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
ความสามารถเฉพาะด านที่ เป น ประโยชนต อ บริษั ท โดยเป น ผู มี บ ทบาทสํ าคั ญ ในการกํ าหนดนโยบายและ
ภาพรวมขององคกร แผนการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการ
ดําเนิ นงานของบริษั ทให เป นไปตามแผนที่วางไว ตลอดจนดําเนิ นกิจการของบริษั ทให เป นไปตามกฎหมาย
ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีจริยธรรม ภายใตจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
รวมทั้งการกํากับดูแลใหการบริหารจัดการของฝายบริหารเปนไปตามเปาหมายและแนวทางที่ไดกําหนดไว และ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุน ซึ่งโครงสรางกรรมการตองมีกรรมการที่ไมไดเปนกรรมการบริหาร
อยางนอย 1 คน ที่มีประสบการณในธุรกิจซื้อมาขายไปเกี่ยวกับสินคาดานวิศวกรรมซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัท
และอยางนอยอีก 1 คน ที่มีประสบการณดานบัญชีและการเงิน โดยคณะกรรมการจัดใหมีการเปดเผยนโยบาย
ในการกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการดังกลาว รวมถึงจํานวนปการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทของ
กรรมการแตละคนในรายงานประจําป และบน website ของบริษัท

3.1.2

คณะกรรมการบริษัทมี จํานวนกรรมการเพียงพอที่จะกํากับดูแลธุรกิจของบริษั ท ซึ่งประกอบดวยบุคคล ที่ มี
ความรู ประสบการณ และความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยตองมีจํานวน
กรรมการรวมกันไมนอยกวา 5 คน ตามกฎหมาย และมีกรรมการที่ไมเปนผูบริหารอยางนอยกึ่งหนึ่งของกรรมการ
ทั้งคณะ เพื่อใหมีการถวงดุลระหวางกรรมการที่ไมเปนผูบริหารกับกรรมการที่เปนผูบริหาร

3.1.3

โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทมีสัดสวนของกรรมการอิสระ 3 คน จากจํานวนกรรมการทั้งสิ้น 9 คน ซึ่งเปน
จํานวนที่ไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท กรรมการอิสระดังกลาวสามารถใหความเห็น
เกี่ยวกับการทํางานของฝายจัดการไดอยางอิสระ ทําใหเกิดการถวงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องตางๆ
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ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝายบริหาร เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท ทั้งนี้ กรรมการอิสระของ
บริษั ทจํ านวน 3 คน ดํ ารงตํ าแหน งกรรมการตรวจสอบด วย ซึ่ งจํ านวนกรรมการอิ ส ระและจํ านวนกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท เปนไปตามหลักเกณฑ ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
กําหนดไวใหมีกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และใหมจี าํ นวนกรรมการตรวจสอบ
อยางนอย 3 คน รวมทั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกทานมีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑของ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของทุกประการ
3.1.4

คณะกรรมการเปนตัวแทนของผูถือหุนโดยรวม มิใชตัวแทนของผูถือหุนกลุมใดกลุมหนึ่ง

3.1.5

คณะกรรมการมีนโยบายใหมีจํานวนกรรมการที่ไมไดเปนกรรมการอิสระใหเปนไปตามสัดสวนอยางยุติธรรมของ
เงินลงทุนของผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุม (Controlling Shareholders) ในบริษัท

3.1.6

การแตงตั้งกรรมการใหเปนไปตามขอบังคับบริษัทและขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ จะตองมีความ
โปรงใสและชัดเจน ในการสรรหากรรมการใหดําเนินการผานกระบวนการกํากับดูแลกิจการและการพิจารณา
จะตองมีประวัติการศึกษาและประสบการณการประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ
เพื่อประโยชนในการตัดสินใจของคณะกรรมการและผูถือหุน
ตามขอบังคับของบริษัทกําหนดไววาในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนง
อยางนอยจํานวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวน
ใกลเคียงทีส่ ุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียน
บริษัทนั้น ใหจับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจาก
ตําแหนง กรรมการผูออกจากตําแหนงไปนั้นอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได

3.1.7

กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงตามที่กําหนดไวในขอบังคับบริษัท กรรมการที่พนจากตําแหนงอาจไดรับเลือก
เขามาดํารงตําแหนงใหมอีกไดโดยไมจํากัดจํานวนครั้ง สําหรับคุณสมบัติในการดํารงตําแหนงกรรมการอิสระนั้น
คณะกรรมการ กําหนดเปนนโยบายวา ใหกรรมการอิสระมีการดํารงแหนงตอเนื่องไมเกิน 9 ป นับตั้งแตวันที่ไดรับ
การแตงตั้ง หรือนับตั้งแตวันที่บริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

3.2 คณะกรรมการจะเลือกบุคคลที่เหมาะสมเปนประธานกรรมการ และดูแลใหมั่นใจวา องคประกอบและการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการเอื้อตอการใชดุลพินิจในการตัดสินใจอยางมีอิสระ
3.2.1

ประธานกรรมการ ไมดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร เพื่อถวงดุลอํานาจในการบริหารงาน และควรมา
จากกรรมการอิสระ ทั้งนี้หากภายหลังไมสามารถแยกทั้งสองตําแหนงออกจากกัน กรรมการบริษัทฯ จะสงเสริม
ใหเกิดถวงดุลอํานาจ ผานทางโครงสรางคณะกรรมการบริษัท

3.2.2

คณะกรรมการไดพิ จารณาแบ งอํานาจและความรับ ผิดชอบในการกําหนดนโยบายการกํ ากับ ดูแล และการ
บริหารงานประจําวันออกจากกันอยางชัดเจน โดยประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารถูกเลือกตั้ง
จากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารไมไดเปนบุคคลเดียวกัน เพื่อใหเกิด
ความชัดเจนในดานความรับผิดชอบระหวางการกําหนดนโยบาย การกํากับดูแลและการบริหารงานประจํา ทั้งนี้
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บริษัทไดแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัท กับผูบ ริหารอยางชัดเจนและมีการ
ถวงดุลอํานาจการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททําหนาที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการ
ดําเนินงานของผูบริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผูบริหารทําหนาที่บริหารงานของบริษัทในดานตางๆ ใหเปนไป
ตามนโยบายที่กําหนด ทั้งนี้ ประธานกรรมการไมไดรวมบริหารงานปกติป ระจําวัน แตใหการสนั บสนุน และ
คําแนะนําในการดําเนินธุรกิจของฝายจัดการผานทางประธานเจาหนาที่บริหารอยางสม่ําเสมอ ในขณะที่ประธาน
เจ า หน า ที่ บ ริห ารรับ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การบริห ารจั ด การบริษั ท ภายใต ก รอบอํ า นาจที่ ได รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
3.2.3

หนาที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการในฐานะผูนําของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้
• 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 การบริหารงานของคณะกรรมการบริษั ทฯ และคณะกรรมการชุ ดย อยอื่ นๆ เป น ไปอย างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว

3.2.4

คณะกรรมการบริษัท กําหนดเปนนโยบายวา ใหกรรมการอิสระมีการดํารงแหนงตอเนื่องไมเกิน 9 ป นับตั้งแต
วันที่ไดรับการแตงตั้ง หรือนับตั้งแตวันที่บริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

3.2.5

คณะกรรมการจะพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองขอมูลและ
เสนอแนวทางพิจารณากอนเสนอใหคณะกรรมการเห็นชอบตอไป

3.2.6

คณะกรรมการจะดูแลใหมีการเปดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย จํานวน
ครั้งของการประชุม จํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมในปที่ผานมา ทั้งนี้รวมถึงรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยทุกชุด

3.3 คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหการสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการทีโ่ ปรงใสและชัดเจน เพื่อใหได
คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับองคประกอบที่กาํ หนดไว
การสรรหากรรมการจะตองมีความโปรงใสและชัดเจน โดยดําเนินการผานกระบวนการกํากับดูแลกิจการ และ การพิจารณา
จะตองมีประวัติการศึกษา และประสบการณการประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน
ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน โดยมีกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ ดังนี้
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3.3.1

คุณสมบัตขิ องกรรมการบริษัท
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

หลักเกณฑและวิธกี ารสรรหา
3.3.2

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ
ดวยการเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณ วุฒิ ประสบการณ ศักยภาพ โดยจะพิจารณาใหความสําคัญตอผูมีทักษะ
ประสบการณ ที่มีความจําเปนตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ พิจารณาจากทําเนียบกรรมการของสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือของหนวยงานอื่น ๆ ที่มีการจัดทําขอมูลดังกลาว หรือชองทางอื่น ๆ ที่
บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

3.3.3

บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณ สมบัติ ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยและตามคุณ สมบัติที่บริษัทฯกําหนด เพื่อเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทฯ โดยจะ
ประกาศเชิญชวนในเว็ปไซตของบริษัทฯ ลวงหนาอยางนอย 90 วันกอนวันประชุมผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนเสนอ
รายชื่อและประวัติบุคคลเขามายังบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯไดกําหนดสัดสวนของการถือหุนขั้นต่ําสําหรับผูถือหุนที่มี
สิทธิเสนอชื่อกรรมการลวงหนา โดยตองถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทฯ

3.3.4

การพิจารณาจะตองมีประวัติการศึกษา และประสบการณการประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียด
ที่เพียงพอ เพื่อประโยชนในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท

3.3.5

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะทบทวนหลักเกณฑและวิธีการสรรหา เสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ
กอนที่จ ะมีก รรมการครบวาระเป น ประจําทุ กป หากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอชื่ 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 โดยใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูเลือกตั้งบุคคล คนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีที่
เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3. บุ ค คลซึ่ งได รับ คะแนนเสี ย งสู งสุ ด ตามลํ า ดั บ ลงมา เป น ผู ได รับ การเลื อ กตั้ งเป น กรรมการ เท าจํ า นวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา มี
คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออก
เสียงชี้ขาด

หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการอิสระ
3.3.9

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เปนผูแตงตั้งกรรมการอิสระ เขารวมในคณะกรรมการ
บริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายแตงตั้งกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีจํานวน
กรรมการอิสระอยางนอย 3 คน

3.3.10 หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ อิงตามหลักเกณฑการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ โดยคุณสมบัติของ
ผูที ่จ ะมาทํ า หนา ที ่เปน กรรมการอิส ระ พิจ ารณาจากคุณ สมบัต ิแ ละลัก ษณะตอ งหา มของกรรมการตาม
พระราชบัญ ญัติบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพ ยและตลาดหลักทรัพ ย รวมถึงประกาศ
ขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวของ โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ประสบการณการทํางาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณา
แตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ ตอไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพนจากตําแหนงกอนครบวาระ
คณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดขางตนเขามาดํารงตําแหนงแทน
โดยกรรมการอิสระที่เขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการอิสระที่
ตนแทน
3.3.11 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
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2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน 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 หรือบุคคล
ที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูม ีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผู
มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน
รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ
5. ไมเป นหรือเคยเป นผู สอบบั ญชี ของบริษั ทฯ บริษั ทใหญ บริษั ทยอย บริษั ทรวม ผูถื อหุ นรายใหญ หรือผู มี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี
ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ
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
หรือไมเป นหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระ เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
10. ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเปนอิสระของตนเอง อยางนอยปละ 1 ครั้ง
โดยจะแจงพรอมกับการรายงานขอมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นป สําหรับจัดทําแบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปของบริษัทฯ
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3.4 ในการเสนอค า ตอบแทนคณะกรรมการให ผู ถื อ หุ น อนุ มั ติ คณะกรรมการจะพิ จ ารณาให โครงสรา งและอั ต รา
คาตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ จูงใจใหคณะกรรมการนําพาองคกรใหดําเนินงานตามเปาหมายทัง้
ระยะสั้นและระยะยาว
3.4.1

คาตอบแทนกรรมการจะสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบ ประสบการณ ภาระหนาที่ขอบเขตของบทบาทและ
ความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรรมการแตละคน
คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดนโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน และเสนอขอ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนทุกป โดยอาจกําหนดเปนจํานวนที่แนนอน หรือวางเปนหลักเกณฑและจะกําหนดไว
เปนคราว ๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ซึ่งพิจารณาบนหลักเกณฑของความ
โปรงใส สามารถตรวจสอบได รวมทั้งอยูในระดับที่เหมาะสม เปรียบเทียบไดกับระดับที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรม
ขนาดกิจการที่ใกลเคียงกัน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ตองการ พรอมกันนี้ ยัง
พิจารณาถึงหนาที่รับผิดชอบที่ไดรับเพิ่มขึ้น สําหรับกรรมการที่ไดรับมอบหมายใหรับตําแหนงในคณะกรรมการ
ชุดยอย เชน กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร เปนตน

3.4.2

คาตอบแทนกรรมการจะตองสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบ ประสบการณ ภาระหนาที่ขอบเขตของบทบาท
และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรรมการแตละคน

3.4.3

คาตอบแทนกรรมการ ตองไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน ซึ่งไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการในอันที่จะไดรับ
คาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานของบริษัท

3.4.4

คาตอบแทนกรรมการต อ งไม ขัด หรือ แย งกั บ การดํ ารงคุ ณ สมบั ติ ของกรรมการอิ สระตามที่ กฎหมายว าดว ย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด

3.5 คณะกรรมการกํากับดูแลใหกรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหนาที่และจัดสรรเวลาอยางเพียงพอ
3.5.1

คณะกรรมการกําหนดจํานวนบริษัทที่กรรมการแตละคนจะไปดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นไมเกิน 3 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)

3.5.4

คณะกรรมการไมมีนโยบายสงผูบริหารเขาไปเปนกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุมบริษัท ในกรณีท่ีผูบริหารของ
บริษัทจะเขาดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกอน ยกเวนการดํารง
ตําแหนงกรรมการในองคกรการกุศลที่ไมแสวงหากําไร ทั้งนี้ การดํารงตําแหนงตองไมขัดกับบทบัญ ญั ติของ
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กฎหมาย ขอบังคับ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และตองไมใชตําแหนงงานในบริษัทไปอางอิงเพื่อ
สงเสริมธุรกิจภายนอก
3.5.5

เปนความรับผิดชอบของกรรมการแตละคนที่จะเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนการประชุม
คณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ไดจัดใหมีขึ้นในรอบป

3.6 คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหมกี รอบและกลไกในการกํากับดูแลนโยบายและการดําเนินงานของบริษทั ยอย 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 มีสัดสวนการถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแตรอย
ละ 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
 เลขานุการบริษัท เปนผูสรุปและวิเคราะหผลการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของคณะกรรมการ
บริษัท และรายงานผลการวิเคราะหจากการประเมินใหคณะกรรมการบริษัท
 เลขานุการบริษัท นําผลวิเคราะหและความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัท ไปจัดทําแผนเพื่อดําเนินการ
ปรับปรุง
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• 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 คุณสมบัติของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ
 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบดวย การใชเวลาที่เพี ยงพอตอการ
พิจารณาเรื่องที่สําคัญ รายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน ระบบการควบคุมภายในการจัดการ
ความเสี่ยง
 การประชุม คณะกรรมการ ประกอบด วย กํ าหนดการประชุ ม ลว งหน าทั้ งป คุณ ภาพเอกสาร ความ
เพียงพอของขอมูลตอการตัดสินใจของกรรมการ
 การทําหนาที่ของคณะกรรมการ ประกอบดวย ประสิทธิภาพในการเขารวมประชุม ความเปนอิสระใน
การตัดสินใจลงมติและการแสดงความเห็นของกรรมการ การกําหนดกรอบเวลาในการประชุม
 ความสัมพันธกับฝายจัดการ ประกอบดวย การเปดโอกาสใหมีการปรึกษาหารือรวมกัน การเปดโอกาส
ใหมีสวนรวมในการแกไขปญหา
 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร ประกอบดวย ความเขาใจในบทบาทหนาที่และ
ความรับ ผิ ด ชอบของกรรมการ มี ค วามรูค วามเข า ใจในธุ รกิ จ ของบริษั ท ฯ และสภาวะแวดล อ มที่ มี
ผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทฯ แผนสืบทอดตําแหนงงาน
• หลักเกณฑการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล
 โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบดวย ความหลากหลายของคณะกรรมการ ความ
เหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ
 การประชุมของคณะกรรมการ ประกอบดวย การเขารวมประชุม การแสดงความเห็นในการประชุม
การศึกษาขอมูลการประชุมลวงหนา
 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบดวย ความเปนอิสระของกรรมการใน
การแสดงความเห็น ความเพียงพอในการเขารวมกิจกรรมของบริษัทฯ ระบบการควบคุมภายในและการ
จัดการความเสี่ยง การเปดเผยขอมูล
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3.7.3

คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดใหมีที่ปรึกษาภายนอก มาชวยในการกําหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอยางนอยทุก ๆ 3 ป และเปดเผยการดําเนินการดังกลาวไวในรายงาน
ประจําป

3.7.4

ผลการประเมินของคณะกรรมการจะถูกนําไปใชประกอบพิจารณาความเหมาะสมขององคประกอบ
คณะกรรมการ

3.8 คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหคณะกรรมการและกรรมการแตละคน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่
ลักษณะการประกอบธุรกิจและกฎหมายที่เกีย่ วของกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนใหกรรมการทุกคนไดรับ
การเสริมสรางทักษะและความรูสําหรับการปฏิบัติหนาที่กรรมการอยางสม่ําเสมอ
3.8.1

คณะกรรมการบริษัท สงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการใหความรูแกผูเกี่ยวของในระบบ
การกํากับดูแลกิจการของบริษัทแก กรรมการ กรรมการตรวจสอบ เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่อง

3.8.2

ทุกครั้งที่มีการแตงตั้งกรรมการใหม ฝายจัดการจะจัดใหมีเอกสารและขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่
ของกรรมการใหม รวมถึงการจัดแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหแกกรรมการ
ใหม

3.8.3

คณะกรรมการมีความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ
กับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได รับทราบขอมูลที่เปนป จจุบั นจากฝายจัดการอยางสม่ํ าเสมอผานชองทางที่
เหมาะสม เชน จดหมายอิเล็คทรอนิคส การประชุมกรรมการ เปนตน

3.8.4

บริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลการฝกอบรมและพัฒนาความรูอยางตอเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจําป

3.9 คณะกรรมการจะดูแลใหมั่นใจวาการดําเนินงานของคณะกรรมการเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถเขาถึงขอมูลที่
จําเปน และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรูและประสบการณท่ีจําเปนและเหมาะสมตอการสนับสนุนการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการ
3.9.1

บริษัทจัดใหมีกําหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเปนการลวงหนา และแจงใหกรรมการแตละ
คนทราบกําหนดการดังกลาว เพื่อใหกรรมการสามารถจัดเวลาและเขารวมประชุมได

3.9.2

บริษั ทกําหนดให มี การประชุ มคณะกรรมการอยางน อยป ละ 6 ครั้ง (ในทุ กๆ 3 เดื อน) โดยกํ าหนดวันประชุมไว
ลวงหนาตลอดทั้งป และอาจมีการประชุมอีก 1 ครั้ง ในหนึ่งเดือนกอนวันประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป รวมทั้งอาจ
มีประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจําเปน อยางไรก็ตาม เพื่อใหเกิดความลองตัวตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท ใน
แตละเดือนจึงจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งทําหนาที่ตัดสินใจตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยทุกครั้งที่มีการประชุมกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารจะนําเรือ่ งที่ผานการพิจารณา
มาแจงใหคณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อใหสามารถกํากับ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของฝายจัดการไดอยาง
ตอเนื่องและทันการณ

3.9.3

ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาที่บริหาร จะเปนผูดูแลให
ความเห็นชอบและรวมกันพิจารณาเลือกเรื่องที่จะบรรจุเขาเปนวาระการประชุม โดยไดเปดโอกาสใหกรรมการแต
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ละคนสามารถเสนอเรื่องที่ เป นประโยชนต อบริษั ทเขาสู วาระการประชุมอยางอิ สระไดด วย และถือเปนความ
รับผิดชอบของกรรมการแตละคนที่จะเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการ
บริษัททั้งหมดที่ไดจัดใหมีขึ้นในรอบป
3.9.4

เลขานุการคณะกรรมการบริษั ททําหน าที่จัดส งหนั งสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุมไปใหกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทําการ เพื่อใหกรรมการไดมีเวลาศึกษากอนลวงหนา
เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัทจะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกําหนดวัน
ประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแตละครั้งเลขานุการบริษัทไดเขารวมการประชุมดวย โดยเปนผูบันทึกรายงาน
การประชุม และจัดสงใหประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง โดยเสนอใหที่ประชุม
รับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเปนผูจัดเก็บขอมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมตางๆ เพื่อสะดวกในการ
สืบคนอางอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษัทจะเขารวมการประชุมทุกคนทุกครั้ง ยกเวนแตมีเหตุจําเปน ซึ่งจะแจง
เปนการลวงหนากอนการประชุม

3.9.5

ประธานกรรมการบริษัททําหนาที่เปนประธานที่ประชุม มีหนาที่ดูแลและจัดสรรเวลาแตละวาระใหอยางเพียงพอ
ซึ่งกรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระในประเด็นที่สําคัญโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผู
ถือหุนและผูมีสวนเกี่ยวของอยางเปนธรรม
ในการประชุมจะตองมีกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองคประชุม
ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ใหถือมติของเสียงขางมาก โดยใหกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
เสียง โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุมและ / หรือไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถา
คะแนนเสี ย งเท า กั น ประธานในที่ ป ระชุ ม จะออกเสี ย งเพิ่ ม ขึ้ น อี ก หนึ่ ง เสี ย งเป น เสี ย งชี้ ข าด ณ ขณะที่
คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่เขา
ประชุม
กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสําคัญอื่นๆ และหากกรรมการ
อิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีขอสงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆ และฝายจัดการของบริษัทตองดําเนินการตอบขอ
สงสัยดังกลาวอยางรวดเร็วและครบถวนเทาที่จะเปนไปได
ในกรณีที่กรรมการไมเห็นดวยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอใหเลขานุการบริษัท บันทึกขอคัดคานไวใน
รายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดคานตอประธานกรรมการได

3.9.6

คณะกรรมการสนับสนุนใหผูบริหารระดับสูงหรือฝายบริหารที่เกี่ยวของ เขารวมประชุมคณะกรรมการตามความ
จําเปนและเห็นสมควร และนําเสนอสารสนเทศ รายละเอียดขอมูลที่เปนประโยชนเพิ่มเติมในฐานะผูที่เกี่ยวของ
อีกทั้งจะไดรับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการ ตลอดจนเพื่อใหคณะกรรมการมีโอกาสรูจักผูบริหารระดับสูงและสําหรับใช
ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงานในอนาคต

3.9.7

คณะกรรมการสามารถเขาถึ งสารสนเทศที่ จําเป น เพิ่ มเติ ม ไดจ ากกรรมการผู จัด การ เลขานุ การบริษั ท หรือ
ผูบริหารอื่นที่ไดรับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กําหนด และในกรณีที่จําเปน คณะกรรมการอาจจัดใหมี
ความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผูประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเปนคาใชจายของบริษัท
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3.9.8

คณะกรรมการกําหนดใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารสามารถประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยไมมีกรรมการ
ที่เปนผูบริหารหรือฝายบริหารของบริษัทเขารวมการประชุม เพื่อเปดโอกาสใหอภิปรายปญหาตางๆ ทั้งที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจของบริษัทและเรื่องที่อยูในความสนใจ โดยแจงใหกรรมการผูจัดการทราบถึงผลการประชุม รวมทั้งรายงาน
ผลการประชุ ม ให ป ระธานกรรมการบริห าร และคณะกรรมการบริษั ท ทราบด วย ในการประชุ ม ให ป ระธาน
กรรมการเป นประธานของการประชุม หากประธานกรรมการไม ส ามารถเข ารวมการประชุม ได ให ที่ ประชุ ม
คัดเลือกกรรมการหนึ่งทาน เพื่อทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมแทน และใหเลขานุการบริษัทเปนเลขานุการ
ของการประชุมของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร

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 มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามมติ ค ณะกรรมการ โดยได เป ด เผยคุ ณ สมบั ติ แ ละ
ประสบการณของเลขานุการบริษัทในรายงานประจําป และบน website ของบริษัท

3.9.10 คณะกรรมการบริษัทไดสงเสริมและสนับสนุนใหเลขานุการบริษัทไดรับการฝกอบรมและพัฒนาความรูอยาง
ตอเนื่องทั้งดานกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหนาที่เลขานุการบริษัท

หนา 12/12

