แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คาชี้แจง
1. แบบประเมินชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประเมินกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรทัง้ คณะ หัวข้อทีใ่ ช้ประเมิน
กำรทำหน้ำที่ของกรรมกำร หมำยควำมถึงกำรทำหน้ำที่ของกรรมกำรแต่ละคน โดยไม่เจำะจงว่ำ เป็น
กรรมกำรรำยหนึ่งรำยใดเพียงรำยเดียว
2. ตัวอย่ำงนีใ้ ช้วิธีกำรให้คะแนน เพือ่ ให้คณะกรรมกำรสำมำรถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อหรือ
เปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปีได้ โดยควำมหมำยของกำรให้คะแนนมีดงั นี้
0 = ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิง่ หรือไม่มีกำรดำเนินกำรในเรื่องนั้น
1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีกำรดำเนินกำรในเรื่องนั้นเล็กน้อย
2 = เห็นด้วย หรือมีกำรดำเนินกำรในเรื่องนั้นพอสมควร
3 = เห็นด้วยค่อนข้ำงมำก หรือมีกำรดำเนินกำรในเรื่องนั้นดี
4 = เห็นด้วยอย่ำงมำก หรือมีกำรดำเนินกำรในเรื่องนั้นอย่ำงดีเยีย่ ม
3. แบบประเมินชุดนี้จัดทำขึ้นตำมตัวอย่ำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2550
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1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
1.1 จำนวนกรรมกำรทั้งหมดในคณะกรรมกำรมี
ควำมเหมำะสมกับลักษณะกำรประกอบธุรกิจของ
บริษัท ช่วยให้กำรทำหน้ำที่โดยรวมของ
คณะกรรมกำรมีประสิทธิภำพ
1.2 คณะกรรมกำรประกอบด้วยบุคคลที่มีควำมรู้
และประสบกำรณ์หลำกหลำยเพียงพอที่จะช่วยให้
กำรทำหน้ำที่โดยรวมของคณะกรรมกำรมี
ประสิทธิภำพ
1.3 กรรมกำรอิสระในคณะกรรมกำรมีจำนวนที่
เหมำะสม ช่วยให้กำรทำหน้ำที่โดยรวมของ
คณะกรรมกำรมีประสิทธิภำพ
1.4 กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรในคณะกรรมกำรมี
จำนวนทีเ่ หมำะสม ช่วยให้กำรทำหน้ำที่โดยรวมของ
คณะกรรมกำรมีประสิทธิภำพ
1.5 กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรในคณะกรรมกำรมี
จำนวนทีเ่ หมำะสม ช่วยให้กำรทำหน้ำที่โดยรวมของ
คณะกรรมกำรมีประสิทธิภำพ
1.6 นิยำมกรรมกำรอิสระที่บริษัทกำหนดมีควำม
เหมำะสมกับลักษณะเฉพำะของบริษัท
1.7 กระบวนกำรสรรหำบุคคลที่มคี ุณสมบัติ
เหมำะสมมำเป็นกรรมกำรบริษัทมีควำมโปร่งใส
ยุติธรรม ไม่อยู่ภำยใต้อิทธิพลของบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง
1.8 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีคณ
ุ สมบัติเหมำะสม
กับกำรปฏิบัติหน้ำทีต่ ำมกฎบัตร (Charter) ที่
กำหนดไว้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
1.9 คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนมี
คุณสมบัติเหมำะสมกับกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมที่
คณะกรรมกำรมอบหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
1.10 คณะกรรมกำรสรรหำมีคุณสมบัติเหมำะสมกับ
กำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมทีค่ ณะกรรมกำรมอบหมำยได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ
2.1 คณะกรรมกำรได้ให้ควำมสำคัญและใช้เวลำ
อย่ำงเพียงพอในกำรพิจำรณำเรือ่ งสำคัญทีเ่ กี่ยวกับ
ทิศทำงกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั
2.2 คณะกรรมกำรได้ให้ควำมสำคัญและใช้เวลำ
อย่ำงเพียงพอในกำรพิจำรณำหรือทบทวนนโยบำย
กำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัท
2.3 คณะกรรมกำรได้ให้ควำมสำคัญและใช้เวลำ
อย่ำงเพียงพอในกำรกำกับดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำม
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่คณะกรรมกำร
กำหนด
2.4 คณะกรรมกำรได้ให้ควำมสำคัญและใช้เวลำ
อย่ำงเพียงพอในกำรพิจำรณำหรือทบทวน
จรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท
2.5 คณะกรรมกำรได้ให้ควำมสำคัญและใช้เวลำ
อย่ำงเพียงพอในกำรกำกับดูแลให้มกี ำรปฏิบัติตำม
จรรยำบรรณธุรกิจที่คณะกรรมกำรกำหนด
2.6 คณะกรรมกำรได้กำหนดกระบวนกำรพิจำรณำ
รำยกำรที่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้มคี วำม
เป็นธรรม (Arm-Length Basis)
2.7 คณะกรรมกำรได้พจิ ำรณำว่ำ กำรทำรำยกำรที่มี
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ได้ดำเนินกำรตำม
กระบวนกำรที่กำหนดไว้และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท
2.8 คณะกรรมกำรได้ให้ควำมสำคัญและใช้เวลำ
อย่ำงเพียงพอในกำรทบทวนเพื่อให้มั่นใจว่ำ บริษัทมี
ระบบควบคุมภำยในที่ดีพอ ทำให้กำรดำเนินงำน
ของบริษัทประสบควำมสำเร็จ
2.9 คณะกรรมกำรได้ให้ควำมสำคัญและใช้เวลำ
อย่ำงเพียงพอในกำรพิจำรณำหรือทบทวนนโยบำย
ด้ำนควำมเสี่ยงและกำรจัดกำรควำมเสี่ยงของบริษัท
2.10 คณะกรรมกำรได้ให้ควำมสำคัญและใช้เวลำ
อย่ำงเพียงพอในกำรประเมินประสิทธิผลของกำร
จัดกำรควำมเสี่ยงทีด่ ำเนินกำรโดยฝ่ำยจัดกำร
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2.11 คณะกรรมกำรได้ติดตำมกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
ฝ่ำยจัดกำรอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปตำม
นโยบำยหรือมติของคณะกรรมกำร
2.12 คณะกรรมกำรได้ให้ควำมสำคัญและใช้เวลำ
อย่ำงเพียงพอในกำรดูแลให้กำรจัดทำงบกำรเงิน
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีทรี่ ับรองโดยทั่วไป
2.13 คณะกรรมกำรได้ให้ควำมสำคัญและใช้เวลำ
อย่ำงเพียงพอในกำรดูแลให้บริษทั เปิดเผยข้อมูล
สำคัญตำมกฎเกณฑ์ที่กำหนด
2.14 คณะกรรมกำรได้ให้ควำมสำคัญและใช้เวลำ
อย่ำงเพียงพอในกำรกำหนดกระบวนกำรพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรให้เหมำะสมและโปร่งใส
2.15 คณะกรรมกำรได้ให้ควำมสำคัญและใช้เวลำ
อย่ำงเพียงพอในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร
ตำมกระบวนกำรที่กำหนด เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้น
2.16 คณะกรรมกำรได้ให้ควำมสำคัญและใช้เวลำ
อย่ำงเพียงพอในกำรพิจำรณำนโยบำยกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนผู้บริหำรระดับสูง
2.17 คณะกรรมกำรให้ควำมสำคัญและใช้เวลำ
อย่ำงเพียงพอในกำรกำหนดเกณฑ์ประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร
2.18 คณะกรรมกำรให้ควำมสำคัญและใช้เวลำ
อย่ำงเพียงพอในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
กรรมกำรผู้จดั กำรตำมเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และกำร
พิจำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำรผู้จัดกำรให้
สอดคล้องกับผลกำรประเมิน
3. การประชุมคณะกรรมการ
3.1 กรรมกำรได้รับทรำบกำหนดกำรประชุม
คณะกรรมกำรในแต่ละปีล่วงหน้ำ ช่วยให้กรรมกำร
สำมำรถจัดสรรเวลำมำประชุมได้ทุกครั้ง
3.2 จำนวนครัง้ ของกำรประชุมคณะกรรมกำรมี
ควำมเหมำะสมทีจ่ ะช่วยให้คณะกรรมกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและสำมำรถกำกับ
ดูแลให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่ำงประสบควำมสำเร็จ
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3.3 วำระกำรประชุมคณะกรรมกำรมีควำม
เหมำะสม ช่วยให้คณะกรรมกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3.4 กรรมกำรได้รับเอกสำรประกอบกำรประชุม
ล่วงหน้ำและมีเวลำเพียงพอในกำรศึกษำข้อมูลเพื่อ
เตรียมตัวเข้ำประชุม
3.5 ข้อมูลในเอกสำรประกอบกำรประชุมเพียงพอ
ต่อกำรตัดสินใจของกรรมกำร
3.6 คณะกรรมกำรสำมำรถขอข้อมูลที่จำเป็น
เพิ่มเติมเพื่อประกอบกำรตัดสินใจให้เป็นประโยชน์
ต่อบริษัท
3.7 บรรยำกำศในกำรประชุมคณะกรรมกำร
เอื้ออำนวยให้เกิดกำรแสดงควำมคิดเห็นอย่ำง
สร้ำงสรรค์ของกรรมกำรทุกคน และไม่ถูกครอบงำ
โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
3.8 กรรมกำรสำมำรถอภิปรำยปัญหำสำคัญอย่ำง
เต็มทีใ่ นที่ประชุมคณะกรรมกำร
4. การทาหน้าที่ของกรรมการ
4.1 กรรมกำรมีกำรเตรียมตัวและศึกษำข้อมูลอย่ำง
เพียงพอมำก่อนกำรประชุมคณะกรรมกำร
4.2 กรรมกำรเข้ำประชุมคณะกรรมกำรอย่ำง
สม่ำเสมอ
4.3 กรรมกำรแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็นอิสระ
4.4 กรรมกำรมีควำมเป็นกลำงในกำรพิจำรณำเรื่อง
ต่ำงๆ และมีอิสระในกำรตัดสินใจลงมติ ไม่ถูกโน้ม
น้ำวโดยไม่มีเหตุผลสมควร
4.5 กรรมกำรให้ควำมเห็นทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อกำร
ดำเนินงำนของบริษัท
4.6 กรรมกำรเข้ำใจว่ำประเด็นใดมีควำมสำคัญและ
ใช้เวลำในกำรพิจำรณำประเด็นนัน้ ๆ อย่ำง
เหมำะสม โดยไม่เสียเวลำกับประเด็นที่ไม่สำคัญ
4.7 กรรมกำรยอมรับควำมเห็นทีแ่ ตกต่ำงระหว่ำง
กัน โดยไม่เกิดควำมขัดแย้ง
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5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
5.1 กรรมกำรสำมำรถหำรือกับกรรมกำรผู้จัดกำรได้
อย่ำงตรงไปตรงมำ
5.2 คณะกรรมกำรมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ำยจัดกำร
5.3 กรรมกำรผู้จัดกำรสำมำรถขอคำแนะนำจำก
กรรมกำรได้ เมื่อจำเป็น
5.4 คณะกรรมกำรไม่ได้เข้ำไปแทรกแซงกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ของฝ่ำยจัดกำร
5.5 คณะกรรมกำรได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
พิจำรณำแก้ไขปัญหำอย่ำงเหมำะสม ในกรณีที่กำร
ปฏิบัติหน้ำทีข่ องฝ่ำยจัดกำรไม่เป็นไปตำมแผน
ธุรกิจและงบประมำณที่กำหนด
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการ
พัฒนาผู้บริหาร
6.1 กรรมกำรมีควำมเข้ำใจบทบำทหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบของกำรเป็นกรรมกำร
6.2 กรรมกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่ วกับธุรกิจของ
บริษัทอย่ำงเพียงพอที่จะช่วยให้ปฏิบัติหน้ำที่
กรรมกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
6.3 กรรมกำรใส่ใจหำข้อมูลหรือติดตำมข่ำวที่สำคัญ
เกี่ยวกับภำวะเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม กำร
เปลี่ยนแปลงด้ำนกฎระเบียบต่ำงๆ และสภำพกำร
แข่งขัน ซึ่งจะช่วยให้กำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรมี
ประสิทธิภำพ
6.4 คณะกรรมกำรมีกำรส่งเสริมให้กรรมกำรได้รับ
กำรฝึกอบรม เพื่อให้เข้ำใจกำรปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะ
กรรมกำร
6.5 เมื่อมีกรรมกำรใหม่ คณะกรรมกำรได้ดแู ลให้
ฝ่ำยจัดกำรจัดเอกสำรหรือจัดบรรยำยสรุป
(Briefing) เพื่อให้กรรมกำรเข้ำใจธุรกิจและกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำร
6.6 คณะกรรมกำรได้กำหนดแผนกำรสืบทอดงำน
เพื่อให้กำรทำหน้ำที่ในตำแหน่งผูบ้ ริหำรระดับสูง
ของบริษัทเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง กำรดำเนินธุรกิจของ
บริษัทไม่ต้องหยุดชะงัก
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ผลประเมิน
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ความเห็น/
ข้อเสนอแนะ

