หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมี ห น้า ที่ ก ากับ ดู แ ลการท างานของฝ่ ายจัด การให้ เ ป็ นไปตามนโยบาย กลยุท ธ์ แผนงาน และ
งบประมาณ รวมทั้งความรับผิดชอบตามหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ได้ดาเนินการกาหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังนี้
1. โครงสร้ างคณะกรรมการ
1.1 คณะกรรมการกาหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้ง
ในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่ เป็ นประโยชน์กับบริ ษทั เพศ และควรมีกรรมการที่ ไม่ได้เป็ น
กรรมการบริ หารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมหลักที่บริ ษทั ดาเนินกิจการอยู่
1.2 คณะกรรมการจัด ให้ มี ก ารเปิ ดเผยนโยบายในการก าหนดองค์ป ระกอบของคณะกรรมการที่ มี ค วาม
หลากหลาย รวมถึงจานวนปี การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษทั ของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจาปี และบน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ทั้งนี้รวมถึงการ
1.2.1 เปิ ดเผยวิธีการสรรหากรรมการที่เป็ นทางการและโปร่ งใส และจานวนปี การดารงตาแหน่งกรรมการ
ในบริ ษทั ของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจาปี และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
1.2.2 เปิ ดเผยรายชื่ อกรรมการ ประวัติ คุ ณวุฒิ ประสบการณ์ และการถือหุ ้นบริ ษทั ที่ แสดงให้เห็ นว่า
คณะกรรมการมีความรู ้ ความสามารถ คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ผ่านช่องทางรายงานประจาปี
และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
1.2.3 เปิ ดเผยข้อมูลในรายงานประจาปี อย่างชัดเจนว่ากรรมการรายใดเป็ นตัวแทนผูถ้ ือหุน้ / กรรมการที่ไม่
เป็ นผูบ้ ริ หาร / กรรมการอิสระ / กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
1.3 คณะกรรมการมีขนาดที่ เหมาะสม ประกอบด้วยบุคคลที่ มีความรู ้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอที่ จะ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน
1.4 คณะกรรมการมีกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทางานของฝ่ ายจัดการได้อย่างอิสระใน
จานวนที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกาหนด
1.5 สัดส่วนของกรรมการเป็ นไปตามกระบวนการสรรหากรรมการโดยใช้ห ลักเกณฑ์เรื่ องความรู ้ความสามารถ
และความเหมาะสมของบุคคลที่จะมาดารงตาแหน่งกรรมการเป็ นหลัก มากกว่าที่จะใช้หลักเกณฑ์ในเรื่ องสัดส่ วนของเงิน
ลงทุน
1.6 บริ ษทั คานึ งถึ งประโยชน์การบริ หารกิ จการตามกระบวนการสรรหากรรมการที่ บริ ษทั กาหนดมากกว่า
จานวนหรื อสัดส่วนของกรรมการอิสระ
1.7 คณะกรรมการมีการกาหนดจานวนปี ที่ดารงตาแหน่งในแต่ละวาระ แต่ไม่มีการกาหนดจานวนวาระที่ดารง
ตาแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด
1.8 คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็ น “กรรมการอิสระ” เพื่อให้กรรมการอิสระของบริ ษทั มี
ความเป็ นอิสระอย่างแท้จริ งเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริ ษทั โดยความเป็ นอิสระอย่างน้อยต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
1.9 วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการอิสระอย่างต่อเนื่ องจะเป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารกิ จการและการ
ดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ประกอบกับการสรรหาบุคคลที่ มีความรู ้ ความสามารถมาดารงตาแหน่ งกรรมการอิ สระนั้นไม่
สามารถดาเนินการได้โดยทันที

1

1.10 ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การมีหน้าที่ ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการกาหนดอานาจ
หน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การให้ชดั เจนและแยกบุคคลที่ดารงตาแหน่ งประธานกรรมการออกจาก
บุคคลที่ดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอานาจโดยไม่จากัด
1.11 บริ ษทั เคารพในวิจารณญาณของกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั ในการที่จะไม่ไปดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั อื่นที่มีธุรกิจอย่างเดียวกัน หรื อมีลกั ษณะแข่งขันกันกับธุรกิจของบริ ษทั หรื อมีลกั ษณะที่ขดั กัน
กับผลประโยชน์ของบริ ษทั
1.12 บริ ษทั มีเลขานุการบริ ษทั ซึ่งทาหน้าที่ให้คาแนะนาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้อง
ทราบ และปฏิบตั ิหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีการกาหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริ ษทั ที่เหมาะสมที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ใน
ฐานะเลขานุการบริ ษทั และเปิ ดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริ ษทั ในรายงานประจาปี และบนเว็บไซต์
ของบริ ษทั
1.13 เลขานุการบริ ษทั ได้รับการฝึ กอบรมและพัฒนาความรู ้อย่างต่อเนื่ องด้านกฎหมาย การบัญชีหรื อการปฏิบตั ิ
หน้าที่เลขานุการบริ ษทั บริ ษทั กาหนดคุณสมบัติและแต่งตั้งบุคคลมาดารงตาแหน่งเลขานุ การบริ ษทั โดย
คานึงถึงความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ในการทางานเป็ นหลัก ไม่วา่ บุคคลดังกล่าวจะเป็ นพนักงาน
ประจาของบริ ษทั หรื อไม่
2. คณะกรรมการชุดย่ อย
2.1 คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อปฏิ บตั ิหน้าที่เฉพาะเรื่ องและเสนอเรื่ องให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาหรื อ
รับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กาหนดไว้ในอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
2.2 คณะกรรมการจัด ให้มี คณะกรรมการค่ า ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 ท่ า น เพื่ อ พิจ ารณา
หลักเกณฑ์ในการจ่ายและรู ปแบบค่าตอบแทนของกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยค่าตอบแทนของ
กรรมการ คณะกรรมการจะต้องนาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นผูอ้ นุมตั ิ
2.3 คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการสรรหา โดยที่คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยจะ
พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุ คคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่ งกรรมการ รวมทั้ง
คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กาหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการซึ่งจะนาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้
เป็ นผูแ้ ต่งตั้งคณะกรรมการ
3. บทบาทหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต้องครอบคลุมในเรื่ องดังต่อไปนี้
1) คณะกรรมการบริ ษทั มี อานาจอนุ มตั ิ เรื่ องต่างๆ ของบริ ษทั ตามขอบเขตหน้าที่ ที่กาหนดโดยกฎหมาย
ข้อบังคับของบริ ษทั กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น รวมถึงการพิจารณาและให้
ความเห็ นชอบในเรื่ องที่ สาคัญเกี่ ยวกับการดาเนิ นงานของบริ ษทั เช่ น วิสัยทัศน์และพันธกิ จ กลยุทธ์
เป้ าหมายทางการเงิน ความเสี่ ยง แผนงานและงบประมาณ นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการ
ต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ตคอร์ รั ป ชั่น รวมถึ ง ท าการทบทวนและอนุ ม ัติ เ ป็ นประจ า เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ
สถานการณ์ของบริ ษทั
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2) การติ ดตามและดู แลให้ฝ่ายจัดการดาเนิ นงานตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่ กาหนดไว้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
3) การควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยงรวมทั้งกลไกในการรับเรื่ องร้องเรี ยนและการ ดาเนิ นการ
กรณี มีการชี้เบาะแส
4) การดูแลให้การดาเนิ นธุรกิจต่อเนื่ องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนาพนักงาน แผนพัฒนาผูส้ ื บทอด
ตาแหน่งงาน (Succession Plan)
3.2 คณะกรรมการมีการกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ดังนี้
1) คณะกรรมการกาหนดให้มีและให้ความเห็นชอบนโยบายการกากับดูแลกิจการที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2) สื่ อสารให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจ
3) มีวธิ ีการส่งเสริ มให้ทุกคนในองค์กรปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่กาหนด
4) ประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการและทบทวนนโยบายดังกล่าว
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
3.3 คณะกรรมการส่ งเสริ มให้จดั ทาจรรยาบรรณธุ รกิ จที่ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรเพื่อให้กรรมการผูบ้ ริ หารและ
พนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริ ยธรรมที่บริ ษทั ใช้ในการดาเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
ดังกล่าวอย่างจริ งจัง
3.4 คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่ องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทารายการที่
อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ควรมีแนวทางที่ชดั เจนและเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ โดยรวมเป็ น
สาคัญ โดยที่ ผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย ไม่ค วรมี ส่ว นร่ วมในการตัด สิ นใจ และคณะกรรมการควรก ากับ ดู แ ลให้มีก ารปฏิ บัติ ต าม
ข้อกาหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินการและการเปิ ดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน
3.5 คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดาเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบและนโยบาย คณะกรรมการจัดให้มีบุคคลหรื อหน่วยงานที่มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าวและทบทวนระบบที่สาคัญอย่างน้อย ปี ละ 1 ครั้ง และให้เปิ ดเผยไว้ในรายงาน
ประจาปี
3.6 คณะกรรมการกาหนดนโยบายด้านการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้ง
องค์กรโดยให้ฝ่ายจัดการเป็ นผูป้ ฏิบตั ิตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็ นประจา มีการทบทวนระบบหรื อ
ประเมิ นประสิ ทธิ ผลของการจัดการความเสี่ ยงอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ งและเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี และในทุ กๆ
ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ ยงมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งรวมถึงการให้ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการ
ผิดปกติท้ งั หลาย
3.7 คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและ
การบริ หารความเสี่ ยงไว้ในรายงานประจาปี
3.8 คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางดาเนินการที่ชดั เจนกับผูท้ ี่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริ ษทั หรื อรายงานตรงต่อบริ ษทั โดยคณะกรรมการกาหนดให้เลขานุ การบริ ษทั เป็ นผูร้ ับข้อร้องเรี ยนและ
จัดการกับข้อร้องเรี ยนของผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยได้เปิ ดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์หรื อรายงานประจาปี ของ
บริ ษทั มีกลไกการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสและมีมาตรการชดเชยในกรณี ที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยได้รับความเสี ยหายจากการที่บริ ษทั
ละเมิดสิ ทธิตามกฎหมายของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
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3.9 คณะกรรมการมี ก ลไกก ากับ ดู แ ลบริ ษ ัท ย่อ ยเพื่ อ ดู แ ลรั ก ษาผลประโยชน์ ใ นเงิ น ลงทุ น ของบริ ษ ัท โดย
คณะกรรมการมีหน้าที่ ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ จะส่ งไปเป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อยเพื่อควบคุมการ
บริ หารให้เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั และการทารายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. การประชุมคณะกรรมการ
4.1 บริ ษทั จัดให้มีกาหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการ
แต่ละคนทราบกาหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่ วมประชุมได้
4.2 จานวนครั้งของการประชุม คณะกรรมการพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการและลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน บริ ษทั จะส่ งรายงานผล
การดาเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการสามารถกากับควบคุมและดูแลการ
ปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์
4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การร่ วมกันพิจารณาการเลือกเรื่ องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ
โดยดู ให้แ น่ ใจว่าเรื่ องที่ สาคัญ ได้นาเข้ารวมไว้แ ล้วโดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมี อิสระที่ จะเสนอเรื่ องที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อบริ ษทั เข้าสู่วาระการประชุม
4.4 เอกสารประกอบการประชุมส่งให้แก่กรรมการเป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทาการก่อนวันประชุม
4.5 กรรมการทุกคนเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งหมดที่
ได้จดั ให้มีข้ ึนในรอบปี
4.6 องค์ประชุมขั้นต่า ณ ขณะที่คณะกรรมการลงมติในที่ประชุมจะต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ในกรณี ที่มีเหตุ/วาระเร่ งด่วน/เหตุสุดวิสัย อันอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ธุรกิ จ
หรื อการดาเนินงานของบริ ษทั และไม่อาจดาเนินการให้กรรมการจานวน 2 ใน 3 เข้าประชุมได้ กรรมการจานวนไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่งตามข้อบังคับมีอานาจที่จะพิจารณาและมีมติในวาระนั้นๆ ได้
4.7 ประธานคณะกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่ องและมากพอที่ กรรมการจะ
อภิปรายปั ญหาสาคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัว่ กัน ประธานกรรมการส่ งเสริ มให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ กรรมการทุก
คนให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่ องที่นาสู่ที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกากับดูแลกิจการ
4.8 คณะกรรมการสนับสนุ นให้กรรมการผูจ้ ดั การเชิ ญผูบ้ ริ หารระดับสู งเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้
สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่ เกี่ ยวข้องกับปั ญหาโดยตรงและเพื่อมีโอกาสรู ้จกั ผูบ้ ริ หารระดับสู งสาหรับใช้
ประกอบการพิจารณาแผนการสื บทอดงาน
4.9 คณะกรรมการเข้าถึงสารสนเทศที่จาเป็ นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผูจ้ ดั การ เลขานุการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารอื่น
ที่ได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่ กาหนด และในกรณี ที่จาเป็ นคณะกรรมการอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่
ปรึ กษาหรื อผูป้ ระกอบวิชาชีพภายนอกโดยถือเป็ นค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
4.10 คณะกรรมการถือเป็ นนโยบายให้กรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารมี โอกาสที่ จะประชุ มระหว่างกันเองตาม
ความจาเป็ นเพื่ออภิ ปรายปั ญหาต่างๆ เกี่ ยวกับ การจัดการที่ อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่ วมด้วย และแจ้งให้
กรรมการผูจ้ ดั การทราบถึงผลการประชุมด้วย
4.11 รายงานการประชุม ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้ เป็ นอย่างน้อย และมีระบบการจัดเก็บดี สื บค้นง่าย แต่ไม่
สามารถแก้ไขโดยไม่ผา่ นที่ประชุมคณะกรรมการ
 วัน เวลาเริ่ ม-เวลาเลิกประชุม
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 ชื่อกรรมการที่เข้าประชุมและกรรมการที่ขาดประชุม
 สรุ ปสาระสาคัญของเรื่ องที่เสนอคณะกรรมการ
 สรุ ปประเด็นที่มีการอภิปรายและข้อสังเกตของกรรมการ
 มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็นด้วย (ถ้ามี)
 ผูจ้ ดรายงาน – เลขานุการคณะกรรมการ
 ผูร้ ับรองรายงาน – ประธานกรรมการ
5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้ประเมินผลการปฏิ บตั ิงานด้วยตนเองอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
เพื่อให้คณะกรรมการร่ วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหา เพื่อการปรับปรุ งแก้ไขต่อไป โดยกาหนดบรรทัดฐานที่ จะใช้
เปรี ยบเทียบกับผลปฏิบตั ิงานอย่างมีหลักเกณฑ์
5.2 การประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นการประเมินทั้งคณะและ
รายบุคคล รวมทั้งเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ข้ นั ตอนไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั
5.3 คณะกรรมการได้ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร หรื อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของบริ ษทั เป็ นประจา
ทุกปี เพื่อนาไปใช้ในการกาหนดค่าตอบแทน โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
สาหรั บกระบวนการในการประเมิ นตนเองของคณะกรรมการนั้น เลขานุ การบริ ษทั จะจัดส่ งแบบประเมิ น
ดังกล่าวข้างต้นให้กรรมการทุกท่านทาการประเมินในเดือนพฤศจิกายนและให้ตอบกลับภายในวันที่ 15 ธันวาคมของทุกปี
หลังจากนั้นเลขานุการบริ ษทั จะทาการรวบรวมและรายงานสรุ ปผลการประเมินโดยเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผ่านมาต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ในคราวถัดไป เพื่อรับทราบและปรับปรุ งแก้ไขการทางานให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลต่อไป
สาหรับหลักเกณฑ์การประเมิน บริ ษทั มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล
โดยใช้วิธีการให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ 5 ระดับ ดังนี้ 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรื อไม่มีการดาเนิ นการในเรื่ องนั้น 1 = ไม่
เห็นด้วย หรื อมีการดาเนิ นการในเรื่ องนั้นเล็กน้อย 2 = เห็นด้วย หรื อมีการดาเนิ นการในเรื่ องนั้นพอสมควร 3 = เห็นด้วย
ค่อนข้างมาก หรื อมีการดาเนินการในเรื่ องนั้นดี 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรื อมีการดาเนินการในเรื่ องนั้นอย่างดีเยี่ยม ซึ่ งหัวข้อ
การประเมินประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ได้แก่
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทาหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร โดยพิจารณาจากผลการดาเนิ นงานทาง
ธุ รกิ จของบริ ษทั ผลการดาเนิ นงานตามนโยบายที่ ได้รับจากคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อการปรับปรุ งแก้ไข ใช้วิธีการให้
คะแนนแบบเดียวกับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทั้งคณะและประเมินผลการปฏิบตั ิงานรายบุคคล ซึ่ ง
หัวข้อการประเมินประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่
หมวดที่ 1 : ความคืบหน้าของแผนงาน
หมวดที่ 2 : การวัดผลการปฏิบตั ิงาน
2.1 ความเป็ นผูน้ า
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2.2 การกาหนดกลยุทธ์
2.3 การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์
2.4 การวางแผนและผลปฏิบตั ิทางการเงิน
2.5 ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
2.6 ความสัมพันธ์กบั ภายนอก
2.7 การบริ หารงานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร
2.8 การสื บทอดตาแหน่ง
2.9 ความรู ้ดา้ นผลิตภัณฑ์และบริ การ
2.10 คุณลักษณะส่วนตัว
หมวดที่ 3 : การพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
6. ค่ าตอบแทน
ค่ า ตอบแทนของกรรมการได้จัด ให้ อ ยู่ใ นลัก ษณะที่ เ ปรี ย บเที ย บได้กับ ระดับ ที่ ป ฏิ บัติ อ ยู่ใ นอุ ต สาหกรรม
ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็ นสมาชิ ก
ของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมด้วย
7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
7.1 คณะกรรมการส่ งเสริ มและอานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมและการให้ความรู ้แก่ผเู ้ กี่ยวข้องในระบบ
การกากับดู แลกิ จการของบริ ษทั เช่ น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริ หาร เลขานุ การบริ ษทั เป็ นต้น เพื่อให้มีการ
ปรั บปรุ งการปฏิ บัติงานอย่างต่อเนื่ อง การฝึ กอบรมและให้ความรู ้ อาจกระทาเป็ นการภายในบริ ษทั หรื อใช้บริ การของ
สถาบันภายนอก
7.2 คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดให้มีการปฐมนิ เทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจในธุรกิ จ
และการดาเนินการด้านต่างๆ ของบริ ษทั เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ โดยมีเลขานุการบริ ษทั เป็ น
ผูป้ ระสานงานในเรื่ องต่างๆ อาทิ โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอานาจหน้าที่ ความรู ้ทวั่ ไปของธุรกิจ
แนวทางการดาเนินงาน เป็ นต้น
7.3 คณะกรรมการกาหนดให้มีนโยบายพัฒนาบุคลากรสาหรับกรรมการและผูบ้ ริ หาร และเปิ ดเผยในรายงาน
ประจาปี ของบริ ษทั
7.4 คณะกรรมการกาหนดให้กรรมการผูจ้ ดั การรายงานเพื่อทราบอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้งถึงแผนการพัฒนาและสื บ
ทอดงาน ซึ่งกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารระดับสูงมีการเตรี ยมให้พร้อมเป็ นแผนที่ต่อเนื่ อง ถึงผูส้ ื บทอดงานในกรณี ที่ตน
ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
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