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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้น  มีบทบาทในการกาํหนดนโยบายและกลยุทธ์ที�สําคญัของ   
บริษทัฯ  และกาํกบัดูแลการบริหารจดัการใหม้ั�นใจว่าฝ่ายจดัการไดน้าํนโยบายและกลยุทธ์ไปปฏิบติัตามที�กาํหนด
ไว ้โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั รอบคอบ และซื�อสัตยสุ์จริตเพื�อ
ประโยชนสู์งสุดของบริษทัฯ  และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 
 

1.  องค์ประกอบ 
1.1 คณะกรรมการบริษทัฯ มีจาํนวนไม่น้อยกว่า  7 คน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ� งหนึ� งของจาํนวนกรรมการ

ทั?งหมด ตอ้งมีถิ�นที�อยูใ่นราชอาณาจกัร 
1.2 บริษทัฯ ตอ้งมีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั?งหมด และตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 คน 
1.3 คณะกรรมการบริษทัฯ เลือกกรรมการคนหนึ�งเป็นประธานกรรมการ และหากเห็นสมควรสามารถเลือก

กรรมการคนหนึ�งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการกไ็ด ้ 
 
2.  คุณสมบัติ 
 คุณสมบัตขิองกรรมการบริษทัฯ 

1. มีคุณสมบัติที�ไม่ขัดต่อพระราชบัญญติับริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอื�นที� เกี�ยวข้อง 
ตลอดจนขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทสไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) รวมทั?งขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  

2. เป็นผูที้�ไม่ประกอบกิจการ เขา้เป็นหุ้นส่วนหรือเขา้เป็นผูถื้อหุ้นในนิติบุคคลอื�นที�มีสภาพอย่างเดียวกนั 
และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ  เวน้แต่จะไดรั้บการอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

3. มีภาวะผูน้าํ วิสัยทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ เพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ  และผูถื้อ
หุน้โดยรวม 

4. เป็นผูที้�มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์มาจากหลากหลายวิชาชีพ ที�เป็นประโยชน์ต่อการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

5. เป็นผูมี้ความรับผิดชอบ ระมดัระวงั รอบคอบ ซื�อสตัยสุ์จริต และมีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 
6. เป็นผูที้�สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ที�กรรมการบริษทัฯ ไดอ้ยา่งเตม็ที� 

 
คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5  ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั?งหมดของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้   ทั?งนี? ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูที้�เกี�ยวขอ้งของกรรมการ
อิสระรายนั?นๆ  ดว้ย   
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2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที�ปรึกษาที�ไดเ้งินเดือน
ประจาํ  หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้  เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  2  ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั?งเป็นกรรมการ 

3. ไม่เป็นบุคคลที�มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที�เป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พี�น้อง และบุตร  รวมทั?งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  ผูมี้อาํนาจ
ควบคุม  หรือบุคคลที�จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของ
ตน รวมทั?งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที�มีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้�มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ   เวน้แต่
จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั?งเป็นกรรมการ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที�มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบ
บญัชี ซึ� งมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อน
ไดรั้บการแต่งตั?งเป็นกรรมการ  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ� งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�
ปรึกษาทางการเงิน ซึ� งไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที�มีนยั ผูมี้อาํนาจ
ควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั?นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั?งเป็นกรรมการ  

7.  ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บการแต่งตั?งขึ?นเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อ
หุน้ซึ�งเป็นผูเ้กี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

8.  ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทัฯ  หรือบริษทั
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที�
ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั?งหมดของบริษทั
อื�นซึ�งประกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทั
ยอ่ย 

9.  ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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3.  หน้าที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ 
1. ปฏิบัติหน้าที�ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวงั และความซื�อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที�ประชุม ผูถื้อหุน้ รวมทั?งการ
เปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุน้อยา่งถูกตอ้งครบถว้น 

2.    กาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษทัฯ รวมทั?งกาํกบัควบคุมดูแลให้ฝ่ายจดัการดาํเนินการให้
เป็นไปตามนโยบาย และกลยทุธ์ที�กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

3.    กาํหนด และทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจและกลยุทธ์ของบริษทัฯ รวมทั?งกาํหนดใหมี้การสื�อสารใหทุ้กคน
ในองคก์รขบัเคลื�อนธุรกิจไปในทิศทางเดียวกนั 

4. พิจารณาอนุมติังบประมาณประจาํปี และการลงทุนของบริษทัฯ รวมถึงการกาํกบัดูแลให้มีการจดัสรร
ทรัพยากร การควบคุมการดาํเนินงานที�เหมาะสม และการติดตามการดาํเนินการตามกลยุทธ์ และแผนงาน
ประจาํปี 

5. พิจารณาแต่งตั?งกรรมการบริษทัฯ และกรรมการชุดย่อย แทนกรรมการที�ออกตามวาระ รวมทั?งพิจารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ที�นําเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน เพื�อนาํเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั 

6. พิจารณาแต่งตั?งคณะกรรมการชุดย่อย  เพื�อดูแลระบบบริหาร และระบบการควบคุมภายในใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายที�กาํหนดไว ้ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความ
เสี�ยง คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
พฒันาเพื�อความยั�งยืน  

7. พิจารณาแต่งตั?งผูบ้ริหารระดบัสูง และเลขานุการบริษทัฯ รวมทั?งพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนของฝ่าย
บริหารที�เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

8. จดัใหมี้การทาํงบการเงิน ณ วนัสิ?นสุดรอบปีบญัชีของบริษทัฯ และลงลายมือชื�อเพื�อรับรองงบการเงินดงักล่าว เพื�อ
นาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ ในการประชุมสามญัประจาํปี เพื�อพิจารณาอนุมติั 

9. พิจารณาคดัเลือกและแต่งตั?งผูส้อบบญัชี และพิจารณาค่าตอบแทนที�เหมาะสมที�เสนอโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ก่อนนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปี  เพื�อพิจารณาอนุมติั 

10. จดัใหมี้นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ ที�เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั?งดูแล
ไม่ให้เกิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ตลอดจนดูแลระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี�ยง  

11. กาํกบัดูแลใหมี้การบริหารจดัการตามนโยบายกาํกบัดูแลกิจการที�ดี เพื�อใหเ้ชื�อมั�นไดว้่า บริษทัฯ ไดมี้ความ
รับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งทุกกลุ่มดว้ยความเป็นธรรมอยา่งเคร่งครัด 

12. มีหนา้ที�ในการแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบโดยมิชกัชา้ถึงการเขา้ไปมีส่วนไดเ้สียของตน หรือบุคคลที�เกี�ยวขอ้งไม่
วา่โดยตรง หรือโดยออ้มในสญัญาใดๆ หรือการทาํธุรกรรมใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

13. กาํกบัดูแลให้มีการจดัทาํแผนสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Plan) เพื�อเป็นการเตรียมสืบทอดตาํแหน่ง
ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูง 

14. สนบัสนุนและส่งเสริมการสร้างนวตักรรม และมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม  
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4.     หน้าที�และความรับผดิชอบของประธานกรรมการ  
1. การกาํกบั ติดตาม และดูแลให้มั�นใจไดว้่า การปฏิบติัหนา้ที�ของคณะกรรมการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และ

บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 
2. การดูแลให้มั�นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมองค์กรที�มีจริยธรรมและการ

กาํกบัดูแลกิจการที�ดี 
3. การกาํหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และมีมาตรการที�ดูแลให้เรื�อง 

สาํคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม 
4. การจดัสรรเวลาไดอ้ยา่งเพียงพอที�ฝ่ายจดัการจะเสนอเรื�องและมากพอที�กรรมการจะอภิปรายปัญหาสาํคญักนัอยา่ง     

รอบคอบโดยทั�วกนั การส่งเสริมใหก้รรมการมีการใชดุ้ลยพินิจที�รอบคอบ ใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 
5. การเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกรรมการที�เป็นผูบ้ริหารและกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร และระหวา่ง 

คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 
 

5.  วาระการดาํรงตําแหน่ง 
5.1 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที�อยู่ใน

ตาํแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลบัเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งใหม่ได ้โดยไดรั้บเสียงขา้งมากจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

5.2 กรรมการอิสระสามารถดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน 3 วาระ เวน้แต่จะไดรั้บมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัทจ์าก
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนวา่กรรมการดงักล่าวไดก้ระทาํคุณประโยชน์ต่อบริษทัฯ  เป็นอย่าง
ยิ�ง และการดาํรงตาํแหน่งเกินวาระที�กาํหนดมิไดท้าํใหค้วามเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั?งตอ้งไดรั้บอนุมติัจากที�
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ดว้ย 

 

6.  การประชุม 
 

การประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ� งหนึ� งของจาํนวนกรรมการทั?งหมด จึงจะเป็น
องคป์ระชุม และ การลงมติในที�ประชุมคณะกรรมการ  บริษทัฯ กาํหนดองคป์ระชุมขั?นตํ�า ณ ขณะที�คณะกรรมการ
จะลงมติ ตอ้งมีกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั?งหมด 
 

คณะกรรมการกาํหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 7 ครั? ง และมีการประชุมพิเศษเพิ�มเติมตามความจาํเป็น โดย
หน่วยงานเลขานุการบริษทัฯ ไดจ้ัดส่งกาํหนดการประชุมเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบ
กาํหนดการดงักล่าว เพื�อใหก้รรมการสามารถจดัเวลาในการเขา้ร่วมประชุมได ้ซึ� งในหนงัสือเชิญประชุมมีการกาํหนด
วาระชดัเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ หน่วยงานเลขานุการบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือ
เชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหก้บัคณะกรรรมการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 
วนัทาํการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อให้คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลก่อนเขา้ร่วมประชุม โดย
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดใหจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ใน
กรณีจาํเป็นเร่งด่วน  นอกจากนั?น หากกรรมการท่านใดประสงคที์�จะเสนอเรื�องเขา้สู่วาระการประชุมก็สามารถกระทาํ
ได ้โดยการแจง้ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมเพื�อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอเพิ�มเติมในที�ประชุมในวาระ
เรื�องอื�นๆ 
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7.  อํานาจอนุมตัขิองคณะกรรมการบริษทัฯ 
1.  อนุมติังบประมาณประจาํปีและแผนธุรกิจของบริษทัฯ 
2.  อนุมติัการก่อภาระผกูพนัทางการเงินของบริษทัฯ เช่น การทาํสญัญากูเ้งิน การคํ?าประกนัหนี?   
3.  อนุมติัโครงการลงทุนในธุรกิจขนาดใหญ่ 
4.  อนุมติัการเปิดบริษทัใหม่ 
5.  อนุมติัการซื?อหรือจาํหน่ายสินทรัพยข์องบริษทัฯ ตามเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
6.  อนุมติัการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนัของบริษทัฯ ตามเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  
7.  อนุมติันโยบายการเพิ�มอตัราการจ่ายค่าตอบแทนและโบนสัประจาํปี 
8.  อนุมติังบการเงินของบริษทัฯ 
9.  อนุมติัการเปิดหรือปิดบญัชีกบัธนาคารต่างๆ 
10. อนุมติัการแต่งตั?งคณะกรรมการชุดยอ่ย  
11. อนุมติัการแต่งตั?งกรรมการใหม่แทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

 
ทั? งนี?  คณะกรรมการบริษัทฯ ย ังมีหน้าที� ในการอนุมัติการดําเนินรายการต่างๆ ตามประกาศของสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง
กาํหนด  

8.  ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัที�
เหมาะสม เทียบเคียงไดก้บัอุตสาหกรรมลกัษณะเดียวกนั สอดคลอ้งกบักลยุทธ์และเป้าหมายของบริษทัฯ และ
เพียงพอที�จะรักษากรรมการที� มีคุณสมบัติที�ต้องการไวไ้ด้ กรรมการที�ได้รับมอบหมายหน้าที�และความ
รับผิดชอบเพิ�มขึ?นในคณะกรรมการชุดยอ่ย จะไดรั้บค่าตอบแทนเพิ�มตามปริมาณความรับผิดชอบที�เพิ�มขึ?น ซึ� ง
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณาค่าตอบแทนในเบื?องตน้  แลว้นาํขอ้มูลที�ได้
เสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพื�อพิจารณา ก่อนนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�ออนุมติั ทั?งนี?บริษทั
ฯ ไดมี้การเปิดเผยหลกัเกณฑแ์ละค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไวใ้นรายงานประจาํปี และแบบแสดง
รายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ของ ฯ 

 
9.  การประเมนิตนเองของคณะกรรมการบริษทัฯ ทั5งคณะ และรายบุคคล 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ  กาํหนดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการทั?งคณะ  และรายบุคคลเป็น
ประจาํทุกปี เพื�อเป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษทัฯ  เพื�อให้มีการ
พิจารณาทบทวน ประมวลขอ้คิดเห็นในประเดน็ต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ และการปฏิบติั
หน้าที�ของคณะกรรมการบริษทัฯ   อนัจะก่อให้เกิดการพฒันาการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี  โดยจะนาํผลการ
ประเมินที�ไดไ้ปพิจารณาในที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
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10.  การรายงาน 
คณะกรรมการบริษทัฯ รายงานผลการปฏิบติัหนา้ที� ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และผลการประเมินการ
ปฏิบติัหนา้ที�ของคณะกรรมการบริษทัฯ ในรอบปีที�ผา่นมาต่อผูถื้อหุน้ในรายงานประจาํปี 

 


