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บริษัท อีโนเว  รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

กฎบัตรคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคม จัดตั้งขึ้นตำมมติของคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อ
สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรก ำหนดกฎเกณฑ์และแนวทำงที่เกี่ยวข้องกับกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคมสอดคล้องตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

1. บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ 

1) เสนอนโยบำยและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคมต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท 

2) พิจำรณำ ทบทวนนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรี่ดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้
สอดคล้องกับกฎหมำยและระเบียบที่เก่ียวข้อง และแนวทำงปฏิบัติอื่นๆ ตำมหลักสำกล ตลอดจนข้อเสนอแนะของ
สถำบันหรือหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง อำทิ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น 

3) สอบทำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคม และให้ประธำน
คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคม หรือบุคคลที่ประธำนมอบหมำยเป็นผู้รำยงำนผล
กำรประชุมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

4) ติดตำมและรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทได้รับทรำบประเด็นหรือแนวโน้ม ที่อำจมีผลกระทบต่อบริษัท ในด้ำน
กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

5) ให้ประธำนคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคม หรือบุคคลที่ประธำนมอบหมำย เป็น
ผู้สอบทำนและให้ควำมเห็นชอบกำรเปิดเผยรำยงำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ประจ ำปีของบริษัท 

6) คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคมอำจเชิญกรรมกำร ผู้บริหำรของบริษัท หรือ
พนักงำนของบริษัท หรือบุคคลภำยนอกเข้ำร่วมประชุมในเร่ืองที่เก่ียวข้อง 

7) สอบทำนและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถำนกำรณ์และสภำพแวดล้อม โดยเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำอนุมัติ 

8) พิจำรณำเสนอให้ฝ่ำยบริหำรแต่งตั้งคณะท ำงำน เพื่อท ำหน้ำที่สนับสนุน ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ
ฝ่ำยบริหำรที่เกี่ยวข้องกับนโยบำยและกลยุทธ์ที่ส ำคัญในด้ำนบรรษัทภิบำลและควำมรับผิดชอบต่อสังคม ได้ตำม
ควำมเหมำะสม 

9) ภำรกิจอ่ืนใดในด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรและควำมรับผิดชอบต่อสังคม ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 
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2. องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดแีละควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
 

1) คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยกรรมกำร และ/หรือผู้บริหำรอย่ำง
น้อย 5 ท่ำน 

2) ประธำนคณะกรรมกำร และกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคมต้องได้รับกำรแต่งตั้งโดย
คณะกรรมกำรบริษัท  

3. วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดแีละควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคม มีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละ 3 ปี ในกรณีที่กรรมกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคมเป็นกรรมกำรบริษัท จะมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งไม่เกินวำระกำรเป็น
กรรมกำรบริษัท ส ำหรับกรรมกำรท่ำนอ่ืน ให้เป็นไปตำมประกำศแต่งตั้งคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคมที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ อำจได้รับกำรแต่งตั้งใหม่ได้อีก ตำมที่
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำเห็นสมควร 
นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระดังกล่ำว กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคมพ้นจำก
ต ำแหน่งเมื่อ 
 (1) ตำย 

(2) ลำออก 
(3) คณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้พ้นจำกต ำแหน่ง 

ในกรณีที่กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคมลำออกก่อนครบก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคมควรแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 เดือน พร้อม
เหตุผล เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทจะได้พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรอ่ืนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ทดแทนบุคคลที่ลำออก 
ในกรณีที่กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคมพ้นจำกต ำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคมที่พ้นจำกต ำแหน่งต้องอยู่รักษำกำรในต ำแหน่ง เพื่อด ำเนินงำนต่อไป
จนกว่ำคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคมชุดใหม่จะเข้ำรับหน้ำที่ 

ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคมว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืน นอกจำกถึงครำว
ออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและ
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมภำยใน 90 วัน เพื่อให้คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคมมี
จ ำนวนกรรมกำรครบตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด 

4. กำรประชุมของคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดแีละควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

1) คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคมควรมีกำรประชุมเป็นประจ ำทุกไตรมำส และใน
กำรเรียกประชุม ให้ประธำนคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคม หรือเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน และน ำส่งเอกสำรประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำไม่
น้อยกว่ำ 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ ำเป็นรีบด่วนคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและควำม
รับผิดชอบต่อสังคมอำจเรียกประชุมโดยวิธีอ่ืน รวมทั้งให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรเป็นผู้บันทึกรำยงำนกำร
ประชุม 
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2) คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคมอำจเชิญฝ่ำยจัดกำร ผู้บริหำร พนักงำนของ
บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้ำร่วมประชุม ให้ควำมเห็นหรือส่งเอกสำรข้อมูลตำมที่เห็นว่ำเกี่ยวข้อง
หรือจ ำเป็น 

5. องค์ประชุมของคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดแีละควำมรับชอบต่อสังคม 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคมทุกครั้ง ต้องมีกรรมกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคมเป็นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
และควำมรับผิดชอบต่อสังคมทั้งหมดจึงจะถือว่ำครบองค์ประชุม 

กำรออกเสียงลงมติ กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคมมีสิทธิออกเสียงท่ำนละ 1 เสียง และ
ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกเป็นเกณฑ์  ในกรณีที่กำรลงมติมีเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและ
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขำด 
 

6. ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดแีละควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
 

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยพิจำรณำจำกผลประกอบกำรของบริษัท ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่ำตลำดใกล้เคียงกัน ตลอดจนบริษัทจดทะเบียนอ่ืนที่อยู่ในอุตสำหกรรม
เดียวกัน และจะเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปี 
 
7. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

หน่วยงำนบริหำรทุกฝ่ำยและทุกคนที่เกี่ยวข้องทุกคนมีหน้ำที่ในกำรรำยงำน และสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคมตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและควำม
รับผิดชอบต่อสังคมร้องขอ 
 
กฎบัตรฉบับนีไ้ด้รับกำรทบทวนเมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2561 
 
 
 
 
 


