
 
 

 
กฎบัตร 

คณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG)  
และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) 

ปี 2562-2564 
.................................. 

1. หลักการและเหตุผล  
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์  ท่ีด าเนินกิจการโดยใช้หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance : CG) และการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) มีความรับผิดชอบ
ส านึกในหน้าท่ี มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจท่ีดี เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลข่าวสาร          
มีส่วนร่วมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยก าหนดกฎเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติด้านต่างๆ ของ อ.ส.ค.
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีดี ระบบการท างานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้เกษตรกร พนักงาน ประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเช่ือมั่นแนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของ  อ.ส.ค. รวมท้ังด าเนินการเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อันจะน ามาซึ่งความมั่นคงและยั่งยืนสืบไป  

 

2. วัตถุประสงค์  
กฎบัตรคณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance : CG) และการ

แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ก าหนดขึ้น 
เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบถึงเหตุผลการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการฯ องค์ประกอบและหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ  ซึ่งคณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance : CG) และการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) มีปณิธานอันแน่วแน่ท่ีจะ
บริหารจัดการองค์กร ภายใต้กรอบการบริหารและก ากับดูแลกิจการท่ีดี ตามหลักการและแนวทางการก ากับ
ดูแลท่ีดี ในรัฐวิสาหกิจของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง รวมท้ังการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม  

 

3. องค์ประกอบและคุณสมบัติ  
3.1 คณะกรรมการ อ.ส.ค. เป็นผู้แต่งต้ังประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการก ากับดูแล

กิจการท่ีดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR)  
3.2 คณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดล้อม (CSR) ประกอบด้วย 
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   1) กรรมการ อ.ส.ค. หรืออนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค. จ านวนไม่เกิน 3 คน  
                 2) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกิน 3 คน  
                        3) ผู้อ านวยการ อ.ส.ค.  
                        4) ผู้บริหารของ อ.ส.ค. ระดับรองผู้อ านวยการ/ผู้ช่วยผู้อ านวยการ หรือคนใดคนหนึ่ง    
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
                    3.3 เป็นผู้มีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระ สามารถอุทิศเวลาและให้ความคิดเห็นอย่าง
เพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR) 

  

4. วาระการด ารงต าแหน่ง  
4.1 อนุกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดล้อม (CSR) จะพ้นต าแหน่งเมื่อ  
                1) ขาดคุณสมบัติของอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  
                2) ตาย  
                 3) ลาออก  
                 4) ถูกถอดถอนโดยคณะกรรมการ อ.ส.ค.  

4.2 เมื่ออนุกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม (CSR) พ้นจากต าแหน่ง ให้คณะกรรมการ อ.ส.ค. แต่งต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็น
อนุกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR)  

 

5. หน้าที่ความรับผิดชอบ  
คณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดล้อม (CSR) มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ อ.ส.ค. ให้ด าเนินการ
ในเรื่องต่างๆ ดังนี้  
             1) ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance : CG) และการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)  
              2) ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานด าเนินการตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR) อย่างเป็นรูปธรรม  
               3) ก ากับดูแลกิจการท่ีดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
(CSR) โดยให้มีการเผยแพร่ข้อมูลและกิจกรรมให้พนักงานและสาธารณชนทราบโดยท่ัวกัน  
 

๔) ติดตาม ... 
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               4) ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานและรายงานผลต่อ
คณะกรรมการ อ.ส.ค.ทุกไตรมาส พร้อมรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. (Audit Committee) ทราบ  
               5) เสนอแต่งต้ังคณะท างานได้ตามความเหมาะสม  

               6) เรื่องอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

6. หลักการและแนวทางปฏิบัติ  
คณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดล้อม (CSR) ก าหนดหลักการและแนวทางการปฏิบัติด้านต่างๆ ให้เกิดความเท่าเทียมกัน เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรท่ีดี มีระบบการท างานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ค าส่ัง 
ประกาศ วิธีปฏิบัติและมาตรการต่างๆ ท่ีทางการ หรือ อ.ส.ค. ก าหนด เปิดโอกาสให้เกษตรกร ประชาชน         
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการก าหนดนโยบายการบริหาร  การตรวจสอบและการประเมินผล    
อย่างจริงจังและด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
พร้อมท้ังปลูกฝังจิตส านึกให้พนักงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ  มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดี ร่วมดูแลสังคมและส่ิงแวดล้อม และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิด  
ผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ตามหลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (CG) ในรัฐวิสาหกิจของ
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 7 ประการ ดังนี้  
              1) ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าท่ี  
              2) ส านึกในหน้าท่ีด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ  
              3) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริตและพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน  
              4) ความโปร่งใสในการด าเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได้และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส  
              5) การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการท้ังในระยะส้ันและระยะยาว โดยการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่ม
มูลค่าใดๆ นั้น จะต้องเป็นการเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน  
              6) การส่งเสริมพัฒนาการก ากับดูแลและจรรยาบรรณท่ีดีในการประกอบธุรกิจ  
              7) การส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงานใดๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม สุขอนามัย คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ชุมชน หรือท้องถิ่น  
 
7. การประชุม  

7.1 คณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม (CSR) ก าหนดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  

7.2 ในการประชุมคณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (CG) และการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR) ต้องมีอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมไมน่้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน 
คณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR)    
จึงจะครบองค์ประชุม  

๗.๓ ในกรณี ... 
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            7.3 ในกรณีท่ีประธานอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR) ไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้อนุกรรมการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR) ท่ีมาประชุม เลือกอนุกรรมการ
คนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 
            7.4 การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน 
ในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด  
            7.5  ในการประชุมให้เชิญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลประกอบ
พิจารณาได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

 
8.ค่าตอบแทน  
            ค่าเบ้ียประชุมจ่ายตามหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
 
9. การรายงาน  

ให้คณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม (CSR)  

1) น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (CG) และการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR) ให้คณะกรรมการ อ.ส.ค. ทราบ ในแต่ละไตรมาส  

2) เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานของคณะอนกุรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (CG) และ
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR) ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ อ.ส.ค. เพื่อให้
ครอบคลุมผลการด าเนินงาน ดังนี ้ 

      2.1) ข่าวประชาสัมพันธ์ อ.ส.ค.  
     2.2) Website ของ อ.ส.ค.  
      2.3) แจ้งเวียนให้พนักงานทราบโดยท่ัวกัน  
      2.4) บรรจุไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อ.ส.ค.  
      2.5) ช่องทางโฆษณาประชาสัมพันธ์ของ อ.ส.ค.  
      2.6) ช่องทางอื่นๆ  
 
 
 
 
 

 
 
 

๑๐. หลักเกณฑ์ ... 
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10. หลักเกณฑ์อื่นๆ  
กรณีอื่นใดท่ีไม่ได้ก าหนดในกฎบัตรฉบับนี้ ให้คณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (CG) 

และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR) ใช้ดุลยพินิจในการน าแนวปฏิบัติท่ีก าหนด     
ตามมาตรฐานและแนวทางในการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและหลักของความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม   
มาประยุกต์ใช้ 

     
 

  
   
   

 

         ลงช่ือ 

 
(นายพงศ์กานต์ หงสกุล) 

ประธานอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (CG)  
และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR) 

 


