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8.  รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากับดูแลกจิการ 

8.1. สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา 

คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรติดตำมและก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบงัคบั 
และมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยบทบำทหน้ำที่หลกัของคณะกรรมกำรบริษัท คือ กำรท ำหน้ำที่และก ำหนดทิศทำง  
กลยทุธ์ของบริษัท รวมถึงกำรควบคมุดแูลกำรบริหำรงำนของบริษัทให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมแนวทำงกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณทำงธุรกิจ  

โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยหน้ำที่ในกำรกลัน่กรองเร่ืองตำ่งๆ ผ่ำนทำงคณะกรรมกำรชุดยอ่ย ภำยใต้
ขอบเขตหน้ำที่อ ำนำจที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยและอนมุตัิตำมกฎบตัรของคณะกรรมกำรชดุยอ่ยแตล่ะชดุ ซึง่
ในปี 2563 คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรชดุยอ่ยที่รำยงำนตรงตอ่คณะกรรมกำรบริษัท ทัง้หมด 5 
คณะ ได้แก่ 

1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

2) คณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 

3) คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 

4) คณะกรรมกำรพฒันำธุรกิจใหม ่

5) คณะกรรมกำรบริหำร 

(รำยละเอียดกำรด ำเนินงำนในปี 2563 และกฎบตัรของคณะกรรมกำรชดุยอ่ยข้ำงต้น สำมำรถศึกษำเพิ่มเติมได้จำก
เอกสำรแนบล ำดบัท่ี 5)  

อีกทัง้ ยงัมีคณะกรรมกำรชดุยอ่ยอีก 3 คณะ ท่ีท ำหน้ำที่พิจำรณำและกลัน่กรองเร่ืองอื่นๆ ดงันี ้

6) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง: โดยรำยงำนตรงตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

7) คณะกรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน: โดยรำยงำนตรงตอ่คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 

8) คณะกรรมกำรจดักำร: โดยรำยงำนตรงตอ่คณะกรรมกำรบริหำร 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหน้ำที่กำรบริหำรประจ ำวนัและกำรด ำเนินธุรกิจให้กับฝ่ำยจดักำรผ่ำน
ทำงประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ภำยใต้ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และตำรำงอ ำนำจอนุมัติ (Approval Authority) ที่ได้
อนมุตัิไว้  

โดยในปี 2563 คณะกรรมกำรบริษัท ได้ทหน้ำที่พิจำรณำและอนมุตัิเร่ืองต่ำงๆ ซึ่งสำมำรถสรุปสำระส ำคญัของ
เร่ืองที่ได้ ดงันี ้

 พิจำรณำอนมุตัิแผนกลยทุธ์ และตวัชีว้ดั (KPI) รวมถึงงบประมำณประจ ำปี 2563 ของบริษัท 
 พิจำรณำงบกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
 พิจำรณำอนมุตัิรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตอ่รำยงำนทำงกำรเงิน 
 พิจำรณำอนมุตัิกำรเปิดเผยข้อมลูในแบบ 56-1 และ แบบ 56-2 
 พิจำรณำควำมเสีย่งและผลประเมินกำรควบคมุภำยใน 
 พิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 
 พิจำรณำทบทวนโครงสร้ำงและองค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชดุยอ่ย 
 พิจำรณคดัเลอืกและแตง่ตัง้กรรมกำร 
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 พิจำรณำนโยบำยและงบประมำณคำ่ตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563 
 พิจำรณำแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก ำหนดคำ่สอบบญัชีส ำหรับปี 2563 
 จดัประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563 
 พิจำรณำผลประเมินกำรปฎิบตัิงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชดุยอ่ย 
 พิจำรณำและติดตำมประเด็นข้อกฎหมำยตำ่งๆ ของบริษัท 
 พิจำรณำทบทวนนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
 พิจำรณำทบทวนคูม่ือจรรยำบรรณ 
 พิจำรณำทบทวนนโยบำยด้ำนกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน 

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 

การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด 

1) การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำเพื่อท ำหน้ำที่ในกำรพิจำรณำคดัเลือก 
และกลัน่กรองบคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือ เพื่อกำรคดัเลอืกและเสนอแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรตำมนโยบำยกำร
สรรหำกรรมกำรของบริษัท โดยในกำรพิจำรณำคัดเลือกจะค ำนึงถึงสัดส่วน จ ำนวน ควำมหลำกหลำย และ
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรท่ีเหมำะสมในด้ำนตำ่งๆ โดยจะพิจำรณำจำกทกัษะ และควำมรู้ควำมช ำนำญเฉพำะ
ด้ำนของคณะกรรมกำรบริษัทที่ต้องกำรเพิ่มเติมและสอดคล้องกบักลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงต้อง
เป็นผู้ที่พร้อมในกำรอุทิศเวลำในกำรปฏิบตัิหน้ำที่กรรมกำรบริษัทอย่ำงเต็มที่ และต้องไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำม
กฎหมำย และหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยมีหลกัเกณฑ์กำรสรรหำ รวมถึงขัน้ตอนกำร
คดัเลอืกกรรมกำร ดงันี ้

1.1. ก ำหนดหลกัเกณฑ์ – คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำจะพิจำรณำสรรหำกรรมกำรโดยมีกำรจดัท ำ 
Board Skill Matrix เพื่อใช้เป็นเกณฑ์กำรพิจำรณำคณุสมบตัิของกรรมกำรที่ต้องกำรสรรหำ โดยพิจำรณำ
จำกทกัษะที่จ ำเป็นซึง่ยงัขำดอยูใ่นคณะกรรมกำรบริษัท และสอดคล้องกบักลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัท 

1.2.  วิธีกำรสรรหำ – พิจำรณำสรรหำบคุคลโดย 

 เปิดโอกำสให้คณะกรรมกำรแตล่ะทำ่นเสนอช่ือบคุคลที่พิจำรณำแล้วเห็นวำ่เป็นผู้ที่เหมำะสม 

 เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นรำยย่อยเสนอช่ือบุคคลที่เห็นสมควรได้รับกำรพิจำรณำผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ
บริษัทลว่งหน้ำก่อนวนัประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก ำหนด 

ทัง้นี ้เมื่อวนัที่ 15 มกรำคม 2563 บริษัทได้แจ้งต่อตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ ถือหุ้นทรำบ
ว่ำ ได้พ้นก ำหนดระยะเวลำกำรเสนอรำยช่ือบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทแล้ว 
ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอรำยช่ือบุคคลที่เห็นสมควรและมีคุณสมบตัิเหมำะสมได้รับเลือกตัง้เป็น
กรรมกำรบริษัทแตอ่ยำ่งใด 

 ให้บริษัทท่ีปรึกษำภำยนอก (Professional Search Firm) ช่วยคดักรองผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมำะสม 

 ให้เลขำนุกำรบริษัท น ำรำยช่ือผู้ที่มีคุณสมบัติเหมำะสม ตำมที่ปรำกฏอยู่ในฐำนข้อมูลกรรมกำร 
(Director Pool) ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และท ำเนียบกรรม
กำร (กรรมกำรอำชีพ) ของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย มำประกอบกำรพิจำรณำ 
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1.3 กำรคดัเลอืก – คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ จะท ำกำรประเมินคณุสมบตัิเบือ้งต้นของบคุคลที่
ได้รับกำรเสนอช่ือ และคดัเลอืกผู้ที่พิจำรณำแล้วเห็นวำ่เหมำะสม 

1.4 กำรแต่งตัง้ – คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำจะเสนอช่ือบคุคลที่พิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำเห็นชอบ ก่อนน ำช่ือเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อเลือกตัง้เป็น
รำยบคุคล ในกรณีแตง่ตัง้กรรมกำรท่ีถึงครำวต้องออกตำมวำระ และแตง่ตัง้กรรมกำรใหม ่ 

ส ำหรับกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรวำ่งลงเพรำะเหตอุื่นนอกจำกออกตำมวำระ ให้เสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมกำร
บริษัทพิจำรณำแตง่ตัง้แทน 

อย่ำงไรก็ดี กำรเลอืกตัง้กรรมกำรในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น มีหลกัเกณฑ์และวิธีกำร ซึ่งเป็นไปตำมข้อบงัคบัของบริษัท 
โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

1. ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ กรรมกำรต้องพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระเป็นจ ำนวน 1 ใน 3 โดยให้
กรรมกำรที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง และกรรมกำรที่ออกตำมวำระนีอ้ำจถกูเลือก
เข้ำมำด ำรงต ำแหนง่ตอ่ได้ 

2. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมกำรตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้

2.1 ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทำ่กบัจ ำนวนหุ้นท่ีถือ 

2.2 ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตำมข้อ 2.1 เพื่อที่จะเลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือ
หลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ ในกรณีที่เลือกตัง้บคุคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่
ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 

2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ ได้รับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน
กรรมกำรท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับกำรเลอืกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมี
คะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธำนเป็นผู้
ออกเสยีงชีข้ำด 

3. กรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกออกตำมวำระดงักล่ำว ให้คณะกรรมกำรมีมติด้วย
คะแนนไมน้่อยกวำ่ 3 ใน 4 ของกรรมกำรท่ีเหลอือยูเ่ลอืกบคุคลใดบคุคลหนึง่ ซึง่มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะ
ต้องห้ำมตำมมำตรำ 68 แหง่พระรำชบญัญตัิบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 เข้ำมำเป็นกรรมกำรแทนในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลืออยู่ไม่ถึงสองเดือน บุคคลซึ่งเข้ำเป็น
กรรมกำรแทนดงักลำ่วจะอยูใ่นต ำแหนง่กรรมกำรได้เพียงวำระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมกำรท่ีตนแทน 

โดยกรรมกำรอสิระ และกรรมกำรต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้ 

1) กรรมการอิสระ 

กรรมกำรอิสระต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และต้องสำมำรถดแูล
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทุกรำยได้เท่ำเทียมกัน และไม่ให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ นอกจำกนัน้ยงัต้อง
สำมำรถเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรบริษัทโดยให้ควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระได้ 

กรรมกำรอิสระต้องมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของ
กรรมกำรอิสระรำยนัน้ๆ ด้วย 
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(2) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ หรือผู้
มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไม่น้อยกวำ่ 2 ปีก่อน
วนัที่ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ำมดงักลำ่ว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระ
เคยเป็นข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำของสว่นรำชกำรซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท 

(3) ไมเ่ป็นบคุคลที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะที่เป็น บิดำ 
มำรดำ คู่สมรส พี่น้องและบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคมุ 
หรือบคุคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำร หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้
มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน 
รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของผู้ที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทเว้นแตจ่ะได้พ้นจำก
กำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไม่น้อยกวำ่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ 

ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึง่ รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท ำเป็นปกตเิพื่อประกอบกิจกำรกำร
เช่ำ หรือให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย์ รำยกำรเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้ หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
ด้วยกำรรับหรือให้กู้ยืม ค ำ้ประกนั กำรให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นท ำนองเดียวกนั ซึ่ง
เป็นผลให้บริษัท หรือคู่สญัญำมีภำระหนีท้ี่ต้องช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของ
บริษัท หรือตัง้แต่ 20 ล้ำนบำทขึน้ไป แล้วแต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ ทัง้นี ้กำรค ำนวณภำระหนีด้งักลำ่ว ให้เป็นไปตำม
วิธีกำรค ำนวณมลูค่ำของรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำด้วยหลกัเกณฑ์ในกำร
ท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนีด้งักลำ่วให้นบัรวมภำระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวำ่ง 1 ปี
ก่อนวนัท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ หรือ  
ผู้ มีอ ำนำจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นที่มีนัย ผู้ มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้ นส่วนของส ำนักงำน  
สอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัทสงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัที่
ได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำย หรือ  
ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกวำ่ 2 ล้ำนบำทตอ่ปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือ
หุ้นสว่นของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 
ปีก่อนวนัท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ 

(7) ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ  
ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอยำ่งเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักบักิจกำรของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนยัในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ที่
ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอืน่ 
ซึง่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนั และเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 
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(9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท ำให้ไมส่ำมำรถให้ควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท 

ภำยหลงัได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตำมข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมกำรอิสระอำจได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ให้ตดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท โดยมีกำรตดัสินใจในรูปแบบขององค์
คณะ (collective decision) ได้  

บริษัทอำจแตง่ตัง้บคุคลที่มี หรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ หรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพเกินมลูค่ำตำมข้อ 4 
หรือ 6 เป็นกรรมกำรอิสระได้ หำกคณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำอย่ำงระมดัระวงั และมีควำมเห็นว่ำกำรแต่งตัง้
บุคคลดงักล่ำวไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบตัิหน้ำที่และกำรให้ควำมเห็นที่เ ป็นอิสระ และให้เปิดเผยข้อมลูต่อไปนีใ้น
หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวำระพิจำรณำแตง่ตัง้กรรมกำรอิสระด้วย  

ก ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ หรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพ ที่ท ำให้บคุคลดงักลำ่วมีคณุสมบตัิไมเ่ป็นไป
ตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนด 

ข เหตผุลและควำมจ ำเป็นท่ียงัคงหรือแตง่ตัง้ให้บคุคลดงักลำ่วเป็นกรรมกำรอิสระ 

ค ควำมเห็นของคณะกรรมกำรของบริษัทในกำรเสนอให้มีกำรแตง่ตัง้บคุคลดงักลำ่วเป็นกรรมกำรอิสระ 

2) กรรมการ 

(1) กรรมกำรบริษัทต้องมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยบริษัท
มหำชนจ ำกดั  

(2) กรรมกำรบริษัทต้องไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่ได้รับกำรไว้วำงใจให้บริหำร
กิจกำรท่ีมหำชนเป็นผู้ ถือหุ้นตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

(3) เป็นบคุคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมเช่ียวชำญในกำรบริหำรงำน รวมถึงต้อง
เป็นผู้ที่มีควำมซื่อสตัย์ สจุริต มีจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ 

(4) มีเวลำอยำ่งเพียงพอท่ีจะอทุิศควำมรู้ ควำมสำมำรถเพื่อปฏิบตัิหน้ำที่ให้แก่บริษัทได้ 

การพิจารณากรรมการใหม่ 
 ในปี 2563 บริษัทได้มีกำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำรใหม่ 2 คน ได้แก่ นำยวินิจ ศิลำมงคล และนำยธีรนนัท์ 

ศรีหงส์ เพื่อเข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอิสระ แทน นำงชรินทร วงศ์ภธูร และ ศ.ส ำเรียง เมฆเกรียงไกร ที่ลำออก โดย
ผำ่นกระบวนกำรพิจำรณำและสรรหำข้ำงต้น 
การพิจารณากรรมการเดิม 

ส ำหรับกำรพิจำรณำกรรมกำรเดิมที่หมดวำระประจ ำปีกลบัเข้ำด ำรงต ำแหนง่ คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและ
สรรหำจะพิจำรณำจำกปัจจัยต่ำงๆ อำทิเช่น ผลกำรปฏิบัติงำน จ ำนวนกำรเข้ำประชุม ควำมต่อเนื่องในกำร
บริหำรงำนและควำมช ำนำญที่สอดคล้องกบักลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

3) การสรรหาและแต่งตัง้ผู้บริหารระดับสูง 

(1) คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มีแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผู้บริหำร
ระดบัสงูของบริษัท เพื่อรักษำควำมเช่ือมัน่ให้กบัผู้ลงทนุ องค์กร ตลอดจนพนกังำนว่ำกำรด ำเนินงำน
ของบริษัท จะได้รับกำรสำนต่ออย่ำงทันท่วงทีหำกต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรหรือผู้บ ริหำร
ระดบัสงูวำ่งลง 
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(2) คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ ท ำหน้ำที่ก ำหนดหลกัเกณฑ์
และแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง และสรรหำประธำนกรรมกำรบริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ
ผู้ บริหำรระดับสูงตัง้แต่ระดับรองกรรมกำรผู้ อ ำนวยกำร (EVP) ขึน้ไป ที่รำยงำนตรงต่อประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร (CEO) ของบริษัท รวมทัง้จดัให้มีกำรทบทวนแผนกำรสืบทอดต ำแหนง่เป็นประจ ำทกุ
ปี และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ  

4) การอบรมและร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ส าหรับกรรมการและผู้บริหาร  

ในปี 2563  มีกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทได้เข้ำรับกำรอบรมและร่วมสมัมนำเพื่อพัฒนำควำมรู้ส ำหรับ
กรรมกำรและผู้บริหำร ดงันี ้  

กรรมการ / ผู้บริหาร หลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา 
1. นำยประเสริฐ บญุสมัพนัธ์ 

ประธำนกรรมกำร (กรรมกำรอิสระ) 
- Intouch’s Board Seminar 2020  
 

2. นำยวินจิ ศิลำมงคล 
กรรมกำรอิสระ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน และกรรมกำรบรรษัทภิ
บำลและสรรหำ 

- Thaicom’s Sharing session on “The Satellite  
  Industry Landscape” by Delta Partners 
- Intouch’s Board Seminar 2020  
 

3. นำงภทัรียำ เบญจพลชยั 
 กรรมกำรอิสระ ประธำนคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล

และสรรหำ กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน  และ
กรรมกำรตรวจสอบ 

- Thaicom’s Sharing session on “The Satellite  
   Industry Landscape” by Delta Partners 
 

4. นำยธีรนนัท์ ศรีหงส ์
กรรมกำรอิสระ ประธำนคณะกรรมกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทน และประธำนคณะกรรมกำรพฒันำธุรกิจ
ใหม ่และกรรมกำรตรวจสอบ 

- Intouch’s Board Seminar 2020 
 

5. นำยสมประสงค์ บญุยะชยั 
 กรรมกำร 

- Intouch’s Board Seminar 2020 
 

6. นำยเอนก พนำอภิชน 
 กรรมกำร ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร กรรมกำร

ก ำหนดค่ำตอบแทน กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรร
หำ และกรรมกำรพฒันำธุรกิจใหม ่ 

- Thaicom’s Sharing session on “The Satellite   
   Industry Landscape” by Delta Partners 
- Intouch’s Board Seminar 2020  
- หลกัสตูรปอ้งกนัรำชอำณำจกัร วปอ.รุ่นท่ี 62 

7. นำยเกว็ก บคั ไช 
กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร  

- Thaicom’s Sharing session on “The Satellite  
  Industry Landscape” by Delta Partners 
- Intouch’s Board Seminar 2020  

8. นำยอนนัต์ แก้วร่วมวงค์ 
กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร 

- Thaicom’s Sharing session on “The Satellite  
   Industry Landscape” by Delta Partners  
 - Intouch’s Board Seminar 2020  
 - ผู้บริหำรระดบัสงู วตท. รุ่นท่ี 30 
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กรรมการ / ผู้บริหาร หลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา 
9. นำงสำวยพุำพรรณ ปำนเคลอืบทอง 

เลขำนกุำรบริษัท 
- Intouch’s Board Seminar 2020 
- SET: กำรเปิดเผยข้อมลูและจดัท ำแบบ 56-1 One  
   Report (Organized by Intouch Group)  
- IOD: Company Secretary Forum - Virtual  
  Board Meeting & the Evolving Role of  
  Corporate Secretary 

10.   นำยปฐมภพ สวุรรณศิริ 
รักษำกำรรองประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร และ 
หวัหน้ำคณะผู้บริหำรด้ำนกำรค้ำ  

- INTOUCH’s Board Seminar 2020 
- Digital CEO ผู้น ำกำรสง่เสริมเศรษฐกิจดจิิทลั  
รุ่นท่ี 3  

11.  นำยอนวุฒัน์ สงวนทรัพยำกร 
        หวัหน้ำคณะผู้บริหำรด้ำนกำรเงิน 

- Thaicom’s Sharing session on “The Satellite  
   Industry Landscape” by Delta Partners  
 - Intouch’s Board Seminar 2020  

12.  นำยสลลิ จำรุจินดำ 
       หวัหน้ำสว่นงำนกฎหมำยและก ำกบัดแูล 

- SET: กำรเปิดเผยข้อมลูและจดัท ำแบบ 56-1 One  
  Report (Organized by Intouch Group) 
- Intouch’s Board Seminar 2020 

13.  นำงพรรณี นิวำศนนัทร์ 
        หวัหน้ำฝ่ำยงำนกำรเงิน 

- Thaicom’s Sharing session on “The Satellite  
  Industry Landscape” by Delta Partners  
- Intouch: ทิศทำงเศรษฐกิจและตลำดทนุ 2021  
- Intouch’s Board Seminar 2020  
 

5) สรุปผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 

ในปี 2563 เลขำนกุำรบริษัทได้จดัสง่แบบประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนคณะกรรมกำรทัง้คณะและแบบประเมินผล
กำรปฏิบตัิงำนโดยตนเองเป็นรำยบคุคลให้แก่คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกคณะ เพื่อท ำกำร
ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนประจ ำปี 2563 โดยมีหลกัเกณฑ์และผลกำรประเมินกำรปฏิบตัิงำนดงันี ้

ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์การประเมิน 
ผลการ
ประเมิน 

คณะกรรมการบริษัท 
การประเมินท้ังคณะ 
รูปแบบหลักเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็น 7 หัวข้อ ได้แก่ (1) นโยบำยของคณะกรรมกำร  
(2) โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร  (3) บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำร  (4) กำรเตรียมและด ำเนินกำรประชุม  (5) กำรท ำหน้ำที่ของกรรมกำร  (6) 
ควำมสมัพนัธ์กบัฝ่ำยจดักำร (7) กำรพฒันำตนเองของกรรมกำรและกำรพฒันำผู้บริหำร  

3.80 / 4.00 
 

การประเมินตนเองรายบุคคล 
รูปแบบหลกัเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) ควำมรู้พืน้ฐำนเก่ียวกับบทบำท
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท (2) ควำมรู้พืน้ฐำนเก่ียวกับองค์กร (3) กำรประชุมคณะกรรมกำร 
(4) ควำมสมัพนัธ์กบัคณะกรรมกำร/คณะผู้บริหำร (5) กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของทำ่นในฐำนะกรรมกำร 
 
 

3.79 / 4.00 
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ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์การประเมิน 
ผลการ
ประเมิน 

คณะกรรมการตรวจสอบ  
การประเมินท้ังคณะ 
รูปแบบหลักเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ (1) กำรท ำหน้ำที่โดยรวมของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ (2) กำรปฏิบัติหน้ำที่ เฉพำะด้ำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ประกอบด้วย (2.1) กำรสอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถกูต้องและเพียงพอ (2.2) 
กำรสอบทำนด้ำนกำรควบคมุภำยใน และควำมเป็นอิสระของหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน (2.3) กำร
สอบทำนให้บริษัทปฏิบตัิตำมกฎหมำย วำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพย์ และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท (2.4) พิจำรณำ คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้บคุคล
ซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท (2.5) พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั
หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ (2.6) จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท 

2.98 / 4.00 

การประเมินตนเองรายบุคคล 
รูปแบบหลักเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้ำงและคุณสมบัติของ
คณะกรรมกำร ประกอบด้วย (1.1) กรรมกำรมีคณุสมบตัิ ควำมรู้ และประสบกำรณ์ที่เหมำะสมกบั
ธุรกิจของบริษัท (1.2) กรรมกำรมีคุณสมบัติ ควำมรู้ และประสบกำรณ์ที่เหมำะสมกับบทบำทที่
ได้รับมอบหมำย (2) กำรประชุมของคณะกรรมกำร ประกอบด้วย (2.1) กรรมกำรได้ศึกษำเอกสำร
และข้อมลูก่อนกำรประชุม (2.2) ระหว่ำงกำรประชุม กรรมกำรได้ให้ควำมเห็นที่เป็นประโยชน์ตอ่ที่
ประชุมอย่ำงเหมำะสม (2.3) กรรมกำรได้งดเว้นกำรเข้ำร่วมประชุมและงดออกเสียงในรำยกำรที่
ตนเองมีส่วนได้เสีย (2.4) ประธำนกรรมกำรหรือบุคคลที่ด ำเนินกำรเป็นประธำนในที่ประชุม ได้
ก ำกับให้กำรประชุมด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และ (3) บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ
ของคณะกรรมกำร ประกอบด้วย (3.1) ได้ปฏิบตัิหน้ำที่ของกรรมกำรตำมที่กฎหมำย กฎเกณฑ์ และ
กฎบัตร (Charter) ได้ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (3.2) มีเวลำและทุ่มเทในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ให้กับบริษัท (3.3) ไม่แทรกแซงกำรท ำงำนของฝ่ำยจัดกำร  (3.4) มีกำรควบคุมและติดตำมกำร
ด ำเนินกำรของฝ่ำยจัดกำรอย่ำงเหมำะสม  (3.5) พัฒนำและเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะในกำรปฏิบตัิ
หน้ำที่อยูต่ลอดเวลำ 

3.88 / 4.00 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
การประเมินท้ังคณะ 
รูปแบบหลกัเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) ควำมพร้อมของคณะกรรมกำร
ก ำหนดค่ำตอบแทน (2) กำรก ำหนดนโยบำยและกระบวนกำรพิจำรณำ (3) กำรติดตำมและกำร
ประเมินผล (4) กำรประชุมคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน  (5) กำรท ำหน้ำที่ของประธำน
คณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 

3.86 / 4.00 

การประเมินตนเองรายบุคคล 
รูปแบบหลกัเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็น 10 หวัข้อ ได้แก่ (1) ผลกำรด ำเนินงำนโดยรวมของ
คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน (2) ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของตนตำมกฎบตัร (3) กำร
ก ำหนดบทบำทหน้ำที่อย่ำงชัดเจน (4) ควำมสมัพันธ์ที่ดีระหว่ำงกัน (5) มีกระบวนกำรพิจำรณำ
ก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรับกรรมกำรและผู้ บริหำรระดับสูงที่ เหมำะสม  สอดคล้องกับผล
ประกอบกำรธุรกิจและระดับค่ำตอบแทนในอุตสำหกรรม (6) มีกระบวนกำรที่เหมำะสมในกำร
ประเมินประธำนกรรมกำรบริหำร (7) จดัสรรเวลำในกำรพิจำณำเร่ืองหลกัเกณฑ์และกระบวนกำร

3.87 / 4.00 
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ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์การประเมิน 
ผลการ
ประเมิน 

พิจำรณำที่เหมำะสม (8) มีกำรจัดสรรเวลำในกำรพิจำรณำแนวทำงแก้ไขหำกไม่เป็นไปตำม
กฎเกณฑ์ที่ก ำหนดอยำ่งเพียงพอ (9) มีกำรเตรียมตวัก่อนกำรประชมุทกุครัง้ (10) กรรมกำรสำมำรถ
แสดงควำมคิดเห็นอยำ่งเป็นอิสระและปรำศจำกอคติ 
คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา 
การประเมินท้ังคณะ 
รูปแบบหลกัเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) ควำมพร้อมของคณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำลและสรรหำ (2) กำรก ำหนดแนวทำงและกระบวนกำรพิจำรณำ (3) กำรติดตำมและ
กำรประเมินผล (4) กำรประชุมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ  (5) กำรท ำหน้ำที่ของ
ประธำนคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 

3.98 / 4.00 

การประเมินตนเองรายบุคคล 
รูปแบบหลกัเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็น 9 หัวข้อ ได้แก่ (1) ผลกำรด ำเนินงำนโดยรวมของ
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ (2) ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของตนตำมกฎบตัร (3) 
กำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่อยำ่งชดัเจน (4) ควำมสมัพนัธ์ที่ดีระหวำ่งกนั (5) มีกระบวนกำรพิจำรณำ
สรรหำและแต่งตัง้บุคคลที่จะเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงูอย่ำงรอบคอบ 
สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์และควำมต้องกำรของบริษัท (6) มีกำรพิจำรณำทบทวนนโยบำยกำรก ำกบั
ดแูลกิจกำร รวมถึงนโยบำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้องอยำ่งสม ำ่เสมอ (7) จดัสรรเวลำในกำรพิจำรณำนโยบำย
และหลกัเกณฑ์ตำ่งๆ ของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรอยำ่งเหมำะสมเพียงพอ (8) มีกำรเตรียมตวัก่อนกำร
ประชมุ (9) กรรมกำรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้อยำ่งเป็นอิสระและปรำศจำกอคติ 

4.00 / 4.00 

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจใหม่ 
การประเมินท้ังคณะ 
รูปแบบหลักเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้ำงและคุณสมบัติของ
คณะกรรมกำรพฒันำธุรกิจใหม ่(2) กำรด ำเนินกำรประชมุ (3) บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ 
(4) ควำมรู้และทกัษะในกำรวิเครำะห์เฉพำะทำง 

3.39 / 4.00 

การประเมินตนเองรายบุคคล 
รูปแบบหลกัเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็น 14 หัวข้อ ได้แก่ (1) ควำมพึงพอใจในเร่ืองผลกำร
ด ำเนินงำนโดยรวม (2) ควำมพงึพอใจในเร่ืองกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำของคณะกรรมกำรพฒันำ
ธุรกิจใหม ่(3) ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของตนตำมกฎบตัร (4) ควำมเข้ำใจในกลยทุธ์ของบริษัท 
(5) ควำมสมัพนัธ์ที่ดีระหว่ำงกัน (6) กำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่อย่ำงชัดเจน (7) มีกระบวนกำรที่
เหมำะสมในกำรประเมินผลงำน (8) จัดสรรเวลำในกำรพิจำรณำในเร่ืองนโยบำยและทิศทำงของ
องค์กรอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม (9) จดัสรรเวลำในกำรพิจำรณำในเร่ืองผลกำรด ำเนินกำรของ
บริษัทเพียงพอและเหมำะสม (10) จัดสรรเวลำในกำรพิจำรณำในเร่ืองแนวทำงกำรแก้ไขกำร
ด ำเนินงำน หำกไม่เป็นไปตำมก ำหนดอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม (11) กรรมกำรมีกำรเตรียมตวั
ก่อนกำรประชุมทุกครัง้ (12) กรรมกำรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็นอิสระ (13) กรรมกำร
สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นอยำ่งปรำศจำกอคติ (14) ประธำนเปิดโอกำสและสนบัสนนุให้กรรมกำร
ทกุทำ่นแสดงควำมคิดเห็นอยำ่งเป็นอิสระ 
 
 
 

3.31 / 4.00 
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ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์การประเมิน 
ผลการ
ประเมิน 

คณะกรรมการบริหาร 
การประเมินท้ังคณะ 
รูปแบบหลกัเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็น 4 หวัข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้ำงและคณุสมบตัิของคณะ
กรรมกำรบริหำร (2) กำรด ำเนินกำรประชมุ (3) บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ (4) ควำมรู้และ
ทกัษะในกำรวิเครำะห์เฉพำะทำง 

3.60 / 4.00 

การประเมินตนเองรายบุคคล 
รูปแบบหลกัเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็น 14 หัวข้อ ได้แก่ (1) ควำมพึงพอใจในเร่ืองผลกำร
ด ำเนินงำนโดยรวม (2) ควำมพึงพอใจในเร่ืองกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำของคณะกรรมกำรบริหำร 
(3) ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของตนตำมกฎบัตร (4) ควำมเข้ำใจในกลยุทธ์ของบริษัท (5) 
ควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงกัน (6) กำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่อย่ำงชัดเจน (7) มีกระบวนกำรที่
เหมำะสมในกำรประเมินผลงำน (8) จัดสรรเวลำในกำรพิจำรณำในเร่ืองนโยบำยและทิศทำงของ
องค์กรอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม (9) จดัสรรเวลำในกำรพิจำรณำในเร่ืองผลกำรด ำเนินกำรของ
บริษัทเพียงพอและเหมำะสม (10) จัดสรรเวลำในกำรพิจำรณำในเร่ืองแนวทำงกำรแก้ไขกำร
ด ำเนินงำน หำกไม่เป็นไปตำมก ำหนดอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม (11) กรรมกำรมีกำรเตรียมตวั
ก่อนกำรประชุมทุกครัง้ (12) กรรมกำรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็นอิสระ (13) กรรมกำร
สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นอยำ่งปรำศจำกอคติ (14) ประธำนเปิดโอกำสและสนบัสนนุให้กรรมกำร
ทกุทำ่นแสดงควำมคิดเห็นอยำ่งเป็นอิสระ 

3.57 / 4.00 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
การประเมินท้ังคณะ 
รูปแบบหลกัเกณฑ์กำรประเมินแบง่ออกเป็น 5 หวัข้อ ได้แก่ (1) องค์ประกอบและคณุภำพ (2) ควำม
เข้ำใจในธุรกิจ และควำมเสี่ยงที่เก่ียวข้อง (3) กระบวนกำรและขัน้ตอนกำรปฏิบตัิ (4) กิจกรรมกำร
ตรวจสอบ (5) กิจกรรมกำรสือ่สำร 

3.61 / 4.00 

การประเมินตนเองรายบุคคล 
รูปแบบหลกัเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็น  12 หัวข้อ ได้แก่ (1) ควำมพึงพอใจในเร่ืองผลกำร
ด ำเนินงำน (2) ควำมพึงพอใจในเร่ืองกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ (3) ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่
ตำมที่ก ำหนดในกฎบตัร (4) ควำมเข้ำใจในนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดบัองค์กรของบริษัท 
(5) ควำมสมัพันธ์ที่ดีระหว่ำงกัน (6) กำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่อย่ำงชัดเจน (7) มีกระบวนกำรที่
เหมำะสมในกำรประเมินผลงำน (8) จดัสรรเวลำในกำรพิจำรณำในเร่ืองกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ
องค์กรอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม (9) จัดสรรเวลำในกำรพิจำรณำในเร่ืองกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
มำตรกำรบรรเทำควำมเสี่ยงที่ส ำคญัอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม (10) จดัสรรเวลำในกำรพิจำรณำ
ในเร่ืองแนวทำงกำรแก้ไขกำรด ำเนินงำน หำกไม่เป็นไปตำมก ำหนดอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม 
(11) กรรมกำรมีกำรเตรียมตวัก่อนกำรประชุมทุกครัง้ (12) กรรมกำรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น
อยำ่งเป็นอิสระ  

3.61 / 4.00 
 
 
 

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยนื 
การประเมินท้ังคณะ 
รูปแบบหลกัเกณฑ์กำรประเมินแบง่ออกเป็น 6 หวัข้อ ได้แก่ (1) ด้ำนควำมพร้อมของคณะกรรมกำร
กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน (2) ด้ำนกำรก ำหนดกลยุทธ์ (3) ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง (4) ด้ำนกรอบ

3.89 / 4.00 
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ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์การประเมิน 
ผลการ
ประเมิน 

กำรด ำเนินงำนกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน (5) ด้ำนกำรประชมุคณะกรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน (6) 
ด้ำนกำรท ำหน้ำที่ของประธำนคณะกรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน 
คณะกรรมการจัดการ 
การประเมินท้ังคณะ 
รูปแบบหลักเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้ำงและคุณสมบัติของ
คณะกรรมกำรจัดกำร (2) กำรด ำเนินกำรประชุม (3) บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ (4) 
ควำมรู้และทกัษะในกำรวิเครำะห์เฉพำะทำง 

3.73 / 4.00 

การประเมินตนเองรายบุคคล 
รูปแบบหลกัเกณฑก์ารประเมนิแบ่งออกเป็น 13 หวัขอ้ ไดแ้ก่ (1) ท่ำนมีควำมพึงพอใจในเร่ืองผล
กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรจัดกำรโดยรวม (2) ท่ำนมีควำมพึงพอใจในเร่ืองกำรด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำของคณะกรรมกำรจดักำร (3) ท่ำนมีควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของตนตำมกฎบตัร
ของคณะกรรมกำรจัดกำร (4) ท่ำนมีควำมเข้ำใจในกลยทุธ์ของบริษัท (5) คณะกรรมกำรจดักำรมี
ควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน (6) บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรจัดกำรก ำหนดไว้ชัดเจน (7) กำร
ประเมินผลงำนของคณะกรรมกำรจดักำรมีกระบวนกำรที่เหมำะสม (8) กรรมกำรจดักำรได้จดัสรร
เวลำในกำรพิจำรณำในเร่ืองผลกำรด ำเนินกำรของบริษัทอยำ่งเพียงพอและเหมำะสม (9) กรรมกำร
จดักำรได้จดัสรรเวลำในกำรพิจำรณำในเร่ืองแนวทำงกำรแก้ไขกำรด ำเนินงำนหำกไม่เป็นไปตำมที่
ก ำหนดของบริษัทอยำ่งเพียงพอและเหมำะสม (10) กรรมกำรจดักำรมีกำรเตรียมตวัก่อนกำรประชมุ
ทุกครัง้ (11) กรรมกำรจัดกำรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็นอิสระ (12) กรรมกำรจัดกำร
สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นอยำ่งปรำศจำกอคติ (13) ประธำนคณะกรรมกำรจดักำรเปิดโอกำส และ
สนบัสนนุให้กรรมกำรทกุทำ่นแสดงควำมคิดเห็นอยำ่งเป็นอิสระ 

3.65 / 4.00 

 6) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) 

บริษัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผู้ด ำเนินกำร จดักำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็นประจ ำทกุปี โดยใช้บรรทดัฐำนท่ีได้ตกลงกนัไว้ลว่งหน้ำตำมเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม รวมทัง้
ผลปฏิบตัิงำนทำงกำรเงิน และผลงำนเก่ียวกบักำรปฏิบตัิตำมวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ 

 เกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร แบง่เป็น 7 สว่น ดงันี ้

สว่นท่ีหนึง่ กำรประเมินผลด้ำนภำวะผู้น ำ  

สว่นท่ีสอง กำรประเมินด้ำนกำรบริหำรจดักำรด้ำนกำรเงิน 

สว่นท่ีสำม กำรประเมินด้ำนทกัษะและทศันคติ 

สว่นท่ีสี ่ กำรประเมินด้ำนควำมส ำเร็จของงำนท่ีส ำคญัตำมเปำ้หมำยในระยะเวลำ 12 เดือนที่ผำ่นมำ 

สว่นท่ีห้ำ กำรประเมินด้ำนกำรตดัสนิใจที่ส ำคญัในรอบระยะเวลำ 12 เดือนที่ผำ่นมำ 

สว่นท่ีหก  กำรประเมินด้ำนควำมเตรียมพร้อมส ำหรับควำมท้ำทำยที่ส ำคญัในอนำคต 

สว่นท่ีเจ็ด กำรประเมินด้ำนอื่นๆ  

ทัง้นี ้ผลกำรประเมินดงักลำ่วจะน ำไปสูก่ำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรในแต่ละปี และ
น ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิตอ่ไป 
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8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

1) การเข้าร่วมประชุม  

คณะกรรมกำรทกุทำ่นให้ควำมส ำคญัและอทุิศเวลำในกำรเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชดุ
ย่อยที่ตนด ำรงต ำแหน่งอยู่ รวมทัง้กำรเข้ำประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี  โดยตำรำงด้ำนล่ำงแสดงข้อมูลกำรเข้ำ
ประชมุผู้ ถือหุ้น กำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชดุยอ่ยของกรรมกำรแตล่ะทำ่นในปี 2563 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

กา
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ระ
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ผ ู้ถ
ือหุ้
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เสี่
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คณ
ะก

รร
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รพ
ัฒ
นา

อย่
าง
ยั่ง
ยืน

 

1. นำยประเสริฐ  
บญุสมัพนัธ์ 

ประธำนกรรมกำร 
และกรรมกำรอิสระ 

 14/14        

2. นำยวนิิจ  
ศลิำมงคล(1) 

กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ และ
กรรมกำรบรรษัท     
ภิบำลและสรรหำ  

 8/8(1) 8/8(1)  3/3(1)     

3. นำงภทัรียำ  
เบญจพลชยั(2) 

กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำร
บรรษัทภิบำลและ
สรรหำ กรรมกำร
ตรวจสอบ และ
กรรมกำรก ำหนด
คำ่ตอบแทน  

 13/14 10/10  4/4     

4. นำยธีรนนัท์  
ศรีหงส์(3) 

กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำร

ก ำหนด
คำ่ตอบแทน 
ประธำน

คณะกรรมกำร
พฒันำธุรกิจใหม่ 
และกรรมกำร
ตรวจสอบ 

 8/8(3) 8/8(3)    4/4   

5. นำยสมประสงค์  
บญุยะชยั 

กรรมกำร  13/14        
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 
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6. นำยเอนก  
พนำอภิชน(4) 

กรรมกำร ประธำน
คณะกรรมกำร
บริหำร กรรมกำร

ก ำหนด
คำ่ตอบแทน 

กรรมกำรบรรษัทภิ
บำลและสรรหำ  
และกรรมกำร
พฒันำธุรกิจใหม่  

 14/14  2/2(4) 3/3(4) 13/13 4/4   

7. นำยเกวก็  
บคั ไช 

กรรมกำร และ
กรรมกำรบริหำร 

 13/14    13/13    

8. นำยอนนัต์  
แก้วร่วมวงศ์ 

กรรมกำร 
กรรมกำรบริหำร 
และประธำน

เจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

 14/14    13/13 4/4 4/4 2/2 

9. ดร. ภเูวียง  
ประค ำมินทร์ 

กรรมกำร  13/14        

10. นำยไพบลูย์  
ภำนวุฒันวงศ์ 

กรรมกำรบริหำร      13/13    

_____________________ 
หมำยเหต ุ 
(1) นำยวินิจ ศลิำมงคล ได้รับกำรแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 

มีผลเม่ือวนัท่ี 27 มีนำคม 2563 โดยมตท่ีิประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 6/2563 เม่ือวนัท่ี 24 มีนำคม 2563 
(2) นำงภทัรียำ เบญจพลชยั ได้รับกำรแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ และกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน มี

ผลเม่ือวนัท่ี 27 มีนำคม 2563 โดยมตท่ีิประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 6/2563 เม่ือวนัท่ี 24 มีนำคม 2563 
(3) นำยธีรนนัท์ ศรีหงส์ ได้รับกำรแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ ประธำนคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน และ

ประธำนคณะกรรมกำรพฒันำธุรกิจใหม่ มีผลเม่ือวนัท่ี 27 มีนำคม 2563 โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 6/2563 เม่ือวันท่ี 24 
มีนำคม 2563 

(4) นำยเอนก พนำอภิชน ได้รับกำรแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน และกรรมกำรพฒันำ
ธุรกิจใหม่ มีผลเม่ือวนัท่ี 27 มีนำคม 2563 โดยมตท่ีิประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 6/2563 เม่ือวนัท่ี 24 มีนำคม 2563 

ทัง้นี ้ส ำหรับกำรประชมุกนัเองระหวำ่งกรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผู้บริหำร ประจ ำปี 2563 ได้ก ำหนดวนัประชมุไว้เป็นวนัที่ 
29 มกรำคม 2563 เพื่อให้สอดคล้องกบัวำระกำรประชุม คือ กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร ประจ ำปี 2563 และแนวทำงกำรปรับเปลีย่นกลยทุธ์ของบริษัทเพื่อผลกำรด ำเนินงำนท่ีดีขึน้ 
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2) ค่าตอบแทนกรรมการ 

2.1 หลักเกณฑ์ในการก าหนดนโยบายค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของบริษัทพิจำรณำหลักเกณฑ์ในกำรก ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทน 
ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร พิจำรณำจำกหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำร โดย
ประธำนกรรมกำร และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้รับค่ำตอบแทนเพิ่มตำมหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ 
รวมทัง้พิจำรณำเปรียบเทียบกบัค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนในประเภท ขนำด ที่ใกล้เคียงกัน โดย
จ ำนวนของคำ่ตอบแทนต้องสำมำรถจงูใจ และรักษำกรรมกำรท่ีมีคณุภำพให้อยูก่บับริษัทได้ ซึง่กรรมกำรของบริษัทมี
สิทธิได้รับค่ำตอบแทนในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ ซึ่งค่ำตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบีย้ประชมุ เบีย้เลีย้งเดินทำงต่ำงประเทศ
กรณีไปปฏิบตัิหน้ำที่ และโบนสั โดยกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนทัง้หมดต้องได้รับกำรอนมุตัิจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท  

ส ำหรับค่ำตอบแทนกรรมกำรในปี 2563 นัน้ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปี ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 22 กรกฎำคม 
2563 ได้มีมติอนมุตัิก ำหนดงบประมำณคำ่ตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชดุยอ่ยของบริษัท 
ภำยในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บำท ทัง้นี ้นโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัทนัน้ บริษัทจะจ่ำยค่ำตอบแทน
ให้กับประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร ในรูปแบบของค่ำตอบแทนรำยเดือน เบีย้
ประชมุกรรมกำร และโบนสั ดงันี ้ 

กรรมการ 
ค่าตอบแทนรูปตัวเงนิ ปี 2563 (บาท)  

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

เบีย้ประชุม 
(ครัง้ละ) 

โบนัส 

คณะกรรมการบริษัท    
ประธำนกรรมกำร 250,000   
กรรมกำร 50,000 25,000  
คณะกรรมการตรวจสอบ    
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 25,000 25,000  
กรรมกำรตรวจสอบ  25,000  
คณะกรรมการบริหาร    
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 25,000 25,000  
กรรมกำรบริหำร  25,000  
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ    
ประธำนคณะกรรมกำร 10,000 25,000  
กรรมกำร  25,000  

____________________ 
หมำยเหต ุ
(1) ประธำนกรรมกำรบริษัทจะไม่ได้รับเบีย้ประชมุในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทอีก และในกรณีที่ประธำนกรรมกำรบริษัทไป
ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรในคณะกรรมกำรชดุยอ่ยอ่ืนๆ จะไมไ่ด้คำ่ตอบแทนและเบีย้ประชมุใดๆ  

(2) ประธำนกรรมกำรบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์อ่ืนได้แก่ รถประจ ำต ำแหน่งพร้อมคนขบั (ซึ่งค่ำใช้จ่ำยบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบ ไม่ได้
รวมกบังบประมำณที่ขออนมุตัิจำกผู้ ถือหุ้น) 

(3) กรรมกำรบริษัทที่เป็นผู้บริหำรของบริษัทจะไมไ่ด้รับคำ่ตอบแทนในฐำนะกรรมกำร 
(4) กรรมกำรบริษัทจะได้รับเบีย้เลีย้งในกรณีที่ต้องเดินทำงไปปฏิบตัิงำนให้บริษัทตำมอตัรำที่บริษัทก ำหนด 
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(5) กรรมกำรบริษัทจะได้รับคำ่เบีย้ประกนัชีวิตและคำ่เบีย้ประกนัสขุภำพประจ ำปี (ซึง่คำ่ใช้จำ่ยบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบ ไมไ่ด้รวมกบั
งบประมำณที่ขออนมุตัิจำกผู้ ถือหุ้น) 

ส ำหรับปี 2563 ค่ำตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงิน ส ำหรับประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ กรรมกำรที่ไม่เป็น
ผู้บริหำร รวมเป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 15,716,250 บำท ซึ่งประกอบด้วย ค่ำตอบแทนรำยเดือน เบีย้ประชุม และโบนสั 
ทัง้นี ้กรรมกำรบริษัทที่เป็นผู้บริหำรไม่ได้รับค่ำตอบแทนในฐำนะเป็นกรรมกำรบริษัท โดยมีรำยละเอียดแยกเป็น
รำยบคุคล ดงันี ้ 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน
รายเดือน
รวมทัง้ปี 

2563 (บาท) 

ค่าเบีย้
ประชุม
รวมทัง้ปี 

2563 
(บาท) 

โบนัส 
(บาท)  

1. นำยประเสริฐ บญุสมัพนัธ์  ประธำนกรรมกำร และกรรมกำร
อิสระ  

3,000,000  - 877,500 

2. นำยวินจิ ศิลำมงคล (1)  กรรมกำรอิสระ ประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ

กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 

687,500 525,000 604,180 

3. นำงภทัรียำ เบญจพลชยั กรรมกำรอิสระ ประธำน
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและ
สรรหำ กรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 

763,333 700,000 650,320 

4. นำยธีรนนัท์ ศรีหงส ์(1) กรรมกำรอิสระ ประธำน
คณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน  
ประธำนคณะกรรมกำรพฒันำ

ธุรกิจใหม ่และกรรมกำรตรวจสอบ 

641,667 500,000 464,750 

5. นำยสมประสงค์ บญุยะชยั กรรมกำร 600,000 400,000 607,500 

6. นำยเกว็ก บคั ไช กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 600,000 700,000 607,500 

7. ดร. ภเูวียง ประค ำมินทร์ กรรมกำร 600,000 325,000 607,500 

8. นำงชรินทร วงศ์ภธูร (1)  กรรมกำรอิสระ ประธำน
คณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน  

และกรรมกำรตรวจสอบ 

172,000 300,000 142,750 

9. ศ.ส ำเรียง เมฆเกรียงไกร (1) กรรมกำรอิสระ ประธำน
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและ
สรรหำ และกรรมกำรก ำหนด

คำ่ตอบแทน  

172,000 325,000 142,750 

รวม 7,236,500 3,775,000 4,704,750 

_____________________ 
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หมำยเหต ุ

 (1)         นำยวินิจ ศิลำมงคล และนำยธีรนนัท์ ศรีหงส์ ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ แทนนำงชรินทร วงศ์ภธูรและศำสตรำจำรย์ส ำเรียง เมฆ
เกรียงไกร ที่ลำออกจำกต ำแหน่ง มีผลเม่ือวนัที่ 27 มีนำคม 2563 มติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทวำระ ครัง้ที่ 6/2563 เม่ือวนัที่ 24 
มีนำคม 2563 

ทัง้นี ้ในปี 2563 นำยประเสริฐ บญุสมัพนัธ์ กรรมกำรอิสระของบริษัท ได้รับค่ำตอบแทนจำกกำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรอิสระในบริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท เป็นเงินจ ำนวน 3,752,950 
บำท 

8.1.3 การก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

คณะกรรมกำรของบริษัทใช้อ ำนำจในกำรก ำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยใช้อ ำนำจหน้ำที่ในกำร
บริหำรงำน ตำมวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติที่ประชมุของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซึง่จะท ำกำรบริหำรงำนผำ่นที่ประชุม
คณะกรรมกำร โดยกำรพิจำรณำและอนมุตัิ และ/หรือ ให้อ ำนำจแก่คณะกรรมกำรชดุยอ่ยตำ่งๆ และ/หรือ มอบอ ำนำจ
ให้แก่บุคคลใดแล้วแต่กรณี เพื่อกำรบริหำรงำน โดยกำรส่งตวัแทนไปนัน้จะต้องเป็นไปตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นของ
บริษัท อย่ำงไรก็ตำม กำรด ำเนินกำรบริหำรนัน้จะต้องอยู่ภำยใต้กำรก ำกบัดแูลของคณะกรรมกำรบริษัทซึ่งจะต้อง
เป็นไปด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริต และรักษำผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นอยำ่งสงูสดุเป็นส ำคญั 

คณะกรรมกำรบริษัทจะก ำกบัดแูลโดยกำรมอบอ ำนำจให้กรรมกำร และ/หรือ ผู้บริหำร เข้ำไปเป็นตวัแทนของ
บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม โดยจะมีมำตรกำรและขัน้ตอนในกำรบริหำรจัดกำรผ่ำนคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่ง
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ จะท ำกำรคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะด ำรงต ำแหน่งเป็น
กรรมกำร และ/หรือ ผู้บริหำร แล้วแต่กรณี ผ่ำนที่ประชุมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ เพื่อพิจำรณำเลือก
บคุคลที่เห็นสมควร แล้วจึงน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำและแต่งตัง้ให้เป็นกรรมกำรบริษัทยอ่ย และ/
หรือ บริษัทร่วมตอ่ไป 

ทัง้นี ้กรรมกำร และ/หรือ ผู้บริหำร ที่ได้รับกำรแต่งตัง้ดังกล่ำว จะต้องด ำเนินกำรบริหำรงำนให้เป็นไปตำม
นโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยไว้ โดยจะต้องยึดหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี จรรยำบรรณ และ
นโยบำยต่ำงๆ ของบริษัท ที่ได้มีกำรวำงไว้อยำ่งเคร่งครัด ซึ่งยึดถือผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และบริษัทเป็นหลกั โดย
ไม่สำมำรถด ำเนินกำรใดๆ อนัขดัต่อวตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท รวมถึงจะต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม
ระบบควบคมุภำยใน อีกทัง้กำรด ำเนินงำนในกิจกำรบริหำรจะต้องเป็นไปตำมแบบแผนที่ดีโดยไมข่ดัตอ่นโยบำยของ
บริษัทในเร่ืองต่ำงๆ อำทิเช่น วิธีกำรปฏิบัติในกำรออกเสียงในแต่ละวำระ ขัน้ตอนกำรขอควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรกลไกกำรก ำกบัดแูล  

กำรเปิดเผยข้อมูลส ำหรับฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรกับบุคคลที่เก่ียวโยงกนั กำร
ได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงระบบควบคุมภำยในของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลกัและมีควำม
เหมำะสม รัดกุม เพียงพอ ซึ่งกำรด ำเนินกำรดงักลำ่วต้องเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ และหลกักฎหมำยตำ่งๆ ที่เก่ียวข้อง 
รวมถึงกำรก ำกับดูแลที่ดี และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ 

8.1.4  การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการ 

 บริษัทและคณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคญัในเร่ืองกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี โดยได้ก ำหนดนโยบำยและแนว
ปฎิบตัิที่เก่ียวข้องไว้ในนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและคู่มือจรรยำบรรณของบริษัท พร้อมทัง้ส่งเสริมให้เกิดกำร
ปฎิบตัิอยำ่งแท้จริง เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมัน่ และสง่เสริมให้มีกำรร่วมมือกนัระหวำ่งผู้มีสว่นได้เสยีในกลุม่ตำ่งๆ ทัง้ผู้ ถือ
หุ้น พนกังำน ลกูค้ำ คู่ค้ำ เจ้ำหนี ้คู่แข่ง ตลอดจนชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวมอย่ำงเหมำะสม ตำมบทบำท
หน้ำที่ และตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทกุฝ่ำย อีกทัง้ยงัได้ค ำนงึถึงสทิธิมนษุยชนและกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต 
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ซึ่งบริษัทได้ให้ควำมส ำคญัและตระหนกัดีวำ่ควำมรับผิดชอบดงักลำ่วถือเป็นหวัใจของกำรพฒันำที่ยัง่ยืน  โดยในปีที่
ผำ่นมำ บริษัทได้มีกำรติดตำมเพื่อให้เกิดกำรปฎิบตัิตำมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีคลอบคลมุ 4 ประเด็นหลกั ดงันี ้

1. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests)  

 คณะกรรมกำรตระหนกัถึงกำรด ำเนินธุรกิจที่อำจจะท ำให้กรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนกังำน เข้ำไปมีสว่นเก่ียวข้อง
กบัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ และอำจเป็นผลให้ขำดควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ จึงได้ก ำหนดแนวทำง
ปฏิบตัิไว้ในคู่มือจรรยำบรรณของบริษัท โดยในรอบปีที่ผ่ำนมำ จำกกำรสอบทำนโดยสว่นงำนตรวจสอบภำยในและ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ไมป่รำกฎกรณีที่อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในบริษัท 

2. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์ 

 บริษัทมีกำรดแูลเร่ืองกำรใช้ข้อมลูภำยในให้เป็นไปตำมกฎหมำยและก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี โดยได้ก ำหนดไว้เป็น
ลำยลกัษณ์อกัษรในคู่มือจรรยำบรรณ และนโยบำยกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ โดยห้ำมมิให้ ผู้บริหำร และพนกังำนทกุ
ระดบั น ำข้อมลูบริษัทไปเปิดเผยหรือน ำไปใช้สว่นตน หรือกระท ำกำรที่อำจมีกำรขดัแย้งทำงผลประโยชน์ หำกฝ่ำฝืน
บริษัทถือวำ่เป็นควำมผิดอยำ่งร้ำยแรงและก ำหนดบทลงโทษขัน้สงูสดุ 

 บริษัทยงัก ำหนดให้ผู้บริหำร และพนกังำน ซึ่งอยู่ในหน่วยงำนที่ทรำบข้อมลูภำยในหลีกเลี่ยง หรืองดกำรซือ้ขำย
หลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลำ 1 เดือน ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินให้แก่สำธำรณชน นอกจำกนี ้บริษัทได้ให้
ควำมรู้และควำมเข้ำใจแก่ผู้บริหำรในระดบัตำ่งๆ เก่ียวกบัภำระหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์และกำร
เปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทตน คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกนัฉนัสำมีภริยำ และบตุรที่ยงัไม่บรรลุ
นิติภำวะ ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทัง้ บทลงโทษและตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย สว่นกำรสนบัสนนุข้อมลูให้กบับริษัทในเครือ บริษัทได้ก ำหนดหลกัเกณฑ์เพื่อป้องกนักำรร่ัวไหลของข้อมลู เช่น 
กำรขอหนงัสอืข้อตกลงในกำรเก็บรักษำควำมลบัและกำรห้ำมถ่ำยข้อมลูเอกสำรโดยไมไ่ด้รับอนญุำต 

 นอกจำกนี ้บริษัทมีกำรก ำหนดและจดัชัน้ควำมลบัในกำรจดักำรข้อมูล เพื่อปฏิบตัิตำมระเบียบกำรบริหำรจดักำร
ข้อมูลควำมลับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ รวมถึงสร้ำงควำมมัน่ใจให้กบันกัลงทนุ ผู้ ถือหุ้น คู่ค้ำ และผู้มีสว่นได้เสีย ในกำรจดักำรข้อมลูให้มีควำม
ปลอดภัย และเป็นแนวทำงปฏิบัติให้กับผู้บริหำร พนักงำน และผู้ที่เก่ียวข้อง ในกำรจัดกำรข้อมูลตำมระดับชัน้
ควำมลบั โดยระเบียบฉบบันี ้บริษัทได้ถือปฏิบตัิตำมมำตรฐำน ISO 27001 โดยปรับให้เหมำะสมกบับริบทของบริษัท 
นอกจำกนี ้บริษัทยังมีนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัยด้ำนระบบสำรสนเทศ  เพื่อเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กันไปอีกด้วย 
รวมทัง้ได้มีกำรปรับปรุงคูม่ือจรรยำบรรณ ในเร่ือง กำรใช้ข้อมลูภำยใน และกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของกลุม่บริษัท เพื่อ
สง่เสริมให้มีกำรปฎิบตัิสอดคล้องกบันโยบำยกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัท 

 ทัง้นี ้ บริษัทได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัททรำบถึงหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือครอง
หลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส หรือผู้ ที่อยู่กินด้วยกันฉันสำมีภริยำ และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะในบริษัท ต่อ
ส ำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับกำรแต่งตัง้ให้เป็นกรรมกำรหรือผู้ บริหำร และทุกครัง้ที่มีกำร
เปลีย่นแปลงกำรถือหลกัทรัพย์ดงักลำ่วต้องรำยงำนตอ่ส ำนกังำน ก.ล.ต. ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีมีกำรซือ้ ขำย 
โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์นัน้ ตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ อีกทัง้ ใน
ปี 2562 บริษัทได้มีกำรแก้ไขนโยบำยกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยเพิ่มเติมให้มีกำรแจ้งลว่งหน้ำก่อนกำรซือ้
ขำยหลกัทรัพย์ ดงันี ้“บคุคลที่บริษัทก ำหนดทกุคนท่ีมีควำมประสงค์ที่จะซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของกลุม่บริษัทจะต้องแจ้ง
คณะกรรมกำรบริษัทลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 1 วนัก่อนท ำกำรซือ้ขำย” 



                                       บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)                                                      ส่วนท่ี 2 กำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

แบบ 56-1 One Report ส่วนท่ี 2 หน้ำท่ี 73 

 

นอกจำกนี ้บริษัทยังได้ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้ บริหำรของบริษัทรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์และกำร
เปลีย่นแปลงกำรถือหลกัทรัพย์ตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ ำทกุไตรมำส โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 กำรถือ
หลกัทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท เป็นดงันี ้

รายช่ือกรรมการและ
ผู้บริหาร 

บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 

หุ้นสามัญ (หุ้น) 
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

(หน่วย) 
หุ้นกู้ (หน่วย) 

31 ธ.ค. 
62 

31 ธ.ค. 
63 

เพิ่ม / 
(ลด) 

31 ธ.ค. 
62 

31 ธ.ค. 
63 

เพิ่ม / 
(ลด) 

31 ธ.ค. 
62 

31 ธ.ค. 
63 

เพิ่ม / 
(ลด) 

นำยประเสริฐ บญุสมัพนัธ์ - - - - - - - - - 
คูส่มรส หรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนั
ฉนัสำมีภริยำ และบตุรท่ียงัไม่
บรรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

นำยวนิิจ ศลิำมงคล(1)  - - - - - - - - - 
คูส่มรส หรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนั
ฉนัสำมีภริยำ และบตุรท่ียงัไม่
บรรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

นำงภทัรียำ เบญจพลชยั - - - - - - - - - 
คูส่มรส หรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนั
ฉนัสำมีภริยำ และบตุรท่ียงัไม่
บรรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

นำยธีรนนัท์ ศรีหงส์(1) - - - - - - - - - 
คูส่มรส หรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนั
ฉนัสำมีภริยำ และบตุรท่ียงัไม่
บรรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

นำยสมประสงค์ บญุยะชยั - - - - - - - - - 
คูส่มรส หรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนั
ฉนัสำมีภริยำ และบตุรท่ียงัไม่
บรรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

นำยเกวก็ บคั ไช - - - - - - - - - 
คูส่มรส หรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนั
ฉนัสำมีภริยำ และบตุรท่ียงัไม่
บรรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

นำยเอนก พนำอภิชน  - - - - - - - - - 
คูส่มรส หรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนั
ฉนัสำมีภริยำ และบตุรท่ียงัไม่
บรรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

นำยอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์  - - - - - - - - - 
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รายช่ือกรรมการและ
ผู้บริหาร 

บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 

หุ้นสามัญ (หุ้น) 
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

(หน่วย) 
หุ้นกู้ (หน่วย) 

31 ธ.ค. 
62 

31 ธ.ค. 
63 

เพิ่ม / 
(ลด) 

31 ธ.ค. 
62 

31 ธ.ค. 
63 

เพิ่ม / 
(ลด) 

31 ธ.ค. 
62 

31 ธ.ค. 
63 

เพิ่ม / 
(ลด) 

คูส่มรส หรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนั
ฉนัสำมีภริยำ และบตุรท่ียงัไม่
บรรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

ดร. ภเูวียง ประค ำมินทร์ - - - - - - - - - 
คูส่มรส หรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนั
ฉนัสำมีภริยำ และบตุรท่ียงัไม่
บรรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

_____________________ 
หมำยเหต ุ

(1) นำยวินิจ ศิลำมงคล และนำยธีรนันท์ ศรีหงส์ ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ แทนนำงชรินทร วงศ์ภธูรและศ.ส ำเรียง เมฆ
เกรียงไกร ที่ลำออกจำกต ำแหน่ง มีผลเม่ือวนัที่ 27 มีนำคม 2563 มติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทวำระ ครัง้ที่ 6/2563 เม่ือ
วนัที่ 24 มีนำคม 2563 

3. การต่อต้านการทุจริต  

บริษัทต่อต้ำนกำรทจุริตทุกรูปแบบ  และถือปฏิบตัิตำมกฎหมำยทัง้หมดที่เก่ียวข้องกบักำรต่อต้ำนกำรทจุริตใน
ประเทศไทย รวมถึงบริษัทในกลุม่ที่ด ำเนินธุรกิจในต่ำงประเทศ โดยบริษัทได้จดัท ำนโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริต พร้อม
ทัง้ก ำหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกบักำรก ำกบัดแูลเพื่อป้องกนัและติดตำมควำมเสีย่งจำกกำรทุจริต ส ำหรับเป็นแนวปฏิบตัิ
ของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัททกุคน และมีกำรสนบัสนนุกิจกรรมที่เป็นกำรสง่เสริมให้พนกังำนทกุ
คนของบริษัทปฏิบตัิตำมนโยบำยดงักลำ่ว  

โดยในปี 2556 บริษัทได้เข้ำร่วมลงนำมในค ำประกำศเจตนำรมณ์ “แนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต” ในโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ซึ่งด ำเนินกำรโดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัท
ไทย ด้วยเลง็เห็นถึงควำมส ำคญัที่จะด ำเนินธุรกิจอยำ่งโปร่งใส และมีควำมตัง้มัน่ท่ีจะสนบัสนนุและตอ่ต้ำนกำรทจุริต
คอร์รัปชั่น โดยเมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ได้พิจำรณำและอนุมัติให้น ำส่งแบบ
ประเมินตนเอง โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำและสอบทำนข้อมลูแล้ว เพื่อเข้ำร่วมในกำรตรวจรับรองกำร
เป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตภำยในไตรมำสที่  4 ของปี 2557 โดย
คณะกรรมกำรแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทจุริต ได้มีมติให้บริษัทได้รับกำรรับรองกำรเป็น
สมำชิกแนวร่วมโครงกำรฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วเมื่อวนัท่ี 16 มกรำคม 2558 

ต่อมำในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 14/2560 เมื่อวนัที่ 13 ธันวำคม 2560 ได้พิจำรณำและ
อนมุตัิให้บริษัทยื่นตอ่อำยกุำรรับรองกำรเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต  

และในปี 2561 บริษัทได้รับกำรรับรองเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทจุริต 
ตำมโครงกำรกำรสร้ำงแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  (CAC) ต่อเนื่องเป็นวำระที่ 2  
หลงัจำกได้รับกำรรับรองครัง้แรกในปี 2558  

โดยในปี 2563 บริษัทได้ด ำเนินกำรเพื่อตอ่ต้ำนกำรทจุริตให้แก่พนกังำน ผำ่นกำรอบรมและทดสอบควำมรู้ควำม
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เข้ำใจในเร่ืองกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชนัซึง่เป็นหวัข้อหนงึในคูม่อืจรรยำบบรรณของบริษัท ผำ่นระบบ E-learning 
และในปีที่ผำ่นมำไมม่ีกำรตรวจพบกรณีทจุริตภำยในองค์กรแตอ่ยำ่งใด 

ทัง้นี ้บริษัทได้มีกำรเปิดนโยบำยฉบับนีไ้ว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net  หัวข้อ กำรก ำกับดูแล
กิจกำรท่ีดี > นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร > กำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต 

4. การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)  

 บริษัทยึดมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบ ถูกต้อง และโปร่งใส บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะปกป้องกำร
ด ำเนินงำนและทรัพย์สนิตำ่งๆ จำกควำมเสีย่งที่เกิดขึน้จำกกำรประพฤติที่ขดัตอ่คูม่ือจรรยำบรรณและกำรทจุริตตำ่งๆ 
ที่อำจเกิดขึน้ ซึ่งมีผลกระทบต่อช่ือเสียงหรือมูลค่ำของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจึงได้จัดท ำนโยบำยรับเร่ือง
ร้องเรียนและเบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทจุริตขึน้ เพื่อก ำหนดช่องทำงในกำรรำยงำนและสนบัสนนุให้กรรมกำร 
ผู้บริหำร พนกังำน และผู้มีสว่นได้เสยีให้ข้อมลูและรำยงำนเบำะแสกำรกระท ำผิดหรือกำรทจุริตใดๆ ที่เกิดขึน้ในบริษัท 
รวมถึงได้ก ำหนดกระบวนกำรขัน้ตอนในกำรจดักำรกบัเร่ืองที่ได้รับร้องเรียน กำรคุ้มครองผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ให้ข้อมลู 
และกำรรักษำควำมลบั 

ช่องทำงในกำรแจ้งเร่ืองร้องเรียนและเบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทจุริต 

1. เมื่อพนกังำนพบเห็นหรือมีเหตุอนัควรเช่ือโดยสจุริตว่ำมีกำรกระท ำผิดหรือกำรทุจริตเกิดขึน้เก่ียวข้องกบั
บริษัทหรือบริษัทในกลุม่ ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชำต้นสงักดั ตัง้แต่ระดบัผู้จดักำรทรำบโดยทนัที ไม่ว่ำด้วยวำจำหรือ
ลำยลกัษณ์อกัษร หำกไม่ได้รับกำรพิจำรณำให้แจ้งต่อผู้บงัคบับญัชำระดบัสงูขึน้ไปจนถึงระดบัหวัหน้ำสว่นงำน/ สำย
งำน  

2. หำกอยูใ่นสถำนกำรณ์ที่ไมเ่หมำะสมหรือไมส่ะดวกใจที่จะแจ้งตอ่ผู้บงัคบับญัชำ หรือสงสยัวำ่ผู้บงัคบับญัชำ
หรือผู้บริหำรของบริษัทเก่ียวข้องกบักำรกระท ำผิด พนกังำนสำมำรถเลอืกที่จะแจ้งผำ่นช่องทำง ดงันี ้  

2.1 หวัหน้ำหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน E-mail: headofia@thaicom.net   

2.2 ผู้จดักำรฝ่ำยกลยทุธ์งำนบคุคล E-mail: headofhr@thaicom.net  

2.3 Ethical Hotline ใน Intranet ของบริษัท ซึง่ข้อมลูจะถกูสง่ผำ่นโดยตรงไปยงั ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ หวัหน้ำหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน และหวัหน้ำหนว่ยงำนทรัพยำกรบคุคล 

2.4 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ (เป็นกรรมกำรภำยนอกที่มีควำมเป็นอิสระ) หรือ คณะกรรมกำร
ของบริษัท ตำมที่อยูด่งันี ้

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

63/21 ถนนรัตนำธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 11000 

หรือสง่ E-mail มำที่ headofac@thaicom.net  

3. ในกรณีที่ผู้บริหำรระดบัสงูที่เป็นผู้บริหำรระดบัฝ่ำย หรือเทียบเท่ำขึน้ไป หรือหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน หรือหัวหน้ำหน่วยงำนทรัพยำกรบุคคล เก่ียวข้องกับกำรกระท ำผิดหรือกำรทุจริต ให้แจ้งถึงประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือคณะกรรมกำรบริษัท 

4. ผู้บงัคบับญัชำ หรือหน่วยงำนต่ำงๆ ตำมข้อ 1 และ/หรือ 2 เมื่อได้รับแจ้งว่ำมีกำรกระท ำผิดและกำรทจุริต 
รวมทัง้หำกพบว่ำมีกำรกระท ำผิดหรือกำรทุจริตใดๆ เกิดขึน้ ให้แจ้งหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริษัท (หรือ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในของสำยงำนธุรกิจที่ตนเองสงักดั) ภำยใน 7 วนัท ำกำร เพื่อด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนกำร
สอบสวนท่ีก ำหนด 

http://www.thaicom.net/
mailto:headofia@thaicom.net
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5. ส ำหรับบุคคลภำยนอก สำมำรถแจ้งข้อร้องเรียนและเบำะแสได้ทำงเว็บไซต์ www.thaicom.net ในหวัข้อ 
“กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี” > “รับข้อร้องเรียนและแจ้งเบำะแส” โดยข้อมลูกำรร้องเรียนและเบำะแสจะถกูสง่ไปยงั 

5.1 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

5.2 หวัหน้ำหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน 

5.3 หวัหน้ำหนว่ยงำนทรัพยำกรบคุคล 

กำรด ำเนินกำรของบริษัทเมือ่ได้รับข้อร้องเรียน 

1. เมื่อได้รับเร่ืองร้องเรียนหรือเบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทจุริตผ่ำนทำงช่องทำงต่ำงๆ ที่บริษัทก ำหนด ให้
ด ำเนินกำรประเมินและตรวจสอบข้อมลูที่ได้รับในเบือ้งต้นให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัที่ได้รับเร่ืองร้องเรียน
หรือเบำะแสกำรกระท ำผิดหรือกำรทจุริต  

 หำกตรวจสอบข้อเท็จจริงและพบว่ำมีมลูกำรกระท ำผิดหรือกำรทจุริต ให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
หรือหนว่ยงำนท่ีได้รับมอบหมำยด ำเนินกำรเสนอคณะกรรมกำรจรรยำบรรณ และผู้มีอ ำนำจตำมที่ระบุ
ไว้แตง่ตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน 

 หำกตรวจสอบและพบว่ำไม่มีมูลข้อเท็จจริงใดๆ ตำมที่ร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแส ให้หน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในหรือหน่วยงำนที่ได้รับมอบหมำย แจ้งกลบัไปยงัผู้ ร้องเรียนและผู้ที่เก่ียวข้อง เพื่อยตุิ
เร่ืองร้องเรียนดงักลำ่ว 

2. คณะกรรมกำรสอบสวนจะต้องสอบสวนผู้ถกูกลำ่วหำ ผู้บงัคบับญัชำของผู้ถกูกลำ่วหำ รวมทัง้บคุคลอื่นที่
เก่ียวข้อง และจดัท ำรำยงำนผลกำรสอบสวนให้แล้วเสร็จภำยใน 45 วนั นบัจำกวนัท่ีได้รับทรำบหนงัสือแตง่ตัง้ แต่ถ้ำ
มีควำมจ ำเป็นซึง่ไมส่ำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำดงักลำ่วได้ ให้คณะกรรมกำรสอบสวน รำยงำน
เหตผุลที่ท ำให้กำรสอบสวนลำ่ช้ำ เพื่อขอขยำยเวลำตอ่ผู้ที่ลงนำมแตง่ตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน ครัง้ละไมเ่กิน 30 วนั 

3. เมื่อด ำเนินกำรสอบสวนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมกำรสอบสวนจดัท ำรำยงำนผลกำรสอบสวนเสนอต่อผู้ที่ลง
นำมแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน  และจดัท ำส ำเนำสง่ให้ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
หวัหน้ำหน่วยงำนกำรเงิน หวัหน้ำหน่วยงำนบญัชี หวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หวัหน้ำหน่วยงำนทรัพยำกร
บคุคล  หวัหน้ำหน่วยงำนกฎหมำย  และผู้ที่เก่ียวข้องแล้วแตล่ะกรณี รวมทัง้คณะกรรมกำรพิจำรณำลงโทษทำงวินยั
ในกรณีที่พบวำ่มีกำรกระท ำผิดทำงวินยั 

4. ในกรณีที่ผู้ ที่ลงนำมแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนและ /หรือหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเห็นว่ำ
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับกำรกระท ำผิดและกำรทุจริตไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วน ให้ผู้ที่ลงนำมแต่งตัง้คณะกรรมกำร
สอบสวนสัง่กำรให้คณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำรสอบสวนเพิ่มเติม หรือแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนชุดใหม่
เพื่อด ำเนินกำรสอบสวนได้ตำมที่เห็นสมควร 

กำรลงโทษทำงวินยัและกำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำย 

1. คณะกรรมกำรพิจำรณำลงโทษทำงวินยัจะต้องพิจำรณำลกัษณะกำรกระท ำผิดวินยัและก ำหนดบทลงโทษ
ทำงวินยักับผู้กระท ำผิด และเสนอให้ผู้มีอ ำนำจตำมที่ได้ระบุไว้อนุมตัิให้ด ำเนินกำรลงโทษทำงวินยักับผู้กระท ำผิด
ภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัท่ีได้รับรำยงำนผลกำรสอบสวน 

2. เมื่อมีกำรอนมุตัิให้ด ำเนินกำรลงโทษทำงวินยัแล้ว ให้หนว่ยงำนทรัพยำกรบคุคลจดัท ำค ำสัง่ลงโทษทำงวินยั 
เสนอให้ผู้มีอ ำนำจตำมที่ก ำหนดไว้ในนโยบำยอ ำนำจอนมุตัิ (Approval Authority Policy) อนมุตัิค ำสัง่ดงักลำ่วก่อน

http://www.thaicom.net/
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ด ำเนินกำรลงโทษทำงวินยักบัผู้กระท ำผิด และแจ้งค ำสัง่ลงโทษทำงวินยักบัผู้กระท ำผิด รวมทัง้ให้ผู้กระท ำผิดลงนำม
รับทรำบค ำสัง่ลงโทษดงักลำ่ว 

3. ในกรณีที่กำรกระท ำผิดหรือกำรทุจริตใดๆ ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน ช่ือเสียง ภำพลกัษณ์ของ
บริษัท หรือเป็นกำรปฏิบตัิฝ่ำฝืนกฎหมำย  ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำลงโทษทำงวินยัเสนอผู้มีอ ำนำจตำมที่ก ำหนดไว้
ในนโยบำยอ ำนำจอนมุตัิ (Approval Authority Policy) ของบริษัท เป็นผู้พิจำรณำตดัสนิวำ่จะด ำเนินคดีทำงแพง่และ/
หรือคดีอำญำตอ่ผู้กระท ำผิด โดยอำจร่วมพิจำรณำกบัหวัหน้ำหนว่ยงำนกฎหมำย หรือหนว่ยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง 

กำรแจ้งผลกบัผู้ ร้องเรียน 

บริษัทจะแจ้งควำมคืบหน้ำและผลกำรพิจำรณำเร่ืองร้องเรียนกำรกระท ำผิดและกำรทจุริตให้กบัผู้ ร้องเรียนที่ได้
เปิดเผยช่ือ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศพัท์ อีเมล์ หรือช่องทำงติดต่ออื่นๆ ไว้ อย่ำงไรก็ตำม ในบำงครัง้ด้วยเหตุผลควำม
จ ำเป็นในเร่ืองข้อมูลส่วนบุคคลและรักษำควำมลับ บริษัทอำจไม่สำมำรถให้ข้อมูลในรำยละเอียดเก่ียวกับกำร
สอบสวนหรือกำรลงโทษทำงวินยั 

 กำรคุ้มครองผู้ ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมลู 

1. บริษัทจะไม่ยินยอมให้มีกำรข่มขู่ คกุคำม ผู้ ร้องเรียน รวมถึงผู้ที่ให้ควำมร่วมมือ หรือควำมช่วยเหลือในกำร
สอบสวนด้วยเจตนำสุจริต บริษัทจะให้ควำมคุ้มครองและห้ำมพนักงำนหรือผู้บริหำรของบริษัทเลิกจ้ำง พักงำน 
ลงโทษทำงวินยั หรือขู่ว่ำจะด ำเนินกำรต่ำงๆ จำกกำรที่พนกังำนให้ข้อมลูเร่ืองกำรกระท ำผิดหรือกำรทจุริต หำกผู้ ใด
กระท ำกำรฝ่ำฝืนดงักลำ่วจะถกูลงโทษทำงวินยั 

2. หำกผู้ ร้องเรียนเห็นว่ำตนอำจเดือดร้อนเสียหำย สำมำรถร้องขอมำตรกำรคุ้มครองได้ตลอดเวลำ และบริษัท
อำจให้ควำมคุ้ มครองเพิ่มเติมเป็นพิเศษตำมควำมเหมำะสม โดยจะพิจำรณำจำกระดับควำมร้ำยแรงและ
ควำมส ำคญัของเร่ืองที่ร้องเรียน ในกรณีที่ผู้ ร้องเรียนถกูขม่ขู่ คกุคำม ให้รำยงำนตอ่หวัหน้ำหนว่ยงำนทรัพยำกรบคุคล
โดยทนัที ซึ่งหวัหน้ำหน่วยงำนทรัพยำกรบุคคลจะท ำหน้ำที่เป็นเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ให้ข้อมูล ตำม
นโยบำยฉบบันี ้

3. กรณีผู้ ร้องเรียนเป็นพนกังำนซึ่งให้ข้อมลูกำรกระท ำผิดหรือกำรทจุริตด้วยเจตนำสจุริต แม้ว่ำภำยหลงับริษัท
ได้ด ำเนินกำรสอบสวนแล้วและพบว่ำไม่มีกำรกระท ำผิดตำมที่ได้ร้องเรียน บริษัทจะไม่ด ำเนินกำรลงโทษใดๆ กับ
พนกังำนที่ให้ข้อมลู อย่ำงไรก็ตำม หำกผลกำรสอบสวนพบว่ำไม่มีมลูข้อเท็จจริงใดๆ ตำมที่ร้องเรียน และได้ท ำด้วย
เหตเุจตนำให้ร้ำย หรือจงใจให้เกิดผลที่เป็นอนัตรำย หรือให้ข้อมลูเท็จ บริษัทจะพิจำรณำด ำเนินกำรลงโทษพนกังำน 
ตำมข้อบงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำน ซึง่มีบทลงโทษตัง้แต ่ตกัเตือนด้วยวำจำหรือลำยลกัษณ์อกัษร พกังำน จนถึงให้ออก
จำกงำน รวมทัง้พิจำรณำด ำเนินคดีตำมกฎหมำย 

 กำรรักษำควำมลบั 

1. ผู้ที่เก่ียวข้องในกำรรับร้องเรียนและเบำะแสกำรกระท ำผิดหรือกำรทจุริต ต้องเก็บรักษำข้อมลูที่ได้รับมำไว้เป็น
ควำมลบั ไมเ่ปิดเผยแก่บคุคลหนึง่บคุคลใด เว้นแตเ่ป็นกำรเปิดเผยตำมควำมจ ำเป็นในกำรปฎิบตัิงำนเทำ่นัน้หรือเป็น
กำรปฏิบตัิตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

2. ห้ำมน ำรำยงำนผลกำรสอบสวนไปเปิดเผยแก่บคุคลใด ทัง้นี ้เพื่อเป็นกำรหลกีเลีย่งกำรสร้ำงควำมเสยีหำยตอ่
ช่ือเสียงของบคุคลผู้ถกูกลำ่วหำหำกภำยหลงัพบวำ่เป็นผู้บริสทุธ์ิ และเพ่ือป้องกนัควำมเสี่ยงทำงกฎหมำยท่ีอำจเกิด
ขึน้กบับริษัท 

โดยในปีที่ผ่ำนมำไมพ่บเบำะแสและกรณีที่เก่ียวข้องกบักำรทจุริตหรือละเมิดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของ
บริษัท 
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8.2  รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา 

8.2.1 จ านวนครัง้การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

การประชุม  
 

หมายเหตุ 
การประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
(การเข้าประชุม/  

สิทธิในการประชุม) 
1. นำยวินจิ ศิลำมงคล(1) ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

และกรรมกำรอิสระ 
8/8(1) ด ำรงต ำแหนง่ไมเ่ตม็ปี 

2. นำงภทัรียำ เบญจพลชยั กรรมกำรตรวจสอบ  
และกรรมกำรอิสระ 

10/10  

3. นำยธีรนนัท์ ศรีหงส์(1) กรรมกำรตรวจสอบ  
และกรรมกำรอิสระ 

8/8(1) ด ำรงต ำแหนง่ไมเ่ตม็ปี 

_____________________ 
หมำยเหต ุ

(1) นำยวินิจ ศิลำมงคล และนำยธีรนันท์ ศรีหงส์ ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ แทนนำงชรินทร วงศ์ภธูรและศ.ส ำเรียง เมฆ
เกรียงไกร ที่ลำออกจำกต ำแหน่ง มีผลเม่ือวนัที่ 27 มีนำคม 2563 มติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทวำระ ครัง้ที่ 6/2563 เม่ือ
วนัที่ 24 มีนำคม 2563 เน่ืองจำกทัง้สองทำ่นด ำรงต ำแหน่งไมเ่ต็มปี แตเ่ข้ำร่วมกำรประชมุครบตัง้แตว่นัที่ได้รับกำรแตง่ตัง้ 

8.2.2 รายงานผลการปฏิบัตหิน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ และรายชื่อ
กรรมการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

สรุปหน้าที่และความรับผิดชอบหลกัที่ส าคัญ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
นำยวินิจ ศิลำมงคล (ประธำน) 
นำงภทัรียำ เบญจพลชยั 
นำยธีรนนัท์ ศรีหงส์  

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่หลักในกำรช่วยสนับสนุน
คณะกรรมกำรบริษัทให้สำมำรถปฎิบตัิหน้ำที่ตำมควำมรับผิดชอบ
ในกำรก ำกับดูแลเร่ืองต่ำงๆ ดังนี  ้1) ควำมถูกต้องของรำยงำน
ทำงกำรเงิน 2) ควำมเพียงพอและมีประสทิธิผลของระบบกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงและกำรควบคมุภำยใน 3) กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและ
ระเบียบที่ เ ก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 4) คุณสมบัติ  ผลกำร
ปฏิบตัิงำนและควำมเป็นอิสระของผู้ สอบบญัชี 5) กำรปฏิบตัิงำน
ของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบตำมกฎบตัรที่อนมุตัิโดยคณะกรรมกำรบริษัท 
ทัง้นี  ้ส ำหรับข้อมูลจ ำนวนกำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ สำมำรถพิจำรณำได้จำก หัวข้อ 8.1.2 กำรเข้ำประชุม
กรรมกำร ข้ำงต้น และรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ปรำกฎ
ในเอกสำรแนบ 5 

       สรุปผลการปฏิบัตหิน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ 

คณะกรรมกำรบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมกำรชดุยอ่ยที่รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรบริษัท จ ำนวน 5 คณะ เพื่อ
ท ำหน้ำที่แบ่งเบำภำระควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุดจะปฎิบตัิหน้ำที่
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ตำมกฎบตัรซึ่งก ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบไว้อย่ำงชดัเจนและได้รับกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดย
คณะกรรมกำรชดุยอ่ยจะช่วยให้ค ำแนะน ำและข้อเสนอแนะในด้ำนตำ่งๆ ที่มีควำมเช่ียวชำญตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 
ทัง้นี ้องค์ประกอบของคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ รวมทัง้หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลกัที่ ส ำคัญและผลกำร
ปฎิบตัิงำนในรอบปีที่ผำ่นมำ สรุปได้ดงันี ้ 

คณะกรรมการชุดย่อย และรายชื่อ
กรรมการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

สรุปหน้าที่และความรับผิดชอบหลกัที่ส าคัญ 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
นำยธีรนนัท์ ศรีหงส์ (ประธำน) 
นำงภทัรียำ เบญจพลชยั 
นำยเอนก พนำอภิชน 

คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนท ำหน้ำที่ช่วยคณะกรรมกำร
บริษัทในกำรดแูลเร่ืองคำ่ตอบแทนของคณะกรรมกำรและผู้บริหำร 
รวมถึงกำรพิจำรณำผลกำรประเมินกำรปฎิบัติงำนของประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร และผู้ บริหำรระดับสูง ตลอดจนพิจำรณำ
หลกัเกณฑ์ นโยบำยค่ำตอบแทนที่เหมำะสม สอดคล้องกบัหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงูของบริษัท 
เพื่อเป็นกำรจงูใจแลรักษำผู้น ำองค์กรที่มีคณุภำพไว้กบับริษัท 
ทัง้นี  ้ส ำหรับข้อมูลจ ำนวนกำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำร
ก ำหนดคำ่ตอบแทน สำมำรถพิจำรณำได้จำก หวัข้อ 8.1.2 กำรเข้ำ
ประชุมกรรมกำร ข้ำงต้น และรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
ปรำกฎในเอกสำรแนบ 5 

คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา 
นำงภทัรียำ เบญจพลชยั (ประธำน) 
นำยวินิจ ศิลำมงคล 
นำยเอนก พนำอภิชน 

คณะกร รมกำ รบร ร ษัท ภิบำลและสร รหำท ำห น้ ำที่ ช่ ว ย
คณะกรรมกำรบริษัทในกำรพิจำรณำเร่ืองกระบวนกำรสรรหำ 
รวมถึงดูแลด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท และกำร
พฒันำอย่ำงยัง่ยืน เพื่อให้มัน่ใจว่ำกำรด ำเนินกำรดงักลำ่วเป็นไป
อย่ำงเหมำะสม และถกูต้องตำมหลกักำร โดยมีหน้ำที่หลกัในกำร
สรรหำกรรมกำร ทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัท 
กำรพิจำรณำแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง และดูแลกำรประเมินผล
กำรปฎิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัท รวมถึงดแูลให้บริษัทมกีำร
ปฎิบัติที่สอดคล้องกับมำตรำฐำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และ
กำรด ำเนินงำนในด้ำนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน เพื่อให้เป็นไปตำม
เปำ้หมำยที่วำงไว้ 
ทัง้นี  ้ส ำหรับข้อมูลจ ำนวนกำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำลและสรรหำ สำมำรถพิจำรณำได้จำก หัวข้อ 8.1.2 
กำรเข้ำประชุมกรรมกำรและรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
ปรำกฎในเอกสำรแนบ 5 

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจใหม่ 
นำยธีรนนัท์ ศรีหงส์ (ประธำน) 
นำยเอนก พนำอภิชน 
นำยอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์ 

คณะกรรมกำรพฒันำธุรกิจใหมท่ ำหน้ำที่ช่วยคณะกรรมกำรบริษัท
ในกำรก ำกบัดแูลกลยทุธ์ด้ำนกำรพฒันำธุรกิจใหม ่รวมถึงกำรร่วม
ลงทนุ กำรควบรวมกิจกำร ที่ไม่เก่ียวข้อง หรือเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ
ดำวเทียม และทบทวน กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรลงทุนและกำร
พฒันำธุรกิจใหม่ เพื่อให้มัน่ใจว่ำมีควำมสอดคล้องกบัเป้ำหมำย
และวตัถปุระสงค์ของบริษัทในด้ำนธุรกิจใหม ่  
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คณะกรรมการชุดย่อย และรายชื่อ
กรรมการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

สรุปหน้าที่และความรับผิดชอบหลกัที่ส าคัญ 

ทัง้นี ้ส ำหรับข้อมลูจ ำนวนกำรเข้ำประชมุของคณะกรรมกำรพฒันำ
ธุรกิจใหม่ สำมำรถพิจำรณำได้จำก หัวข้อ 8.1.2 ข้ำงต้น และ
รำยละเอียดกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ปรำกฎในเอกสำรแนบ 5 

คณะกรรมการบริหาร  
นำยเอนก พนำอภิชน (ประธำน) 
นำยเกว็ก บคัไช 
นำยอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์ 
นำยไพบลูย์ ภำนวุฒันวงศ์ 

คณะกรรมกำรบริหำรหน้ำที่ช่วยคณะกรรมกำรบริษัทในกำรให้
พิจำรณำกลยุทธ์ เป้ำหมำย แผนธุรกิจของบริษัท รวมทัง้กำร
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษัท และก ำกบั
ดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมวิสยัทศัน์ พันธะกิจ 
กลยุทธ์  และนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัท กฏหมำย 
กฎระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัท และเง่ือนไขพนัธะสญัญำที่ผกูพนั
บริษัท 
ทัง้นี ้ส ำหรับข้อมลูจ ำนวนกำรเข้ำประชมุของคณะกรรมกำรบริหำร 
สำมำรถพิจำรณำได้จำก หัวข้อ 8.1.2 กำรเข้ำประชุมกรรมกำร
และรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ปรำกฎในเอกสำรแนบ 5 

  


