
 

 

 
 

 

เอกสารแนบ 4 
 

1.  กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

2.  กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  

3.  กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ  

4.  กฎบัตรคณะกรรมการดานความย่ังยืนและการบริหารความเส่ียง  

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

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 หรือผู้รับมอบอ 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 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
(ต้นฉบับ: ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 5/2552 เมื่อวันท่ี 18 กันยายน 2552 และ 
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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. วัตถุประสงค์  

คณะกรรมการตรวจสอบ คือ คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัทที่เข้ามาช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกระบวนการจัดท ารายงานทางการเงิน การจัดให้มีการควบคุมภายในและวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และน่าเชื่อถือ การจัดให้มีกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับ และข้อก าหนดเกี่ยวกับจริยธรรม รวมถึงหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

2. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง 

2.1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระอย่างน้อย 3 คน 

2.2. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนจะต้องมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน 

2.3. คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็น
กรรมการอิสระของบริษัท 

2.4. เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการด ารงต าแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบ
วาระซึ่งมีผลให้จ านวนสมาชิกมีน้อยกว่าจ านวนที่ก าหนดไว้ คือ 3 คน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทควรแต่งตั้ง
กรรมการตรวจสอบรายใหม่ภายใน 3 เดือนนับแต่วันท่ีจ านวนสมาชิกมีไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องใน
การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.5. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 1 ท่านให้ด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

2.6. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้ง เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม
และการบันทึกและการเก็บรักษารายงานการประชุม 

3. คุณสมบัติ  

กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

3.1. กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดภายใต้ค านิยามของประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตามค านิยามของกรรมการอิสระท่ี
ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

3.2. มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ 
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4. อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

4.1. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดังต่อไปนี้ 

ก. งบการเงิน 

4.1.1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเพียงพอ 

4.1.2. สอบทานประเด็นที่มีนัยส าคัญและรายการพิเศษ  รวมทั้งขอค าชี้แจงจากผู้ตรวจสอบภายนอกและ
ผู้บริหารของบริษัท 

4.1.3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาส ทั้ง 3 ไตรมาส (ได้แก่ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที่ 2 
และไตรมาสที่ 3) ร่วมกับผู้บริหารและผู้ตรวจสอบภายนอกก่อนการเผยแพร่และส่งให้กับหน่วยงาน
ก ากับดูแล 

4.1.4. พิจารณางบการเงินประจ าปีและให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ 

4.1.5. พิจารณาและอนุมัติค าอธิบายและวิเคราะห์ระหว่างกาลของฝ่ายจัดการรายไตรมาส ทั้ง 3 ไตรมาส 
(ได้แก่ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 และไตรมาสที ่3) ก่อนการเผยแพร่และส่งให้กับหน่วยงานก ากับดูแล 

4.1.6. สอบทานค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจ าปี และให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษัท
เพื่ออนุมัติ 

ข. การควบคุมภายใน 

4.1.7. พิจารณาและประเมินความถูกต้องของระบบการควบคุมภายในร่วมกบัผู้บริหารของบริษัท ผู้ตรวจสอบ
ภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน 

4.1.8. เข้าใจในขอบเขตการสอบทานของการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน 
และสอบทานผลการตรวจสอบที่ส าคัญ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะพร้อมกับหาตอบร่วมกันกับฝ่ายบริหาร 

ค. การตรวจสอบภายใน 

4.1.9. อนุมัติการแต่งตั้ง การโยกย้าย และการถอดถอนหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

4.1.10. อนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปีและการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญของแผนการตรวจสอบ รวมถึงสอบ
ทานผลการท างานที่เกี่ยวข้องกับแผนการตรวจสอบ 

4.1.11. สอบทานประสิทธิภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ง. การตรวจสอบภายนอก 

4.1.12. แนะน าในการคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และถอดถอน บุคคล/นิติบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคล/นิติบุคคลดังกล่าว รวมทัง้  

4.1.13. เข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีซึ่งมีความเป็นอิสระ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ 
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จ. การปฏิบัติตามกฎหมาย 

4.1.14. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพยฯ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4.1.15. ติดตามข้อมูลการเปล่ียนแปลงด้านกฎหมายและประเด็นด้านการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ จาก
ผู้บริหารและทีป่รึกษากฎหมาย/ หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและฝ่ายก ากับดูแลการปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ 

ฉ. หน้าที่การรายงาน  

4.1.16. สอบทานรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(ก)  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(ข)  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

(ค)  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

(ง)  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

(จ)  ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ)  จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช)  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 

(ซ)  รายการอื่นใดภายใต้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควร
ทราบ 

ช. หน้าที่อื่นๆ  

4.1.17. พิจารณารายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและนโยบายภายในของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า 
รายการดังกล่าวมีเหตุผลอันสมควรและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

4.1.18. พิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวกับการประกันความเส่ียงของบริษัทตามมุมมองด้านการบริหารความเส่ียงของ
ผู้บริหาร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายภายในของบริษัทและมีเหตุผลอันสมควร 

4.1.19. สอบทานมาตรการของบริษัทในการจัดการการต่อต้านทุจริตและการติดสินบน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดี ตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

4.1.20. ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ที่ต้องมีการเปิดเผยสารสนเทศในบัญช ี1 และบัญช ี2 หากความเห็นที่มีต่อรายการนั้นๆ มี
ความแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
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4.1.21. ว่าจ้างหน่วยงานภายนอกที่เป็นมืออาชีพเพื่อขอความเห็น ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น 

4.1.22. จัดตั้งและควบคุมดูแลการสืบสวนสอบสวนในกรณพีิเศษหากจ าเป็น 

4.1.23. สอบทานและประเมินความเหมาะสมของกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี รวมถึง
การขออนุมัติการแก้ไขกฎบัตรจากคณะกรรมการบริษัท และด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าการเปิดเผย
ข้อมูลท่ีอาจมีการก าหนดไว้โดยกฎหมายและระเบียบข้อบังคับมีความถูกต้องและเหมาะสม 

4.1.24. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.2. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท  

5. การพ้นจากต าแหน่ง 

5.1. การพ้นจากต าแหน่ง หมายถึง การพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริษัท หรือการครบวาระการด ารงต าแหน่ง
ตามที่ก าหนด หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน 

5.2. ในกรณีกรรมการตรวจสอบต้องการลาออกก่อนครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบควรแจง้
ต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผลเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการท่านอื่นที่มี
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 2 คุณสมบัติครบถ้วนแทนกรรมการท่ีลาออก และบริษัทจะแจ้งการลาออกของ
กรรมการท่านดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

5.3. ในกรณีกรรมการตรวจสอบถูกถอดถอนก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง บริษัทจะแจ้งการถูกถอดถอนพร้อม
สาเหตุให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบทันที ทัง้นี้ กรรมการตรวจสอบที่ถูกถอดถอนอาจชี้แจงถึงสาเหตุดังกล่าวต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบก็ได้ 

6. วาระการด ารงต าแหน่ง 

6.1. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีระยะเวลา 2 ปี โดยนับตั้งแต่วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง 

6.2. กรรมการตรวจสอบอาจได้รับการเสนอให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทเห็นว่าเหมาะสม 

7. การประชุม  

7.1. วาระการประชุม 

ในการประชุมแต่ละครั้ง ควรก าหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และน าส่งเอกสารประกอบการ
ประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควรเพื่อให้มี
เวลาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือร้องขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 
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7.2. ความถ่ีในการจัดการประชุม 

7.2.1. จ านวนครั้ง ของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จะต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสามารถกระท าผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายก าหนด 

7.2.2. ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นพิเศษได้ หากมีการร้องขอ
จากกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีภายใน ผู้สอบบัญชีภายนอก หรือประธานกรรมการบริษัท ให้ร่วม
พิจารณาประเด็นปัญหาที่จ าเป็นที่จะต้องมีการหารือร่วมกัน 

7.3. การเข้าร่วมประชุม องค์ประชุม และการออกเสียง 

7.3.1. กรรมการตรวจสอบควรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง 
7.3.2. คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นซึ่งเป็นพนักงานของ

บริษัทผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้สอบบัญชีภายนอกเข้าร่วมประชุมด้วยในเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะ 
7.3.3. คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาอื่นใดเข้าร่วมประชุม เมื่อเห็นว่า

จ าเป็นเพื่อหารือในเรื่องที่อาจมีผลกระทบท่ีส าคัญต่อการด าเนินงานของบริษัทหรือต่องบการเงินของ
บริษัท 

7.3.4. องค์ประชุมจะต้องประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทัง้ หมดของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

7.3.5. รายงานการประชุมจะต้องระบุชื่อกรรมการตรวจสอบและบุคคลอื่นใดที่เข้าร่วมประชุม และหาก
กรรมการตรวจสอบท่านใดมีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว กรรมการตรวจสอบท่านดังกล่าวไม่ควรแสดง
ความคิดเห็นหรือลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้นๆ 

7.4. รายงานการประชุม 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

8. การพิจารณาประจ าป/ีการประเมินผลการปฏิบัตงิานด้วยตนเอง 

คณะกรรมการตรวจสอบจะจัดให้มีการทบทวนผลการปฏิบัติงานของตนเอง กฏบัตร ข้อก าหนดและขอบเขตงาน
ประจ าปี เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และการให้ค าแนะน าในการ
เปล่ียนแปลงใดๆ ตามความจ าเป็นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

9. การรายงาน 

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ าปีของบริษัท และรายงานต่อหน่วยงานอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด 
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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ 

1. วัตถุประสงค์  

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการมีหน้าที่ทบทวนนโยบายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการ
สรรหากรรมการ ค่าตอบแทนหรือรางวัลที่ต้องจ่ายให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ กรรมการ และก ากับ
ดูแลกิจการเพื่อให้เป็นไปตามกฏบัตรฉบับนี้ 

2. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง 

2.1. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ (“คณะอนุกรรมการ”) ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
จากคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทจ านวนไม่น้อยกว่า 4 คน  

2.2. คณะกรรมการบริษัทจะเลือกสมาชิกคนหน่ึงของคณะอนุกรรมการให้เป็นประธานคณะอนุกรรมการซึ่งประธาน
คณะอนุกรรมการจะต้องเป็นกรรมการอิสระ 

2.3. หากมีเหตุใดที ท าให้จ านวนกรรมการของคณะอนุกรรมการมีจ านวนน้อยกว่า 4 คน คณะกรรมการบริษัท
จะต้อง แต่งตั้งกรรมการเพื่อด ารงต าแหน่งแทนภายใน 3 เดือนนับ จากวันท่ีต าแหน่งดังกล่าวว่างลง เพื่อให้เกิด
ความต่อเนื่องในการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการชุดนี้ 

2.4. คณะอนุกรรมการอาจแต่งตั้งผู้บริหารคนหนึ่งมาเป็นที่ปรึกษาเพื่อท าหน้าที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบริษัทและ
ความคิดเห็นของฝ่ายจัดการแก่คณะอนุกรรมการ โดยการแต่งตั้งควรถูกเปิดเผยตามข้อบังคับของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) 

2.5. เลขานุการคณะอนุกรรมการจะได้รับการแต่งตั้งเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการในเรื่องที่
เกี่ยวกับการจัดประชุม การจัดท าวาระการประชุม การส่งเอกสารการประชุม และเก็บรักษารายงานการประชุม 
รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. คุณสมบัติ  

สมาชิกของคณะอนุกรรมการจะต้องด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ส่วนที่ 1 

4. การสรรหา 

คณะอนุกรรมการมีอ านาจและความรับผิดชอบดงันี ้

4.1. ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ รวมถึงการสอบทานและประเมิน
ความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท 
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4.2. พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริษัท โดย
พิจารณาจากผู้ที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ มีความเป็นมืออาชีพสูง มีความรู้ ความสามารถในการ
ตัดสินใจ และมีประสิทธิภาพ โดยสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และปฏิบัติหน้าที่
เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว 

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสม โดยค านึงถึงการผสมผสานทางด้านทักษะ การศึกษา
ประสบการณ์ ความเป็นอิสระ ความรู้ เพศ ซึ่งมีความหลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท 

ในกรณีที่คณะอนุกรรมการไม่สามารถหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้ คณะอนุกรรมการอาจใช้บริการจาก
บริษัทที่ปรึกษาภายนอก หรือใช้ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยตามที่เห็น
ควร 

4.3. จัดท าและดูแลการพัฒนาแผนสืบทอดต าแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และดูแลเพื่อให้แน่ใจ
ว่าบริษัทมีแผนสืบทอดต าแหน่งของผู้บริหารระดับสูงอย่างเหมาะสม  

4.4. ให้ความช่วยเหลือแก่คณะกรรมการบริษัทในการพัฒนาและประเมินศักยภาพของผู้ที่ได้รับการเสนอที่จะด ารง
ต าแหน่งผู้บริหาร รวมถึงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

4.5. พัฒนาและเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติในการก าหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการของบริษัท อีกทั้งทบทวนคุณสมบัติดังกล่าวเป็นระยะๆ 

4.6. พิจารณาทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทและเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติให้
กรรมการบริษัทด ารงต าแหน่งเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงผู้ที่จะด ารงต าแหน่งประธาน
คณะอนุกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นประจ าทุกปี และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพิ่มเติมในกรณีที่ต าแหน่งนั้นๆ 
ว่างลง 

4.7. พัฒนาและเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติในหลักการพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล  โดย
คณะอนุกรรมการจะทบทวนหลักการดังกล่าวเป็นประจ าทุกปี หรือตามความเหมาะสม พร้อมทั้งเสนอแนะเพื่อ
แก้ไขเปล่ียนแปลงหลักการดังกล่าวตามความจ าเป็น 

4.8. พัฒนาและเสนอแนะแนวทางต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสอบทานการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง 

4.9. ให้อ านาจในการมอบหมายความรับผิดชอบต่างๆ แก่คณะอนุกรรมการชุดย่อยได้ตามที่เห็นว่ามคีวามเหมาะสม 

4.10. ให้อ านาจในการว่าจ้างหน่วยงานเพื่อช่วยในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการบริษัท รวมถึงการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกและที่ปรึกษาอื่นๆ ตามที่เห็นว่าเหมาะสม โดยให้
คณะอนุกรรมการมีอ านาจอนุมัติค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเงื่อนไขการว่าจ้างอีกด้วย 

4.11. คณะอนุกรรมการจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีการ
จัดท าและน าเสนอผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปี ต่อคณะกรรมการบริษัทอีกด้วย 
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4.12. คณะอนุกรรมการจะต้องทบทวนความถูกต้องและความเหมาะสมของกฎบัตร พร้อมทั้งเสนอแนะหรือ
เปล่ียนแปลงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

5. หลักการปฏิบัติ 

คณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการได้น าหลักการปฏิบัตินี้ มาช่วยในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่ง
ได้ก าหนดไว้ในกฎบัตรดังนี้ 

5.1. คุณสมบัติและขั้นตอนการสรรหาของผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

5.1.1. คุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และทักษะที่จ าเป็นส าหรับกรรมการบริษัทนั้น ได้มีการ
ก าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท 

5.1.2. คณะอนุกรรมการจะพิจารณาบุคคลที่มีศักยภาพตามค าแนะน าของกรรมการชุดปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ของ
บริษัท พนักงานและบุคคลอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันโดยไม่ค านึงถึงแหล่งที่มาของค าแนะน า 

5.1.3. บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับกรรมการตามข้อบังคับของ ตลท. และ ก.ล.ต. 

5.2. วิธีการประเมินประสิทธิผลของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ 

5.2.1. คณะอนุกรรมการจะดูแลให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองตามแนวปฏิบัติของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประเมินประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
และคณะอนุกรรมการ เพื่อท่ีจะก าหนดความมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองนี้จะด าเนินการเป็นประจ าทุกปี ภายใต้กรอบเวลาเดียวกัน
ของทุกปี เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ติดต่อกรรมการบริษัทแต่ละท่านเพื่อส ารวจข้อคิดเห็นและขอ
ค าแนะน า 

5.2.2. คณะอนุกรรมการอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อสนับสนุนในการจัดท าแนวทางการปฏิบัติและ
ให้ข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิผลของคณะกรรมการ หรือท าการประเมินการท างานของ
คณะกรรมการทุกๆ 3 ปี โดยมีการเปิดเผยในรายงานประจ าปี 

5.2.3. เลขานุการบริษัทจะท างานร่วมกับประธานคณะอนุกรรมการ และประธานกรรมการบริษัท เพื่อรวบรวม
ข้อคิดเห็นการเสนอแนวทางที่เหมาะสมโดยคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการบริษัทจะน ามาเพื่อ
พิจารณา ท้ังนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมคณะอนุกรรมการ จะมีการจัดสรรเวลาที่
เหมาะสม เพื่อปรึกษาหารือและตัดสินใจที่จะด าเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่เห็นควร 
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ส่วนที่ 2 

6. ค่าตอบแทน 

คณะอนุกรรมการจะประเมินและให้ค าแนะน าต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคา่ตอบแทน
ของผู้บริหารและกรรมการบริษัท เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะอนุกรรมการมีอ านาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบดังนี้ 

6.1. พิจารณาทบทวนและอนุมัติ เป้าหมายของบริษัทและวัตถุประสงค์เป็นประจ าปีทุกปี และสอดคล้องกับ
ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ 

6.2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง ตามเป้าหมายของ
บริษัทและวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ และเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนประจ าปี
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ โดยรวมถึงเงินเดือน โบนัส หุ้น และค่าตอบแทนในรูปแบบอืน (ถ้ามี) 

6.3. พิจารณาทบทวนและอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนส าหรับผู้บริหารระดับสูงประจ าปี  

6.4. คณะอนุกรรมการมีอ านาจในการว่ าจ้ า งที่ ปรึ กษาในการให้ค าแนะน าที่ เ กี่ ยวกับค่ าตอบแทน 
ตามที่ เ ห็นว่ า เหมาะสม ซึ่ ง คณะอนุกร รมการมี อ านาจในการอนุมัติ ค่ าตอบแทนแ ละเงื่ อนไข 
ในการว่าจ้างที่ปรึกษาด้วย 

6.5. คณะอนุกรรมการจะรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท หลังจากเสร็จสิ้น
การประชุมคณะอนุกรรมการในแต่ละครั้ง รวมทั้งจัดให้มีการจัดท าและน าเสนอผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษัทด้วย 

7. หลักการพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะอนุกรรมการมีความเป็นเอกเทศที่จะทบทวนการปฏิบัติงานของกรรมการบริหารกรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการอิสระ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ เพื่อใช้ในการอนุมัติค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
คณะอนุกรรมการมีจุดประสงค์ที่จะออกแบบและด าเนินการให้เป็นไปตามโครงการพิจารณาค่าตอบแทนและเพื่อเป็น
การให้รางวัลแก่พนักงานอย่างต่อเนื่องและเพื่อความเป็นเลิศด้านการเป็นผู้น าและเพื่อประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือ
หุ้น อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงานท างานกับบริษัทในระยะยาว คณะอนุกรรมการจะประเมินประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเป็นประจ า โดยค านึงถึงความแตกต่างขององค์ประกอบโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหาร โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

7.1. คณะอนุกรรมการเชื่ อมันต่อการตัดสินใจในการจัดท าค่าตอบแทน ภายหลังจากที่มีการทบทวนผลการ
ด าเนินงานของบริษัทในระหว่างปี และประเมินผลการด าเนินงานด้วยความรอบคอบ โดยเทียบเคียงกับ
าหมาย ความเป็นผู้น า ผลการด าเนินงานเป้  ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ค่าตอบแทนปัจจุบัน

และค่าตอบแทนในระยะยาวเพื่อสร้างมูลค่าต่อผู้ถือหุ้น 
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7.2. คณะอนุกรรมการจะไม่พิจารณาเปล่ียนแปลงในระยะส้ันที่ เกี่ยวเนื่องกับผลการด าเนินงานของบริษัทในการ
ก าหนดจ านวนเงินและองค์ประกอบของค่าตอบแทนรวม 

7.3. ในแต่ละปีบริษัทจะจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ ผู้บริหาร
ระดับสูงและกรรมการบริษัท 

8. หลักการของค่าตอบแทนกรรมการ 

8.1. คณะอนุกรรมการจะเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องของค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นใดของ
กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้ 

8.1.1. ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการควรจ่ายอย่างสมเหตุสมผล โดยค านึงถึงการปฏิบัติงาน ขนาดของ
กิจการและขอบเขตหน้าที่ 

8.1.2. ค่าตอบแทนควรค านึงถึงผลประโยชน์ของกรรมการและค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในระยะยาว 

8.1.3. โครงสร้างของค่าตอบแทนควรจะไม่ซับซ้อน โปร่งใส และง่ายต่อความเข้าใจของผู้ถือหุ้น 

9. คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

จะมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดย่อย ซึ่งปัจจุบันหมายถึง 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการด้าน
ความยั่งยืนและการบริหารความเส่ียง โดยค่าตอบแทนดังกล่าวจะเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ส่วนที่ 3 

10. การก ากบัดูแลกิจการ 

10.1. นอกเหนือจากหน้าที่ที่ได้กล่าวไวข้้างต้น คณะอนุกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลกิจการดังนี้ 

10.1.1. ก าหนดนโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและน ามาปฏิบัติ
รวมถึงติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายอย่างต่อเนื่อง
ตามความเหมาะสม 

10.1.2. ประสานงานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของประธานกรรมการ กรรมการรายบุคคลและ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งชุด รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ 

10.2. สร้างความเชื่อมันว่ากระบวนการก ากับดูแลกิจการของบริษัทมีความเหมาะสมคงไว้ซึ่ งความถูกต้องและ
ความชอบธรรม กล่าวคือ ความถูกต้องของงบการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายและหลักจริยธรรม ตลอดจน
ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ผู้จัดหาสินค้าและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ 
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10.3. สร้างความเชื่อมันว่ากระบวนการก ากับดูแลกิจการของบริษัทมีความเหมาะสมในการป้องกันและลดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์อันสูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น 

10.4. สร้างความเชื่อมันว่ากระบวนการก ากับดูแลกิจการของบริษัทมีความเหมาะสมต่อประสิทธิภาพใน 
การจัดการความเสียง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายการเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาล 

11. จริยธรรมและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

11.1. คณะอนุกรรมการจะต้องสร้างความมั่นใจว่า กรรมการและพนักงาน ได้มีการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและ
เป็นไปตามจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

11.2. หากมีความขัดแย้งเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นจากกรรมการ กรรมการจะต้องแจ้งต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการโดยทันที่ ซึ่ งคณะอนุกรรมการจะ
ด าเนินการแก้ไขความขัดแย้งดังกล่าว 

11.3. หากมีความขัดแย้งที่ มีนัยส าคัญเกิดขึ้น และไม่สามารถแก้ไขได้ กรรมการควรท่ีจะลาออกจากต าแหน่ง  

11.4. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการจะต้องแก้ไขปัญหาที่ เกียวข้องกับความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ เกี่ยวข้องกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ หรือกรรมการอื่นของบริษัท  

11.5. คณะอนุกรรมการจะต้องตรวจสอบว่ากรรมการท่านใดเป็นบุคคลที่เกี่ ยวโยง และให้กรรมการท่านนั้น 
งดออกเสียงการลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่น และจะไม่ออก
เสียงลงคะแนนในรายการท่ี เข้าข่ายเป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน  

11.6. คณะอนุกรรมการจะสร้างความมั่นใจว่าบริษัทมีนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และจะต้องทบทวนนโยบายของ
บริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

12. การพ้นจากต าแหน่ง 

12.1. การพ้นจากต าแหน่ง หมายความถึง การพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ หรือครบวาระ หรือการลาออก หรือ
การปลดออก หรือถึงแก่กรรม 

12.2. กรณีที่สมาชิกลาออกจากต าแหน่งก่อนครบก าหนดวาระ สมาชิกจะต้องแจ้งการลาออกนั้นเป็นลายลักษณ์
อักษรมายังบริษัท 

13. วาระการด ารงต าแหน่ง 

13.1. การด ารงต าแหน่งของสมาชิกของคณะอนุกรรมการมีระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง 

13.2. สมาชิกของคณะอนุกรรมการ อาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ขึ้นอยู่กับการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริษัท 
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14. การประชุม  

14.1. วาระการประชุม 

วาระการประชุมแต่ละครั้งจะต้องก าหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นการล่วงหน้า และเอกสารประกอบการประชุม
จะต้องจัดส่งให้แก่สมาชิกของคณะอนุกรรมการเป็นการล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่ เหมาะสม เพื่อให้มีเวลา
เพียงพอส าหรับการพิจารณาเรื่องดังกล่าว หรือเพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการขอข้อมูลประกอบการพิจารณา
เพิม่เติม 

14.2. ความถ่ีในการจัดการประชุม 

14.2.1. การประชุมของคณะอนุกรรมการจะต้องจัดไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี 

14.2.2. ประธานคณะอนุกรรมการ อาจจะเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษตามที่เห็นสมควร 

14.3. การเข้าร่วมประชุม องค์ประชุม และการออกเสียง 

สมาชิกของคณะอนุกรรมการควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ส าหรับองค์ประชุมจะถือเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของสมาชิก เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ท่ีประชุมมีอ านาจในการด าเนินการในนามของคณะอนุกรรมการ 

15. การพิจารณาประจ าป/ีการประเมินผลการปฏิบัตงิานด้วยตนเอง 

คณะอนุกรรมการจะจัดให้มีการทบทวนผลการปฏิบัติงานของตนเอง กฏบัตร ข้อก าหนดและขอบเขตงาน เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่าการด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และการให้ค าแนะน าในการเปล่ียนแปลงใดๆ ตาม
ความจ าเป็นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

16. การรายงาน 

16.1. ประธานคณะอนุกรรมการจะต้องรายงานอย่างเป็นทางการต่อคณะกรรมการบริษัท เมื่อมีการด าเนินการ
หลังจากที่มีการประชุมในแต่ละครั้ง ภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  

16.2. คณะอนุกรรมการต้องให้ค าแนะน าเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการด าเนินการหรือปรับปรุงตามความ
จ าเป็น 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎบตัรคณะกรรมการด้านความย่ังยืนและ 
การบริหารความเสี่ยง 

(ต้นฉบับ : ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 4/2552 เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2556) 

 

 (แก้ไขครั้งที่ 2 : ได้รับอนุมัตจิากที่ประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเส่ียง 
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันท่ี 26 กมุภาพันธ์ 2563) 
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กฎบัตรคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสีย่ง 

1. วัตถุประสงค์  

อินโดรามา เวนเจอร์ส บริษัทย่อย และบริษัทในเครือทั้งหมด (‘บริษัทฯ’) เชื่อมั่นว่าในการรักษาและสร้างคุณค่าผู้มี
ส่วนได้เสียในระยะยาวนั้น จะต้องพิจารณาบริบทด้านเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และสังคม ในพื้นที่ที่เราด าเนินธุรกิจ  
อีกทัง้ยังต้องมีการบริหารจัดการความไม่แนน่อนและความเส่ียงที่เกี่ยวของกับการด าเนินงาน 

คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเส่ียงมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1.1. ประเมินผลและแนะแนวคณะกรรมการบริษัทในกิจกรรมเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ

การปฏิบติงานและความคิดริเริ่มด้านความยั่งยืน นอกจากนั้นยังช่วยบริหารจัดการในการสร้างเป้าหมายและ

กลยุทธด์้านความยั่งยืน 

1.2. ประเมินผลและแนะแนวคณะกรรมการบริษัทในความเส่ียงและความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อการ

เติบโตของผลก าไรอย่างยั่งยืน นอกจากนั้นยังช่วยบริหารจัดการสรา้งวฒันธรรมให้มีการตระหนกถึงความเส่ียง

ทัว่ทัง้องค์กร 

2. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง 

2.1. สมาชิกของคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเส่ียง (‘คณะกรรมการ’) ได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบรษิัท 

2.2. คณะกรรมการประกอบด้วยสมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทตามสมควร โดยสมาชิกอย่าง
น้อย 2 ท่านต้องเปน็กรรมการอิสระ 

2.3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษทัฯ จะด ารงต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการ หรือโดยสมาชิกท่านอื่นซึ่ง
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท 

2.4. สมาชิกสามารถลาออกจากคณะกรรมการก่อนวาระการด ารงต าแหน่งส้ินสุดลง คณะกรรมการบริษัทสามารถ
แต่งตั้งสมาชิกใหม่เพื่อแทนต าแหน่งที่วาง 

2.5. คณะกรรมการสามารถด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการบริหารธุรกิจหลัก และ
คณะกรรมการชุดย่อยระดับโรงงาน เพื่อเป็นตัวแทนทุกสาขาธุรกิจและโรงงาน สภานวัตกรรมเพื่อเป็นตัวแทน
การวิจัยและพัฒนาของธุรกิจแต่ละสาขา คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อดูแลกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสงัคมและกิจกรรมการกุศลของบรษิัทฯ 

3. คุณสมบัติ  

สมาชิกของคณะกรรมการต้องเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้หริหารระดับสูงของบริษัทเท่านั้น 
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4. อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

4.1. เป้าหมายและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน : เพื่อความเชื่อมโยงและสอดคล้องของเป้าหมายและกลยุทธด์้านความ
ยั่งยืนของบริษัทฯ ระหว่างผู้บริหารระดบัสูงและคณะกรรมการบริษัท 

4.2. การบริหารความเส่ียง :  

4.2.1. ทบทวนความเส่ียงโดยรวมของบริษัทฯ และรายงานความเส่ียงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

4.2.2. เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการ ขั้นตอน และนโยบายที่เข้มแข็ง 

4.3. คณะกรรมการได้รับมอบอ านาจ : 

4.3.1. แสวงหาข้อมูลใดๆ ที่จ าเปน็ต่อการปฏิบตัิหนา้ที่จากพนักงานใดๆ ของบริษัทฯ 

4.3.2. ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย หรือด้านอื่นๆ จากภายนอกเพื่อให้ความค าแนะน าในประเด็นท่ีระบุไว้
ในกฎบัติของคณะกรรมการ โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท 

4.4. ความรับผิดชอบอื่นๆ : ด าเนินงานรับผิดชอบหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

4.5. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจด าเนินการให้คณะอนุกรรมการหรือบุคคลอื่นท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

5. การพ้นจากต าแหน่ง 

5.1. การพ้นจากต าแหน่ง หมายถึง การพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริษัท หรือการครบวาระการด ารงต าแหน่ง
ตามที่ก าหนด หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน 

5.2. ในกรณีสมาชิกของคณะกรรมการต้องการลาออกก่อนครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง สมาชิก
คณะกรรมการท่านนั้นควรแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า  

6. วาระการด ารงต าแหน่ง 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของสมาชิกของคณะกรรมการมีระยะเวลา 2 ปี ซึ่งอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาด ารง
ต าแหน่งใหม่หลังจากที่วาระการด ารงต าแหน่งส้ินสุดลง 

7. การประชุม  

7.1. วาระการประชุม 

ในการประชุมแต่ละครั้ง ควรก าหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และน าส่งเอกสารประกอบการ
ประชุมให้สมาชิกของคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควรเพื่อให้มีเวลาในการพิจารณา
เรื่องต่าง ๆ หรือร้องขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 
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7.2. ความถ่ีในการจัดการประชุม 

7.2.1. คณะกรรมการสามารถเรียกประชุมตามจ านวนครั้งและความถี่ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปลีะ 2 ครั้ง  

7.2.2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการธุรกิจหลักและคณะกรรมการชุดย่อยระดับโรงงานหรือระดับภูมิภาค
อย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมในกรณีที่จ าเปน็ 

7.3. การเข้าร่วมประชุม องค์ประชุม และการออกเสียง 

7.3.1. องค์ประชุมของการประชุมคณะกรรมการจะถือเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของ
คณะกรรมการ 

7.3.2. คณะกรรมการอาจเชิญบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่สมาชิกของคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม โดยบุคคล
ดังกล่าวอาจเข้าร่วมตลอดการประชุมหรืออาจจะเข้าร่วมเป็นบางส่วนของการประชุมได้ตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร  

7.4. รายงานการประชุม 

เลขานุการคณะกรรมการเป็ นผู้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการและน าเสนอต่อคณะกรรมการ 

8. การพิจารณาประจ าป/ีการประเมินผลการปฏิบัตงิานด้วยตนเอง 

คณะกรรมการจะจัดให้มีการทบทวนผลการปฏิบัติงานของตนเองประจ าปี โดยอิงกับกฏบัตรและแนวปฏิบัติที่ดีใน
ขณะนั้น นอกจากนี้ คณะกรรมการจะทบทวนกฎบัติอย่างสม่ าเสมอและจะแก้ไขตามการเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริษัท  

9. การรายงาน 

คณะกรรมการจะต้องรายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าและจะต้องรายงานการปฏิบัติ
หน้าทีต่่อผู้ถือหุ้นโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท  
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