รายงานการประเมินผลของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ (Board Self-Assessment)
เป็ นประจําทุกปี โดยใช้ แบบประเมินที่บริ ษัทฯ ปรับปรุ งจากตัวอย่างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ วจัดทําแบบประเมิน
ขึ ้นจํานวน 3 ชุด ดังนี ้ 1) การประเมินตนเองของกรรมการทังคณะ
้
2) การประเมินตนเองของ คณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ
ซึ่ง ประกอบด้ ว ยคณะกรรมการชุด ย่ อ ย 2 ชุด คื อ 2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2.2) คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน และ 3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคลเพื่อใช้ เป็ นกรอบในการตรวจสอบ
การปฏิบตั ิงานในหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท ว่าได้ ดําเนินการตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ได้ อนุมตั ิไว้ และ/หรื อตาม
แนวปฏิบตั ิที่ดี (Good Practices) เพื่อปรับปรุงการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับแนวนโยบายที่กําหนดไว้
และเพื่อทบทวนปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ ้นในรอบปี ที่ผ่านมา
(1) กระบวนการประเมิน ผลงานของคณะกรรมการทัง้ คณะ / คณะกรรมการชุด ย่ อ ยรายบุค คล มีดงั นี ้
1. คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ผู้อ นุมัติ และทบทวนแบบประเมิ น ผลเพื่ อให้ เกิ ด ความถูก ต้ อง ครบถ้ ว น และเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกํากับดูแลกําหนด
2. เลขานุการบริ ษัท จัดส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการให้ กรรมการบริษัทภายในต้ นเดือนธันวาคมของทุกปี
3. กรรมการบริษัท ทําแบบประเมินผลและส่งคืนเลขานุการบริษัท ภายในสิ ้นเดือนธันวาคมของทุกปี
4. เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้สรุ ปและวิเคราะห์ ผลการประเมิ นประสิทธิ ภาพการดําเนิ นงานของคณะกรรมการบริ ษั ทและ
รายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้ คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบ
5. เลขานุการบริ ษัท นําผลวิเคราะห์และความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริ ษัท ไปจัดทําแผนเพื่อดําเนินการปรับปรุง
(2) หลัก เกณฑ์ ท่ ใี ช้ ใ นการประเมิน ผลงานของคณะกรรมการทัง้ คณะ / คณะกรรมการชุด ย่ อ ยรายบุค คล / รายบุค คล
ครอบคลุมเนื ้อหาดังนี ้
หัวข้ อ การประเมิน

คณะกรรมการทัง้
คณะ

คณะกรรมการชุด
ย่ อ ย

รายบุค คล

โครงสร้ างและคุณสมบัติของกรรมการ

/

/

/

บทบาท/หน้ าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการ

/

/

/

การประชุมของคณะกรรมการ

/

/

/

การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการ

/

-

-

ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายบริ หาร

/

-

-

การพัฒนาตนเองและผู้บริหาร

/

-

-

(3) ผลการประเมิน ของคณะกรรมการทัง้ คณะ / คณะกรรมการชุด ย่ อ ยรายบุค คล / รายบุค คล ประจําปี 2559 มีด งั นี ้
ชุด ที่ 1 ผลการประเมิน ตนเองของกรรมการทัง้ คณะประจําปี 2559
- คะแนนเฉลี่ย 4.31 (จากคะแนนเต็ม 5.00)
- คะแนนตามหัวข้ อ ประเมิน
1) โครงสร้ างและคุณสมบัติของกรรมการ
ค่าเฉลี่ย
4.17
2) บทบาท/หน้ าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการ
ค่าเฉลี่ย
4.29
3) การประชุมของคณะกรรมการ
ค่าเฉลี่ย
4.23
4) การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการ
ค่าเฉลี่ย
4.69
5) ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายบริหาร
ค่าเฉลี่ย
4.57
3.86
6) การพัฒนาตนเองและผู้บริ หาร
ค่าเฉลี่ย
ข้ อคิดเห็น / ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการประเมินตนเอง
1. ควรจัดหาควรจัดหาบุคคลภายในขึ ้นมาประจําหน่วยงานผู้ตรวจสอบภายในเพราะจะเข้ าใจกระบวยการทํางาน
ดีกว่าบุคคลภายนอก
2. มีวาระการพิจารณาความเสี่ยงน้ อยเกินไป,อาจจําเป็ นต้ องตั ้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. พนักงานยังไม่กล้ าแจ้ งเบาะแสต่าง ๆ ยังคณะกรรมการเพราะไม่เข้ าใจวิธีทําและกลัวเป็ นอันตรายต่อการงานของตน
นอกจากนี ้ยังไม่มนั่ ใจว่าเรื่องที่ตนเองแจ้ งจะได้ รับความสนใจจากกรรมการหรือไม่
4. วาระเยอะเกินไปในการประชุมทําให้ มีเวลาน้ อยในการอภิปรายก่อนการตัดสินใจ , เอกสารบางครัง้ ส่งมาช้ าด้ วยทํา
ให้ ไม่คอ่ ยมีเวลาได้ พจิ ารณาในรายละเอียดก่อนการเข้ าประชุม

ชุด ที่ 2 การประเมิน ตนเองของ คณะกรรมการชุด ย่ อ ย แบบรายคณะ ประจําปี 2559
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
- คะแนนเฉลี่ย 4.26 (จากคะแนนเต็ม 5.00)
- คะแนนตามหัวข้ อ ประเมิน
1) โครงสร้ างและคุณสมบัติของกรรมการ
ค่าเฉลี่ย
4.00
2) การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย
ค่าเฉลี่ย
4.50
3) บทบาท/หน้ าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าเฉลี่ย
4.83
2) คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ าตอบแทน
- คะแนนเฉลี่ย 4.07 (จากคะแนนเต็ม 5.00)
- คะแนนตามหัวข้ อ ประเมิน
1) โครงสร้ างและคุณสมบัติของกรรมการ
2) การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย
3) บทบาท/หน้ าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย

4.29
4.25

ค่าเฉลี่ย

3.67

ชุด ที่ 3 การประเมิน ตนเองของคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุด ย่ อ ยรายบุค คล ประจําปี 2559
- คะแนนเฉลี่ย 4.12 (จากคะแนนเต็ม 5.00 )
- คะแนนตามหัวข้ อ ประเมิน
1) โครงสร้ างและคุณสมบัติของกรรมการ
ค่าเฉลี่ย
4.50
2) การประชุมของคณะกรรมการ
ค่าเฉลี่ย
3.75
3) บทบาท/หน้ าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการชุดย่อย
ค่าเฉลี่ย
4.10
การประเมิน ผลการปฏิบ ัต งิ านของประธานเจ้ าหน้ าที่บ ริห าร
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีหน้ าที่ในการกํ าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานประจําปี และระยะยาวของประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารรวมทัง้ ประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว เปรี ยบเทียบกับเป้าหมายว่าเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และมี
ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ โดยตัวแทนของคณะกรรมการจะเป็ นผู้แจ้ งผลการประเมิ นให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หารทราบ และผลของการประเมินดังกล่าวจะถูกนํามาใช้ ประกอบในการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนและเงินรางวัล
จูงใจที่เหมาะสมของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

