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1. วตัถปุระสงค ์

คณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละความยัง่ยนื เพื่อท าหน้าทีใ่นการพจิารณา

กรอบนโยบายและแนวทางการพฒันาด้านการก ากับดูแลกิจการ ความรบัผิดชอบของธุรกิจต่อสงัคม รวมถึงการ

ด าเนินงานและการพฒันาเพื่อความยัง่ยนื  เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกจิของบรษิทัมคีวามโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผูม้ส่ีวน

เกี่ยวขอ้งทุกฝา่ย อนัจะเป็นการสนับสนุนนโยบายการเจรญิเตบิโตขององค์กรอย่างยัง่ยนื สอดคล้องกบัหลกัการก ากบั

ดแูลกจิการทีด่ซีึง่ยอมรบักนัโดยทัว่ไป รวมทัง้ไม่เป็นทีข่ดัแยง้ต่อขอ้กฎหมายต่าง ๆ ทีบ่รษิทัยดึถอืปฏบิตั ิ

2. องคป์ระกอบ 

(1) คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละความยัง่ยนื ประกอบดว้ย กรรมการบรษิทัอย่างน้อย 3 คน 

ซึง่ไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั โดยคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละความยัง่ยนืควรประกอบดว้ย

กรรมการอสิระไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง 

(2) ใหค้ณะกรรมการบรษิทัแตง่ตัง้กรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละความยัง่ยนืคนหนึ่งเป็นประธาน

กรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละความยัง่ยนื และประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละความยัง่ยนืแต่งตัง้

เลขานุการคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละความยัง่ยนื เพื่อช่วยเหลอืการด าเนินงานของคณะกรรมการก ากบั

ดแูลกจิการทีด่แีละความยัง่ยนืเกีย่วกบัการนัดหมายการประชมุ การจดัเตรยีมวาระการประชุม การน าส่งเอกสาร

ประกอบการประชมุ และการบนัทกึรายงานการประชุม 

3. คณุสมบติัของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและความยัง่ยืน 

ประธานกรรมการและกรรมการตอ้งมคีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี้ 

(1) เป็นบุคคลที่มคีวามรู้ ความสามารถและมปีระสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัหิน้าทีใ่น

ฐานะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ และสามารถอุทศิเวลาอย่างเพยีงพอในการปฏบิตัหิน้าที ่เพื่อใหก้ารด าเนินงานของ

คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

ช่ือเอกสาร กฎบตัรคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและความยัง่ยืน  
รหสัเอกสาร      AWC/CS/AWCCENTER/2018/BOARD/007  
วนัท่ีเร่ิมบงัคบัใช้     4 ธนัวาคม 2561 (ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 2/2561) 
แก้ไขครัง้ท่ี               ครัง้ท่ี 1 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมกาบริษทั ครัง้ท่ี 1/2566 วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2566  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารนี้เป็นทรพัยส์นิของบรษิทั แอสเสท เวริด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน) หา้มน าเอาขอ้ความในเอกสารนี้ไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางส่วนไปใชโ้ดยไม่ไดร้บัอนุญาต 
2 

(2) มีคุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด พระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

4. วาระการด ารงต าแหน่ง 

(1) วาระการด ารงต าแหน่ง 

กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความยัง่ยืน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี 

นับตัง้แต่วนัแต่งตัง้หรอืตามการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั และเมื่อครบก าหนดตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้

กลบัเขา้ท าหน้าทีก่รรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละความยัง่ยนือกีกไ็ด้ 

 (2) นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งต้น กรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ดแีละความ
ยัง่ยนืพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

1) ตาย 

2) ลาออก 

3) ขาดคุณสมบตักิารเป็นกรรมการบรษิทั หรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทั
มหาชนจ ากดั กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

4) ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 

(3) กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดแีละความยัง่ยนื คนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อ

ประธานกรรมการบรษิทั 

(4) ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการก ากบัดูแลกิจการทีด่แีละความยัง่ยนืว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึ

คราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีุณสมบตัแิละไม่มคีุณสมบตัติ้องหา้ม

ตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ดีและความยัง่ยนื เว้นแต่วาระของกรรมการ

ก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละความยัง่ยนื นัน้เหลอืน้อยกว่า 2 เดอืน คณะกรรมการบรษิทัจะไม่แต่งตัง้

กรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละความยัง่ยนื กไ็ด ้กรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละความยัง่ยนื 
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ทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ทดแทนจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี

และความยัง่ยนื ซึง่ตนแทน 

5. การประชมุ 

(1) ใหม้กีารประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละความยัง่ยนื อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ ประธาน

กรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละความยัง่ยนื อาจเรยีกประชมุเพิม่เตมิเป็นวาระพเิศษตามทีเ่หน็สมควร ในการ

ประชุมคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละความยัง่ยนื ของบรษิทัทุกครัง้ ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูล

กจิการทีด่แีละความยัง่ยนื จะเป็นผูเ้สนอระเบยีบวาระการประชมุ 

(2) ในการเรยีกประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละความยัง่ยนื ใหป้ระธานกรรมการก ากบั

ดแูลกจิการทีด่แีละความยัง่ยนื หรอืเลขานุการคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละความยัง่ยนื ในฐานะผูซ้ึง่ไดร้บั

มอบหมายส่งหนังสอืเชญิประชมุไปยงัก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละความยัง่ยนื ล่วงหน้า 7 วนัก่อนวนัประชมุ เพื่อให้

กรรมการมเีวลาศกึษาล่วงหน้ากอ่นเขา้ประชุม เวน้แต่เป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วนสามารถจดัส่งหนังสอืเชญิประชมุ พรอ้ม

เอกสารต่าง ๆ ล่วงหน้าน้อยกวา่ 7 วนักไ็ด ้และในกรณีจ าเป็นอาจเปลีย่นแปลงวนัประชมุใหเ้รว็หรอืชา้กว่าก าหนดการ

ประชุมเดมิกไ็ด ้

(3) องคป์ระชมุประกอบดว้ยกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละความยัง่ยนื ไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของ

จ านวนกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละความยัง่ยนื ทัง้หมดจงึจะครบองคป์ระชมุ 

(4) ในกรณีทีป่ระธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละความยัง่ยนื ไม่ไดเ้ขา้รว่มประชุมหรอืไม่

สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละความยัง่ยนื ทีเ่ขา้ร่วมประชมุเลอืกกรรมการก ากบัดแูล

กจิการทีด่แีละความยัง่ยนื ท่านใดท่านหนึ่งหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

(5) ในยุคความกา้วหน้าของเทคโนโลยใีนปจัจุบนั กรรมการทีต่ดิภารกจิเดนิทางไกล สามารถเขา้ร่วม

การประชุมคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละความยัง่ยนื ทางไกลผ่านทาง Video / Tele Conference หรอื

เครื่องมอือื่นใดในลกัษณะเดยีวกนั ทัง้นี้ การประชมุดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 
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(6) กรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละความยัง่ยนื คนหนึ่งมเีสยีงหนึ่งเสยีงในการลงคะแนน และการ

วนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชมุใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมาก ในกรณีทีก่รรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละความยัง่ยนื คนใดมี

ส่วนไดเ้สยีในเรื่องใด จะไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานคณะกรรมการ

ก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละความยัง่ยนื ออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

(7) คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละความยัง่ยนื มอี านาจเชญิบุคคลอื่นซึง่มหีน้าทีค่วาม

รบัผดิชอบเฉพาะ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง หรอืผูท้ีม่คีวามรูค้วามช านาญเกีย่วกบัเรื่องทีพ่จิารณาเขา้ประชุมดว้ยตาม

เหน็สมควร 

6. หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและความยัง่ยืน 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบด้านการก ากบัดแูลกิจการ 

(1) ก าหนดนโยบายและแนวทางการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแล

กจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีนตามทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด การต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั ตลอดจนจรรยาบรรณธุรกจิ ของบรษิทั และ

บรษิทัย่อย เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

(2) ใหค้ าแนะน าแก่คณะกรรมการบรษิทั ในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี การต่อตา้น

ทุจรติคอรร์ปัชนั และจรรยาบรรณธุรกจิ  

(3) ก าหนดหลกัการและแนวปฏบิตัทิีส่ าคญัของกระบวนการก ากบัดแูลกจิการทีด่ใีหเ้หมาะสมกบัธุรกจิ

และแนวปฏบิตัขิองสากล 

(4) พจิารณาทบทวน น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัในเรื่องนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีการ

ต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั จรรยาบรรณธุรกจิ   

(5) ก าหนดใหม้กีารตดิตาม และประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัและฝา่ยจดัการ  

รวมถงึบรษิทัย่อย ตามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั จรรยาบรรณธุรกจิ ของ
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บรษิทั และบรษิทัย่อย และประมวลผลการประเมนิการก ากบัดแูลกจิการประจ าปี น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัของ

ปีถดัไป พรอ้มทัง้น าเสนอความเหน็และขอ้เสนอแนะทีจ่ าเป็น 

(6) ทบทวนแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและดแูลใหม้ผีลในทางปฏบิตัอิย่างเป็น

รปูธรรม 

(7) วางกรอบแนวปฏบิตัดิา้นการก ากบัดแูลการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการต่อตา้นการทจุรติของ

บรษิทั แนวทางการควบคุมดแูลเพื่อป้องกนัและตดิตามความเสีย่งจากการทุจรติคอรร์ปัชนั รวมถงึการตดิตาม

ประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบายการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั 

(8) ก ากบัใหฝ้่ายจดัการดูแล เผยแพร่ สื่อสาร หรอืการจดัอบรมหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีการ

ต่อต้านทุจรติคอร์รปัชนั จรรยาบรรณธุรกจิ และแนวทางปฏบิตัทิีเ่กี่ยวขอ้งต่อผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง ผูม้ส่ีวนเกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย 

ไดแ้ก่ บรษิทั ผูถ้อืหุน้ เจา้หน้าที ่พนักงาน ลูกคา้ คู่คา้ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม เพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตัแิละเพื่อให้

เป็นทีท่ราบโดยทัว่กนั 

(9) จดัหาทีป่รกึษา หรอืบุคคลทีม่คีวามเหน็อสิระ เพื่อใหค้วามเหน็ หรอืค าแนะน าตามความจ าเป็น 

(10) พจิารณา ทบทวน และปรบัปรุงกฎบตัรของคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละความยัง่ยนื ใน

ส่วนงานดา้นการก ากบัดแูลกจิการ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

(11) ใหค้ าปรกึษาแก่คณะท างานเพื่อเตรยีมความพรอ้มในการเขา้รบัการจดัอนัดบัการก ากบัดแูลกจิการ 

ทีด่ ีการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั โดยหน่วยงานกลางภายนอกองคก์ร  

(12) ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายในส่วนทีเ่กีย่วกบังานดา้นการก ากบัดแูล

กจิการ 
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หน้าท่ีและความรบัผิดชอบด้านการด าเนินงานและการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

(1) ก าหนดนโยบายและแนวปฏบิตั ิตลอดจนแผนการด าเนินงาน เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกจิ
อย่างยัง่ยนื ต่อผูม้ส่ีวนเกีย่วขอ้ง ทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

(2) ใหค้ าแนะน าแก่คณะกรรมการบรษิทั ในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการความยัง่ยนื 

(3) พจิารณาทบทวน น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัในเรื่องความรบัผดิชอบต่อสงัคม นโยบายและ
แนวปฏบิตัใินการด าเนินการบรหิารจดัการความยัง่ยนื (Sustainability Management) ซึง่รวมถงึการด าเนินงานดา้น
การดแูลผูม้ส่ีวนเกีย่วขอ้งทุกฝา่ย สงัคม ชุมชน สิง่แวดลอ้ม และนโยบายหรอืแนวปฏบิตัอิื่นใด ทีจ่ะสนับสนุนการ
ด าเนินงานของบรษิทัตามแนวทางของธรรมาภบิาลและความยัง่ยนื ใหเ้ป็นปจัจุบนัอย่างต่อเน่ือง ใหเ้หมาะสมกบัธุรกจิ
ของบรษิทั และบรษิทัย่อย  

(4) ก าหนดใหม้กีารตดิตาม และประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัและฝา่ยจดัการ  
รวมถงึบรษิทัย่อย ตามนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม นโยบายบรหิารจดัการความยัง่ยนืของบรษิทั และบรษิทัย่อย 
และประมวลผลการประเมนิประจ าปี น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัของปีถดัไป พรอ้มทัง้น าเสนอความเหน็และ
ขอ้เสนอแนะทีจ่ าเป็น 

(5) ทบทวนแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการบรหิารจดัการความยัง่ยนื และดแูลให้
มผีลในทางปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรม 

(6) ก ากบัใหฝ้่ายจดัการดูแล เผยแพร่ หรอืสื่อสารหลกัการความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการบรหิาร
จดัการความยัง่ยนื และแนวทางปฏบิตัทิีเ่กี่ยวขอ้งต่อผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง ผูม้เีกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย ไดแ้ก ่บรษิทั ผูถ้อืหุน้ 
เจา้หน้าที ่พนักงาน ลูกคา้ คู่คา้ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม เพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตัแิละเพื่อใหเ้ป็นทีท่ราบโดยทัว่กนั 

(7) จดัหาทีป่รกึษา หรอืบุคคลทีม่คีวามเหน็อสิระ เพื่อใหค้วามเหน็ หรอืค าแนะน าตามความจ าเป็น 
(8) พจิารณา ทบทวน และปรบัปรุงกฎบตัรของคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละความยัง่ยนื ใน

ส่วนงานดา้นการด าเนินงานและการพฒันาอย่างยัง่ยนื อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 
เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

(9) ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายในส่วนที่เกีย่วกบัการด าเนินงานและการ

พฒันาอย่างยัง่ยนื 
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7. การรายงานของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและความยัง่ยืน 
ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความยัง่ยืน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานต่อ

คณะกรรมการบรษิัทในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบักิจกรรมของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ดแีละความยัง่ยนื ผลงาน
ประชุม หรอืรายงานอื่นใดทีม่คีวามส าคญักบัผูถ้อืหุ้น และผูล้งทุนทัว่ไป และผูม้เีกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย และจดัท ารายงาน
ของคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละความยัง่ยนื เพื่อเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั และลงนามโดย
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละความยัง่ยนื 
8. การประเมินผลการปฏิบติังาน 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความยัง่ยืน จดัให้มีการประเมินผลตนเองในการปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการทัง้คณะและรายบุคคลเป็นประจ าทุกปี เพื่อพจิารณาทบทวนผลการปฏบิตั ิปญัหา และอุปสรรคต่าง ๆ 
ในรอบปีทีผ่่านมา และรายงานผลการประเมนิต่อคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ าทุกปี 

กฎบตัรฉบบันี้ คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาและอนุมตั ิในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2561 
เมื่อวนัที ่4 ธนัวาคม 2561 ทัง้นี้ ใหม้ผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่4 ธนัวาคม 2561 เป็นตน้ไป 

ทัง้นี้ กฎบตัรฉบบันี้มกีารทบทวนแกไ้ขและอนุมตั ิดงันี้ 
i. แกไ้ขครัง้ที ่1 ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2566 เมื่อวนัที ่27 กมุภาพนัธ ์2566 
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