยูใ่นที#ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที#ได ้ให้กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ
ที#มาประชุมเลือกกรรมการกาํกบัดูแลกิจการคนหนึ#งเป็นประธานในที#ประชุม 
 A.E การลงคะแนนเสียง 
  มติที#ประชุมคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการกาํกับดูแล
กิจการที#เข้าร่วมประชุม กรรมการกํากับดูแลกิจการคนหนึ# งมีเสียงหนึ# งเสียงในการลงคะแนน ทัH งนีH  
กรรมการกาํกับดูแลกิจการที#มีส่วนได้เสียในเรื# องที#พิจารณา ไม่มีสิทธิแสดงความเห็นและออกเสียง
ลงคะแนนในเรื#องนัHน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในที#ประชุมออกเสียงเพิ#มขึHนอีกหนึ#งเสียงเป็นเสียง
ชีHขาด 
 
+. อาํนาจของคณะกรรมการ 

 b.:  มีอาํนาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือพนกังานของบริษทัที#เกี#ยวขอ้งมาชีHแจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม 
หรือส่งเอกสารตามที#เห็นวา่เกี#ยวขอ้งจาํเป็น 

 b.@ ขอรับคาํปรึกษาจากผูเ้ชี#ยวชาญหรือที#ปรึกษาของบริษทั (ถา้มี) หรือในกรณีประสงค์จะจา้งที#
ปรึกษา หรือผูเ้ชี#ยวชาญภายนอก ตอ้งเสนอต่อที#ประชุมคณะกรรมการบริษทั แลว้แต่กรณี ดว้ย
ค่าใชจ่้ายของบริษทั 

 b.8 มีอาํนาจแต่งตัHงคณะทาํงาน เพื#อทาํหน้าที#สนบัสนุนงานการกาํกบัดูแลกิจการที#ดีไดต้ามความ
จาํเป็น และเหมาะสม 

 
,. หน้าที/และความรับผดิชอบ 

 a.: ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการ  จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณ
พนกังาน ใหเ้หมาะสมทนัสมยัอยา่งต่อเนื#อง 

 7.2   เสนอแนะแนวทางการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ และขอ้พึงปฏิบติัที#ดี ต่อกรรมการ
บริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ย ผูบ้ริหาร ตลอดจนพนกังานทุกระดบั 

 a.8 ติดตามดูแลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั  ฝ่ายจดัการ และพนกังาน ให้เป็นไปตาม
กรอบการกาํกบัดูแลกิจการที#ดี สอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทั และกฎหมายที#เกี#ยวขอ้ง 

 a.E นํา เสนอรายงานการกํากับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมความเห็นและ
ขอ้เสนอแนะเพื#อแกไ้ขปรับปรุงตามความเหมาะสม  

 a.5 มอบหมายนโยบายและแนวปฏิบติัการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและ
สิ#งแวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility) และติดตามการดาํเนินงานดา้น CSR และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 



 a.6 กาํกบัดูแลประสิทธิผลของการกาํกบัดูแลกิจการ ให้มีผลในทางปฏิบติั มีความต่อเนื#อง และ
เหมาะสม 

 a.7 นาํเสนอการแต่งตัHงคณะทาํงานกาํกบัดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษทั เพื#อใหค้วามเห็นชอบ 
 a.8 ปรับปรุงและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ และนาํเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษทัเพื#อพิจารณาอนุมติั 
 a.9 ปฏิบติัการใดๆ อนัเป็นลกัษณะเฉพาะ ตามที#คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 
1. การรายงานผล และการเปิดเผยข้อมูล 

 k.: รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษทัทุกครัH ง 
ภายในวนัที#มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัครัH งต่อไป 

 k.@ รายงานผลการปฏิบติัหน้าที#ของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที#มีต่อผูถื้อหุ้น ไวใ้นรายงาน
ประจาํปี รวมถึงการรายงานผลในรูปแบบอื#นๆ ซึ# งหน่วยงานที#เกี#ยวขอ้งประกาศกาํหนด 

.......................................................................................... 

 กฎบตัรคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการนีH  ไดรั้บอนุมติัโดยมติที#ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัH งที# 
8 / @AAb เมื#อวนัที# :8 สิงหาคม @AAb และมีผลใชบ้งัคบัตัHงแต่วนัที# :E สิงหาคม @AAb เป็นตน้ไป 

 

_____________________________    ________________________________ 

     (นายบุญเกียรติ  โชควฒันา)                (นายสันติ  บางออ้) 

      ประธานกรรมการบริษทั ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

- ลงนาม - - ลงนาม - 


