กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

บริษัท วันทูวนั คอนแทคส จํากัด (มหาชน)

(ฉบับปรับปรุงซึ่งไดรับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562)

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
1. วัตถุประสงค
คณะกรรมการบริษัทเปนตัวแทนของผูถือหุน มีบทบาทในการกําหนดนโยบายและกลยุทธที่สําคัญของบริษัท และกํากับ
ดูแลการบริหารจัดการใหมนั่ ใจวาฝายจัดการไดนํานโยบายและกลยุทธไปปฏิบัติตามที่กําหนดไว โดยคณะกรรมการบริษัทตอง
ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง รอบคอบ และซื่อสัตยสุจริจเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท และผูมีสวนไดเสียทุก
ฝาย ภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
2. องคประกอบ
1. คณะกรรมการบริษัทใหมีจํานวนตามที่ประชุมผูถือหุนกําหนด โดยมีจํานวนไมนอยกวา 7 คน และกรรมการไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
2. คณะกรรมการบริษัทตองประกอบดวย กรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และตองไม
นอยกวา 3 คน
3. คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ และหากเห็นสมควรอาจพิจารณาเลือกกรรมการ
คนหนึ่งหรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการก็ได
3. คุณสมบัติ
คุณสมบัตขิ องกรรมการบริษัท
1. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติม)
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ตลอดจนไมมีลักษณะขาดความนาไววางใจตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) รวมทั้งขอบังคับของบริษัท
2. เปนผูที่ไมประกอบกิจการ เขาเปนหุนสวนหรือเขาเปนผูถือหุนในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการ
แขงขันกับกิจการของบริษัท ไมวาจะทําเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ
กอนที่จะมีมติแตงตั้ง
3. มีภาวะผูนํา วิสัยทัศน และมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท และผูถือหุนโดยรวม
4. เปนผูที่มีความรู ความสามารถ และมีประสบการณมาจากหลากหลายวิชาชีพ ที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท
5. เปนผูมีความรับผิดชอบ ระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต และมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
6. เปนผูที่สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหนาที่กรรมการบริษัทไดอยางเต็มที่
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือ
หุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระราย
นั้นๆ ดวย
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2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้งเปน
กรรมการ
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน บิดามารดา
คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปน
ผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
กอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ
ความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาว รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือให
เชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงินดวยการรับ
หรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นใดในทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผล
ใหบริษัทฯ หรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
หรือตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการ
คํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่
เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม สําหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวาง 1 ปกอนวันที่มี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้น
ดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปน
ผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย หรือไมเปน
หุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา
หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน
และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท

2/6

4. ขอบเขตอํานาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต และดูแลใหการดําเนินงานของบริษัท
เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผูถือหุน เพื่อ
รักษาสิทธิและผลประโยชนของบริษัท และผูถือหุน
กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท รวมทั้งกํากับควบคุมดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไป
ตามนโยบาย และกลยุทธที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กําหนดและทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจและกลยุทธของบริษัท โดยใหความสําคัญและสนับสนุนการนํานวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสมและปลอดภัย เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ รวมทั้งกําหนดใหมีการสื่อสารใหทุกคน
ในองคกรขับเคลื่อนธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน
พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจําป และการลงทุนของบริษัท รวมถึงการกํากับดูแลใหมีการจัดสรรทรัพยากร การ
ควบคุมการดําเนินงานที่เหมาะสม และการติดตามการดําเนินการตามกลยุทธ และแผนงานประจําป
พิจารณาแต งตั้ งกรรมการบริษั ท แทนกรรมการที่อ อกตามวาระ รวมทั้ งพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการและ
กรรมการชุดยอยที่นําเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เพื่อนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
อนุมัติ และพิจารณาแตงตั้งกรรมการบริษัท ในกรณีที่มีตําแหนงวางลงเพราะเหตุอื่นใดๆ นอกเหนือจากถึงคราวออก
ตามวาระ เวนแตวาระของกรรมการที่พนจากตําแหนงเหลือนอยกวา 2 เดือน โดยบุคคลที่เขาเปนกรรมการแทนจะ
อยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน
พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย เพื่อดูแลระบบบริหารและระบบการควบคุมภายในใหเปนไปตามนโยบายที่
กําหนดไว และอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการชุดยอย
พิจารณาแตงตั้งกรรมการผูจัดการ และกําหนดขอบเขต อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ
รวมทั้งติดตามดูแลใหกรรมการผูจัดการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
พิจารณาแตงตั้งเลขานุการบริษัท และกําหนดขอบเขต อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
รวมทั้งติดตามดูแลใหเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย
พิจารณาอนุมัตินโยบาย โครงสรางคาตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนของกรรมการ กรรมการ
ชุดยอย กรรมการผูจัดการ ผูบริหารระดับสูง และพนักงาน รวมทั้งเสนอคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุด
ยอยใหที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
จัดใหมีการทํางบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําป เพื่อเปดเผยสารสนเทศหรือนําเสนอใหที่ประชุมผูถือ
หุน พิจารณาอนุมัติแลวแตกรณี ตลอดจนกํากับดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลสําคัญตางๆ อยางถูกตอง เพียงพอ และ
ทันเวลา เปนไปตามกฎเกณฑที่เกี่ยวของ
พิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งผูสอบบัญชี และพิจารณาคาตอบแทนที่เหมาะสมที่เสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัตติ อไป
จัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทที่เปนลายลักษณอักษร รวมทั้งดูแลไมใหเกิด
ปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน ตลอดจนดูแลระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
กํากับดูแลใหมีการบริหารจัดการตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหเชื่อมั่นไดวา บริษัทไดมีความรับผิดชอบ
ตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกกลุมดวยความเปนธรรมอยางเครงครัด
มีหนาที่ในการแจงใหบริษัททราบโดยมิชักชาถึงการเขาไปมีสวนไดเสียของตน หรือบุคคลที่เกี่ยวของไมวาโดยตรง
หรือโดยออมในสัญญาใดๆ หรือการทําธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวของกับบริษัทหรือบริษัทยอย
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15. กํากับดู แลให มี การจัดทํ าแผนสื บทอดตํ าแหน ง (Succession Plan) เพื่ อเป นการเตรียมสื บทอดตํ าแหน งกรรมการ
ผูจัดการและผูบริหารระดับสูง
16. สนับสนุนและสงเสริมการสรางนวัตกรรม และมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
17. พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนบริษัท และรายงานการจายเงินปนผลดังกลาวใหที่ประชุม
ผูถือหุนทราบในการประชุมผูถือหุนคราวถัดไป
18. พิจารณาอนุมัติการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัท ตามเกณฑของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
19. พิจารณาอนุมัติการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตามเกณฑของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
20. จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท
21. ติ ดตามผลการดํ าเนิ น งานของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย อยอย างต อเนื่ อ ง เพื่ อให เป น ไปตามแผนการดํ าเนิ น งานและ
งบประมาณของบริษัท
22. กํากับดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวมใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับของบริษัท
5. หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
1. การกํากับ ติดตาม และดูแลใหมั่นใจไดวา การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายหลักขององคกร
2. การดูแลใหมั่นใจวา กรรมการทุกคนมีสวนรวมในการสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมองคกรที่มีจริยธรรม และการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี
3. การกําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือรวมกับกรรมการผูจัดการ/ผูจัดการทั่วไป และมีมาตรการที่ดูแล
ใหเรื่องสําคัญไดถูกบรรจุเปนวาระการประชุม
4. การจัดสรรเวลาไดอยางเพียงพอที่ฝายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปญหาสําคัญกันอยาง
รอบคอบโดยทั่วกัน การสงเสริมใหกรรมการมีการใชดุลยพินิจที่รอบคอบ ใหความเห็นไดอยางอิสระ
5. การเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางกรรมการที่เปนผูบริหารและกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร และระหวาง
คณะกรรมการและฝายจัดการ
6. วาระการดํารงตําแหนง
1. ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 โดยใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุด
เปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระอาจถูกเลือกใหกลับเขาดํารงตําแหนงใหมได โดยไดรับเสียง
ขางมากจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
2. กรรมการอิสระสามารถดํารงตําแหนงติดตอกันไดไมเกิน 3 วาระ เวนแตจะไดรับมติเห็นชอบเปนเอกฉันทจากคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทนวากรรมการดังกลาวไดกระทําคุณประโยชนตอบริษัทเปนอยางยิ่ง และการดํารงตําแหนงเกิน
วาระที่กําหนดมิไดทําใหความเปนอิสระขาดหายไป รวมทั้งตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู
ถือหุนของบริษัทดวย
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7. การประชุม
1. การประชุมคณะกรรมการบริษัทตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบ
เปนองคประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัท ไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได หากมีรอง
ประธานกรรมการบริษัท อยูในที่ประชุม ใหรองประธานกรรมการบริษัท ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม แตหาก
ไมมีรองประธานกรรมการบริษัท หรือมีแตไมอยูในที่ประชุมนั้นหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการบริษัท
ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัท คนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม
บริษัทกําหนดใหการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีองคประชุมขั้นต่ํา ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ
ตองมีกรรมการไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
2. ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริษัทฯ คนหนึ่งมีสิทธิออกเสียง 1 เสียงในการลงคะแนน การวินิจฉัยชี้ขาด

ของที่ ประชุ มให ถือเอาเสี ยงขางมาก เวนแต กรรมการบริษั ท ที่ มีส วนได เสี ยในเรื่องใดจะไมมีสิ ทธิออกเสี ยง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เพื่อเปนเสียงชี้ขาด
3. คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 5 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน
โดยหนวยงานเลขานุการบริษัท ไดจัดสงกําหนดการประชุมเปนการลวงหนา และแจงใหกรรมการแตละทานทราบ
กําหนดการดังกลาว เพื่อใหกรรมการสามารถจัดเวลาในการเขารวมประชุมได ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมมีการกําหนด
วาระชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเปนประจํา หนวยงานเลขานุการบริษัท ไดจัดสงหนังสือเชิญ
ประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหกับคณะกรรรมการลวงหนาอยางนอย 5 วัน
ทําการกอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่ อให คณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลกอนเขารวมประชุม โดย
ขอบังคับของบริษัท กําหนดใหจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกกรรมการไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม เวนแตใน
กรณีจําเปนเรงดวน นอกจากนั้น หากกรรมการทานใดประสงคที่จะเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุมก็สามารถกระทํา
ได โดยการแจงลวงหนากอนวันประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุม หรือเสนอเพิ่มเติมในที่ประชุมใน
วาระเรื่องอื่นๆ
8. คาตอบแทนกรรมการ
บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยคาตอบแทนอยูในระดับที่ เหมาะสม
เทียบเคียงไดกับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน สอดคลองกับกลยุทธและเปาหมายของบริษัท และเพี ยงพอที่จะรักษา
กรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการไวได กรรมการที่ไดรับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุด
ยอยตางๆ จะไดรับคาตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
จะเปนผูพิจารณาคาตอบแทนในเบื้องตน แลวนําขอมูลที่ไดเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา กอน
นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติ ทั้งนี้บริษัทไดมีการเปดเผยหลักเกณฑและคาตอบแทนกรรมการเปนรายบุคคลไว
ในรายงานประจําป (Annual Report) และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ของบริษัท
9. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และรายบุคคล
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการกําหนดใหมีการประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะและรายบุคคลเปนประจําทุกป เพื่อ
เปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และกําหนดใหมีการพิจารณาทบทวน ประมวล
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ขอคิดเห็นในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท อันจะ
กอใหเกิดการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะนําผลการประเมินที่ไดไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
10. การรายงาน
คณะกรรมการบริษัท รายงานผลการปฏิบัติหนาที่ ผลการดําเนินงานของบริษัท และผลการประเมินการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการบริษัท ในรอบปที่ผานมาตอผูถือหุนในรายงานประจําป
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