
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

กฎบัตรคณะกรรมการบรษิัท 
(ต้นฉบับ : ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 5/2552 เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2552) 

(แก้ไขครัง้ที่ 7 : ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวันท่ี 26 มกราคม 2564) 
 

 

 



 
 

สารบัญ 

องค์ประกอบ ............................................................................................................................................................. 1 

คุณสมบัต ิ................................................................................................................................................................. 1 

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผู้บริหาร ...................................................................................... 1 

กรรมการอิสระ ................................................................................................................................................... 1 

อ านาจหนา้ที่และความรับผิดชอบ .............................................................................................................................. 2 

การพ้นต าแหน่ง ........................................................................................................................................................ 3 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง....................................................................................................................................... 4 

การประชุม ............................................................................................................................................................... 4 

วาระการประชมุ ................................................................................................................................................. 4 

ความถีใ่นการจัดการประชมุ ............................................................................................................................... 4 

การเขา้ร่วมประชุม องค์ประชมุ และการออกเสียง ................................................................................................ 4 

การประชุมกรรมการอิสระ .................................................................................................................................. 4 

คณะกรรมการชดุย่อย ............................................................................................................................................... 4 

ค่าตอบแทน .............................................................................................................................................................. 5 

การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง .................................................................................................................... 5 

 

 



กฎบัตรคณะกรรมการบรษิัท  1 

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

1. องค์ประกอบ 

1.1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการท้ังหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

1.2. คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คนและกรรมการไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของ
จ านวนกรรมการท้ังหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ 

2. คุณสมบัติ  

2.1. กรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 

2.1.1. มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของ
บริษัท 

2.1.2. ต้องส าเร็จการศึกษาขั้นต่ าระดับปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้ 

2.1.3. เป็นผู้มีความรู้ในกิจการของบริษัทและสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนใช้ความรู้
ความสามารถที่มีเพื่อประโยชน์ของบริษัท 

2.1.4. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรมสูง 

2.1.5. กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารต้องไม่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 4 
บริษัท 

กรรมการที่เป็นผู้บริหารต้องไม่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 2 บริษัท
และบริษัทนั้นจะต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับไอวีแอล อย่างไรก็ตาม กรรมการที่เป็น
ผู้บริหารสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทภายในกลุ่มไอวีแอล โดยรวมถึงบริษัทร่วมทุน โดยไม่
จ ากัดจ านวนบริษัท 

ในกรณีท่ีกรรมการคนใดด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกวา่หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและจะรายงานถึ ง
เหตุผลในการแต่งตั้งกรรมการท่านนั้นไว้ในรายงานการก ากับดูแลกิจการในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

2.2. กรรมการอิสระ  

2.2.1. มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของ
บริษัท 

2.2.2. ต้องส าเร็จการศึกษาขั้นต่ าระดับปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้ 

2.2.3. เป็นผู้มีความรู้ในกิจการของบริษัทและสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนใช้ความรู้
ความสามารถที่มีเพื่อประโยชน์ของบริษัท 
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2.2.4. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรมสูง 

2.2.5. ส าหรับกรรมการที่มีอายุครบ 72 ปี (“ก าหนดอายุเกษียณ”) กรรมการท่านน้ันจะขาดคุณสมบัติส าหรับ
การเลือกตั้ง การเลือกตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ การแต่งตั้ง หรือการแต่งตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กรรมการที่ได้รับเลือกตั้ง เลือกตั้งกลับ
เข้าด ารงต าแหน่งใหม ่แต่งตัง้ หรือแต่งตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่งกอ่นก าหนดอายเุกษยีณ กรรมการท่าน
นั้นสามารถที่จะด ารงต าแหน่งต่อไปได้จนครบวาระ 

2.2.6. กรรมการต้องไม่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 4 บริษัท 

ในกรณีที่กรรมการคนใดด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่ นเกินกว่า 4 บริษัท 
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และจะรายงานถึง
เหตุผลในการแต่งตั้งกรรมการท่านนั้นไว้ในรายงานการก ากับดูแลกิจการในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

2.2.7. คุณสมบัติอื่นๆ ของกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
รวมถึงประกาศอื่นใดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 

3. อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

3.1. ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตามมติคณะกรรมการบริษัทและ
มติที่ประชมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

3.2. ก าหนดและให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ กลยุทธ์  ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทางของ
แผนการด าเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่ฝ่ายจัดการได้จัดท าขึ้น และก ากับดูแล
การบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ดังกล่าว 
และให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ 

3.3. ส่ือสารและก ากับดูแลฝ่ายบริหารเพื่อให้มั่นใจว่าทุกหน่วยงานในบริษัทมีกลไกการสร้างความมีส่วนร่วมกับ
ผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholder Engagement) โดยมีนโยบายและแนวทางในการด าเนินงานในการระบุกลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสีย และประเมินผลกระทบของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มต่อบริษัทโดยค านึงถึงประเด็นและความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มนั้นๆ 

3.4. ติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ 

3.5. ด าเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยน าระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มี
ระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน 

3.6. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเส่ียงและติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษทั
ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานต่างๆ และบริษัทมีทรัพยากร (รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) ท่ี
เพียงพอเหมาะสมกับแผนบริหารจัดการความเส่ียง 

3.7. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการและจัดให้มีการปฏิบัติตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.8. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ
ก ากับดูแลกิจการ หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัท 

3.9. แต่งตั้งกรรมการอิสระหนึ่งคนเพื่อด ารงต าแหน่งประธานกรรมการอิสระ (Lead Independent Director) ใน
กรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่ใช่กรรมการอิสระ 

3.10. แต่งตั้ง ผู้บริหารระดับอาวุโสของบริษัท เช่น ประธานคณะกรรมการบริหาร (Chairman of Executive 
Committee) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Chief 
Operating Officer) และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (Chief Financial Officer) และเจ้าหน้าที่อาวุโสอื่นใด 
ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าจ าเป็นและสมควร และมอบหมายให้มีการอบรมพัฒนาทักษะความสามารถ
เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหารเหล่านี้ท าหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

3.11. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของ
บริษัทเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

3.12. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ าเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม 

3.13. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมสมมนาหลักสูตรต่างๆของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทยในหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร 

ทั้งนี้ การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบ
อ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการบริษทั หรือผ้รูับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถ
อนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับ
ประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็น
การอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้มีการ
พิจารณาอนุมัติไว้  

4. การพ้นต าแหน่ง 

นอกเหนือจากการพ้นต าแหน่งตามวาระกรรมการอาจจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

4.1. ตาย 

4.2. ลาออก 

4.3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบหรือประกาศที่ออกตามความของกฎหมายหรือตาม
ข้อบังคับบริษัท 

4.4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก 

4.5. ศาลมีค าส่ังให้ออก 
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5. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 

ในการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการจ านวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดออกจากต าแหน่ง 
หากไม่สามารถแบ่งจ านวนกรรมการทงหมดออกเป็นสามส่วนเท่ากันได้ ให้กรรมการที่ออกมีจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน
หน่ึงในสาม กรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกก็ได้ 

6. การประชุม  

คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมกันอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง โดยมีการก าหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าและหากมี
ความจ าเป็นอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมก็ได้ 

6.1. วาระการประชุม 

ระเบียบวาระการประชุมจะถูกก าหนดวาระการประชมุเป็นการล่วงหน้า ซึ่งเลขานุการบริษัทไดม้ีการหารอื
ร่วมกับประธานคณะกรรมการบริษัทและจะต้องจดัส่งเอกสารตา่งๆ ที่ใช้ประกอบการประชุมไปยังกรรมการ
แต่ละท่านเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกวา่เจ็ดวันก่อนวันประชุม เพือ่ให้กรรมการมเีวลาเพียงพอในการพิจารณา
เรื่องตา่งๆ ที่อยูใ่นวาระการประชมุ กรรมการสามารถร้องขอเอกสารประกอบการประชุมเพิ่มเติมได้ ในกรณีท่ีมี
ความจ าเป็นเรง่ดว่น และเพื่อเปน็การรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของบริษัท อาจมกีารเรยีกประชุมดว้ยวิธีอื่น 
และมีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมไปยงักรรมการล่วงหน้าน้อยกว่าเจ็ดวันก็ได้ 

6.2. ความถ่ีในการจัดการประชุม 

6.2.1. คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมกันอย่างน้อยส่ีครั้งต่อปี 

6.2.2. ประธานคณะกรรมการอาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นกรณีพิเศษด้วยตนเองหรือได้รับการ
ร้องขอจากกรรมการท่านหนึ่งท่านใดในคณะกรรมการก็ได้ 

6.3. การเข้าร่วมประชุม องค์ประชุม และการออกเสียง 

เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทมีกรรมการเข้าร่วมประชุมมากที่สุด บริษัทจะส่งหนังสือเวียนแจ้งตาราง
การประชุมคณะกรรมการบริษัทของปีถัดไปให้กรรมการแต่ละท่านทราบล่วงหน้าก่อนวันสิ้นปีของแต่ละปี 

กรรมการจะต้องเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมคณะกรรมการท้ังหมด 

องค์ประชุมของการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะต้องเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด โดยจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด โดยการออกเสียง
ในการประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้
เสียในวาระการประชุมเรื่องใด กรรมการท่านน้ันไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน เรื่องนั้นๆ 

6.4. การประชุมกรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการอิสระควรเรียกประชุมกรรมการอิสระเท่านั้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

7. คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยคณะหนึ่งหรือหลายคณะ เพื่อท าหน้าที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาทบทวน
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เรื่องต่างๆ ที่มีความส าคัญเป็นการเฉพาะ เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย การออกกฎบัตรของ
คณะกรรมการชุดย่อย และเพื่อ 

ก าหนดระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย หน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจน
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการชุดย่อยตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ในแต่ละปีคณะกรรมการบริษัท
จะมีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละคณะ 

8. ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทมอบอ านาจให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ เป็นผู้ก าหนด
นโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและที่ไม่เป็นตัวเงิน โดยกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนนั้นต้องโปร่งใส
และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและทัดเทียมกับมาตรฐานของธุรกิจเดียวกัน ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 

9. การประเมินผลการปฏิบัตงิานด้วยตนเอง 

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี โดยเป็นการ
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงของคณะกรรมการให้เป็นไปตามข้อก าหนดตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท 
ซึ่งจะต้องน าผลที่ได้รับจากการประเมินผลดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงานในอนาคตต่อไป 


