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        หมวดที ่5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 
 คณะกรรมการมีหน้าท่ีก ากับดูแลการท างานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และ
งบประมาณ รวมทั้งความรับผิดชอบตามหนา้ท่ีของคณะกรรมการท่ีมีต่อบริษทัและผูถื้อหุน้ 
 บริษทัไดด้ าเนินการก าหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดงัน้ี 
 1. โครงสร้างคณะกรรมการ 
  1.1 คณะกรรมการก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคุณสมบติัหลากหลาย ทั้ง
ในดา้น เพศ อาย ุประวติัการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทกัษะและความรู้ ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชน์กบั
บริษทั และควรมีกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นกรรมการบริหารอยา่งนอ้ย 1 คนท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลกัท่ี
บริษทัด าเนินกิจการอยู ่
  1.2 คณะกรรมการจัดให้มีการเปิดเผยนโยบายในการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการท่ีมีความ
หลากหลาย รวมถึงจ านวนปีการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจ าปี และบน
เวบ็ไซตข์องบริษทั ทั้งน้ีรวมถึงการ  
   1.2.1 เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการท่ีเป็นทางการและโปร่งใส และจ านวนปีการด ารงต าแหน่งกรรมการ
ในบริษทัของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจ าปี และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั   
   1.2.2 เปิดเผยรายช่ือกรรมการ ประวติั คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการถือหุ้นบริษทั  ท่ีแสดงให้เห็นว่า
คณะกรรมการมีความรู้ ความสามารถ คุณสมบติัและประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัผา่นช่องทางรายงานประจ าปี
และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั  
   1.2.3  เปิดเผยขอ้มูลในรายงานประจ าปีอยา่งชดัเจนวา่กรรมการรายใดเป็นตวัแทนผูถื้อหุน้ / กรรมการท่ีไม่
เป็นผูบ้ริหาร / กรรมการอิสระ / กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
  1.3 คณะกรรมการมีขนาดท่ีเหมาะสม ประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถท่ีเพียงพอท่ีจะ
ปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน  
  1.4 คณะกรรมการมีกรรมการอิสระท่ีสามารถให้ความเห็นเก่ียวกบัการท างานของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งอิสระใน
จ านวนท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ประกาศก าหนด 
  1.5 สัดส่วนของกรรมการเป็นไปตามกระบวนการสรรหากรรมการโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ร่ืองความรู้ความสามารถ
และความเหมาะสมของบุคคลท่ีจะมาด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นหลกั มากกวา่ท่ีจะใชห้ลกัเกณฑใ์นเร่ืองสัดส่วนของเงิน
ลงทุน 
  1.6 บริษทัค านึงถึงประโยชน์การบริหารกิจการตามกระบวนการสรรหากรรมการท่ีบริษทัก าหนดมากกว่า
จ านวนหรือสดัส่วนของกรรมการอิสระ 
  1.7 คณะกรรมการมีการก าหนดจ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งในแต่ละวาระ แต่ไม่มีการก าหนดจ านวนวาระท่ีด ารง
ต าแหน่งติดต่อกนัไดน้านท่ีสุด 
  1.8 คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะเป็น “กรรมการอิสระ” เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษทัมี
ความเป็นอิสระอยา่งแทจ้ริงเหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของบริษทัโดยความเป็นอิสระอยา่งนอ้ยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 
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  1.9 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระอย่างต่อเน่ืองจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทั ประกอบกับการสรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถมาด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระนั้นไม่
สามารถด าเนินการไดโ้ดยทนัที 
  1.10 ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการมีหน้าท่ีความรับผิดชอบต่างกนั คณะกรรมการก าหนดอ านาจ
หน้าท่ีของประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการให้ชดัเจนและแยกบุคคลท่ีด ารงต าแหน่งประธานกรรมการออกจาก
บุคคลท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ เพ่ือไม่ใหค้นใดคนหน่ึงมีอ านาจโดยไม่จ ากดั 
  1.11 บริษทัเคารพในวจิารณญาณของกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั ในการท่ีจะไม่ไปด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษทัอ่ืนท่ีมีธุรกิจอยา่งเดียวกนั หรือมีลกัษณะแข่งขนักนักบัธุรกิจของบริษทั หรือมีลกัษณะท่ีขดักนั
กบัผลประโยชน์ของบริษทั 
  1.12 บริษทัมีเลขานุการบริษทัซ่ึงท าหนา้ท่ีใหค้  าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีคณะกรรมการจะตอ้ง
ทราบ และปฏิบติัหนา้ท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีการก าหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษทัท่ีเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ
เลขานุการบริษทั และเปิดเผยคุณสมบติัและประสบการณ์ของเลขานุการบริษทัในรายงานประจ าปีและบนเวบ็ไซตข์อง
บริษทั 

1.13 เลขานุการบริษทัไดรั้บการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ืองดา้นกฎหมาย การบญัชีหรือการปฏิบติั
หน้าท่ีเลขานุการบริษทั บริษทัก าหนดคุณสมบติัและแต่งตั้งบุคคลมาด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทัโดยค านึงถึงความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในการท างานเป็นหลกั ไม่วา่บุคคลดงักล่าวจะเป็นพนกังานประจ าของบริษทัหรือไม่ 

2. คณะกรรมการชุดย่อย   
 2.1 คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปีเพื่อปฏิบติัหน้าท่ีเฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาหรือ
รับทราบ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหนา้ท่ีตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ และมี
คุณสมบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

 2.2 คณะกรรมการจัดให้มีคณะกรรมการค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 3 ท่าน เพ่ือพิจารณา
หลกัเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการ เพ่ือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการโดยค่าตอบแทนของ
กรรมการ คณะกรรมการจะตอ้งน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูอ้นุมติั 

 2.3 คณะกรรมการจดัให้มีคณะกรรมการสรรหา โดยท่ีคณะกรรมการทั้งคณะยกเวน้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะ
พิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ รวมทั้ ง
คดัเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาท่ีก าหนดไว ้และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการซ่ึงจะน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ให้
เป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการต่อไป กระบวนการในการสรรหาบุคคลดงักล่าวนั้นบริษทัไดค้ดัเลือกจากกรรมการอาชีพใน
ท าเนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และบุคลากรในสาขาต่างๆ โดยพิจารณาจากคุณวฒิุ วยัวฒิุ 
และประสบการณ์ในการท างาน 

3. บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
  3.1 หนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ้งครอบคลุมในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
   1) คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจอนุมติัเร่ืองต่างๆ ของบริษทัตามขอบเขตหน้าท่ีท่ีก าหนดโดยกฎหมาย 

ขอ้บงัคบัของบริษทั กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึงการพิจารณาและให้
ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีส าคญัเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษทั เช่น วิสัยทัศน์และพนัธกิจ กลยุทธ์ 
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เป้าหมายทางการเงิน การบริหารความเส่ียง แผนงานและงบประมาณ นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงท าการทบทวนและอนุมติัเป็นประจ า เพ่ือให้สอดคลอ้ง
กบัสถานการณ์ของบริษทั 

2) การติดตามและดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานท่ีก าหนดไวอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3) การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงรวมทั้งกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการ  ด าเนินการ
กรณีมีการช้ีเบาะแส 

4) การดูแลให้การด าเนินธุรกิจต่อเน่ืองในระยะยาว รวมทั้งแผนการพฒันาพนกังาน แผนพฒันาผูสื้บทอด
ต าแหน่งงาน (Succession Plan) 

  3.2 คณะกรรมการมีการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ดงัน้ี 
1) คณะกรรมการก าหนดใหมี้และใหค้วามเห็นชอบนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

   2) ส่ือสารใหทุ้กคนในองคก์รเขา้ใจ 
   3) มีวธีิการส่งเสริมใหทุ้กคนในองคก์รปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีก าหนด  
   4)  ประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและทบทวนนโยบายดงักล่าว 
    อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

3.3 คณะกรรมการส่งเสริมให้จดัท าจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือให้กรรมการผูบ้ริหารและ
พนกังานทุกคนเขา้ใจถึงมาตรฐานดา้นจริยธรรมท่ีบริษทัใชใ้นการด าเนินธุรกิจ และติดตามใหมี้การปฏิบติั
ตามจรรยาบรรณดงักล่าวอยา่งจริงจงั 

บริษทัด าเนินการใหพ้นกังานทุกคนท าแบบทดสอบ “สุจริตไทย” ผ่านระบบ Intranet ของบริษทั เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่
พนักงานมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของจรรยาบรรณธุรกิจ และ
สามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ย่างถูกตอ้ง เหมาะสม รวมถึงบริษทัไดท้ าการประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงานทุกคนใน
หัวขอ้คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ผูอ่ื้นและสังคม ตามคุณค่าหลกัของกลุ่มบริษทั
พรีเมียร์ เป็นประจ าทุกปี 
  3.4 คณะกรรมการไดพิ้จารณาเร่ืองความขดัแยง้ของผลประโยชน์อยา่งรอบคอบ การพิจารณาการท ารายการท่ี
อาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ควรมีแนวทางท่ีชดัเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวมเป็น
ส าคัญโดยท่ีผูมี้ส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และคณะกรรมการควรก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัขั้นตอนการด าเนินการและการเปิดเผยขอ้มูลของรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ใหถู้กตอ้ง
ครบถว้น 
  3.5 คณะกรรมการจดัใหมี้ระบบการควบคุมดา้นการด าเนินงาน ดา้นรายงานทางการเงิน และดา้นการปฏิบติัตาม
กฎระเบียบและนโยบาย คณะกรรมการจดัใหมี้บุคคลหรือหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบ
ในการตรวจสอบระบบการควบคุมดงักล่าวและทบทวนระบบท่ีส าคญัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และให้เปิดเผยไวใ้นรายงาน
ประจ าปี 
  3.6 คณะกรรมการก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้ ง
องคก์รโดยใหฝ่้ายจดัการเป็นผูป้ฏิบติัตามนโยบายและรายงานใหค้ณะกรรมการทราบเป็นประจ า มีการทบทวนระบบหรือ
ประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเส่ียงอย่างน้อยปีละ 1 คร้ังและเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี และในทุกๆ 
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ระยะเวลาท่ีพบวา่ระดบัความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลงซ่ึงรวมถึงการใหค้วามส าคญักบัสญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้และรายการ
ผิดปกติทั้งหลาย 
  3.7 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและ
การบริหารความเส่ียงไวใ้นรายงานประจ าปี 
  3.8 คณะกรรมการจดัใหมี้แนวทางด าเนินการท่ีชดัเจนกบัผูท่ี้ประสงคจ์ะแจง้เบาะแส หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียผา่นทาง
เวบ็ไซต์ของบริษทัหรือรายงานตรงต่อบริษทั โดยคณะกรรมการก าหนดให้เลขานุการบริษทัเป็นผูรั้บขอ้ร้องเรียนและ
จดัการกบัขอ้ร้องเรียนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยไดเ้ปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเวบ็ไซต์หรือรายงานประจ าปีของ
บริษทั มีกลไกการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสและมีมาตรการชดเชยในกรณีท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บความเสียหายจากการท่ีบริษทั
ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผูมี้ส่วนไดเ้สีย  
  3.9 คณะกรรมการมีกลไกก ากับดูแลบริษัทย่อยเพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดย
คณะกรรมการมีหน้าท่ีในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีจะส่งไปเป็นกรรมการในบริษทัย่อยเพ่ือควบคุมการ
บริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษทั และการท ารายการต่างๆ ให้ถูกตอ้งตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ของกฎหมาย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 4. การประชุมคณะกรรมการ  
  4.1 บริษทัก าหนดใหมี้การประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหนา้และแจง้ใหก้รรมการแต่
ละคนทราบก าหนดการดงักล่าว เพ่ือใหก้รรมการสามารถจดัเวลาและเขา้ร่วมประชุมได ้
 4.2 จ านวนคร้ังของการประชุม คณะกรรมการพิจารณาให้เหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการและลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษทั ในกรณีท่ีบริษทัไม่ไดมี้การประชุมทุกเดือน บริษทัจะส่งรายงานผล
การด าเนินงานใหค้ณะกรรมการทราบในเดือนท่ีไม่ไดมี้การประชุมเพ่ือใหค้ณะกรรมการสามารถก ากบัควบคุมและดูแลการ
ปฏิบติังานของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและทนัการณ์ 
  4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการร่วมกนัพิจารณาการเลือกเร่ืองเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการ 
โดยดูให้แน่ใจว่าเร่ืองท่ีส าคญัได้น าเขา้รวมไวแ้ลว้โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทัเขา้สู่วาระการประชุม 
  4.4 เอกสารประกอบการประชุมส่งใหแ้ก่กรรมการเป็นการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัท าการก่อนวนัประชุม 
  4.5 กรรมการทุกคนเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการบริษทัทั้งหมดท่ี
ไดจ้ดัใหมี้ข้ึนในรอบปี  
 4.6 บริษัทก าหนดนโยบายเก่ียวกับองค์ประชุมขั้ นต ่ า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุม
คณะกรรมการวา่ ตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  
   ในกรณีท่ีมีเหตุ/วาระเร่งด่วน/เหตุสุดวิสัย อนัอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ธุรกิจหรือการด าเนินงานของ
บริษทัและไม่อาจด าเนินการใหก้รรมการจ านวน 2 ใน 3 เขา้ประชุมได ้กรรมการจ านวนไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงตามขอ้บงัคบัมี
อ านาจท่ีจะพิจารณาและมีมติในวาระนั้นๆ ได ้
  4.7 ประธานคณะกรรมการจดัสรรเวลาไวอ้ย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ืองและมากพอท่ีกรรมการจะ
อภิปรายปัญหาส าคญักนัอยา่งรอบคอบโดยทัว่กนั ประธานกรรมการส่งเสริมให้มีการใชดุ้ลยพินิจท่ีรอบคอบ กรรมการทุก
คนใหค้วามสนใจกบัประเด็นทุกเร่ืองท่ีน าสู่ท่ีประชุม รวมทั้งประเด็นการก ากบัดูแลกิจการ 
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  4.8 คณะกรรมการสนบัสนุนให้กรรมการผูจ้ดัการเชิญผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการเพ่ือให้
สารสนเทศรายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรงและเพ่ือมีโอกาสรู้จักผูบ้ริหารระดบัสูงส าหรับใช้
ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน 
  4.9 คณะกรรมการเขา้ถึงสารสนเทศท่ีจ าเป็นเพ่ิมเติมไดจ้ากกรรมการผูจ้ดัการ เลขานุการบริษทัหรือผูบ้ริหารอ่ืน
ท่ีไดรั้บมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายท่ีก าหนด และในกรณีท่ีจ าเป็นคณะกรรมการอาจจดัให้มีความเห็นอิสระจากท่ี
ปรึกษาหรือผูป้ระกอบวชิาชีพภายนอกโดยถือเป็นค่าใชจ่้ายของบริษทั 
  4.10 คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีโอกาสท่ีจะประชุมระหว่างกันเองตาม
ความจ าเป็นเพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการจัดการท่ีอยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้
กรรมการผูจ้ดัการทราบถึงผลการประชุมดว้ย 
  4.11 รายงานการประชุม ประกอบดว้ยขอ้มูลต่อไปน้ีเป็นอยา่งนอ้ย และมีระบบการจดัเก็บดี สืบคน้ง่าย  แต่ไม่
สามารถแกไ้ขโดยไม่ผา่นท่ีประชุมคณะกรรมการ 

 วนั เวลาเร่ิม-เวลาเลิกประชุม 
 ช่ือกรรมการท่ีเขา้ประชุมและกรรมการท่ีขาดประชุม 
 สรุปสาระส าคญัของเร่ืองท่ีเสนอคณะกรรมการ 
 สรุปประเด็นท่ีมีการอภิปรายและขอ้สงัเกตของกรรมการ 
 มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการท่ีไม่เห็นดว้ย (ถา้มี) 
 ผูจ้ดรายงาน – เลขานุการคณะกรรมการ 
 ผูรั้บรองรายงาน – ประธานกรรมการ 

 5. การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 
  5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้ประเมินผลการปฏิบติังานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง
เพ่ือให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยก าหนดบรรทดัฐานท่ีจะใช้
เปรียบเทียบกบัผลปฏิบติังานอยา่งมีหลกัเกณฑ ์
  5.2 การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นการประเมินทั้งคณะและ
รายบุคคล รวมทั้งเปิดเผยหลกัเกณฑข์ั้นตอนไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั 
  5.3 คณะกรรมการไดป้ระเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร หรือผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั เป็นประจ า
ทุกปีเพ่ือน าไปใชใ้นการก าหนดค่าตอบแทน โดยมีหลกัเกณฑก์ารประเมินตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 
 ส าหรับกระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการนั้น เลขานุการบริษทัจะจัดส่งแบบประเมิน
ดงักล่าวขา้งตน้ใหก้รรมการทุกท่านท าการประเมินในเดือนพฤศจิกายนและใหต้อบกลบัภายในวนัท่ี       15 ธนัวาคมของทุก
ปี หลงัจากนั้นเลขานุการบริษทัจะท าการรวบรวมและรายงานสรุปผลการประเมินโดยเปรียบเทียบกบัปีท่ีผ่านมาต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัในคราวถดัไป เพ่ือรับทราบและปรับปรุงแกไ้ขการท างานใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อไป 

 ส าหรับหลกัเกณฑก์ารประเมิน บริษทัมีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล 
โดยใชว้ธีิการใหค้ะแนนในแต่ละหวัขอ้ 5 ระดบั ดงัน้ี  
 0 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ หรือไม่มีการด าเนินการในเร่ืองนั้น     
 1 = ไม่เห็นดว้ย หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นเลก็นอ้ย 

 2 = เห็นดว้ย หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นพอสมควร 
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 3 = เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นดี  
 4 = เห็นดว้ยอยา่งมาก หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นอยา่งดีเยีย่ม  
ซ่ึงหวัขอ้การประเมินประกอบดว้ย 6 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก่ 
  1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 
  2. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
  3. การประชุมคณะกรรมการ 
  4. การท าหนา้ท่ีของกรรมการ 
  5. ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
  6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 
 นอกจากน้ี บริษทัยงัมีการประเมินผลงานของ ประธานกรรมการบริหารโดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานทาง
ธุรกิจของบริษทั ผลการด าเนินงานตามนโยบายท่ีไดรั้บจากคณะกรรมการบริษทั เพ่ือการปรับปรุงแก้ไข ใช้วิธีการให้
คะแนนแบบเดียวกบัการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะและประเมินผลการปฏิบติังานรายบุคคล ซ่ึง
หวัขอ้การประเมินประกอบดว้ย 3 หมวดหลกั ไดแ้ก่ 
 
 หมวดท่ี 1 : ความคืบหนา้ของแผนงาน 
 หมวดท่ี 2 : การวดัผลการปฏิบติังาน 
    2.1   ความเป็นผูน้ า 
    2.2   การก าหนดกลยทุธ์ 
    2.3   การปฏิบติัตามกลยทุธ์ 
    2.4   การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน 
    2.5   ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ 
    2.6   ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 
    2.7   การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับุคลากร 
    2.8   การสืบทอดต าแหน่ง 
    2.9   ความรู้ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
    2.10 คุณลกัษณะส่วนตวั 
 หมวดท่ี 3 : การพฒันาประธานกรรมการบริหาร  
 6. ค่าตอบแทน 
     ค่าตอบแทนของกรรมการได้จัดให้อยู่ในลักษณะท่ีเปรียบเทียบได้กับระดับท่ีปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม
ประสบการณ์ ภาระหนา้ท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์
ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากกรรมการแต่ละคน กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึน เช่น เป็นสมาชิก
ของคณะกรรมการชุดยอ่ยควรไดรั้บค่าตอบแทนเพ่ิมท่ีเหมาะสมดว้ย 
 7. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
  7.1 คณะกรรมการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบ
การก ากับดูแลกิจการของบริษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทั เป็นตน้ เพ่ือให้มีการ
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ปรับปรุงการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระท าเป็นการภายในบริษทั หรือใช้บริการของ
สถาบนัภายนอก 
  7.2 คณะกรรมการบริษทัก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจ 
และการด าเนินการดา้นต่างๆ ของบริษทัเพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษทัเป็น
ผูป้ระสานงานในเร่ืองต่างๆ อาทิ โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี กฎหมายท่ีควรทราบ 
ความรู้ทัว่ไปของธุรกิจ แนวทางการด าเนินงาน เป็นตน้ 
  7.3 คณะกรรมการก าหนดให้มีนโยบายพฒันาบุคลากรส าหรับกรรมการและผูบ้ริหาร และเปิดเผยในรายงาน
ประจ าปีของบริษทั  
  7.4 คณะกรรมการก าหนดใหก้รรมการผูจ้ดัการรายงานเพ่ือทราบอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังถึงแผนการพฒันาและสืบ
ทอดงาน ซ่ึงกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูงมีการเตรียมใหพ้ร้อมเป็นแผนท่ีต่อเน่ือง ถึงผูสื้บทอดงานในกรณีท่ีตน
ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ 
 
 
  
 
 
 


