
 
 
 

 
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

 
ค าชี้แจง 

1. แบบประเมินชดุนี้จัดท ำขึ้นเพื่อใชป้ระเมินกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรท้ังคณะ หัวข้อทีใ่ช้ประเมิน
กำรท ำหน้ำที่ของกรรมกำร หมำยควำมถงึกำรท ำหน้ำที่ของกรรมกำรแต่ละคน โดยไม่เจำะจงวำ่ เป็น
กรรมกำรรำยหนึ่งรำยใดเพยีงรำยเดียว 

2. ตัวอยำ่งนีใ้ชว้ิธีกำรให้คะแนน เพือ่ให้คณะกรรมกำรสำมำรถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อหรือ
เปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปีได้ โดยควำมหมำยของกำรใหค้ะแนนมีดงันี ้

  0  =  ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิง่ หรือไม่มีกำรด ำเนินกำรในเรื่องนั้น 
  1  =  ไม่เห็นด้วย หรือมีกำรด ำเนนิกำรในเรื่องนั้นเล็กน้อย  
  2  =  เห็นด้วย หรือมีกำรด ำเนินกำรในเรื่องนั้นพอสมควร 
  3  =  เห็นด้วยค่อนขำ้งมำก หรือมีกำรด ำเนินกำรในเรื่องนั้นด ี
  4  =  เห็นด้วยอย่ำงมำก หรือมีกำรด ำเนินกำรในเรื่องนั้นอย่ำงดเียีย่ม 
3. แบบประเมินชดุนี้จัดท ำขึ้นตำมตวัอย่ำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2550  
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แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
 
 

หัวข้อประเมิน ผลประเมิน ความเห็น/
ข้อเสนอแนะ 0 1 2 3 4 

1. โครงสร้างและคุณสมบตัิของคณะกรรมการ       

1.1 จ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดในคณะกรรมกำรมี
ควำมเหมำะสมกับลักษณะกำรประกอบธุรกิจของ
บริษัท ช่วยให้กำรท ำหน้ำที่โดยรวมของ
คณะกรรมกำรมีประสิทธิภำพ 

      

1.2 คณะกรรมกำรประกอบด้วยบุคคลที่มีควำมรู้
และประสบกำรณ์หลำกหลำยเพยีงพอที่จะช่วยให้
กำรท ำหน้ำที่โดยรวมของคณะกรรมกำรมี
ประสิทธิภำพ 

      

1.3 กรรมกำรอิสระในคณะกรรมกำรมจี ำนวนท่ี
เหมำะสม ช่วยใหก้ำรท ำหน้ำที่โดยรวมของ
คณะกรรมกำรมีประสิทธิภำพ 

      

1.4 กรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำรในคณะกรรมกำรมี
จ ำนวนทีเ่หมำะสม ชว่ยใหก้ำรท ำหน้ำที่โดยรวมของ
คณะกรรมกำรมีประสิทธิภำพ 

      

1.5 กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรในคณะกรรมกำรมี
จ ำนวนทีเ่หมำะสม ชว่ยใหก้ำรท ำหน้ำที่โดยรวมของ
คณะกรรมกำรมีประสิทธิภำพ 

      

1.6 นิยำมกรรมกำรอิสระท่ีบริษัทก ำหนดมคีวำม
เหมำะสมกับลักษณะเฉพำะของบริษัท 

      

1.7 กระบวนกำรสรรหำบุคคลท่ีมคีุณสมบัติ
เหมำะสมมำเป็นกรรมกำรบริษัทมีควำมโปร่งใส 
ยุติธรรม ไม่อยู่ภำยใตอ้ิทธิพลของบุคคลใดบุคคล
หน่ึง 

      

1.8 คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีณุสมบัติเหมำะสม
กับกำรปฏิบัติหน้ำทีต่ำมกฎบัตร (Charter) ที่
ก ำหนดไว้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

      

1.9 คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนมี
คุณสมบัติเหมำะสมกับกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมที่
คณะกรรมกำรมอบหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

      

1.10 คณะกรรมกำรสรรหำมีคุณสมบัติเหมำะสมกับ
กำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมทีค่ณะกรรมกำรมอบหมำยได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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หัวข้อประเมิน ผลประเมิน ความเห็น/
ข้อเสนอแนะ 0 1 2 3 4 

2.  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ 

      

2.1 คณะกรรมกำรไดใ้ห้ควำมส ำคัญและใชเ้วลำ
อย่ำงเพียงพอในกำรพิจำรณำเรือ่งส ำคัญทีเ่กี่ยวกับ
ทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั 

      

2.2 คณะกรรมกำรไดใ้ห้ควำมส ำคัญและใชเ้วลำ
อย่ำงเพียงพอในกำรพิจำรณำหรือทบทวนนโยบำย
กำรก ำกับดูแลกจิกำรของบรษิัท 

      

2.3 คณะกรรมกำรไดใ้ห้ควำมส ำคัญและใชเ้วลำ
อย่ำงเพียงพอในกำรก ำกับดแูลให้มีกำรปฏิบัติตำม
นโยบำยกำรก ำกับดูแลกจิกำรที่คณะกรรมกำร
ก ำหนด 

      

2.4  คณะกรรมกำรได้ใหค้วำมส ำคัญและใช้เวลำ
อย่ำงเพียงพอในกำรพิจำรณำหรือทบทวน
จรรยำบรรณธุรกจิของบรษิัท 

      

2.5 คณะกรรมกำรไดใ้ห้ควำมส ำคัญและใชเ้วลำ
อย่ำงเพียงพอในกำรก ำกับดแูลให้มกีำรปฏิบัติตำม
จรรยำบรรณธุรกจิที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

      

2.6 คณะกรรมกำรไดก้ ำหนดกระบวนกำรพิจำรณำ
รำยกำรท่ีมีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ให้มคีวำม
เป็นธรรม (Arm-Length Basis) 

      

2.7 คณะกรรมกำรได้พจิำรณำวำ่ กำรท ำรำยกำรท่ีมี
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ไดด้ ำเนินกำรตำม
กระบวนกำรท่ีก ำหนดไว้และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท 

      

2.8 คณะกรรมกำรไดใ้ห้ควำมส ำคัญและใชเ้วลำ
อย่ำงเพียงพอในกำรทบทวนเพื่อให้มั่นใจวำ่ บริษัทมี
ระบบควบคุมภำยในที่ดีพอ ท ำให้กำรด ำเนินงำน
ของบริษัทประสบควำมส ำเร็จ 

      

2.9 คณะกรรมกำรไดใ้ห้ควำมส ำคัญและใชเ้วลำ
อย่ำงเพียงพอในกำรพิจำรณำหรือทบทวนนโยบำย
ด้ำนควำมเส่ียงและกำรจัดกำรควำมเส่ียงของบริษัท 

      

2.10 คณะกรรมกำรได้ใหค้วำมส ำคัญและใช้เวลำ
อย่ำงเพียงพอในกำรประเมินประสิทธิผลของกำร
จัดกำรควำมเส่ียงทีด่ ำเนินกำรโดยฝ่ำยจดักำร 
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หัวข้อประเมิน ผลประเมิน ความเห็น/
ข้อเสนอแนะ 0 1 2 3 4 

2.11 คณะกรรมกำรได้ติดตำมกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
ฝ่ำยจัดกำรอยำ่งสม่ ำเสมอ เพื่อใหเ้ป็นไปตำม
นโยบำยหรือมตขิองคณะกรรมกำร 

      

2.12 คณะกรรมกำรได้ใหค้วำมส ำคัญและใช้เวลำ
อย่ำงเพียงพอในกำรดูแลให้กำรจัดท ำงบกำรเงิน
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีทีร่ับรองโดยทั่วไป 

      

2.13 คณะกรรมกำรได้ใหค้วำมส ำคัญและใช้เวลำ
อย่ำงเพียงพอในกำรดูแลให้บริษทัเปิดเผยข้อมูล
ส ำคัญตำมกฎเกณฑ์ที่ก ำหนด 

      

2.14 คณะกรรมกำรได้ใหค้วำมส ำคัญและใช้เวลำ
อย่ำงเพียงพอในกำรก ำหนดกระบวนกำรพจิำรณำ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรใหเ้หมำะสมและโปร่งใส 

      

2.15 คณะกรรมกำรได้ใหค้วำมส ำคัญและใช้เวลำ
อย่ำงเพียงพอในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร
ตำมกระบวนกำรท่ีก ำหนด เพื่อน ำเสนอผู้ถือหุ้น 

      

2.16 คณะกรรมกำรได้ใหค้วำมส ำคัญและใช้เวลำ
อย่ำงเพียงพอในกำรพิจำรณำนโยบำยกำรจำ่ย
ค่ำตอบแทนผู้บริหำรระดับสูง 

      

2.17 คณะกรรมกำรใหค้วำมส ำคญัและใช้เวลำ
อย่ำงเพียงพอในกำรก ำหนดเกณฑ์ประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร 

      

2.18 คณะกรรมกำรใหค้วำมส ำคญัและใช้เวลำ
อย่ำงเพียงพอในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
กรรมกำรผู้จดักำรตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ และกำร
พิจำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำรผู้จัดกำรให้
สอดคล้องกับผลกำรประเมิน 

      

3. การประชุมคณะกรรมการ       

3.1 กรรมกำรได้รับทรำบก ำหนดกำรประชุม
คณะกรรมกำรในแต่ละปีล่วงหน้ำ ช่วยให้กรรมกำร
สำมำรถจัดสรรเวลำมำประชุมไดทุ้กครั้ง 

      

3.2 จ ำนวนครัง้ของกำรประชมุคณะกรรมกำรมี
ควำมเหมำะสมทีจ่ะชว่ยให้คณะกรรมกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและสำมำรถก ำกับ
ดูแลให้บริษัทด ำเนินธุรกิจอยำ่งประสบควำมส ำเร็จ 
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หัวข้อประเมิน ผลประเมิน ความเห็น/
ข้อเสนอแนะ 0 1 2 3 4 

3.3 วำระกำรประชุมคณะกรรมกำรมีควำม
เหมำะสม ช่วยให้คณะกรรมกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

      

3.4 กรรมกำรได้รับเอกสำรประกอบกำรประชุม
ล่วงหน้ำและมีเวลำเพยีงพอในกำรศึกษำข้อมูลเพื่อ
เตรียมตัวเข้ำประชุม 

      

3.5 ข้อมูลในเอกสำรประกอบกำรประชุมเพียงพอ
ต่อกำรตดัสินใจของกรรมกำร 

      

3.6 คณะกรรมกำรสำมำรถขอข้อมูลท่ีจ ำเป็น
เพิ่มเติมเพื่อประกอบกำรตัดสินใจให้เป็นประโยชน์
ต่อบริษัท 

      

3.7 บรรยำกำศในกำรประชุมคณะกรรมกำร
เอื้ออ ำนวยใหเ้กิดกำรแสดงควำมคิดเห็นอยำ่ง
สร้ำงสรรค์ของกรรมกำรทกุคน และไม่ถูกครอบง ำ
โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง 

      

3.8 กรรมกำรสำมำรถอภิปรำยปญัหำส ำคัญอย่ำง
เต็มทีใ่นท่ีประชุมคณะกรรมกำร 

      

4. การท าหน้าที่ของกรรมการ       
4.1 กรรมกำรมีกำรเตรียมตวัและศึกษำข้อมูลอยำ่ง
เพียงพอมำกอ่นกำรประชุมคณะกรรมกำร 

      

4.2 กรรมกำรเขำ้ประชุมคณะกรรมกำรอยำ่ง
สม่ ำเสมอ  

      

4.3 กรรมกำรแสดงควำมคดิเห็นอย่ำงเป็นอิสระ       
4.4 กรรมกำรมีควำมเป็นกลำงในกำรพิจำรณำเรื่อง
ต่ำงๆ และมีอิสระในกำรตัดสินใจลงมติ ไม่ถูกโน้ม
น้ำวโดยไมม่ีเหตุผลสมควร 

      

4.5 กรรมกำรให้ควำมเห็นทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำร
ด ำเนินงำนของบริษัท 

      

4.6 กรรมกำรเขำ้ใจวำ่ประเด็นใดมีควำมส ำคัญและ
ใช้เวลำในกำรพิจำรณำประเด็นนัน้ๆ อย่ำง
เหมำะสม โดยไม่เสียเวลำกับประเด็นที่ไม่ส ำคญั 

      

4.7 กรรมกำรยอมรับควำมเห็นทีแ่ตกตำ่งระหว่ำง
กัน โดยไม่เกดิควำมขดัแยง้ 
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หัวข้อประเมิน ผลประเมิน ความเห็น/
ข้อเสนอแนะ 0 1 2 3 4 

5. ความสัมพนัธก์ับฝ่ายจัดการ       

5.1 กรรมกำรสำมำรถหำรือกับกรรมกำรผู้จัดกำรได้
อย่ำงตรงไปตรงมำ 

      

5.2 คณะกรรมกำรมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ำยจัดกำร       
5.3 กรรมกำรผู้จัดกำรสำมำรถขอค ำแนะน ำจำก
กรรมกำรได้ เมื่อจ ำเป็น 

      

5.4 คณะกรรมกำรไม่ไดเ้ข้ำไปแทรกแซงกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ของฝ่ำยจัดกำร 

      

5.5 คณะกรรมกำรไดเ้ข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
พิจำรณำแก้ไขปัญหำอย่ำงเหมำะสม ในกรณีท่ีกำร
ปฏิบัติหน้ำทีข่องฝ่ำยจัดกำรไมเ่ป็นไปตำมแผน
ธุรกิจและงบประมำณที่ก ำหนด 

      

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการ
พัฒนาผู้บริหาร 

      

6.1 กรรมกำรมีควำมเขำ้ใจบทบำทหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบของกำรเป็นกรรมกำร 

      

6.2 กรรมกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกับธุรกิจของ
บริษัทอย่ำงเพียงพอท่ีจะช่วยใหป้ฏิบัติหน้ำที่
กรรมกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

      

6.3 กรรมกำรใส่ใจหำข้อมูลหรือติดตำมขำ่วที่ส ำคัญ
เกี่ยวกับภำวะเศรษฐกิจและอตุสำหกรรม กำร
เปล่ียนแปลงดำ้นกฎระเบียบต่ำงๆ และสภำพกำร
แข่งขัน ซึ่งจะชว่ยให้กำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรมี
ประสิทธิภำพ  

      

6.4 คณะกรรมกำรมีกำรส่งเสริมให้กรรมกำรได้รับ
กำรฝึกอบรม เพื่อให้เขำ้ใจกำรปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะ
กรรมกำร 

      

6.5 เมื่อมีกรรมกำรใหม่ คณะกรรมกำรได้ดแูลให้
ฝ่ำยจัดกำรจัดเอกสำรหรือจัดบรรยำยสรุป 
(Briefing) เพื่อใหก้รรมกำรเขำ้ใจธุรกิจและกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำร  

      

6.6 คณะกรรมกำรไดก้ ำหนดแผนกำรสืบทอดงำน 
เพื่อให้กำรท ำหน้ำที่ในต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง
ของบริษัทเป็นไปอยำ่งต่อเนื่อง กำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัทไม่ต้องหยุดชะงัก 

      

 


