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หมวดที ่5:     นโยบายอ่ืนๆทีเ่กีย่วกบัคณะกรรมการ                                                                            
5.1 การประชุมคณะกรรมการ 

5.1.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการก าหนดข้ึนเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี เพ่ือให้กรรมการ   
สามารถจดัเวลาและเขา้ร่วมประชุมได ้

5.1.2 ประธานกรรมการ เป็นผูใ้ห้ความเห็นชอบในการบรรจุวาระการประชุม โดยกรรมการผูจ้ ัดการ และ
กรรมการ สามารถร่วมเสนอวาระการประชุมผา่นเลขานุการบริษทัได ้

5.1.3 การพิจารณาในการประชุมแต่ละคร้ัง บริษทัฯ มีการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพ่ือพิจารณา
ก่อนการประชุมล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน เพ่ือให้กรรมการมี
เวลาศึกษา พิจารณา และตดัสินใจอยา่งถูกตอ้งในเร่ืองต่างๆอยา่งเพียงพอ 

5.1.4 ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดให้คณะกรรมการบริษทัฯจะตอ้งประชุมกนัอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง ทั้งน้ี 
กรรมการบริษทัฯ ตอ้งมาประชุมอย่างนอ้ยก่ึงหน่ึงจึงจะเป็นองคป์ระชุม และอาจมีการประชุมเพ่ิมเติมตาม
ความจ าเป็น 

5.1.5 กรรมการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง หรือมีส่วนไดเ้สียในแต่ละวาระการประชุม จะตอ้งงดออกเสียงลงมติในวาระ
นั้นๆ 

5.1.6 ในการประชุมทุกคร้ัง จะมีการก าหนดวาระการประชุมท่ีชดัเจน โดยในการประชุมคณะกรรมการกรรมการ
สามารถอภิปราย และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยและอิสระ และมีการจดบันทึกการประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ  

5.1.7 คณะกรรมการสนบัสนุนให้กรรมการผูจ้ดัการเชิญผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ เพ่ือให้
รายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง  

5.1.8 การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีการประชุมระหว่างกนัเองตามความจ าเป็นเพ่ือ

อภิปรายปัญหาต่าง ๆเก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมดว้ย และแจง้ใหก้รรมการผูจ้ดัการ
ทราบถึงผลการประชุม  
 5.2 นโยบายการสรรหากรรมการ               

คณะกรรมการสรรหาฯ มีหนา้ท่ีสรรหาบุคคลผูท้รงคุณวุฒิเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออก
ตามวาระหรือในกรณีอ่ืน ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯพิจารณา เพ่ือเสนอช่ือเขา้รับการเลือกตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาจากทกัษะท่ีจ าเป็นท่ียงัขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมทั้งพิจารณา
ความรู้ความช านาญเฉพาะดา้นท่ีจ าเป็นตอ้งมีในคณะกรรมการ โดยจะใชฐ้านขอ้มูลกรรมการในการสรรหากรรมการ
ใหม่  ทั้ งน้ี บุคคลท่ีจะได้รับการพิจารณาจะต้องมีประวติัการท างานโปร่งใส ไม่ด่างพร้อย  มีวิสัยทัศน์  และมี
คุณสมบติัดงัน้ี 

 มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ 
 ตดัสินใจดว้ยขอ้มูลและเหตุผล  
 ยึดมัน่ในการปฏิบติังานในหนา้ท่ีกรรมการอยา่งมีหลกัการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ 
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ส าหรับกรรมการท่ีเป็นตวัแทนผูถื้อหุน้รายใหญ่นั้น โดยหลกัแลว้ ผูถื้อหุน้รายใหญ่จะเสนอช่ือบุคคลเขา้รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการตามท่ีเห็นสมควร โดยคณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีตรวจสอบคุณสมบติับุคคลท่ีไดรั้บการ
เสนอดงักล่าววา่ไม่ขดักบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาเลือกตั้งต่อไป ในการสรรหา
กรรมการ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล จะไม่รับพิจารณารายช่ือผูด้  ารงต าแหน่งในบริษทั 
จดทะเบียนตั้งแต่ 4 บริษทัข้ึนไป 

 
 5.3 การประเมนิผลปฏิบัตงิานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จดัการ และ 
                    องค์กรโดยรวม 

 การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 1. การประเมินผลการ
ปฏิบติังานของคณะการบริษทัฯทั้งคณะ และ 2. การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ย  
ทั้งน้ี คณะกรรมการไดก้ าหนดใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ของทุกปี 
ซ่ึงในการประเมินดงักล่าวจะพิจารณาในเร่ืองผลประกอบการของบริษทัฯดว้ย เพ่ือให้สะทอ้นถึงประสิทธิภาพการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ นอกจากน้ี ขอ้เสนอแนะต่างๆท่ีไดรั้บจากการประเมิน บริษทัฯจะน ามาใชใ้นการปรับปรุง
ประสิทธิผลของการท างานของคณะกรรมการบริษทัฯ          
 
5.3.1 การประเมนิผลปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบริษทัฯ 

 คณะกรรมการได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ                 
ดงัรายละเอียด ดงัน้ี  

           คะแนน (%) เกณฑ์ทีไ่ด้ ค าจ ากดัความ 
90-100 ดีเลิศ มีมาตรฐานและผลงานท่ีสูงมาก 

ไม่จ าเป็นตอ้งปรับปรุงการปฏิบติังาน   
หรือปรับปรุงเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น 

80-89 
 

ดีเกินความคาดหวงั มีมาตรฐานและผลงานท่ีสูงเกินความ 
คาดหวงั 

70-79 
 

ดีเทียบเท่าความคาดหวงั มีมาตรฐานและผลงานท่ีดีตามความ 
คาดหวงั 

60-69 
 

พอใช ้ มีมาตรฐานและผลงานท่ีเพียงพอต่อการ 
ปฏิบติังาน  แต่ต  ่ากวา่ความคาดหวงั   
สามารถปรับปรุงใหดี้ข้ึนได ้

ต ่ากวา่ 60 ควรปรับปรุง 
อยา่งเร่งด่วน 

มีมาตรฐานต ่ากวา่ความเพียงพอ 
ในการด าเนินธุรกิจท่ีมีการแขง่ขนัสูง   
ควรปรับปรุงอยา่งเร่งด่วน 
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นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัไดก้ าหนดหวัขอ้ท่ีใชใ้นการประเมินคณะกรรมการ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 หมวด
หลกัดว้ยกนั ไดแ้ก่ 1. ผลประกอบการในรอบปี  2. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3. การ
ประชุมและการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการในท่ีประชุมกรรมการ  4. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ และ 
5. ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
5.3.2 การประเมนิผลปฏิบัตงิานของคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการไดก้ าหนดใหป้ระเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหา  
ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารประเมินเช่นเดียวกนักบัการประเมินคณะกรรมการบริษทัฯ 
ทั้งคณะ อย่างไรก็ตาม หัวขอ้ท่ีใช้ในการประเมินและน ้ าหนักท่ีก าหนดส าหรับแต่ละหัวขอ้จะแตกต่างกนัไปตาม
บทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ย ดงักล่าว     
5.3.3 การประเมนิผลปฏิบัตงิานของกรรมการผู้จดัการ 

คณะกรรมการสรรหา  ค่ าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เ ป็นผู ้ประเ มินผลการปฏิบัติงานของ 
กรรมการผูจ้ดัการ เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯพิจารณา การประเมินดงักล่าว จะใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกนักบัการ
ประเมินคณะกรรมการบริษทัฯทั้งคณะและคณะกรรมการชุดย่อย  นอกจากน้ี หัวขอ้ท่ีใช้ในการประเมินจะแบ่ง
ออกเป็น 7 หมวดหลักด้วยกัน ได้แก่ 1. ผลการปฏิบัติงานระหว่างปี   2. วิสัยทัศน์และการก าหนดกลยุทธ์   
3. การปฏิบติัไดต้ามกลยทุธ์  4.  ดา้นทรัพยากรบุคคลและการสืบทอดต าแหน่ง  5. ความรู้ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 6. 
การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับุคลากร  7. ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ 
5.3.4 การประเมนิผลงานผู้บริหารระดบัสูง และส าหรับทั้งองค์กร 

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล ก ากบัดูแลให้มีการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัใน
การประเมินผลงานผูบ้ริหารระดบัสูง และหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในการประเมินผลงานส าหรับทั้งองคก์ร 

  5.4 นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการ 
คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าท่ีพิจารณานโยบาย โครงสร้าง และ

ค่าตอบแทน ส าหรับคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
พิจารณาน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือขออนุมติั โดยค่าตอบแทนของกรรมการมีความสอดคลอ้งกับ
ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการ (accountability and 
responsibility) รวมถึงประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บจากกรรมการแต่ละคน และกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ี 
และความรับผิดชอบในคณะกรรมการชุดย่อยไดรั้บค่าตอบแทนเพ่ิมในอตัราท่ีเหมาะสม และเทียบเคียงไดก้บั
ระดับท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนั โดยผูถื้อหุ้นเป็นผูอ้นุมติัโครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนกรรมการ
นอกจากน้ี คณะกรรมการก าหนดใหเ้ปิดเผยนโยบายและหลกัเกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ีสะทอ้น
ถึงภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละคน  
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  5.5 นโยบายการพฒันาและเข้าอบรมของกรรมการ 
       คณะกรรมการดูแลใหก้รรมการไดรั้บการอบรมและพฒันาความรู้ท่ีจ าเป็นอย่างต่อเน่ือง มีความเขา้ใจ

เก่ียวกบักฎหมาย กฎเกณฑ ์มาตรฐาน ความเส่ียง และสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ รวมทั้ง
ไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัอย่างสม ่าเสมอ และสนบัสนุนให้กรรมการเขา้อบรมหลกัสูตร หรือเขา้ร่วม
กิจกรรมสัมมนาท่ีจดัอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เป็นตน้ โดยเลขานุการ
บริษทั จะเป็นผูป้ระสานงานในเร่ืองดงักล่าว 
               5.6  การปฐมนิเทศกรรมการ 
 คณะกรรมการดูแลใหม้ัน่ใจวา่ บุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ไดรั้บการแนะน า และมีขอ้มูล  
ท่ีเป็นประโยชนต่์อการปฏิบติัหนา้ท่ี จึงก าหนดใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพ่ือสร้างความรู้ ความ 
เขา้ใจในธุรกิจ และการด าเนินการดา้นต่างๆของบริษทัฯ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัหนา้ท่ีของ 
กรรมการ โดยมีเลขานุการบริษทัเป็นผูป้ระสานงานในเร่ืองดงักล่าว ดงัน้ี  

 ขอ้มูลดา้นโครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย และขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี 
 ขอ้มูลดา้นวิสยัทศัน ์เป้าหมายหลกั นโยบาย และแนวทางการด าเนินธุรกิจ 
 จดัใหมี้การพบปะหารือกบัประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ เพ่ือท าความเขา้ใจและสอบถามขอ้มูล 
เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ 

 5.7 การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
 คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนักถึงความส าคญัของประสิทธิภาพ และการอุทิศเวลาอย่างพอเพียง                 

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ จึงมีนโยบายก าหนดจ านวนบริษทัจด
ทะเบียนแห่งอ่ืนท่ีกรรมการแต่ละคนสามารถไปด ารงต าแหน่งกรรมการไดไ้ม่เกิน 4 บริษทัจดทะเบียน และ
ก าหนดใหก้รรมการผูจ้ดัการ สามารถไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัแห่งอ่ืนไดไ้ม่เกิน 3 บริษทั  

คณะกรรมการจดัใหมี้การรายงานการด ารงต าแหน่งอ่ืนของกรรมการ และเปิดเผยใหเ้ป็นท่ีรับทราบใน
รายงานประจ าปี  

5.8 คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ  
  คณะกรรมการบริษทัฯก าหนดนิยามความเป็นอิสระท่ีใชเ้ป็นคุณสมบติัของกรรมการอิสระไวอ้ย่าง

ชดัเจน ดงัน้ี 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ ทั้งน้ี ให้นบัรวมการ   

ถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า 

หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 
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3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น 
บิดา มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม  หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทัฯ 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ
ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น               
ผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่  
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี      
ก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ และ
ไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯสังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ                
ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู ้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ                         
ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อน
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ี
ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษทัอ่ืน  ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ   

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ  
 

คณะกรรมการก าหนดใหก้รรมการอิสระมีการด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกนั
นบัจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอิสระคร้ังแรก ในกรณีท่ีจะแต่งตั้งกรรมการอิสระ
นั้นใหด้ ารงต าแหน่งต่อไป  คณะกรรมการจะพิจารณาทบทวนอย่างถ่ีถว้นและสมเหตุสมผลถึงความจ าเป็น
ดงักล่าว  
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5.9 เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการก าหนดคุณสมบติัและประสบการณ์ของเลขานุการบริษทัท่ีเหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีใน
การให้ค าแนะน าเก่ียวกบักฎหมายและกฎเกณฑต่์าง ๆท่ีคณะกรรมการจะตอ้งทราบ ดูแลการจดัการเอกสารการ
ประชุมคณะกรรมการ เอกสารส าคญัต่างๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ  รวมทั้งประสานงานใหมี้การปฏิบติัตาม
มติคณะกรรมการ พร้อมทั้งให้เปิดเผยคุณสมบติัและประสบการณ์ของเลขานุการบริษทัในรายงานประจ าปี   
บริษทัฯ ส่งเสริมใหเ้ลขานุการบริษทั ไดรั้บการฝึกอบรม พฒันาความรู้เก่ียวกบังานในต าแหน่งหนา้ท่ี เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ และประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน   

เลขานุการบริษทั มหีน้าที่ และความรับผดิชอบ ดงันี ้
 จดัการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ประสานงานการจดัประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย จดัการประชุมผูถื้อหุน้ 
รวมทั้งจดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ รายงานประจ าปี ตลอดจน
จดัเกบ็เอกสารตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 ใหค้ าแนะน า และสนบัสนุนงานของคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัขอ้กฎหมาย และระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 ติดต่อส่ือสารกบัหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง 


