หมวดที่ 5: นโยบายอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วกับคณะกรรมการ
5.1 การประชุมคณะกรรมการ
5.1.1 การประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ จะมี ก ารก าหนดขึ้ น เป็ นการล่ ว งหน้า ในแต่ ล ะปี เพื่ อ ให้ก รรมการ
สามารถจัดเวลาและเข้าร่ วมประชุมได้
5.1.2 ประธานกรรมการ เป็ นผูใ้ ห้ค วามเห็ นชอบในการบรรจุ ว าระการประชุ ม โดยกรรมการผูจ้ ัด การ และ
กรรมการ สามารถร่ วมเสนอวาระการประชุมผ่านเลขานุการบริ ษทั ได้
5.1.3 การพิจารณาในการประชุ มแต่ละครั้ง บริ ษทั ฯ มีการจัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณา
ก่อนการประชุ มล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นรี บด่วน เพื่อให้กรรมการมี
เวลาศึกษา พิจารณา และตัดสิ นใจอย่างถูกต้องในเรื่ องต่างๆอย่างเพียงพอ
5.1.4 ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กาหนดให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯจะต้องประชุ มกันอย่างน้อย 3 เดื อนต่อครั้ง ทั้งนี้
กรรมการบริ ษทั ฯ ต้องมาประชุ มอย่างน้อยกึ่งหนึ่ งจึ งจะเป็ นองค์ประชุม และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมตาม
ความจาเป็ น
5.1.5 กรรมการที่ มีส่วนเกี่ ยวข้อง หรื อมีส่วนได้เสี ยในแต่ละวาระการประชุ ม จะต้องงดออกเสี ยงลงมติ ในวาระ
นั้นๆ
5.1.6 ในการประชุ ม ทุ ก ครั้ ง จะมี ก ารก าหนดวาระการประชุ ม ที่ ชัด เจน โดยในการประชุ ม คณะกรรมการ
กรรมการสามารถอภิปราย และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิ ดเผยและอิสระ และมีการจดบันทึกการประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
5.1.7 คณะกรรมการสนับสนุ นให้กรรมการผูจ้ ดั การเชิ ญผูบ้ ริ หารระดับสู งเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้
รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง
5.1.8 การประชุมของกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร
คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารมีการประชุมระหว่างกันเองปี ละหนึ่ งครั้ง หรื อตาม
ความจาเป็ นเพื่ออภิปรายปั ญหาต่าง ๆเกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่ วมด้วย และแจ้งให้
กรรมการผูจ้ ดั การทราบถึงผลการประชุม
5.2 นโยบายการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่ สรรหาบุคคลผูท้ รงคุณวุฒิเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ ครบกาหนดออก
ตามวาระหรื อในกรณี อื่น ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯพิจารณา เพื่อเสนอชื่ อเข้ารับการเลือกตั้งจากที่ ประชุ ม
ผูถ้ ื อหุ ้นต่ อไป โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะพิ จารณาจากทักษะที่ จาเป็ นที่ ยงั ขาดอยู่ใ นคณะกรรมการ รวมทั้ง
พิจารณาความรู ้ความชานาญเฉพาะด้านที่จาเป็ นต้องมีในคณะกรรมการ โดยจะใช้ฐานข้อมูลกรรมการในการสรรหา
กรรมการใหม่ ทั้งนี้ บุคคลที่จะได้รับการพิจารณาจะต้องมีประวัติการทางานโปร่ งใส ไม่ด่างพร้อย มีวิสัยทัศน์ และ
มีคุณสมบัติดงั นี้
มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
ตัดสิ นใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
ยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่กรรมการอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
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สาหรับกรรมการที่ เป็ นตัวแทนผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่น้ นั โดยหลักแล้ว ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่จะเสนอชื่ อบุคคลเข้ารับ
การเลือกตั้งเป็ นกรรมการตามที่เห็นสมควร โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลที่ได้รับ
การเสนอดังกล่าวว่าไม่ขดั กับกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง และเสนอที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่ อพิ จารณาเลื อกตั้งต่ อไป ในการ
สรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะไม่รับพิจารณารายชื่ อผูด้ ารงตาแหน่ งใน
บริ ษทั จดทะเบียนตั้งแต่ 5 บริ ษทั ขึ้นไป
5.3 การประเมินผลปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่ อย กรรมการผู้จดั การ และ
องค์ กรโดยรวม
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ 1. การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของคณะการบริ ษทั ฯทั้งคณะ และ 2. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อย
ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
ซึ่ งในการประเมินดังกล่าวจะพิจารณาในเรื่ องผลประกอบการของบริ ษทั ฯด้วย เพื่อให้สะท้อนถึ งประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ นอกจากนี้ ข้อเสนอแนะต่างๆที่ได้รับจากการประเมิน บริ ษทั ฯจะนามาใช้ในการปรับปรุ ง
ประสิ ทธิ ผลของการทางานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
5.3.1 การประเมินผลปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมการได้ก าหนดหลัก เกณฑ์ ใ นการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของคณะกรรมการบริ ษัท ฯ
ดังรายละเอียด ดังนี้
คะแนน (%)
90-100

เกณฑ์ ทไี่ ด้
ดีเลิศ

80-89

ดีเกินความคาดหวัง

70-79

ดีเทียบเท่าความคาดหวัง

60-69

พอใช้

ต่ากว่า 60

ควรปรับปรุ ง
อย่างเร่ งด่วน

คาจากัดความ
มีมาตรฐานและผลงานที่สูงมาก
ไม่จาเป็ นต้องปรับปรุ งการปฏิบตั ิงาน
หรื อปรับปรุ งเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
มีมาตรฐานและผลงานที่สูงเกินความ
คาดหวัง
มีมาตรฐานและผลงานที่ดีตามความ
คาดหวัง
มีมาตรฐานและผลงานที่เพียงพอต่อการ
ปฏิบตั ิงาน แต่ต่ากว่าความคาดหวัง
สามารถปรับปรุ งให้ดีข้ ึนได้
มีมาตรฐานต่ากว่าความเพียงพอ
ในการดาเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง
ควรปรับปรุ งอย่างเร่ งด่วน
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นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้กาหนดหัวข้อที่ใช้ในการประเมินคณะกรรมการ ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 5 หมวด
หลักด้วยกัน ได้แก่ 1. ผลประกอบการในรอบปี 2. บทบาท หน้าที่ และความรั บผิ ดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุ มและการปฏิ บัติ หน้า ที่ ข องกรรมการในที่ ประชุ มกรรมการ 4. โครงสร้ า งและคุ ณ สมบัติ ข อง
คณะกรรมการ และ 5. ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
5.3.2 การประเมินผลปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการได้กาหนดให้ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิ บาล โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมิ นเช่ นเดี ยวกันกับการประเมินคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ทั้งคณะ อย่างไรก็ตาม หัวข้อที่ ใช้ในการประเมินและน้ าหนักที่ กาหนดสาหรั บแต่ ละหัวข้อจะแตกต่างกันไปตาม
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ดังกล่าว
5.3.3 การประเมินผลปฏิบัตงิ านของกรรมการผู้จดั การ
คณะกรรมการสรรหา ค่ า ตอบแทน และบรรษั ท ภิ บ าล เป็ นผู ้ป ระเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
กรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯพิจารณา การประเมินดังกล่าว จะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับการ
ประเมิ นคณะกรรมการบริ ษทั ฯทั้งคณะและคณะกรรมการชุ ดย่อย นอกจากนี้ หัวข้อที่ ใช้ในการประเมิ นจะแบ่ ง
ออกเป็ น 7 หมวดหลัก ด้ว ยกัน ได้แ ก่ 1. ผลการปฏิ บัติ ง านระหว่ า งปี 2. วิ สั ย ทัศ น์ แ ละการก าหนดกลยุ ท ธ์
3. การปฏิบตั ิได้ตามกลยุทธ์ 4. ด้านทรัพยากรบุคคลและการสื บทอดตาแหน่ ง 5. ความรู ้ดา้ นผลิตภัณฑ์และบริ การ
6. การบริ หารงานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร 7. ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
5.3.4 การประเมินผลงานผู้บริหารระดับสู ง และสาหรับทั้งองค์ กร
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิ บาล กากับดูแลให้มีการกาหนดหลักเกณฑ์และปั จจัยใน
การประเมินผลงานผูบ้ ริ หารระดับสูง และหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงานสาหรับทั้งองค์กร
5.4 นโยบายค่ าตอบแทนของกรรมการ
คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่พิจารณานโยบาย โครงสร้าง และค่าตอบแทน
สาหรับคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณานาเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิ โดยค่าตอบแทนของกรรมการมีความสอดคล้องกับประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขต
ของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการ (accountability and responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จากกรรมการแต่ละคน และกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบในคณะกรรมการชุดย่อยได้รับ
ค่าตอบแทนเพิ่มในอัตราที่เหมาะสม และเทียบเคียงได้กบั ระดับที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยผูถ้ ือหุ น้ เป็ นผูอ้ นุมตั ิ
โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการนอกจากนี้ คณะกรรมการกาหนดให้เปิ ดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การ
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน
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5.5 นโยบายการพัฒนาและเข้ าอบรมของกรรมการ
คณะกรรมการดูแลให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู ้ที่จาเป็ นอย่างต่ อเนื่ อง มี ความเข้าใจเกี่ ยวกับ
กฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ ยวข้องกับการประกอบธุ รกิจ รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลที่
เป็ นปั จจุ บนั อย่างสม่ าเสมอ และสนับสนุ นให้กรรมการเข้าอบรมหลักสู ตร หรื อเข้าร่ วมกิ จกรรมสัมมนาที่ จดั อบรมโดย
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย คณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นต้น โดยเลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูป้ ระสานงานในเรื่ องดังกล่าว
5.6 การปฐมนิเทศกรรมการ
คณะกรรมการดู แ ลให้ม ั่นใจว่า บุ ค คลที่ ไ ด้รั บแต่ ง ตั้งเป็ นกรรมการใหม่ ไ ด้รั บ การแนะน า และมี ข ้อ มูล ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ จึงกาหนดให้มีการปฐมนิ เทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจในธุ รกิจ และ
การดาเนิ นการด้านต่างๆของบริ ษทั ฯ เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการปฏิ บตั ิหน้าที่ของกรรมการ โดยมีเลขานุการบริ ษทั เป็ นผู ้
ประสานงานในเรื่ องดังกล่าว ดังนี้
ข้อมูลด้านโครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และขอบเขตอานาจหน้าที่
ข้อมูลด้านวิสยั ทัศน์ เป้ าหมายหลัก นโยบาย และแนวทางการดาเนินธุรกิจ
จัดให้มีการพบปะหารื อกับประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อทาความเข้าใจและสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับ
การดาเนินธุรกิจ
5.7 การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั จดทะเบียน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตระหนักถึ งความสาคัญของประสิ ทธิ ภาพ และการอุทิศเวลาอย่างพอเพียงในการปฏิ บตั ิ
หน้าที่ในฐานะกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั ฯ จึงมีนโยบายกาหนดจานวนบริ ษทั จดทะเบียนต่างๆที่กรรมการแต่
ละคนสามารถไปดารงตาแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 บริ ษทั จดทะเบียน และกาหนดให้กรรมการผูจ้ ดั การ สามารถไปดารง
ตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั แห่งอื่นได้ไม่เกิน 3 บริ ษทั
คณะกรรมการจัดให้มีการรายงานการดารงตาแหน่งอื่นของกรรมการ และเปิ ดเผยให้เป็ นที่รับทราบในรายงานประจาปี
5.8 คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯกาหนดนิยามความเป็ นอิสระที่ใช้เป็ นคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจน ดังนี้
1. ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ น้ ที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุ ้นของผูท้ ี่
เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือ นประจา หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ฯ หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่เข้า
รับตาแหน่ง
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3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมายในลักษณะที่ เป็ นบิ ดา มารดา
คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม
หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่
อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะ
ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า สองปี ก่อนวันที่เข้ารับตาแหน่ง
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จตามวรรคหนึ่ ง ให้หมายความรวมถึงการทารายการทางการค้าที่ กระทาเป็ นปกติ เพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้หรื อรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการกูห้ รื อให้กยู้ ืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้ สิน รวมถึง พฤติการณ์
อื่น ทานองเดี ยวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้บริ ษทั ฯหรื อคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ งตั้งแต่ร้อยละสามของ
สิ นทรัพย์ ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯหรื อตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือ
หุ น้ ที่ มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อน
วันที่เข้ารับตาแหน่ง
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมาย หรื อที่ปรึ กษาทางการ
เงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ น้ ส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่เข้ารับตาแหน่ง
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่หรื อผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ ง
เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อไม่เป็ นหุ น้ ส่ วนที่มี
นัยในห้างหุ น้ ส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษา ที่รับเงินเดื อนประจา หรื อถือหุ ้น
เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของนิ ติบุคคลอื่นซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
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คณะกรรมการกาหนดให้กรรมการอิสระมีการดารงตาแหน่ งต่อเนื่ องไม่เกิ น 9 ปี หรื อ 3 วาระติ ดต่ อกันนับจากวันที่
ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณี ที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดารงตาแหน่ งต่อไป
คณะกรรมการจะพิจารณาทบทวนอย่างถี่ถว้ นและสมเหตุสมผลถึงความจาเป็ นดังกล่าว
5.9 เลขานุการบริษทั
คณะกรรมการกาหนดคุ ณสมบัติและประสบการณ์ ของเลขานุ การบริ ษทั ที่ เหมาะสมที่ จะปฏิ บตั ิ หน้าที่ ในการให้
ค าแนะน าเกี่ ย วกับ กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่ า ง ๆที่ ค ณะกรรมการจะต้อ งทราบ ดู แ ลการจัด การเอกสารการประชุ ม
คณะกรรมการ เอกสารส าคัญต่ า งๆ และกิ จกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิ บัติ ต ามมติ
คณะกรรมการ พร้อมทั้งให้เปิ ดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริ ษทั ในรายงานประจาปี บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ ม
ให้เลขานุการบริ ษทั ได้รับการฝึ กอบรม พัฒนาความรู ้เกี่ยวกับงานในตาแหน่งหน้าที่ เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ และประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิบตั ิงาน
เลขานุการบริษทั มีหน้ าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
จัดการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประสานงานการจัดประชุมคณะกรรมการชุดย่อย จัดการประชุมผูถ้ ือหุน้
รวมทั้งจัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ รายงานการประชุมผูถ้ ือหุ น้ รายงานประจาปี ตลอดจน
จัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกาหนด
ให้คาแนะนา และสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบปฏิบตั ิต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
ติดต่อสื่ อสารกับหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
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