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กฎบัตรคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
บริษัท เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ทําหน้าที่สนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกําหนดนโยบาย
ด้านการกํากับดูแลกิ จการ และกําหนดแนวปฏิ บตั ิในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้ส อดคล้องกับหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี ซึ่งบริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบตั ิ พร้อมทัง้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บคุ ลากรทุกระดับของบริษัทฯ ยึดมั่น และ
ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการ รวมทัง้ จริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการ
บริหารกิ จการอย่างมี คณ
ุ ธรรม มี ประสิทธิ ภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มี ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
จนเกิดเป็ นวัฒนธรรมขององค์กรซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน ผูม้ ีสว่ นได้เสีย และผูเ้ กี่ยวข้อง
ทุกฝ่ าย
2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ
2.1 องค์ประกอบ และการแต่งตั้ง
2.1.1 ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 ท่าน โดยส่วนใหญ่ตอ้ งเป็ นกรรมการอิสระ
2.1.2 คณะกรรมการบริษัท เป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตัง้ กรรมการบริษัท เพื่อทําหน้าที่กรรมการกํากับดูแลกิจการ
2.2.3 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการในคณะที่ เป็ นกรรมการอิสระ 1 ท่าน
ขึน้ เป็ นประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
2.1.4 ให้บริษัทฯ พิจารณาเสนอผูบ้ ริหารที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม ทําหน้าที่เลขานุการ โดยให้คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการให้ความเห็นชอบ
2.2 คุณสมบัติ
2.2.1 ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ไม่ดาํ รงตําแหน่งประธานกรรมการบริษัท
2.2.2 กรรมการกํา กั บ ดู แ ลกิ จ การสามารถอุ ทิ ศ เวลาอย่ า งเพี ย งพอ และใช้ ค วามรู ้ ความสามารถ
ประสบการณ์ ในการปฏิบตั งิ านในฐานะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ได้ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์
2.2.3 กรรมการกํากับดูแลกิจการเป็ นผูท้ ่ีได้รบั ความเชื่อถือและยอมรับโดยทั่วไป
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3. วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่ง
3.1 วาระการดํารงตําแหน่ง
3.1.1 กรรมการกํากับดูแลกิจการมีวาระการปฏิบตั งิ านตามวาระของการเป็ นกรรมการบริษัท
3.1.2 กรณี ท่ี ต าํ แหน่ ง กรรมการกํากับ ดูแ ลกิ จ การว่า งลงเพราะเหตุอ่ื น นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการกํากับดูแลกิจการแทนตําแหน่งที่วา่ งลง ภายในเวลา
อันสมควร
3.2 การพ้นตําแหน่ง
3.2.1 กรรมการกํากับดูแลกิจการพ้นจากตําแหน่งโดยทันที เมื่อ
- ตาย
- ลาออก
- พ้นจากการเป็ นกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
- ขาดคุณสมบัตขิ องการเป็ นกรรมการกํากับดูแลกิจการ
3.2.2 การลาออกของกรรมการกํากับดูแลกิจการให้ย่ืนใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท
4. หน้าที่และความรับผิดชอบ
4.1 กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นการกํากับดูแลกิจการ ให้สอดคล้องกับหลักการ มาตรฐาน และข้อกําหนด
ขององค์ก รกํา กั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย นต่ า งๆ ได้ แ ก่ ตลาดหลั ก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และสํา นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์กรที่มีช่ือเสียงเป็ นที่ยอมรับ
ทัง้ ในระดับประเทศและระดับสากล ทัง้ นี ้ เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ ตลอดจนจัดให้มีการ
พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตั ิดงั กล่าวอย่างสมํ่าเสมอ
4.2 กําหนดแนวทาง ตลอดจนกํากับดูแล และติดตาม เพื่ อให้ม่ นั ใจว่า บริษัทฯ มี การดําเนิ นการสอดคล้องกับ
นโยบายและแนวปฏิ บัติ ท่ี ก ํา หนดไว้ ทั้ง นี ้ เพื่ อ พั ฒ นาและยกระดับ การกํา กั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท ฯ
อย่างต่อเนื่อง
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4.3 สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วฒ
ั นธรรมในการกํากับดูแลกิจการที่ ดี ให้เป็ นที่เข้าใจของผูบ้ ริหารและพนักงาน
ทุกระดับ และให้มีผลในทางปฏิบตั ทิ งั้ ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
4.4 สนับสนุนและให้คาํ ปรึกษาแก่บริษัทฯ ในการเข้ารับการประเมินหรือการจัดอันดับด้านการกํากับดูแลกิจการ
ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
4.5 พิจ ารณาและให้ความเห็ นชอบแบบประเมิ นผลการปฏิ บัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทต่อไป
4.6 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการอย่างสมํ่าเสมอ
4.7 รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
5. การประชุม
5.1 จํานวนครั้งการประชุม
5.1.1 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้ และอาจจัดให้มีการประชุม
เพิ่มเติมตามที่ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการเห็นสมควร
5.1.2 ประธานกรรมการกํากับ ดูแ ลกิ จ การอาจเรี ย กประชุม คณะกรรมการกํากับ ดูแ ลกิ จ การ เป็ น กรณี
พิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการกํากับดูแลกิจการ หรือประธานกรรมการบริษัท เมื่อมีระเบียบ
วาระจําเป็ นที่ตอ้ งหารือร่วมกัน
5.2 ผู้เข้าร่วมการประชุม
5.2.1 การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ต้องมี กรรมการเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการกํากับดูแลกิจการทัง้ หมด จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการกํากับดูแล
กิจการฯ เป็ นประธานในที่ประชุม
5.2.2 ในกรณี ท่ี ป ระธานกรรมการกํา กับ ดูแ ลกิ จ การไม่ อ ยู่ใ นที่ ป ระชุม หรือ ไม่ ส ามารถปฏิ บัติ ห น้า ที่ ไ ด้
ให้กรรมการกํากับดูแลกิจการที่มาประชุม เลือกกรรมการท่านหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
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5.2.3 เลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครัง้ และในกรณี ท่ีมีเหตุจาํ เป็ น
ซึ่งเลขานุการฯ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ อาจมอบหมายให้บุคคลที่มีความเหมาะสมเข้า
ร่วมประชุม เพื่อทําหน้าที่แทน
5.3 การลงคะแนนเสียง
5.3.1 มติท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการกํากับดูแลกิจการที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
โดยให้ก รรมการกํากับ ดูแ ลกิ จ การหนึ่ งท่ านมี ห นึ่ งเสี ย งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ย งเท่ ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
5.3.2 กรรมการกํากับดูแลกิจการที่มีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องที่พิจารณาจะต้องงดออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่องนัน้ ๆ
5.4 บันทึกรายงานการประชุม
ให้เลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ หรือผูท้ ่ีได้รบั มอบหมาย ทําหน้าที่บนั ทึกรายงานการประชุม
6. การรายงานของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
6.1 ให้คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบผลการประชุม หรือรายงานอื่นใด
ที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรรับทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
6.2 ให้ประธานกรรมการกํากับ ดูแ ลกิ จ การ รายงานให้ผู้ถือหุ้น ทราบในรายงานประจําปี ถึ งการปฏิ บัติห น้าที่
ที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการ
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการจะทําการประเมินผลการปฏิบตั งิ านทุกปี โดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการ
ประเมินพร้อมทัง้ ปั ญหาอุปสรรคที่เป็ นเหตุให้การปฏิบตั ิงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ของการจัดตัง้ คณะกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบ
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8. ค่าตอบแทนกรรมการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการจะได้รบั ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รบั อนุมัติ
จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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ประธานกรรมการ
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