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บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
กฎบัตรคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค#กรต$อสังคม 

และส่ิงแวดล&อม (CG&CSR) 
............................ 

 
1. ความหมายของกฎบัตร 

กฎบัตรคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค�กรต�อสังคมและส่ิงแวดล!อม 
(CG&CSR)  หมายถึง ขอบเขตของหน!าท่ี และแนวปฏิบัติ ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ ดีและ 
ความรับผิดชอบขององค�กรต�อสังคมและส่ิงแวดล!อม บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในการดําเนินการ 
เพื่อให!บรรลุวัตถุประสงค� 

 
2. วัตถุประสงค#  

คณะกรรมการ บมจ.ทีโอที เห็นสมควรให!กําหนดกฎบัตรของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและ
ความรับผิดชอบขององค�กรต�อสังคมและส่ิงแวดล!อม โดยมีวัตถุประสงค� ดังน้ี 

1) เพื่อเสริมสร!างการบริหารจัดการท่ีดี และความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล!อม ของ ทีโอที 
ให!มีมาตรฐานที่ชัดเจนเป;นสากล  

2) เพื่อให!คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบขององค�กรต�อสังคมและ
ส่ิงแวดล!อม สามารถ กํากับ ดูแล ตลอดจนให!คําปรึกษาและกําหนดแนวทางปฏิบัติ ตามหลักการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีและหลักความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล!อม ของ ทีโอที ได!อย�างมีประสิทธิภาพ โปร�งใส และ
สามารถตรวจสอบได!  

3) เพื่อสร!างความมั่นใจแก�ผู!มีส�วนได!ส�วนเสียในจริยธรรมและจรรยาบรรณการดําเนินงานและมุ�งสู�
การพัฒนาความย่ังยืนของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
 
3. องค#ประกอบ 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ ดีและความรับผิดชอบขององค�กรต�อสังคมและส่ิงแวดล!อม  
มีองค�ประกอบดังน้ี 

1) กรรมการบริษัท หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) พิจารณาแต�งต้ัง 
จํานวน ไม�เกิน 5 คน ซึ่งในจํานวนน้ีต!องเป;นกรรมการ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ไม�น!อยกว�า 3 คน และให!
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบขององค�กรต�อสังคมและส่ิงแวดล!อม เลือกกรรมการ 
คนหน่ึง เป;น ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบขององค�กรต�อสังคมและส่ิงแวดล!อม 
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2) ผู!บริหารหรือบุคคลอ่ืนท่ีคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบขององค�กรต�อ

สังคมและส่ิงแวดล!อม พิจารณาแต�งต้ังเป;นเลขานุการ และผู!ช�วยเลขานุการ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
และความรับผิดชอบขององค�กรต�อสังคมและส่ิงแวดล!อม 

3) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบขององค�กรต�อสังคมและส่ิงแวดล!อม 
อาจเสนอคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาแต�งต้ังบุคคลภายนอกที่มีความรู!และ
ประสบการณ�เพื่อทําหน!าท่ีให!คําปรึกษา แก�คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค�กร
ต�อสังคมและส่ิงแวดล!อม 
 
4. คุณสมบัติ 

กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบขององค�กรต�อสังคมและส่ิงแวดล!อม ต!องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

1) เป;นผู!ที่มีความรู!ความสามารถ ประสบการณ� ตลอดจนมีความรู!ความเข!าใจถึงหน!าท่ีและ    
ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบขององค�กรต�อสังคมและส่ิงแวดล!อม 

2) ไม�เป;นผู!ต!องห!ามตาม ข!อ 17 แห�ง ข!อบังคับบริษัท ทีโอที จํากัด มหาชน และมาตรา 5 แห�ง
พระราชบัญญัติ คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518  

3) สามารถอุทิศเวลาอย�างเพียงพอให!กับการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและ
ความรับผิดชอบขององค�กรต�อสังคมและส่ิงแวดล!อม 

4) เป;นผู!ที่ประกอบด!วยคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นอย�างเป;นอิสระ 
 
5. การดํารงตําแหน$ง 

5.1 วาระการดํารงตําแหน$ง  
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค�กรต�อสังคมและส่ิงแวดล!อม มีวาระ  

การปฏิบัติงาน ตามวาระของกรรมการบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

5.2. การพ&นจากตําแหน$ง 
1) ครบวาระการดํารงตําแหน�ง  

2) ขาดคุณสมบัติตามข!อ 4 

3) กรณีท่ีกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบขององค�กรต�อสังคมและส่ิงแวดล!อม
ครบวาระการดํารงตําแหน�งหรือมีเหตุต!องพ!นจากตําแหน�งไปก�อนครบวาระ ให!คณะกรรมการบริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน) ดําเนินการแต�งต้ังกรรมการทดแทนให!ครบถ!วน เพื่อให!เกิดความต�อเน่ืองในการดําเนินงาน 
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6. ขอบเขตหน&าที่ 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค�กรต�อสังคมและส่ิงแวดล!อม มีอํานาจ
หน!าท่ี ดังน้ี 

1) กําหนด นโยบาย แผนงาน ในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และ นโยบาย แผนงานด!าน 
ความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล!อม ของบริษัท รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ นําเสนอคณะกรรมการบริษัท  
ทีโอที จํากัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาอนุมัติให!มีการปฏิบัติในทุกระดับ 

2) ส�งเสริมการดําเนินการของบริษัท และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) คณะอนุกรรมการ  ผู!บริหารและพนักงาน ให!สอดคล!องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และ
นโยบายความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล!อม ตลอดจน จรรยาบรรณธุรกิจ ของบริษัท  

3) ประเมินและทบทวนนโยบาย แผนงาน จรรยาบรรณ  ข!อพึงปฏิบัติ หรือแนวปฏิบัติด!าน 
การกํากับดูแลกิจการท่ีดีและด!านความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล!อม ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
ให!สอดคล!องกับกฎหมาย แนวทางปฏิบัติของหน�วยงานกํากับดูแลบริษัท อย�างเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท 

4) รายงานผลการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล!อมของบริษัท    
ทีโอที จํากัด (มหาชน) พร!อมท้ังเสนอแนะเพื่อการพัฒนาความย่ังยืนตามความเหมาะสมต�อคณะกรรมการบริษัท 
ทีโอที จํากัด (มหาชน) และในกรณีท่ีมีเรื่องสําคัญเร�งด�วน ซ่ึงมีผลกระทบต�อบริษัทอย�างมีนัยสําคัญจะต!อง
รายงานต�อคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) โดยทันที 

5) เปIดเผยข!อมูลเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล!อม
ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ต�อผู!มีส�วนได!ส�วนเสียและสาธารณชน 
 

7. การประชุมและการลงคะแนนเสียง 

1) การจัดประชุม 
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบขององค�กรต�อสังคมและส่ิงแวดล!อม 

ควรจัดให!มีการประชุม อย�างน!อยปJละ 4 ครั้ง หรือ ไตรมาสละ 1 ครั้ง และแต�ละคร้ังควรกําหนดวาระการ
ประชุมไว!ล�วงหน!าอย�างชัดเจน 

2) การส�งเอกสารประชุม  
นําส�งเอกสารประกอบการประชุมให!กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบของ

องค�กรต�อสังคมและส่ิงแวดล!อม และผู!เข!าร�วมประชุมไม�น!อยกว�า 7 วัน ก�อนวันประชุม 
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3) องค�ประชุม 

การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค�กรต�อสังคมและ
ส่ิงแวดล!อม ต!องมีกรรมการมาประชุมไม�น!อยกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการ ทั้งคณะ จึงจะเป;นองค�ประชุม   
ถ!าประธานกรรมการไม�อยู�ในท่ีประชุม ให!กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการท�านอ่ืนเป;นประธานที่ประชุมแทน 

4) การลงคะแนนเสียง 
การลงมติเร่ืองใดๆ ให!กรรมการที่มาประชุมออกเสียงลงมติ และต!องมีเสียงเกินกว�าก่ึงหน่ึงของ

กรรมการที่มาประชุม กรณีการออกเสียงลงมติเท�ากัน ให!ประธานที่ประชุมออกเสียงลงมติได!อีกเสียงหน่ึง 
 
8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1) การประเมิน 
ให!คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบขององค�กรต�อสังคมและส่ิงแวดล!อม 

ประเมินผลการปฏิบัติงานเป;นประจําทุกปJ อย�างน!อยปJละ 1 คร้ัง ทั้งในลักษณะการประเมินตนเองและการ
ประเมินไขว! ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ 

2) ผลการประเมิน  
ให!นําผลการประเมินไปกําหนดมาตรการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค�กรต�อสังคมและส่ิงแวดล!อม  

 
9. การรายงาน 

1) รายงานต$อคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
ให!รายงานกิจกรรมและการดําเนินการระหว�างปJของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ

ความรับผิดชอบขององค�กรต�อสังคมและส่ิงแวดล!อม ต�อคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) อย�างน!อย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง  

2) รายงานต$อผู&ถือหุ&น 
ให!จัดทํารายงานผลดําเนินการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค�กรต�อสังคม

และส่ิงแวดล!อม ปJละหน่ึงครั้ง โดยเปIดเผยในรายงานประจําปJ 
 

10. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร 
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ ดีและความรับผิดชอบขององค�กรต�อสังคมและส่ิงแวดล!อม  

จะต!องทบทวนกฎบัตรทุกปJและเสนอแนะการแก!ไขเปล่ียนแปลงตามที่เห็นสมควร และนําเสนอคณะกรรมการ
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

****************************** 


