หลักปฏิบัติที่ 3

เสริมสรางคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
(Strengthen Board Effectiveness)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวา กรรมการบริษัทมีบทบาทหนาที่สําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท ซึ่งจะตองเขาใจบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ โดยแบงบทบาทใหชัดเจนระหวางคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะกรรมการบริหาร และฝายจัดการ โดยดูแล
ใหบริษัทมีระบบงานที่ใหความเชื่อมั่นไดวาธุรกรรมหรือกิจการตางๆ ของบริษัทไดดําเนินไปในลักษณะที่ถกู ตองตามกฎหมาย และมี
จริยธรรม
ทั้งนี้ เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการจึงไดรวมกันในการ
กําหนดและทบทวนโครงสรางของคณะกรรมการ การคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถและเหมาะสมในการดํารงตําแหนงกรรมการ
การพิจารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการเพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน การกํากับดูแลนโยบายและการดําเนินงานของบริษัท
และกิจการอืน่ ที่บริษัทไปลงทุน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
1. โครงสรางคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด ว ย บุ ค คลที่ มี ค วามรู ความสามารถและมี ป ระสบการณ ใ นหลายสาขา เช น
วิศวกรรมศาสตร บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน เปนตน ซึ่งกรรมการทุกคนผานการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) ทั้งนี้ คณะบุคคลดังกลาวมีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดนโยบายของบริษัทรวมกับผูบริหารระดับสูง วางแผนการดําเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนกําหนดนโยบาย
ทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององคกร มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมิ นผลการ
ดําเนินงานของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงใหเปนไปตามแผนที่วางไวอยางเปนอิสระ
โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทในป 2562 ประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมดจํานวน 4 คณะ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
4. คณะกรรมการบริหาร
บริษัทมีการกําหนดและแยกอํานาจของคณะกรรมการแตละชุดไวอยางชัดเจน โดยในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องสําคัญ
จะตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการแตละชุด ซึ่งมีหนาที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือ
รับทราบ เพื่อถวงดุลและสอบทานใหเกิดความโปรงใสและเปนธรรมตอผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
หลังจากการประชุมสามัญผูถือหุนทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหมีการประชุมเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยใน
ป 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 โดยมีมติแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย จํานวน
3 ชุด และมอบหมายอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน
ขอบังคับของบริษัท กําหนดใหบริษัทมีคณะกรรมการไมนอยกวา 5 คน แตไมมากกวา 15 คน และกรรมการไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดนั้นตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรในป 2562คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9คน ประกอบดวย

กรรมการที่เปนผูบริหาร
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
กรรมการอิสระ
รวม

ชาย
1
2
3
6

จํานวน (คน)
หญิง
2
1
3

รวม
3
3
3
9

สัดสวน
รอยละ
33.33
33.33
33.33
100

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวย กรรมการอิสระ จํานวน 3 คนคิดเปนรอยละ33ของกรรมการทั้งคณะซึ่งเปนสัดสวน
ตามมาตรฐานคือ 1 ใน 3 หรือรอยละ 33.33 ตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระจะทําหนาที่ใน
การตรวจสอบการทํางานของฝายจัดการเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นสนับสนุนนโยบายที่เปนประโยชนตอผูถือหุนหรือคัดคาน
แนวทางที่อาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมหรือไมโปรงใสซึ่งอาจกระทบตอผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ
ดูแลใหบริษัทกําหนดและเปดเผยนโยบายดานการดูแลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อใหมั่นใจไดวาเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุด
ของบริษัทและผูถ ือหุน
ในป 2562 ที่ผานมา ไมปรากฏวาบริษัท
- มีการกระทําที่ขัดตอกฎระเบียบที่รายแรงตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงาน ก.ล.ต.
- มีการกระทําผิดดานการทุจริตหรือกระทําผิดจรรยาบรรณ
- มีกรณีที่กรรมการที่ไมเปนผูบริหารลาออก เนื่องจากประเด็นการกํากับดูแลกิจการของบริษัท
- มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท เนื่องจากความลมเหลวในการทําหนาที่สอดสองดูแลของคณะกรรมการ
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ตามขอบังคับของบริษัทกรรมการมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจและดูแลการดําเนินงานของบริษัทและปฏิบัติขอบังคับกรรมการ
บริษัท ซึ่งไดกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน รายละเอียดปรากฏอยูในหัวขอ 8.1 คณะกรรมการ และ
หัวขอ 9.2 คณะกรรมการชุดยอย
การสรรหากรรมการ
รายละเอียดปรากฎอยูในหัวขอ 9.3 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารสูงสุด
การกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
รายละเอียดปรากฎอยูในหัวขอ 9.3 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารสูงสุด
2.

การแตงตั้งและวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท

หลักเกณฑการเลือกตัง้ การแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัทมีคุณสมบัติและประสบการณตามที่บริษัทตองการ และไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ โดยกรรมการ
ตองมีเวลาอยางเพียงพอ อุทิศความรู ความสามารถปฏิบัติหนาที่ใหแกบริษัท โดยบริษัทมีหลักเกณฑในการคั ดเลือกบุคคลที่จะ
แตงตั้งเปนกรรมการตามขอบังคับของบริษัท โดยสรุปดังนี้

1. กรรมการบริษัทไดรับการแตงตั้ง เลือกตั้ง และถอดถอนโดยที่ประชุมผูถือหุน มีวาระการดํารงตําแหนงตามขอบังคับ
บริษัท และเมื่อครบวาระแลว อาจไดรับการเลือกตั้งกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปไดอีก เวนแตในกรณีที่ตําแหนงกรรมการบริษัทวาง
ลงโดยมิใชเปนการออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแตงตั้งบุคคลที่เหมาะสมเขาเปนกรรมการในตําแหนงที่วางลงได
ตามขอบังคับของบริษัท
2. การเสนอชื่ อบุ ค คลให ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อหุ นเลื อกตั้ ง เป นกรรมการแทนกรรมการที่ ค รบกํ าหนดออกตามวาระทั้ ง นี้
เนื่องจากปจจุบันบริษัทยังมิไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอยางเปนทางการแตในกระบวนการคัดเลือกดังกลาวคณะกรรมการ
บริษัทไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆโดยดูถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิประสบการณความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ
มีวิสัยทัศนเปนผูมีคุณธรรมและมีประวัติการทํางานที่ไมดางพรอย และสามารถแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ รวมถึงผลการ
ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงที่ผานมา โดยเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
รวมกันกอนที่จะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
3. ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป กรรมการตองออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม ถาจํานวนกรรมการแบง
ออกเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึง่ สาม
4. ในการเลือกตั้งกรรมการ ใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคล และผูถือหุนมีสิทธิเลือกตั้งบุคคล
ที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบงคะแนนเสียงไมได
5. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
ในครั้งนั้น โดยกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ อาจไดรับการเลือกตั้งเขามาใหมได
6. ผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
ในป 2562 ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญ ผูถือหุ น ประจําป
2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 มีกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ จํานวน 3 คน คือ
1. นายธีรชัย
ลีนะบรรจง
2. รศ.ดร.พิสณฑ
อุดมวรรัตน
3. นางสาวลภัสรินทร
ไกรวงษวณิชรุง
ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 ไดมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหทั้ง 3 คน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัทอีกวาระหนึ่ง
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริษัทไดรับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผูถือหุนวาระการดํารงตําแหนงตามขอบังคับของบริษัท กรรมการมี
วาระการดํารงตําแหนงในแตละวาระ คราวละ 3 ป สอดคลองกับ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด และเมื่อครบวาระแลว
อาจได รั บเลื อกตั้ ง กลั บ เข าดํารงตําแหน ง ตอไปได อีก โดยคณะกรรมการบริษัท เป นผูส รรหาและกลั่นกรองบุค คลที่
เหมาะสม เพื่อใหมั่นใจวาบุคคลที่จะเขามาเปนกรรมการบริษัทเปนผูมีความรู ความสามารถ และมีประสบการณ
2. บริ ษัท มิไ ดกําหนดอายุ กรรมการ และ/หรือ จํ านวนวาระสู งสุ ดที่ จะดํ ารงตํ าแหน งอย างตอเนื่ อง โดยเชื่อวาอายุห รื อ
ระยะเวลาดํารงตําแหนงมิไดเปนอุปสรรค หากเปรียบเทียบกับความรูความสามารถและประสบการณอันทรงคุณคาที่แต
ละคนมี และพรอมที่จะนํามากอใหเกิดประโยชนตอบริษัทตามที่ไดรับความไววางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน

ทั้งนี้บริษัทไดเปด เผยวัน เดือนป ที่กรรมการบริ ษัท และกรรมการอิสระไดเขาดํ ารงตําแหนง ไวในแบบ 56-1 ขอ 8.1
คณะกรรมการ
3. บริษัทไมไดกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการอิสระไวเชนกันเนื่องจากที่ประชุมผูถือหุนเปนผูอนุมัติมติเลือกตั้ง
กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระเทานั้น
4. คณะกรรมการบริษัทไดมีขอมูลประกอบการพิจารณากรณีเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ออกตามวาระโดยมีจํานวนปการดํารง
ตําแหนงประกอบการพิจารณาทั้งในหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจําป
ในป 2562 บริษัทมีกรรมการอิสระ จํานวน 3 คน ดังนี้
รายชื่อกรรมการอิสระ
1. นายวรวิทย
ศิริวัฒนวิมล
2. นายวิเชียร
โสพรรณพนิชกุล
3. รศ. ดร.พิสณฑ
อุดมวรรัตน1/
4. นายอณิวุฒิ
พงษไพจิตร 2/

ปที่ไดรับการแตงตั้ง
24 เมษายน 2552
26 กุมภาพันธ 2556
13 สิงหาคม 2558
6 สิงหาคม 2562

จํานวนปดํารงตําแหนง
10 ป
6 ป
4 ป
5 เดือน

หมายเหตุ: 1/ ลาออกเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
2/ ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562

การสรรหากรรมการ
รายละเอียดปรากฏอยูในหัวขอ 9.3 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารสูงสุด
การกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
รายละเอียดปรากฏอยูในหัวขอ 9.3การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารสูงสุด
หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา
คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ เนื่องจากปจจุบันบริษัทยังมิไดแตงตั้งคณะกรรมการ
สรรหาอยางเปนทางการ การสรรหาจึงเปนไปตามหลักเกณฑและคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพยและคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุน
3. การกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดํารงตําแหนงกรรมการ

 บริ ษัทกํ าหนดให กรรมการแตล ะคนที่ จะไปดํารงตํ าแหน ง กรรมการบริ ษัทจดทะเบีย นต องไมเ กิ น 5 บริ ษัท เพื่ อให
กรรมการบริ ษัท ทุ กท านมี ค วามตั้ง ใจและมุง มั่ นในการปฏิ บั ติ ห นาที่ กรรมการบริ ษัท ตามที่ ไ ด รับ ความไววางใจจาก
คณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน
 คณะกรรมการบริ ษัท มี นโยบายกํ า หนดแนวปฏิ บั ติ ใ ห ก รรมการหรื อ ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห าร ในกลุ ม ที่ มี ค วามรู
ความสามารถ และมีความชํานาญในธุรกิจนั้น เขาไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทดวย
บริษัทไดเปดเผยรายชื่อและรายละเอียดขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการแตละทานในบริษัทอื่น ไวในแบบ 56-1
และในรายงานประจําป

-

สําหรับการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกวา 5 บริษัท
ในป 2562 ไมมีกรรมการบริษัททานใดดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกวา 5 บริษัท
สําหรับกรรมการอิสระที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไมเกิน 3 บริษัท
ในป 2562 ไมมีกรรมการอิสระทานใดดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกวา 3 บริษัท
สําหรับผูบริหารที่ไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกวา 2 บริษัท
ในป 2562 มีผูบริหารดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนซึ่งเปนบริษัทในเครือรายละเอียด ดังนี้

นายวุฒิชัย

ชื่อ – สกุล
ลีนะบรรจง

นายธีรชัย

ลีนะบรรจง

ตําแหนง
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

บริษัท
- บมจ. แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง
- บมจ. เอื้อวิทยา
- บมจ. แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง
- บมจ. เอื้อวิทยา
- บมจ.ไดเมท (สยาม)

ทั้ง นี้ บริ ษัทยั ง มี นโยบายและวิ ธีป ฏิบั ติ ในการไปดํ ารงตํ าแหน งกรรมการบริ ษัทที่ บ ริ ษัท อื่ นของกรรมการบริ ษัท และ
ผูบริหาร โดยบริษัทจะพิจารณาสงกรรมการหรือผูบริหารที่มีความรูความสามารถ ความชํานาญในธุรกิจนั้นๆ ไปเปนกรรมการ
บริษัทในเครือ ตามสัดสวนการลงทุน เพื่อกํากับดูแลบริษทั ในเครือใหปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท
เชน การจัดทําบัญชีใหทันตอการจัดทํางบการเงินรวมกับบริษัทเพื่อเปดเผยตามรอบระยะเวลาบัญชี โดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและ
นโยบายการบัญ ชีที่ สําคั ญเชนเดี ยวกั นกั บบริษัท การเป ด เผยข อมู ลที่ สํ าคั ญตามหลักเกณฑ ข อง พ.ร.บ.หลั กทรัพ ย ฯ ประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑที่บริษัทปฏิบั ติ เชน
รายการที่ เกี่ย วโยงกัน รายการไดมาและการจําหนายไปซึ่ง สินทรัพย กํากั บดูแ ลให ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมี
ประสิทธิผล การกํากับดูแลกิจการตามที่บริษัทประกาศใช ซึ่งครอบคลุมถึงนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
การแบงแยกบทบาทหนาที่ระหวางคณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการ
ประธานกรรมการบริษัทเปนผูนําและเปนผูควบคุมการประชุมคณะกรรมการใหมีความเปนอิสระ โดยกรรมการทุกคน
สามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะไดอยางเต็มที่ และสนับสนุนการบริหารจัดการของฝายบริหาร
ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทมิใชกรรมการอิสระ แตเชื่อมั่นวาไดปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนอิสระพรอมทั้งใหกรรมการ
ทุกคนมีความเปนอิสระในการรวมบริหารจัดการองคกร ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นวาประธานกรรมการบริษัทใหความสําคัญและเขาใจใน
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องที่สําคัญตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการแตละ
คณะที่เกี่ยวของใหเกิดความถวงดุลและมีการสอบทาน สนับสนุนใหปฏิบัติตามโดยเครงครัด
ในป 2562 บริษัทมีกรรมการบริหารมีจํานวน 8 คน โดยประธานกรรมการบริหาร เปนผูนําในการบริหารงานวางแผนการ
ปฏิ บั ติ ง านให เ ป นไปตามนโยบายที่ค ณะกรรมการบริษัท กํ าหนด ซึ่ ง คณะกรรมการบริ ห ารได มี ส วนร วมกํ าหนดนโยบายและ
เปาหมายทางธุรกิจขององคกรรวมกับคณะกรรมการบริษัท

4. คณะกรรมการชุดยอย
บริษัทมีคณะกรรมการชุดยอย จํานวน 3 คณะ ประกอบดวย
จํานวน
(ราย)
คณะกรรมการชุดยอย
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
3. คณะกรรมการบริหาร
หมายเหตุ :

3
3
8

กรรมการ
กรรมการที่
อิสระ ไมเปนผูบริหาร
3
2
-

2

กรรมการที่
เปนผูบริหาร
1
6

- คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป
- คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป

คณะกรรมการชุดยอยทุกทานลวนเปนผูมีคุณวุฒิ เขาใจในบทบาทหนาที่การดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทและกรรมการ
ชุดยอย ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ระมัดระวัง รอบคอบและมีความเปนอิสระ เชื่อไดวา
กรรมการทุกทานเขาใจและปฏิบัติตามอยางเครงครัด และโครงสรางในคณะกรรมการชุดตางๆ เปนที่ยอมรับของผูถือหุน
นอกจากนี้บริษัทยังจัดใหมีการทบทวนผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยตางๆเปน
ประจําทุกป
ทั้งนี้กรรมการและผูบ ริหารระดั บสูงของบริ ษัทไมเคยเปนพนักงานหรื อหุนส วนของบริ ษัทสอบบัญ ชีภายนอกที่ บริษัท
ใหบริการอยูในชวง 2 ปที่ผานมา
นอกจากนี้ ในป 2562 คณะกรรมการบริษัทยังเปดโอกาสใหกรรมการหรื อที่ไม เปนผูบริห ารสามารถประชุมระหวาง
กันเองตามความจําเปน โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุม และเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเป นอิสระตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแห ง
ประเทศไทยและนิยามของบริษัท จํานวน 3 คน ซึ่งลวนเปนผูที่มีความรู ความเขาใจ และมีประสบการณทางดานบัญชี การเงิน
และบริหารเปนอยางดี คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหนาที่ บทบาทและการปฏิบัติงานตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
เปนองคกรอิสระที่ใหการสนับสนุนและปฏิบัติ การในนามของคณะกรรมการบริษัทตามแนวทางปฏิบัติที่ ชัดเจนในการดูแลขจั ด
ปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปอยางสัมฤทธิ์ผล สอบทานขอมูลทางการเงินที่เสนอแกผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของอื่น
สอบทานระบบการควบคุมภายในที่ฝายจัดการและคณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีขึ้น กระบวนการตรวจสอบภายในและการ
สื่ อ สารกั บ ผู ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษัท อี ก ทั้ ง มี บ ทบาทหน า ที่ ใ นการคั ด เลื อ ก เสนอแต ง ตั้ ง และเลิ ก จ า งผู ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป

 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ประกอบด วยกรรมการบริ ษัท 4 คน ซึ่ งเป นกรรมการอิสระจํานวน 3 คน และ
กรรมการที่ เปนกรรมการบริหารจํานวน 1 คน เปนผูพิจารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการทุ กชุดและผู บริหารระดับสูง โดย
เปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ประสบการณ ภาระหนาที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาจากการ
ขยายตัวทางธุรกิจ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ปซึ่งไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการทุกปภายหลังการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป

 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการบริษัท 5 คน ที่มีความรูความสามารถและประสบการณหลายดาน มีความ
เขาใจบทบาทหนาที่ที่ตองรับผิดชอบและมีความเขาใจลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนอยางดี
คณะกรรมการบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจของบริษัทในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมีกรรมการบริษัท
และ/หรือผู บริ หารซึ่ง ได รับการแต งตั้ง และอนุ มัติ โดยคณะกรรมการบริษัท ให ดํารงตํ าแหนง กรรมการบริ หารภายใตระเบี ยบที่
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดไวมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป ซึ่ง ไดรับการแตงตั้ งจากที่ป ระชุมคณะกรรมการทุกป
ภายหลังการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป

● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ป จ จุ บั น บริ ษั ท ยั ง มิ ไ ด แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการความเสี่ ย งอย า งเป น ทางการ แต ใ นกระบวนการคั ด เลื อ กดั ง กล า ว
คณะกรรมการบริษัทไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิ ประสบการณ ความเชี่ยวชาญ
หลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน เปนผูมีคุณธรรม และมีประวัติการทํางานที่ไมดางพรอย และสามารถแสดงความคิดเห็นอยาง
เปนอิสระ รวมถึงผลการปฏิ บัติ งานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงที่ผ านมา โดยเสนอต อที่ป ระชุมคณะกรรมการบริ ษ ัท เพื่ อ
พิจารณาใหความเห็นชอบรวมกันกอนที่จะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เวนแตในกรณีที่ตําแหนงกรรมการบริษัทวางลง โดยมิใช
เปนการออกตามวาระ คณะกรรมการอาจพิจารณาแตงตั้งบุคคลเขาเปนกรรมการในตําแหนงที่วางลงไดตามขอบังคับของบริษัท

● คณะกรรมการสรรหา
ปจจุบันบริษัทยังมิไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอยางเปนทางการ แตในกระบวนการคัดเลือกดังกลาว คณะกรรมการ
บริษัทไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิ ประสบการณ ความเชี่ยวชาญหลากหลาย
วิชาชีพ มีวิสัยทัศน เปนผูมีคุณธรรม และมีประวัติการทํางานที่ไมดางพรอย และสามารถแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ
รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงที่ผานมา โดยเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบรวมกันกอนที่จะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เวนแตในกรณีที่ตําแหนงกรรมการบริษัทวางลง โดยมิใชเปนการออกตาม
วาระ คณะกรรมการอาจพิจารณาแตงตั้งบุคคลเขาเปนกรรมการในตําแหนงที่วางลงไดตามขอบังคับของบริษัท
5. การประชุมคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหมีการประชุมไมนอยกวาไตรมาสละ 1 ครั้งโดยไดจัดทํากําหนดการประชุมกรรมการ
ลวงหนาเปนรายปมีวาระที่ชัดเจนซึ่งเลขานุการบริษัทจะสงกําหนดการดังกลาวในคราวประชุมเดือนธันวาคมของทุกป

2. นําสง เอกสารก อนการประชุมล วงหน าไม นอยกวา 7 วัน เพื่อให คณะกรรมการไดพิจารณาและศึ กษาขอมูล อยาง
เพียงพอกอนเขารวมประชุม เวนแตเปนกรณีเรงดวนเพื่อรักษาผลประโยชนของบริษัท อาจมีการแจงลวงหนานอยกวา 7 วัน การ
ประชุมแตละครั้งจะใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
3. การพิจารณาเรื่องตางๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหกรรมการแสดงความเห็ น
ไดอยางอิสระ การลงมติใหถือมติเสียงขางมาก โดยใหกรรมการคนหนึง่ มีหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีสวนไดเสียในแตละวาระการ
ประชุม ตองงดออกเสียงหรืองดใหความเห็น หรือไมเขารวมประชุมในวาระนั้นๆ ตามแตกรณีหากคะแนนเสียงเทากัน ประธานใน
ที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ในป 2562 การลงมติของแตละวาระการประชุม มีกรรมการบริษัทอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
4. คณะกรรมการบริ ษัท ให ค วามสํ าคั ญ เรื่ องการจั ด การเกี่ ยวกั บ ความขั ด แย ง ด านผลประโยชนข องผู เกี่ ย วข องอย าง
รอบคอบและเปนธรรม ใหมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีสวนไดเสียกับผลประโยชน
เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีสวนไดเสียจะตองไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ
5. การประชุมคณะกรรมการบริษัทหากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติมจากผูเกี่ยวของ กรรมการผูจัดการจะเชิญ
ผูบ ริ ห ารระดั บ สู ง ที่ เ กี่ ย วข องเข าชี้ แ จง และหากกรณี ที่ กรรมการบริ ษัท ต องการทราบข อมู ล บางประการสามารถติ ด ต อผ าน
เลขานุการบริษัท
6. คณะกรรมการบริษัทยังเปดโอกาสใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารสามารถประชุมระหวางกันเองตามความเหมาะสม โดย
ไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมและเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
7. คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหมีการประชุมกรรมการบริษัทปละ 4 ครั้ง ตามกําหนดการที่ใหแกกรรมการบริษัททุก
ทานลวงหนา หากกรณีเรงดวนสามารถเรียกประชุมไดตามความจําเปน
เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเปนผูจัดทํารายงานการประชุมเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองใน
วาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และใหประธานกรรมการบริษัทลงนาม ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอ
แกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมไดกอนการรับรอง
รายงานการประชุมที่รับรองแลวจะถูกจัดเก็บอยางเปนระบบ ณ สํานักงานของบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร
แฟมขอมูลที่เปนตนฉบับไวพรอมกับเอกสารประกอบวาระการประชุม เพื่อความสะดวกในการสืบคนอางอิง
ในป 2562 มีการประชุม ดังนี้

-

คณะกรรมการบริ ษัทมี การประชุ มทั้ ง สิ้ น จํ านวน 7 ครั้ ง ซึ่ ง จํ านวนครั้ง ของการประชุ ม มีค วามเหมาะสมและ
เพียงพอตอการทําหนาที่ของคณะกรรมการและลักษณะธุรกิจ และกรรมการบริษัททุกทานเขารวมการประชุมไม
นอยกวารอยละ 80 ของการประชุม

-

คณะกรรมการตรวจสอบ และหนวยงานตรวจสอบภายใน ไดกําหนดใหมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีของบริษัท
เป น ประจํ า ทุ ก ไตรมาส ดํ าเนิ น การประชุ ม พร อ มได เ ชิ ญ ตั ว แทนฝ ายบริ ห ารเข าร วมประชุ ม ด วย ในป 2562
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น จํานวน 6 ครั้ง

-

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดมีการประชุมกับฝายบริหารอยางเปนอิสระ โดยเปนการหารือพรอมมีขอเสนอแนะตางๆ
และไดรายงานความคืบหนาตอคณะกรรมการบริษัท

-

บริษัทมีนโยบายและสนับสนุนใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารสามารถเรียกประชุมกันเองไดอยางเปนอิสระ ซึ่งในป
2562 ไมมีการเรียกประชุม

6. คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพิจารณาวงเงินคาตอบแทนกรรมการในระดั บที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก
ประสบการณ ภาระหนาที่ ขอบเขตและบทบาท ความมีสวนรวม และความรับผิดชอบของกรรมการแตละทาน โดยเปรียบเทียบ
อางอิ ง จากอุ ตสาหกรรมประเภทเดี ย วกั นและสภาพเศรษฐกิ จ รวมถึง ความเหมาะสมของจํ านวนคณะกรรมการนํ าเสนอต อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนทุกป
ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ไดอนุมัติวงเงินคาตอบแทนกรรมการไมเกิน
1.95 ลานบาท ซี่งเทาเดิมเมื่อเทียบกับป 2561 โดยกําหนดจายเปนรายครั้งตามอัตราเดิมโดยคณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายให
คณะกรรมการพิ จารณาคาตอบแทนทําหนาที่พิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดยอย และใหนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนทุกป
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนกําหนดโครงสราง/องคประกอบของคาตอบแทน เหมาะสมกับภาระหนาที่ความ
รับผิดชอบและประโยชนที่ไดรับจากกรรมการแตละชุด
บริษัทไมมีนโนบายใหค าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากคาตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งไดรับจากบริษัท
ตามปกติ ไม มี การให หุ น หุ นกู หรื อหลั กทรั พ ยอื่นใดแกผู บ ริ ห ารของบริษัท ทั้ ง นี้ บริ ษัท ไดเ ป ด เผยรายละเอี ย ดจํ านวนเงิ น
คาตอบแทนเปนรายบุคคล ไวในแบบ 56-1 ขอ 8.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
สําหรับคาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักเกณฑและนโยบาย ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามบทบาท หนาที่
และความรับผิดชอบของแตละคน
ในป 2562 ได มีการประชุ มคณะกรรมการกํ าหนดคาตอบแทน จํ านวน 2 ครั้ ง ได กําหนดคาตอบแทนแก กรรมการ
ประจําป 2562 และเสนอวงเงินคาตอบแทนกรรมการประจําป 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่
ประชุ ม ผู ถื อ หุ น ตามลํ าดั บ บริ ษั ท ได เ ป ด เผยรายละเอี ย ดจํ านวนเงิ นค าตอบแทนเป นรายบุ ค คล ไว ใ นแบบ 56-1 ข อ 8.4
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
7. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน

 ภาวะผูนํา
คณะกรรมการบริ ษัทเป นผูมีค วามรู ความสามารถ ทักษะและประสบการณ ในธุร กิจหลั กของบริษัท ได กําหนด
วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ และเปาหมาย ไวอยางชัดเจน ตลอดจนแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจําป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอกิจการ และบรรลุเปาหมายธุรกิจของบริษัท โดยทําหนาที่ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝาย
บริหารใหเปนไปตามแผนงานตาง ๆ มีความเปนอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ รวมทั้งไดกําหนดและแยกบทบาท
หนาที่ และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และผูเกี่ยวของ
คณะกรรมการจะกําหนดตัวชี้วัดและตั้งคาเปาหมาย (KPI) ทางการเงินและแผนงานตางๆไวตั้งแตตนปโดยมีการ
ติด ตามผลการดํ าเนิ นงานทั้ ง รายเดื อนและรายไตรมาสเพื่อจะได ทราบสถานะการดําเนิ นการ หากผลการดําเนิ นการต่ํ า กว า

เปาหมายก็จะวิเคราะหหาสาเหตุ เพื่อกําหนดแนวทางการแกไขและปรับเปลี่ยนกลยุทธการดําเนินงานใหเหมาะกับสถานการณที่
เปลี่ยนไป
นอกจากนี้ยังกําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูดูแลฝายตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงานตลอดจนระบบ
การควบคุมภายในใหมีความเพียงพอตอกิจการ และดูแลใหมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อรักษาผลประโยชนอยางเต็มที่
โดยนําหลักบรรษัทภิบาลมาเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลคาใหแกกิจการและผูถือหุน อีกทั้งยังกําหนดใหกรรมการ
บริษัทและผูบริหารมีหนาที่รายงานใหบริษัททราบถึงการมีสวนไดเสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนไดเสียที่
เกี่ยวของกั บการบริห ารจัด การกิจการของบริษัท ตามหลั กเกณฑ เงื่ อนไข และวิธีการที่ คณะกรรมการกํ ากับตลาดทุนประกาศ
กําหนด

 วิสัยทัศน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยไดกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจของ
บริษัท เพื่อให กรรมการ ผูบ ริหาร และพนั กงานมี จุดมุงหมายในการดํ าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และบริษัท มีนโยบายที่จะ
พิจารณาทบทวนเปนประจําปทุกป
ในป 2562 บริษัทไดกําหนดวิสัยทั ศนให สอดคล องกับนโยบายการดําเนินธุ รกิจที่มี ความรั บผิดชอบตอสัง คมและ
สิ่งแวดลอม
8. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ไดรับการเลือกตั้งจากผูถือหุนเพื่อเปนตัวแทนของผูถือหุน มีความสําคัญในการกําหนดนโยบายการ
บริห าร โดยได รวมกั บผู บริ หารกํ าหนดวิสั ยทั ศน ภารกิจ กลยุ ทธทิ ศทางในการดํ าเนินธุร กิจ แผนปฏิ บัติ งาน และงบประมาณ
ประจําป เพื่อใหผูบริหารและพนักงานมีจุดมุงหมายไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ รวมถึงการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงาน
ใหเปนไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
บริษัทเป ดเผยอํานาจหน าที่แ ละความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท (รายละเอีย ดปรากฏในแบบ 56-1 ข อ 8.
คณะกรรมการ)
ในป 2562 คณะกรรมบริษัทไดปฏิบัติหนาที่ในการกํากับดูแลใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย
และระเบียบตางๆ จึงไมปรากฏวาบริษัทมีการกระทําใด ที่เปนการฝาฝนกฎระเบียบของทางการ
เลขานุการบริษัท
ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 กําหนดใหคณะกรรมการบริษัทตองจัดใหมีเลขานุการ
บริษัท รับผิดชอบดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทมีบทบาทสําคัญ
ในการประสานงานอยางมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอก คณะกรรมการบริษัทจึงไดแตงตั้งให นางสาวนงนุช คําไชยเทพ
เปนเลขานุการบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562

9. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญการพัฒนากรรมการ โดยสนับสนุนใหกรรมการบริษัทเขาอบรมหลักสูตรตางๆ หรือ
เขารวมการสัมมนาหลักสูตรที่ เปนประโยชนตอการปฏิบัติหน าที่ โดยเล็งถึงประโยชนของการศึกษา / การอบรมวาจะเปนการ
พัฒนากรรมการใหไดความรูที่ทันตอสถานการณทางธุรกิจที่มีการแขงขันอยูตลอดเวลา และมีนโยบายพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่
เปนผูบริหารโดยการจัดฝกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทเพื่อมุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู ในชวงที่ผานมากรรมการ
บริ ษัท ได เ ข าร วมรั บ การอบรมหลั กสู ต รกรรมการของสมาคมส ง เสริ ม สถาบั นกรรมการบริ ษัท ไทย (IOD) ตามที่ สํ า นั กงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ลต.) กําหนดใหกรรมการของบริษัทจดทะเบียนตองผานการอบรมอยาง
นอยหนึ่งหลักสูตร ไดแก Director Accreditation Program (DAP) และ Director Certification Program (DCP) และนอกจาก
หลักสูตรที่กําหนดแลว กรรมการบริษัทยังใหความสําคัญในการเขารวมอบรมหลักสูตรอื่นๆ ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) เชน หลักสูตร Roles of Compensation Committee Program (RCC) หลักสูตร Company Secretary ของ
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางศักยภาพความเปนผูนําที่เปนมืออาชีพ มีความรู
ความเข าใจในบทบาทหน าที่ อยางแทจริ ง และเป นต นแบบในการขั บเคลื่ อนองค กร เพื่ อนํ าไปสู การกํากับ ดู แลกิจการที่ดี ซึ่ ง
คณะกรรมการบริษัทไดอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานคือ Director Accreditation Program (DAP) ครบทุกคน

 กรรมการปจจุบันและผูบริหาร
บริษัทใหความสําคัญตอการสงเสริมความรูแกกรรมการปจจุบัน สนับสนุนใหกรรมการเขาอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวของกับ
บทบาทหนาที่กรรมการที่จัดโดย IOD ซึ่งกรรมการบริษัททั้ง 9ทานไดผานการอบรมกับ IOD แลว คิดเปนรอยละ 100รวมถึง
หลักสูต รที่เ กี่ย วของกั บบทบาทหน าที่ กรรมการและเกี่ ยวข องกับธุ รกิ จของบริษัท และส งเสริม ใหผู บริ หารได รับความรูเ กี่ย วกั บ
กฎหมาย กฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของตอการปฏิบัติหนาที่ผูบริหาร รวมถึงการอบรม/สัมมนาที่เปนประโยชนตอองคกรและผูอบรม
ผูที่เกี่ยวของกับสวนการกํากับดูแลกิจการ
สําหรับเลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และฝายกํากับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธ รวมทั้งผู
ที่เกี่ยวของ บริษัทสนับสนุนและสงเสริมใหอบรม/สัมมนาหลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งที่จัดโดยสํานักงาน ก.ล.ต./ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย/สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สถาบัน IOD และสถาบันตางๆ อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
10. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทยังมิไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แตคณะกรรมการบริษัทไดมีการพิจารณา
ทบทวนผลงานและปญหาตางๆเพื่อใหมีการปรับปรุงแกไข เพื่อชวยใหการทํางานของคณะกรรมการมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
การประเมินผลงานประจําปของคณะกรรมการตรวจสอบรายคณะ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได ทําการประเมิ นผลการปฏิบัติ งานโดยการประเมิ นแบบรายคณะเพื่อใชเ ปนกรอบในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ วาไดดําเนินการตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ไดอนุมัติไว
และ/หรือตามแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหสอดคลองกับแนวนโยบายที่กําหนดไว
และเพื่อทบทวนปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปที่ผานมา โดยแบงการประเมินเปน 3 ดานไดแก

1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
สําหรับหลักเกณฑการประเมินผล มีการจัดระดับคะแนนดังนี้
ชวงคะแนน
มากกวารอยละ 80
มากกวารอยละ 70-80
มากกวารอยละ 60-70
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 60

เกณฑประเมิน
ดีมาก
ดี
พอใช
ต่ํากวามาตรฐาน

ซึ่งการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้
ลําดับ
1.
2.
3.

หัวขอประเมิน
โครงสรางและคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ภาพรวมเฉลี่ย

ผลประเมิน
(รอยละ)
100.00

ระดับ

100.00
100.00

ดีมาก
ดีมาก

100.00

ดีมาก

ดีมาก

11. การนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 ไปปรับใช
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) ไดออกหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) ซึ่งจะใชแทนหลักการกํากับดูแลสําหรับบริษัท
จดทะเบียน ป 2555 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อการนําหลักการไปปรับใช (apply or explain) และใหการปฏิบัติ
เปนไปอยางเหมาะสม ทั้งเปนประโยชนตอการสรางคุณคาใหองคกรยั่งยืน และเพื่อใหสอดคลองกับประกาศของหลักเกณฑ
สํานักงานก.ล.ต.

