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ตัวอย่าง 

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
วัตถุประสงค ์

1. ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ได้เสนอแนะให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทจดทะเบียน
ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไข โดย
การประเมินควรจัดท าทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล 

2. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนมีการประเมินคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจ าทุกปีอย่าง
ต่อเนื่อง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้จัดท าตัวอย่างการประเมินตนเอง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

 เอกสารชุดที่ 1 “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ” เพ่ือใช้ประเมินการท างานของคณะกรรมการในภาพรวมของ
องค์คณะ 

 เอกสารชุดที่ 2 “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ (แบบย่อ)”  เหมาะส าหรับบริษัทจดทะเบียนที่เพ่ิงริเร่ิมท าการ
ประเมิน 

 เอกสารชุดที่ 3 “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ” เพ่ือใช้ประเมินการท างานของคณะกรรมการชุด
ย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมขององค์คณะ 

 เอกสารชุดที่ 4 “แบบประเมินของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล” เพื่อใช้ประเมินการท าหน้าที่อย่าง
เหมาะสมของการเป็นกรรมการของกรรมการรายบุคคล 

ทั้งนี้ แบบประเมินทั้ง 4 ประเภทดังกล่าว บริษัทจดทะเบียนสามารถน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและกิจการของ
บริษัท 

3. วิธีการให้คะแนน สามารถท าได้หลายวิธี และควรก าหนดเป็นแบบมาตรฐานเพ่ือให้คณะกรรมการสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแตล่ะ
หัวข้อหรือเปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปีได้ เช่น 

  0  =  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการด าเนินการในเรื่องนั้น 
  1  =  ไม่เห็นด้วย หรือมีการด าเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย  
  2  =  เห็นด้วย หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นพอสมควร 
  3  =  เห็นด้วยค่อนขา้งมาก หรือมีการด าเนินการในเรื่องนั้นดี 
  4  =  เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 

 
 
 
ฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทนุ  
กุมภาพันธ์ 2558       
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เอกสารชุดที่ 1:  

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ 
หัวข้อประเมิน ผลประเมิน ความเห็น/

ข้อเสนอแนะ 0 1 2 3 4 
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
1.1 จ านวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการมีความเหมาะสมกับลักษณะการ

ประกอบธุรกิจของบริษัท ช่วยให้การท าหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการมี

ประสิทธิภาพ 

      

1.2 คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์หลากหลาย

เพียงพอที่จะช่วยให้การท าหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ 

      

1.3 กรรมการอิสระในคณะกรรมการมีจ านวนที่เหมาะสม ช่วยให้การท าหน้าที่

โดยรวมของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ 

      

1.4 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในคณะกรรมการมีจ านวนที่เหมาะสม ช่วยให้การท า

หน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ 

      

1.5 กรรมการที่เป็นผู้บริหารในคณะกรรมการมีจ านวนที่เหมาะสม ช่วยให้การท า

หน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ 

      

1.6 นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทก าหนดมีความเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของ

บริษัท 

      

1.7 กระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาเป็นกรรมการบริษัทมี

ความโปร่งใส ยุติธรรม ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลใดบคุคลหนึ่ง 

      

1.8 คณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 

(Charter) ที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสทิธิภาพ  

      

1.9 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการปฏิบตัิหน้าที่

ตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      

1.10 คณะกรรมการสรรหามีคุณสมบตัิเหมาะสมกับการปฏบิัติหน้าที่ตามที่

คณะกรรมการมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      

1.11   การก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละทา่นจะไปด ารง

ต าแหน่งเป็นกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนนั้นๆ 

      

1.12 การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเหมาะสมเพียงพอ       
1.13  การพิจารณาคุณสมบัติและแต่งตั้งเลขานุการบริษัท       
2.  บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

2.1 คณะกรรมการได้ให้ความส าคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาเรื่อง

ส าคัญที่เกี่ยวกับทิศทาง กลยุทธ์และแผนงานการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

      

2.2 คณะกรรมการได้ให้ความส าคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาหรือ

ทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท 

      

2.3 คณะกรรมการได้ให้ความส าคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการก ากับดแูลให้

มีการปฏิบัติตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่คณะกรรมการก าหนด 
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หัวข้อประเมิน ผลประเมิน ความเห็น/
ข้อเสนอแนะ 0 1 2 3 4 

2.4  คณะกรรมการได้ให้ความส าคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาหรือ

ทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจของบรษิัท 

      

2.5 คณะกรรมการได้ให้ความส าคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการก ากับดแูลให้

มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจทีค่ณะกรรมการก าหนด 

      

2.6 คณะกรรมการได้ก าหนดกระบวนการพิจารณารายการที่มีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ให้มีความเป็นธรรม (Arm-Length Basis) 

      

2.7 คณะกรรมการได้พิจารณาว่า การท ารายการที่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์

ได้ด าเนินการตามกระบวนการที่ก าหนดไว้และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบรษิัท 

      

2.8 คณะกรรมการได้พิจารณาให้รายการที่เกี่ยวโยงกันปฏิบัติตามหลักเกณฑ์       
2.9 คณะกรรมการได้ให้ความส าคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการทบทวน

เพ่ือให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ดีพอ ท าให้การด าเนินงานของ

บริษัทประสบความส าเร็จ 

      

2.10  คณะกรรมการได้ให้ความส าคญัและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณา
หรือทบทวนนโยบายดา้นความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงของบริษัท 

      

2.11 คณะกรรมการได้ให้ความส าคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการประเมิน
ประสิทธผิลของการจัดการความเสี่ยงที่ด าเนินการโดยฝา่ยจัดการ 

      

2.12 คณะกรรมการมีนโยบายการแจ้งเบาะแส การติดตาม และการคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแส 

      

2.13 คณะกรรมการได้ติดตามการปฏบิัติหน้าทีข่องฝ่ายจัดการอย่างสม่ าเสมอ 

เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายหรือมติของคณะกรรมการ 

      

2.14 คณะกรรมการได้ให้ความส าคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการดูแลให้การ

จัดท างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 

      

2.15 คณะกรรมการได้ให้ความส าคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการดูแลให้

บริษัทเปิดเผยข้อมูลส าคัญตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนด 

      

2.16 คณะกรรมการได้ให้ความส าคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการก าหนด

กระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมและโปร่งใส 

      

2.17 คณะกรรมการได้ให้ความส าคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณา

ค่าตอบแทนกรรมการตามกระบวนการที่ก าหนด เพื่อน าเสนอผู้ถือหุ้น 

      

2.18 คณะกรรมการได้ให้ความส าคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณา

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง 

      

2.19 คณะกรรมการให้ความส าคญัและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการก าหนดเกณฑ์

ประเมินผลการปฏบิัติงานของกรรมการผู้จัดการ 

      

2.20 คณะกรรมการให้ความส าคญัและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และการพิจารณา

ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการให้สอดคล้องกับผลการประเมิน 
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หัวข้อประเมิน ผลประเมิน ความเห็น/
ข้อเสนอแนะ 0 1 2 3 4 

3. การประชุมคณะกรรมการ 
3.1 กรรมการได้รับทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการในแต่ละปีล่วงหนา้ ช่วย

ให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลามาประชุมได้ทุกครั้ง 

      

3.2 จ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการมีความเหมาะสมที่จะช่วยให้

คณะกรรมการปฏิบัติหนา้ที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถก ากับดูแลให้

บริษัทด าเนินธุรกิจอย่างประสบความส าเร็จ 

      

3.3 วาระการประชุมคณะกรรมการมีความเหมาะสม ช่วยให้คณะกรรมการปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      

3.4 กรรมการได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าและมีเวลาเพียงพอใน
การศึกษาข้อมูลเพ่ือเตรียมตัวเข้าประชุม 

      

3.5 ข้อมูลในเอกสารประกอบการประชุมเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ       
3.6 คณะกรรมการสามารถขอข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการตัดสินใจให้

เป็นประโยชน์ต่อบริษัท 
      

3.7 บรรยากาศในการประชุมคณะกรรมการเอ้ืออ านวยให้เกิดการแสดงความ
คิดเห็นอย่างสร้างสรรคข์องกรรมการทุกคน และไม่ถูกครอบง าโดยบคุคลใด
บุคคลหนึ่ง 

      

3.8 กรรมการสามารถอภิปรายปัญหาส าคัญอย่างเต็มที่ในที่ประชุมคณะกรรมการ       
3.9 กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีส่วนรว่มในการตัดสนิใจการท ารายการ       
4. การท าหน้าท่ีของกรรมการ 
4.1 กรรมการมีการเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอมาก่อนการประชุม

คณะกรรมการ 
      

4.2 กรรมการเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ าเสมอ        
4.3 กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ       
4.4 กรรมการมีความเป็นกลางในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และมีอิสระในการ

ตัดสินใจลงมติ ไม่ถูกโน้มน้าวโดยไม่มีเหตุผลสมควร 
      

4.5 กรรมการให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท       

4.6 กรรมการเข้าใจว่าประเด็นใดมีความส าคัญและใช้เวลาในการพิจารณาประเด็น
นั้นๆ อย่างเหมาะสม โดยไม่เสียเวลากบัประเด็นที่ไม่ส าคัญ 

      

4.7 กรรมการยอมรับความเห็นที่แตกตา่งระหว่างกัน โดยไม่เกิดความขัดแย้ง       
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 
5.1 กรรมการสามารถหารือกับกรรมการผู้จัดการได้อย่างตรงไปตรงมา       
5.2 คณะกรรมการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายจัดการ       
5.3 กรรมการผู้จัดการสามารถขอค าแนะน าจากกรรมการได้ เม่ือจ าเป็น       
5.4 คณะกรรมการไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ       

5.5 คณะกรรมการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 
ในกรณีที่การปฏิบตัิหน้าทีข่องฝ่ายจัดการไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจและ
งบประมาณที่ก าหนด 
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หัวข้อประเมิน ผลประเมิน ความเห็น/
ข้อเสนอแนะ 0 1 2 3 4 

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 
6.1 กรรมการมีความเข้าใจบทบาทหนา้ที่และความรับผิดชอบของการเป็น

กรรมการ 

      

6.2 กรรมการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอที่จะช่วย

ให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างมีประสทิธิภาพ 

      

6.3 กรรมการใส่ใจหาข้อมูลหรือติดตามข่าวที่ส าคัญเกี่ยวกบัภาวะเศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงดา้นกฎระเบียบต่างๆ และสภาพการแข่งขัน ซึ่ง

จะช่วยให้การปฏิบตัิหน้าที่กรรมการมีประสิทธิภาพ  

      

6.4 คณะกรรมการมีการส่งเสริมให้กรรมการได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้เข้าใจการ

ปฏิบัติหนา้ที่ในฐานะกรรมการ 

      

6.5 เม่ือมีกรรมการใหม่ คณะกรรมการได้ดูแลให้ฝา่ยจัดการจัดเอกสารหรือจัด

บรรยายสรุป (Briefing) เพ่ือให้กรรมการเข้าใจธุรกิจและการปฏิบตัิหน้าทีข่อง

กรรมการ  

      

6.6 คณะกรรมการได้ก าหนดแผนการสืบทอดงาน เพ่ือให้การท าหน้าทีใ่นต าแหน่ง

ผู้บริหารระดบัสูงของบริษทัเป็นไปอย่างต่อเนื่อง การด าเนินธุรกิจของบริษัทไม่

ต้องหยุดชะงัก 
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เอกสารชุดที่ 2:  

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ (แบบย่อ) 
หัวข้อประเมิน ผลประเมิน ความเห็น/

ข้อเสนอแนะ 0 1 2 3 4 

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปน้ีมีความเหมาะสม ท าให้การท างานของคณะกรรมการมี

ประสิทธิภาพ 
1.1 จ านวนกรรมการมีความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท       
1.2 คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์หลากหลาย

เพียงพอ 
      

1.3 กรรมการอิสระในคณะกรรมการมีจ านวนที่เหมาะสม       
1.4 กรรมการในแต่ละประเภทมีความเหมาะสม เช่น กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ 
      

1.5 นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทก าหนดมีความเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของ
บริษัท 

      

1.6 กระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมมาเป็นกรรมการบริษัทมี
ความโปร่งใส ยุติธรรม ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลใดบคุคลหนึ่ง 

      

1.7 การก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนทีก่รรมการแต่ละท่านจะไปด ารงต าแหนง่
เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนนั้นๆ 

      

1.8 การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเหมาะสมเพียงพอ       
1.9 การพิจารณาคุณสมบัตแิละแต่งตัง้เลขานุการบรษิัท       
2. การประชุมคณะกรรมการได้ด าเนินการในเรื่องดังต่อไปน้ี เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีในการประชุมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
2.1 กรรมการได้รับทราบก าหนดการประชมุคณะกรรมการในแต่ละปีลว่งหน้า       
2.2 จ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการมีความเหมาะสม       
2.3 การประชุมคณะกรรมการแต่ละวาระมีระยะเวลาเพียงพอเหมาะสม       
2.4 กรรมการได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า มีเวลาศึกษาข้อมูล       
2.5 บรรยากาศในการประชุมคณะกรรมการเอ้ืออ านวยให้เกิดการแสดงความ

คิดเห็นอย่างสร้างสรรค ์
      

2.6 กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการท ารายการ       
3. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้ให้ความส าคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติ

ตามในเรื่องต่อไปนี้อย่างเพียงพอ 
3.1 ทิศทาง กลยุทธ์ และแผนงานการด าเนนิธุรกิจของบริษัท       
3.2 การก ากับดแูลกิจการของบริษัท       
3.3 จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท       
3.4 ดูแลรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความเป็นธรรม (Arm-

Length Basis) และค านึงถึงประโยชนส์ูงสุดของบริษทั 
      

3.5 รายการเกี่ยวโยงตามที่หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก าหนด       
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หัวข้อประเมิน ผลประเมิน ความเห็น/
ข้อเสนอแนะ 0 1 2 3 4 

3.6 ระบบควบคุมภายใน       
3.7 ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง       
3.8 นโยบายการแจ้งเบาะแส ซ่ึงครอบคลุมถึงการติดตาม การคุ้มครองผู้แจ้ง

เบาะแส 
      

3.9 การติดตามการท าหน้าทีข่องฝ่ายจัดการ       
3.10 การจัดท างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป       
3.11 กระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง       
3.12 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ       
4. เร่ืองอื่นๆ เช่น 
4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ เช่น คณะกรรมการไม่

แทรกแซงการปฏิบตัิหน้าทีข่องฝ่ายจัดการ เป็นต้น 
      

4.2 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร เช่น กรรมการส่งเสริม
ให้กรรมการได้รับการฝึกอบรม เป็นต้น 
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เอกสารชุดที่ 3:  

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ  
หัวข้อประเมิน ผลประเมิน ความเห็น/

ข้อเสนอแนะ 0 1 2 3 4 

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปน้ีมีความเหมาะสม ท าให้การท างานของคณะกรรมการมี

ประสิทธิภาพ 
1.1 จ านวนของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเหมาะสม       
1.2 คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยบคุคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และ

เหมาะสมกับการปฏิบตัิหน้าทีต่ามกฎบัตร (Charter) ที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

      

1.3 กรรมการอิสระในคณะกรรมการชุดย่อยมีจ านวนที่เหมาะสม       
1.4 กรรมการในแต่ละประเภทมีความเหมาะสม เช่น กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ 
      

1.5 นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทก าหนดมีความเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของ
บริษัท 

      

1.6 กระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมมาเป็นกรรมการชุดย่อยมี
ความโปร่งใส ยุติธรรม ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลใดบคุคลหนึ่ง 

      

1.7 การก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนทีก่รรมการชุดย่อยแต่ละท่านจะไปด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนนั้นๆ 

      

2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ด าเนินการในเรื่องดังต่อไปน้ี เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีในการประชุมได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.1 กรรมการชุดย่อยได้รับทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการในแต่ละปี

ล่วงหน้า 
      

2.2 จ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยมีความเหมาะสม       
2.3 การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละวาระมีระยะเวลาเพียงพอเหมาะสม       
2.4 กรรมการชุดย่อยได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า มีเวลาศึกษาข้อมูล       
2.5 บรรยากาศในการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยเอ้ืออ านวยให้เกิดการแสดง

ความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค ์
      

2.6 กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการท ารายการ        
3. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความส าคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและ

ปฏิบัติตามในเรื่องต่อไปนี้อย่างเพียงพอ 
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ       

3.1.1 สอบทานให้บริษัทมีงบการเงินทีถู่กต้องและน่าเช่ือถือ       
3.1.2 สอบทานให้บริษัทด าเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบให้ถูกต้อง       
3.1.3 สอบทานให้มีระบบตรวจสอบภายในที่ดี       
3.1.4 พิจารณารายการเกี่ยวโยงและรายการที่มีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ให้เปน็ไปตามกฎเกณฑ์ 
      

3.1.5 ให้ความเห็นในการแต่งตั้ง ถอดถอนหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน       
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หัวข้อประเมิน ผลประเมิน ความเห็น/
ข้อเสนอแนะ 0 1 2 3 4 

3.1.6 พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบ
บัญชี 

      

3.1.7 ด าเนินการใหฝ้่ายจัดการจัดให้มีกระบวนการด าเนินการรับเรื่อง
ร้องเรียนได้อย่างเหมาะสม 

      

3.2 คณะกรรมการสรรหา       
3.2.1 ก าหนดคุณสมบัติกรรมการหรือผู้บริหารระดบัสูงที่ต้องการสรรหา 

สอดคล้องกับกฎระเบียบและลักษณะธุรกิจ 
      

3.2.2 ด าเนินการพิจารณาและสรุปรายชื่อเพ่ือน าเสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณาอย่างเหมาะสม 

      

3.2.3 จัดให้มีโครงการส าหรับพัฒนาและสืบทอดงานของกรรมการและ
ผู้บริหาร (Succession plan)  

      

3.2.4 วางแผนการอบรมและพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง       
3.3 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน       

3.3.1 พิจารณาแนวทางการก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง ทั้งค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน 

      

3.3.2 ก าหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การก าหนดคา่ตอบแทนที่เป็นธรรม เช่น  
การเปรียบเทียบคา่ตอบแทนของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

      

3.4 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการทีด่ี       
3.4.1 น าเสนอแนวปฏิบัตดิ้านการก ากบัดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการ

และใหค้ าแนะน าต่อคณะกรรมการ 
      

3.4.2 ดูแลให้กรรมการและฝ่ายจัดการปฏิบัติตามหลักการก ากบัดูแลกิจการ
ที่ดี 

      

3.4.3 ทบทวนแนวทางดังกลา่วและเปรียบเทียบแนวทางของต่างประเทศเพ่ือ
พัฒนาแนวทางให้ได้มาตรฐานสากล 

      

3.4.4 ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัตดิ้านการก ากบัดูแลสังคม ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) รวมทั้ง
ติดตามให้มีการด าเนินการอย่างเหมาะสม 

      

3.4.5 วางกรอบแนวทางและการด าเนนิการในการต่อต้านการทุจริต       
3.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง       

3.5.1 ดูแลและด าเนินการดา้นบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์และเป้าหมายธุรกิจ รวมถงึสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

      

3.5.2 ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางติดตาม และการประเมินผลการบริหารความ
เสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

      

3.5.3 พิจารณาความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งก าหนดมาตรการ
ควบคุมดแูลความเสี่ยงได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

      

3.5.4 สนับสนุนการด าเนนิงานของ Chief Risk Officer (CRO)       
3.5.5 รายงานผลการปฏิบตัิงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ       
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เอกสารชุดที่ 4:  

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล  
หัวข้อประเมิน ผลประเมิน ความเห็น/

ข้อเสนอแนะ 0 1 2 3 4 

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
1.1 กรรมการมีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการธุรกิจของ

บริษัท 
      

1.2 ในกรณีของกรรมการอิสระหรือกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ 
กรรมการมีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบทบาทที่ได้รบั
มอบหมาย 

      

2. การประชุมของคณะกรรมการ 
2.1 กรรมการได้ศึกษาเอกสารและข้อมูลก่อนการประชุม       
2.2 ระหว่างการประชุม กรรมการได้ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมอย่าง

เหมาะสม 
      

2.3 กรรมการได้งดเว้นการเข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในรายการที่ตนเองมีส่วน
ได้เสีย 

      

2.4 กรณีประธานกรรมการหรือบุคคลที่ด าเนินการเป็นประธานในที่ประชุม ได้
ก ากับให้การประชุมด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

      

3. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
3.1 ได้ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎบัตร (Charter) 

ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสทิธิภาพ เช่น การก าหนดแผนงานของธุรกิจ การดูแล
ให้มีการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี เป็นต้น 

      

3.2 มีเวลาและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบรษิัท       
3.3 ไม่แทรกแซงการท างานของฝ่ายจดัการ       
3.4 มีการควบคุมและติดตามการด าเนินการของฝ่ายจัดการอย่างเหมาะสม       
3.5 พัฒนาและเรียนรู้เพื่อเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา       

 

 

 

 


