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กฎบตัรคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

 
บรษิทั เอน็อาร ์อนิสแตนท ์โปรดวิซ์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ค านึงถงึหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละการมุง่มัน่

ด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสงัคมในประเทศ โดยมุ่งเน้นสร้างความ
เข้มแขง็ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และก้าวทนัการเปลี่ยนแปลงอย่างสมดุล ดงันัน้คณะกรรมการบรษิัทจงึได้มมี ติ
ก าหนดกฎบตัรคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการทีด่แีละกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื (คณะกรรมการก ากบัดูแล
กจิการทีด่แีละกจิการสงัคมฯ) ฉบบันี้ขึน้เพื่อใหค้ณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละกจิการสงัคมฯ ทุกคนตระหนักถงึหน้าที่
และความรบัผดิชอบของตน และปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างถูกตอ้งสมบูรณ์ 
 
1. ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

ดา้นการก ากบัดแูลทีด่ ี

1.1 ก าหนดนโยบาย เสนอแนวปฏบิตั ิและใหค้ าแนะน าดา้นการก ากบัดแูลกจิการ การป้องกนัและตอ่ตา้นการทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ รวมทัง้ขอ้ก าหนดา้นจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธรุกจิ 

1.2 ก ากบัดแูลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิาร เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี  
1.3 พจิารณาและทบทวนนโยบายตา่ง ๆ ทีบ่รษิทัตอ้งปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

1.4 ตดิตามการด าเนินงานดา้นการการก ากบัดแูลกจิการทีด่ใีหม้ผีลในทางปฏบิตั ิและรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั 
1.5 รวบรวมขอ้มูลการประเมนิการปฏบิตังิานของกรรมการบรษิัทเพื่อพจิารณาให้ความเหน็ส าหรบัการพฒันาและ

เพิม่ประสทิธภิาพการท าหน้าทีข่องคณะกรรมการ 

ดา้นกจิการสงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

1.6 ก าหนดนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน และงบประมาณ ด้านกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื เพื่อ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัอนุมตัเิป็นประจ าทุกปี  

1.7 ติดตามดูแลการปฏิบตัิงานตามแผนงานของคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ดีและ
กจิการสงัคมฯ ตามนโยบายและเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

1.8 รายงานความคบืหน้าและผลการปฏบิตังิานต่อคณะกรรมการบรษิทัภายหลงัทีม่กีารประชุม คณะกรรมการก ากบั
ดแูลกจิการทีด่แีละกจิการสงัคมฯ อย่างสม ่าเสมอ  

1.9 ประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสงัคมฯ และรายงานผลการ
ประเมนิให ้คณะกรรมการบรษิทัทราบ  

1.10 พจิารณาทบทวนและเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกบักฎบตัรคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการทีด่แีละ
กจิการสงัคมฯ ต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อขออนุมตัปิรบัปรุงใหเ้หมาะสมและมคีวามทนัสมยัอยู่เสมอ  

1.11 ปฏบิตัหิน้าทีใ่นเรื่องอื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย   
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ในการปฏบิตังิานตามขอบเขตอ านาจหน้าทีใ่หค้ณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละกจิการสงัคมฯ มอี านาจเรยีก
สัง่การใหฝ่้ายจดัการ หวัหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบรษิทัฯ ทีเ่กี่ยวขอ้งมาใหค้วามเหน็ ร่วมประชุมหรอืส่งเอกสารที่
เหน็ว่าเกี่ยวขอ้งจ าเป็น นอกจากนัน้ในการปฏบิตัหิน้าทีภ่ายใต้ขอบเขตหน้าทีข่องกฏบตัรฉบบันี้ คณะกรรมการก ากบัดูแล
กิจการที่ดแีละกิจการสงัคมฯ อาจค าขอปรกึษาจากที่ปรกึษาอิสระภายนอกหรอืผู้เชี่ยวชาญในวชิาชพีอื่น ๆ หากเห็นว่ามี
ความจ าเป็นและเหมาะสมโดยบรษิทัฯ จะเป็นผู้รบัผดิชอบในเรื่องค่าใชจ้่ายทัง้หมดในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละกจิการสงัคมฯ 

2. องคป์ระกอบและคณุสมบติั 
2.1 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ดแีละกิจการสงัคมฯ ประกอบด้วยกรรมการบรษิัทอย่างน้อย 4 คน โดยเป็น

กรรมการอสิระไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง 
2.2 คณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้พจิารณาคดัเลอืกและแต่งตัง้กรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ดแีละกิจการสงัคมฯ โดย

คณะกรรมการบรษิทัหรอืคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการทีด่แีละกิจการสงัคมฯ เป็นผู้คดัเลอืกกรรมการก ากบั
ดูแลกจิการทีด่แีละกจิการสงัคมฯ 1 ท่านใหด้ ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละกจิการ
สงัคมฯ ทัง้นี้ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละกจิการสงัคมฯ ตอ้งเป็นกรรมการอสิระ 

2.3 กรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละกจิการสงัคมฯ ตอ้งเป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบตัทิี่
เหมาะสม 

2.4 กรรมการก ากบัดูแลกิจการทีด่แีละกจิการสงัคมฯ ต้องสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตัหิน้าทีใ่นบรษิทัไดอ้ย่าง
เพยีงพอและเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

2.5 กรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละกจิการสงัคมฯ มวีาระการด ารงต าแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการ
บรษิัทวาระละ 3 ปี โดยกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ดแีละกิจการสงัคมฯ ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจจะ
ไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่อกีไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม 

ในกรณีที่กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ พ้นจากต าแหน่งตามวาระทัง้คณะ ให้
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสงัคม ฯ ที่พ้นจากต าแหน่งต้องอยู่รกัษาการในต าแหน่ง เพื่อ
ด าเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละกจิการสงัคมฯ ชุดใหม่จะเขา้รบัหน้าที่ 

นอกจากพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละกจิการสงัคมฯ จะพน้ต าแหน่งเมื่อ 
ก) ตาย 

ข) ลาออก 

ค) พน้จากต าแหน่งกรรมการหรอืกรรมการอสิระของบรษิทั 

ง) คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหอ้อกหรอืถูกถอดถอน 

ในกรณีที่กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสงัคมฯ ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการด ารง
ต าแหน่งกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ดแีละกิจการสงัคมฯ ให้แจ้งบรษิัทพร้อมระบุเหตุผลเพื่อที่คณะกรรมการ
บรษิทัจะไดพ้จิารณาแต่งตัง้กรรมการอื่นทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นทดแทนกรรมการทีล่าออก 

ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละกจิการสงัคมฯ ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราว
ออกตามวาระใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนเป็นกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละ
กจิการสงัคมฯ แทนภายใน 3 เดอืนนับตัง้แต่วนัทีต่ าแหน่งว่างลง โดยบุคคลทีเ่ขา้เป็นกรรมการก ากบัดูแลกจิการ
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ที่ดีและกิจการสงัคมฯ แทนจะอยู่ในต าแหน่งได้เท่ากบัวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ดแีละ
กจิการสงัคมฯ ซึง่ตนด ารงต าแหน่งแทน 

2.6 คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมฯ สามารถแต่งตัง้เลขานุการ
คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละกจิการสงัคมฯ ซึ่งไม่ใช่เป็นกรรมการไดโ้ดยตอ้งเป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัเิป็นที่
ยอมรบัของคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละกจิการสงัคมฯ 
 

3. การประชุม  
ใหม้กีารประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละกจิการสงัคมฯ ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี

และกิจการสงัคมฯ หรือประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสงัคมฯ เห็นว่าจ าเป็นและเหมาะสม 
อย่างไรกต็ามตอ้งจดัใหม้กีารประชุมไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครัง้  

ในการประชุมคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละกจิการสงัคมฯ ใหป้ระธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการที่
ดีและกิจการสงัคมฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสงัคมฯ โดยค าสัง่ของประธาน
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสงัคมฯ แจ้งไปยงักรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสงัคมฯ 
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรบีด่วนจะแจง้การนัดประชุมโดยวธิอีื่น หรอืก าหนดวนั
ประชุมใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด ้ 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละกจิการสงัคมฯ ควรจดัใหม้กีารประชุมเรื่องต่าง ๆ ตามขอบเขตหน้าที่ 
 
4. องคป์ระชุม  

ในการประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ดแีละกิจการสงัคมฯ ต้องมกีรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ดแีละ
กจิการสงัคมฯ มาประชุมรวมกนัไม่น้อยกวา่กึง่หนึ่ง ของจ านวนกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละกจิการสงัคมฯ ทัง้หมด
ที่คณะกรรมการบรษิัทแต่งตัง้จงึจะเป็นองค์ประชุม ในกรณี ที่ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการทีด่แีละกจิการ
สงัคมฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม หรอืไม่สามารถปฏิบตัิหน้าทีไ่ด้ ให้กรรมการก ากบัดูแลกิจการทีด่แีละกิจการสงัคมฯ ซึ่งมา
ประชุมเลอืกกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละกจิการสงัคมฯ คนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม  

การวนิิจฉัยชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละกจิการสงัคมฯ คนหนึ่งใหม้ี
เสยีงหนึ่งเสยีงใน การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัให้ประธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชี้
ขาด กรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละกจิการสงัคมฯ ซึง่มส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนใน
เรื่องนัน้   

 
5. ค่าตอบแทน 

5.1 ค่าตอบแทนกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละกจิการสงัคมฯ ใหไ้ดร้บัตามมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
5.2 ค่าตอบแทนทีป่รกึษาคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละกจิการสงัคมฯ ใหไ้ดร้บัตามมตคิณะกรรมการบรษิทั 

ซึง่ไดผ้่านการพจิารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนแลว้ 
 
6. การรายงาน 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละกจิการสงัคมฯ รายงานผลการปฏบิตังิาน หรอืรายงานอื่นใดทีไ่ดข้อ้สรุป
ชดัเจน หรอืเหน็ว่าคณะกรรมการบรษิทัควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
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7. ท่ีปรึกษาจากภายนอก 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ดแีละกิจการสงัคมฯ สามารถขอรบัค าปรกึษาจากที่ปรกึษาภายนอกซึ่งเป็น
ผูเ้ชีย่วชาญอสิระตามความเหมาะสม โดยไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

 
กฎบตัรนี้ไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดวิซ์ จ ากดั (มหาชน) ทัง้นี้ใหม้ผีล

บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2565 เป็นตน้ไป 

 

 

ประกาศ ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2565 

 

 

     ………………………………………………………………… 

       นางเกศรา มญัชุศร ี

               ประธานกรรมการบรษิทั  

 
 

 


