กฎบัตรของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
(Good Corporate Governance Committee Charter)

บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

กฎบัตรของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governance Committee Charter)
บริษัท โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษทั โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”)ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแล
กิ จ การที่ ดี เ พื่ อ สนับ สนุ น การปฏิ บ ัติ ง านของคณะกรรมการบริ ษ ัท ในการกํา หนดนโยบาย
แนวปฏิ บตั ิการกํากับดูแลกิ จการที่ดีของบริ ษทั จึ งเห็ นควรกําหนดกฎบัตรของคณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ คุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทาง
ปฏิบตั ิตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย เพื่อเป็ นมาตรฐานและแนวทางการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษทั ต่อไป
องค์ ประกอบ
คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิ จการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั
อย่างน้อย 3 คน และไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งต้องเป็ นกรรมการอิสระ รวมถึงแต่งตั้งกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีที่เป็ นกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คุณสมบัติ
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติของการเป็ นกรรมการ/กรรมการอิสระครบถ้วน
ตามข้อ กํา หนดเกี่ ย วกับ กรรมการ/กรรมการอิ ส ระของบริ ษ ัท จดทะเบี ย นตามหลัก เกณฑ์
ข้อกําหนดที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกํากับดูแลต่าง ๆ กําหนดขึ้น

กฎบัตรของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี

หน้ า 1 จากทั้งหมด 4 หน้ า

หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1. กํา หนดโนบาย เสนอแนวปฏิ บ ัติ และให้ ค ํา แนะนํา ด้ า นการกํา กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั
2. ดูแลการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการ และฝ่ ายจัดการ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี
3. ทบทวนแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั โดยเปรี ยบเทียบกับข้อกําหนดของ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ตลาดหลัก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
4. ติ ดตามการดํา เนิ นงานด้า นการกํากับ ดู แลกิ จการที่ ดีใ ห้มี ผลในทางปฏิ บ ตั ิ และรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั
วาระการดํารงตําแหน่ ง
1. กรรมการกํากับดู แลกิ จการที่ ดีมีวาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ 3 ปี และหากกรรมการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีพน้ จากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้
2. กรรมการกํา กับ ดู แลกิ จ การที่ ดีค นใดประสงค์จ ะลาออกจากตํา แหน่ ง ให้ยื่ นใบลาออก
ต่อประธานกรรมการบริ ษทั
3. นอกเหนือจากการพ้นจากตําแหน่งเมื่อครบวาระการดํารงตําแหน่งตามที่กาํ หนด กรรมการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีจะพ้นตําแหน่งเมื่อ
1. เสี ยชีวติ
2. ลาออก
2. คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
3. การพ้นสภาพหรื อขาดคุณสมบัติของการเป็ นกรรมการ/กรรมการอิสระตาม ข้อกําหนด
เกี่ ย วกับ กรรมการ/กรรมการอิ ส ระบริ ษ ัท จดทะเบี ย นตามหลัก เกณฑ์ ข ้อ กํา หนด
ที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกํากับดูแลต่าง ๆ กําหนดขึ้น
กฎบัตรของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี

หน้ า 2 จากทั้งหมด 4 หน้ า

4. เมื่ อกรรมการกํา กับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดีพ ้น จากตํา แหน่ ง นอกเหนื อ จากครบวาระการดํา รง
ตําแหน่ งตามข้อ 3. หรื อมี เหตุใดก็ตามที่ กรรมการกํากับดู แลกิ จการที่ ดีไม่สามารถอยู่จน
ครบวาระได้ ส่ งผลให้จาํ นวนกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีน้อยกว่าจํานวนที่กาํ หนดไว้
ให้ค ณะกรรมการบริ ษ ทั แต่ ง ตั้ง บุ ค คลที่ มี คุณสมบัติค รบถ้วนเป็ นกรรมการกํา กับ ดู แล
กิจการที่ดี โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีแทนจะอยูใ่ นตําแหน่งได้เพียง
เท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการกํากับดูแลกิจการซึ่ งตนเข้ามาแทนเท่านั้น
5. ในกรณี ที่คณะกรรมการกํากับดู แลกิ จการที่ ดีพน้ จากตําแหน่ งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิ จการที่ดีที่พน้ จากตําแหน่ งยังคงปฏิ บตั ิหน้าที่รักษาการเพื่อดําเนิ นงานต่อไป
พลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
การประชุ ม
1. ประธานกรรมการกํากับดู แลกิ จการที่ ดีเป็ นผูเ้ รี ยกประชุ มหรื อมอบหมายให้เลขานุ การ
คณะกรรมการกํากับดู แลกิ จการที่ ดี จัดทําหนังสื อเชิ ญประชุ มคณะกรรมการกํากับดู แล
กิจการที่ดี
2. คณะกรรมการกํากับ ดู แลกิ จการที่ ดี ประชุ มร่ วมกันอย่า งน้อยปี ละ 2 ครั้ ง โดยประธาน
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีอาจเรี ยกประชุมเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร
3. ในการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีทุกครั้ง ต้องมีกรรมการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีเข้าร่ วมประชุ มไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจํานวนกรรมการกํากับดู แลกิจการที่ดีท้ งั หมด
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
4. ประธานกรรมการกํากับดูแลกิ จการที่ดีทาํ หน้าที่ประธานในที่ประชุ ม ในกรณี ที่ประธาน
กรรมการกํากับดู แลกิ จการที่ ดีมิได้เข้าร่ วมประชุ ม หรื อไม่สามารถปฏิ บตั ิ หน้าที่ ในการ
ประชุ มไม่ว่าด้วยเหตุ ใด ๆ ให้กรรมการที่ มาประชุ มเลื อกกรรมการกํากับดูแลกิ จการที่ ดี
คนหนึ่งทําหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม
5. มติของที่ประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีให้ถือเสี ยงข้างมาก โดยกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีมีสิทธิ ออกเสี ยงคนละ 1 เสี ยง ในกรณี ที่การลงมติโดยมีคะแนนเสี ยงเท่ากัน
ให้ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีสิทธิ ออกเสี ยงเพิ่มอีก 1 เสี ยง เป็ นเสี ยงชี้ขาด
กฎบัตรของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี

หน้ า 3 จากทั้งหมด 4 หน้ า

การรายงาน
รายงานผลการปฏิ บ ตั ิ ง านของคณะกรรมการกํา กับ ดู แลกิ จการที่ ดี ให้ค ณะกรรมการบริ ษ ัท
รับทราบและจัดทํารายงานของคณะกรรมการกํากับดู แลกิ จการที่ ดี เพื่อเปิ ดเผยไว้ในรายงาน
ประจําปี ของบริ ษทั และลงนามโดยประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
กฎบัตรนี้ ไ ด้รับ อนุ ม ตั ิ จากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั ในการประชุ ม ครั้ งที่ 4/2557 เมื่ อวันที่ 13
สิ งหาคม 2557 และให้มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 13 สิ งหาคม 2557

-ลายมือชื่อ(นายประสิ ทธิ์ โฆวิไลกูล)
ประธานกรรมการ

กฎบัตรของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี

หน้ า 4 จากทั้งหมด 4 หน้ า

