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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

1. องค์ประกอบ 

1.1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

1.2. คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอยา่งน้อย 3 คนและกรรมการไมน้่อยกวา่หนึ่งในสามของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดต้องเป็นกรรมการอิสระ 

2. คุณสมบัติ  

2.1. กรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 

2.1.1. มีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดไว้ในกฎระเบียบตา่งๆ ตลอดจนมีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคบัของ
บริษัท 

2.1.2. ต้องส าเร็จการศึกษาขัน้ต ่าระดบัปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้ 

2.1.3. เป็นผู้ มีความรู้ในกิจการของบริษัทและสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนใช้ความรู้
ความสามารถที่มีเพื่อประโยชน์ของบริษัท 

2.1.4. เป็นผู้มีความซื่อสตัย์สจุริตและมีคณุธรรมสงู 

2.1.5. กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้ บริหารต้องไม่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 4 
บริษัท 

กรรมการที่เป็นผู้บริหารต้องไม่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 2 บริษัท
และบริษัทนัน้จะต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับไอวีแอล อย่างไรก็ตาม กรรมการที่เป็น
ผู้บริหารสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทภายในกลุม่ไอวีแอล โดยรวมถึงบริษัทร่วมทนุ โดยไม่
จ ากดัจ านวนบริษัท 

ในกรณีที่กรรมการคนใดด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกวา่หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการและจะรายงานถึง
เหตผุลในการแต่งตัง้กรรมการท่านนัน้ไว้ในรายงานการก ากบัดแูลกิจการในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

2.2. กรรมการอิสระ  

2.2.1. มีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดไว้ในกฎระเบียบตา่งๆ ตลอดจนมีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของ
บริษัท 

2.2.2. ต้องส าเร็จการศกึษาขัน้ต ่าระดบัปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้ 

2.2.3. เป็นผู้ มีความรู้ในกิจการของบริษัทและสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนใช้ความรู้
ความสามารถที่มีเพื่อประโยชน์ของบริษัท 
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2.2.4. เป็นผู้มีความซื่อสตัย์สจุริตและมีคณุธรรมสงู 

2.2.5. ส าหรับกรรมการท่ีมีอายคุรบ 72 ปี (“ก าหนดอายเุกษียณ”) กรรมการท่านนัน้จะขาดคณุสมบตัิส าหรับ
การเลอืกตัง้ การเลอืกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ใหม ่การแต่งตัง้ หรือการแต่งตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กรรมการที่ได้รับเลือกตัง้ เลือกตัง้กลบั
เข้าด ารงต าแหน่งใหม่ แต่งตัง้ หรือแต่งตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งก่อนก าหนดอายุเกษียณ กรรมการ
ทา่นนัน้สามารถที่จะด ารงต าแหนง่ตอ่ไปได้จนครบวาระ 

2.2.6. กรรมการต้องไมด่ ารงต าแหนง่เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกวา่ 4 บริษัท 

ในกรณีที่กรรมการคนใดด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 4 บริษัท 
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ และจะรายงานถึง
เหตผุลในการแต่งตัง้กรรมการท่านนัน้ไว้ในรายงานการก ากบัดแูลกิจการในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

2.2.7. คณุสมบตัิอื่นๆ ของกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบตัิตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
รวมถึงประกาศอื่นใดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 

3. อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

3.1. ปฏิบตัิหน้าที่ของตนให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท ตามมติคณะกรรมการบริษัทและ
มติที่ประชมผู้ ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงัและด้วยความซื่อสตัย์สจุริต 

3.2. ก าหนดและให้ความเห็นชอบในเร่ืองวิสยัทศัน์ กลยุทธ์  ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทางของ
แผนการด าเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่ฝ่ายจดัการได้จดัท าขึน้ และก ากบัดแูล
การบริหารงานและผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจัดการ หรือบคุคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ดงักลา่ว 
และให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ 

3.3. สื่อสารและก ากับดูแลฝ่ายบริหารเพื่อให้มั่นใจว่าทุกหน่วยงานในบริษัทมีกลไกการสร้างความมีส่วนร่วมกับ
ผู้ เก่ียวข้อง (Stakeholder Engagement) โดยมีนโยบายและแนวทางในการด าเนินงานในการระบกุลุม่ผู้มีสว่น
ได้เสีย และประเมินผลกระทบของผู้มีสว่นได้เสียแต่ละกลุม่ต่อบริษัทโดยค านึงถึงประเด็นและความคาดหวงั
ของผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่นัน้ๆ 

3.4. ติดตามผลการปฏิบตัิหน้าที่อยา่งตอ่เนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ 

3.5. ด าเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยน าระบบงานบญัชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทัง้จัดให้มี
ระบบควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายใน 

3.6. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสีย่งและติดตามผลการปฏิบตัิงาน เพื่อให้มัน่ใจวา่บริษัท
ได้ปฏิบตัิตามกฎหมายและมาตรฐานต่างๆ และบริษัทมีทรัพยากร (รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) ที่
เพียงพอเหมาะสมกบัแผนบริหารจดัการความเสีย่ง 

3.7. จดัให้มีนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการและจดัให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายอยา่งมีประสทิธิภาพ 
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3.8. แตง่ตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ
ก ากับดูแลกิจการ หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัท 

3.9. แต่งตัง้กรรมการอิสระหนึ่งคนเพื่อด ารงต าแหน่งประธานกรรมการอิสระ (Lead Independent Director) ใน
กรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไมใ่ช่กรรมการอิสระ 

3.10. แต่งตัง้ผู้บริหารระดับอาวุโสของบริษัท เช่น ประธานคณะกรรมการบริหาร (Chairman of Executive 
Committee) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ (Chief 
Operating Officer) และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (Chief Financial Officer) และเจ้าหน้าที่อาวโุสอื่นใด 
ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่จ าเป็นและสมควร และมอบหมายให้มีการอบรมพฒันาทกัษะความสามารถ
เพื่อสนบัสนนุให้ผู้บริหารเหลา่นีท้ าหน้าที่ได้อยา่งเต็มประสทิธิภาพ 

3.11. แตง่ตัง้เลขานกุารบริษัทเพื่อช่วยเหลอืคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบตัิงานต่างๆ เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของ
บริษัทเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

3.12. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ าเป็นเพื่อประกอบการตดัสนิใจที่เหมาะสม 

3.13. สง่เสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมสมมนาหลกัสตูรต่างๆของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทยในหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร 

ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนัน้จะไมม่ีลกัษณะเป็นการมอบ
อ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการบริษัท หรือผ้รัูบมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท
สามารถอนมุตัิรายการท่ีตนเองหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับ
ประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็น
การอนุมตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่ที่ประชมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้มีการ
พิจารณาอนมุตัิไว้  

4. การพ้นต าแหน่ง 

นอกเหนือจากการพ้นต าแหนง่ตามวาระกรรมการอาจจะพ้นจากต าแหนง่เมื่อ 

4.1. ตาย 

4.2. ลาออก 

4.3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามระเบียบหรือประกาศที่ออกตามความของกฎหมายหรือตาม
ข้อบงัคบับริษัท 

4.4. ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออก 

4.5. ศาลมีค าสัง่ให้ออก 
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5. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 

ในการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ ให้กรรมการจ านวนหนึ่งในสามของกรรมการทัง้หมดออกจากต าแหน่ง 
หากไมส่ามารถแบง่จ านวนกรรมการทงหมดออกเป็นสามสว่นเท่ากนัได้ ให้กรรมการที่ออกมีจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่น
หนึง่ในสาม กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่อีกก็ได้ 

6. การประชุม  

คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมกันอย่างน้อยสามเดือนต่อครัง้ โดยมีการก าหนดวนัประชุมไว้ล่วงหน้าและหากมี
ความจ าเป็นอาจจดัให้มีการประชมุเพิ่มเติมก็ได้ 

6.1. วาระการประชุม 

ระเบียบวาระการประชมุจะถกูก าหนดวาระการประชมุเป็นการลว่งหน้า ซึง่เลขานกุารบริษัทได้มีการหารือ
ร่วมกบัประธานคณะกรรมการบริษัทและจะต้องจดัสง่เอกสารตา่งๆ ที่ใช้ประกอบการประชมุไปยงักรรมการ
แตล่ะทา่นเป็นการลว่งหน้าไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ เพือ่ให้กรรมการมเีวลาเพียงพอในการพิจารณา
เร่ืองตา่งๆ ที่อยูใ่นวาระการประชม ุ กรรมการสามารถร้องขอเอกสารประกอบการประชมุเพิม่เตมิได้ ในกรณีที่
มีความจ าเป็นเร่งดว่น และเพื่อเป็นการรักษาสทิธิ และผลประโยชน์ของบริษัท อาจมีการเรียกประชมุด้วยวิธี
อื่น และมีการจดัสง่เอกสารประกอบการประชมุไปยงักรรมการลว่งหน้าน้อยกวา่เจ็ดวนัก็ได้ 

6.2. ความถี่ในการจัดการประชุม 

6.2.1. คณะกรรมการบริษัทต้องประชมุกนัอยา่งน้อยสีค่รัง้ตอ่ปี 

6.2.2. ประธานคณะกรรมการอาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นกรณีพิเศษด้วยตนเองหรือได้รับการ
ร้องขอจากกรรมการทา่นหนึง่ทา่นใดในคณะกรรมการก็ได้ 

6.3. การเข้าร่วมประชุม องค์ประชุม และการออกเสียง 

เพื่อให้การประชมุคณะกรรมการบริษัทมีกรรมการเข้าร่วมประชมุมากที่สดุ บริษัทจะสง่หนงัสือเวียนแจ้งตาราง
การประชมุคณะกรรมการบริษัทของปีถดัไปให้กรรมการแตล่ะทา่นทราบลว่งหน้าก่อนวนัสิน้ปีของแตล่ะปี 

กรรมการจะต้องเข้าร่วมประชมุอยา่งน้อยร้อยละ 75 ของการประชมุคณะกรรมการทัง้หมด 

องค์ประชมุจะต้องประกอบด้วยกรรมการเข้าร่วมประชมุมากกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะครบ
เป็นองค์ประชุม การออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
หากกรรมการทา่นใดมีสว่นได้เสยีในวาระการประชุมเร่ืองใด กรรมการท่านนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เร่ืองนัน้ๆ 

6.4. การประชุมกรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการอิสระควรเรียกประชมุกรรมการอิสระเทา่นัน้อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

7. คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยคณะหนึ่งหรือหลายคณะ เพื่อท าหน้าที่สนับสนุนการ
ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการชดุยอ่ยดงักลา่ว จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาทบทวน
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เร่ืองต่างๆ ที่มีความส าคัญเป็นการเฉพาะ เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้สมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย การออกกฎบตัรของ
คณะกรรมการชดุยอ่ย และเพื่อ 

ก าหนดระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย หน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจน
เร่ืองอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัคณะกรรมการชดุยอ่ยตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ในแต่ละปีคณะกรรมการบริษัท
จะมีการพิจารณาทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการชดุยอ่ยในแตล่ะคณะ 

8. ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทมอบอ านาจให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ เป็นผู้ก าหนด
นโยบายเก่ียวกบัค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงินและที่ไม่เป็นตวัเงิน โดยกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนนัน้ต้องโปร่งใส
และเหมาะสมกบัหน้าที่ความรับผิดชอบและทดัเทียมกบัมาตรฐานของธุรกิจเดียวกนั ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทนไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่ว 

9. การประเมินผลการปฏิบัตงิานด้วยตนเอง 

คณะกรรมการบริษัทจะจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุปี โดยเป็นการ
เปรียบเทียบผลการปฏิบตัิงานจริงของคณะกรรมการให้เป็นไปตามข้อก าหนดตามกฎบตัรของคณะกรรมการบริษัท 
ซึง่จะต้องน าผลที่ได้รับจากการประเมินผลดงักลา่วมาพิจารณาปรับปรุงการปฏิบตัิงานในอนาคตตอ่ไป 


