แนวปฏิบตั ิ ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
เรื่อง การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั จดทะเบียน
ฉบับปรับปรุง มกราคม 2564
วัตถุประสงค์
หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ สี าหรับบริษทั จดทะเบียน ได้เสนอแนะให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุด
ย่อยของบริษัทควรมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วยตนเองเป็ นประจาทุกปี อย่างต่อเนื่อง และร่วมกันพิจารณา
ผลงานรวมถึงปรับปรุงแก้ไขการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการให้เกิดประโยชน์แก่บริษทั อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนัน้ เพื่อสนับสนุ นเรื่องดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงจัดทาแนว
ปฏิบตั แิ ละตัวอย่างการประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด ย่อย สาหรับเป็ นแนวทางให้บริษัทจด
ทะเบียนนาไปปรับใช้ต่อไป
แนวปฏิ บตั ิ
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อใช้เป็ นแนวทางใน
การตรวจสอบการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ที ก่ี าหนดไว้ รวมถึงเพื่อ
ทบทวนปั ญหาและอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ในรอบปี ทผ่ี ่านมา ควรดาเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูอ้ นุมตั แิ ละทบทวนแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อย
2. การประเมิน ตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด ย่ อยควรจัด ท าทัง้ แบบรายคณะและ
รายบุคคลอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
3. การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายบุคคลสามารถทาได้ท ัง้ แบบตนเองประเมินตนเองและ
แบบไขว้
4. วิธกี ารให้คะแนนในการประเมิน สามารถทาได้หลายวิธี และควรกาหนดเป็ นแบบมาตรฐานเพื่อให้
คณะกรรมการสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อหรือเปรียบเทียบผลประเมินของแต่ ละปี ได้ เช่น
0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ หรือไม่มกี ารดาเนินการในเรื่องนัน้
1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดาเนินการในเรื่องนัน้ เล็กน้อย
2 = เห็นด้วย หรือมีการดาเนินการในเรื่องนัน้ พอสมควร
3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดาเนินการในเรื่องนัน้ ดี
4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดาเนินการในเรื่องนัน้ อย่างดีเยีย่ ม
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5. คณะกรรมการบริษทั ควรมอบหมายให้เลขานุการบริษทั จัดส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการให้
คณะกรรมการบริษทั ภายในต้นเดือนธันวาคมของทุกปี
6. กรรมการบริษทั ทุกคนทาแบบประเมินผลและส่งคืนเลขานุการบริษทั ภายในเวลาทีก่ าหนด
7. เลขานุ ก ารบริษัทรวบรวมผลประเมิน วิเ คราะห์และสรุ ป ผล พร้อ มทัง้ รายงานผลการวิเคราะห์ให้
คณะกรรมการบริษทั รับทราบ
8. คณะกรรมการบริษัทนาผลวิเคราะห์และความเห็นเพิ่ม เติมจากผลประเมินไปจัดทาแผนปรับ ปรุ ง
ประสิท ธิภ าพการปฏิบ ัติห น้ า ที่ข องคณะกรรมการ โดยมอบหมายให้เ ลขานุ ก ารบริษัท ไปดาเนิ น การตามแผนที่
คณะกรรมการกาหนด
9. คณะกรรมการชุดย่อยให้ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับวิธปี ฏิบตั ขิ องคณะกรรมการบริษทั
10. คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ กระบวนการ และผลประเมินพร้อม
แผนการปรับปรุงในรายงานประจาปี เป็ นประจาทุกปี
11. คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยสามารถกาหนดหลักเกณฑ์การประเมินตนเอง โดยใช้
แนวทางจากตัวอย่างการประเมินตนเองทีเ่ สนอแนะไว้ตามข้างท้ายนี้รวม 4 ชุดไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
และกิจการของบริษทั โดยตัวอย่างแบ่งเป็ น “แบบประเมินตนเองรายคณะ” และ “แบบประเมินตนเองรายบุคคล”
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ตัวอย่าง
1. แบบประเมิ นตนเองรายคณะ
1.1. แบบประเมิ นตนเองของคณะกรรมการรายคณะ
หัวข้อประเมิ น
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
1.1 จานวนกรรมการทัง้ หมดในคณะกรรมการมีความเหมาะสมกับ
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั ช่วยให้การทาหน้าที่
โดยรวมของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ
1.2 คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์
หลากหลาย ทัง้ ในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและ
คุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุทจ่ี าเป็ นต่อการ
บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักขององค์กร โดยจัดทา
ตารางองค์ประกอบความรูค้ วามชานาญของกรรมการ (skills
matrix) เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าจะได้คณะกรรมการโดยรวมทีม่ ี
คุณสมบัตเิ หมาะสมเพียงพอทีจ่ ะช่วยให้การทาหน้าทีโ่ ดยรวม
ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ
1.3 ในจานวนกรรมการทัง้ หมด มีกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร
อย่างน้อย 1 คนทีม่ ปี ระสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลัก
ทีบ่ ริษทั ดาเนินกิจการอยู่
1.4 กรรมการอิสระในคณะกรรมการมีจานวนทีเ่ หมาะสม ช่วยให้
การทาหน้าทีโ่ ดยรวมของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ
1.5 กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารในคณะกรรมการมีจานวนที่
เหมาะสม ช่วยให้การทาหน้าทีโ่ ดยรวมของคณะกรรมการมี
ประสิทธิภาพ
1.6 กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารในคณะกรรมการมีจานวนทีเ่ หมาะสม
ช่วยให้การทาหน้าทีโ่ ดยรวมของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ
1.7 นิยามกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั กาหนดมีความเหมาะสมกับ
ลักษณะเฉพาะของบริษทั
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1.8 กระบวนการสรรหาบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมมาเป็ น
กรรมการบริษทั มีความโปร่งใส ยุตธิ รรม ไม่อยู่ภายใต้อทิ ธิพล
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
1.9 คณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัตเิ หมาะสมกับการปฏิบตั ิ
หน้าทีต่ ามกฎบัตร (Charter) ทีก่ าหนดไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.10 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีคุณสมบัตเิ หมาะสมกับ
การปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีค่ ณะกรรมการมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.11 คณะกรรมการสรรหามีคุณสมบัตเิ หมาะสมกับการปฏิบตั หิ น้าที่
ตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.12 การกาหนดจานวนบริษทั จดทะเบียนทีก่ รรมการแต่ละท่านจะ
ไปดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในบริษทั จดทะเบียนนัน้ ๆ
1.13 การแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยเหมาะสมเพียงพอ
1.14 การพิจารณาคุณสมบัตแิ ละแต่งตัง้ เลขานุการบริษทั
2. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
2.1 คณะกรรมการได้ให้ความสาคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอใน
การพิจารณากฎบัตรของคณะกรรมการ (board charter) ทีร่ ะบุ
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อใช้อา้ งอิงใน
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการทุกคน รวมทัง้ กาหนดบทบาท
หน้าทีข่ องคณะกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การแยกจากกัน
อย่างชัดเจน และได้ทาการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็ นประจา
อย่างน้อยปี ละครัง้ อย่างสม่าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทาง
ขององค์กร
2.2 คณะกรรมการได้ให้ความสาคัญในการกาหนดบทบาทหน้าที่
ของประธานคณะกรรมการไว้อย่างเหมาะสม โดยได้กาหนด
รวมไว้ใน board charter
2.3 คณะกรรมการได้ให้ความสาคัญในการกาหนดคุณสมบัติ
กระบวนการสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการผูจ้ ดั การทีม่ คี วามรู้
ความสามารถและประสบการณ์ทเ่ี หมาะสมกับธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมหลักทีบ่ ริษทั ดาเนินกิจการอยู่
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2.4 คณะกรรมการได้ให้ความสาคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอใน
การพิจารณาเรื่องสาคัญทีเ่ กีย่ วกับทิศทาง กลยุทธ์และแผนงาน
การดาเนินธุรกิจของบริษทั โดยคานึงถึงปั จจัยแวดล้อมของ
กิจการ ณ ขณะนัน้ ตลอดจนโอกาสและความเสีย่ งทีย่ อมรับได้
2.5 คณะกรรมการได้ให้ความสาคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอใน
การพิจารณาจัดทาหรือทบทวนวัตถุประสงค์ รวมถึงเป้ าหมาย
และกลยุทธ์ระยะปานกลาง 3-5 ปี เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ากลยุทธ์และ
แผนงานประจาปี ได้คานึงถึงผลกระทบในระยะเวลาทีย่ าวขึน้
และยังพอจะคาดการณ์ได้ตามสมควร
2.6 คณะกรรมการได้ให้ความสาคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอใน
การพิจารณาและกาหนดเป้ าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจน
แผนดาเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ นทีส่ อดคล้องกับการ
ดาเนินธุรกิจทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อมของ
องค์กร
2.7 ในการกาหนดกลยุทธ์และแผนงานประจาปี คณะกรรมการได้
ให้ความสาคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการกาหนดประเด็น
สาคัญด้านการพัฒนาอย่างยังยื
่ น (Materiality) โดยวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม ปั จจัยและความเสีย่ งต่างๆ ทีอ่ าจมีผลกระทบ
ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องตลอดสายห่วงโซ่คุณค่า (Value
chain) รวมทัง้ ปั จจัยต่างๆ ทีอ่ าจมีผลต่อการบรรลุเป้ าหมาย
หลักของกิจการ
2.8 คณะกรรมการได้ให้ความสาคัญในการส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรม รวมถึงการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการ
สร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการ
ของผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยยังคงอยูบ่ นพืน้ ฐานของความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
2.9 คณะกรรมการได้ให้ความสาคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอใน
การพิจารณาหรือทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการของ
บริษทั
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2.10 คณะกรรมการได้ให้ความสาคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอใน
การกากับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายการกากับดูแลกิจการ
ทีค่ ณะกรรมการกาหนด
2.11 คณะกรรมการได้ให้ความสาคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอใน
การพิจารณาหรือทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั
2.12 คณะกรรมการได้ให้ความสาคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอใน
การกากับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณธุรกิจที่
คณะกรรมการกาหนด
2.13 คณะกรรมการได้กาหนดกระบวนการพิจารณารายการทีม่ คี วาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มคี วามเป็ นธรรม (Arm-length
basis)
2.14 คณะกรรมการได้พจิ ารณาว่า การทารายการทีม่ คี วามขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ได้ดาเนินการตามกระบวนการทีก่ าหนดไว้และ
เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
2.15 คณะกรรมการได้พจิ ารณาให้รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันปฏิบตั ติ าม
หลักเกณฑ์
2.16 คณะกรรมการได้ให้ความสาคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอใน
การทบทวนเพื่อให้มนใจว่
ั ่ า บริษทั มีระบบควบคุมภายในทีด่ พี อ
ทาให้การดาเนินงานของบริษทั ประสบความสาเร็จ
2.17 คณะกรรมการได้ให้ความสาคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอใน
การพิจารณาหรือทบทวนนโยบายด้านความเสีย่ งและการ
จัดการความเสีย่ งของบริษทั
2.18 คณะกรรมการได้ให้ความสาคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอใน
การประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสีย่ งทีด่ าเนินการ
โดยฝ่ ายจัดการ
2.19 คณะกรรมการมีนโยบายการแจ้งเบาะแส การติดตาม และการ
คุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส
2.20 คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ และ
ผูบ้ ริหารระดับสูง รายงานการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ตน
โดยกาหนดเป็ นวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการ
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2.21 คณะกรรมการได้ตดิ ตามการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องฝ่ ายจัดการอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายหรือมติของคณะกรรมการ
2.22 คณะกรรมการได้ให้ความสาคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอใน
การดูแลให้การจัดทางบการเงินเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ี
รับรองโดยทัวไป
่
2.23 คณะกรรมการได้ให้ความสาคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอใน
การดูแลให้บริษทั เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญตามกฎเกณฑ์ทก่ี าหนด
2.24 คณะกรรมการได้ให้ความสาคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอใน
การกาหนดกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้
เหมาะสมและโปร่งใส
2.25 คณะกรรมการได้ให้ความสาคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอใน
การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามกระบวนการทีก่ าหนด
เพื่อนาเสนอผูถ้ อื หุน้
2.26 คณะกรรมการได้ให้ความสาคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอใน
การพิจารณานโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูง
2.27 คณะกรรมการให้ความสาคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการ
กาหนดเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การ
โดยเกณฑ์การประเมินประกอบด้วยผลการดาเนินงานทีเ่ ป็ นตัว
เงินและไม่เป็ นตัวเงิน ซึง่ ครอบคลุมประเด็นด้านความยังยื
่ นใน
มิตเิ ศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อม อาทิ การขยายส่วนแบ่ง
ทางการตลาด ระดับความพึงพอใจของลูกค้า ระดับความพึง
พอใจของพนักงานทีม่ ตี ่อองค์กร การปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิ
มนุษยชน การใช้พลังงาน หรือทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็ นต้น
2.28 คณะกรรมการให้ความสาคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การตามเกณฑ์ท่ี
กาหนดไว้ และการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การ
ให้สอดคล้องกับผลการประเมิน
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2.29 คณะกรรมการให้ความสาคัญในการกาหนดนโยบายและวิธี
ปฏิบตั ใิ นการไปดารงตาแหน่งกรรมการทีบ่ ริษทั อื่นของ
กรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริหารระดับสูงอย่างชัดเจน ทัง้ ประเภท
ของตาแหน่งกรรมการและจานวนบริษทั ทีส่ ามารถไปดารง
ตาแหน่งได้
2.30 คณะกรรมการให้ความสาคัญในการกากับดูแลให้เรื่องทีส่ าคัญ
ทัง้ ประเด็นทีก่ าหนดในกฎหมายและประเด็นทีอ่ าจมีผลกระทบ
ต่อทิศทางการดาเนินงานของกิจการ ได้ผ่านการพิจารณาและ/
หรือการอนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ โดยเรื่องสาคัญดังกล่าวได้ถูกบรรจุ
เป็ นวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้
2.31 คณะกรรมการให้ความสาคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการ
ประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระจาปี ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยได้นาผล
ประเมินไปใช้สาหรับการพัฒนาการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไป
3. การประชุมคณะกรรมการ
3.1 กรรมการได้รบั ทราบกาหนดการประชุมคณะกรรมการในแต่ละ
ปี ล่วงหน้า ช่วยให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลามาประชุมได้ทุก
ครัง้
3.2 จานวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการมีความเหมาะสมทีจ่ ะ
ช่วยให้คณะกรรมการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถกากับดูแลให้บริษทั ดาเนินธุรกิจอย่างประสบ
ความสาเร็จ
3.3 วาระการประชุมคณะกรรมการมีความเหมาะสม ช่วยให้
คณะกรรมการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.4 ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ไม่ได้
แยกจากกันอย่างชัดเจน คณะกรรมการให้ความสาคัญในเรื่อง
การถ่วงดุลอานาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ โดย
พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากาหนด
วาระการประชุมคณะกรรมการ
3.5 กรรมการได้รบั เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าและมีเวลา
เพียงพอในการศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวเข้าประชุม
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3.6 ข้อมูลในเอกสารประกอบการประชุมเพียงพอต่อการตัดสินใจ
ของกรรมการ
3.7 คณะกรรมการสามารถขอข้อมูลทีจ่ าเป็ นเพิม่ เติมเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจให้เป็ นประโยชน์ต่อบริษทั และในกรณีท่ี
จาเป็ น คณะกรรมการอาจจัดให้มคี วามเห็นอิสระจากทีป่ รึกษา
หรือผูป้ ระกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็ นค่าใช้จ่ายของบริษทั
3.8 บรรยากาศในการประชุมคณะกรรมการเอือ้ อานวยให้เกิดการ
แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ของกรรมการทุกคน และไม่
ถูกครอบงาโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
3.9 กรรมการสามารถอภิปรายปั ญหาสาคัญอย่างเต็มทีใ่ นทีป่ ระชุม
คณะกรรมการ
3.10 กรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสียไม่มสี ว่ นร่วมในการตัดสินใจการทา
รายการ
3.11 คณะกรรมการได้กาหนดเป็ นเป็ นนโยบายให้กรรมการทีไ่ ม่เป็ น
ผูบ้ ริหารมีโอกาสทีจ่ ะประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็ น
เพื่ออภิปรายปั ญหาต่าง ๆ เกีย่ วกับการจัดการทีอ่ ยูใ่ นความ
สนใจ โดยไม่มฝี ่ ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการ
ผูจ้ ดั การทราบถึงผลการประชุมนัน้
4. การทาหน้ าที่ของกรรมการ
4.1 กรรมการมีการเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอมาก่อน
การประชุมคณะกรรมการ
4.2 กรรมการเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ
4.3 กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ
4.4 กรรมการมีความเป็ นกลางในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และมี
อิสระในการตัดสินใจลงมติ ไม่ถกู โน้มน้าวโดยไม่มเี หตุผล
สมควร
4.5 กรรมการให้ความเห็นทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของ
บริษทั
4.6 กรรมการเข้าใจว่าประเด็นใดมีความสาคัญและใช้เวลาในการ
พิจารณาประเด็นนัน้ ๆ อย่างเหมาะสมโดยไม่เสียเวลากับ
ประเด็นทีไ่ ม่สาคัญ
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4.7 กรรมการยอมรับความเห็นทีแ่ ตกต่างระหว่างกันโดยไม่เกิด
ความขัดแย้ง
5. ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
5.1 กรรมการสามารถหารือกับกรรมการผูจ้ ดั การได้อย่าง
ตรงไปตรงมา
5.2 คณะกรรมการมีความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ฝ่ ายจัดการ
5.3 กรรมการผูจ้ ดั การสามารถขอคาแนะนาจากกรรมการได้เมื่อ
จาเป็ น
5.4 คณะกรรมการไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องฝ่ าย
จัดการ
5.5 คณะกรรมการได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการพิจารณาแก้ไขปั ญหา
อย่างเหมาะสม ในกรณีทก่ี ารปฏิบตั หิ น้าทีข่ องฝ่ ายจัดการไม่
เป็ นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณทีก่ าหนด
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร
6.1 กรรมการมีความเข้าใจบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของ
การเป็ นกรรมการ
6.2 กรรมการมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับธุรกิจของบริษทั อย่าง
เพียงพอทีจ่ ะช่วยให้ปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการอย่างมีประสิทธิภาพ
6.3 กรรมการใส่ใจหาข้อมูลหรือติดตามข่าวทีส่ าคัญเกีย่ วกับภาวะ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การเปลีย่ นแปลงด้านกฎระเบียบ
ต่างๆ และสภาพการแข่งขัน ซึง่ จะช่วยให้การปฏิบตั หิ น้าที่
กรรมการมีประสิทธิภาพ
6.4 คณะกรรมการมีการส่งเสริมให้กรรมการได้รบั การฝึกอบรม
เพื่อให้เข้าใจการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะกรรมการ
6.5 เมื่อมีกรรมการใหม่ คณะกรรมการได้ดแู ลให้ฝ่ายจัดการจัด
เอกสารหรือจัดบรรยายสรุป (Briefing) เพื่อให้กรรมการเข้าใจ
ธุรกิจและการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ
6.6 คณะกรรมการได้กาหนดแผนการสืบทอดงาน เพื่อให้การทา
หน้าทีใ่ นตาแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั เป็ นไปอย่าง
ต่อเนื่อง การดาเนินธุรกิจของบริษทั ไม่ตอ้ งหยุดชะงัก
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1.2. แบบประเมิ นตนเองของคณะกรรมการรายคณะ (แบบย่อ)
ผลประเมิ น
ความเห็น/
0 1 2 3 4 ข้อเสนอแนะ
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรือ่ งดังต่อไปนี้ มีความเหมาะสม ทาให้การทางานของ
คณะกรรมการมีประสิ ทธิ ภาพ
จานวนกรรมการมีความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจ
ของบริษทั
คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์
หลากหลายเพียงพอ
กรรมการอิสระในคณะกรรมการมีจานวนทีเ่ หมาะสม
กรรมการในแต่ละประเภทมีความเหมาะสม เช่น กรรมการทีไ่ ม่
เป็ นผูบ้ ริหาร กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร กรรมการอิสระ
นิยามกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั กาหนดมีความเหมาะสมกับ
ลักษณะเฉพาะของบริษทั
กระบวนการสรรหาบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมมาเป็ น
กรรมการบริษทั มีความโปร่งใส ยุตธิ รรม ไม่อยู่ภายใต้อทิ ธิพล
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
การกาหนดจานวนบริษทั จดทะเบียนทีก่ รรมการแต่ละท่านจะ
ไปดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในบริษทั จดทะเบียนนัน้ ๆ
การแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยเหมาะสมเพียงพอ
การพิจารณาคุณสมบัตแิ ละแต่งตัง้ เลขานุการบริษทั
การประชุมคณะกรรมการได้ดาเนิ นการในเรือ่ งดังต่อไปนี้ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ในการ
ประชุมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
กรรมการได้รบั ทราบกาหนดการประชุมคณะกรรมการในแต่ละ
ปี ล่วงหน้า
จานวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการมีความเหมาะสม
การประชุมคณะกรรมการแต่ละวาระมีระยะเวลาเพียงพอ
เหมาะสม
กรรมการได้รบั เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า มีเวลา
ศึกษาข้อมูล
บรรยากาศในการประชุมคณะกรรมการเอือ้ อานวยให้เกิดการ
แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
หัวข้อประเมิ น

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7
1.8
1.9
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
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หัวข้อประเมิ น
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ความเห็น/
ข้อเสนอแนะ

2.6 กรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสีย ไม่มสี ว่ นร่วมในการตัดสินใจการทา
รายการ
2.7 การประชุมกันเองโดยไม่มฝี ่ ายจัดการ
2.8 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
3. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้ให้ความสาคัญ ใช้เวลาในการพิ จารณา
ทบทวนและปฏิ บตั ิ ตามในเรือ่ งต่อไปนี้ อย่างเพียงพอ
3.1 ทิศทาง กลยุทธ์ และแผนงานการดาเนินธุรกิจของบริษทั ที่
คานึงถึงการพัฒนาอย่างยังยื
่ น
3.2 การกากับดูแลกิจการของบริษทั
3.3 จรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั
3.4 ดูแลรายการทีม่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มคี วามเป็ น
ธรรม (Arm-Length Basis) และคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของ
บริษทั
3.5 รายการเกีย่ วโยงตามทีห่ ลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องกาหนด
3.6 ระบบควบคุมภายใน
3.7 ความเสีย่ งและการจัดการความเสีย่ ง
3.8 นโยบายการแจ้งเบาะแสซึง่ ครอบคลุมถึงการติดตามการ
คุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส
3.9 การติดตามการทาหน้าทีข่ องฝ่ ายจัดการ
3.10 การจัดทางบการเงินเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รอง
โดยทัวไป
่
3.11 กระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
ระดับสูง
3.12 การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การ
4. เรือ่ งอื่นๆ เช่น
4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ เช่น
คณะกรรมการไม่แทรกแซงการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องฝ่ ายจัดการ
เป็ นต้น
4.2 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร เช่น
กรรมการส่งเสริมให้กรรมการได้รบั การฝึกอบรม เป็ นต้น
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1.3. แบบประเมิ นตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ
ผลประเมิ น
ความเห็น/
0 1 2 3 4 ข้อเสนอแนะ
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรือ่ งดังต่อไปนี้ มีความเหมาะสม ทาให้การทางานของ
คณะกรรมการมีประสิ ทธิ ภาพ
จานวนของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเหมาะสม
คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยบุคคลทีม่ คี วามรู้
ประสบการณ์ และเหมาะสมกับการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร
(Charter) ทีก่ าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
กรรมการอิสระในคณะกรรมการชุดย่อยมีจานวนทีเ่ หมาะสม
กรรมการในแต่ละประเภทมีความเหมาะสม เช่น กรรมการทีไ่ ม่
เป็ นผูบ้ ริหาร กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร กรรมการอิสระ
นิยามกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั กาหนดมีความเหมาะสมกับ
ลักษณะเฉพาะของบริษทั
กระบวนการสรรหาบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมมาเป็ น
กรรมการชุดย่อยมีความโปร่งใส ยุตธิ รรม ไม่อยู่ภายใต้อทิ ธิพล
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
การกาหนดจานวนบริษทั จดทะเบียนทีก่ รรมการชุดย่อยแต่ละ
ท่านจะไปดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในบริษทั จดทะเบียนนัน้ ๆ
การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดาเนิ นการในเรือ่ งดังต่อไปนี้ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิ บตั ิ หน้ าที่
ในการประชุมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
กรรมการชุดย่อยได้รบั ทราบกาหนดการประชุมคณะกรรมการ
ในแต่ละปี ล่วงหน้า
จานวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยมีความ
เหมาะสม
การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละวาระมีระยะเวลา
เพียงพอเหมาะสม
กรรมการชุดย่อยได้รบั เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า มี
เวลาศึกษาข้อมูล
บรรยากาศในการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยเอือ้ อานวยให้
เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
หัวข้อประเมิ น

1.
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1.2

1.3
1.4
1.5
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1.7
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หัวข้อประเมิ น

0

ผลประเมิ น
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ความเห็น/
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2.6 กรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสีย ไม่มสี ว่ นร่วมในการตัดสินใจการทา
รายการ
3 บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความสาคัญ ใช้เวลาในการ
พิ จารณา ทบทวนและปฏิ บตั ิ ตามในเรือ่ งต่อไปนี้ อย่างเพียงพอ
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
3.1.1 สอบทานให้บริษทั มีงบการเงินทีถ่ ูกต้องและน่าเชื่อถือ
3.1.2 สอบทานให้บริษทั ดาเนินการตามกฎหมายและ
กฎระเบียบให้ถูกต้อง
3.1.3 สอบทานให้มรี ะบบตรวจสอบภายในทีด่ ี
3.1.4 พิจารณารายการเกีย่ วโยงและรายการทีม่ คี วามขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์
3.1.5 ให้ความเห็นในการแต่งตัง้ ถอดถอนหัวหน้าฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน
3.1.6 พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ ถอดถอน และเสนอ
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
3.1.7 ดาเนินการให้ฝ่ายจัดการจัดให้มกี ระบวนการดาเนินการ
รับเรื่องร้องเรียนได้อย่างเหมาะสม
3.2 คณะกรรมการสรรหา
3.2.1 กาหนดคุณสมบัตกิ รรมการหรือผูบ้ ริหารระดับสูงที่
ต้องการสรรหาอย่างสอดคล้องกับกฎระเบียบและลักษณะ
ธุรกิจ
3.2.2 ดาเนินการพิจารณาและสรุปรายชื่อเพื่อนาเสนอให้
คณะกรรมการพิจารณาอย่างเหมาะสม
3.2.3 จัดให้มโี ครงการสาหรับพัฒนาและสืบทอดงานของ
กรรมการและผูบ้ ริหาร (Succession plan)
3.2.4 วางแผนการอบรมและพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง
3.3 คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
3.3.1 พิจารณาแนวทางการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
และผูบ้ ริหารระดับสูง ทัง้ ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงินและไม่
เป็ นตัวเงิน
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หัวข้อประเมิ น
3.3.2 กาหนดวิธกี ารและหลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนที่
เป็ นธรรม เช่น การเปรียบเทียบค่าตอบแทนของธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน
3.4 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ แี ละความยังยื
่ นของกิจการ
3.4.1 นาเสนอแนวปฏิบตั ดิ า้ นการกากับดูแลกิจการทีด่ ตี ่อ
คณะกรรมการและให้คาแนะนาต่อคณะกรรมการ
3.4.2 ดูแลให้กรรมการและฝ่ ายจัดการปฏิบตั ติ ามหลักการกากับ
ดูแลกิจการทีด่ ี รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจขององค์กร
3.4.3 ทบทวนแนวทางดังกล่าวและเปรียบเทียบแนวทางของ
ต่างประเทศเพื่อพัฒนาแนวทางให้ได้มาตรฐานสากล
3.4.4 กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นความยังยื
่ นครอบคลุม
มิตเิ ศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ติดตามให้มี
การดาเนินการอย่างเหมาะสม
3.4.5 วางกรอบแนวทางและการดาเนินการในการต่อต้านการ
ทุจริต
3.5 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
3.5.1 ดูแลและดาเนินการด้านบริหารความเสีย่ งขององค์กรให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และเป้ าหมายธุรกิจ รวมถึง
สภาวการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป
3.5.2 ให้ขอ้ เสนอแนะ แนวทางติดตาม และการประเมินผลการ
บริหารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและ
ควบคุมภายใน
3.5.3 พิจารณาความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ รวมทัง้ กาหนด
มาตรการควบคุมดูแลความเสีย่ งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.5.4 สนับสนุนการดาเนินงานของ Chief Risk Officer (CRO)
3.5.5 รายงานผลการปฏิบตั งิ านให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบ
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ผลประเมิ น
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ความเห็น/
ข้อเสนอแนะ

2. แบบประเมิ นตนเองรายบุคคล (สาหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย)
หัวข้อประเมิ น

1.
1.1
1.2

2.
2.1
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2.3
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3.
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5
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ผลประเมิ น
1 2 3

0
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย
กรรมการมีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ทเ่ี หมาะสมกับ
การธุรกิจของบริษทั
ในกรณีของกรรมการอิสระหรือกรรมการชุดย่อยทีไ่ ด้รบั
มอบหมายหน้าที่ กรรมการมีคณ
ุ สมบัติ ความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ทเ่ี หมาะสมกับบทบาททีไ่ ด้รบั มอบหมาย
การประชุมของคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย
กรรมการได้ศกึ ษาเอกสารและข้อมูลก่อนการประชุม
ระหว่างการประชุม กรรมการได้ให้ความเห็นทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อ
ทีป่ ระชุมอย่างเหมาะสม
กรรมการได้งดเว้นการเข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงใน
รายการทีต่ นเองมีสว่ นได้เสีย
กรณีประธานกรรมการหรือบุคคลทีด่ าเนินการเป็ นประธานในที่
ประชุม ได้กากับให้การประชุมดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย
ได้ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการตามทีก่ ฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎ
บัตร (Charter) ได้กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การ
กาหนดแผนงานของธุรกิจ การดูแลให้มกี ารจัดทางบการเงินให้
เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี เป็ นต้น
มีเวลาและทุม่ เทในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้กบั บริษทั
ไม่แทรกแซงการทางานของฝ่ ายจัดการ
มีการควบคุมและติดตามการดาเนินการของฝ่ ายจัดการอย่าง
เหมาะสม
พัฒนาและเรียนรูเ้ พื่อเพิม่ ทักษะในการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยู่
ตลอดเวลา
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