
หลักปฏิบัติท่ี  3  เสริมสรางคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

 (Strengthen Board Effectiveness) 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวา กรรมการบริษัทมีบทบาทหนาที่สําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชนสูงสุดของ

บริษัท ซ่ึงจะตองเขาใจบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ โดยแบงบทบาทใหชัดเจนระหวางคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการ

ตรวจสอบ  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะกรรมการบริหาร และฝายจัดการ โดยดูแล

ใหบริษัทมีระบบงานที่ใหความเชื่อม่ันไดวาธุรกรรมหรือกิจการตางๆ ของบริษัทไดดําเนินไปในลักษณะที่ถกูตองตามกฎหมาย และมี

จริยธรรม 

ทั้งน้ี เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการจึงไดรวมกันในการ

กําหนดและทบทวนโครงสรางของคณะกรรมการ การคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถและเหมาะสมในการดํารงตําแหนงกรรมการ 

การพิจารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการเพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน การกํากับดูแลนโยบายและการดําเนินงานของบริษัท 

และกิจการอ่ืนที่บริษัทไปลงทุน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังน้ี 

1. โครงสรางคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย บุคคลที่ มีความรู  ความสามารถและมีประสบการณในหลายสาขา เชน 

วิศวกรรมศาสตร บริหารธุรกิจ  บัญชี  การเงิน เปนตน  ซ่ึงกรรมการทุกคนผานการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) ทั้งน้ี คณะบุคคลดังกลาวมีบทบาทสําคัญในการ

กําหนดนโยบายของบริษัทรวมกับผูบริหารระดับสูง วางแผนการดําเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนกําหนดนโยบาย

ทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององคกร มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการ

ดําเนินงานของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงใหเปนไปตามแผนที่วางไวอยางเปนอิสระ 

 

โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทในป 2562 ประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมดจํานวน 4 คณะ ดังน้ี 

1. คณะกรรมการบริษัท 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ   

3. คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

4. คณะกรรมการบริหาร 

บริษัทมีการกําหนดและแยกอํานาจของคณะกรรมการแตละชุดไวอยางชัดเจน โดยในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องสําคัญ 

จะตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการแตละชุด ซ่ึงมีหนาที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือ

รับทราบ เพื่อถวงดุลและสอบทานใหเกิดความโปรงใสและเปนธรรมตอผูที่เก่ียวของทุกฝาย 

หลังจากการประชุมสามัญผูถือหุนทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหมีการประชุมเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยใน

ป 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เม่ือวันที่ 20 มีนาคม 2562 โดยมีมติแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย จํานวน 

3 ชุด และมอบหมายอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน 

ขอบังคับของบริษัท กําหนดใหบริษัทมีคณะกรรมการไมนอยกวา 5 คน  แตไมมากกวา 15 คน และกรรมการไมนอยกวา

ก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมดน้ันตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรในป 2562คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9คน ประกอบดวย 



 จํานวน (คน) สัดสวน 

รอยละ ชาย หญิง รวม 

กรรมการที่เปนผูบริหาร 1 2 3 33.33 

กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 2 1 3 33.33 

กรรมการอิสระ 3 - 3 33.33 

รวม 6 3 9 100 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวย กรรมการอิสระ จํานวน 3 คนคิดเปนรอยละ33ของกรรมการทั้งคณะซ่ึงเปนสัดสวน

ตามมาตรฐานคือ 1 ใน 3 หรือรอยละ 33.33 ตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระจะทําหนาที่ใน

การตรวจสอบการทํางานของฝายจัดการเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นสนับสนุนนโยบายที่เปนประโยชนตอผูถือหุนหรือคัดคาน

แนวทางที่อาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมหรือไมโปรงใสซ่ึงอาจกระทบตอผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ 

ดูแลใหบริษัทกําหนดและเปดเผยนโยบายดานการดูแลการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน เพื่อใหม่ันใจไดวาเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุด

ของบริษัทและผูถือหุน 

ในป 2562 ที่ผานมา ไมปรากฏวาบริษัท 

- มีการกระทําที่ขัดตอกฎระเบียบที่รายแรงตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงาน ก.ล.ต. 

- มีการกระทําผิดดานการทุจริตหรือกระทําผิดจรรยาบรรณ 

- มีกรณีที่กรรมการที่ไมเปนผูบริหารลาออก เน่ืองจากประเด็นการกํากับดูแลกิจการของบริษัท 

- มีกรณีเก่ียวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท เน่ืองจากความลมเหลวในการทําหนาที่สอดสองดูแลของคณะกรรมการ 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ 

ตามขอบังคับของบริษัทกรรมการมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจและดูแลการดําเนินงานของบริษัทและปฏิบัติขอบังคับกรรมการ

บริษัท ซ่ึงไดกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน รายละเอียดปรากฏอยูในหัวขอ 8.1 คณะกรรมการ และ 

หัวขอ 9.2 คณะกรรมการชุดยอย 

การสรรหากรรมการ 

รายละเอียดปรากฎอยูในหัวขอ 9.3 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารสูงสุด 

การกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

รายละเอียดปรากฎอยูในหัวขอ 9.3 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารสูงสุด 

2. การแตงต้ังและวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท 

หลักเกณฑการเลือกต้ัง การแตงต้ังคณะกรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัทมีคุณสมบัติและประสบการณตามที่บริษัทตองการ และไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ โดยกรรมการ

ตองมีเวลาอยางเพียงพอ อุทิศความรู ความสามารถปฏิบัติหนาที่ใหแกบริษัท โดยบริษัทมีหลักเกณฑในการคัดเลือกบุคคลที่จะ

แตงตั้งเปนกรรมการตามขอบังคับของบริษัท โดยสรุปดังน้ี 



1. กรรมการบริษัทไดรับการแตงตั้ง เลือกตั้ง และถอดถอนโดยที่ประชุมผูถือหุน มีวาระการดํารงตําแหนงตามขอบังคับ

บริษัท และเม่ือครบวาระแลว อาจไดรับการเลือกตั้งกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปไดอีก เวนแตในกรณีที่ตําแหนงกรรมการบริษัทวาง

ลงโดยมิใชเปนการออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแตงตั้งบุคคลที่เหมาะสมเขาเปนกรรมการในตําแหนงที่วางลงได

ตามขอบังคับของบริษัท 

2. การเสนอชื่อบุคคลใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระทั้ง น้ี 

เน่ืองจากปจจุบันบริษัทยังมิไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอยางเปนทางการแตในกระบวนการคัดเลือกดังกลาวคณะกรรมการ

บริษัทไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆโดยดูถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิประสบการณความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ

มีวิสัยทัศนเปนผูมีคุณธรรมและมีประวัติการทํางานที่ไมดางพรอย  และสามารถแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ รวมถึงผลการ

ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงที่ผานมา  โดยเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ

รวมกันกอนที่จะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา 

3. ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป กรรมการตองออกจากตําแหนงจํานวนหน่ึงในสาม ถาจํานวนกรรมการแบง

ออกเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหน่ึงสาม 

4. ในการเลือกตั้งกรรมการ ใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคล และผูถือหุนมีสิทธิเลือกตั้งบุคคล

ที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งน้ัน โดยจะแบงคะแนนเสียงไมได 

5. บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับเลอืกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง

ในครั้งน้ัน โดยกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ อาจไดรับการเลือกตั้งเขามาใหมได 

6. ผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุนตอหน่ึงเสียง 

ในป 2562 ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 

2562 เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2562 มีกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ จํานวน 3 คน คือ 

1. นายธีรชัย  ลีนะบรรจง 

2. รศ.ดร.พิสณฑ  อุดมวรรัตน 

3. นางสาวลภัสรินทร ไกรวงษวณิชรุง 

ทั้งน้ี ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 ไดมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหทั้ง 3 คน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ

บริษัทอีกวาระหน่ึง 

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการบริษัทไดรับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผูถือหุนวาระการดํารงตําแหนงตามขอบังคับของบริษัท กรรมการมี

วาระการดํารงตําแหนงในแตละวาระ คราวละ 3 ป สอดคลองกับ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด   และเม่ือครบวาระแลว

อาจไดรับเลือกตั้งกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปไดอีก โดยคณะกรรมการบริษัท เปนผูสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่

เหมาะสม เพื่อใหม่ันใจวาบุคคลที่จะเขามาเปนกรรมการบริษัทเปนผูมีความรู ความสามารถ และมีประสบการณ  

2. บริษัทมิไดกําหนดอายุกรรมการ และ/หรือ จํานวนวาระสูงสุดที่จะดํารงตําแหนงอยางตอเน่ือง โดยเชื่อวาอายุหรือ

ระยะเวลาดํารงตําแหนงมิไดเปนอุปสรรค หากเปรียบเทียบกับความรูความสามารถและประสบการณอันทรงคุณคาที่แต

ละคนมี และพรอมที่จะนํามากอใหเกิดประโยชนตอบริษัทตามที่ไดรับความไววางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน



ทั้งน้ีบริษัทไดเปดเผยวัน เดือนป ที่กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระไดเขาดํารงตําแหนง ไวในแบบ 56-1 ขอ 8.1 

คณะกรรมการ 

3. บริษัทไมไดกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการอิสระไวเชนกันเน่ืองจากที่ประชุมผูถือหุนเปนผูอนุมัติมติเลือกตั้ง

กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระเทาน้ัน 

4. คณะกรรมการบริษัทไดมีขอมูลประกอบการพจิารณากรณีเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ออกตามวาระโดยมีจํานวนปการดํารง

ตําแหนงประกอบการพิจารณาทั้งในหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจําป 

ในป 2562 บริษัทมีกรรมการอิสระ จํานวน 3 คน ดังน้ี 

รายชื่อกรรมการอิสระ ปที่ไดรับการแตงตั้ง จํานวนปดํารงตําแหนง 

1. นายวรวิทย ศิริวัฒนวิมล 24 เมษายน 2552 10  ป 

2. นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล 26 กุมภาพันธ 2556 6 ป 

3. รศ. ดร.พิสณฑ        อุดมวรรัตน1/ 13 สิงหาคม 2558 4 ป 

4. นายอณิวุฒิ พงษไพจิตร 2/ 6 สิงหาคม 2562 5  เดือน 

 หมายเหตุ: 1/ ลาออกเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 

  2/ ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 6/2562   

      เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 

การสรรหากรรมการ 

รายละเอียดปรากฏอยูในหัวขอ 9.3 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารสูงสุด 

การกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

รายละเอียดปรากฏอยูในหัวขอ 9.3การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารสูงสุด 

หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา 

 คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ เน่ืองจากปจจุบันบริษัทยังมิไดแตงตั้งคณะกรรมการ

สรรหาอยางเปนทางการ การสรรหาจึงเปนไปตามหลักเกณฑและคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพยและคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  

เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุน 

3. การกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการบริษัทจะไปดํารงตําแหนงกรรมการ 

 บริษัทกําหนดใหกรรมการแตละคนที่จะไปดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนตองไมเกิน 5 บริษัท  เพื่อให

กรรมการบริษัททุกทานมีความตั้งใจและมุงม่ันในการปฏิบัติหนาที่กรรมการบริษัท ตามที่ไดรับความไววางใจจาก

คณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน 

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกําหนดแนวปฏิบัติใหกรรมการหรือประธานเจาหนาที่บริหาร ในกลุมที่มีความรู 

ความสามารถ และมีความชํานาญในธุรกิจน้ัน  เขาไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทดวย   

บริษัทไดเปดเผยรายชื่อและรายละเอียดขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการแตละทานในบริษัทอ่ืน ไวในแบบ 56-1 

และในรายงานประจําป  



- สําหรับการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกวา 5 บริษัท   

ในป 2562 ไมมีกรรมการบริษัททานใดดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกวา 5 บริษัท  

- สําหรับกรรมการอิสระที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไมเกิน  3 บริษัท 

ในป 2562 ไมมีกรรมการอิสระทานใดดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกวา 3 บริษัท   

- สําหรับผูบริหารที่ไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนมากกวา 2 บริษัท 

ในป 2562 มีผูบริหารดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนซ่ึงเปนบริษัทในเครือรายละเอียด ดังน้ี 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง บริษัท 

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง - ประธานกรรมการ - บมจ. แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง 

- บมจ. เอ้ือวิทยา 

นายธีรชัย ลีนะบรรจง - กรรมการ - บมจ. แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง 

- บมจ. เอ้ือวิทยา 

- บมจ.ไดเมท (สยาม) 

ทั้งน้ี บริษัทยังมีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทที่บริษัทอ่ืนของกรรมการบริษัทและ

ผูบริหาร โดยบริษัทจะพิจารณาสงกรรมการหรือผูบริหารที่มีความรูความสามารถ ความชํานาญในธุรกิจน้ันๆ ไปเปนกรรมการ

บริษัทในเครือ ตามสัดสวนการลงทุน เพื่อกํากับดูแลบริษัทในเครือใหปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท 

เชน การจัดทําบัญชีใหทันตอการจัดทํางบการเงินรวมกับบริษัทเพื่อเปดเผยตามรอบระยะเวลาบัญชี โดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและ

นโยบายการบัญชีที่สําคัญเชนเดียวกันกับบริษัท การเปดเผยขอมูลที่สําคัญตามหลักเกณฑของ พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ ประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑที่บริษัทปฏิบัติ เชน 

รายการที่เก่ียวโยงกัน รายการไดมาและการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย กํากับดูแลใหระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมี

ประสิทธิผล การกํากับดูแลกิจการตามที่บริษัทประกาศใช ซ่ึงครอบคลุมถึงนโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

การแบงแยกบทบาทหนาท่ีระหวางคณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการ 

ประธานกรรมการบริษัทเปนผูนําและเปนผูควบคุมการประชุมคณะกรรมการใหมีความเปนอิสระ โดยกรรมการทุกคน

สามารถแสดงความคิดเหน็หรือขอเสนอแนะไดอยางเต็มที่  และสนับสนุนการบริหารจัดการของฝายบริหาร  

ทั้งน้ี  ประธานกรรมการบริษัทมิใชกรรมการอิสระ แตเชื่อม่ันวาไดปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนอิสระพรอมทั้งใหกรรมการ

ทุกคนมีความเปนอิสระในการรวมบริหารจัดการองคกร  ซ่ึงบริษัทเชื่อม่ันวาประธานกรรมการบริษัทใหความสําคัญและเขาใจใน

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ซ่ึงในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องที่สําคัญตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการแตละ

คณะที่เก่ียวของใหเกิดความถวงดุลและมีการสอบทาน  สนับสนุนใหปฏิบัติตามโดยเครงครัด 

ในป 2562 บริษัทมีกรรมการบริหารมีจํานวน 8 คน โดยประธานกรรมการบริหาร เปนผูนําในการบริหารงานวางแผนการ

ปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด ซ่ึงคณะกรรมการบริหารไดมีสวนรวมกําหนดนโยบายและ

เปาหมายทางธุรกิจขององคกรรวมกับคณะกรรมการบริษัท 

 



4. คณะกรรมการชุดยอย 

บริษัทมีคณะกรรมการชุดยอย จํานวน 3 คณะ ประกอบดวย 

คณะกรรมการชุดยอย 

จํานวน 

(ราย) 

กรรมการ

อิสระ 

กรรมการท่ี 

ไมเปนผูบริหาร 

กรรมการท่ี 

เปนผูบริหาร 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 3 3 - - 

2. คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 3 2 - 1 

3. คณะกรรมการบริหาร 8 - 2 6 

หมายเหตุ : - คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป 

 - คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร  

  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป 

คณะกรรมการชุดยอยทุกทานลวนเปนผูมีคุณวุฒิ เขาใจในบทบาทหนาที่การดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทและกรรมการ

ชุดยอย  ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ มีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม ระมัดระวัง รอบคอบและมีความเปนอิสระ เชื่อไดวา

กรรมการทุกทานเขาใจและปฏิบัติตามอยางเครงครัด และโครงสรางในคณะกรรมการชุดตางๆ เปนที่ยอมรับของผูถือหุน 

นอกจากน้ีบริษัทยังจัดใหมีการทบทวนผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยตางๆเปน

ประจําทุกป 

ทั้งน้ีกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทไมเคยเปนพนักงานหรือหุนสวนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัท

ใหบริการอยูในชวง 2 ปที่ผานมา 

นอกจากน้ี ในป 2562 คณะกรรมการบริษัทยังเปดโอกาสใหกรรมการหรือที่ไมเปนผูบริหารสามารถประชุมระหวาง

กันเองตามความจําเปน โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุม และเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ    

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเปนอิสระตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยและนิยามของบริษัท จํานวน 3 คน  ซ่ึงลวนเปนผูที่มีความรู  ความเขาใจ และมีประสบการณทางดานบัญชี  การเงิน  

และบริหารเปนอยางดี คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหนาที่ บทบาทและการปฏิบัติงานตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  

เปนองคกรอิสระที่ใหการสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัทตามแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลขจัด

ปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปอยางสัมฤทธ์ิผล  สอบทานขอมูลทางการเงินที่เสนอแกผูถือหุนและผูที่เก่ียวของอ่ืน  

สอบทานระบบการควบคุมภายในที่ฝายจัดการและคณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีขึ้น  กระบวนการตรวจสอบภายในและการ

สื่อสารกับผูสอบบัญชีของบริษัท อีกทั้งมีบทบาทหนาที่ ในการคัดเลือก เสนอแตงตั้งและเลิกจางผูสอบบัญชี ของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป 

 

 



 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการบริษัท 4 คน ซ่ึงเปนกรรมการอิสระจํานวน 3 คน และ

กรรมการที่เปนกรรมการบริหารจํานวน 1 คน เปนผูพิจารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุดและผูบริหารระดับสูง โดย

เปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ประสบการณ ภาระหนาที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาจากการ

ขยายตัวทางธุรกิจ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ปซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการทุกปภายหลังการประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 

 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการบริษัท 5 คน ที่มีความรูความสามารถและประสบการณหลายดาน มีความ

เขาใจบทบาทหนาที่ที่ตองรับผิดชอบและมีความเขาใจลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนอยางด ี

คณะกรรมการบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจของบริษัทในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมีกรรมการบริษัท 

และ/หรือผูบริหารซ่ึงไดรับการแตงตั้งและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทใหดํารงตําแหนงกรรมการบริหารภายใตระเบียบที่

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดไวมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป  ซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการทุกป

ภายหลังการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

●  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ปจจุบันบริษัทยังมิไดแตงตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงอยางเปนทางการ  แตในกระบวนการคัดเลือกดังกลาว 

คณะกรรมการบริษัทไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิ  ประสบการณ  ความเชี่ยวชาญ

หลากหลายวิชาชีพ  มีวิสัยทัศน  เปนผูมีคุณธรรม  และมีประวัติการทํางานที่ไมดางพรอย  และสามารถแสดงความคิดเห็นอยาง

เปนอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงที่ผานมา  โดยเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อ

พิจารณาใหความเห็นชอบรวมกันกอนที่จะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน  เวนแตในกรณีที่ตําแหนงกรรมการบริษัทวางลง  โดยมิใช

เปนการออกตามวาระ  คณะกรรมการอาจพิจารณาแตงตั้งบุคคลเขาเปนกรรมการในตําแหนงที่วางลงไดตามขอบังคบัของบริษัท 

●  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

ลวงหนาเปนรายปมีวาระที่ชัดเจนซ่ึงเลขานุการบริษัทจะสงกําหนดการดังกลาวในคราวประชุมเดือนธันวาคมของทุกป  



2. นําสงเอกสารกอนการประชุมลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน  เพื่อใหคณะกรรมการไดพิจารณาและศึกษาขอมูลอยาง

เพียงพอกอนเขารวมประชุม เวนแตเปนกรณีเรงดวนเพื่อรักษาผลประโยชนของบริษัท  อาจมีการแจงลวงหนานอยกวา 7 วัน การ

ประชุมแตละครั้งจะใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 

3. การพิจารณาเรื่องตางๆ ประธานกรรมการ ซ่ึงทําหนาที่ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหกรรมการแสดงความเห็น

ไดอยางอิสระ  การลงมติใหถือมติเสียงขางมาก  โดยใหกรรมการคนหน่ึงมีหน่ึงเสียงและกรรมการที่มีสวนไดเสียในแตละวาระการ

ประชุม  ตองงดออกเสียงหรืองดใหความเห็น หรือไมเขารวมประชุมในวาระน้ันๆ ตามแตกรณีหากคะแนนเสียงเทากัน ประธานใน

ที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหน่ึงเสียงเปนเสียงชี้ขาด 

ในป 2562 การลงมติของแตละวาระการประชุม มีกรรมการบริษัทอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

4. คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญเรื่องการจัดการเก่ียวกับความขัดแยงดานผลประโยชนของผูเก่ียวของอยาง

รอบคอบและเปนธรรม ใหมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวน  ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหน่ึงคนใดมีสวนไดเสียกับผลประโยชน

เก่ียวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีสวนไดเสียจะตองไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัทหากมีขอสงสัยหรือตองการขอมูลเพิ่มเติมจากผูเก่ียวของ  กรรมการผูจัดการจะเชิญ

ผูบริหารระดับสูงที่เก่ียวของเขาชี้แจง และหากกรณีที่กรรมการบริษัทตองการทราบขอมูลบางประการสามารถติดตอผาน

เลขานุการบริษัท 

6. คณะกรรมการบริษัทยังเปดโอกาสใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารสามารถประชุมระหวางกันเองตามความเหมาะสม โดย

ไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมและเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ   

7. คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหมีการประชุมกรรมการบริษัทปละ 4 ครั้ง ตามกําหนดการที่ใหแกกรรมการบริษัททุก

ทานลวงหนา หากกรณีเรงดวนสามารถเรียกประชุมไดตามความจําเปน 

เม่ือสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเปนผูจัดทํารายงานการประชุมเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองใน

วาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และใหประธานกรรมการบริษัทลงนาม  ทั้งน้ีกรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอ

แกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมไดกอนการรับรอง   

รายงานการประชุมที่รับรองแลวจะถูกจัดเก็บอยางเปนระบบ ณ สํานักงานของบริษัท  และจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร

แฟมขอมูลที่เปนตนฉบับไวพรอมกับเอกสารประกอบวาระการประชุม  เพื่อความสะดวกในการสืบคนอางอิง 

ในป 2562 มีการประชุม ดังน้ี 

- คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น จํานวน 7 ครั้ง  ซ่ึงจํานวนครั้งของการประชุมมีความเหมาะสมและ

เพียงพอตอการทําหนาที่ของคณะกรรมการและลักษณะธุรกิจ และกรรมการบริษัททุกทานเขารวมการประชุมไม

นอยกวารอยละ 80 ของการประชุม 

- คณะกรรมการตรวจสอบ และหนวยงานตรวจสอบภายใน ไดกําหนดใหมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีของบริษัท 

เปนประจําทุกไตรมาส ดําเนินการประชุมพรอมไดเชิญตัวแทนฝายบริหารเขารวมประชุมดวย ในป 2562 

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น จํานวน 6 ครั้ง 

- คณะกรรมการตรวจสอบ ไดมีการประชุมกับฝายบริหารอยางเปนอิสระ โดยเปนการหารือพรอมมีขอเสนอแนะตางๆ 

และไดรายงานความคืบหนาตอคณะกรรมการบริษัท 



- บริษัทมีนโยบายและสนับสนุนใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารสามารถเรียกประชุมกันเองไดอยางเปนอิสระ ซ่ึงในป 

2562 ไมมีการเรียกประชุม 

6.  คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพิจารณาวงเงินคาตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก

ประสบการณ ภาระหนาที่ ขอบเขตและบทบาท  ความมีสวนรวม และความรับผิดชอบของกรรมการแตละทาน  โดยเปรียบเทียบ

อางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจํานวนคณะกรรมการนําเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนทุกป 

ทั้งน้ี ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2562 ไดอนุมัติวงเงินคาตอบแทนกรรมการไมเกิน 

1.95 ลานบาท ซ่ีงเทาเดิมเม่ือเทียบกับป 2561 โดยกําหนดจายเปนรายครั้งตามอัตราเดิมโดยคณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายให

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนทําหนาที่พิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดยอย และใหนําเสนอ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนทุกป 

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนกําหนดโครงสราง/องคประกอบของคาตอบแทน เหมาะสมกับภาระหนาที่ความ

รับผิดชอบและประโยชนที่ไดรับจากกรรมการแตละชุด 

บริษัทไมมีนโนบายใหคาตอบแทนอ่ืนนอกเหนือไปจากคาตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซ่ึงไดรับจากบริษัท

ตามปกติ  ไมมีการใหหุน  หุนกู  หรือหลักทรัพยอ่ืนใดแกผูบริหารของบริษัททั้งน้ี บริษัทไดเปดเผยรายละเอียดจํานวนเงิน

คาตอบแทนเปนรายบุคคล ไวในแบบ 56-1 ขอ 8.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

สําหรับคาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักเกณฑและนโยบาย ซ่ึงพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามบทบาท หนาที่

และความรับผิดชอบของแตละคน 

ในป 2562 ไดมีการประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน จํานวน 2 ครั้ง ไดกําหนดคาตอบแทนแกกรรมการ

ประจําป 2562 และเสนอวงเงินคาตอบแทนกรรมการประจําป 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่

ประชุมผูถือหุนตามลําดับ  บริษัทไดเปดเผยรายละเอียดจํานวนเงินคาตอบแทนเปนรายบุคคล ไวในแบบ 56-1 ขอ 8.4 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

7.  ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 

 ภาวะผูนํา 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูมีความรู ความสามารถ ทักษะและประสบการณในธุรกิจหลักของบริษัท  ไดกําหนด

วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ และเปาหมาย ไวอยางชัดเจน  ตลอดจนแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจําป  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอกิจการ และบรรลเุปาหมายธุรกิจของบริษัท  โดยทําหนาที่ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝาย

บริหารใหเปนไปตามแผนงานตาง ๆ มีความเปนอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ  รวมทั้งไดกําหนดและแยกบทบาท 

หนาที่ และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และผูเก่ียวของ  

คณะกรรมการจะกําหนดตัวชี้วัดและตั้งคาเปาหมาย (KPI) ทางการเงินและแผนงานตางๆไวตั้งแตตนปโดยมีการ

ติดตามผลการดําเนินงานทั้งรายเดือนและรายไตรมาสเพื่อจะไดทราบสถานะการดําเนินการ หากผลการดําเนินการต่ํากวา



เปาหมายก็จะวิเคราะหหาสาเหตุ เพื่อกําหนดแนวทางการแกไขและปรับเปลี่ยนกลยุทธการดําเนินงานใหเหมาะกับสถานการณที่

เปลี่ยนไป 

นอกจากน้ียังกําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูดูแลฝายตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงานตลอดจนระบบ

การควบคุมภายในใหมีความเพียงพอตอกิจการ  และดูแลใหมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อรักษาผลประโยชนอยางเต็มที่  

โดยนําหลักบรรษัทภิบาลมาเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลคาใหแกกิจการและผูถือหุน อีกทั้งยังกําหนดใหกรรมการ

บริษัทและผูบริหารมีหนาที่รายงานใหบริษัททราบถึงการมีสวนไดเสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเก่ียวของ  ซ่ึงเปนสวนไดเสียที่

เก่ียวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ

กําหนด 

 วิสัยทัศน 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยไดกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจของ

บริษัท เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานมีจุดมุงหมายในการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และบริษัทมีนโยบายที่จะ

พิจารณาทบทวนเปนประจําปทุกป  

ในป 2562 บริษัทไดกําหนดวิสัยทัศนใหสอดคลองกับนโยบายการดําเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม 

8.  บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ไดรับการเลือกตั้งจากผูถือหุนเพื่อเปนตัวแทนของผูถือหุน มีความสําคัญในการกําหนดนโยบายการ

บริหาร โดยไดรวมกับผูบริหารกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธทิศทางในการดําเนินธุรกิจ แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณ

ประจําป  เพื่อใหผูบริหารและพนักงานมีจุดมุงหมายไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งน้ี รวมถึงการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงาน

ใหเปนไปตามแผนธุรกิจ  และงบประมาณที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

บริษัทเปดเผยอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ขอ 8. 

คณะกรรมการ) 

ในป 2562 คณะกรรมบริษัทไดปฏิบัติหนาที่ในการกํากับดูแลใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย 

และระเบียบตางๆ จึงไมปรากฏวาบริษัทมีการกระทําใด ที่เปนการฝาฝนกฎระเบียบของทางการ 

เลขานุการบริษัท 

ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551  กําหนดใหคณะกรรมการบริษัทตองจัดใหมีเลขานุการ

บริษัท รับผิดชอบดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงเลขานุการบริษัทมีบทบาทสําคัญ

ในการประสานงานอยางมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอก คณะกรรมการบริษัทจึงไดแตงตั้งให นางสาวนงนุช คําไชยเทพ 

เปนเลขานุการบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เม่ือวันที่ 20 มีนาคม 2562 

 

 



9.  การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญการพัฒนากรรมการ โดยสนับสนุนใหกรรมการบริษัทเขาอบรมหลักสูตรตางๆ หรือ

เขารวมการสัมมนาหลักสูตรที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ โดยเล็งถึงประโยชนของการศึกษา / การอบรมวาจะเปนการ

พัฒนากรรมการใหไดความรูที่ทันตอสถานการณทางธุรกิจที่มีการแขงขันอยูตลอดเวลา และมีนโยบายพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่

เปนผูบริหารโดยการจัดฝกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทเพื่อมุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู ในชวงที่ผานมากรรมการ

บริษัทไดเขารวมรับการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ลต.) กําหนดใหกรรมการของบริษัทจดทะเบียนตองผานการอบรมอยาง

นอยหน่ึงหลักสูตร ไดแก Director Accreditation Program (DAP) และ Director Certification Program (DCP) และนอกจาก

หลักสูตรที่กําหนดแลว กรรมการบริษัทยังใหความสําคัญในการเขารวมอบรมหลักสูตรอ่ืนๆ ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) เชน หลักสูตร Roles of Compensation Committee Program (RCC) หลักสูตร Company Secretary ของ

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางศักยภาพความเปนผูนําที่เปนมืออาชีพ มีความรู 

ความเขาใจในบทบาทหนาที่อยางแทจริง และเปนตนแบบในการขับเคลื่อนองคกร เพื่อนําไปสูการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ซ่ึง

คณะกรรมการบริษัทไดอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานคือ  Director Accreditation Program (DAP) ครบทุกคน 

 กรรมการปจจุบันและผูบริหาร 

บริษัทใหความสําคัญตอการสงเสริมความรูแกกรรมการปจจุบัน  สนับสนุนใหกรรมการเขาอบรมหลักสูตรที่เก่ียวของกับ

บทบาทหนาที่กรรมการที่จัดโดย  IOD ซ่ึงกรรมการบริษัททั้ง 9ทานไดผานการอบรมกับ IOD แลว คิดเปนรอยละ 100รวมถึง

หลักสูตรที่เก่ียวของกับบทบาทหนาที่กรรมการและเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทและสงเสริมใหผูบริหารไดรับความรูเก่ียวกับ

กฎหมาย กฎเกณฑตางๆ ที่เก่ียวของตอการปฏิบัติหนาที่ผูบริหาร  รวมถึงการอบรม/สัมมนาที่เปนประโยชนตอองคกรและผูอบรม 

ผูท่ีเกี่ยวของกับสวนการกํากับดูแลกิจการ 

สําหรับเลขานุการบริษัท  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และฝายกํากับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธ  รวมทั้งผู

ที่เก่ียวของ บริษัทสนับสนุนและสงเสริมใหอบรม/สัมมนาหลักสูตรตางๆ ที่เก่ียวของ ทั้งที่จัดโดยสํานักงาน ก.ล.ต./ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย/สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  สถาบัน IOD และสถาบันตางๆ อยางตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ 

10. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทยังมิไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แตคณะกรรมการบริษัทไดมีการพิจารณา

ทบทวนผลงานและปญหาตางๆเพื่อใหมีการปรับปรุงแกไข เพื่อชวยใหการทํางานของคณะกรรมการมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

การประเมินผลงานประจําปของคณะกรรมการตรวจสอบรายคณะ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดทําการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินแบบรายคณะเพื่อใชเปนกรอบในการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ วาไดดําเนินการตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ไดอนุมัติไว

และ/หรือตามแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหสอดคลองกับแนวนโยบายที่กําหนดไว 

และเพื่อทบทวนปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปที่ผานมา โดยแบงการประเมินเปน 3 ดานไดแก 

 



1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

สําหรับหลักเกณฑการประเมินผล มีการจัดระดับคะแนนดังน้ี 

ชวงคะแนน เกณฑประเมิน 

มากกวารอยละ 80 ดีมาก 

มากกวารอยละ 70-80 ดี 

มากกวารอยละ 60-70 พอใช 

นอยกวาหรือเทากับรอยละ 60 ต่ํากวามาตรฐาน 

ซ่ึงการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังน้ี 

ลําดับ หัวขอประเมิน ผลประเมิน 

(รอยละ) 

ระดับ 

1. โครงสรางและคุณสมบัติ 

ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

100.00 ดีมาก 

2. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 100.00 ดีมาก 

3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

100.00 ดีมาก 

ภาพรวมเฉล่ีย 100.00 ดีมาก 

11.  การนําหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 ไปปรับใช 

 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) ไดออกหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

สําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) ซ่ึงจะใชแทนหลักการกํากับดูแลสําหรับบริษัท

จดทะเบียน ป 2555 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อการนําหลักการไปปรับใช (apply or explain) และใหการปฏิบัติ

เปนไปอยางเหมาะสม ทั้งเปนประโยชนตอการสรางคุณคาใหองคกรยั่งยืน และเพื่อใหสอดคลองกับประกาศของหลักเกณฑ

สํานักงานก.ล.ต. 

  


