หมวด 3

เสริมสร้างคณะกรรมการทีม� ปี ระสิทธิผล

ได้รบั การอนุ มัติ โดยมติคณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครัง� ที� 2/2565 เมื�อวันที� 23 มีนาคม 2565
โดยให้มีผลใช้บังคับ ตัง� แต่วน
ั ที� 28 มีนาคม 2565 เป็ นต้นไป

หมวด 3
เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ ีประสิทธิผล
3.1 คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทัง้ ในเรื่องขนาดองค์ประกอบและ
สัดส่วนกรรมการที่เป็ นอิสระ ที่เหมาะสมและจําเป็ นต่อการนําพาองค์กรสูว่ ตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กาํ หนดไว้
คณะกรรมการบริษั ท มี บทบาทสําคัญในฐานะเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ในการกําหนดวิส ัยทัศน์ พันธกิ จ แผนกลยุทธ์ และ
งบประมาณให้ฝ่ายจัดการดําเนินงาน เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ในการดําเนินกิจการ และควบคุมดูแลการดําเนินงานของฝ่ าย
จัดการให้เป็ นไปตามนโยบายที่ได้มอบหมายไว้ ด้วยความยุติธรรม โปร่งใส สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับและนโยบาย
ต่างๆ รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ ด้วยเหตุนี ้ คณะกรรมการบริษัท จะได้รบั การแต่งตัง้ จากผูถ้ ือหุน้ ด้วยกระบวนการที่โปร่งใส
ทุกท่านจึงต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรู ค้ วามเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอือ้ ประโยชน์ให้แก่บริษัทมีความทุ่มเท ให้เวลา
อย่างเต็มที่ในการปฏิบตั ิหน้าที่ มีภาวะผูน้ าํ มีวิสยั ทัศน์ มีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจ สามารถดูแลให้มีระบบงานที่ให้
ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทให้ดาํ เนินไปในลักษณะที่ถกู ต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม และต้องเป็ นอิสระ
จากฝ่ ายจัดการของบริษัทโดยจัดให้มีระบบแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการที่ชดั เจน
3.1.1

โครงสร้างคณะกรรมการบริษั ทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทัง้ ในด้านทักษะ ประสบการณ์
ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์ต่อบริษัท โดยเป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและภาพรวม
ขององค์กร แผนการดําเนินธุรกิจ รวมทัง้ มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานของ
บริษัทให้เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนดําเนินกิ จการของบริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ รวมทัง้ การกํากับดูแลให้
การบริหารจัดการของฝ่ ายบริหารเป็ นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้กาํ หนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อ
บริษั ท และผู้ถื อ หุ้น ซึ่ ง โครงสร้า งกรรมการต้อ งมี ก รรมการที่ ไม่ ได้เป็ นกรรมการบริห าร อย่ า งน้อ ย 1 คน ที่ มี
ประสบการณ์ในธุรกิจซือ้ มาขายไปเกี่ยวกับสินค้าด้านวิศวกรรมซึง่ เป็ นธุรกิจหลักของบริษัท และอย่างน้อยอีก 1 คน
ที่มีประสบการณ์ดา้ นบัญชีและการเงิน โดยคณะกรรมการจัดให้มีการเปิ ดเผยนโยบายในการกําหนดองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการดังกล่าว รวมถึงจํานวนปี การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาํ ปี /รายงานประจาํ ปี (แบบ 56-1 One Report) และเว็บไซต์ของบริษัท

3.1.2

คณะกรรมการบริษัทมีจาํ นวนกรรมการเพียงพอที่จะกํากับดูแลธุรกิจของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยบุคคล ที่มีความรู ้
ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ โดยต้องมีจาํ นวนกรรมการ
รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 5 คน ตามกฎหมาย และมีกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของกรรมการทัง้ คณะ
เพื่อให้มีการถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารกับกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร

3.1.3

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทมีสดั ส่วนของกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้ หมดของ
บริษั ท และให้มี ก รรมการอิ ส ระเป็ นกรรมการตรวจสอบอย่ า งน้อ ย 3 คน เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที่ ส ํา นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดไว้ ทัง้ นี ้ กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับ
การทํางานของฝ่ ายจัดการได้อย่างอิสระ ทําให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจน
สอบทานการบริหารงานของฝ่ ายบริหาร เพื่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุดต่อบริษั ท อีกทั้งกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบทุกท่านมีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องทุกประการ

3.1.4

คณะกรรมการเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ โดยรวม มิใช่ตวั แทนของผูถ้ ือหุน้ กลุม่ ใดกลุม่ หนึง่
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3.1.5

คณะกรรมการมีนโยบายให้มีจาํ นวนกรรมการที่ไม่ได้เป็ นกรรมการอิสระให้เป็ นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงิน
ลงทุนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีอาํ นาจควบคุม (Controlling Shareholders) ในบริษัท

3.1.6

การแต่งตัง้ กรรมการให้เป็ นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง ทัง้ นี ้ จะต้องมี ความ
โปร่งใสและชัดเจน ในการสรรหากรรมการให้ดาํ เนินการผ่านกระบวนการกํากับดูแลกิจการและการพิจารณาจะต้อง
มีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนัน้ ๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์
ในการตัดสินใจของคณะกรรมการและผูถ้ ือหุน้
ตามข้อบังคับของบริษัทกําหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจําปี ทกุ ครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่าง
น้อยจํานวนหนึง่ ในสามโดยอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียง
ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้
จับสลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการผู้
ออกจากตําแหน่งไปนัน้ อาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้

3.1.7

กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งตามที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับบริษัท กรรมการที่พน้ จากตําแหน่งอาจได้รบั เลือกเข้า
มาดํารงตํา แหน่งใหม่อี กได้โดยไม่จาํ กัด จํานวนครัง้ สําหรับคุณ สมบัติ ในการดํารงตําแหน่งกรรมการอิส ระนั้น
คณะกรรมการ กําหนดเป็ นนโยบายว่า ให้กรรมการอิสระมีการดํารงแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ได้รบั การ
แต่งตัง้ หรือนับตัง้ แต่วนั ที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่มขี อ้ ยกเว้น

3.2 คณะกรรมการจะเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็ นประธานกรรมการ และดูแลให้ม่ นั ใจว่า องค์ประกอบและการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการเอือ้ ต่อการใช้ดลุ พินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
3.2.1

ประธานกรรมการ ไม่ดาํ รงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อถ่วงดุลอํานาจในการบริหารงาน และควรมาจาก
กรรมการอิสระ ทัง้ นีห้ ากภายหลังไม่สามารถแยกทัง้ สองตําแหน่งออกจากกัน กรรมการบริษัทจะส่งเสริมให้เกิ ด
ถ่วงดุลอํานาจ ผ่านทางโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

3.2.2

คณะกรรมการได้พิจารณาแบ่งอํานาจและความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล และการบริหารงาน
ประจํา วัน ออกจากกั น อย่ า งชั ด เจน โดยประธานกรรมการและประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห ารถู ก เลื อ กตั้ง จาก
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ได้เป็ นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกําหนดนโยบาย การกํากับดูแลและการบริหารงานประจํา ทัง้ นี ้ บริษัทได้
แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับผูบ้ ริหารอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุล
อํานาจการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททําหน้าที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของ
ผูบ้ ริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผูบ้ ริหารทําหน้าที่บริหารงานของบริษั ทในด้านต่างๆ ให้เป็ นไปตามนโยบายที่
กําหนด ทัง้ นี ้ ประธานกรรมการไม่ได้รว่ มบริหารงานปกติประจําวัน แต่ให้การสนับสนุนและคําแนะนําในการดําเนิน
ธุรกิจของฝ่ ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสมํ่าเสมอ ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอํานาจที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3.2.3

หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการในฐานะผูน้ าํ ของคณะกรรมการบริษัท มีดงั นี ้
• เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามระยะเวลาที่กาํ หนดในข้อบังคับบริษัท หรือกรณีที่จาํ เป็ นเร่งด่วน เป็ น
ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนมีบทบาทในการกําหนดระเบียบ
วาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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• สนับสนุนและเปิ ดโอกาสให้กรรมการทุกคนหรือผูถ้ ือหุน้ มีสว่ นร่วมในการประชุม ส่งเสริมให้กรรมการใช้ดลุ ยพินิจ
ที่รอบคอบ และแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
• สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอํานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบและตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
• กํา กับ ติ ด ตาม และดูแ ลการปฏิ บัติ ห น้า ที่ ข องคณะกรรมการเป็ น ไปอย่า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพ มุ่ง ไปเพื่ อ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท
• ดูแ ล ติ ด ตาม การบริห ารงานของคณะกรรมการบริษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยอื่ น ๆ เป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้
3.2.4

คณะกรรมการบริษัท กําหนดเป็ นนโยบายว่า ให้กรรมการอิสระมีการดํารงแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่
ได้รบั การแต่งตัง้ หรือนับตัง้ แต่วนั ที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น

3.2.5

คณะกรรมการจะพิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูลและ
เสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบต่อไป

3.2.6

คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิ ดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครัง้
ของการประชุม จํานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี ที่ผ่านมา ทัง้ นีร้ วมถึงรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

3.3 คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการทีโ่ ปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้
คณะกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กาํ หนดไว้
การสรรหากรรมการจะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยดําเนินการผ่านกระบวนการกํากับดูแลกิจการ และ การพิจารณา
จะต้องมีประวัติการศึกษา และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนัน้ ๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ใน
การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผูถ้ ือหุน้ โดยมีกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท ดังนี ้
3.3.1

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
1. กรรมการต้องเป็ นบุคคลที่มีความรู ค้ วามสามารถและประสบการณ์ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู ้ ความสามารถและปฏิบตั ิ
หน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
2. กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตาม กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด และ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ ต้องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะ
ได้รบั ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด โดยจะต้องเป็ นบุคคลที่มีชื่ออยูใ่ นระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริหารของ
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบ
ข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
3. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้า
เป็ นหุน้ ส่วน หรือกรรมการในนิติบคุ คลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่วา่ จะ
ทําเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
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หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
3.3.2 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วย
การเสนอรายชื่ อ บุ ค คลที่ มี คุ ณ วุฒิ ประสบการณ์ ศัก ยภาพ โดยจะพิ จ ารณาให้ค วามสํา คั ญ ต่ อ ผู้มี ทั ก ษะ
ประสบการณ์ที่มีความจําเป็ นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท พิจารณาจากทําเนียบกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือของหน่วยงานอื่นๆ ที่มีการจัดทําข้อมูลดังกล่าว หรือช่องทางอื่นๆ ที่บริษัทพิจารณา
เห็นสมควร
3.3.3

บริษั ทเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่ อบุคคลที่ มี คุณสมบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และตามคุณสมบัติที่บริษัทกําหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท โดยจะประกาศเชิญชวนใน
เว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เพื่อให้ผถู้ ือหุน้
เสนอรายชื่อและประวัติบคุ คลเข้ามายังบริษัท ซึ่งบริษัทได้กาํ หนดสัดส่วนของการถือหุน้ ขัน้ ตํ่าสําหรับผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ
เสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า โดยต้องถือหุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท

3.3.4

การพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษา และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนัน้ ๆ โดยมีรายละเอียดที่
เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท

3.3.5

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา เสนอคณะกรรมการบริษัท
ก่อนทีจ่ ะมีกรรมการครบวาระเป็ นประจําทุกปี หากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอชื่อกรรมการ
รายเดิมเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่ จะต้องนําผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวมาพิจารณาด้วย

3.3.6

หากมีการแต่งตัง้ ที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนในด้านการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ
บริษัทจะเปิ ด เผยข้อมูลของที่ป รึกษาไว้ในแบบแสดงรายการข้อมู ลประจําปี /รายงานประจําปี (แบบ 56-1 One
Report) ซึง่ ครอบคลุมถึงการพิจารณาความเป็ นอิสระ หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ด้วย

3.3.7

คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่าตอบแทนนํา เสนอรายชื่ อ เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริษั ท
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ รวมถึง
ดูแลให้การเลือกและแต่งตัง้ กรรมการเป็ นไปตามวิธีการทีร่ ะบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ ต่อไป

3.3.8

ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี ้
1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจํานวนหุน้ ที่ตนถือ โดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
2. ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตัง้ บุคคล คนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณี ที่
เลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ เท่าจํานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
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หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการอิสระ
3.3.9

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี ) เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการ
บริษัท ทัง้ นี ้ บริษัทมีนโยบายแต่งตัง้ กรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ คณะ และมีจาํ นวนกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 3 คน

3.3.10 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ อิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผูท้ ี่จะ
มาทําหน้าที่เป็ นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติ
บริษั ท มหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพ ย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคณ
ุ วุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทํางาน
และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัท
ต่อไป ทัง้ นี ้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตัง้
กรรมการอิสระที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่กาํ หนดข้างต้นเข้ามาดํารงตําแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็ นกรรมการ
แทนจะอยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการอิสระที่ตนแทน
3.3.11 คณะกรรมการบริษัทได้กาํ หนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี ้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท ทัง้ นีใ้ ห้นบั รวมหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนเข้าดํารงตําแหน่งเป็ น
กรรมการอิสระ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส
พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั
การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่
เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิ จกับบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รบั แต่งตัง้ ให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พ ้นจากการมี ล ักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่ อนวันได้รบั แต่งตั้งให้เข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการอิสระ
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รบั
แต่งตัง้ ให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ
หมวด 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
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7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการ ของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึง่
เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้อง กับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขัน ที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย
หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
10. ทัง้ นี ้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็ นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ โดย
จะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิน้ ปี สําหรับจัดทําแบบแสดงรายการข้อมู ลประจาํ ปี /
รายงานประจาํ ปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท
3.4 ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผถู้ ือหุน้ อนุมตั ิ คณะกรรมการจะพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความ
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ จูงใจให้คณะกรรมการนําพาองค์กรให้ดาํ เนินงานตามเป้าหมายทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
3.4.1

ค่าตอบแทนกรรมการจะสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและ
ความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั จากกรรมการแต่ละคน
คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน และเสนอขอ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกปี โดยอาจกําหนดเป็ นจํานวนที่แน่นอน หรือวางเป็ นหลักเกณฑ์และจะกําหนดไว้เป็ น
คราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ซึ่งพิจารณาบนหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ รวมทัง้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ขนาด
กิจการที่ใกล้เคียงกัน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคณ
ุ ภาพตามที่ตอ้ งการ พร้อมกันนี ้ ยังพิจารณา
ถึงหน้าที่รบั ผิดชอบที่ได้รบั เพิ่มขึน้ สําหรับกรรมการที่ได้รบั มอบหมายให้รบั ตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย เช่น
กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสีย่ ง กรรมการบริหาร เป็ นต้น

3.4.2

ค่าตอบแทนกรรมการจะต้องสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและ
ความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั จากกรรมการแต่ละคน

3.4.3

ค่าตอบแทนกรรมการ ต้องไม่กระทบกระเทือนสิทธิ ของพนักงาน ซึ่งได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการในอันที่จะได้รบั
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานของบริษัท

3.4.4

ค่าตอบแทนกรรมการต้องไม่ขดั หรือแย้งกับการดํารงคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด

3.5 คณะกรรมการกํากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
3.5.1

คณะกรรมการกําหนดจํานวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่นไม่เกิน 3 บริษัทจดทะเบียน
โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพการทํางานของกรรมการที่ดาํ รงตําแหน่งหลายบริษัทอย่างรอบคอบ
และเพื่อให้ม่นั ใจว่ากรรมการสามารถทุม่ เทเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ
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3.5.2

คณะกรรมการกําหนดนโยบายการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท ตามระเบียบข้อบังคับ
ของบริษัท ที่ว่ากรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือหุน้ ส่วนไม่จาํ กัด
ความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจํากัด หรือเป็ นกรรมการของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมี
สภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะ
มีมติแต่งตัง้

3.5.3

กรรมการบริษัทจะรายงานการดํารงตําแหน่งอื่นของตนเองเป็ นประจําทุกปี ในแบบแสดงรายการข้อมู ลประจําปี /
รายงานประจาํ ปี (แบบ 56-1 One Report)

3.5.4

คณะกรรมการไม่มีนโยบายส่งผูบ้ ริหารเข้าไปเป็ นกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุม่ บริษัท ในกรณีที่ผบู้ ริหารของบริษัทจะ
เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ต้องได้รบั อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อน ยกเว้นการดํารงตําแหน่ง
กรรมการในองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากําไร ทัง้ นี ้ การดํารงตําแหน่งต้องไม่ขดั กับบทบัญญัติของกฎหมาย ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และต้องไม่ใช้ตาํ แหน่งงานในบริษัทไปอ้างอิงเพื่อส่งเสริมธุรกิจภายนอก

3.5.5

เป็ น ความรับ ผิ ดชอบของกรรมการแต่ ล ะคนที่ จ ะเข้าร่วมประชุ ม ไม่ น ้อ ยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัททัง้ หมดที่ได้จดั ให้มีขนึ ้ ในรอบปี

3.6 คณะกรรมการควรกํากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกํากับดูแลนโยบายและการดําเนินงานของบริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ
3.6.1

กําหนดนโยบายในการกํากับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม
(ก) กําหนดขอบข่ายหน้าที่ของบุคคลที่เป็ นตัวแทนบริษัท
(ข) ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อย บริษัทร่วมที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการทํารายงานต่างๆ
เป็ นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
(ค) การเปิ ดเผยข้อมูลฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ นงานการทํารายการกับบุคคลที่ เกี่ ยวโยงกัน การได้มาหรือ
จําหน่าย ไปซึง่ ทรัพย์สนิ การทํารายการอื่นที่สาํ คัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย บริษัทร่วม เป็ นต้น

3.6.2

หากเป็ นการเข้าร่วมทุนในกิจการอื่นอย่างมีนยั สําคัญ กล่าวคือ มีสดั ส่วนการถือหุน้ ที่มีสทิ ธิออกเสียงตัง้ แต่รอ้ ยละ
20 ถึงร้อยละ 50 และจํานวนเงินลงทุนมีนยั สําคัญต่อบริษัท ในกรณีที่จาํ เป็ น คณะกรรมการควรดูแลให้มีการจัดทํา
Shareholders’ agreement หรือข้อตกลงอื่น เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอํานาจในการบริหารจัดการและการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญ การติดตามผลการดําเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็ นข้อมูลในการจัดทํางบ
การเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐานและกําหนดเวลา

3.7 คณะกรรมการจะจัดให้มี ก ารประเมิน ผลการปฏิ บัติ ห น้าที่ ป ระจําปี ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและ
กรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินจะถูกนําไปใช้สาํ หรับการพัฒนาการปฏิบตั ิหน้าที่ตอ่ ไปด้วย
3.7.1

บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วยตนเอง (Self-Assessment) เป็ นประจําอย่าง
น้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

3.7.2

บริษัทจะเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอน และผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาํ ปี /รายงานประจาํ ปี (แบบ 56-1 One Report)
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กระบวนการประเมินตนเอง แบ่งเป็ น
• การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ
 คณะกรรมการบริษั ท เป็ น ผูอ
้ นุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีหน่วยงานกํากับดูแลกําหนด
เลขานุการบริษัท เป็ นผูส้ รุ ปและวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิ ภาพการดําเนินงานของคณะกรรมการ
บริษัท และรายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้คณะกรรมการบริษัท
 เลขานุการบริษั ท นําผลวิเคราะห์และความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษั ท ไปจัดทําแผนเพื่ อดําเนินการ
ปรับปรุง


• การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล
คณะกรรมการบริษัท เป็ นผูอ้ นุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีหน่วยงานกํากับดูแล กําหนด
 กรรมการรายบุคคล เป็ นผูป
้ ระเมินตนเอง เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ความเป็ น
อิสระ โครงสร้างการบริหาร การพัฒนาความรู ้ และความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร
 เลขานุก ารบริษั ท เป็ น ผู้ส รุ ป ผลและวิ เคราะห์ผ ลการประเมิ น รายงานคณะกรรมการบริษั ท เพื่ อ จัด ทํา
แผนพัฒนากรรมการรายบุคคล


หลักเกณฑ์การประเมินตนเอง
• หลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ
 โครงสร้างและคุณ สมบัติ ของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ความหลากหลายของกรรมการ สัดส่วนของ
กรรมการ คุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย การใช้เวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณา
เรือ่ งที่สาํ คัญ รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระบบการควบคุมภายในการจัดการความเสีย่ ง
 การประชุมคณะกรรมการ ประกอบด้วย กําหนดการประชุมล่วงหน้าทัง้ ปี คุณภาพเอกสาร ความเพียงพอ
ของข้อมูลต่อการตัดสินใจของกรรมการ
 การทําหน้าที่ของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ประสิทธิ ภาพในการเข้าร่วมประชุม ความเป็ นอิสระในการ
ตัดสินใจลงมติและการแสดงความเห็นของกรรมการ การกําหนดกรอบเวลาในการประชุม


ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ ประกอบด้วย การเปิ ดโอกาสให้มีการปรึกษาหารือร่วมกัน การเปิ ดโอกาสให้มี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปั ญหา
 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ
้ ริหาร ประกอบด้วย ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการ มีความรู ค้ วามเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และสภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ
ของบริษัท แผนสืบทอดตําแหน่งงาน


• หลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล
 โครงสร้า งและคุณ สมบัติ ข องคณะกรรมการ ประกอบด้ว ย ความหลากหลายของคณะกรรมการ ความ
เหมาะสมเพียงพอในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ
 การประชุ ม ของคณะกรรมการ ประกอบด้ว ย การเข้า ร่ว มประชุ ม การแสดงความเห็ น ในการประชุ ม
การศึกษาข้อมูลการประชุมล่วงหน้า
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บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ความเป็ นอิสระของกรรมการในการ
แสดงความเห็น ความเพียงพอในการเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท ระบบการควบคุมภายในและการจัดการ
ความเสีย่ ง การเปิ ดเผยข้อมูล

3.7.3

คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอก มาช่วยในการกําหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และเปิ ดเผยการดําเนินการดังกล่าวไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาํ ปี /รายงานประจาํ ปี (แบบ 56-1 One Report)

3.7.4

ผลการประเมินของคณะกรรมการจะถูกนําไปใช้ประกอบพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ

3.8 คณะกรรมการจะกํากับ ดูแลให้ค ณะกรรมการและกรรมการแต่ล ะคน มีค วามรู ค้ วามเข้าใจเกี่ ยวกับ บทบาทหน้าที่
ลักษณะการประกอบธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รบั
การเสริมสร้างทักษะและความรูส้ าํ หรับการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการอย่างสมํ่าเสมอ
3.8.1

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมและการให้ความรูแ้ ก่ผเู้ กี่ยวข้องในระบบการ
กํากับดูแลกิจการของบริษัทแก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง

3.8.2

ทุกครัง้ ที่มีการแต่งตัง้ กรรมการใหม่ ฝ่ ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
กรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

3.8.3

คณะกรรมการมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบธุรกิจ รวมทัง้ ได้รบั ทราบข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั จากฝ่ ายจัดการอย่างสมํ่าเสมอผ่านช่องทางที่เหมาะสม
เช่น จดหมายอิเล็คทรอนิคส์ การประชุมกรรมการ เป็ นต้น

3.8.4

บริษัทจะเปิ ดเผยข้อมูลการฝึ กอบรมและพัฒนาความรูอ้ ย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาํ ปี /รายงานประจาํ ปี (แบบ 56-1 One Report)

3.9 คณะกรรมการจะดูแลให้ม่นั ใจว่าการดําเนินงานของคณะกรรมการเป็ นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่
จําเป็ น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู แ้ ละประสบการณ์ที่จาํ เป็ นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการ
3.9.1

บริษัทจัดให้มีกาํ หนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละคน
ทราบกําหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้

3.9.2

บริษัทกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปี ละ 6 ครัง้ โดยกําหนดวันประชุมไว้ลว่ งหน้าตลอดทัง้ ปี และ
อาจมีการประชุมอีก 1 ครัง้ ในหนึ่งเดือนก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี รวมทัง้ อาจมีประชุมวาระพิเศษเพิ่ม
ตามความจําเป็ น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความล่องตัวต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท ในแต่ละเดือนจึงจัดให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึง่ ทําหน้าที่ตดั สินใจตามอํานาจหน้าที่ที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดย
ทุกครัง้ ที่มีการประชุมกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารจะนําเรื่องที่ผ่านการพิจารณามาแจ้งให้คณะกรรมการ
บริษัททราบ เพื่อให้สามารถกํากับ ควบคุม ดูแล การปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์
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3.9.3

ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็ นผูด้ แู ลให้ความ
เห็นชอบและร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องที่จะบรรจุเข้าเป็ นวาระการประชุม โดยได้เปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละคน
สามารถเสนอเรื่องที่เป็ นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสูว่ าระการประชุมอย่างอิสระได้ดว้ ย และถือเป็ นความรับผิดชอบของ
กรรมการแต่ละคนที่จะเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้ หมดที่ได้
จัดให้มีขนึ ้ ในรอบปี

3.9.4

เลขานุการคณะกรรมการบริษั ททําหน้าที่ จัดส่งหนังสือเชิ ญ ประชุ มพร้อมระเบี ยบวาระการประชุ ม และเอกสาร
ประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทําการ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาก่อนล่วงหน้า เว้น
แต่ในกรณีจาํ เป็ นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกําหนดวันประชุม
ให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครัง้ เลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเป็ นผูบ้ นั ทึกรายงานการ
ประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองใน
การประชุมครัง้ ถัดไป รวมทัง้ เป็ นผูจ้ ัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
โดยปกติคณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมการประชุมทุกคนทุกครัง้ ยกเว้นแต่มีเหตุจาํ เป็ น ซึ่งจะแจ้งเป็ นการล่วงหน้า
ก่อนการประชุม

3.9.5

ประธานกรรมการบริษัททําหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม มีหน้าที่ดแู ลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่างเพียงพอ ซึ่ง
กรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระในประเด็นที่สาํ คัญโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้
และผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องอย่างเป็ นธรรม
ในการประชุมจะต้องมีกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึง่ (1/2) ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด จึงจะครบองค์ประชุม
ทัง้ นี ้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
เสียง โดยกรรมการที่มีสว่ นได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ / หรือไม่ใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชีข้ าด ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ
ในทีป่ ระชุม ต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้ หมดที่เข้าประชุม
กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสําคัญอื่นๆ และหากกรรมการอิสระ
หรือกรรมการตรวจสอบมี ขอ้ สงสัย ใดๆ กรรมการอื่น ๆ และฝ่ ายจัดการของบริษั ท ต้อ งดําเนิ น การตอบข้อสงสัย
ดังกล่าวอย่างรวดเร็วและครบถ้วนเท่าที่จะเป็ นไปได้
ในกรณี ที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับ มติที่ป ระชุม กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษั ท บันทึกข้อคัด ค้านไว้ใน
รายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการได้

3.9.6

คณะกรรมการสนับสนุนให้ผบู้ ริหารระดับสูงหรือฝ่ ายบริหารที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตามความ
จําเป็ นและเห็นสมควร และนําเสนอสารสนเทศ รายละเอียดข้อมูลที่เป็ นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผูท้ ี่เกี่ยวข้องอีกทัง้
จะได้รบั ทราบนโยบายโดยตรงเพื่อสามารถนําไปปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ เพื่อประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจของคณะกรรมการ ตลอดจนเพื่อให้คณะกรรมการมีโอกาสรูจ้ กั ผูบ้ ริหารระดับสูงและสําหรับใช้ประกอบการ
พิจารณาแผนการสืบทอดงานในอนาคต
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3.9.7

คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จาํ เป็ นเพิ่มเติมได้จาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท หรือ
ผูบ้ ริหารอื่นที่ได้รบั มอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กาํ หนด และในกรณี ที่จาํ เป็ น คณะกรรมการอาจจัดให้มี
ความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผูป้ ระกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็ นค่าใช้จ่ายของบริษัท

3.9.8

คณะกรรมการกําหนดให้กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารสามารถประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการที่
เป็ นผูบ้ ริหารหรือฝ่ ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมการประชุม เพื่อเปิ ดโอกาสให้อภิปรายปั ญหาต่างๆ ทัง้ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ
ของบริษัทและเรือ่ งที่อยู่ในความสนใจ โดยแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ทราบถึงผลการประชุม รวมทัง้ รายงาน
ผลการประชุมให้ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัททราบด้วย ในการประชุมให้ประธานกรรมการ
เป็ นประธานของการประชุม หากประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ให้ที่ประชุมคัดเลือกกรรมการ
หนึ่งท่าน เพื่อทําหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุมแทน และให้เลขานุการบริษัทเป็ นเลขานุการของการประชุมของ
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร

3.9.9

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ เลขานุการบริษัท ที่มีคณ
ุ สมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสม มี
หน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทําหน้าที่ให้คาํ แนะนําด้านกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบตั ิหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้
ประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการ โดยได้เปิ ดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํ ปี /รายงานประจาํ ปี (แบบ 56-1 One Report) และเว็บไซต์ของบริษัท

3.9.10 คณะกรรมการบริษัทได้สง่ เสริมและสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รบั การฝึ กอบรมและพัฒนาความรู อ้ ย่างต่อเนื่อง
ทัง้ ด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบตั ิหน้าที่เลขานุการบริษัท
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