หมวด 3
เสริมสรางคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
3.1 คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสรางคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาดองคประกอบ
และสัดสวนกรรมการที่เปนอิสระ ที่เหมาะสมและจําเปนตอการนําพาองคกรสูวัตถุประสงคและเปาหมายหลักที่
กําหนดไว
คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสําคัญในฐานะเปนตัวแทนของผูถือหุน ในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ แผนกลยุทธ และ
งบประมาณใหฝายจัดการดําเนินงาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินกิจการ และควบคุมดูแลการดําเนินงานของฝาย
จัดการใหเปนไปตามนโยบายที่ไดมอบหมายไว ดวยความยุติธรรม โปรงใส สอดคลองกับกฎหมาย ขอบังคับและนโยบาย
ตางๆ รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ ดวยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัท จะไดรับการแตงตั้งจากผูถือหุนดวยกระบวนการที่โปรงใส
ทุกทานจึงตองเปนผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณที่สามารถเอื้อประโยชนใหแกบริษัทฯ มีความทุมเท ให
เวลาอยางเต็มที่ในการปฏิบัติหนาที่ มีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน มีความเปนอิสระในการตัดสินใจ สามารถดูแลใหมีระบบงาน
ที่ใหความเชื่อมั่นไดวากิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ ใหดําเนินไปในลักษณะที่ถูกตองตามกฎหมาย และมีจริยธรรม และตอง
เปนอิสระจากฝายจัดการของบริษัทฯ โดยจัดใหมีระบบแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการและฝาย
จัดการที่ชัดเจน
3.1.1 โครงสรางคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในดานทักษะ ประสบการณ
ความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชนตอบริษัท โดยเปนผูมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและภาพรวม
ขององคกร แผนการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงาน
ของบริษัทใหเปนไปตามแผนที่วางไว ตลอดจนดําเนินกิจการของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และมติ
ที่ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีจริยธรรม ภายใตจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งการกํากับ
ดูแลใหการบริหารจัดการของฝายบริหารเปนไปตามเปาหมายและแนวทางที่ไดกําหนดไว และกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอบริษัทและผูถือหุน ซึ่งโครงสรางกรรมการตองมีกรรมการที่ไมไดเปนกรรมการบริหาร อยางนอย 1 คน ที่มี
ประสบการณในธุรกิจซื้อมาขายไปเกี่ยวกับสินคาดานวิศวกรรมซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัท และอยางนอยอีก 1
คน ที่ มี ป ระสบการณ ด า นบั ญชี แ ละการเงิน โดยคณะกรรมการจั ด ให มี ก ารเป ด เผยนโยบายในการกํ า หนด
องคประกอบของคณะกรรมการดังกลาว รวมถึงจํานวนปการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทของกรรมการแตละ
คนในรายงานประจําป และบน website ของบริษัท
3.1.2 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวนกรรมการเพียงพอที่จะกํากับดูแลธุรกิจของบริษัท ซึ่งประกอบดวยบุคคล ที่มีความรู
ประสบการณ และความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยตองมีจํานวนกรรมการ
รวมกันไมนอยกวา 5 คน ตามกฎหมาย และมีกรรมการที่ไมเปนผูบริหารอยางนอยกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ
เพื่อใหมีการถวงดุลระหวางกรรมการที่ไมเปนผูบริหารกับกรรมการที่เปนผูบริหาร
3.1.3

โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทมีสัดสวนของกรรมการอิสระ 4 คน จากจํานวนกรรมการทั้งสิ้น 11 คน ซึ่งเปน
จํานวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท กรรมการอิสระดังกลาวสามารถใหความเห็น
เกี่ยวกับการทํางานของฝายจัดการไดอยางอิสระ ทําใหเกิดการถวงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องตางๆ
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ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝายบริหาร เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท ทั้งนี้ กรรมการอิสระของ
บริษัทจํานวน 3 คน ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบดวย ซึ่งจํานวนกรรมการอิสระและจํานวนกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัท เปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดไวใหมี
กรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และใหมีจํานวนกรรมการตรวจสอบอยางนอย 3 คน
รวมทั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกทานมีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของทุกประการ
3.1.4
3.1.5

คณะกรรมการเปนตัวแทนของผูถือหุนโดยรวม มิใชตัวแทนของผูถือหุนกลุมใดกลุมหนึ่ง
คณะกรรมการมีนโยบายใหมีจํานวนกรรมการที่ไมไดเปนกรรมการอิสระใหเปนไปตามสัดสวนอยางยุติธรรมของ
เงินลงทุนของผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุม (Controlling Shareholders) ในบริษัท

3.1.6 การแตงตั้งกรรมการใหเปนไปตามขอบังคับบริษัทและขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ จะตองมีความ
โปรงใสและชัดเจน ในการสรรหากรรมการใหดําเนินการผานกระบวนการกํากับดูแลกิจการและการพิจารณา
จะตองมีประวัติการศึกษาและประสบการณการประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อ
ประโยชนในการตัดสินใจของคณะกรรมการและผูถือหุน
ตามขอบังคับของบริษัทกําหนดไววา ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยาง
นอยจํานวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวน
ใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียน
บริษัทนั้น ใหจับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจาก
ตําแหนง กรรมการผูออกจากตําแหนงไปนั้นอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได
3.1.7

กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงตามที่กําหนดไวในขอบังคับบริษัท กรรมการทีพ่ นจากตําแหนงอาจไดรับเลือก
เขามาดํารงตําแหนงใหมอีกไดโดยไมจํากัดจํานวนครั้ง สําหรับคุณสมบัติในการดํารงตําแหนงกรรมการอิสระนั้น
คณะกรรมการ กําหนดเปนนโยบายวา ใหกรรมการอิสระมีการดํารงแหนงตอเนื่องไมเกิน 9 ป นับตั้งแตวันที่ไดรับ
การแตงตั้งครั้งแรก หรือ 3 วาระติดตอกัน

3.2 คณะกรรมการจะเลือกบุคคลที่เหมาะสมเปนประธานกรรมการ และดูแลใหมั่นใจวา องคประกอบและการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการเอื้อตอการใชดุลพินิจในการตัดสินใจอยางมีอิสระ
3.2.1 ประธานกรรมการ ไมดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร เพื่อถวงดุลอํานาจในการบริหารงาน และควรมาจาก
กรรมการอิสระ ทั้งนี้หากภายหลังไมสามารถแยกทั้งสองตําแหนงออกจากกัน กรรมการบริษัทฯ จะสงเสริมใหเกิด
ถวงดุลอํานาจ ผานทางโครงสรางคณะกรรมการบริษัท
3.2.2 คณะกรรมการได พิจ ารณาแบง อํานาจและความรับ ผิดชอบในการกํา หนดนโยบายการกํา กับ ดูแล และการ
บริหารงานประจําวันออกจากกันอยางชัดเจน โดยประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารถูกเลือกตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารไมไดเปนบุคคลเดียวกัน เพื่อใหเกิด
ความชัดเจนในดานความรับผิดชอบระหวางการกําหนดนโยบาย การกํากับดูแลและการบริหารงานประจํา ทั้งนี้
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บริษัทไดแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัท กับผูบริหารอยางชัดเจนและมีการ
ถวงดุลอํานาจการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการบริ ษัททําหนาที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการ
ดําเนินงานของผูบริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผูบริหารทําหนาที่บริหารงานของบริษัทในดานตางๆ ใหเปนไป
ตามนโยบายที่กําหนด ทั้งนี้ ประธานกรรมการไมไดรวมบริหารงานปกติประจําวัน แตใหการสนับสนุนและ
คําแนะนําในการดําเนินธุรกิจของฝายจัดการผานทางประธานเจาหนาที่บริหารอยางสม่ําเสมอ ในขณะที่ประธาน
เจ า หน า ที่ บ ริ ห ารรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การบริ ษั ท ภายใต ก รอบอํ า นาจที่ ไ ด รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
3.2.3 หนาที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการในฐานะผูนําของคณะกรรมการบริษัท มีดงั นี้
• เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับบริษัท หรือกรณีที่จําเปนเรงดวน เปน
ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุน ตลอดจนมีบทบาทในการกําหนดระเบียบ
วาระการประชุมรวมกับประธานเจาหนาที่บริหาร
• สนับสนุนและเปดโอกาสใหกรรมการทุกคนหรือผูถือหุนมีสวนรวมในการประชุม สงเสริมใหกรรมการใชดุลยพินิจที่
รอบคอบ และแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ
• สนับสนุนและสงเสริมใหคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอํานาจหนาที่
ความรับผิดชอบและตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
• กํ ากั บ ติ ดตาม และดู แลการปฏิ บั ติ หน าที่ ของคณะกรรมการเป นไปอย างมี ประสิ ทธิ ภาพ มุ งไปเพื่ อบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายหลักของบริษัทฯ
• ดู แล ติ ดตาม การบริ หารงานของคณะกรรมการบริ ษั ทฯ และคณะกรรมการชุ ดย อยอื่ นๆ เป นไปอย างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงคทกี่ ําหนดไว
3.2.4 คณะกรรมการบริษัท กําหนดเปนนโยบายวา ใหกรรมการอิสระมีการดํารงแหนงตอเนื่องไมเกิน 9 ป นับตั้งแตวันที่
ไดรับการแตงตั้งครั้งแรก หรือ 3 วาระติดตอกัน
3.2.5 คณะกรรมการจะพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองขอมูลและ
เสนอแนวทางพิจารณากอนเสนอใหคณะกรรมการเห็นชอบตอไป
3.2.6 คณะกรรมการจะดูแลใหมีการเปดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย จํานวน
ครั้งของการประชุม จํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมในปที่ผานมา ทั้งนี้รวมถึงรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยทุกชุด
3.3 คณะกรรมการจะกํ ากั บดู แลให การสรรหาและคัด เลื อกกรรมการมี กระบวนการที่โ ปร งใสและชัด เจน เพื่ อใหไ ด
คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับองคประกอบที่กําหนดไว
การสรรหากรรมการจะตองมีความโปรงใสและชัดเจน โดยดําเนินการผานกระบวนการกํากับดูแลกิจการ และ การพิจารณา
จะตองมีประวัติการศึกษา และประสบการณการประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน
ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน โดยมีกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ ดังนี้
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3.3.1 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
1. กรรมการตองเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถและประสบการณ ที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ มี
ความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู ความสามารถและ
ปฏิบัติหนาที่ใหแกบริษัทฯอยางเต็มที่
2. กรรมการตองมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตาม กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และ
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งตองไมมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่
จะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเปนผูถือหุนตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด โดยจะตองเปนบุคคลที่มีชื่ออยูในระบบขอมูลรายชื่อกรรมการและ
ผูบริหารของบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑการแสดง
ชื่อบุคคลในระบบขอมูลรายชื่อกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย
3. กรรมการไมสามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของ บริษัทฯ
หรือเขาเปนหุนสวน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของ
บริษัทฯ ไมวาจะทําเพื่อประโยชนของตนหรือประโยชนของบุคคลอื่น เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ
กอนที่จะมีมติแตงตั้ง
หลักเกณฑและวิธีการสรรหา
3.3.2 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ
ดวยการเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ ศักยภาพ โดยจะพิจารณาใหความสําคัญตอผูมีทักษะ
ประสบการณที่มีความจําเปนตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ พิจารณาจากทําเนียบกรรมการของสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือของหนวยงานอื่น ๆ ที่มีการจัดทําขอมูลดังกลาว หรือชองทางอื่น ๆ ที่
บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
3.3.3 บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยและตามคุณสมบัติที่บริษัทฯกําหนด เพื่อเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทฯ โดยจะประกาศเชิญ
ชวนในเว็ปไซตของบริษัทฯ ลวงหนาอยางนอย 90 วันกอนวันประชุมผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนเสนอรายชื่อและ
ประวัติบุคคลเขามายังบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯไดกําหนดสัดสวนของการถือหุนขั้นต่ําสําหรับผูถือหุนที่มีสิทธิเสนอชื่อ
กรรมการลวงหนา โดยตองถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
3.3.4 การพิจารณาจะตองมีประวัตกิ ารศึกษา และประสบการณการประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่
เพียงพอ เพื่อประโยชนในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
3.3.5 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะทบทวนหลักเกณฑและวิธีการสรรหา เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
กอนที่ จะมี กรรมการครบวาระเปน ประจําทุ กป หากคณะกรรมการสรรหาและกํา หนดคาตอบแทนเสนอชื่ อ
กรรมการรายเดิมเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง จะตองนําผลการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการรายดังกลาวมา
พิจารณาดวย
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3.3.6 หากมีการแตงตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนในดานการสรรหาและคัดเลือกรรม
การ บริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลของที่ปรึกษาไวในรายงานประจําป ซึ่งครอบคลุมถึงการพิจารณาความเปนอิสระ
หรือความขัดแยงทางผลประโยชน ดวย
3.3.7 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนนําเสนอรายชื่อเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
รวมถึงดูแลใหการเลือกและแตงตั้งกรรมการเปนไปตามวิธีการที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัท เสนอตอที่ประชุมผู
ถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติแตงตั้งตอไป
3.3.8

ที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถือ โดยใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูเลือกตั้งบุคคล คนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีที่
เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ เทาจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียง
เทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด

หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการอิสระ
3.3.9 คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เปนผูแตงตั้งกรรมการอิสระ เขารวมในคณะกรรมการ
บริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายแตงตั้งกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการ
อิสระอยางนอย 3 คน โดยคณะกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจํานวนทั้งสิ้น 4 ทาน
3.3.10 หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ อิงตามหลักเกณฑการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ โดยคุณสมบัติของผูที่
จะมาทํ า หน า ที่ เ ป น กรรมการอิ ส ระ พิ จ ารณาจากคุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต อ งห า มของกรรมการตาม
พระราชบั ญ ญัติ บริ ษั ทมหาชนจํ า กัด และกฎหมายว า ดว ยหลั กทรั พย และตลาดหลัก ทรัพ ย รวมถึ งประกาศ
ขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวของ โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ประสบการณการทํางาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณา
แตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ ตอไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพนจากตําแหนงกอนครบวาระ
คณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดขางตนเขามาดํารงตําแหนงแทน โดย
กรรมการอิสระที่เขาเปนกรรมการแทนจะอยูใ นตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการอิสระที่ตนแทน
3.3.11 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
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2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสว นรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนเขาดํารง
ตําแหนงเปนกรรมการอิสระ
3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดา มารดา คู
สมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้ง
ไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษั ทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวัน
ไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือ
หุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวน
ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวัน
ไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการ ของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือ
หุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของ กับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขัน ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทยอย
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษา
ที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระ เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
10. ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเปนอิสระของตนเอง อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดย
จะแจงพรอมกับการรายงานขอมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นป สําหรับจัดทําแบบแสดงรายการขอมูลประจําป
(แบบ 56-1) และรายงานประจําปของบริษัทฯ
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3.4 ในการเสนอค า ตอบแทนคณะกรรมการให ผู ถื อ หุ น อนุ มั ติ คณะกรรมการจะพิ จ ารณาให โ ครงสร า งและอั ต รา
คาตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ จูงใจใหคณะกรรมการนําพาองคกรใหดําเนินงานตามเปาหมายทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว
3.4.1 คาตอบแทนกรรมการจะสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบ ประสบการณ ภาระหนาที่ขอบเขตของบทบาทและ
ความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรรมการแตละคน
คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดนโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน และเสนอขอ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนทุกป โดยอาจกําหนดเปนจํานวนที่แนนอน หรือวางเปนหลักเกณฑและจะกําหนดไว
เปนคราวๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ซึ่งพิจารณาบนหลักเกณฑของความ
โปรงใส สามารถตรวจสอบได รวมทั้งอยูในระดับที่เหมาะสม เปรียบเทียบไดกับระดับที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรม
ขนาดกิจการที่ใกลเคียงกัน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ตองการ พรอมกันนี้ ยัง
พิจารณาถึงหนาที่รับผิดชอบที่ไดรับเพิ่มขึ้น สําหรับกรรมการที่ไดรับมอบหมายใหรับตําแหนงในคณะกรรมการชุด
ยอย เชน กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร เปนตน
3.4.2 คาตอบแทนกรรมการจะตองสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบ ประสบการณ ภาระหนาที่ขอบเขตของบทบาทและ
ความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรรมการแตละคน
3.4.3 คาตอบแทนกรรมการ ตองไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน ซึ่งไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการในอันที่จะไดรับ
คาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานของบริษัท
3.4.4 คา ตอบแทนกรรมการต อ งไมขั ด หรื อ แย ง กั บ การดํ า รงคุ ณสมบั ติ ข องกรรมการอิ ส ระตามที่ ก ฎหมายว า ด ว ย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
3.5 คณะกรรมการกํากับดูแลใหกรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหนาที่และจัดสรรเวลาอยางเพียงพอ
3.5.1 คณะกรรมการกําหนดจํานวนบริษัทที่กรรมการแตละคนจะไปดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นไมเกิน 5 บริษัทจด
ทะเบียน โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพการทํางานของกรรมการที่ดํารงตําแหนงหลายบริษัทอยางรอบคอบ และ
เพื่อใหมั่นใจวากรรมการสามารถทุมเทเวลาในการปฏิบัติหนาที่ในบริษัทไดอยางเพียงพอ
3.5.2 คณะกรรมการกําหนดนโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท ตามระเบียบขอบังคับ
ของบริษัท ที่วากรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหุนสวนไมจํากัด
ความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอื่นที่ประกอบกิจการ
อันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท ไมได เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ
กอนที่จะมีมติแตงตั้ง
3.5.3 กรรมการบริษัทจะรายงานการดํารงตําแหนงอื่นของตนเองเปนประจําทุกปในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป
(แบบ 56-1)
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3.5.4 คณะกรรมการไมมีนโยบายสงผูบริหารเขาไปเปนกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุมบริษัท ในกรณีท่ีผูบริหารของ
บริษัทจะเขาดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกอน ยกเวนการดํารง
ตําแหนงกรรมการในองคกรการกุศลที่ไมแสวงหากําไร ทั้งนี้ การดํารงตําแหนงตองไมขัดกับบทบัญญัติของ
กฎหมาย ขอบังคับ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และตองไมใชตําแหนงงานในบริษัทไปอางอิงเพื่อ
สงเสริมธุรกิจภายนอก
3.5.5 เปนความรับผิดชอบของกรรมการทุกคนที่จะเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนการประชุม
คณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ไดจัดใหมีขึ้นในรอบป
3.6 คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหมีกรอบและกลไกในการกํากับดูแลนโยบายและการดําเนินงานของบริษัทยอย บริษัท
รวม ที่บริษัทไปลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
3.6.1 กําหนดนโยบายในการกํากับดูแลบริษัทยอย บริษัทรวม
(ก) กําหนดขอบขายหนาที่ของบุคคลที่เปนตัวแทนบริษัท
(ข) ระบบการควบคุมภายในของบริษัทยอย บริษัทรวมที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการทํารายงานตาง ๆ
เปนไปอยางถูกตองตามกฎหมายและหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
(ค) การเปดเผยขอมูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงานการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การไดมาหรือ
จําหนาย ไปซึ่งทรัพยสิน การทํารายการอื่นที่สําคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทยอย บริษัทรวม
เปนตน
3.6.2 หากเปนการเขารวมทุนในกิจการอื่นอยางมีนัยสําคัญ กลาวคือ มีสัดสวนการถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแตรอยละ
20 ถึงรอยละ 50 และจํานวนเงินลงทุนมีนัยสําคัญตอบริษัท ในกรณีที่จําเปน คณะกรรมการควรดูแลใหมีการ
จัดทํา Shareholders’ agreement หรือขอตกลงอื่น เพื่อใหเกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอํานาจในการบริหารจัดการ
และการมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญ การติดตามผลการดําเนินงาน เพื่อสามารถใชเปนขอมูลในการ
จัดทํางบการเงินของบริษทั ไดตามมาตรฐานและกําหนดเวลา
3.7 คณะกรรมการจะจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ประจําปของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอยและ
กรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินจะถูกนําไปใชสําหรับการพัฒนาการปฏิบัติหนาทีต่ อไปดวย
3.7.1 บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเอง (Self Assessment) เปนประจํา
อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลงานและปญหาเพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป
3.7.2 บริษัทจะเปดเผยหลักเกณฑ ขั้นตอน และผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมไวในรายงานประจําป
กระบวนการประเมินตนเอง แบงเปน
• การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ
 คณะกรรมการบริษัท เปนผูอนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อใหเกิดความถูกตอง ครบถวน และ
เปนไปตามหลักเกณฑที่หนวยงานกํากับดูแลกําหนด
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 เลขานุการบริษัท เปนผูสรุปและวิเคราะหผลการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของคณะกรรมการ
บริษัท และรายงานผลการวิเคราะหจากการประเมินใหคณะกรรมการบริษัท
 เลขานุการบริษัท นําผลวิเคราะหและความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัท ไปจัดทําแผนเพื่อดําเนินการ
ปรับปรุง
• การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล
 คณะกรรมการบริษัท เปนผูอนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อใหเกิดความถูกตอง ครบถวน และ
เปนไปตามหลักเกณฑที่หนวยงานกํากับดูแล กําหนด
 กรรมการรายบุคคล เปนผูประเมินตนเอง เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของกรรมการ ความ
เปนอิสระ โครงสรางการบริหาร การพัฒนาความรู และความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการองคกร
 เลขานุการบริษัท เปนผูสรุปผลและวิเคราะหผลการประเมินรายงานคณะกรรมการบริษัท เพื่อจัดทํา
แผนพัฒนากรรมการรายบุคคล
หลักเกณฑการประเมินตนเอง
หลักเกณฑการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ
• โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบดวย ความหลากหลายของกรรมการ สัดสวนของ
กรรมการ คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ
• บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบดวย การใชเวลาที่เพียงพอตอการพิจารณา
เรื่องที่สําคัญ รายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน ระบบการควบคุมภายในการจัดการความเสี่ยง
• การประชุมคณะกรรมการ ประกอบดวย กําหนดการประชุมลวงหนาทั้งป คุณภาพเอกสาร ความเพียงพอของ
ขอมูลตอการตัดสินใจของกรรมการ
• การทําหนาที่ของคณะกรรมการ ประกอบดวย ประสิทธิภาพในการเขารวมประชุม ความเปนอิสระในการ
ตัดสินใจลงมติและการแสดงความเห็นของกรรมการ การกําหนดกรอบเวลาในการประชุม
• ความสัมพันธกับฝายจัดการ ประกอบดวย การเปดโอกาสใหมีการปรึกษาหารือรวมกัน การเปดโอกาสใหมี
สวนรวมในการแกไขปญหา
• การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร ประกอบดวย ความเขาใจในบทบาทหนาที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการ มีความรูความเขาใจในธุรกิจของบริษัทฯ และสภาวะแวดลอมที่มีผลกระทบตอธุรกิจ
ของบริษัทฯ แผนสืบทอดตําแหนงงาน
หลักเกณฑการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล
• โครงสร างและคุ ณสมบัติ ข องคณะกรรมการ ประกอบด ว ย ความหลากหลายของคณะกรรมการ ความ
เหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ
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• การประชุ ม ของคณะกรรมการ ประกอบด ว ย การเข า ร ว มประชุ ม การแสดงความเห็ น ในการประชุ ม
การศึกษาขอมูลการประชุมลวงหนา
• บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบดวย ความเปนอิสระของกรรมการในการ
แสดงความเห็น ความเพียงพอในการเขารวมกิจกรรมของบริษัทฯ ระบบการควบคุมภายในและการจัดการ
ความเสี่ยง การเปดเผยขอมูล
3.7.3 คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดใหมที ี่ปรึกษาภายนอก มาชวยในการกําหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอยางนอยทุก ๆ 3 ป และเปดเผยการดําเนินการดังกลาวไวใ น
รายงานประจําป
3.7.4 ผลการประเมิ น ของคณะกรรมการจะถู ก นํ า ไปใช ป ระกอบพิ จ ารณาความเหมาะสมขององค ป ระกอบ
คณะกรรมการ
3.8 คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหคณะกรรมการและกรรมการแตละคน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่
ลักษณะการประกอบธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนใหกรรมการทุกคนไดรับ
การเสริมสรางทักษะและความรูสําหรับการปฏิบัติหนาที่กรรมการอยางสม่ําเสมอ
3.8.1 คณะกรรมการบริษัท สงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการใหความรูแกผูเกี่ยวของในระบบ
การกํากับดูแลกิจการของบริษัทแก กรรมการ กรรมการตรวจสอบ เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่อง
3.8.2 ทุกครั้งที่มีการแตงตั้งกรรมการใหม ฝายจัดการจะจัดใหมีเอกสารและขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่
ของกรรมการใหม รวมถึงการจัดแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหแกกรรมการใหม
3.8.3 คณะกรรมการมีความเขาใจเกีย่ วกับกฎหมาย กฎเกณฑ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับ
การประกอบธุรกิจ รวมทั้งไดรับทราบขอมูลที่เปนปจจุบันจากฝายจัดการอยางสม่ําเสมอผานชองทางที่เหมาะสม
เชน จดหมายอิเล็คทรอนิคส การประชุมกรรมการ เปนตน
3.8.4 บริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลการฝกอบรมและพัฒนาความรูอยางตอเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจําป
3.9 คณะกรรมการจะดูแลใหมั่นใจวาการดําเนินงานของคณะกรรมการเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถเขาถึงขอมูลที่
จําเปน และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรูและประสบการณที่จําเปนและเหมาะสมตอการสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการ
3.9.1 บริษัทจัดใหมีกําหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเปนการลวงหนา และแจงใหกรรมการแตละ
คนทราบกําหนดการดังกลาว เพื่อใหกรรมการสามารถจัดเวลาและเขารวมประชุมได
3.9.2 บริษั ทกําหนดให มีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยปละ 6 ครั้ ง (ในทุ ก ๆ 3 เดือน) โดยกําหนดวันประชุ มไว
ลวงหนาตลอดทั้งป และอาจมีการประชุมอีก 1 ครั้ง ในหนึง่ เดือนกอนวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป รวมทั้งอาจมี
ประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจําเปน อยางไรก็ตาม เพื่อใหเกิดความลองตัวตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท ในแต
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ละเดือนจึงจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งทําหนาที่ตัดสินใจตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยทุกครั้งที่มีการประชุมกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารจะนําเรื่องที่ผานการพิจารณา
มาแจงใหคณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อใหสามารถกํากับ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของฝายจัดการไดอยาง
ตอเนื่องและทันการณ
3.9.3 ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาที่บริหาร จะเปนผูดูแลให
ความเห็นชอบและรวมกันพิจารณาเลือกเรื่องที่จะบรรจุเขาเปนวาระการประชุม โดยไดเปดโอกาสใหกรรมการแต
ละคนสามารถเสนอเรื่องที่เปนประโยชนตอบริษัทเขาสูวาระการประชุมอยางอิสระไดดวย และถือเปนความ
รับผิดชอบของกรรมการทุกคนที่จะเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการ
บริษัททั้งหมดที่ไดจัดใหมีขึ้นในรอบป
3.9.4 เลขานุการคณะกรรมการบริษัททําหนาที่จัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุมไปใหกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน เพื่อใหกรรมการไดมีเวลาศึกษากอนลวงหนา เวนแต
ในกรณีจําเปนรีบดวนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัทจะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกําหนดวัน
ประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแตละครั้งเลขานุการบริษัทไดเขารวมการประชุมดวย โดยเปนผูบันทึกรายงานการ
ประชุม และจัดสงใหประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง โดยเสนอใหท่ีประชุมรับรอง
ในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเปนผูจัดเก็บขอมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมตางๆ เพื่อสะดวกในการสืบคน
อางอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษัทจะเขารวมการประชุมทุกคนทุกครั้ง ยกเวนแตมีเหตุจําเปน ซึ่งจะแจงเปนการ
ลวงหนากอนการประชุม
3.9.5 ประธานกรรมการบริษัททําหนาที่เปนประธานที่ประชุม มีหนาที่ดูแลและจัดสรรเวลาแตละวาระใหอยางเพียงพอ
ซึ่งกรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระในประเด็นที่สําคัญโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผู
ถือหุนและผูมีสวนเกี่ยวของอยางเปนธรรม
ในการประชุมจะตองมีกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองคประชุม
ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถือมติของเสียงขางมาก โดยใหกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
เสียง โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุมและ / หรือไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถา
คะแนนเสียงเทากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชีข้ าด ณ ขณะที่คณะกรรมการ
จะลงมติในที่ประชุม ตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่เขาประชุม
กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสําคัญอื่นๆ และหากกรรมการอิสระ
หรือกรรมการตรวจสอบมีขอสงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆ และฝายจัดการของบริษัทตองดําเนินการตอบขอสงสัย
ดังกลาวอยางรวดเร็วและครบถวนเทาที่จะเปนไปได
ในกรณีที่กรรมการไมเห็นดวยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอใหเลขานุการบริษัท บันทึกขอคัดคานไวใน
รายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดคานตอประธานกรรมการได
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3.9.6 คณะกรรมการสนับสนุนใหผูบริหารระดับสูงหรือฝายบริหารที่เกี่ยวของ เขารวมประชุมคณะกรรมการตามความ
จําเปนและเห็นสมควร และนําเสนอสารสนเทศ รายละเอียดขอมูลที่เปนประโยชนเพิ่มเติมในฐานะผูที่เกี่ยวของอีก
ทั้งจะได รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อ สามารถนําไปปฏิบัติได อยางมี ประสิท ธิภาพ รวมทั้งเพื่อประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการ ตลอดจนเพื่อใหคณะกรรมการมีโอกาสรูจักผูบริหารระดับสูงและสําหรับใช
ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงานในอนาคต
3.9.7 คณะกรรมการสามารถเขาถึงสารสนเทศที่จําเปนเพิ่มเติมไดจากกรรมการผูจัดการ เลขานุการบริษัท หรือผูบริหาร
อื่นที่ไดรับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กําหนด และในกรณีที่จําเปน คณะกรรมการอาจจัดใหมีความเห็น
อิสระจากที่ปรึกษาหรือผูประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเปนคาใชจายของบริษัท
3.9.8 คณะกรรมการกําหนดใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารสามารถประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยไมมีกรรมการ
ที่เปนผูบริหารหรือฝายบริหารของบริษัทเขารวมการประชุม เพื่อเปดโอกาสใหอภิปรายปญหาตางๆ ทั้งที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจของบริษัทและเรื่องที่อยูในความสนใจ โดยแจงใหกรรมการผูจัดการทราบถึงผลการประชุม รวมทั้งรายงาน
ผลการประชุมใหประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัททราบดวย ในการประชุมใหประธานกรรมการ
เปนประธานของการประชุม หากประธานกรรมการไมสามารถเขารวมการประชุมไดใหที่ประชุมคัดเลือกกรรมการ
หนึ่งทาน เพื่อทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมแทน และใหเลขานุการบริษัทเปนเลขานุการของการประชุมของ
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
3.9.9 คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งเลขานุการบริษัท ที่มีคุณสมบัติและประสบการณของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสม
มีหนาที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทําหนาที่ใหคําแนะนําดาน
กฎหมายและกฎเกณฑ ต า งๆ ที่ ค ณะกรรมการจะต อ งทราบและปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นการดู แ ลกิ จ กรรมของ
คณะกรรมการ รวมทั้ ง ประสานงานให มีก ารปฏิ บั ติ ต ามมติ คณะกรรมการ โดยได เป ด เผยคุ ณ สมบั ติ แ ละ
ประสบการณของเลขานุการบริษัทในรายงานประจําป และบน website ของบริษัท
3.9.10 คณะกรรมการบริษัทไดสงเสริมและสนับสนุนใหเลขานุการบริษัทไดรับการฝกอบรมและพัฒนาความรูอยาง
ตอเนื่องทั้งดานกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหนาที่เลขานุการบริษัท
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