5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริ ษทั ทุกท่าน ประกอบไปด้วยผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์การทางานจาก
หลากหลายสาขา โดยคณะกรรมการของบริ ษทั ทาหน้าที่ในการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจของบริ ษทั และพิจารณาให้ความ
เห็นชอบทิศทางในการดาเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้ าหมายของบริ ษทั เพื่อให้ฝ่ายบริ หารนาไปใช้เป็ นกรอบในการ
จัดทาแผนธุรกิจ แผนสนับสนุน และงบประมาณ เป็ นประจาทุกปี โดยได้มีการนาระบบตัวชี้วดั ผลปฏิบตั ิงาน (KPIs) มาใช้
เพื่อติดตามผลการดาเนินงาน ซึ่งในปี 2561 ที่ผา่ นมาได้มีส่วนร่ วมในการพิจารณาทบทวน และอนุมตั ิวสิ ยั ทัศน์ พันธกิจ และ
กลยุทธ์ของบริ ษทั เพื่อให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่รับผิดชอบที่ชดั เจน คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้มีการกาหนดบทบาท
อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การไว้
อย่างชัดเจน
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร จานวน 3 ท่าน
และกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร 4 ท่าน โดยในจานวนนี้เป็ นกรรมการที่เป็ นอิสระ และทาหน้าที่เป็ นกรรมการตรวจสอบ
จานวน 3 ท่าน ซึ่งมีจานวนมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด จึงมีอานาจในการตรวจสอบการดาเนินงานของบริ ษทั
และถ่วงดุลอานาจกรรมการท่านอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม
โดยในส่วนของประธานกรรมการของบริ ษทั เป็ นคนละบุคคลกับ
กรรมการผูจ้ ดั การ โดยมีอานาจแยกกันเพื่อเป็ นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกาหนดนโยบายการกากับดูแล และการบริ หารงาน
ประจาออกจากกัน
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 15 กาหนดให้กรรมการต้องออกจากตาแหน่ง
ตามวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ในอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด จากปัจจุบนั ซึ่งบริ ษทั มีคณะกรรมการ
ทั้งสิ้น 7 ท่าน จะทาให้กรรมการแต่ละท่านสามารถดารงตาแหน่งได้คราวละ 3 - 4 ปี และเมื่อครบกาหนดออกตามวาระ จะมี
การพิจารณาเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้ามาเป็ นกรรมการแทน ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ และเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ตามลาดับ โดยทั้งนี้อาจพิจารณาเลือกกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ กลับมาเป็ นกรรมการบริ ษทั ต่อไปอีกได้
ในกรณี ที่มีการแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่เข้ารับตาแหน่งเป็ นครั้งแรก บริ ษทั ได้มีการจัดเตรี ยมเอกสารข้อมูล และ
บรรยายภาพรวมเกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษทั รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั
เพื่อให้กรรมการที่
ได้รับแต่งตั้งเข้าใจในธุรกิจของบริ ษทั
5.2 คณะกรรมการชุดย่อย
บริ ษทั ได้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น โดยมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี โดยได้มีการกาหนด
ขอบเขตอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ไว้อย่างชัดเจน ดังเปิ ดเผยอยูใ่ นส่วนการจัดการ หัวข้อขอบเขตอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้คณะกรรมการยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ดี
การกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั ได้ผา่ นการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โดย
เปรี ยบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในส่วน
ค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด
5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีหน้าที่ในการจัดการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ โดยทาหน้าที่พิจารณา ให้ความเห็นชอบ และกาหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และทิศทางการดาเนินงาน การบริ หาร
เงิน การบริ หารความเสี่ ยงของกิจการ ตลอดจนกากับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริ หารดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนด
ไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล นอกจากนี้คณะกรรมการมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือ
หุน้ อย่างสม่าเสมอ พร้อมทั้งจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่ งใส
ทั้งนี้คณะกรรมการ มีอานาจในการมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจานวนหนึ่ง ให้เป็ นกรรมการบริ หารเพื่อ
ดาเนินการอย่างหนึ่งหรื ออย่างใด เว้นแต่เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สาหรับรายการที่กรรมการหรื อ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั ฯ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสี ยใน
เรื่ องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสี ยงหรื อลงคะแนนในเรื่ องนั้น
5.4 การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริ ษทั มีการประชุมอย่างสม่าเสมอ โดยประธานคณะกรรมการได้ส่งเสริ มให้มีการใช้ดุลย
พินิจที่รอบคอบ และจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอในการประชุมแต่ละครั้ง ในการบรรจุวาระการประชุม บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้
กรรมการได้เสนอเรื่ องเข้าสู่วาระการประชุม โดยประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ จะเป็ นผูด้ ูแลให้ความเห็นชอบใน
การกาหนดระเบียบวาระการประชุม
ทั้งนี้ทางเลขานุการบริ ษทั จะมีการประสานกับกรรมการทุกท่านและกาหนดตารางการ
ประชุมล่วงหน้าไว้ตลอดทั้งปี และจะดาเนินการจัดส่งหนังสื อเชิญประชุม วาระการประชุม รายงานผลการประชุมครั้งก่อน
ให้กบั คณะกรรมการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุมทุกครั้ง เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการ
ประชุม ทั้งนี้ได้มีการกาหนดให้กรรมการมีหน้าที่ตอ้ งเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เว้นแต่กรณี ที่มีเหตุจาเป็ น โดยได้
กาหนดองค์ประชุมขั้นต่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ ในที่ประชุมจะต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวน
กรรมการทั้งหมด
ทั้งนี้ในทุกๆ ปี บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้กรรมการอิสระมีการประชุมร่ วมกันเอง และ/หรื อประชุมร่ วมกับผูต้ รวจ
สอบภายใน และ/หรื อประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย เพื่ออภิปรายปั ญหาต่างๆ ที่
อยูใ่ นความสนใจได้อย่างเต็มที่
โดยในปี 2561 ได้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้า
ประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง
ในการประชุมแต่ละครั้งมีการบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และได้ให้คณะกรรมการรับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าวทุกครั้งในการประชุมครั้งถัดไป โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริ ษทั มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่ง

เป็ นการประชุมตามวาระปกติจานวน 4 ครั้ง และประชุมอีกหนึ่งครั้งในช่วงปลายปี เพื่อร่ วมกันประเมินผลการดาเนินงานในปี ที่
ผ่านมา ตลอดจนร่ วมกันพิจารณาทบทวน และกาหนด วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริ ษทั ในระยะ 3 - 5 ปี รวมถึงอนุมตั ิ
ให้ความเห็นชอบทิศทางในการดาเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้ าหมายทางธุรกิจของบริ ษทั สาหรับปี ถัดไป ทั้งนี้
รายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้เปิ ดเผยอยูใ่ นหัวข้อค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
บริ ษทั มีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริ ษทั มีการประเมินผลงานตนเองเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการ
ร่ วมกันพิจารณาผลงาน และปั ญหา เพื่อนาผลประเมินมาใช้ในการพิจารณาแก้ไขปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
บริ ษทั โดยมีการประเมินทั้งเป็ นรายบุคคล และทั้งคณะ โดยได้ใช้แบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย โดยในแบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการมีการเนื้อหาในการประเมินครอบคลุมด้านต่างๆ 6 หัวข้อ
ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การ
ประชุมคณะกรรมการ (4) การทาหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการ
และการพัฒนาผูบ้ ริ หาร ซึ่งผลคะแนนการประเมิน สรุ ปได้ดงั นี้
 ผลการประเมินคณะกรรมการบริ ษทั คะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก
 ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ คะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก
 ผลการประเมินคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นรายบุคคล คะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก
 ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นรายบุคคล คะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก
5.6 ค่าตอบแทน
การกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั ได้ผา่ นการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั โดยเปรี ยบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู ้
ถือหุน้ ทั้งนี้สาหรับค่าตอบแทนในปี 2561 กรรมการบริ ษทั ได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมครั้งละ 20,000 บาท โดยไม่มีค่าตอบแทน
รายปี ในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายปี ที่ 600,000 บาท และ
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายปี ที่ 450,000 บาทต่อท่าน ในส่วนค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารจะอยูใ่ นรู ปของ
เงินเดือนและโบนัส ซึ่งจะขึ้นอยูก่ บั ผลการดาเนินงานของบริ ษทั และของผูบ้ ริ หารแต่ละท่าน รายละเอียดค่าตอบแทนเปิ ดเผยอยู่
ในส่วนการจัดการ หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการ และผูบ้ ริ หาร
5.7 การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั ได้สนับสนุน และส่งกรรมการของบริ ษทั เข้ารับการอบรมหลักสูตร ของสถาบันส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นการสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ และผู ้
ลงทุนทัว่ ไปว่า
กรรมการมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้หากมีการแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่เข้าดารงหน้าที่ ทางบริ ษทั จะมีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้
มอบหมายให้เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูส้ รุ ปข้อมูลต่างๆ ให้กรรมการท่านใหม่ได้เข้าใจถึงภาพรวมของธุรกิจ ตลอดจนโครงสร้าง
และการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั นอกจากนี้จะมีการเรี ยนเชิญกรรมการท่านใหม่เข้าชมเยีย่ มชมกิจการ เพื่อให้เข้าใจการดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษทั มากยิง่ ขึ้น
ในส่วนของผูบ้ ริ หาร บริ ษทั มีนโยบายในการพัฒนาผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
โดยส่งเข้ารับการศึกษาเพิ่มเติมใน
หลักสูตรปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ (MBA) และหลักสูตร Mini-MBA เป็ นต้น

