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กฏบัตรคณะกรรมการบริษทั ฉบับนี้เป็ นลิขสิทธิของบริ
์
ษทั พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน) เพื่อมุ่งมันพั
่ ฒนาระบบการกากับดูแลกิจการให้สอดคล้องตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ซึ่ง
ออกโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการบริษทั ต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฏบัตรคณะกรรมการบริษทั ที่กาหนดไว้น้ีอย่าง
เคร่งครัด
เพื่อให้กฏบัตรคณะกรรมการบริษทั เป็ นปั จจุบนั เหมาะสมกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง
จึงให้มกี ารทบทวนกฏบัตรคณะกรรมการบริษทั อย่างสม่าเสมอ

(ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา)
ประธานกรรมการบริษทั
บริษทั พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
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อนุมตั ิ โดย : คณะกรรมกำรบริ ษทั

จัดทำโดย :
........…………………………………...
( นางสาวไอลีน ว่องเพิม่ ผล )
รักษาการเลขานุการบริษทั

........…………………………………...
( ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา)
ประธานกรรมการบริษทั

ประวัติกำรแก้ไขเอกสำร
ครัง้ ที่

ผูด้ าเนินการ
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00

นายวีรวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์

24 ส.ค. 2561

01

นางสาวไอลีน ว่องเพิม่ ผล

29 เม.ย. 2562 เนื่องจากบริษทั แปรสภาพ
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1. หลักกำรและเหตุผล
คณะกรรมการบริษัท มีห น้ าที่และความรับผิดชอบในการกากับดูแลกิจการให้บริษัทด าเนิ น
กิจการเป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของบริษทั รวมถึงรักษาผลประโยชน์ของบริษทั การปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย และข้อกาหนดของหน่วยงานทีก่ ากับดูแล คณะกรรมการบริษทั จึงต้องทาหน้าทีข่ องตน
ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั เป็ นสาคัญ
เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กจิ การและผูถ้ อื หุน้
บริษัท ได้ส รุ ป หลัก การส าคัญ ที่เ กี่ย วกับ กรรมการบริษัท จากหลัก เกณฑ์ กฎ ระเบีย บ และ
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อ ให้กรรมการใช้เป็ นหลักและแนวปฏิบตั ใิ นหน้าที่ ความรับผิดชอบได้
อย่างถูกต้อง
2. วัตถุประสงค์
เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั
3. ขอบเขต
มีผลใช้กบั คณะกรรมการบริษทั ของบริษทั พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด(มหาชน)
4. โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริ ษทั
4.1 องค์ประกอบ
1) คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า5 คน
2) ที่ประชุมผู้ถอื หุ้น เป็ นผู้แต่งตัง้ และถอดถอนกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์
และวิธกี ารทีก่ าหนดไว้
3) คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการที่เป็ นอิส ระอย่างน้อ ยหนึ่งในสามของจานวนกรรมการ
ทัง้ หมดและต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
4) คณะกรรมการบริษทั ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ฐานอยู่ใน
ประเทศ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนทัง้ หมดจะต้องเป็ นบุคคลสัญชาติไทย
5) กรรมการบริษทั จะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั หรือไม่กไ็ ด้
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4.2 คุณสมบัตขิ องกรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั จะต้องเป็ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ “โดยการคัดเลือกบุคคลที่จะ
เข้าดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการของบริษทั จะคัดเลือกผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่ า ตอบแทน ซึ่ง จะพิจ ารณาคัด เลือ กตามเกณฑ์คุ ณ สมบัติต ามมาตรา 68 แห่ ง
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพ ย์ (ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่)และ/หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง”
1.
มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทเ่ี ป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ มี
ความตัง้ ใจและจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
2.
สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการและกลุ่มทีม่ ี
ผลประโยชน์อ่นื ใด
3.
สามารถอุทศิ เวลาให้บริษทั ได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่การปฏิบตั หิ น้าที่ต าม
ความรับผิดชอบของตน
4.
ต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของ
บริษัท หรือเข้าเป็ นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็ นหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้าง
หุ้นส่วนจากัด หรือเป็ นกรรมการของบริษทั เอกชน หรือบริษทั อื่นที่ประกอบกิจการอันมีส ภาพ
อย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ไม่ว่าจะทาเพือ่ ประโยชน์ สว่ นตนหรือเพื่อ
ประโยชน์ผอู้ ่นื เว้นแต่ได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้
นอกจากนี้กรรมการบริษัทต้องไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามหลักเกณฑ์ทส่ี านักงาน ก.ล.ต.กาหนด รวมทัง้ ไม่มลี กั ษณะทีแ่ สดงถึง
การขาดความเหมาะสมที่จะได้รบั ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มมี หาชนเป็ นผูถ้ อื หุ้น
ตามที่สานักงานกาหนดก.ล.ต. (ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 3/2560 เรื่อง การ
กาหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ) ดังต่อไปนี้
1) เป็ นบุคคลทีถ่ ูกศาลสังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ
2) เป็ นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยห้ามเป็ นกรรมการ ผู้บริหาร
หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั จดทะเบียน
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3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดาเนินคดีอาญาโดยหน่ วยงานที่มอี านาจตามกฎหมาย ใน
ความผิดเกี่ยวกับการกระทาอันไม่เ ป็ นธรรมเกี่ยวกับการซื้อ ขายหลักทรั พย์หรือ สัญ ญา
ซือ้ ขายล่วงหน้าหรือการบริหารงานทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
4) อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กาหนดตามคาสังขององค์
่
กรที่มอี านาจตามกฎหมายต่างประเทศ
ห้ามมิให้เป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษทั
5) เคยต้อ งคาพิพ ากษาถึงที่สุ ดว่ากระทาความผิดตามข้อ 3) หรือ เคยถู กเปรียบเทียบปรับ
เนื่องจากการกระทาความผิดตามข้อ 3)
6) มีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการประพฤติผดิ ต่อหน้าที่ทต่ี ้องปฏิบตั ิ
ด้วยความระมัดระวัง (duties of care) และซื่อสัตย์สุจริต (duties of loyalty) เพื่อประโยชน์
ที่ดที ่สี ุดของกิจการและผู้ถอื หุ้นโดยรวมของกิจการที่ตนเป็ นหรือเคยเป็ น กรรมการ ผูบ้ ริหาร
หรือผูม้ อี านาจควบคุม หรือมีหรือเคยมีสว่ นร่วมหรือสนับสนุนการกระทาดังกล่าวของบุคคลอื่น
7) มีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมทีส่ ่อไปในทางไม่สุจริตหรือฉ้อฉลผูอ้ ่นื หรือมีหรือ
เคยมีสว่ นร่วมหรือสนับสนุนการกระทาดังกล่าวของบุคคลอื่น
8) มีเ หตุอ ันควรเชื่อ ว่ามีห รือ เคยมีพฤติกรรมที่เ ป็ นการกระทาอันไม่เ ป็ นธรรมหรือ การเอา
เปรียบผูล้ งทุน หรือมีหรือเคยมีสว่ นร่วมหรือสนับสนุนการกระทาดังกล่าวของบุคคลอื่น
9) มีเ หตุ อ ัน ควรเชื่อ ว่ า มีห รือ เคยมีพ ฤติก รรมการอ าพรางฐานะทางการเงิ น หรือ ผลการ
ดาเนินงานทีแ่ ท้จริงของบริษทั จดทะเบียนหรือบริษทั ทีเ่ คยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
หรือจงใจแสดงข้อความอันเป็ นเท็จในสาระสาคัญหรือปกปิ ดข้อความจริงอันเป็ นสาระสาคัญ
ที่ค วรบอกให้แ จ้งในเอกสารใดๆ ที่ต้อ งเปิ ดเผยต่อ ประชาชนหรือ ต้อ งยื่นต่อ ส านัก งาน
คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ไม่ว่าจะเป็ นการกระทาในนามของตนเองหรือกระทาแทนนิตบิ ุคคลหรือกิจการทีต่ นมีอานาจ
ในการจัดการ หรือมีหรือเคยมีสว่ นร่วมหรือสนับสนุนการกระทาดังกล่าวของบุคคลอื่น
10) มีเ หตุอ ันควรเชื่อ ว่ามีห รือ เคยมีพฤติก รรมที่แสดงถึงการละเลยการตรวจสอบดูแ ลตาม
สมควรเยี่ยงกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัท
ที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ที่ตนเป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มี
อ านาจควบคุ ม หรือ บริษัท ย่ อ ยของบริษัท ดัง กล่ า ว เพื่อ มิใ ห้บ ริษัท ฝ่ าฝื น หรื อ ปฏิ บัติ
ไม่เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
อันอาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อมันในตลาดทุ
่
นโดยรวม หรือความเสียหายต่อชื่อเสียง ฐานะ
หรือการดาเนินธุรกิจของบริษทั นัน้
เอกสารใช้ภายในบริษทั ฯ ห้ามเผยแพร่
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11) เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ทไ่ี ด้กระทาโดย
ทุจริต
12) เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่ วยงานของรัฐ ฐาน
ทุจริตต่อหน้าที่
4.3 การดารงตาแหน่ง
1) ให้คณะกรรมการบริษทั เลือกและแต่งตัง้ กรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการ ในกรณีท่ี
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็ นรองประธาน
กรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการ
มอบหมาย
2) ให้คณะกรรมการบริษทั เลือกและแต่งตัง้ กรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารโดย
เสียงข้างมาก
3) ในการที่ประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ งจานวน 1 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการในขณะนัน้ โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่ งนานที่สุดเป็ นผู้ออกจาก
ตาแหน่ง กรรมการทีอ่ อกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่กไ็ ด้
4) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
และมีหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียง
5) ในกรณี ท่ีต าแหน่ ง กรรมการว่ า งลงเพราะเหตุ อ่ืน นอกจากถึง คราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษทั เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่า
ด้ว ยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่ าด้ว ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เ ข้า เป็ น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นัน้ จะ
เหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าไปเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ใ นตาแหน่ ง
กรรมการได้ เ พี ย งวาระที่ ย ัง เหลื อ อยู่ ข องกรรมการที่ ต นเข้ า มาแทน ทัง้ นี้ มติ ข อง
คณะกรรมการบริษทั ข้างต้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวน
กรรมการทีย่ งั เหลืออยู่
4.4 การพ้นจากตาแหน่ง
1) กรรมการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
2) กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
เอกสารใช้ภายในบริษทั ฯ ห้ามเผยแพร่
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(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจากัด
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(4) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้ออก
(5) ศาลมีคาสังให้
่ ออก
อนึ่ง กรณีกรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ย่นื ใบลาออกต่อบริษทั โดยการลาออก
นัน้ จะมีผลนับตัง้ แต่วนั ทีต่ น้ ฉบับใบลาถึงบริษทั
4.5 กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม
กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพันบริษัท ให้เป็ นไปตามเงื่อนไขการลงนามผูกพันบริษัท
ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษทั โดยคณะกรรมการมีอานาจพิจารณากาหนดและแก้ไข
เปลีย่ นแปลงชื่อกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั ได้
5. บทบำทคณะกรรมกำรบริ ษทั
5.1 ด้านปฏิบตั กิ าร
1) กาหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ เป้ าหมาย กลยุทธ์ และนโยบายของบริษทั
เนื่ อ งจากคณะกรรมการบริ ษั ท ไม่ ไ ด้ ท าหน้ า ที่ บ ริ ห ารงาน จึ ง มอบหมายให้
คณะกรรมการบริห ารและผู้ บ ริห ารจัด ท าแผนงานระยะสัน้ และ ระยะยาวน าเสนอแก่
คณะกรรมการโดยคณะกรรมการจะติดตามดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามแผนงานที่กาหนดให้
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพดังนัน้ คณะกรรมการบริหารจึงต้องจัดให้มแี ผนระยะสัน้ แสดงถึง
เป้ าหมายที่ชดั เจนและสามารถวัดผลได้ และจัดให้มแี ผนระยะยาวแสดงถึงวิสยั ทัศน์และ
แนวคิดในการดาเนินธุรกิจโดยรวมและอนาคตของบริษทั รวมทัง้ ให้ฝ่ายบริหารประเมินผล
การปฏิ บั ติ ง านอย่ า งสม่ า เสมอ และน าผลการด าเนิ น งานที่ เ บี่ ย งเบนน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการ และกาหนดให้ฝ่ายบริหารจัดหาข้อมูลอื่นทีเ่ ป็ นประโยชน์ในการวางแผนและ
กาหนดนโยบายแก่คณะกรรมการ เพื่อใช้วเิ คราะห์ปัญหา สาเหตุ และพิจารณาตัดสินใจ
ปรับปรุงกลยุทธ์หรือแผนธุรกิจให้เหมาะสมต่อไป โดยคานึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคม
และสิง่ แวดล้อมเป็ นสาคัญ
2) การกาหนดนโยบาย
คณะกรรมการบริษทั ต้องกาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ เพือ่ ให้ฝ่ายบริหารนา
แผนกลยุทธ์ทงั ้ ระยะสัน้ และระยะยาวไปปฏิบตั ิ สร้างความชัดเจนเกีย่ วกับทิศทางในด้านการ
เอกสารใช้ภายในบริษทั ฯ ห้ามเผยแพร่
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ดาเนินกิจการ และใช้เป็ นเครื่องมือในการสือ่ สารระหว่างคณะกรรมการฯและฝ่ ายบริหาร
นโยบายควรยืดหยุ่นและสามารถปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจได้
ครอบคลุมงานธุรกิจ เมื่อคณะกรรมการกาหนดนโยบายสาหรับบริษทั แล้ว ควรจัดให้มกี าร
ชีแ้ จงหรือมีระบบการถ่ายทอดข้อมูลให้บุคลากรทุกระดับขององค์กร เพือ่ สร้างความเข้าใจ
ให้ตรงกันและทาให้การดาเนินงานสอดคล้องกับนโยบายทีก่ าหนด ทัง้ นี้ จะต้องมีการ
ทบทวนปรับปรุงนโยบายเป็ นครัง้ คราว เพือ่ ให้ทนั กับเหตุการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป
3) การคัดเลือก ถอดถอนและอนุมตั คิ ่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ในการพิจ ารณาคัด เลือ กประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริห าร คณะกรรมการบริษัท แต่ ง ตัง้
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทาหน้าที่ในการคัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร กาหนดขอบเขตของหน้าทีแ่ ละอานาจของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารให้ชดั เจน และ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งควรกาหนดเป็ นหลักเกณฑ์และ
ปั จจัยชีว้ ดั ทีช่ ดั เจนและเป็ นรูปธรรม คณะกรรมการฯควรสือ่ สารให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ทราบถึงความคาดหวัง พร้อมแจ้งให้ทราบถึงผลลัพธ์อย่างชัดเจน ตรงไปตรงมา ทัง้ นี้ การ
มอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้าทีท่ ก่ี าหนดนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการกาหนดอานาจ
ทีท่ าให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสามารถพิจารณาและอนุมตั ริ ายการทีอ่ าจมีส่วนได้เสียหรือ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื ใดทีท่ ากับบริษทั หรือบริษทั ย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็ นการ
อนุ มตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการบริษัทพิจารณาและ
อนุมตั ไิ ว้แล้ว
ส่วนในการถอดถอนประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร คณะกรรมการฯ มีการกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการถอดถอนประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เพือ่ รักษาผลประโยชน์ของ
บริษทั และผูถ้ อื หุน้ รวมถึงจัดให้มกี ระบวนการจัดเตรียมบุคลากรเพือ่ ทดแทนในตาแหน่ง
สาคัญๆ ทีอ่ าจลาออกหรือเกษียณอายุ (Succession Plan) นอกจากนี้หน้าทีท่ ม่ี คี วามสาคัญ
ของคณะกรรมการฯ อีกประการ คือ การจัดทาหลักเกณฑ์และนโยบายในการกาหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
สายงานต่างๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยในการกาหนด
ค่าตอบแทนประจาปี ของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายงาน
ต่างๆ นัน้ จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ ในส่วนของกรรมการจะเสนอ
ให้คณะกรรมการบริษทั เสนอในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
4) การแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย
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คณะกรรมการบริษทั อาจพิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม
โดยพิจารณาจากขนาดและสภาพธุรกิจขององค์กร เพือ่ ช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการ
ในส่วนทีต่ อ้ งมีการสอบทานหรือการพิจารณาศึกษาในรายละเอียด ในการแต่งตัง้
คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการฯควรกาหนดวัตถุประสงค์ หน้าที่ ความรับผิดชอบ
และอานาจของคณะกรรมการชุดย่อยให้ชดั เจน และเพื่อให้การปฏิบตั งิ านของ
คณะกรรมการชุดย่อยเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการฯควร
กาหนดให้ฝ่ายบริหารให้การสนับสนุนทัง้ ด้านข้อมูลและบุคลากรแก่คณะกรรมการชุดย่อย
รวมทัง้ อนุญาตให้ทาการติดต่อหรือขอคาปรึกษาจากบุคลากรภายนอกตามสมควรโดย
บริษทั เป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่าย
ทัง้ นี้ การมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้าที่ทก่ี าหนดนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการ
มอบอานาจทีท่ าให้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตั ริ ายการ
ทีอ่ าจมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื ใดที่ทากับบริษทั หรือบริษัทย่อย
(ถ้ามี) ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการ
บริษทั พิจารณาและอนุมตั ไิ ว้แล้ว
คณะกรรมการฯควรกาหนดให้มกี ารจัดทารายงานผลการดาเนินการของคณะกรรมการ
ชุ ด ย่ อ ยทุ ก คณะเสนอต่ อ คณะกรรมการฯเป็ น ประจ า เพื่อ ติด ตามการด าเนิ น งานที่ไ ด้
มอบหมายอย่างสม่าเสมอ
5.2 ด้านกากับดูแล
1) การดาเนินงานของฝ่ ายบริหาร
คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายหน้าที่การจัดการงานประจาวันแก่ฝ่ายบริหาร แต่
คณะกรรมการฯยัง มีค วามรับ ผิด ชอบที่จ ะต้อ งก ากับ ดู แ ล และติด ตามการด าเนิ น งาน
โดยทัวไปของบริ
่
ษทั ให้ดาเนินไปภายใต้กฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึง
ดาเนินงานตามเป้ าหมายและแผนงานที่กาหนด เพื่อ ให้ส ามารถติดตามดูแลได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิผล คณะกรรมการฯควรทราบถึงสภาวะการดาเนินงานของบริษทั อยู่ตลอดเวลา
รวมทัง้ ปั จจัยต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอกทีอ่ าจมีผลกระทบต่อองค์กร และควรหาความรู้
เกี่ย วกับ แนวโน้ ม เกี่ย วกับ ธุ ร กิจ เพื่อ ให้ส ามารถปรับ เปลี่ย นนโยบายหรือ กลยุ ท ธ์ ใ ห้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นไป
2) การบริหารความเสีย่ ง

เอกสารใช้ภายในบริษทั ฯ ห้ามเผยแพร่
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คณะกรรมการบริษทั ควรดูแลให้แน่ใจว่าฝ่ ายบริหารทราบถึงความเสี่ยงต่างๆ ทีอ่ าจจะ
มีข้นึ รวมทัง้ จัดการให้มรี ะบบและเครื่องมือในการบริหารความเสีย่ งที่เหมาะสมและชัดเจน
คณะกรรมการฯควรให้ความเห็นชอบแผนปฏิบตั กิ ารในการบริหารความเสีย่ งของบริษทั
ทีฝ่ ่ ายบริหารทาขึน้ รวมทัง้ กาหนดให้ฝ่ายบริหารนาไปปฏิบตั ิ ทาการวิเคราะห์ และประเมิน
ความเหมาะสมของแผนปฏิบัติการเป็ นประจา ซึ่งคณะกรรมการฯอาจมอบหมายให้ฝ่าย
บริหารหรือคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทาหน้าทีด่ งั กล่าว
3) การปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบาย
คณะกรรมการบริษัท ควรจัดให้มีร ะบบการควบคุ ม ภายในและระบบการตรวจสอบ
ภายในทีม่ ปี ระสิทธิผล เพื่อให้เกิดความมันใจว่
่ าบริษทั ได้มปี ฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับของทางการ และนโยบาย ระเบียบปฏิบตั ขิ องบริษทั ระบบดังกล่าวจะเป็ นเครื่องมือ
ช่ว ยชี้ใ ห้เ ห็นการปฏิบัติท่ีบกพร่อ งได้อ ย่างทันท่ว งที นอกจากนี้ ค ณะกรรมการพิจารณา
รายงานการตรวจสอบที่สาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
รวมทัง้ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ ายต่าง ๆ ของบริษทั และมีหน้าที่กาหนดแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไข กรณีทพ่ี บข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ
ควรจัด ให้ มีร ะบบการติด ตามและประเมิน ความเพีย งพอของระบบการควบคุ ม
มาตรฐานการปฏิบตั งิ านและการควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอ
4) การเปิ ดเผยข้อมูลและการสือ่ สารกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย
เพือ่ ความโปร่งใสในการดาเนินงานต่างๆ ของบริษทั คณะกรรมการบริษทั ควรดูแลให้มี
การสื่อสารกันระหว่างบริษทั ผู้ถอื หุ้น และผู้มสี ่วนได้เสียอื่นๆ อย่างสม่าเสมอ โดยให้ฝ่าย
บริห ารเปิ ด เผยข้อ มูล ในเรื่อ งส าคัญ ๆ อย่ า งถู ก ต้อ งและทัน ต่อ เหตุการณ์ ดัง นัน้ คณะ
กรรมการฯต้องจัดให้มรี ะบบทีท่ าให้เชื่อมันได้
่ ว่าข้อมูลต่างๆ ทีเ่ ปิ ดเผยนัน้ ถู กต้อง ครบถ้วน
และทันต่อเหตุการณ์
5.3 ด้านอื่นๆ
1) กรณีทค่ี ณะกรรมการบริษทั มีการแต่งตัง้ กรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่น
กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการฯ การมอบอ านาจดังกล่ าวผู้ได้รบั มอบ
อานาจนัน้ ต้องไม่มอี านาจอนุ มตั ิรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือ บุคคลที่อ าจมีความขัดแย้ง
(“บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง” ให้มคี วามหมายตามทีก่ าหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีสว่ นได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์
ในลักษณะอื่นใดกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย
เอกสารใช้ภายในบริษทั ฯ ห้ามเผยแพร่
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เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทัง้ นี้
กาหนดให้รายการทีก่ รรมการหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื ใดกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่อง
นัน้ ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
1. เรื่องทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
2. การทารายการทีก่ รรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายทีก่ ฎหมาย หรือข้ อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ตอ้ งได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
3. นอกจากนัน้ ในกรณีดงั ต่อไปนี้จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
-

การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญให้แก่บุคคลอื่น

- การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือ
บางส่วนทีส่ าคัญ
- การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
-

การออกหุน้ ใหม่เพือ่ ชาระแก่เจ้าหนี้ของบริษทั ตามโครงการแปลงหนี้เป็ นทุน

-

การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการลดจานวนหุน้ หรือลดมูลค่าหุน้

-

การเพิม่ ทุน การลดทุน การออกหุน้ กู้ การควบหรือเลิกบริษทั

-

เรื่องอื่นใดตามทีก่ ฎหมายกาหนด

ทัง้ นี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท
หรือบริษทั ย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ยังมีขอบเขตหน้าทีใ่ นการกากับดูแลให้บริษทั ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ
การทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน การได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ตามกฎเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
เอกสารใช้ภายในบริษทั ฯ ห้ามเผยแพร่
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2) คณะกรรมการบริษทั มีหน้าที่พจิ ารณากลันกรองรายการที
่
่ต้องนาเสนอให้ผู้ถอื หุ้นพิจารณา
อนุมตั ใิ นการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยมีวาระหลักในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี ดังนี้
- พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่ สนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดาเนินการ
ของบริษทั
- พิจารณาและอนุมตั งิ บการเงิน
- พิจารณาจัดสรรเงินกาไรบริษทั
- เสนอรายชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมทีต่ อ้ งออกตามวาระ
- เสนอรายชื่อผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
- พิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในส่วนที่ต้องขอ
อนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้
- เรื่องอื่น ๆ
3) คณะกรรมการบริษทั ต้องแจ้งให้บริษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า เมื่อมีกรณีดงั ต่อไปนี้
- มีสว่ นได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ทีบ่ ริษทั ทาขึน้
- ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษทั หรือบริษทั ในเครือ โดยระบุจานวนทัง้ หมดที่เพิม่ ขึ้นหรือ
ลดลง
6. อำนำจและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษทั
6.1 อานาจการลงนาม
เนื่องจากบริษัทเป็ นนิติบุคคล ไม่สามารถลงนามเพื่อทานิติกรรมต่างๆ ได้เอง บริษัทจะ
แต่งตัง้ ให้กรรมการท่านใดท่านหนึ่ง และหรือหลายท่านเป็ นผู้มอี านาจลงนามพร้อมประทับตรา
สาคัญของบริษัท เพื่อทานิติกรรมผูกพันบริษัทกับบุคคลภายนอก โดยจดเงื่อนไขการลงนาม
ผูกพันบริษทั ไว้ในหนังสือรับรองการจดทะเบียน
6.2 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ จะต้องปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของบริษทั เป็ นสาคัญ โดยยึดถือหลักเกณฑ์ ดังนี้
1)

หลักเกณฑ์ว่าด้วยความระมัดระวังตามสมควร

เอกสารใช้ภายในบริษทั ฯ ห้ามเผยแพร่
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กรรมการมีหน้าทีต่ ามกฎหมายทีจ่ ะต้องปฏิบตั งิ านในหน้าทีด่ ว้ ยความระมัดระวังในระดับที่
พึงคาดหมายได้จากวิญญูชนพึงปฏิบตั ิ และเมื่อได้ใช้ความระมัดระวังเช่นนัน้ แล้ว กรรมการก็ไม่
ต้องรับผิดเป็ นการส่วนตัวสาหรับความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ แก่บริษทั
2)

หลักเกณฑ์ว่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

กรรมการจะต้องปฏิบตั งิ านในหน้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สุจริต และดูแลรักษาผลประโยชน์ของ
บริษทั โดยต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของบริษทั เหนือประโยชน์ส่วนตน รักษาประโยชน์ของ
ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ปวงโดยไม่จากัดเฉพาะผูถ้ อื หุน้ รายใดหรือกลุ่มใด และไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกรรม
หรือกิจการใดๆ ทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างตนกับบริษทั รวมถึงไม่ใช้
ตาแหน่งหน้าทีห่ รือใช้ขอ้ มูลภายในทีไ่ ด้รบั มาในฐานะกรรมการ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตน
หรือบุคคลอื่นใด ทัง้ นี้ หากตนมีสว่ นได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาใดๆ ทีบ่ ริษทั
ทาขึน้ กรรมการต้องแจ้งให้บริษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า
3)

หลักเกณฑ์ว่าด้วยความเข้าใจในธุรกิจขององค์กร

กรรมการต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษทั เพื่อให้สามารถทาหน้าที่
สอดส่องดูแลการจัดการกิจการของบริษทั ได้อย่างมีประสิทธิผล และถือได้ว่ามีความระมัดระวัง
ตามสมควร
4)

หลักเกณฑ์ว่าด้วยหน้าทีใ่ นการเข้าประชุมคณะกรรมการ

การจัดการกิจการของคณะกรรมการจะดาเนินการด้วยวิธปี ระชุมคณะกรรมการ ดังนัน้ จึง
เป็ นหน้ าที่ส าคัญ ของกรรมการในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และกรรมการที่เ ข้าร่วม
ประชุมต้องมีความรับผิดชอบร่วมกัน เว้นแต่มกี ารแสดงออกไว้โดยชัดแจ้งให้เป็ นประการอื่น
อนึ่ง ตามหลักและแนวปฏิบตั กิ ารกากับดูแลกิจการทีด่ ี คณะกรรมการควรเข้าร่วมประชุมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทัง้ หมดทีไ่ ด้จดั ให้มขี น้ึ ในรอบปี
7. กำรประชุมของคณะกรรมกำรบริ ษทั
7.1 คณะกรรมการบริษทั จะต้องประชุมกันตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบและ
ลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริษทั แต่ไม่ควรน้อยกว่า 4 ครัง้ ต่อปี ณ จังหวัดทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่
ของบริษัทหรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อ่นื ใด โดยการกาหนดวัน เวลา และสถานที่
เป็ นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการทัง้ นี้ ในกรณีทม่ี กี รรมการอย่างน้อย 2 คนสามารถร้อง
ขอให้จดั ประชุม บริษทั จะต้องจัดประชุมคณะกรรมการฯภายใน 14 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั การร้อง
ขอ)
เอกสารใช้ภายในบริษทั ฯ ห้ามเผยแพร่
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7.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ประธานกรรมการหรือผูซ้ ่งึ ได้รบั มอบหมายส่งหนังสือ
เชิญประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็ นรีบด่วน เพื่อ
รักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธอี ่นื และกาหนดวันประชุมให้เร็ว
กว่านัน้ ก็ได้โดยในหนังสือเชิญประชุมควรแจ้งวาระทีต่ อ้ งได้รบั การอนุมตั ไิ ว้อย่างชัดเจน พร้อมทัง้
มีเอกสารประกอบการพิจารณาทีค่ รบถ้วนและชัดเจน
7.3 มอบหมายหน้ า ที่ล งนามในหนังสือ เชิญ ประชุ มคณะกรรมการบริษัทและรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริษทั ให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษทั เป็ นผูล้ งนาม
7.4 มอบหมายหน้าทีล่ งนามในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ประธาน
กรรมการเป็ นผูล้ งนาม
7.5 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทัง้ หมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานในทีป่ ระชุม
คณะกรรมการฯ ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ ระชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ใน
กรณีท่มี รี องประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มรี อง
ประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในทีป่ ระชุมนัน้ หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้กรรมการซึ่งมา
ประชุ ม เลือ กกรรมการคนหนึ่ ง เป็ นประธานในที่ป ระชุ ม โดยคณะกรรมการสามารถเชิ ญ
คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร ผูต้ รวจสอบภายนอกและผูต้ รวจสอบภายในของบริษทั เพื่อเข้า
ร่วมประชุมตามความจาเป็ นและเหมาะสม
7.6 การลงคะแนนเสียง : ใช้ระบบคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เป็ นมติทป่ี ระชุม โดยในกรณีทเ่ี สียงข้างมาก
แล้วยังไม่สามารถชี้ขาดได้ ให้ประธานกรรมการบริษทั สามารถออกเสียงเพิม่ อีก 1 เสียง เพื่อเป็ น
คะแนนตัดสินได้ ทัง้ นี้ ในกรณีท่เี ป็ นการพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการคนใดคนหนึ่ง
กรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสียในเรื่องดังกล่าวต้องงดออกเสียงในเรื่องนัน้ ๆ
7.7 การจัดทารายงานการประชุมให้เลขานุการบริษทั ทาหน้าทีส่ รุปรายงานการประชุมและเสนอให้
ประธานกรรมการบริษทั พิจารณาและคณะกรรมการรับทราบ
8. กำรประเมิ นผลคณะกรรมกำรบริ ษทั
บริษัทจะจัดให้มกี ารประเมินผลในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจาทุกๆ ปี โดยให้
กรรมการบริษัททุก ท่านทาการประเมินผลสาหรับช่ว งปี ท่ผี ่ านมา และรวบรวมข้อ มูลเพื่อ แจ้ง ผลให้
คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของปี ถ ัดไป โดยบริษัทจัดให้มีแ บบ
เอกสารใช้ภายในบริษทั ฯ ห้ามเผยแพร่
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ประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ (เอกสารภาคผนวก) เพื่อให้กรรมการบริษทั ทุกท่านได้ประเมิน
บทบาทและความมีประสิทธิผลในการบริหารงาน และการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษทั
โดยรวม
9. กำรรำยงำนของคณะกรรมกำรบริ ษทั
9.1 คณะกรรมการบริษทั มีหน้าที่รบั ผิดชอบต่อการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัวไป
่ ต่อ
ผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปอย่
่
างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส มีคาอธิบายอย่างมีเหตุผล พร้อม
ตัวเลขสนับสนุนทัง้ ในด้านผลการดาเนินงาน นโยบาย และแนวโน้มในอนาคตตลอดจนผลสาเร็จ
และอุปสรรคของบริษทั
9.2 คณะกรรมการบริษั ท ควรมีค วามเข้ า ใจในข้ อ มู ล ทางการเงิน อย่ า งดี และไม่ แ ทรกแซง
วัตถุประสงค์ และมาตรฐานการปฏิบตั งิ านทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีของบริษทั กรณีท่ผี ู้สอบ
บัญชีของบริษทั ถอนตัวหรือถูกถอน ควรแจ้งเหตุผลต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9.3 คณะกรรมการบริษทั ควรจัดทารายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ต่อ
การจัดทาและการเปิ ดเผยรายงานทางการเงินของบริษทั เสนอไว้ในรายงานประจาปี
9.4 คณะกรรมการบริษัท ควรเปิ ดเผยการปฏิบัติต ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีต ามที่ต ลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
10. กำรพัฒนำ ฝึ กอบรมคณะกรรมกำรบริ ษทั
10.1 เมื่อมีกรรมการบริษทั คนใหม่เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ เลขานุการบริษทั จะเป็ นผูป้ ระสานงาน
ในการจัดประชุมระหว่างกรรมการบริษทั คนใหม่และฝ่ ายบริหารเพื่อให้กรรมการบริษทั คนใหม่
รับทราบถึงข้อ มูล ที่เ กี่ยวข้องกับบริษัท ทัง้ ในด้านความเป็ นมา ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ และเรื่องอื่นๆ ทีจ่ าเป็ น รวมทัง้ นาเยีย่ มชมกิจการ
10.2 บริษทั ให้ความสาคัญกับการฝึ กอบรมคณะกรรมการบริษทั โดยเลขานุ การบริษทั จะนาเสนอ
กรรมการผู้จดั การมีการตัง้ งบประมาณในส่วนนี้ไว้ และเมื่อมีหลักสูตรที่เห็นว่ามีความสาคัญ
และจะเป็ นประโยชน์ ต่อกรรมการ เช่น หลักสูตร Director Accreditation Programซึ่งจัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย เป็ นต้น เลขานุการบริษทั จะแจ้งไปยังกรรมการเพื่อ
สอบถามความประสงค์ในการเข้ารับการอบรม และจัดให้เข้ารับการอบรมตามความจาเป็ นและ
ความเหมาะสม
เอกสารใช้ภายในบริษทั ฯ ห้ามเผยแพร่

บริษทั พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั ่น จำกัด (มหำชน)

กฏบัตร
คณะกรรมกำรบริ ษทั
11. ภำคผนวก
11.1 แบบประเมินผลตนเองของกรรมการ

เอกสารใช้ภายในบริษทั ฯ ห้ามเผยแพร่
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แบบประเมิ นตนเองของคณะกรรมกำร
0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ หรือไม่มกี ารดาเนินการในเรื่องนัน้
1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดาเนินการในเรื่องนัน้ เล็กน้อย
2 = เห็นด้วยหรือมีการดาเนินการในเรื่องนัน้ พอสมควร

หัวข้อประเมิ น
1. โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร
1.1 จานวนกรรมการทัง้ หมดในคณะกรรมการมีความ
เหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั ช่วยให้
การทาหน้าทีโ่ ดยรวมของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ
1.2 คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลทีม่ คี วามรู้ และ
ประสบการณ์หลากหลายเพียงพอทีจ่ ะช่วยให้การทาหน้าที่
โดยรวมของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ
1.3 กรรมการอิสระในคณะกรรมการมีจานวนทีเ่ หมาะสม ช่วย
ให้การทาหน้าทีโ่ ดยรวมของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ
1.4 กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารในคณะกรรมการมีจานวนที่
เหมาะสม ช่วยให้การทาหน้าทีโ่ ดยรวมของคณะกรรมการมี
ประสิทธิภาพ
1.5 กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารในคณะกรรมการมีจานวนที่
เหมาะสม ช่วยให้การทาหน้าทีโ่ ดยรวมของคณะกรรมการมี
ประสิทธิภาพ
1.6 นิยามกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั กาหนดมีความเหมาะสม
กับลักษณะเฉพาะของบริษทั
1.7 กระบวนการสรรหาบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมมาเป็ น
กรรมการบริษทั มีความโปร่งใส ยุตธิ รรม ไม่อยู่ภายใต้
อิทธิพลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
1.8 คณะกรรมการตรวจสอบมีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมกับการ
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร (Charter) ทีก่ าหนดไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.9 กรรมการผูท้ าหน้าทีพ่ จิ ารณาค่าตอบแทนมีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีค่ ณะกรรมการ
มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.10 ผูท้ าหน้าทีส่ รรหามีคุณสมบัตเิ หมาะสมกับการปฏิบตั ิ
หน้าทีต่ ามทีค่ ณะกรรมการมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เอกสารใช้ภายในบริษทั ฯ ห้ามเผยแพร่

3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดาเนินการในเรื่องนัน้ ดี
4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดาเนินการในเรื่องนัน้ อย่าง
ดีเยีย่ ม
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ผลประเมิน
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ควำมเห็น/ข้อเสนอแนะ

บริษทั พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั ่น จำกัด (มหำชน)

กฏบัตร
คณะกรรมกำรบริ ษทั
หัวข้อประเมิ น
2. บทบำท หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำร
2.1 คณะกรรมการได้ให้ความสาคัญและใช้เวลาอย่าง
เพียงพอในการพิจารณาเรื่องสาคัญทีเ่ กีย่ วกับทิศทางการ
ดาเนินธุรกิจของบริษทั
2.2 คณะกรรมการได้ให้ความสาคัญและใช้เวลาอย่าง
เพียงพอในการพิจารณาหรือทบทวนนโยบายการกากับดูแล
กิจการของบริษทั
2.3 คณะกรรมการได้ให้ความสาคัญและใช้เวลาอย่าง
เพียงพอในการกากับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายการ
กากับดูแลกิจการทีค่ ณะกรรมการกาหนด
2.4 คณะกรรมการได้ให้ความสาคัญและใช้เวลาอย่าง
เพียงพอในการพิจารณาหรือทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจของ
บริษทั
2.5 คณะกรรมการได้ให้ความสาคัญและใช้เวลาอย่าง
เพียงพอในการกากับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
ธุรกิจทีค่ ณะกรรมการกาหนด
2.6 คณะกรรมการได้กาหนดกระบวนการพิจารณารายการที่
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มคี วามเป็ นธรรม (ArmLength Basis)
2.7 คณะกรรมการได้พจิ ารณาว่า การทารายการทีม่ คี วาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ดาเนินการตามกระบวนการที่
กาหนดไว้และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
2.8 คณะกรรมการได้ให้ความสาคัญและใช้เวลาอย่าง
เพียงพอในการทบทวนเพื่อให้ม ั ่นใจว่า บริษทั มีระบบควบคุม
ภายในทีด่ พี อ ทาให้การดาเนินงานของบริษทั ประสบ
ความสาเร็จ
2.9 คณะกรรมการได้ให้ความสาคัญและใช้เวลาอย่าง
เพียงพอในการพิจารณาหรือทบทวนนโยบายด้านความเสีย่ ง
และการจัดการความเสีย่ งของบริษทั
2.10 คณะกรรมการได้ให้ความสาคัญและใช้เวลาอย่าง
เพียงพอในการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความ
เสีย่ งทีด่ าเนินการโดยฝ่ ายจัดการ
เอกสารใช้ภายในบริษทั ฯ ห้ามเผยแพร่
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บริษทั พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั ่น จำกัด (มหำชน)

กฏบัตร
คณะกรรมกำรบริ ษทั
หัวข้อประเมิ น
2.11 คณะกรรมการได้ตดิ ตามการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องฝ่ าย
จัดการอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายหรือมติ
ของคณะกรรมการ
2.12 คณะกรรมการได้ให้ความสาคัญและใช้เวลาอย่าง
เพียงพอในการดูแลให้การจัดทางบการเงินเป็ นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองโดยทัวไป
่
2.13 คณะกรรมการได้ให้ความสาคัญและใช้เวลาอย่าง
เพียงพอในการดูแลให้บริษทั เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญตาม
กฎเกณฑ์ทก่ี าหนด
2.14 คณะกรรมการได้ให้ความสาคัญและใช้เวลาอย่าง
เพียงพอในการกาหนดกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการให้เหมาะสมและโปร่งใส
2.15 คณะกรรมการได้ให้ความสาคัญและใช้เวลาอย่าง
เพียงพอในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตาม
กระบวนการทีก่ าหนด เพื่อนาเสนอผูถ้ อื หุน้
2.16 คณะกรรมการได้ให้ความสาคัญและใช้เวลาอย่าง
เพียงพอในการพิจารณานโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
ผูบ้ ริหารระดับสูง
2.17 คณะกรรมการให้ความสาคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอ
ในการกาหนดเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
2.18 คณะกรรมการให้ความสาคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอ
ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การตาม
เกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ และการพิจารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการผูจ้ ดั การให้สอดคล้องกับผลการประเมิน
3. กำรประชุมคณะกรรมกำร
3.1 กรรมการได้รบั ทราบกาหนดการประชุมคณะกรรมการ
แต่ละปี ล่วงหน้า ช่วยให้กรรมการจัดสรรเวลามาประชุมได้
ทุกครัง้
3.2 จานวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการมีความ
เหมาะสมทีจ่ ะช่วยให้คณะกรรมการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถกากับดูแลให้บริษทั ดาเนินธุรกิจ
อย่างประสบความสาเร็จ
เอกสารใช้ภายในบริษทั ฯ ห้ามเผยแพร่
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กฏบัตร
คณะกรรมกำรบริ ษทั
หัวข้อประเมิ น
3.3 วาระการประชุมคณะกรรมการมีความเหมาะสม ช่วยให้
คณะกรรมการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.4 กรรมการได้รบั เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าและ
มีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวเข้าประชุม
3.5 ข้อมูลในเอกสารประกอบการประชุมเพียงพอต่อการ
ตัดสินใจของกรรมการ
3.6 คณะกรรมการสามารถขอข้อมูลทีจ่ าเป็ นเพิม่ เติมเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจให้เป็ นประโยชน์ต่อบริษทั
3.7 บรรยากาศในการประชุมคณะกรรมการเอือ้ อานวยให้
เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ของกรรมการทุก
คน และไม่ถูกครอบงาโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
3.8 กรรมการสามารถอภิปรายปั ญหาสาคัญอย่างเต็มทีใ่ นที่
ประชุมคณะกรรมการ
4. กำรทำหน้ ำที่ของกรรมกำร
4.1 กรรมการมีการเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
มาก่อนการประชุมคณะกรรมการ
4.2 กรรมการเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ
4.3 กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ
4.4 กรรมการมีความเป็ นกลางในการพิจารณาเรื่องต่างๆ
และมีอสิ ระในการตัดสินใจลงมติ ไม่ถูกโน้มน้าวโดยไม่มี
เหตุผลสมควร
4.5 กรรมการให้ความเห็นทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงาน
ของบริษทั
4.6 กรรมการเข้าใจว่าประเด็นใดมีความสาคัญและใช้เวลาใน
การพิจารณาประเด็นนัน้ ๆ อย่างเหมาะสม โดยไม่เสียเวลา
กับประเด็นทีไ่ ม่สาคัญ
4.7 กรรมการยอมรับความเห็นทีแ่ ตกต่างระหว่างกัน โดยไม่
เกิดความขัดแย้ง
5. ควำมสัมพันธ์กบั ฝ่ ำยจัดกำร
5.1 กรรมการสามารถหารือกับกรรมการผูจ้ ดั การได้อย่าง
ตรงไปตรงมา
5.2 คณะกรรมการมีความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ฝ่ ายจัดการ
เอกสารใช้ภายในบริษทั ฯ ห้ามเผยแพร่
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คณะกรรมกำรบริ ษทั
หัวข้อประเมิ น
5.3 กรรมการผูจ้ ดั การสามารถขอคาแนะนาจากกรรมการได้
เมื่อจาเป็ น
5.4 คณะกรรมการไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการปฏิบตั หิ น้าที่
ของฝ่ ายจัดการ
5.5 คณะกรรมการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาแก้ไข
ปั ญหาอย่างเหมาะสม ในกรณีทก่ี ารปฏิบตั หิ น้าทีข่ องฝ่ าย
จัดการไม่เป็ นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณทีก่ าหนด
6. กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรและกำรพัฒนำ
ผู้บริหำร
6.1 กรรมการมีความเข้าใจบทบาทหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบของการเป็ นกรรมการ
6.2 กรรมการมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับธุรกิจของบริษทั
อย่างเพียงพอทีจ่ ะช่วยให้ปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
6.3 กรรมการใส่ใจหาข้อมูลหรือติดตามข่าวทีส่ าคัญเกีย่ วกับ
ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การเปลีย่ นแปลงด้าน
กฎระเบียบต่างๆ และสภาพการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยให้การ
ปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการมีประสิทธิภาพ
6.4 คณะกรรมการมีการส่งเสริมให้กรรมการได้รบั การ
ฝึกอบรม เพื่อให้เข้าใจการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะกรรมการ
6.5 เมื่อมีกรรมการใหม่ คณะกรรมการได้ดแู ลให้ฝ่ายจัดการ
จัดเอกสารหรือจัดบรรยายสรุป (Briefing) เพื่อให้กรรมการ
เข้าใจธุรกิจและการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ
6.6 คณะกรรมการได้กาหนดแผนการสืบทอดงาน เพื่อให้
การทาหน้าทีใ่ นตาแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั เป็ นไป
อย่างต่อเนื่อง การดาเนินธุรกิจของบริษทั ไม่ตอ้ งหยุดชะงัก

เอกสารใช้ภายในบริษทั ฯ ห้ามเผยแพร่
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