
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

ของบริษัท ไทยวา จาํกัด (มหาชน) 
 

 

1. วัตถุประสงค ์

 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูข้บัเคลือนองคก์รมีบทบาทและหนา้ทีในการกาํหนดกลยุทธแ์ละนโยบายในการดาํเนินธุรกิจของ

บริษัท โดยคณะกรรมการบรษิัทตอ้งปฏิบตัิหนา้ทีดว้ยความรบัผิดชอบ ระมัดระวงั และรอบคอบ มีความซือสตัยส์ุจรติเพือ

ประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้เกียวข้องภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการทีดี  (Good Corporate 

Governance) นอกจากนนัยังมีบทบาทหนา้ทีในการกาํกับดูแล ฝ่ายจัดการ หรือผูบ้ริหารในการบริหารกิจการของบริษัท    

ใหส้าํเร็จตามแผนงานทีไดก้าํหนดไว ้ดังนนั คณะกรรมการบรษิัทจึงไดม้ีมติกาํหนดกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทฉบับนีขึน 

เพอืใหก้รรมการบรษิัททุกคนตระหนกัถึงหนา้ทีและความรบัผิดชอบ เพอืปฏิบตัิหนา้ทไีดอ้ย่างถกูตอ้งสมบรูณ ์

 

2. หน้าทขีองคณะกรรมการบริษัท 

  

2.1 กาํกบัดแูลใหบ้รษิัทมีการบรหิารจดัการทีดี เพือประโยชนข์องผูถ้ือหุน้ โดยยึดหลกัการสาํคญั  ประการ ดงันี 

2.1.1. ปฏิบตัิหนา้ทดีว้ยความรบัผิดชอบ มีความระมดัระวงั  (Duty of Care) 

2.1.2. ปฏิบตัิหนา้ทดีว้ยความซือสตัยส์จุรติ (Duty of Loyalty) 

2.1.3. ปฏิบตัิหนา้ทีใหเ้ป็นไปตามหลกัการของกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษัท รวมทงัมติของคณะกรรมการ

บรษิัท และมติทปีระชมุผูถื้อหุน้ (Duty of Obedience)  

2.1.4. ปฏิบตัิตามหลกัการเปิดเผยขอ้มลู โดยเปิดเผยขอ้มลูต่อผูถื้อหุน้อย่างถกูตอ้ง ครบถว้น ตรวจสอบได ้และ

ทนัเวลา (Duty of Disclosure) 

2.2 กาํหนดหรือดูแลใหว้ัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของบริษัทเป็นไปเพือความยงัยืน โดยเป็นวตัถุประสงคแ์ละ

เป้าหมายทีสอดคลอ้งกบัการสรา้งคุณค่าใหก้บับรษิัท ลกูคา้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และสงัคมโดยรวม 

2.3 กําหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการ ทังในเรืองคุณสมบัติทีจําเป็นและหลากหลาย ขนาด ทักษะ 

ประสบการณ ์เพศ อายุ และสดัส่วนกรรมการทีเป็นอิสระทีเหมาะสม ซงึจาํเป็นต่อการนาํพาองคก์รสู่วตัถปุระสงค์

และเป้าหมายหลกัทีกาํหนดไว ้รวมทงัตอบสนองความตอ้งการของผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

2.4 กาํกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการทีโปร่งใสและชัดเจน เพือใหไ้ดค้ณะกรรมการทีมี

คณุสมบตัิสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบทีกาํหนดไว ้

2.5 กาํกบัดแูลใหก้รรมการทกุคนมีความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิหนา้ทีและจดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ 

2.6 กาํกับดูแลใหก้รรมการมีความรูค้วามเขา้ใจเกียวกับบทบาทหน้าทีลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที

เกียวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้ไดร้บัการเสริมสรา้งทักษะและความรูส้าํหรบัการปฏิบัติ

หนา้ทีอย่างสมาํเสมอ 

2.7 กาํกบัดแูลใหม้ีการกาํหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนและการประเมินผลทเีหมาะสม 
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2.8 จดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจาํปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบคุคล 

รวมถึงพจิารณาทบทวนผลการปฎิบตัิงาน และนาํผลการประเมินไปใชส้าํหรบัการพฒันาการปฏิบตัิหนา้ท ี 

2.9 ดแูลการบรหิารและพฒันาบุคลากรใหมี้จาํนวน ความรู ้ทกัษะ ประสบการณ ์และแรงจงูใจทเีหมาะสม 

2.10 ใหค้วามสาํคญัและสนบัสนุนการสรา้งนวตักรรมทีก่อใหเ้กิดมลูค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสรา้งคุณประโยชนต์่อ

ลกูคา้หรือผูท้ีเกียวขอ้ง และมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิงแวดลอ้ม 

2.11 ดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผน

ดาํเนินการ เพือใหม้นัใจไดว้่าทุกฝ่ายขององคก์รไดด้าํเนินการสอดคลอ้งกับวตัถปุระสงค ์เป้าหมายหลกั และแผน

กลยุทธข์องกิจการ 

2.12 จดัใหม้ีกรอบการกาํกบัดูแลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองคก์ร ทสีอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของกิจการ รวมทังดูแลให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิมโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการ 

ดาํเนินงาน การบรหิารความเสียง เพอืใหก้ิจการสามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ 

2.13 กาํกับดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสียงและการควบคุมภายในทีจะทาํให้บรรลุวัตถุประสงคอ์ย่างมี

ประสิทธิผล และมีการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเกียวขอ้ง 

2.14 ดูแลและจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชนท์ีอาจเกิดขึนไดร้ะหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือ     

ผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพยสิ์น ข้อมูล และโอกาสของบริษัท และการทาํ

ธุรกรรมกบัผูท้มีีความสมัพนัธเ์กียวโยงกบับรษิัทในลกัษณะทีไม่สมควร 

2.15 กาํกับดูแลใหมี้การจดัทาํนโยบายและแนวปฏิบัติดา้นการต่อตา้นคอรร์ปัชัน รวมทงันโยบายทีเกียวขอ้งทีชัดเจน

และสือสารต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของบรษิัท เพอืใหเ้กิดการนาํไปปฏิบตัิไดจ้รงิ 

2.16 กาํกบัดแูลใหบ้รษิัทมีกลไกในการรบัเรอืงรอ้งเรยีนและการดาํเนินการกรณีมีการชเีบาะแส 

2.17 ใหค้วามสาํคญัและดแูลใหบ้รษิัทมีระบบการจดัทาํรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัต่าง ๆ ถกูตอ้ง 

เพยีงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิทเีกียวขอ้ง 

2.18 ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาํระหนี ทงันีหากบริษัทประสบ

ปัญหาทางการเงิน หรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการควรดูแลให้มันใจว่า บริษัทมีแผนในการ

แกปั้ญหา โดยคาํนึงถึงสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

 

3. บทบาทหน้าทขีองประธานกรรมการ 

 

ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผูน้าํของคณะกรรมการบรษิัท โดยมีหนา้ทีดงัต่อไปนี 

3.1 เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยทาํหนา้ทีประธานในการประชุมคณะกรรมการ ในกรณีทีตอ้งมีการวินิจฉัยชีขาด

ของทีประชมุ ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานทีประชมุออกเสียงเพมิอีกเสียงหนงึเป็นเสียงชขีาด 
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3.2 กาํหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าทีบริหารและประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบและบริหารความเสียงและกาํกับดูแลกิจการ และดูแลใหก้รรมการบริษัทไดร้บัขอ้มลูทีถูกตอ้งครบถ้วน 

ทนัเวลาและชดัเจนก่อนการประชุม เพอืใหก้รรมการบรษิัทสามารถตดัสินใจไดอ้ย่างเหมาะสม    

3.3 ดาํเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระการประชุม กฎหมายทีเกียวขอ้ง และการกาํกับดูแล

กิจการทีดี จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอและส่งเสริมใหก้รรมการทุกท่านมีส่วนรว่มในการอภิปราย ใชดุ้ลยพินิจอย่าง

รอบคอบและแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ 

3.4 กาํกับดูแลให้มันใจว่าการปฏิบัติหน้าทีของคณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและบรรลตุามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ 

3.5 เสริมสรา้งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการทีเป็นผู้บริหารและกรรมการทีไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่าง

คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

3.6 ดแูลใหม้นัใจว่า กรรมการทกุคนมีส่วนร่วมในการส่งเสรมิใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รทีมีจริยธรรม และการกาํกบัดแูล

กิจการทดีี 
 

4. องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท 

 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิัท มีดงัต่อไปน ี

4.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่า  คน ซึงแต่งตงัและถอดถอนโดยทีประชุมผูถ้ือหุน้  และ

กรรมการไม่นอ้ยกว่ากึงหนึงของจาํนวนกรรมการทงัหมดตอ้งมีถนิทอียู่ในราชอาณาจกัร 

4.2 คณะกรรมการบรษิัทประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ยหนึงในสามของจาํนวนกรรมการทงัหมดและมีจาํนวน

ไม่นอ้ยกว่า 3 คน 

4.3 ใหค้ณะกรรมการบรษิัทเลือกกรรมการบรษิัทคนหนงึเป็นประธานกรรมการ 

 

5. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 

ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจาํปีทุกครงัให้กรรมการออกจากตาํแหน่งหนึงในสามของจาํนวนกรรมการทงัหมด ถ้า

จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ีสุดกับส่วนหนึงในสาม กรรมการทีอยู่ใน

ตาํแหน่งนานทีสดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง และกรรมการทีออกจากตาํแหน่งไปนนัอาจไดร้บัเลือกตงัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่

ได ้
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6. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 

วนัและเวลาของการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะถูกกาํหนดและแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในช่วงไตรมาสที 4 ก่อนเรมิงวดปี

บญัชีใหม ่สาํหรบัการประชมุพิเศษจะจดัขึนตามความจาํเป็น 

 

7. อาํนาจของคณะกรรมการบริษัท 

 

คณะกรรมการมีอาํนาจอนุมตัิในเรอืงต่างๆ ตามขอบเขตอาํนาจหนา้ทีตามทีกาํหนดโดยกฎหมาย กฎระเบียบขอ้บงัคบัของ

บรษิัท กฎบตัรคณะกรรมการบรษิัท และมติทปีระชมุผูถื้อหุน้ 

 

8. ค่าตอบแทนกรรมการ 

 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนพิจารณากลันกรองนโยบายและ

หลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนนาํเสนอใหท้ีประชุมผูถื้อหุน้

พิจารณาอนุมตัิ โดยอตัราค่าตอบแทนจะพิจารณากาํหนดตามความเหมาะสมกับหนา้ทีและความรบัผิดชอบ สภาวะของ

ตลาดโดยทวัไปเป็นปัจจยัประกอบ รวมทงัเป็นอตัราทีสามารถเทียบเคียงไดก้ับอุตสาหกรรมในประเภทและขนาดใกลเ้คียง

กนั 

 

9. การพัฒนากรรมการ 

 

9.1 เมือบุคคลใดไดร้บัการแต่งตังให้เป็นกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่เพือแนะนาํ

ภาพรวมขององคก์ร การดาํเนินงานของบริษัท กลยุทธ์และแผนงานของบริษัท นอกจากนี กรรมการใหม่จะได้

รบัทราบกฎบตัรคณะกรรมการบรษิัทและขอ้มลูทเีกียวขอ้งต่างๆ เพือกรรมการใหม่จะไดร้บัทราบบทบาทหนา้ทีใน

ฐานะกรรมการของบรษิัท 

9.2 ส่งเสรมิใหก้รรมการไดร้บัการอบรมและพฒันาในรูปแบบต่างๆ เช่น การอบรมสมัมนา การบรรยาย รวมทงัและการ

ดูงานนอกสถานที เพือเพิมพูนความรูแ้ละประสบการณ์ใหม่ๆ ทีทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ทีมีการ

เปลียนแปลงเพอืเป็นประโยชนต์่อการดาํเนินงานของบรษิัท 

 

10. การทบทวนกฎบัตร 

 

คณะกรรมการบรษิัทจะทบทวนและประเมินความเพยีงพอและเหมาะสมของกฎบตัรเป็นประจาํทุกปี 

 

------------------------------------------------------------------------- 


