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หมวด 3 

เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ีประสิทธิผล 
 

3.1 คณะกรรมการมีความรบัผิดชอบในการกาํหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการ ทัง้ในเรื่องขนาดองคป์ระกอบและ

สดัสว่นกรรมการท่ีเป็นอิสระ ท่ีเหมาะสมและจาํเป็นตอ่การนาํพาองคก์รสูว่ตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัท่ีกาํหนดไว ้

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสาํคัญในฐานะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ในการกาํหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และ

งบประมาณใหฝ่้ายจัดการดาํเนินงาน เพ่ือบรรลวุตัถปุระสงคใ์นการดาํเนินกิจการ และควบคมุดูแลการดาํเนินงานของฝ่าย

จดัการใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่ไดม้อบหมายไว ้ดว้ยความยตุิธรรม โปรง่ใส สอดคลอ้งกบักฎหมาย ขอ้บงัคบัและนโยบาย

ตา่งๆ รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ ดว้ยเหตนีุ ้คณะกรรมการบริษัท จะไดร้บัการแต่งตัง้จากผูถื้อหุน้ดว้ยกระบวนการท่ีโปรง่ใส 

ทกุท่านจึงตอ้งเป็นผูที้่มีความรูค้วามเช่ียวชาญและประสบการณท่ี์สามารถเอือ้ประโยชนใ์หแ้ก่บริษัทมีความทุ่มเท ใหเ้วลา

อย่างเต็มท่ีในการปฏิบตัิหนา้ท่ี มีภาวะผูน้าํ มีวิสยัทศัน ์มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ สามารถดูแลใหม้ีระบบงานท่ีให้

ความเช่ือมั่นไดว้่ากิจกรรมต่างๆ ของบรษัิทใหด้าํเนินไปในลกัษณะท่ีถกูตอ้งตามกฎหมาย และมีจรยิธรรม และตอ้งเป็นอิสระ

จากฝ่ายจดัการของบรษัิทโดยจดัใหม้ีระบบแบง่แยกหนา้ท่ีความรบัผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการท่ีชดัเจน 

3.1.1 โครงสรา้งคณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติหลากหลายทัง้ในดา้นทักษะ ประสบการณ ์

ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชนต์่อบริษัท โดยเป็นผูม้ีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดนโยบายและภาพรวม

ขององคก์ร แผนการดาํเนินธุรกิจ รวมทัง้มีบทบาทสาํคญัในการกาํกบัดแูล ตรวจสอบ ประเมินผลการดาํเนินงานของ

บริษัทใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ตลอดจนดาํเนินกิจการของบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บังคับ และมติท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ มีจรยิธรรม ภายใตจ้รรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ รวมทัง้การกาํกบัดแูลให้

การบริหารจดัการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางท่ีไดก้าํหนดไว ้และก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อ

บริษัทและผู้ถือหุ้น ซึ่งโครงสรา้งกรรมการต้องมีกรรมการท่ีไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร อย่างน้อย 1 คน ท่ีมี

ประสบการณใ์นธุรกิจซือ้มาขายไปเก่ียวกบัสนิคา้ดา้นวิศวกรรมซึง่เป็นธุรกิจหลกัของบรษัิท  และอย่างนอ้ยอีก 1 คน 

ท่ีมีประสบการณด์า้นบญัชีและการเงิน โดยคณะกรรมการจดัใหม้ีการเปิดเผยนโยบายในการกาํหนดองคป์ระกอบ

ของคณะกรรมการดงักลา่ว รวมถึงจาํนวนปีการดาํรงตาํแหนง่กรรมการในบรษัิทของกรรมการแตล่ะคนในแบบแสดง

รายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) และเว็บไซตข์องบรษัิท 

3.1.2 คณะกรรมการบริษัทมีจาํนวนกรรมการเพียงพอท่ีจะกาํกับดูแลธุรกิจของบริษัท ซึ่งประกอบดว้ยบุคคล ท่ีมีความรู ้

ประสบการณ์ และความสามารถท่ีเพียงพอท่ีจะปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยตอ้งมีจาํนวนกรรมการ

รวมกันไม่นอ้ยกว่า 5 คน ตามกฎหมาย และมีกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารอย่างนอ้ยกึ่งหนึ่งของกรรมการทัง้คณะ 

เพ่ือใหม้ีการถ่วงดลุระหวา่งกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิารกบักรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร  

3.1.3  โครงสรา้งคณะกรรมการของบริษัทมีสดัสว่นของกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมดของ

บริษัท และให้มีกรรมการอิสระเป็นกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีส ํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนดไว ้ทัง้นี ้กรรมการอิสระจะสามารถใหค้วามเห็นเก่ียวกับ

การทาํงานของฝ่ายจัดการไดอ้ย่างอิสระ ทาํใหเ้กิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจน

สอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหาร เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท อีกทั้งกรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบทกุทา่นมีคณุสมบตัิเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุท่ีเก่ียวขอ้งทกุประการ 

3.1.4  คณะกรรมการเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้โดยรวม มิใช่ตวัแทนของผูถื้อหุน้กลุม่ใดกลุม่หนึง่ 
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3.1.5  คณะกรรมการมีนโยบายใหม้ีจาํนวนกรรมการท่ีไมไ่ดเ้ป็นกรรมการอิสระใหเ้ป็นไปตามสดัสว่นอยา่งยตุิธรรมของเงิน

ลงทนุของผูถื้อหุน้ท่ีมีอาํนาจควบคมุ (Controlling Shareholders) ในบรษัิท 

3.1.6  การแต่งตัง้กรรมการใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับบริษัทและขอ้กาํหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้จะตอ้งมีความ

โปรง่ใสและชดัเจน ในการสรรหากรรมการใหด้าํเนินการผา่นกระบวนการกาํกบัดแูลกิจการและการพิจารณาจะตอ้ง

มีประวตัิการศึกษาและประสบการณก์ารประกอบวิชาชีพของบคุคลนัน้ๆ โดยมีรายละเอียดท่ีเพียงพอ เพ่ือประโยชน์

ในการตดัสนิใจของคณะกรรมการและผูถื้อหุน้ 

  ตามขอ้บงัคบัของบริษัทกาํหนดไวว้่าในการประชุมสามญัประจาํปีทกุครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอย่าง

นอ้ยจาํนวนหนึง่ในสามโดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบง่ออกใหเ้ป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียง

ท่ีสดุกบัสว่นหนึ่งในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้

จบัสลากวา่ผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหนง่ กรรมการผู้

ออกจากตาํแหนง่ไปนัน้อาจจะเลอืกเขา้รบัตาํแหนง่อีกก็ได ้  

3.1.7  กรรมการมีวาระการดาํรงตาํแหน่งตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบับรษัิท กรรมการท่ีพน้จากตาํแหนง่อาจไดร้บัเลือกเขา้

มาดาํรงตาํแหน่งใหม่อีกไดโ้ดยไม่จาํกัดจาํนวนครัง้ สาํหรบัคุณสมบัติในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระนั้น 

คณะกรรมการ กาํหนดเป็นนโยบายวา่ ใหก้รรมการอิสระมีการดาํรงแหนง่ตอ่เน่ืองไมเ่กิน 9 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีไดร้บัการ

แตง่ตัง้ หรอืนบัตัง้แตว่นัท่ีบรษัิทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์โดยไมม่ขีอ้ยกเวน้ 

3.2   คณะกรรมการจะเลือกบคุคลท่ีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลใหม้ั่นใจว่า องคป์ระกอบและการดาํเนินงาน

ของคณะกรรมการเอือ้ตอ่การใชด้ลุพินิจในการตดัสนิใจอยา่งมีอิสระ 

3.2.1 ประธานกรรมการ ไม่ดาํรงตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เพ่ือถ่วงดลุอาํนาจในการบริหารงาน และควรมาจาก

กรรมการอิสระ ทัง้นีห้ากภายหลงัไม่สามารถแยกทัง้สองตาํแหน่งออกจากกัน กรรมการบริษัทจะส่งเสริมใหเ้กิด

ถ่วงดลุอาํนาจ ผา่นทางโครงสรา้งคณะกรรมการบรษัิท 

3.2.2 คณะกรรมการไดพิ้จารณาแบง่อาํนาจและความรบัผิดชอบในการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดแูล และการบรหิารงาน

ประจําวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารถูกเลือกตั้งจาก

คณะกรรมการบริษัท  ซึ่งประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไม่ไดเ้ป็นบคุคลเดียวกนั  เพ่ือใหเ้กิดความ

ชดัเจนในดา้นความรบัผิดชอบระหวา่งการกาํหนดนโยบาย การกาํกบัดแูลและการบรหิารงานประจาํ ทัง้นี ้บรษัิทได้

แบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับผูบ้ริหารอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุล

อาํนาจการดาํเนินงาน โดยคณะกรรมการบรษัิททาํหนา้ท่ีในการกาํหนดนโยบายและกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของ

ผูบ้ริหารในระดับนโยบาย ขณะท่ีผูบ้ริหารทาํหนา้ท่ีบริหารงานของบริษัทในดา้นต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ี

กาํหนด ทัง้นี ้ประธานกรรมการไมไ่ดร้ว่มบริหารงานปกติประจาํวนั แต่ใหก้ารสนบัสนนุและคาํแนะนาํในการดาํเนิน

ธุรกิจของฝ่ายจดัการผา่นทางประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารอยา่งสมํ่าเสมอ ในขณะท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารรบัผิดชอบ

เก่ียวกบัการบรหิารจดัการบรษัิทภายใตก้รอบอาํนาจท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

3.2.3 หนา้ท่ีความรบัผิดชอบของประธานกรรมการในฐานะผูน้าํของคณะกรรมการบรษัิท มีดงันี ้

• เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท  ตามระยะเวลาท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบับริษัท  หรอืกรณีท่ีจาํเป็นเรง่ด่วน  เป็น

ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถื้อหุน้  ตลอดจนมีบทบาทในการกาํหนดระเบียบ

วาระการประชมุรว่มกบัประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 
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• สนบัสนนุและเปิดโอกาสใหก้รรมการทกุคนหรือผูถื้อหุน้มีสว่นรว่มในการประชุม สง่เสรมิใหก้รรมการใชด้ลุยพินิจ

ท่ีรอบคอบ และแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ 

• สนบัสนนุและสง่เสริมใหค้ณะกรรมการบริษัท ปฏิบตัิหนา้ท่ีอย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี

ความรบัผิดชอบและตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีด ี

• กํากับ ติดตาม และดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งไปเพ่ือบรรลุ

วตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของบรษัิท 

• ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ  เป็นไปอย่างมี

ประสทิธิภาพ และบรรลตุามวตัถปุระสงคท่ี์กาํหนดไว ้

3.2.4 คณะกรรมการบริษัท กาํหนดเป็นนโยบายว่า ใหก้รรมการอิสระมีการดาํรงแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ี

ไดร้บัการแตง่ตัง้ หรอืนบัตัง้แตว่นัท่ีบรษัิทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์โดยไมม่ีขอ้ยกเวน้ 

3.2.5  คณะกรรมการจะพิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองขอ้มูลและ

เสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการเห็นชอบตอ่ไป 

3.2.6 คณะกรรมการจะดแูลใหม้ีการเปิดเผยบทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย จาํนวนครัง้

ของการประชุม จาํนวนครัง้ท่ีกรรมการแตล่ะทา่นเขา้รว่มประชุมในปีท่ีผ่านมา ทัง้นีร้วมถึงรายงานผลการปฏิบตัิงาน

ของคณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุ 

3.3   คณะกรรมการจะกาํกบัดแูลใหก้ารสรรหาและคดัเลอืกกรรมการมีกระบวนการท่ีโปรง่ใสและชดัเจน เพ่ือใหไ้ด้

คณะกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบท่ีกาํหนดไว ้

การสรรหากรรมการจะตอ้งมีความโปรง่ใสและชัดเจน โดยดาํเนินการผ่านกระบวนการกาํกับดูแลกิจการ และ การพิจารณา

จะตอ้งมีประวตัิการศึกษา และประสบการณก์ารประกอบวิชาชีพของบคุคลนัน้ๆ โดยมีรายละเอียดท่ีเพียงพอ เพ่ือประโยชนใ์น

การตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษัิทและผูถื้อหุน้  โดยมีกระบวนการสรรหากรรมการของบรษัิท ดงันี ้

3.3.1 คณุสมบตัิของกรรมการบรษัิท 

1. กรรมการตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ ท่ีจะเป็นประโยชนต์่อการดาํเนินธุรกิจ มี

ความซื่อสตัย ์สจุรติ มีจรยิธรรมในการดาํเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอท่ีจะอทิุศความรู ้ความสามารถและปฏิบตัิ

หนา้ท่ีใหแ้ก่บรษัิทอยา่งเต็มท่ี 

2. กรรมการตอ้งมีคุณสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม กฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจาํกัด และ

กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ตอ้งไมม่ีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะ

ไดร้บัความไวว้างใจใหบ้ริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามท่ีคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศกาํหนด โดยจะตอ้งเป็นบคุคลท่ีมีช่ืออยูใ่นระบบขอ้มลูรายช่ือกรรมการและผูบ้รหิารของ

บรษัิทท่ีออกหลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารแสดงช่ือบคุคลในระบบ

ขอ้มลูรายช่ือกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทท่ีออกหลกัทรพัย ์

3. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท หรือเขา้

เป็นหุน้สว่น หรอืกรรมการในนิติบคุคลอ่ืนท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบรษัิท ไมว่า่จะ

ทาํเพ่ือประโยชนข์องตนหรอืประโยชนข์องบคุคลอ่ืน เวน้แตจ่ะแจง้ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้ 
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3.3.2 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คดัเลือกบคุคลท่ีเหมาะสมเขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการของบรษัิท ดว้ย

การเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณวุฒิ  ประสบการณ์ ศักยภาพ โดยจะพิจารณาให้ความสําคัญต่อผู้มีทักษะ 

ประสบการณท่ี์มีความจาํเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท พิจารณาจากทาํเนียบกรรมการของสมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบรษัิทไทย หรอืของหนว่ยงานอ่ืนๆ ท่ีมีการจดัทาํขอ้มลูดงักลา่ว หรอืช่องทางอ่ืนๆ ท่ีบรษัิทพิจารณา

เห็นสมควร 

3.3.3 บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นรายย่อยเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัยแ์ละตามคณุสมบตัิท่ีบริษัทกาํหนด  เพ่ือเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท  โดยจะประกาศเชิญชวนใน

เว็บไซตข์องบริษัท ลว่งหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ ตัง้แต่วนัที ่1 ตลุาคม ถึงวนัที ่31 ธนัวาคมของทกุปี เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้

เสนอรายช่ือและประวตัิบคุคลเขา้มายงับรษัิท  ซึ่งบรษัิทไดก้าํหนดสดัสว่นของการถือหุน้ขัน้ตํ่าสาํหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ

เสนอช่ือกรรมการลว่งหนา้ โดยตอ้งถือหุน้รวมกนัไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของจาํนวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท 

3.3.4 การพิจารณาจะตอ้งมีประวตัิการศึกษา และประสบการณก์ารประกอบวิชาชีพของบคุคลนัน้ๆ โดยมีรายละเอียดท่ี

เพียงพอ เพ่ือประโยชนใ์นการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษัิท 

3.3.5  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา เสนอคณะกรรมการบริษัท 

ก่อนท่ีจะมีกรรมการครบวาระเป็นประจาํทกุปี หากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอช่ือกรรมการ

รายเดิมเขา้ดาํรงตาํแหนง่อีกวาระหนึง่ จะตอ้งนาํผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีของกรรมการรายดงักลา่วมาพิจารณาดว้ย 

3.3.6 หากมีการแต่งตัง้ท่ีปรกึษาของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนในดา้นการสรรหาและคดัเลอืกกรรมการ 

บริษัทจะเปิดเผยขอ้มูลของท่ีปรึกษาไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี/รายงานประจําปี (แบบ 56-1 One 

Report) ซึง่ครอบคลมุถึงการพิจารณาความเป็นอิสระ หรอืความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ดว้ย 

3.3.7 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนนาํเสนอรายช่ือเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบรษัิทจะพิจารณาความเหมาะสมของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการ รวมถึง

ดแูลใหก้ารเลอืกและแตง่ตัง้กรรมการเป็นไปตามวิธีการท่ีระบไุวใ้นขอ้บงัคบัของบรษัิท เสนอตอ่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือ

พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ตอ่ไป 

3.3.8  ท่ีประชมุผูถื้อหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุน้ท่ีตนถือ  โดยใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม

และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

2. ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตัง้บุคคล คนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีท่ี

เลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้

3. บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ เทา่จาํนวนกรรมการท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในลาํดบัถัดลงมา มีคะแนนเสียง

เทา่กนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด    
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3.3.9 คณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการอิสระ เขา้รว่มในคณะกรรมการ

บรษัิท ทัง้นี ้บรษัิทมีนโยบายแต่งตัง้กรรมการอิสระไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ และมีจาํนวนกรรมการ

อิสระอยา่งนอ้ย 3 คน  

3.3.10 หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระ อิงตามหลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกกรรมการบรษัิท  โดยคณุสมบตัิของผูท่ี้จะ

มาทาํหนา้ท่ีเป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบตัิและลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการตามพระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงประกาศ ขอ้บังคับ และ/หรือ 

ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง โดยกรรมการอิสระจะมีคณุวฒุิการศกึษา ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ประสบการณก์ารทาํงาน 

และความเหมาะสมอ่ืนๆ ประกอบกนั เพ่ือนาํเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบรษัิท

ต่อไป ทัง้นี ้หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตาํแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตัง้

กรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบตัิตามท่ีกาํหนดขา้งตน้เขา้มาดาํรงตาํแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระท่ีเขา้เป็นกรรมการ

แทนจะอยูใ่นตาํแหนง่ไดเ้พียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการอิสระท่ีตนแทน 

3.3.11 คณะกรรมการบรษัิทไดก้าํหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ ดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผู้

ถือหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษัิท ทัง้นีใ้หน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูม้ี

อาํนาจควบคมุของบรษัิท บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืของผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุของบรษัิท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนเขา้ดาํรงตาํแหนง่เป็น

กรรมการอิสระ 

3. ไม่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส 

พ่ีนอ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรอืบคุคลท่ีจะไดร้บั

การเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี

อาํนาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่

เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ

ดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัไดร้บัแตง่ตัง้ใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการอิสระ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุของบรษัิท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของสาํนกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบ

บญัชีของบรษัิท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัท สงักดัอยู ่

เวน้แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รบัแต่งตั้งให้เข้าดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรกึษา

ทางการเงิน ซึ่งไดร้บัคา่บริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บรษัิทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้

รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผู้

ใหบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัไดร้บั

แตง่ตัง้ใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการอิสระ 
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7.  ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการ ของบรษัิท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้ซึง่

เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้ง กบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนั ท่ีมีนัยกบักิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย 

หรอืไมเ่ป็นหุน้สว่นท่ีมีนยัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ี

รบัเงินเดือนประจาํ หรอืถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทอ่ืน ซึ่งประกอบ

กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระ เก่ียวกบัการดาํเนินงานของบรษัิท 

10. ทัง้นี ้กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรบัรองคณุสมบตัิความเป็นอิสระของตนเอง อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดย

จะแจง้พรอ้มกบัการรายงานขอ้มูลประวตัิกรรมการ ณ สิน้ปี สาํหรบัจดัทาํแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/

รายงานประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) ของบรษัิท 

3.4   ในการเสนอคา่ตอบแทนคณะกรรมการใหผู้ถื้อหุน้อนมุตัิ คณะกรรมการจะพิจารณาใหโ้ครงสรา้งและอตัราคา่ตอบแทนมีความ

เหมาะสมกบัความรบัผิดชอบ จงูใจใหค้ณะกรรมการนาํพาองคก์รใหด้าํเนินงานตามเปา้หมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 
 

3.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการจะสอดคลอ้งกบัหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ ประสบการณ ์ภาระหนา้ท่ีขอบเขตของบทบาทและ

ความรบัผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัจากกรรมการแต่ละคน 

คณะกรรมการบริษัทมีการกาํหนดนโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการท่ีชัดเจน และเสนอขอ

อนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ทกุปี  โดยอาจกาํหนดเป็นจาํนวนท่ีแนน่อน หรอืวางเป็นหลกัเกณฑแ์ละจะกาํหนดไวเ้ป็น

คราวๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ้ ซึ่งพิจารณาบนหลกัเกณฑข์องความโปรง่ใส 

สามารถตรวจสอบได ้รวมทัง้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม เปรียบเทียบไดก้ับระดับท่ีปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ขนาด

กิจการท่ีใกลเ้คียงกนั และเพียงพอท่ีจะจูงใจและรกัษากรรมการท่ีมีคณุภาพตามท่ีตอ้งการ พรอ้มกนันี ้ยงัพิจารณา

ถึงหนา้ท่ีรบัผิดชอบท่ีไดร้บัเพ่ิมขึน้ สาํหรบักรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายใหร้บัตาํแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย เช่น 

กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหิารความเสีย่ง กรรมการบรหิาร เป็นตน้  

3.4.2 คา่ตอบแทนกรรมการจะตอ้งสอดคลอ้งกบัหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ ประสบการณ ์ภาระหนา้ท่ีขอบเขตของบทบาทและ

ความรบัผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดร้บัจากกรรมการแตล่ะคน 

3.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการ ตอ้งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน ซึ่งไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการในอนัท่ีจะไดร้บั

คา่ตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานของบรษัิท 

3.4.4 คา่ตอบแทนกรรมการตอ้งไม่ขดัหรอืแยง้กบัการดาํรงคณุสมบตัิของกรรมการอิสระตามท่ีกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 

3.5 คณะกรรมการกาํกบัดแูลใหก้รรมการทกุคนมีความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิหนา้ท่ีและจดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอ 

3.5.1 คณะกรรมการกาํหนดจาํนวนบรษัิทท่ีกรรมการแต่ละคนจะไปดาํรงตาํแหนง่ในบรษัิทอ่ืนไม่เกิน 3 บรษัิทจดทะเบียน 

โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ โดยคาํนึงถึงประสิทธิภาพการทาํงานของกรรมการท่ีดาํรงตาํแหน่งหลายบริษัทอย่างรอบคอบ 

และเพ่ือใหม้ั่นใจวา่กรรมการสามารถทุม่เทเวลาในการปฏิบตัิหนา้ท่ีในบรษัิทไดอ้ยา่งเพียงพอ  

หมวด 3 เสรมิสรา้งคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล  หนา้ 6/11  



 
3.5.2 คณะกรรมการกาํหนดนโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนของกรรมการบริษัท ตามระเบียบขอ้บงัคบั

ของบริษัท ท่ีว่ากรรมการบรษัิทจะประกอบกิจการ หรือเขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหุน้ส่วนไม่จาํกัด

ความรบัผิดในหา้งหุน้สว่นจาํกดั หรอืเป็นกรรมการของบรษัิทจาํกดัหรอืบรษัิทมหาชนจาํกดัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมี

สภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท ไมไ่ด ้เวน้แตจ่ะแจง้ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบกอ่นท่ีจะ

มีมติแตง่ตัง้  

3.5.3 กรรมการบริษัทจะรายงานการดาํรงตาํแหน่งอ่ืนของตนเองเป็นประจาํทุกปีในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี/

รายงานประจาํปี (แบบ 56-1 One Report)   

3.5.4 คณะกรรมการไมม่ีนโยบายสง่ผูบ้รหิารเขา้ไปเป็นกรรมการในบรษัิทอ่ืนนอกกลุม่บรษัิท ในกรณีท่ีผูบ้รหิารของบรษัิทจะ

เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน ตอ้งไดร้บัอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อน ยกเวน้การดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการในองคก์รการกุศลท่ีไมแ่สวงหากาํไร ทัง้นี ้การดาํรงตาํแหน่งตอ้งไม่ขดักบับทบญัญัติของกฎหมาย ขอ้บงัคบั 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบรษัิท และตอ้งไมใ่ชต้าํแหนง่งานในบรษัิทไปอา้งอิงเพ่ือสง่เสรมิธุรกิจภายนอก 

3.5.5 เป็นความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนท่ีจะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของจํานวนการประชุม

คณะกรรมการบรษัิททัง้หมดท่ีไดจ้ดัใหม้ีขึน้ในรอบปี 

3.6 คณะกรรมการควรกาํกบัดแูลใหม้ีกรอบและกลไกในการกาํกับดูแลนโยบายและการดาํเนินงานของบริษัทย่อย บริษัท

รว่ม ท่ีบรษัิทไปลงทนุอยา่งมีนยัสาํคญั 

3.6.1 กาํหนดนโยบายในการกาํกบัดแูลบรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม  

(ก) กาํหนดขอบขา่ยหนา้ท่ีของบคุคลท่ีเป็นตวัแทนบรษัิท 

(ข) ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อย บริษัทรว่มท่ีเหมาะสมและรดักุมเพียงพอและการทาํรายงานต่างๆ 

เป็นไปอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายและหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

(ค)  การเปิดเผยขอ้มูลฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานการทาํรายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน การได้มาหรือ

จาํหนา่ย ไปซึง่ทรพัยส์นิ การทาํรายการอ่ืนท่ีสาํคญั การเพ่ิมทนุ การลดทนุ การเลกิบรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม เป็นตน้  

3.6.2 หากเป็นการเขา้รว่มทนุในกิจการอ่ืนอย่างมีนยัสาํคญั กลา่วคือ มีสดัสว่นการถือหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสียงตัง้แต่รอ้ยละ 

20 ถึงรอ้ยละ 50 และจาํนวนเงินลงทนุมีนยัสาํคญัตอ่บรษัิท ในกรณีท่ีจาํเป็น คณะกรรมการควรดแูลใหม้ีการจดัทาํ 

Shareholders’ agreement หรือขอ้ตกลงอ่ืน เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนเก่ียวกบัอาํนาจในการบรหิารจดัการและการมี

ส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสาํคญั การติดตามผลการดาํเนินงาน เพ่ือสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการจัดทาํงบ

การเงินของบรษัิทไดต้ามมาตรฐานและกาํหนดเวลา 

3.7 คณะกรรมการจะจัดใหม้ีการประเมินผลการปฏิบัติหนา้ท่ีประจาํปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและ

กรรมการรายบคุคล โดยผลประเมินจะถกูนาํไปใชส้าํหรบัการพฒันาการปฏิบตัิหนา้ท่ีตอ่ไปดว้ย 

3.7.1 บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานดว้ยตนเอง (Self-Assessment) เป็นประจาํอย่าง

นอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือใหค้ณะกรรมการรว่มกนัพิจารณาผลงานและปัญหาเพ่ือการปรบัปรุงแกไ้ขตอ่ไป 

3.7.2 บริษัทจะเปิดเผยหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน และผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมไวใ้นแบบแสดงรายการ

ขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) 
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กระบวนการประเมินตนเอง แบง่เป็น 

• การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ 

 คณะกรรมการบริษัท เป็นผูอ้นุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล เพ่ือใหเ้กิดความถูกตอ้ง  ครบถ้วน และ

เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์หนว่ยงานกาํกบัดแูลกาํหนด 

 เลขานุการบริษัท เป็นผูส้รุปและวิเคราะหผ์ลการประเมินประสิทธิภาพการดาํเนินงานของคณะกรรมการ

บรษัิท และรายงานผลการวิเคราะหจ์ากการประเมินใหค้ณะกรรมการบรษัิท 

 เลขานุการบริษัท นาํผลวิเคราะหแ์ละความเห็นเพ่ิมเติมจากคณะกรรมการบริษัท ไปจัดทาํแผนเพ่ือดาํเนินการ

ปรบัปรุง 

• การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล 

 คณะกรรมการบริษัท เป็นผูอ้นุมัติ และทบทวนแบบประเมินผล เพ่ือใหเ้กิดความถูกตอ้ง  ครบถ้วน และ

เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์หนว่ยงานกาํกบัดแูล กาํหนด 

 กรรมการรายบคุคล เป็นผูป้ระเมินตนเอง เพ่ือแสดงความเห็นเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของกรรมการ  ความเป็น

อิสระ  โครงสรา้งการบรหิาร  การพฒันาความรู ้และความเห็นเก่ียวกบัการบรหิารจดัการองคก์ร 

 เลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปผลและวิเคราะห์ผลการประเมินรายงานคณะกรรมการบริษัท  เพ่ือจัดทํา

แผนพฒันากรรมการรายบคุคล 

 หลักเกณฑก์ารประเมินตนเอง 

• หลักเกณฑก์ารประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ 

 โครงสรา้งและคุณสมบตัิของคณะกรรมการ  ประกอบดว้ย  ความหลากหลายของกรรมการ สดัส่วนของ

กรรมการ  คณุสมบตัิของคณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะคณะ 

 บทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบดว้ย การใชเ้วลาท่ีเพียงพอตอ่การพิจารณา

เรือ่งท่ีสาํคญั  รายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ระบบการควบคมุภายในการจดัการความเสีย่ง 

 การประชุมคณะกรรมการ ประกอบดว้ย กาํหนดการประชุมลว่งหนา้ทัง้ปี คุณภาพเอกสาร  ความเพียงพอ

ของขอ้มลูตอ่การตดัสนิใจของกรรมการ   

 การทาํหนา้ท่ีของคณะกรรมการ ประกอบดว้ย ประสิทธิภาพในการเขา้รว่มประชุม  ความเป็นอิสระในการ

ตดัสนิใจลงมติและการแสดงความเห็นของกรรมการ  การกาํหนดกรอบเวลาในการประชมุ     

 ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ ประกอบดว้ย การเปิดโอกาสใหม้ีการปรกึษาหารือรว่มกนั  การเปิดโอกาสใหม้ี

สว่นรว่มในการแกไ้ขปัญหา 

 การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร ประกอบดว้ย ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีและความ

รบัผิดชอบของกรรมการ มีความรูค้วามเขา้ใจในธุรกิจของบรษัิท และสภาวะแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบตอ่ธุรกิจ

ของบรษัิท แผนสบืทอดตาํแหนง่งาน 

• หลักเกณฑก์ารประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล 

 โครงสรา้งและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบดว้ย ความหลากหลายของคณะกรรมการ ความ

เหมาะสมเพียงพอในการปฏิบตัิหนา้ท่ีของกรรมการ 

 การประชุมของคณะกรรมการ  ประกอบด้วย  การเข้าร่วมประชุม การแสดงความเห็นในการประชุม 

การศกึษาขอ้มลูการประชมุลว่งหนา้ 
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 บทบาท  หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  ประกอบดว้ย ความเป็นอิสระของกรรมการในการ

แสดงความเห็น ความเพียงพอในการเขา้รว่มกิจกรรมของบริษัท ระบบการควบคุมภายในและการจัดการ

ความเสีย่ง การเปิดเผยขอ้มลู 

3.7.3 คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดใหม้ีท่ีปรึกษาภายนอก มาช่วยในการกาํหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการ

ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการอย่างนอ้ยทุกๆ 3 ปี และเปิดเผยการดาํเนินการดงักล่าวไวใ้นแบบแสดง

รายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) 

3.7.4 ผลการประเมินของคณะกรรมการจะถกูนาํไปใชป้ระกอบพิจารณาความเหมาะสมขององคป์ระกอบคณะกรรมการ 

3.8 คณะกรรมการจะกาํกับดูแลใหค้ณะกรรมการและกรรมการแต่ละคน มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนนุใหก้รรมการทุกคนไดร้บั

การเสรมิสรา้งทกัษะและความรูส้าํหรบัการปฏิบตัิหนา้ท่ีกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอ 

3.8.1 คณะกรรมการบรษัิท สง่เสรมิและอาํนวยความสะดวกใหม้ีการฝึกอบรมและการใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบการ

กาํกบัดแูลกิจการของบรษัิทแก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหม้ีการปรบัปรุงการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เน่ือง  

3.8.2 ทกุครัง้ท่ีมีการแตง่ตัง้กรรมการใหม ่ฝ่ายจดัการจะจดัใหม้ีเอกสารและขอ้มลูท่ีเป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิหนา้ท่ีของ

กรรมการใหม ่รวมถึงการจดัแนะนาํลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทใหแ้ก่กรรมการใหม ่

3.8.3 คณะกรรมการมีความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมาย กฎเกณฑ ์มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกับ

การประกอบธุรกิจ รวมทัง้ไดร้บัทราบขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัจากฝ่ายจัดการอย่างสมํ่าเสมอผ่านช่องทางท่ีเหมาะสม 

เช่น จดหมายอิเลค็ทรอนิคส ์การประชมุกรรมการ เป็นตน้ 

3.8.4 บริษัทจะเปิดเผยขอ้มลูการฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ย่างต่อเน่ืองของคณะกรรมการในแบบแสดงรายการขอ้มูล

ประจาํปี/รายงานประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) 

3.9 คณะกรรมการจะดแูลใหม้ั่นใจว่าการดาํเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย สามารถเขา้ถึงขอ้มลูท่ี

จาํเป็น และมีเลขานกุารบรษัิทท่ีมีความรูแ้ละประสบการณท่ี์จาํเป็นและเหมาะสมต่อการสนบัสนนุการดาํเนินงานของ

คณะกรรมการ 

3.9.1 บรษัิทจดัใหม้ีกาํหนดการประชุมและวาระการประชมุคณะกรรมการเป็นการลว่งหนา้ และแจง้ใหก้รรมการแตล่ะคน

ทราบกาํหนดการดงักลา่ว เพ่ือใหก้รรมการสามารถจดัเวลาและเขา้รว่มประชมุได ้

3.9.2 บรษัิทกาํหนดใหม้ีการประชมุคณะกรรมการอย่างนอ้ยปีละ 6 ครัง้ โดยกาํหนดวนัประชมุไวล้ว่งหนา้ตลอดทัง้ปี และ

อาจมีการประชมุอีก 1 ครัง้ ในหนึ่งเดือนก่อนวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี รวมทัง้อาจมีประชุมวาระพิเศษเพ่ิม

ตามความจาํเป็น อย่างไรก็ตาม เพ่ือใหเ้กิดความลอ่งตวัต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัท ในแต่ละเดือนจึงจดัใหม้ีการ

ประชมุคณะกรรมการบรหิาร ซึง่ทาํหนา้ท่ีตดัสนิใจตามอาํนาจหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท โดย

ทกุครัง้ท่ีมีการประชุมกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบรหิารจะนาํเรื่องท่ีผ่านการพิจารณามาแจง้ใหค้ณะกรรมการ

บรษัิททราบ เพ่ือใหส้ามารถกาํกบั ควบคมุ ดแูล การปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งตอ่เน่ืองและทนัการณ ์
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3.9.3  ในการจดัประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร จะเป็นผูด้แูลใหค้วาม

เห็นชอบและรว่มกันพิจารณาเลือกเรื่องท่ีจะบรรจุเขา้เป็นวาระการประชุม โดยไดเ้ปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละคน

สามารถเสนอเรื่องท่ีเป็นประโยชนต์่อบริษัทเขา้สูว่าระการประชุมอย่างอิสระไดด้ว้ย และถือเป็นความรบัผิดชอบของ

กรรมการแต่ละคนท่ีจะเขา้รว่มประชุมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 ของจาํนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้หมดท่ีได้

จดัใหม้ีขึน้ในรอบปี 

3.9.4 เลขานุการคณะกรรมการบริษัททําหน้าท่ีจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพรอ้มระเบียบวาระการประชุม และเอกสาร

ประกอบการประชุมไปใหก้รรมการลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 5 วนัทาํการ เพ่ือใหก้รรมการไดม้ีเวลาศึกษาก่อนลว่งหนา้ เวน้

แต่ในกรณีจาํเป็นรบีด่วนเพ่ือรกัษาสิทธิหรือประโยชนข์องบริษัทจะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืนและกาํหนดวนัประชุม

ใหเ้รว็กวา่นัน้ก็ได ้

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครัง้เลขานุการบริษัทไดเ้ขา้รว่มการประชุมดว้ย โดยเป็นผูบ้นัทึกรายงานการ

ประชุม และจดัสง่ใหป้ระธานกรรมการบรษัิทพิจารณาลงลายมือช่ือรบัรองความถกูตอ้ง โดยเสนอใหท่ี้ประชมุรบัรองใน

การประชุมครัง้ถัดไป รวมทัง้เป็นผูจ้ัดเก็บขอ้มูลหรือเอกสารเก่ียวกับการประชุมต่างๆ เพ่ือสะดวกในการสืบคน้อา้งอิง 

โดยปกติคณะกรรมการบริษัทจะเขา้รว่มการประชุมทุกคนทุกครัง้  ยกเวน้แต่มีเหตุจาํเป็น ซึ่งจะแจง้เป็นการล่วงหนา้

ก่อนการประชมุ 

3.9.5 ประธานกรรมการบริษัททาํหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม มีหนา้ท่ีดแูลและจดัสรรเวลาแต่ละวาระใหอ้ยา่งเพียงพอ ซึ่ง

กรรมการทกุคนสามารถแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระในประเด็นท่ีสาํคญัโดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้

และผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นธรรม  

 ในการประชมุจะตอ้งมีกรรมการไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ (1/2) ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด จึงจะครบองคป์ระชมุ 

ทัง้นี ้ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถื้อมติของเสียงขา้งมาก โดยใหก้รรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง

เสยีง โดยกรรมการท่ีมีสว่นไดเ้สยีจะไมเ่ขา้รว่มประชมุและ / หรอืไมใ่ชส้ทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ ถา้คะแนน

เสยีงเท่ากนั  ประธานในท่ีประชุมจะออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด  ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติ

ในท่ีประชมุ ตอ้งมีกรรมการอยูไ่มน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมดท่ีเขา้ประชมุ 

 กรรมการทุกคนมีสิทธิท่ีจะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสาํคญัอ่ืนๆ และหากกรรมการอิสระ

หรือกรรมการตรวจสอบมีขอ้สงสยัใดๆ กรรมการอ่ืนๆ และฝ่ายจัดการของบริษัทตอ้งดาํเนินการตอบขอ้สงสัย

ดงักลา่วอยา่งรวดเรว็และครบถว้นเทา่ท่ีจะเป็นไปได ้

 ในกรณีท่ีกรรมการไม่เห็นดว้ยกับมติท่ีประชุม กรรมการสามารถขอใหเ้ลขานุการบริษัท บันทึกขอ้คัดคา้นไวใ้น

รายงานการประชมุ หรอืยื่นหนงัสอืแสดงการคดัคา้นตอ่ประธานกรรมการได ้

3.9.6 คณะกรรมการสนบัสนุนใหผู้บ้ริหารระดบัสงูหรือฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตามความ

จาํเป็นและเห็นสมควร และนาํเสนอสารสนเทศ รายละเอียดขอ้มลูท่ีเป็นประโยชนเ์พ่ิมเตมิในฐานะผูท่ี้เก่ียวขอ้งอีกทัง้

จะไดร้บัทราบนโยบายโดยตรงเพ่ือสามารถนาํไปปฏิบตัิไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้เพ่ือประกอบการพิจารณา

ตดัสนิใจของคณะกรรมการ ตลอดจนเพ่ือใหค้ณะกรรมการมีโอกาสรูจ้กัผูบ้รหิารระดบัสงูและสาํหรบัใชป้ระกอบการ

พิจารณาแผนการสบืทอดงานในอนาคต 
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3.9.7 คณะกรรมการสามารถเขา้ถึงสารสนเทศท่ีจาํเป็นเพ่ิมเติมไดจ้าก ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เลขานุการบริษัท หรือ

ผูบ้ริหารอ่ืนท่ีไดร้บัมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายท่ีกาํหนด และในกรณีท่ีจาํเป็น คณะกรรมการอาจจดัใหม้ี

ความเห็นอิสระจากท่ีปรกึษาหรอืผูป้ระกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นคา่ใชจ้่ายของบรษัิท 

3.9.8 คณะกรรมการกาํหนดใหก้รรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารสามารถประชมุกนัเองตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการท่ี

เป็นผูบ้รหิารหรอืฝ่ายบรหิารของบรษัิทเขา้รว่มการประชมุ เพ่ือเปิดโอกาสใหอ้ภิปรายปัญหาตา่งๆ ทัง้ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ

ของบรษัิทและเรือ่งท่ีอยู่ในความสนใจ โดยแจง้ใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ทราบถึงผลการประชุม รวมทัง้รายงาน

ผลการประชุมใหป้ระธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัททราบดว้ย ในการประชุมใหป้ระธานกรรมการ

เป็นประธานของการประชุม หากประธานกรรมการไม่สามารถเขา้รว่มการประชุมไดใ้หท่ี้ประชุมคดัเลือกกรรมการ

หนึ่งท่าน เพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมแทน และใหเ้ลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการของการประชุมของ

กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 

3.9.9  คณะกรรมการบรษัิทไดแ้ตง่ตัง้เลขานกุารบรษัิท ท่ีมีคณุสมบตัิและประสบการณข์องเลขานกุารบรษัิทท่ีเหมาะสม มี

หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบตามพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ทาํหนา้ท่ีใหค้าํแนะนาํดา้นกฎหมาย

และกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีคณะกรรมการจะตอ้งทราบและปฏิบตัิหนา้ท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้

ประสานงานใหม้ีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการ โดยไดเ้ปิดเผยคณุสมบตัิและประสบการณข์องเลขานกุารบริษัท

ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) และเว็บไซตข์องบรษัิท 

3.9.10  คณะกรรมการบรษัิทไดส้ง่เสรมิและสนบัสนนุใหเ้ลขานกุารบริษัทไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ยา่งต่อเน่ือง

ทัง้ดา้นกฎหมาย การบญัชี หรอืการปฏิบตัิหนา้ท่ีเลขานกุารบรษัิท  
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