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กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั  

องคป์ระกอบ 

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจ านวน

กรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร 

2. คณะกรรมการบรษิทัตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอสิระอย่างน้อย 3 คนและกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ

จ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งเป็นกรรมการอสิระ 

คณุสมบติัของกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผูบ้ริหาร 

1. มคีุณสมบตัติามทีก่ าหนดไวใ้นกฎระเบยีบต่างๆ ตลอดจนมคีุณสมบตัติามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั 

2. ตอ้งส าเรจ็การศกึษาขัน้ต ่าระดบัปรญิญาตรใีนสาขาใดกไ็ด ้

3. เป็นผูม้คีวามรูใ้นกจิการของบรษิทัและสามารถอุทศิเวลาไดอ้ย่างเพยีงพอ ตลอดจนใชค้วามรู้ความสามารถทีม่ี

เพื่อประโยชน์ของบรษิทั 

4. เป็นผูม้คีวามซื่อสตัยส์จุรติและมคีุณธรรมสงู 

5. กรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิารตอ้งไม่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นเกนิกว่า 5 บรษิทั 

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารตอ้งไม่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นเกนิกว่า 2 บรษิทัและบรษิทั

นัน้จะต้องไม่มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัไอวแีอล อย่างไรกต็าม กรรมการทีเ่ป็นผู้บรหิารสามารถด ารง

ต าแหน่งกรรมการบรษิทัภายในกลุ่มไอวแีอล โดยรวมถงึบรษิทัร่วมทุน โดยไม่จ ากดัจ านวนบรษิทั 

ในกรณีที่กรรมการคนใดด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
คณะกรรมการบรษิทัจะพิจารณาถงึประสทิธภิาพในการปฏบิัตหิน้าทีข่องกรรมการและจะรายงานถงึเหตุผลใน
การแต่งตัง้กรรมการท่านนัน้ไวใ้นรายงานการก ากบัดแูลกจิการในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

คณุสมบติัของกรรมการอิสระ 

1. มคีุณสมบตัติามทีก่ าหนดไวใ้นกฎระเบยีบต่างๆ ตลอดจนมคีุณสมบตัติามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั 

2. ตอ้งส าเรจ็การศกึษาขัน้ต ่าระดบัปรญิญาตรใีนสาขาใดกไ็ด ้
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3. เป็นผูม้คีวามรูใ้นกจิการของบรษิทัและสามารถอุทศิเวลาไดอ้ย่างเพยีงพอ ตลอดจนใชค้วามรู้ความสามารถทีม่ี
เพื่อประโยชน์ของบรษิทั 

4. เป็นผูม้คีวามซื่อสตัยส์จุรติและมคีุณธรรมสงู 

5. กรรมการตอ้งไม่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นเกนิกว่า 5 บรษิทั 

ในกรณีทีก่รรมการคนใดด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นเกนิกว่า 5 บรษิทั คณะกรรมการ
บรษิัทจะพจิารณาถึงประสทิธภิาพในการปฏบิัติหน้าที่ของกรรมการ และจะรายงานถึงเหตุผลในการแต่งตัง้
กรรมการท่านนัน้ไว้ในรายงานการก ากบัดูแลกจิการในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

คณุสมบติัอ่ืนๆ ของกรรมการอิสระ 

กรรมการอสิระของบรษิทัตอ้งมคีุณสมบตัติามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน รวมถงึประกาศอื่น

ใดทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  

อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

1. ปฏบิตัหิน้าทีข่องตนใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั ตามมตคิณะกรรมการบรษิทัและ

มตทิีป่ระชมผูถ้อืหุน้ ดว้ยความรบัผดิชอบ ระมดัระวงัและดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ 

2. ก าหนดและให้ความเห็นชอบในเรื่องวสิัยทศัน์ กลยุทธ์1 ทิศทางของธุรกจิ นโยบาย เป้าหมาย แนวทางของ

แผนการด าเนินงานและงบประมาณของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อย ตามทีฝ่่ายจดัการไดจ้ดัท าขึน้ และก ากบัดูแล

การบรหิารงานและผลการปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการ หรอืบุคคลใดๆ ซึ่งไดร้บัมอบหมายให้ท าหน้าที่ดงักล่าว 

และใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนดไว ้

3. สื่อสารและก ากบัดูแลฝ่ายบริหารเพื่อให้มัน่ใจว่าทุกหน่วยงานในบริษัทมีกลไกการสร้างความมีส่วนร่วมกับ

ผูเ้กีย่วขอ้ง (Stakeholder Engagement) โดยมนีโยบายและแนวทางในการด าเนินงานในการระบุกลุ่มผูม้สี่วนได้

เสยี และประเมนิผลกระทบของผูม้สี่วนไดเ้สยีแต่ละกลุ่มต่อบรษิทัโดยค านึงถงึประเดน็และความคาดหวงัของผู้มี

สว่นไดเ้สยีกลุ่มนัน้ๆ 

4. ตดิตามผลการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างต่อเนื่องเพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ 

                                                           
1
 คณะกรรมการควรท างานรว่มกบัฝา่ยบรหิารเพื่อใหม้ ัน่ใจว่าบรษิทัมกีลยุทธท์ีจ่ะน าบรษิทัไปสู่เป้าหมายระยะสัน้ (รายปี) ระยะกลาง และระยะยาว โดย
นอกจากปจัจยัทางการเงนิ กลยุทธแ์ละแผนงานของบรษิทัควรค านึงถงึปจัจยัต่างๆ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อผูม้สี่วนได้เสยีทีเ่กี่ยวขอ้งตลอดสาย value 

chain รวมถงึการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม ความเสีย่งต่างๆ ทรพัยากร การสรา้งสรรคน์วตักรรม การใชเ้ทคโนโลย ีเทคโนโลยสีารสนเทศ ความสามารถ
ทางการแขง่ขนั และผูม้สี่วนไดเ้สยี 
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5. ด าเนินการใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัย่อยน าระบบงานบญัชทีีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพมาใช ้รวมทัง้จดัใหม้รีะบบ
ควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน 

6. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบรหิารความเสีย่งและตดิตามผลการปฏบิตังิาน เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัได้
ปฏบิตัติามกฎหมายและมาตรฐานต่างๆ และบรษิัทมทีรพัยากร (รวมถงึระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ) ที่เพยีงพอ
เหมาะสมกบัแผนบรหิารจดัการความเสีย่ง 

7. จดัใหม้นีโยบายเกีย่วกบัการก ากบัดแูลกจิการและจดัใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบายอย่างมปีระสทิธภิาพ 

8. แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และ
ก ากับดูแลกิจการ หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการบรษิทั 

9. แต่งตัง้กรรมการอสิระหนึ่งคนเพื่อด ารงต าแหน่งประธานกรรมการอสิระ (Lead Independent Director) ในกรณี
ทีป่ระธานกรรมการบรษิทัไม่ใช่กรรมการอสิระ 

10. แต่งตัง้ผู้บริหารระดับอาวุโสของบริษัท เช่น ประธานคณะกรรมการบริหาร (Chairman of Executive 
Committee) ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (Chief Executive Officer) ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิาร (Chief 
Operating Officer) และประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ (Chief Financial Officer) และเจา้หน้าทีอ่าวุโสอื่นใด 
ตามที่คณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่าจ าเป็นและสมควร และมอบหมายให้มกีารอบรมพฒันาทกัษะความสามารถ
เพื่อสนบัสนุนใหผู้บ้รหิารเหล่านี้ท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพ 

11. แต่งตัง้เลขานุการบรษิทัเพื่อช่วยเหลอืคณะกรรมการบรษิทัในการปฏบิัตงิานต่างๆ เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกจิของ
บรษิทัเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

12. ขอความเหน็ทางวชิาชพีจากองคก์รภายนอก หากมคีวามจ าเป็นเพื่อประกอบการตดัสนิใจทีเ่หมาะสม 

13. สง่เสรมิใหก้รรมการและผู้บรหิารของบรษิทัเขา้ร่วมสมมนาหลักสตูรต่างๆของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทยในหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการและผูบ้รหิาร 

ทัง้นี้ การมอบหมายอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทันัน้จะไม่มลีกัษณะเป็นการมอบ
อ านาจ หรอืมอบอ านาจช่วงทีท่ าใหค้ณะกรรมการบรษิทั หรอืผรู้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษิทัสามารถ
อนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับ
ประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย ยกเวน้เป็น
การอนุมตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชมผู้ถือหุ้นหรอืคณะกรรมการบรษิัทได้มกีาร
พจิารณาอนุมตัไิว ้

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 

ในการประชุมสามญัประจ าปีผู้ถอืหุน้ทุกครัง้ ให้กรรมการจ านวนหนึ่งในสามของกรรมการทัง้หมดออกจากต าแหน่ง 
หากไม่สามารถแบ่งจ านวนกรรมการทงหมดออกเป็นสามส่วนเท่ากนัได ้ใหก้รรมการทีอ่อกมจี านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วน
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หนึ่งในสาม กรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจได้รบัเลอืกให้กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอกีกไ็ด้ นอกเหนือจากการพ้น
ต าแหน่งตามวาระกรรมการอาจจะพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

1. ตาย 

2. ลาออก 

3. ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามระเบยีบหรอืประกาศทีอ่อกตามความของกฎหมายหรอืตามขอ้บังคบั

บรษิทั 

4. ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อก 

5. ศาลมคี าสัง่ใหอ้อก 

การประชมุ 

คณะกรรมการบรษิัทต้องประชุมกันอย่างน้อยสามเดอืนต่อครัง้ โดยมกีารก าหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าและหากม ี
ความจ าเป็นอาจจดัใหม้กีารประชุมเพิม่เตมิกไ็ด ้
 

1) วาระการประชุม 

ระเบียบวาระการประชุมจะถูกก าหนดวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ซึ่งเลขานุการบริษัทได้มีการหารือ
ร่วมกบัประธานคณะกรรมการบรษิทัและจะต้องจัดส่งเอกสารต่างๆ ทีใ่ชป้ระกอบการประชุมไปยงักรรมการแต่
ละท่านเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจด็วนัก่อนวนัประชุม เพื่อใหก้รรมการมเีวลาเพยีงพอในการพจิารณาเรื่อง
ต่างๆ ทีอ่ยู่ในวาระการประชมุ กรรมการสามารถรอ้งขอเอกสารประกอบการประชุมเพิม่เตมิได ้ในกรณีทีม่คีวาม
จ าเป็นเร่งดว่น และเพื่อเป็นการรกัษาสทิธ ิและผลประโยชน์ของบรษิทั อาจมกีารเรยีกประชุมดว้ยวธิอีื่น และมี
การจดัสง่เอกสารประกอบการประชุมไปยงักรรมการล่วงหน้าน้อยกว่าเจด็วนักไ็ด ้

2) ความถีใ่นการจดัการประชุม 

ก. คณะกรรมการบรษิทัตอ้งประชุมกนัอย่างน้อยสีค่รัง้ต่อปี 

ข. ประธานคณะกรรมการอาจเรยีกประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นกรณีพเิศษดว้ยตนเองหรอืไดร้บัการ

รอ้งขอจากกรรมการท่านหนึ่งทา่นใดในคณะกรรมการกไ็ด ้

3) การเขา้ร่วมประชุม องคป์ระชุม และการออกเสยีง 

เพื่อใหก้ารประชุมคณะกรรมการบรษิทัมกีรรมการเขา้ร่วมประชุมมากทีสุ่ด บรษิทัจะส่งหนังสอืเวยีนแจง้ตาราง
การประชุมคณะกรรมการบรษิทัของปีถดัไปใหก้รรมการแต่ละท่านทราบล่วงหน้าก่อนวนัสิน้ปีของแต่ละปี 
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องคป์ระชุมจะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการเขา้ร่วมประชุมมากกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจงึจะครบ
เป็นองค์ประชุม การออกเสยีงในการประชุมคณะกรรมการใหถ้ือเสยีงขา้งมากของกรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุม 
หากกรรมการท่านใดมสี่วนไดเ้สยีในวาระการประชุมเรื่องใด กรรมการท่านนัน้ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนใน
เรื่องนัน้ๆ 

4) การประชุมกรรมการอสิระ 

ประธานกรรมการอสิระควรเรยีกประชุมกรรมการอสิระอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบรษิทัอาจแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยคณะหนึ่งหรอืหลายคณะ เพื่อท าหน้าทีส่นับสนุนการปฏบิตังิาน

ของคณะกรรมการบรษิทั โดยคณะกรรมการชุดย่อยดงักลา่ว จะมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการพจิารณาทบทวนเรื่องต่างๆ ที่

มคีวามส าคญัเป็นการเฉพาะ เพื่อช่วยเหลอืในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั ซึง่คณะกรรมการบรษิทัจะเป็น

ผูใ้หค้วามเหน็ชอบในการแต่งตัง้สมาชกิของคณะกรรมการชุดย่อย การออกกฎบตัรของคณะกรรมการชุดย่อย และเพื่อ 

ก าหนดระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบของคณะกรรมการชุดย่อย หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ตลอดจนเรื่อง

อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณะกรรมการชุดย่อยตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร ในแต่ละปีคณะกรรมการบรษิทัจะมี

การพจิารณาทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละคณะ  

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบรษิทัมอบอ านาจให้คณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกจิการ เป็นผู้ก าหนด
นโยบายเกีย่วกบัค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิและทีไ่ม่เป็นตวัเงนิ โดยกระบวนการพจิารณาค่าตอบแทนนัน้ตอ้งโปร่งใสและ
เหมาะสมกบัหน้าที่ความรบัผดิชอบและทัดเทยีมกบัมาตรฐานของธุรกจิเดยีวกนั ในกรณีทีค่ณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทนไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้คณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูป้ฏบิตัหิน้าทีด่งักลา่ว 

การประเมินผลการปฏิบัตงิานด้วยตนเอง 

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทุกปี โดยเป็นการ
เปรียบเทียบผลการปฏิบตัิงานจริงของคณะกรรมการให้เป็นไปตามข้อกําหนดตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
จะต้องนําผลที่ได้รับจากการประเมินผลดงักลา่วมาพิจารณาปรับปรุงการปฏิบตัิงานในอนาคตตอ่ไป 


