


 

 

หมวด 3 
เสริมสรางคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

 

3.1 คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสรางคณะกรรมการ ท้ังในเร่ืองขนาดองคประกอบ
และสัดสวนกรรมการท่ีเปนอิสระ ท่ีเหมาะสมและจําเปนตอการนําพาองคกรสูวัตถุประสงคและเปาหมายหลักท่ี
กําหนดไว 

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสําคัญในฐานะเปนตัวแทนของผูถือหุน ในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ แผนกลยุทธ และ
งบประมาณใหฝายจัดการดําเนินงาน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินกจิการ และควบคุมดูแลการดําเนินงานของฝาย
จัดการใหเปนไปตามนโยบายท่ีไดมอบหมายไว ดวยความยุติธรรม โปรงใส สอดคลองกับกฎหมาย ขอบังคับและนโยบาย
ตางๆ รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ ดวยเหตุน้ี คณะกรรมการบริษัท จะไดรับการแตงตั้งจากผูถือหุนดวยกระบวนการท่ีโปรงใส 
ทุกทานจึงตองเปนผูท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณท่ีสามารถเอ้ือประโยชนใหแกบริษัทฯ มีความทุมเท ให
เวลาอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติหนาท่ี มีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน มีความเปนอิสระในการตัดสินใจ สามารถดูแลใหมีระบบงาน
ท่ีใหความเชื่อมั่นไดวากิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ ใหดําเนินไปในลักษณะท่ีถูกตองตามกฎหมาย และมีจริยธรรม และตอง
เปนอิสระจากฝายจัดการของบริษัทฯ โดยจัดใหมีระบบแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการและฝาย
จัดการท่ีชัดเจน 

3.1.1 โครงสรางคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติหลากหลายท้ังในดานทักษะ ประสบการณ 
ความสามารถเฉพาะดานท่ีเปนประโยชนตอบริษัท โดยเปนผูมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและ
ภาพรวมขององคกร แผนการดําเนินธุรกิจ รวมท้ังมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการ
ดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามแผนท่ีวางไว ตลอดจนดําเนินกิจการของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย 
ขอบังคับ และมติท่ีประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีจริยธรรม ภายใตจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 
รวมท้ังการกํากบัดูแลใหการบริหารจัดการของฝายบริหารเปนไปตามเปาหมายและแนวทางท่ีไดกําหนดไว และ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุน ซึ่งโครงสรางกรรมการตองมีกรรมการท่ีไมไดเปนกรรมการบริหาร 
อยางนอย 1 คน ท่ีมีประสบการณในธุรกิจซื้อมาขายไปเกี่ยวกับสินคาดานวิศวกรรมซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัท  
และอยางนอยอีก 1 คน ท่ีมีประสบการณดานบัญชีและการเงิน โดยคณะกรรมการจัดใหมีการเปดเผยนโยบาย
ในการกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการดังกลาว รวมถึงจํานวนปการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทของ
กรรมการแตละคนในรายงานประจําป และบน website ของบริษัท 

3.1.2 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวนกรรมการเพียงพอท่ีจะกํากับดูแลธุรกิจของบริษัท ซึ่งประกอบดวยบุคคล ท่ีมี
ความรู ประสบการณ และความสามารถท่ีเพียงพอท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยตองมีจํานวน
กรรมการรวมกันไมนอยกวา 5 คน ตามกฎหมาย และมีกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารอยางนอยกึ่งหน่ึงของกรรมการ
ท้ังคณะ เพ่ือใหมีการถวงดลุระหวางกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารกับกรรมการท่ีเปนผูบริหาร  

3.1.3  โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทมีสัดสวนของกรรมการอิสระ 3 คน จากจํานวนกรรมการท้ังส้ิน 9 คน ซึ่งเปน
จํานวนท่ีไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมดของบริษัท กรรมการอิสระดังกลาวสามารถใหความเห็น
เกี่ยวกับการทํางานของฝายจัดการไดอยางอิสระ ทําใหเกิดการถวงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเร่ืองตางๆ 
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ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝายบริหาร เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท ท้ังน้ี กรรมการอิสระของ
บริษัทจํานวน 3 คน ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบดวย ซึ่งจํานวนกรรมการอิสระและจํานวนกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท เปนไปตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
กําหนดไวใหมีกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด และใหมจีาํนวนกรรมการตรวจสอบ
อยางนอย 3 คน รวมท้ังกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกทานมีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑของ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ีเกี่ยวของทุกประการ 

3.1.4  คณะกรรมการเปนตัวแทนของผูถือหุนโดยรวม มิใชตัวแทนของผูถือหุนกลุมใดกลุมหน่ึง 

3.1.5  คณะกรรมการมีนโยบายใหมีจํานวนกรรมการท่ีไมไดเปนกรรมการอิสระใหเปนไปตามสัดสวนอยางยุติธรรมของ
เงินลงทุนของผูถือหุนท่ีมีอํานาจควบคุม (Controlling Shareholders) ในบริษัท 

3.1.6  การแตงตั้งกรรมการใหเปนไปตามขอบังคับบริษัทและขอกําหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ท้ังน้ี จะตองมีความ
โปรงใสและชัดเจน ในการสรรหากรรมการใหดําเนินการผานกระบวนการกํากับดูแลกิจการและการพิจารณา
จะตองมีประวัติการศึกษาและประสบการณการประกอบวิชาชีพของบุคคลน้ันๆ โดยมีรายละเอียดท่ีเพียงพอ 
เพ่ือประโยชนในการตัดสินใจของคณะกรรมการและผูถือหุน 

  ตามขอบังคับของบริษัทกําหนดไววาในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง กรรมการจะตองออกจากตําแหนง
อยางนอยจํานวนหน่ึงในสามโดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวน
ใกลเคียงท่ีสุดกับสวนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปท่ีสองภายหลังจดทะเบียน
บริษัทน้ัน ใหจับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจาก
ตําแหนง กรรมการผูออกจากตําแหนงไปน้ันอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกกไ็ด   

3.1.7  กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับบริษัท กรรมการท่ีพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือก
เขามาดํารงตําแหนงใหมอีกไดโดยไมจํากัดจํานวนคร้ัง สําหรับคุณสมบัติในการดํารงตําแหนงกรรมการอิสระน้ัน 
คณะกรรมการ กําหนดเปนนโยบายวา ใหกรรมการอิสระมีการดํารงแหนงตอเน่ืองไมเกิน 9 ป นับตั้งแตวันท่ีไดรับ
การแตงตั้ง หรือนับตั้งแตวันท่ีบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

3.2   คณะกรรมการจะเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเปนประธานกรรมการ และดูแลใหมั่นใจวา องคประกอบและการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการเอ้ือตอการใชดุลพินิจในการตัดสินใจอยางมีอิสระ 

3.2.1 ประธานกรรมการ ไมดํารงตําแหนงประธานเจาหนาท่ีบริหาร เพ่ือถวงดุลอํานาจในการบริหารงาน และควรมา
จากกรรมการอิสระ ท้ังน้ีหากภายหลังไมสามารถแยกท้ังสองตําแหนงออกจากกัน กรรมการบริษัทฯ จะสงเสริม
ใหเกิดถวงดุลอํานาจ ผานทางโครงสรางคณะกรรมการบริษัท 

3.2.2 คณะกรรมการไดพิจารณาแบงอํานาจและความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล และการ
บริหารงานประจําวันออกจากกันอยางชัดเจน โดยประธานกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหารถูกเลือกตั้ง
จากคณะกรรมการบริษัท  ซึ่งประธานกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหารไมไดเปนบุคคลเดยีวกัน  เพ่ือใหเกิด
ความชัดเจนในดานความรับผิดชอบระหวางการกําหนดนโยบาย การกํากบัดูแลและการบริหารงานประจํา ท้ังน้ี 
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บริษัทไดแบงแยกบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัท กับผูบริหารอยางชัดเจนและมีการ
ถวงดุลอํานาจการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททําหนาท่ีในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการ
ดําเนินงานของผูบริหารในระดับนโยบาย ขณะท่ีผูบริหารทําหนาท่ีบริหารงานของบริษัทในดานตางๆ ใหเปนไป
ตามนโยบายท่ีกําหนด ท้ังน้ี ประธานกรรมการไมไดรวมบริหารงานปกติประจําวัน แตใหการสนับสนุนและ
คําแนะนําในการดําเนินธุรกิจของฝายจดัการผานทางประธานเจาหนาท่ีบริหารอยางสม่ําเสมอ ในขณะท่ีประธาน
เจาหนาท่ีบริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใตกรอบอํานาจท่ีไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท 

3.2.3 หนาท่ีความรับผิดชอบของประธานกรรมการในฐานะผูนําของคณะกรรมการบริษัท มีดังน้ี 

• เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท  ตามระยะเวลาท่ีกําหนดในขอบังคับบริษัท  หรือกรณีท่ีจําเปนเรงดวน  เปน
ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุน  ตลอดจนมีบทบาทในการกําหนดระเบียบ
วาระการประชุมรวมกับประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

• สนับสนุนและเปดโอกาสใหกรรมการทุกคนหรือผูถือหุนมีสวนรวมในการประชุม สงเสริมใหกรรมการใชดุลยพินิจท่ี
รอบคอบ และแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ 

• สนับสนุนและสงเสริมใหคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอํานาจหนาท่ี
ความรับผิดชอบและตามหลักการกํากบัดูแลกิจการท่ีดี 

• กํากับ ติดตาม และดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มุงไปเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายหลักของบริษัทฯ  

• ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอยอ่ืนๆ  เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

3.2.4 คณะกรรมการบริษัท กําหนดเปนนโยบายวา ใหกรรมการอิสระมีการดํารงแหนงตอเน่ืองไมเกิน 9 ป นับตั้งแต
วันท่ีไดรับการแตงตั้ง หรือนับตั้งแตวันท่ีบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

3.2.5 คณะกรรมการจะพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย เพ่ือพิจารณาประเด็นเฉพาะเร่ือง กล่ันกรองขอมูลและ
เสนอแนวทางพิจารณากอนเสนอใหคณะกรรมการเห็นชอบตอไป 

3.2.6 คณะกรรมการจะดูแลใหมีการเปดเผยบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย จํานวน
คร้ังของการประชุม จํานวนคร้ังท่ีกรรมการแตละทานเขารวมประชุมในปท่ีผานมา ท้ังน้ีรวมถึงรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยทุกชุด 

3.3   คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหการสรรหาและคดัเลือกกรรมการมีกระบวนการท่ีโปรงใสและชดัเจน เพ่ือใหได
คณะกรรมการท่ีมีคุณสมบัติสอดคลองกับองคประกอบท่ีกาํหนดไว 

การสรรหากรรมการจะตองมีความโปรงใสและชัดเจน โดยดําเนินการผานกระบวนการกํากับดูแลกิจการ และ การพิจารณา
จะตองมีประวัติการศึกษา และประสบการณการประกอบวิชาชีพของบุคคลน้ันๆ โดยมีรายละเอียดท่ีเพียงพอ เพ่ือประโยชน
ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน  โดยมีกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ ดังน้ี 
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3.3.1 คุณสมบัตขิองกรรมการบริษัท 

1. กรรมการตองเปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถและประสบการณ ท่ีจะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ มี
ความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู ความสามารถและ
ปฏิบัติหนาท่ีใหแกบริษัทฯอยางเต็มท่ี 

2. กรรมการตองมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตาม กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และ
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมท้ังตองไมมีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ี
จะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเปนผูถือหุนตามท่ีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด โดยจะตองเปนบุคคลท่ีมีชื่ออยูในระบบขอมูลรายชื่อกรรมการและ
ผูบริหารของบริษัทฯ ท่ีออกหลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑการแสดง
ชื่อบุคคลในระบบขอมูลรายชื่อกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ท่ีออกหลักทรัพย 

3. กรรมการไมสามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของ บริษัทฯ 
หรือเขาเปนหุนสวน หรือกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของ
บริษัทฯ ไมวาจะทําเพ่ือประโยชนของตนหรือประโยชนของบุคคลอ่ืน เวนแตจะแจงใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบ
กอนท่ีจะมีมติแตงตั้ง 

หลักเกณฑและวิธกีารสรรหา 
3.3.2 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ 

ดวยการเสนอรายชื่อบุคคลท่ีมีคุณวุฒิ ประสบการณ ศักยภาพ โดยจะพิจารณาใหความสําคัญตอผูมีทักษะ 
ประสบการณท่ีมีความจําเปนตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ พิจารณาจากทําเนียบกรรมการของสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือของหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีการจัดทําขอมูลดังกลาว หรือชองทางอ่ืน ๆ ท่ี
บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร 

3.3.3 บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอรายชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยและตามคุณสมบัติท่ีบริษัทฯกําหนด  เพ่ือเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทฯ  โดยจะ
ประกาศเชิญชวนในเว็ปไซตของบริษัทฯ ลวงหนาอยางนอย 90 วันกอนวันประชุมผูถือหุน  เพ่ือใหผูถือหุนเสนอ
รายชื่อและประวัติบุคคลเขามายังบริษัทฯ  ซึ่งบริษัทฯไดกําหนดสัดสวนของการถือหุนข้ันต่ําสําหรับผูถือหุนท่ีมี
สิทธิเสนอชื่อกรรมการลวงหนา โดยตองถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ
บริษัทฯ 

3.3.4 การพิจารณาจะตองมีประวัติการศึกษา และประสบการณการประกอบวิชาชีพของบุคคลน้ันๆ โดยมีรายละเอียด
ท่ีเพียงพอ เพ่ือประโยชนในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท 

3.3.5  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะทบทวนหลักเกณฑและวิธีการสรรหา เสนอคณะกรรมการบริษทัฯ 

กอนท่ีจะมีกรรมการครบวาระเปนประจําทุกป หากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอชื่อ
กรรมการรายเดิมเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึง จะตองนําผลการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการรายดังกลาวมา
พิจารณาดวย 
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3.3.6 หากมีการแตงตั้งท่ีปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนในดานการสรรหาและคัดเลือกรรม
การ บริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลของท่ีปรึกษาไวในรายงานประจําป ซึ่งครอบคลุมถึงการพิจารณาความเปนอิสระ 
หรือความขัดแยงทางผลประโยชน ดวย 

3.3.7 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนนําเสนอรายชื่อเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 

รวมถึงดูแลใหการเลือกและแตงตั้งกรรมการเปนไปตามวิธีการท่ีระบุไวในขอบังคับของบริษัท เสนอตอท่ีประชุมผู
ถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติแตงตั้งตอไป 

3.3.8  ท่ีประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปน้ี  
1. ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนท่ีตนถือ  โดยใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2. ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูเลือกตั้งบุคคล คนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีท่ี
เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ เทาจํานวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา มี
คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ใหผูเปนประธานเปนผูออก
เสียงชี้ขาด    

หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการอิสระ 
3.3.9 คณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เปนผูแตงตั้งกรรมการอิสระ เขารวมในคณะกรรมการ

บริษัท ท้ังน้ี บริษัทฯ มีนโยบายแตงตั้งกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังคณะ และมีจํานวน
กรรมการอิสระอยางนอย 3 คน  

3.3.10 หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ อิงตามหลักเกณฑการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ  โดยคุณสมบัติของ
ผูที ่จะมาทําหนาที่เปนกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ 
ขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบท่ีเกี่ยวของ โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
ประสบการณการทํางาน และความเหมาะสมอ่ืนๆ ประกอบกัน เพ่ือนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน เพ่ือพิจารณา
แตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ ตอไป ท้ังน้ี หากมีกรรมการอิสระคนหน่ึงคนใดพนจากตําแหนงกอนครบวาระ 
คณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดขางตนเขามาดํารงตําแหนงแทน 
โดยกรรมการอิสระท่ีเขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการอิสระท่ี
ตนแทน 

3.3.11 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังน้ี 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังน้ีใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผูท่ีเกี่ยวของดวย 
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2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนเขาดํารง
ตําแหนงเปนกรรมการอิสระ 

3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปนบิดา มารดา คู
สมรส พ่ีนอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคล
ท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผู
มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน 
รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ 
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี 
ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือ
หุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวน
ของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวัน
ไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 

7.  ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการ ของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือ
หุนซึ่งเปนผูท่ีเกี่ยวของ กับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

8. ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขัน ท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทยอย 
หรือไมเปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ี
ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน 
ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระ เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

10. ท้ังน้ี กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเปนอิสระของตนเอง อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
โดยจะแจงพรอมกับการรายงานขอมูลประวัติกรรมการ ณ ส้ินป สําหรับจัดทําแบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปของบริษัทฯ 
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3.4   ในการเสนอคาตอบแทนคณะกรรมการใหผูถือหุนอนุมัติ คณะกรรมการจะพิจารณาใหโครงสรางและอัตรา
คาตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ จูงใจใหคณะกรรมการนําพาองคกรใหดําเนินงานตามเปาหมายท้ัง
ระยะส้ันและระยะยาว 

 

3.4.1 คาตอบแทนกรรมการจะสอดคลองกบัหนาท่ีความรับผิดชอบ ประสบการณ ภาระหนาท่ีขอบเขตของบทบาทและ
ความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากกรรมการแตละคน 
คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดนโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการท่ีชัดเจน และเสนอขอ
อนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนทุกป  โดยอาจกําหนดเปนจํานวนท่ีแนนอน หรือวางเปนหลักเกณฑและจะกําหนดไว
เปนคราว ๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได  ซึ่งพิจารณาบนหลักเกณฑของความ
โปรงใส สามารถตรวจสอบได รวมท้ังอยูในระดับท่ีเหมาะสม เปรียบเทียบไดกับระดับท่ีปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรม 
ขนาดกิจการท่ีใกลเคียงกัน และเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพตามท่ีตองการ พรอมกันน้ี ยัง
พิจารณาถึงหนาท่ีรับผิดชอบท่ีไดรับเพ่ิมข้ึน สําหรับกรรมการท่ีไดรับมอบหมายใหรับตําแหนงในคณะกรรมการ
ชุดยอย เชน กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการบริหาร เปนตน  

3.4.2 คาตอบแทนกรรมการจะตองสอดคลองกับหนาท่ีความรับผิดชอบ ประสบการณ ภาระหนาท่ีขอบเขตของบทบาท
และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากกรรมการแตละคน 

3.4.3 คาตอบแทนกรรมการ ตองไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน ซึ่งไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการในอันท่ีจะไดรับ
คาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะท่ีเปนพนักงานของบริษัท 

3.4.4 คาตอบแทนกรรมการตองไมขัดหรือแยงกับการดํารงคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามท่ีกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 

3.5 คณะกรรมการกํากับดูแลใหกรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีและจัดสรรเวลาอยางเพียงพอ 

3.5.1 คณะกรรมการกําหนดจํานวนบริษัทท่ีกรรมการแตละคนจะไปดํารงตําแหนงในบริษัทอ่ืนไมเกิน 3 บริษัทจด
ทะเบียน โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพการทํางานของกรรมการท่ีดํารงตําแหนงหลายบริษัทอยางรอบคอบ และ
เพ่ือใหมั่นใจวากรรมการสามารถทุมเทเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีในบริษัทไดอยางเพียงพอ  

3.5.2 คณะกรรมการกําหนดนโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืนของกรรมการบริษัท ตามระเบียบขอบังคบั
ของบริษัท ท่ีวากรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหุนสวนไมจํากัด
ความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอ่ืนท่ีประกอบกิจการ
อันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขนักับกิจการของบริษัท ไมได เวนแตจะแจงใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบ
กอนท่ีจะมีมติแตงตั้ง  

3.5.3 กรรมการบริษัทจะรายงานการดํารงตําแหนงอ่ืนของตนเองเปนประจําทุกปในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 
(แบบ 56-1)  

3.5.4 คณะกรรมการไมมีนโยบายสงผูบริหารเขาไปเปนกรรมการในบริษัทอ่ืนนอกกลุมบริษัท ในกรณีท่ีผูบริหารของ
บริษัทจะเขาดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืน ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกอน ยกเวนการดํารง
ตําแหนงกรรมการในองคกรการกุศลท่ีไมแสวงหากําไร ท้ังน้ี การดํารงตําแหนงตองไมขัดกับบทบัญญัติของ
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กฎหมาย ขอบังคับ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และตองไมใชตําแหนงงานในบริษัทไปอางอิงเพ่ือ
สงเสริมธุรกิจภายนอก 

3.5.5 เปนความรับผิดชอบของกรรมการแตละคนท่ีจะเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนการประชุม
คณะกรรมการบริษัทท้ังหมดท่ีไดจัดใหมีข้ึนในรอบป 

3.6 คณะกรรมการควรกํากบัดูแลใหมกีรอบและกลไกในการกาํกบัดูแลนโยบายและการดาํเนินงานของบริษทัยอย บริษัท
รวม ท่ีบริษัทไปลงทุนอยางมีนัยสําคัญ 

3.6.1 กําหนดนโยบายในการกํากับดูแลบริษัทยอย บริษัทรวม  
(ก) กําหนดขอบขายหนาท่ีของบุคคลท่ีเปนตัวแทนบริษัท 

(ข) ระบบการควบคุมภายในของบริษัทยอย บริษัทรวมท่ีเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการทํารายงานตาง ๆ 
เปนไปอยางถูกตองตามกฎหมายและหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของ 

(ค)  การเปดเผยขอมูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงานการทํารายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน การไดมาหรือ
จําหนาย ไปซึ่งทรัพยสิน การทํารายการอ่ืนท่ีสําคัญ การเพ่ิมทุน การลดทุน การเลิกบริษัทยอย บริษัทรวม 
เปนตน  

3.6.2 หากเปนการเขารวมทุนในกิจการอ่ืนอยางมีนัยสําคัญ กลาวคือ มีสัดสวนการถือหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงตั้งแตรอย
ละ 20 ถึงรอยละ 50 และจํานวนเงินลงทุนมีนัยสําคัญตอบริษัท ในกรณีท่ีจําเปน คณะกรรมการควรดูแลใหมีการ
จัดทํา Shareholders’ agreement หรือขอตกลงอ่ืน เพ่ือใหเกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอํานาจในการบริหารจัดการ
และการมีสวนรวมในการตัดสินใจในเร่ืองสําคัญ การติดตามผลการดําเนินงาน เพ่ือสามารถใชเปนขอมูลในการ
จัดทํางบการเงินของบริษทัไดตามมาตรฐานและกําหนดเวลา 

3.7 คณะกรรมการจะจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีประจําปของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอยและ
กรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินจะถูกนําไปใชสําหรับการพัฒนาการปฏิบัติหนาท่ีตอไปดวย 

3.7.1 บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเอง (Self Assessment) เปนประจํา
อยางนอยปละ 1 คร้ัง เพ่ือใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลงานและปญหาเพ่ือการปรับปรุงแกไขตอไป 

3.7.2 บริษัทจะเปดเผยหลักเกณฑ ขั้นตอน และผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมไวในรายงานประจําป 
กระบวนการประเมินตนเอง แบงเปน 
• การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ 

 คณะกรรมการบริษัท เปนผูอนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล เพ่ือใหเกิดความถูกตอง  ครบถวน และ
เปนไปตามหลักเกณฑท่ีหนวยงานกํากับดูแลกําหนด 

 เลขานุการบริษัท เปนผูสรุปและวิเคราะหผลการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของคณะกรรมการ
บริษัท และรายงานผลการวิเคราะหจากการประเมินใหคณะกรรมการบริษัท 

 เลขานุการบริษัท นําผลวิเคราะหและความเห็นเพ่ิมเติมจากคณะกรรมการบริษัท ไปจัดทําแผนเพ่ือดําเนินการ
ปรับปรุง 
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• การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล 
 คณะกรรมการบริษัท เปนผูอนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล เพ่ือใหเกิดความถูกตอง  ครบถวน และ

เปนไปตามหลักเกณฑท่ีหนวยงานกํากับดูแล กําหนด 

 กรรมการรายบุคคล เปนผูประเมินตนเอง เพ่ือแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีของกรรมการ  ความ
เปนอิสระ  โครงสรางการบริหาร  การพัฒนาความรู และความเห็นเกี่ยวกบัการบริหารจดัการองคกร 

 เลขานุการบริษัท เปนผูสรุปผลและวิเคราะหผลการประเมินรายงานคณะกรรมการบริษัท  เพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนากรรมการรายบุคคล 

 หลักเกณฑการประเมินตนเอง 

• หลักเกณฑการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ 
 โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  ประกอบดวย  ความหลากหลายของกรรมการ สัดสวนของ

กรรมการ  คุณสมบัติของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ 

 บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบดวย การใชเวลาท่ีเพียงพอตอการ
พิจารณาเร่ืองท่ีสําคัญ  รายการท่ีมีความขัดแยงทางผลประโยชน ระบบการควบคุมภายในการจัดการ
ความเส่ียง 

 การประชุมคณะกรรมการ ประกอบดวย กําหนดการประชุมลวงหนาท้ังป คุณภาพเอกสาร  ความ
เพียงพอของขอมูลตอการตัดสินใจของกรรมการ   

 การทําหนาท่ีของคณะกรรมการ ประกอบดวย ประสิทธิภาพในการเขารวมประชุม  ความเปนอิสระใน
การตัดสินใจลงมติและการแสดงความเห็นของกรรมการ  การกําหนดกรอบเวลาในการประชุม     

 ความสัมพันธกับฝายจัดการ ประกอบดวย การเปดโอกาสใหมีการปรึกษาหารือรวมกัน  การเปดโอกาส
ใหมีสวนรวมในการแกไขปญหา 

 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร ประกอบดวย ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบของกรรมการ มีความรูความเขาใจในธุรกิจของบริษัทฯ และสภาวะแวดลอมท่ีมี
ผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทฯ แผนสืบทอดตําแหนงงาน 

• หลักเกณฑการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล 
 โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบดวย ความหลากหลายของคณะกรรมการ ความ

เหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการ 

 การประชุมของคณะกรรมการ  ประกอบดวย  การเขารวมประชุม การแสดงความเห็นในการประชุม 
การศึกษาขอมูลการประชุมลวงหนา 

 บทบาท  หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  ประกอบดวย ความเปนอิสระของกรรมการใน
การแสดงความเห็น ความเพียงพอในการเขารวมกิจกรรมของบริษัทฯ ระบบการควบคุมภายในและการ
จัดการความเส่ียง การเปดเผยขอมูล 
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3.7.3 คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดใหมีท่ีปรึกษาภายนอก มาชวยในการกําหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอยางนอยทุก ๆ 3 ป และเปดเผยการดําเนินการดังกลาวไวในรายงาน
ประจําป 

3.7.4 ผลการประเมินของคณะกรรมการจะถูกนําไปใชประกอบพิจารณาความเหมาะสมขององคประกอบ
คณะกรรมการ 

3.8 คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหคณะกรรมการและกรรมการแตละคน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ี 
ลักษณะการประกอบธุรกิจและกฎหมายท่ีเกีย่วของกบัการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนใหกรรมการทุกคนไดรับ
การเสริมสรางทักษะและความรูสําหรับการปฏิบัติหนาท่ีกรรมการอยางสม่ําเสมอ 

3.8.1 คณะกรรมการบริษัท สงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการใหความรูแกผูเกี่ยวของในระบบ
การกํากับดูแลกิจการของบริษัทแก กรรมการ กรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยาง
ตอเน่ือง  

3.8.2 ทุกคร้ังท่ีมีการแตงตั้งกรรมการใหม ฝายจัดการจะจัดใหมีเอกสารและขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ี
ของกรรมการใหม รวมถึงการจัดแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหแกกรรมการ
ใหม 

3.8.3 คณะกรรมการมีความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ มาตรฐาน ความเส่ียง และสภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของ
กับการประกอบธุรกิจ รวมท้ังไดรับทราบขอมูลท่ีเปนปจจุบันจากฝายจัดการอยางสม่ําเสมอผานชองทางท่ี
เหมาะสม เชน จดหมายอิเล็คทรอนิคส การประชุมกรรมการ เปนตน 

3.8.4 บริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลการฝกอบรมและพัฒนาความรูอยางตอเน่ืองของคณะกรรมการในรายงานประจําป 
3.9 คณะกรรมการจะดูแลใหมั่นใจวาการดาํเนินงานของคณะกรรมการเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถเขาถึงขอมูลท่ี

จําเปน และมีเลขานุการบริษัทท่ีมีความรูและประสบการณท่ีจําเปนและเหมาะสมตอการสนับสนุนการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการ 

3.9.1 บริษัทจัดใหมีกําหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเปนการลวงหนา และแจงใหกรรมการแตละ
คนทราบกําหนดการดังกลาว เพ่ือใหกรรมการสามารถจัดเวลาและเขารวมประชุมได 

3.9.2 บริษัทกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยปละ 6 คร้ัง (ในทุกๆ 3 เดือน) โดยกําหนดวันประชุมไว
ลวงหนาตลอดท้ังป และอาจมีการประชุมอีก 1 คร้ัง ในหน่ึงเดือนกอนวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป รวมท้ังอาจ
มีประชุมวาระพิเศษเพ่ิมตามความจําเปน อยางไรก็ตาม เพ่ือใหเกิดความลองตัวตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท ใน
แตละเดือนจึงจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งทําหนาท่ีตัดสินใจตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยทุกคร้ังท่ีมีการประชุมกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารจะนําเร่ืองท่ีผานการพิจารณา
มาแจงใหคณะกรรมการบริษัททราบ เพ่ือใหสามารถกํากับ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของฝายจัดการไดอยาง
ตอเน่ืองและทันการณ 

3.9.3  ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาท่ีบริหาร จะเปนผูดูแลให
ความเห็นชอบและรวมกนัพิจารณาเลือกเร่ืองท่ีจะบรรจุเขาเปนวาระการประชุม โดยไดเปดโอกาสใหกรรมการแต
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ละคนสามารถเสนอเร่ืองท่ีเปนประโยชนตอบริษัทเขาสูวาระการประชุมอยางอิสระไดดวย และถือเปนความ
รับผิดชอบของกรรมการแตละคนท่ีจะเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทท้ังหมดท่ีไดจัดใหมีขึ้นในรอบป 

3.9.4 เลขานุการคณะกรรมการบริษัททําหนาท่ีจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุมไปใหกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทําการ เพ่ือใหกรรมการไดมีเวลาศึกษากอนลวงหนา 

เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัทจะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนและกําหนดวัน
ประชุมใหเร็วกวาน้ันก็ได 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแตละคร้ังเลขานุการบริษัทไดเขารวมการประชุมดวย โดยเปนผูบันทึกรายงาน
การประชุม และจัดสงใหประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง โดยเสนอใหท่ีประชุม
รับรองในการประชุมคร้ังถัดไป รวมท้ังเปนผูจัดเก็บขอมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมตางๆ เพ่ือสะดวกในการ
สืบคนอางอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษัทจะเขารวมการประชุมทุกคนทุกคร้ัง  ยกเวนแตมีเหตุจําเปน ซึ่งจะแจง
เปนการลวงหนากอนการประชุม 

3.9.5 ประธานกรรมการบริษัททําหนาท่ีเปนประธานท่ีประชุม มีหนาท่ีดูแลและจัดสรรเวลาแตละวาระใหอยางเพียงพอ 
ซึ่งกรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระในประเด็นท่ีสําคัญโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผู
ถือหุนและผูมีสวนเกี่ยวของอยางเปนธรรม  

 ในการประชุมจะตองมีกรรมการไมนอยกวากึ่งหน่ึง (1/2) ของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะครบองคประชุม 

ท้ังน้ี ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัใหถือมติของเสียงขางมาก โดยใหกรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึง
เสียง โดยกรรมการท่ีมีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุมและ / หรือไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน ถา
คะแนนเสียงเทากัน  ประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเปนเสียงชี้ขาด   ณ ขณะท่ี
คณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุม ตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมดท่ีเขา
ประชุม 

 กรรมการทุกคนมีสิทธิท่ีจะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสําคัญอ่ืนๆ และหากกรรมการ
อิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีขอสงสัยใดๆ กรรมการอ่ืนๆ และฝายจัดการของบริษัทตองดําเนินการตอบขอ
สงสัยดังกลาวอยางรวดเร็วและครบถวนเทาท่ีจะเปนไปได 

 ในกรณีท่ีกรรมการไมเห็นดวยกับมติท่ีประชุม กรรมการสามารถขอใหเลขานุการบริษัท บันทึกขอคัดคานไวใน
รายงานการประชมุ หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดคานตอประธานกรรมการได 

3.9.6 คณะกรรมการสนับสนุนใหผูบริหารระดับสูงหรือฝายบริหารท่ีเกี่ยวของ เขารวมประชุมคณะกรรมการตามความ
จําเปนและเห็นสมควร และนําเสนอสารสนเทศ รายละเอียดขอมูลท่ีเปนประโยชนเพ่ิมเติมในฐานะผูท่ีเกี่ยวของ
อีกท้ังจะไดรับทราบนโยบายโดยตรงเพ่ือสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเพ่ือประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการ ตลอดจนเพ่ือใหคณะกรรมการมีโอกาสรูจักผูบริหารระดับสูงและสําหรับใช
ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงานในอนาคต 

3.9.7 คณะกรรมการสามารถเขาถึงสารสนเทศท่ีจําเปนเพ่ิมเติมไดจากกรรมการผูจัดการ เลขานุการบริษัท หรือ
ผูบริหารอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายท่ีกําหนด และในกรณีท่ีจําเปน คณะกรรมการอาจจัดใหมี
ความเห็นอิสระจากท่ีปรึกษาหรือผูประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเปนคาใชจายของบริษัท 
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3.9.8 คณะกรรมการกําหนดใหกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารสามารถประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยไมมีกรรมการ
ท่ีเปนผูบริหารหรือฝายบริหารของบริษัทเขารวมการประชุม เพ่ือเปดโอกาสใหอภิปรายปญหาตางๆ ท้ังท่ีเกี่ยวกับ
ธุรกิจของบริษัทและเร่ืองท่ีอยูในความสนใจ โดยแจงใหกรรมการผูจัดการทราบถึงผลการประชุม รวมท้ังรายงาน
ผลการประชุมใหประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัททราบดวย ในการประชุมใหประธาน
กรรมการเปนประธานของการประชุม หากประธานกรรมการไมสามารถเขารวมการประชุมไดใหท่ีประชุม
คัดเลือกกรรมการหน่ึงทาน เพ่ือทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมแทน และใหเลขานุการบริษัทเปนเลขานุการ
ของการประชุมของกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 

3.9.9  คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งเลขานุการบริษัท ท่ีมีคุณสมบัติและประสบการณของเลขานุการบริษัทท่ีเหมาะสม 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทําหนาท่ีใหคําแนะนําดาน
กฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ท่ีคณะกรรมการจะตองทราบและปฏิบัติหนาท่ีในการดูแลกิจกรรมของ
คณะกรรมการ รวมท้ังประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ โดยไดเปดเผยคุณสมบัติและ
ประสบการณของเลขานุการบริษัทในรายงานประจําป และบน website ของบริษัท 

3.9.10  คณะกรรมการบริษัทไดสงเสริมและสนับสนุนใหเลขานุการบริษัทไดรับการฝกอบรมและพัฒนาความรูอยาง
ตอเน่ืองท้ังดานกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการบริษัท  
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