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8.  รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากับดูแลกจิการ 

8.1. สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา 

คณะกรรมกำรบริษัทไดม้ีกำรติดตำมและก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษัทใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั 
และมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ โดยบทบำทหนำ้ที่หลกัของคณะกรรมกำรบริษัท คือ กำรท ำหนำ้ที่และก ำหนดทิศทำง 
กลยทุธข์องบริษัท รวมถึงกำรควบคมุดแูลกำรบริหำรงำนของบริษัทใหเ้ป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมแนวทำงกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณทำงธุรกิจ  

โดยคณะกรรมกำรบริษัทไดม้อบหมำยหนำ้ที่ในกำรกลั่นกรองเรือ่งตำ่งๆ ผ่ำนทำงคณะกรรมกำรชุดยอ่ย ภำยใต้
ขอบเขตหนำ้ที่อ  ำนำจที่คณะกรรมกำรบรษัิทมอบหมำยและอนมุตัิตำมกฎบตัรของคณะกรรมกำรชดุยอ่ยแตล่ะชดุ ซึง่ 
ณ วนัที่ 29 ตุลำคม 2564 เป็นตน้มำ คณะกรรมกำรบริษัทไดก้ ำหนดใหม้ีคณะกรรมกำรชุดย่อยที่รำยงำนตรงต่อ
คณะกรรมกำรบรษัิท ทัง้หมด 2 คณะ ไดแ้ก่ 

1) คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ง 

2) คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

 (รำยละเอียดกำรด ำเนินงำนประจ ำปี และกฎบตัรของคณะกรรมกำรชุดย่อยขำ้งตน้ สำมำรถศึกษำเพิ่มเติมไดจ้ำก
เอกสำรแนบล ำดบัท่ี 5)  

อีกทัง้ ยงัมีคณะกรรมกำรของฝ่ำยจดักำร จ ำนวน 3 คณะ ที่ท ำหนำ้ที่พิจำรณำและกลั่นกรองเรือ่งอื่นๆ ดงันี ้

1)   คณะกรรมกำรจดักำร: โดยรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท 

2)   คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง: โดยรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ง 

3)   คณะกรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืน: โดยรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรจดักำร 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบรษัิทไดม้อบหนำ้ที่กำรบริหำรกิจกำรประจ ำวนัและกำรด ำเนินธุรกิจใหก้บัฝ่ำยจดักำร
ผ่ำนทำงประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร ภำยใตข้อบเขตอ ำนำจหนำ้ที่และตำรำงอ ำนำจอนมุตัิ (Approval Authority) ที่ได้
อนมุตัิไว ้ 

โดยในปี 2564 คณะกรรมกำรบรษัิท ไดท้ ำหนำ้ที่พิจำรณำและอนมุตัิเรื่องตำ่งๆ ซึ่งสำมำรถสรุปสำระส ำคญัของ
เรือ่งที่ไดด้  ำเนินกำร ดงันี ้

 พิจำรณำอนมุตัิแผนกลยทุธ ์และตวัชีว้ดั (KPI) รวมถึงงบประมำณประจ ำปี 2564 ของบรษัิท 
 พิจำรณำงบกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
 พิจำรณำอนมุตัิรำยงำนควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรตอ่รำยงำนทำงกำรเงิน 
 พิจำรณำอนมุตัิกำรเปิดเผยขอ้มลูในแบบ 56-1 One Report/รำยงำนประจ ำปี 
 พิจำรณำควำมเสีย่งและผลประเมินกำรควบคมุภำยใน 
 พิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 
 พิจำรณำทบทวนโครงสรำ้งและองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบรษัิท และคณะกรรมกำรชดุยอ่ย 
 พิจำรณคดัเลอืกและแตง่ตัง้กรรมกำร 
 พิจำรณำนโยบำยและงบประมำณคำ่ตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564 
 พิจำรณำแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก ำหนดคำ่สอบบญัชีส ำหรบัปี 2564 
 จดัประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 
 พิจำรณำและติดตำมประเด็นขอ้กฎหมำยตำ่งๆ ของบรษัิท 
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8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด 

1) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเพื่อท ำหนำ้ที่ในกำรพิจำรณำ
คดัเลือก และกลั่นกรองบคุคลที่ไดร้บักำรเสนอช่ือ เพื่อกำรคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตำม
นโยบำยกำรสรรหำกรรมกำรของบริษัท โดยในกำรพิจำรณำคดัเลือกจะค ำนึงถึงสดัสว่น จ ำนวน ควำมหลำกหลำย 
และองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรที่เหมำะสมในดำ้นต่ำงๆ โดยจะพิจำรณำจำกทกัษะ และควำมรูค้วำมช ำนำญ
เฉพำะดำ้นของคณะกรรมกำรบรษัิทท่ีตอ้งกำรเพิ่มเติมและสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิท รวมถึง
ตอ้งเป็นผูท้ี่พรอ้มในกำรอทุิศเวลำในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่กรรมกำรบริษัทอยำ่งเต็มที่ และตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำม
กฎหมำย และหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยมีหลกัเกณฑก์ำรสรรหำ รวมถึงขัน้ตอนกำร
คดัเลอืกกรรมกำร ดงันี ้

1.1. ก ำหนดหลกัเกณฑ ์– คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนจะพิจำรณำสรรหำกรรมกำรโดยมีกำร
จัดท ำ Board Skill Matrix เพื่อใชเ้ป็นเกณฑก์ำรพิจำรณำคุณสมบตัิของกรรมกำรที่ตอ้งกำรสรรหำ โดย
พิจำรณำจำกทกัษะที่จ ำเป็นซึง่ยงัขำดอยู่ในคณะกรรมกำรบริษัท และสอดคลอ้งกบักลยทุธใ์นกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบรษัิท 

1.2.  วิธีกำรสรรหำ – พิจำรณำสรรหำบคุคลโดย 

 เปิดโอกำสใหค้ณะกรรมกำรแตล่ะทำ่นเสนอช่ือบคุคลที่พิจำรณำแลว้เห็นวำ่เป็นผูท้ี่เหมำะสม 

 เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้รำยย่อยเสนอช่ือบุคคลที่เห็นสมควรไดร้บักำรพิจำรณำผ่ำนทำงเว็บไซตข์อง
บรษัิทลว่งหนำ้ก่อนวนัประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่บรษัิทก ำหนด 

ทัง้นี ้เมื่อวนัที่ 15 มกรำคม 2564  บริษัทไดแ้จง้ตอ่ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและผูถื้อหุ้นทรำบ
ว่ำ ไดพ้น้ก ำหนดระยะเวลำกำรเสนอรำยช่ือบุคคลเพื่อเขำ้รบักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทแลว้ 
ปรำกฏว่ำไม่มีผูถื้อหุน้เสนอรำยช่ือบุคคลที่เห็นสมควรและมีคุณสมบตัิเหมำะสมไดร้บัเลือกตัง้เป็น
กรรมกำรบรษัิทแตอ่ยำ่งใด 

 ใหบ้รษัิทท่ีปรกึษำภำยนอก (Professional Search Firm) ช่วยคดักรองผูท้ี่มีคณุสมบตัิเหมำะสม 

 ให้เลขำนุกำรบริษัท น ำรำยช่ือผูท้ี่มีคุณสมบัติเหมำะสม ตำมที่ปรำกฏอยู่ในฐำนขอ้มูลกรรมกำร 
(Director Pool) ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และท ำเนียบกรรม
กำร (กรรมกำรอำชีพ) ของสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย มำประกอบกำรพิจำรณำ 

1.3 กำรคดัเลือก – คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน จะท ำกำรประเมินคณุสมบตัิเบือ้งตน้ของ
บคุคลที่ไดร้บักำรเสนอช่ือ และคดัเลอืกผูท้ี่พิจำรณำแลว้เห็นวำ่เหมำะสม 

1.4 กำรแตง่ตัง้ – คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน จะเสนอช่ือบคุคลที่พิจำรณำแลว้เห็นสมควร
เสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทพิจำรณำเห็นชอบ ก่อนน ำช่ือเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อเลอืกตัง้
เป็นรำยบคุคล ในกรณีแตง่ตัง้กรรมกำรท่ีถึงครำวตอ้งออกตำมวำระ และแตง่ตัง้กรรมกำรใหม ่ 

ส ำหรบักรณีที่ต  ำแหน่งกรรมกำรวำ่งลงเพรำะเหตอุื่นนอกจำกออกตำมวำระ ใหเ้สนอต่อที่ประชมุคณะกรรมกำร
บรษัิทพิจำรณำแตง่ตัง้แทน 
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อย่ำงไรก็ดี กำรเลอืกตัง้กรรมกำรในที่ประชมุผูถื้อหุน้ มีหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำร ซึ่งเป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบรษัิท 
โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

1. ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ กรรมกำรตอ้งพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระเป็นจ ำนวน 1 ใน 3 โดยให้
กรรมกำรที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง และกรรมกำรที่ออกตำมวำระนีอ้ำจถกูเลือก
เขำ้มำด ำรงต ำแหนง่ตอ่ได ้

2. ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลอืกตัง้กรรมกำรตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้

2.1 ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทำ่กบัจ ำนวนหุน้ท่ีถือ 

2.2 ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตำมขอ้ 2.1 เพื่อที่จะเลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือ
หลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได ้ในกรณีที่เลือกตัง้บคุคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่
ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้

2.3 บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดร้บักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน
กรรมกำรท่ีจะพงึมีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ไดร้บักำรเลอืกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมี
คะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธำนเป็นผู้
ออกเสยีงชีข้ำด 

3. กรณีที่ต  ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกออกตำมวำระดงักล่ำว ใหค้ณะกรรมกำรมีมติดว้ย
คะแนนไมน่อ้ยกวำ่ 3 ใน 4 ของกรรมกำรท่ีเหลอือยูเ่ลอืกบคุคลใดบคุคลหนึง่ ซึง่มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะ
ตอ้งหำ้มตำมมำตรำ 68 แหง่พระรำชบญัญตัิบรษัิทมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 เขำ้มำเป็นกรรมกำรแทนในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป เวน้แต่วำระของกรรมกำรจะเหลืออยู่ไม่ถึงสองเดือน บุคคลซึ่งเขำ้เป็น
กรรมกำรแทนดงักลำ่วจะอยูใ่นต ำแหนง่กรรมกำรไดเ้พียงวำระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมกำรท่ีตนแทน 

โดยกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตอ้งมีคณุสมบตัิดงันี ้ 

1) กรรมการอิสระ 

กรรมกำรอิสระตอ้งมีคณุสมบตัิครบถว้นตำมที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และตอ้งสำมำรถดแูล
ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทุกรำยไดเ้ท่ำเทียมกัน และไม่ใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์นอกจำกนัน้ยงัตอ้ง
สำมำรถเขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทโดยใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระได  ้

กรรมกำรอิสระตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละ 0.1 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิท
ร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมกำรถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของ
กรรมกำรอิสระรำยนัน้ๆ ดว้ย 

(2) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นรว่มบรหิำรงำน ลกูจำ้ง พนกังำน ที่ปรกึษำที่ไดเ้งินเดือนประจ ำ หรอืผู้
มีอ  ำนำจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 
หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปีก่อน
วนัที่ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหำ้มดงักลำ่ว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระ
เคยเป็นขำ้รำชกำร หรอืที่ปรกึษำของสว่นรำชกำรซึง่เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษัิท 
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(3) ไมเ่ป็นบคุคลที่มีควำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหิต หรอืโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะที่เป็น บิดำ 
มำรดำ คู่สมรส พี่นอ้งและบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ 
หรอืบคุคลที่จะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิำร หรอืผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่หรอืผู้
มีอ  ำนำจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน 
รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของผูท้ี่มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับรษัิท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบริษัทเวน้แตจ่ะไดพ้น้จำก
กำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีไดร้บักำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ 

ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจตำมวรรคหนึง่ รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ที่กระท ำเป็นปกตเิพื่อประกอบกิจกำรกำร
เช่ำ หรือใหเ้ช่ำอสงัหำริมทรพัย ์รำยกำรเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริกำร หรือกำรให ้หรือรบัควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
ดว้ยกำรรบัหรือใหกู้ย้ืม ค ำ้ประกนั กำรใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติกำรณอ์ื่นท ำนองเดียวกนั ซึ่ง
เป็นผลใหบ้ริษัท หรือคู่สญัญำมีภำระหนีท้ี่ตอ้งช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของ
บริษัท หรือตัง้แต่ 20 ลำ้นบำทขึน้ไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ ทัง้นี ้กำรค ำนวณภำระหนีด้งักลำ่ว ใหเ้ป็นไปตำม
วิธีกำรค ำนวณมลูค่ำของรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำร
ท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนีด้งักลำ่วใหน้บัรวมภำระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวำ่ง 1 ปี
ก่อนวนัท่ีมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ 
ผู้มีอ  ำนำจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ  ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนักงำน  
สอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ี อ  ำนำจ
ควบคุมของบริษัทสงักัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัที่
ไดร้บักำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำย หรือ  
ที่ปรกึษำทำงกำรเงิน ซึ่งไดร้บัค่ำบริกำรเกินกวำ่ 2 ลำ้นบำทตอ่ปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
รว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ หรือ
หุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิำรทำงวิชำชีพนัน้ดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน่อ้ยกวำ่ 2 
ปีก่อนวนัท่ีไดร้บักำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ 

(7) ไม่เป็นกรรมกำรที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือ  
ผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอยำ่งเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักบักิจกำรของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนยัในหำ้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลกูจำ้ง พนกังำน ที่
ปรกึษำที่รบัเงินเดือนประจ ำ หรอืถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทอืน่ 
ซึง่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนั และเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

(9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  ำใหไ้มส่ำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบรษัิท 

ภำยหลงัไดร้บักำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตำมขอ้ (1) ถึง (9) แลว้ กรรมกำรอิสระอำจไดร้บั
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ใหต้ดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม 
บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบริษัท โดยมีกำรตดัสินใจในรูปแบบขององค์
คณะ (collective decision) ได ้ 
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บริษัทอำจแตง่ตัง้บคุคลที่มี หรือเคยมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจ หรือกำรใหบ้ริกำรทำงวิชำชีพเกินมลูค่ำตำมขอ้ 4 
หรือ 6 เป็นกรรมกำรอิสระได ้หำกคณะกรรมกำรบริษัทไดพ้ิจำรณำอย่ำงระมดัระวงั และมีควำมเห็นว่ำกำรแต่งตัง้
บุคคลดงักล่ำวไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบตัิหนำ้ที่และกำรใหค้วำมเห็นที่เป็นอิสระ และใหเ้ปิดเผยขอ้มลูต่อไปนีใ้น
หนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้ในวำระพิจำรณำแตง่ตัง้กรรมกำรอิสระดว้ย  

ก ลกัษณะควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจ หรอืกำรใหบ้รกิำรทำงวิชำชีพ ที่ท ำใหบ้คุคลดงักลำ่วมีคณุสมบตัิไมเ่ป็นไป
ตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนด 

ข เหตผุลและควำมจ ำเป็นท่ียงัคงหรอืแตง่ตัง้ใหบ้คุคลดงักลำ่วเป็นกรรมกำรอิสระ 

ค ควำมเห็นของคณะกรรมกำรของบรษัิทในกำรเสนอใหม้ีกำรแตง่ตัง้บคุคลดงักลำ่วเป็นกรรมกำรอิสระ 

2) กรรมการ 

(1) กรรมกำรบริษัทตอ้งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมที่ก ำหนดไวใ้นกฎหมำยว่ำดว้ยบริษัท
มหำชนจ ำกดั  

(2) กรรมกำรบริษัทตอ้งไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่ไดร้บักำรไวว้ำงใจใหบ้ริหำร
กิจกำรท่ีมหำชนเป็นผูถื้อหุน้ตำมที่ก ำหนดไวใ้นกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

(3) เป็นบคุคลที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ ์และควำมเช่ียวชำญในกำรบริหำรงำน รวมถึงตอ้ง
เป็นผูท้ี่มีควำมซื่อสตัย ์สจุรติ มีจรยิธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ 

(4) มีเวลำอยำ่งเพียงพอท่ีจะอทุิศควำมรู ้ควำมสำมำรถเพื่อปฏิบตัิหนำ้ที่ใหแ้ก่บรษัิทได  ้

การพิจารณากรรมการใหม่ 
 ช่วงปลำยเดือนตลุำคม 2564 บริษัทไดม้ีกำรสรรหำและแตง่ตัง้กรรมกำรใหม่ 7คน ไดแ้ก่ (1) นำยสมประสงค ์

บญุยะชยั (2) นำยบญุชยั ถิรำติ (3) นำยสพุร หลกัมั่นคง  (4) พลอำกำศเอกมำนตั วงษ์วำทย ์(5) ดร.ปรเมธี วิมลศิร ิ
(6) นำยสมชำย จิณโณวำท และ (7) ผศ. ดร.ปำรีณำ ศรีวนิชย ์เพื่อเขำ้ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรและกรรมกำรอิสระ 
แทน กรรมกำร ที่ลำออก  
การพิจารณากรรมการเดิม 

ส ำหรบักำรพิจำรณำกรรมกำรเดิมที่หมดวำระประจ ำปีที่น  ำเสนอในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ เพื่อกลบัเขำ้
ด ำรงต ำแหน่ง คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะพิจำรณำจำกปัจจัยต่ำงๆ อำทิเช่น ผลกำร
ปฏิบตัิงำน จ ำนวนกำรเขำ้ประชมุ ควำมต่อเนื่องในกำรบริหำรงำนและควำมช ำนำญที่สอดคลอ้งกบักลยทุธใ์นกำร
ด ำเนินธุรกิจของบรษัิท 

3) การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง 

(1) คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดใหม้ีแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งของประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรและผูบ้ริหำร
ระดบัสงูของบริษัท เพื่อรกัษำควำมเช่ือมั่นใหก้บัผูล้งทนุ องคก์ร ตลอดจนพนกังำนว่ำกำรด ำเนินงำน
ของบริษัท จะไดร้บักำรสำนต่ออย่ำงทันท่วงทีหำกต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรหรือผูบ้ ริหำร
ระดบัสงูวำ่งลง 

(2) คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ท ำหนำ้ที่ก ำหนด
หลกัเกณฑแ์ละแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง และพิจำรณำสรรหำ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร และผูบ้ริหำร
ระดับสูง ที่รำยงำนตรงต่อประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร  (CEO) ของบริษัท รวมทัง้จัดใหม้ีกำรทบทวน
แผนกำรสบืทอดต ำแหนง่เป็นประจ ำทกุปี และรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบรษัิททรำบ โดยพิจำรณำสรร
หำผูท้ี่เหมำะสมที่จะด ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรในกรณีที่มีต  ำแหน่งว่ำงลงและน ำเสนอ
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คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อแต่งตัง้ตอ่ไป รวมทัง้พิจำรณำก ำหนดหลกัเกณฑใ์นแผนกำรสืบทอดผูบ้รหิำร
ระดบัสงู ตัง้แต่ระดบัหวัหนำ้คณะผูบ้ริหำรดำ้นต่ำงๆ (C Level) ที่รำยงำนตรงต่อประธำนเจำ้หนำ้ที่
บรหิำร (CEO) เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบรษัิทพิจำรณำอนมุตัิ เป็นประจ ำทกุปีอยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

4) การอบรมและร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ส าหรับกรรมการและผู้บริหาร  

ขอ้มูล ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564  มีกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัทไดเ้ขำ้รบักำรอบรมและร่วมสมัมนำเพื่อ
พฒันำควำมรูส้  ำหรบักรรมกำรและผูบ้รหิำร ดงันี ้  

กรรมการ / ผู้บริหาร หลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา 
1. นำยสมประสงค ์บญุยะชยั 

ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรสรร
หำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

Intouch’s Board Seminar 2021: Cyber security 
the Future of Cyber Risk & New Space Economy:  
The New Frontier of Opportunities 

2. นำยบญุชยั ถิรำติ 
รองประธำนคณะกรรมกำร กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทน  

Intouch’s Board Seminar 2021: Cyber security 
the Future of Cyber Risk & New Space Economy:  
The New Frontier of Opportunities 

3. ดร.ปรเมธี วิมลศิร ิ
กรรมกำรอิสระ และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
และควำมเสีย่ง  

Intouch’s Board Seminar 2021: Cyber security 
the Future of Cyber Risk & New Space Economy:  
The New Frontier of Opportunities 

4. นำยสมชำย จิณโณวำท 
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบและควำม
เสีย่ง 

Intouch’s Board Seminar 2021: Cyber security 
the Future of Cyber Risk & New Space Economy:  
The New Frontier of Opportunities 

5. ผศ. ดร.ปำรณีำ ศรวีนิชย ์
 กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบและควำม

เสีย่ง 

Intouch’s Board Seminar 2021: Cyber security 
the Future of Cyber Risk & New Space Economy:  
The New Frontier of Opportunities 

6. นำยสพุร หลกัมั่นคง  
        กรรมกำร 

Intouch’s Board Seminar 2021: Cyber security 
the Future of Cyber Risk & New Space Economy:  
The New Frontier of Opportunities 

7. นำยคมิห ์สริทิวีชยั  
กรรมกำร 

Intouch’s Board Seminar 2021: Cyber security 
the Future of Cyber Risk & New Space Economy:  
The New Frontier of Opportunities 

8. นำยอนนัต ์แกว้รว่มวงศ ์ 
กรรมกำร และประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

Intouch’s Board Seminar 2021: Cyber security 
the Future of Cyber Risk & New Space Economy:  
The New Frontier of Opportunities 

9. นำยปฐมภพ สวุรรณศิร ิ
รกัษำกำรรองประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร และ 
หวัหนำ้คณะผูบ้รหิำรดำ้นกำรคำ้  

Intouch’s Board Seminar 2021: Cyber security 
the Future of Cyber Risk & New Space Economy:  
The New Frontier of Opportunities 

10. นำยอนวุฒัน ์สงวนทรพัยำกร 
 หวัหนำ้คณะผูบ้รหิำรดำ้นกำรเงิน 

Intouch’s Board Seminar 2021: Cyber security 
the Future of Cyber Risk & New Space Economy:  
The New Frontier of Opportunities 
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กรรมการ / ผู้บริหาร หลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา 
11. ดร.สกล กิตติวชัรำพงษ์     

หวัหนำ้ฝ่ำยงำนกำรตลำดและพฒันำธุรกิจ 
Intouch’s Board Seminar 2021: Cyber security 
the Future of Cyber Risk & New Space Economy:  
The New Frontier of Opportunities 

12.  นำยเอกชยั ภกัดรุงค ์
        หวัหนำ้ฝ่ำยงำนรฐักิจ 
 

Intouch’s Board Seminar 2021: Cyber security 
the Future of Cyber Risk & New Space Economy:  
The New Frontier of Opportunities 

13.   นำยสลลิ จำรุจินดำ 
       หวัหนำ้สว่นงำนกฎหมำยและก ำกบัดแูล 
 

Intouch’s Board Seminar 2021: Cyber security 
the Future of Cyber Risk & New Space Economy:  
The New Frontier of Opportunities 

14.   นำงพรรณี นิวำศนนัทร ์
        หวัหนำ้ฝ่ำยงำนกำรเงิน 

Intouch’s Board Seminar 2021: Cyber security 
the Future of Cyber Risk & New Space Economy:  
The New Frontier of Opportunities 

5) ผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 

เนื่องดว้ยในช่วงปลำยเดือนตลุำคม 2564 บริษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสรำ้งกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรชดุ
ย่อยทุกคณะ รวมถึงกำรแต่งตัง้กรรมกำรใหม่ บริษัทจึงพิจำรณำไม่จัดท ำกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน เนื่องจำก
คณะกรรมกำรท่ำนใหม่เขำ้มำปฎิบตัิหนำ้ที่ในระยะเวลำที่ค่อนขำ้งสัน้ ซึ่งหวัขอ้กำรประเมินและผลกำรประเมินอำจ
ไมส่ะทอ้นกบักำรปฎิบตัิหนำ้ที่ อยำ่งไรก็ดี บรษัิทยงัคงมีกำรก ำหนดเกณฑก์ำรประเมินไวเ้ช่นเดิม ดงัตอ่ไปนี ้ 

ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑก์ารประเมิน 
คณะกรรมการบริษัท 
การประเมินทัง้คณะ 
รูปแบบหลกัเกณฑก์ำรประเมินแบ่งออกเป็น 7 หัวขอ้ ไดแ้ก่ (1) นโยบำยของคณะกรรมกำร (2) โครงสรำ้งและ
คุณสมบัติของคณะกรรมกำร (3) บทบำท หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร  (4) กำรเตรียมและ
ด ำเนินกำรประชุม (5) กำรท ำหนำ้ที่ของกรรมกำร (6) ควำมสมัพันธ์กับฝ่ำยจัดกำร (7) กำรพัฒนำตนเองของ
กรรมกำรและกำรพฒันำผูบ้รหิำร 
การประเมินตนเองรายบุคคล 
รูปแบบหลักเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) ควำมรู้พืน้ฐำนเก่ียวกับบทบำทหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรบริษัท (2) ควำมรูพ้ืน้ฐำนเก่ียวกับองคก์ร (3) กำรประชุมคณะกรรมกำร (4) ควำมสัมพันธ์กับ
คณะกรรมกำร/คณะผูบ้รหิำร (5) กำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของทำ่นในฐำนะกรรมกำร 
คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง  
การประเมินทัง้คณะ 
รูปแบบหลกัเกณฑก์ำรประเมินแบ่งออกเป็น 2 หวัขอ้ ไดแ้ก่ (1) กำรท ำหนำ้ที่โดยรวมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
และควำมเสี่ยง (2) กำรปฏิบตัิหนำ้ที่เฉพำะดำ้นของคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง ประกอบดว้ย (2.1) 
กำรสอบทำนใหบ้ริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกตอ้งและเพียงพอ  (2.2) กำรสอบทำนดำ้นกำรควบคุม
ภำยใน และควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน (2.3) กำรสอบทำนใหบ้ริษัทปฏิบตัิตำมกฎหมำย ว่ำ
ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท  
(2.4) พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหนำ้ที่เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท (2.5) 
พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  (2.6) จัดท ำรำยงำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ง โดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษัิท 
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ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑก์ารประเมิน 
การประเมินตนเองรายบุคคล 
รูปแบบหลักเกณฑก์ำรประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสรำ้งและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร 
ประกอบดว้ย (1.1) กรรมกำรมีคณุสมบตัิ ควำมรู ้และประสบกำรณท์ี่เหมำะสมกบัธุรกิจของบริษัท (1.2) กรรมกำร
มีคณุสมบตัิ ควำมรู ้และประสบกำรณท์ี่เหมำะสมกบับทบำทที่ไดร้บัมอบหมำย (2) กำรประชุมของคณะกรรมกำร 
ประกอบดว้ย (2.1) กรรมกำรไดศ้ึกษำเอกสำรและขอ้มลูก่อนกำรประชุม (2.2) ระหว่ำงกำรประชุม กรรมกำรไดใ้ห้
ควำมเห็นที่เป็นประโยชนต์่อที่ประชุมอย่ำงเหมำะสม (2.3) กรรมกำรไดง้ดเวน้กำรเขำ้รว่มประชุมและงดออกเสยีง
ในรำยกำรท่ีตนเองมีสว่นไดเ้สยี (2.4) ประธำนกรรมกำรหรอืบคุคลที่ด  ำเนินกำรเป็นประธำนในท่ีประชมุ ไดก้ ำกบัให้
กำรประชุมด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  และ (3) บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
ประกอบดว้ย (3.1) ไดป้ฏิบตัิหนำ้ที่ของกรรมกำรตำมที่กฎหมำย กฎเกณฑ ์และกฎบตัร  (Charter) ไดก้ ำหนดไว้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ (3.2) มีเวลำและทุม่เทในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ใหก้บับริษัท (3.3) ไม่แทรกแซงกำรท ำงำนของฝ่ำย
จดักำร (3.4) มีกำรควบคมุและติดตำมกำรด ำเนินกำรของฝ่ำยจดักำรอย่ำงเหมำะสม  (3.5) พฒันำและเรียนรูเ้พื่อ
เพิ่มทกัษะในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่อยูต่ลอดเวลำ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
การประเมินทัง้คณะ 
รูปแบบหลกัเกณฑก์ำรประเมินแบ่งออกเป็น 5 หวัขอ้ ไดแ้ก่ (1) ควำมพรอ้มของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน (2) กำรก ำหนดนโยบำยและกระบวนกำรพิจำรณำ (3) กำรติดตำมและกำรประเมินผล (4) กำรประชมุ
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน (5) กำรท ำหนำ้ที่ของประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน 
การประเมินตนเองรายบุคคล 
รูปแบบหลกัเกณฑก์ำรประเมินแบ่งออกเป็น 10 หวัขอ้ ไดแ้ก่ (1) ผลกำรด ำเนินงำนโดยรวมของคณะกรรมกำรสรร
หำและก ำหนดค่ำตอบแทน (2) ควำมเขำ้ใจในบทบำทหนำ้ที่ของตนตำมกฎบตัร (3) กำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่
อย่ำงชดัเจน (4) ควำมสมัพนัธท์ี่ดีระหว่ำงกนั (5) มีกระบวนกำรพิจำรณำสรรหำและแต่งตัง้บคุคลที่จะเขำ้มำด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูงอย่ำงรอบคอบ และก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรบักรรมกำรและผูบ้ริหำร
ระดบัสงูที่เหมำะสม สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์และผลประกอบกำรธุรกิจและระดบัคำ่ตอบแทนในอตุสำหกรรม (6) 
จัดสรรเวลำในกำรพิจำณำเรื่องหลกัเกณฑแ์ละกระบวนกำรพิจำรณำที่เหมำะสม (7) มีกำรจัดสรรเวลำในกำร
พิจำรณำแนวทำงแกไ้ขหำกไม่เป็นไปตำมกฎเกณฑท์ี่ก ำหนดอย่ำงเพียงพอ (8) มีกำรเตรียมตวัก่อนกำรประชมุทกุ
ครัง้ (9) กรรมกำรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นอยำ่งเป็นอิสระและปรำศจำกอคติ 
คณะกรรมการจัดการ 
การประเมินทัง้คณะ 
รูปแบบหลกัเกณฑก์ำรประเมินแบง่ออกเป็น 4 หวัขอ้ ไดแ้ก่ (1) โครงสรำ้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมกำรจดักำร 
(2) กำรด ำเนินกำรประชมุ (3) บทบำท หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ (4) ควำมรูแ้ละทกัษะในกำรวเิครำะหเ์ฉพำะทำง 
การประเมินตนเองรายบุคคล 
รูปแบบหลกัเกณฑก์ารประเมนิแบ่งออกเป็น 13 หวัขอ้ ไดแ้ก่ (1) ท่ำนมีควำมพึงพอใจในเรื่องผลกำรด ำเนินงำน
ของคณะกรรมกำรจดักำรโดยรวม (2) ท่ำนมีควำมพึงพอใจในเรื่องกำรด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำของคณะกรรมกำร
จดักำร (3) ท่ำนมีควำมเขำ้ใจในบทบำทหนำ้ที่ของตนตำมกฎบตัรของคณะกรรมกำรจดักำร (4) ท่ำนมีควำมเขำ้ใจ
ในกลยุทธ์ของบริษัท (5) คณะกรรมกำรจัดกำรมีควำมสมัพันธ์ที่ดีต่อกัน (6) บทบำทหนำ้ที่ของคณะกรรมกำร
จดักำรก ำหนดไวช้ดัเจน (7) กำรประเมินผลงำนของคณะกรรมกำรจดักำรมีกระบวนกำรที่เหมำะสม (8) กรรมกำร
จดักำรไดจ้ดัสรรเวลำในกำรพิจำรณำในเรือ่งผลกำรด ำเนินกำรของบรษัิทอยำ่งเพียงพอและเหมำะสม (9) กรรมกำร
จัดกำรไดจ้ัดสรรเวลำในกำรพิจำรณำในเรื่องแนวทำงกำรแก้ไขกำรด ำเนินงำนหำกไม่เป็นไปตำมที่ก ำหนดของ
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ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑก์ารประเมิน 
บริษัทอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม (10) กรรมกำรจัดกำรมีกำรเตรียมตวัก่อนกำรประชุมทุกครัง้ (11) กรรมกำร
จดักำรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นอยำ่งเป็นอิสระ (12) กรรมกำรจดักำรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นอยำ่งปรำศจำก
อคติ (13) ประธำนคณะกรรมกำรจดักำรเปิดโอกำส และสนบัสนนุใหก้รรมกำรทกุทำ่นแสดงควำมคิดเห็นอยำ่งเป็น
อิสระ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
การประเมินทัง้คณะ 
รูปแบบหลกัเกณฑก์ำรประเมินแบ่งออกเป็น 5 หวัขอ้ ไดแ้ก่ (1) องคป์ระกอบและคณุภำพ (2) ควำมเขำ้ใจในธุรกิจ 
และควำมเสี่ยงที่เก่ียวขอ้ง (3) กระบวนกำรและขัน้ตอนกำรปฏิบัติ (4) กิจกรรมกำรตรวจสอบ (5) กิจกรรมกำร
สือ่สำร 
การประเมินตนเองรายบุคคล 
รูปแบบหลกัเกณฑก์ำรประเมินแบง่ออกเป็น 12 หวัขอ้ ไดแ้ก่ (1) ควำมพงึพอใจในเรือ่งผลกำรด ำเนินงำน (2) ควำม
พึงพอใจในเรื่องกำรด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำ  (3) ควำมเขำ้ใจในบทบำทหนำ้ที่ตำมที่ก ำหนดในกฎบตัร (4) ควำม
เขำ้ใจในนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดบัองคก์รของบริษัท (5) ควำมสมัพนัธ์ที่ดีระหว่ำงกัน (6) กำรก ำหนด
บทบำทหนำ้ที่อย่ำงชดัเจน (7) มีกระบวนกำรที่เหมำะสมในกำรประเมินผลงำน (8) จดัสรรเวลำในกำรพิจำรณำใน
เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององคก์รอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม  (9) จัดสรรเวลำในกำรพิจำรณำในเรื่องกำร
บริหำรควำมเสี่ยง มำตรกำรบรรเทำควำมเสี่ยงที่ส  ำคัญอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม  (10) จัดสรรเวลำในกำร
พิจำรณำในเรื่องแนวทำงกำรแกไ้ขกำรด ำเนินงำน หำกไม่เป็นไปตำมก ำหนดอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม  (11) 
กรรมกำรมีกำรเตรยีมตวัก่อนกำรประชมุทกุ ครัง้ (12) กรรมกำรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นอยำ่งเป็นอิสระ  
คณะกรรมการการพัฒนาอยา่งยั่งยนื 
การประเมินทัง้คณะ 
รูปแบบหลกัเกณฑก์ำรประเมินแบง่ออกเป็น 6 หวัขอ้ ไดแ้ก่ (1) ดำ้นควำมพรอ้มของคณะกรรมกำรกำรพฒันำอยำ่ง
ยั่งยืน (2) ดำ้นกำรก ำหนดกลยทุธ์ (3) ดำ้นกำรบริหำรควำมเสี่ยง (4) ดำ้นกรอบกำรด ำเนินงำนกำรพฒันำอย่ำง
ยั่งยืน (5) ดำ้นกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน (6) ดำ้นกำรท ำหนำ้ที่ของประธำนคณะกรรมกำร
กำรพฒันำอยำ่งยั่งยืน 
การประเมินตนเองรายบุคคล 
รูปแบบหลกัเกณฑก์ำรประเมินแบ่งออกเป็น 14 หวัขอ้ ไดแ้ก่ (1) ควำมพึงพอใจในเรื่องผลกำรด ำเนินงำนโดยรวม 
(2) ควำมพึงพอใจในเรื่องกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ (3) ควำมเขำ้ใจในบทบำทหนำ้ที่ของตนตำมกฎบัตร (4) 
ควำมเขำ้ใจในกลยทุธก์ำรพฒันำอยำ่งยั่งยืนของบรษัิท (5) ควำมสมัพนัธท์ี่ดีระหวำ่งกนัของคณะกรรมกำร (6) กำร
ก ำหนดบทบำทหนำ้ที่อย่ำงชัดเจน (7) มีกระบวนกำรที่เหมำะสมในกำรประเมินผลงำน (8) จัดสรรเวลำในกำร
พิจำรณำในเรือ่งนโยบำยและทิศทำงกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืนขององคก์รอยำ่งเพียงพอและเหมำะสม (9) จดัสรรเวลำ
ในกำรพิจำรณำในเรือ่งกำรจดัท ำรำยงำนกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืน และผลกำรด ำเนินกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืนอื่นๆ ของ
บริษัทเพียงพอและเหมำะสม (10) จัดสรรเวลำในกำรพิจำรณำในเรื่องแนวทำงกำรแกไ้ขกำรด ำเนินงำน หำกไม่
เป็นไปตำมก ำหนดอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม (11) กรรมกำรมีกำรเตรียมตัวก่อนกำรประชุมทุกครัง้ (12) 
กรรมกำรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นอยำ่งเป็นอิสระ (13) กรรมกำรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นอยำ่งปรำศจำกอคติ 
(14) ประธำนเปิดโอกำสและสนบัสนนุใหก้รรมกำรทกุทำ่นแสดงควำมคิดเห็นอยำ่งเป็นอิสระ 
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 6) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) 

บริษัทมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผูด้  ำเนินกำร จดักำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของ
ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรเป็นประจ ำทกุปี โดยใชบ้รรทดัฐำนท่ีไดต้กลงกนัไวล้ว่งหนำ้ตำมเกณฑท์ี่เป็นรูปธรรม รวมทัง้
ผลปฏิบตัิงำนทำงกำรเงิน และผลงำนเก่ียวกบักำรปฏิบตัิตำมวตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธ์ 

 เกณฑก์ำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร แบง่เป็น 7 สว่น ดงันี ้

สว่นท่ีหนึง่ กำรประเมินผลดำ้นภำวะผูน้  ำ  

สว่นท่ีสอง กำรประเมินดำ้นกำรบรหิำรจดักำรดำ้นกำรเงิน 

สว่นท่ีสำม กำรประเมินดำ้นทกัษะและทศันคติ 

สว่นท่ีสี ่ กำรประเมินดำ้นควำมส ำเรจ็ของงำนท่ีส ำคญัตำมเปำ้หมำยในระยะเวลำ 12 เดือนที่ผำ่นมำ 

สว่นท่ีหำ้ กำรประเมินดำ้นกำรตดัสนิใจที่ส  ำคญัในรอบระยะเวลำ 12 เดือนที่ผำ่นมำ 

สว่นท่ีหก  กำรประเมินดำ้นควำมเตรยีมพรอ้มส ำหรบัควำมทำ้ทำยที่ส  ำคญัในอนำคต 

สว่นท่ีเจ็ด กำรประเมินดำ้นอื่นๆ  

ทัง้นี ้ผลกำรประเมินดงักลำ่วจะน ำไปสูก่ำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรในแต่ละปี และ
น ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิตอ่ไป 

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล  

1) การเข้าร่วมประชุม  

คณะกรรมกำรทุกท่ำนให้ควำมส ำคัญและอุทิศเวลำในกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ
คณะกรรมกำรชดุย่อยที่ตนด ำรงต ำแหน่งอยู ่รวมทัง้กำรเขำ้ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี  โดยตำรำงดำ้นลำ่งแสดง
ขอ้มูลกำรเขำ้ประชุมผูถื้อหุน้ กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยของกรรมกำรแต่ละท่ำน  
โดยเป็นขอ้มลูของคณะกรรมกำรปัจจบุนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564   

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

การเข้าร่วมประชุม / การประชุม
ทั้งหมด (คร้ัง) 
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1. นำยสมประสงค ์บญุยะชยั(1) ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ 
และกรรมกำรสรรหำและก ำหนด

คำ่ตอบแทน 

 
 

17/17(1)  1/1(1) 

2. นำยบญุชยั ถิรำติ(2) กรรมกำร รองประธำน
คณะกรรมกำร และกรรมกำรสรรหำ

และก ำหนดคำ่ตอบแทน  

 5/5(2)  1/1(2) 
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รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

การเข้าร่วมประชุม / การประชุม
ทั้งหมด (คร้ัง) 
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3. พลอำกำศเอกมำนตั วงษ์วำทย์(3) กรรมกำรอิสระ ประธำน
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด

คำ่ตอบแทน 

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

4. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ(4) กรรมกำรอิสระ ประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำม

เสีย่ง 

 3/3(4) 2/2(4)  

5. นำยสมชำย จิณโณวำท(5) กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ
และควำมเสีย่ง 

 3/3(5) 2/2(5)  

6. ผศ. ดร.ปำรณีำ ศรวีนิชย์(6) กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ
และควำมเสีย่ง  

 3/3(6) 2/2(6)  

7. นำยสพุร หลกัมั่นคง(7) กรรมกำร  5/5(7)   
8. นำยคิมห ์สริทิวชียั(8) กรรมกำร   1/1(8)    
9. นำยอนนัต ์แกว้รว่มวงศ ์ กรรมกำร และประธำนเจำ้หนำ้ที่

บรหิำร 

 
 

17/17   

_____________________ 
หมำยเหต ุ  
(1) นำยสมประสงค ์บุญยะชยั ไดร้บักำรแตง่ตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ มีผลเม่ือวนัที่ 21 ตลุำคม 

2564 โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทวำระพิเศษ ครัง้ที่ 12/2564 เม่ือวนัที่ 21 ตลุำคม 2564 และไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรง
ต ำแหน่ง กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่ 14/2564 เม่ือวนัที่ 29 ตลุำคม 2564 

(2) นำยบุญชยั ถิรำติ ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่ง รองประธำนคณะกรรมกำร มีผลเม่ือวนัที่ 21 ตลุำคม 2564 โดยมติที่ประชมุ
คณะกรรมกำรบรษัิทวำระพิเศษ ครัง้ที่ 12/2564 เม่ือวนัที่ 21 ตลุำคม 2564 และไดร้บักำรแตง่ตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดคำ่ตอบแทน โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่ 14/2564 เม่ือวนัที่ 29 ตลุำคม 2564 

(3) พลอำกำศเอกมำนัต วงษ์วำทย์ ไดร้ับกำรแต่งตั้งใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน มีผลเม่ือวนัที่ 29 ตลุำคม 2564 โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทวำระพิเศษ ครัง้ที่ 14/2564 เม่ือวนัที่ 29 ตลุำคม 
2564 

(4) ดร.ปรเมธี วิมลศิร ิไดร้บักำรแตง่ตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง มีผลเม่ือวนัที่ 
29 ตลุำคม 2564 โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทวำระพิเศษ ครัง้ที่ 14/2564 เม่ือวนัที่ 29 ตลุำคม 2564 

(5) นำยสมชำย จิณโณวำท ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง  มีผลเม่ือวันที่ 29 
ตลุำคม 2564 โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทวำระพิเศษ ครัง้ที่ 14/2564 เม่ือวนัที่ 29 ตลุำคม 2564 

(6) ผศ. ดร.ปำรีณำ ศรีวนิชย ์ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง  มีผลเม่ือวนัที่ 29 
ตลุำคม 2564 โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทวำระพิเศษ ครัง้ที่ 14/2564 เม่ือวนัที่ 29 ตลุำคม 2564 

(7) นำยสพุร หลกัมั่นคง ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำร มีผลเม่ือวนัที่ 21 ตลุำคม 2564 โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำร
บรษัิทวำระพิเศษ ครัง้ที่ 12/2564 เม่ือวนัที่ 21 ตลุำคม 2564 
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(8) นำยคิมห ์สิริทวีชยั ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำร มีผลเม่ือวนัที่ 13 ธันวำคม 2564 โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำร
บรษัิท ครัง้ที่ 17/2564 เม่ือวนัที่ 13 ธันวำคม 2564 

2) ค่าตอบแทนกรรมการ 

2.1 หลักเกณฑใ์นการก าหนดนโยบายค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนของบรษัิทพิจำรณำหลกัเกณฑใ์นกำรก ำหนดนโยบำยคำ่ตอบแทน 
ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร พิจำรณำจำกหนำ้ที่ ควำมรบัผิดชอบ และผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำร โดย
ประธำนกรรมกำร และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง ไดร้บัค่ำตอบแทนเพิ่มตำมหนำ้ที่ และควำม
รบัผิดชอบ รวมทัง้พิจำรณำเปรยีบเทียบกบัคำ่ตอบแทนกรรมกำรของบรษัิทจดทะเบียนในประเภท ขนำด ที่ใกลเ้คียง
กนั โดยจ ำนวนของคำ่ตอบแทนตอ้งสำมำรถจงูใจ และรกัษำกรรมกำรท่ีมีคณุภำพใหอ้ยูก่บับรษัิทได้ ซึง่กรรมกำรของ
บรษัิทมีสทิธิไดร้บัคำ่ตอบแทนในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ ซึง่คำ่ตอบแทน ไดแ้ก่ เงินเดือน เบีย้ประชมุ เบีย้เลีย้งกรณีไปปฏิบตัิ
หนำ้ที่ และโบนสั โดยคำ่ตอบแทนและงบประมำณตอ้งไดร้บักำรอนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้  

ส ำหรบัค่ำตอบแทนกรรมกำรในปี 2564 นัน้ ที่ประชุมผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปี ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 26 มีนำคม 
2564 ไดม้ีมติอนมุตัิก ำหนดงบประมำณคำ่ตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมกำรบรษัิท และคณะกรรมกำรชดุยอ่ยของบรษัิท 
ภำยในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บำท ทัง้นี ้นโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัทนัน้ บริษัทจะจ่ำยค่ำตอบแทน
ใหก้ับประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรที่ไม่เป็นผูบ้ริหำร ในรูปแบบของค่ำตอบแทนรำยเดือน เบีย้
ประชมุ และโบนสั ดงันี ้ 

กรรมการ 
ค่าตอบแทนรูปตัวเงนิ ปี 2564 (บาท)  

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

เบีย้ประชุม 
(คร้ังละ) 

โบนัส 

คณะกรรมการบริษัท    
ประธำนกรรมกำร 250,000   
กรรมกำร 50,000 25,000  
คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง    
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ง 25,000 25,000  
กรรมกำรตรวจสอบ  25,000  
คณะกรรมการชุดยอ่ยอื่นๆ    
ประธำนคณะกรรมกำร 10,000 25,000  
กรรมกำร  25,000  

____________________ 
หมำยเหต ุ
(1) ประธำนกรรมกำรบริษัทจะไม่ไดร้บัเบีย้ประชมุในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทอีก และในกรณีที่ประธำนกรรมกำรบริษัทไป
ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรหรอืกรรมกำรในคณะกรรมกำรชดุยอ่ยอ่ืนๆ จะไมไ่ดค้ำ่ตอบแทนและเบีย้ประชมุใดๆ  

(2) ประธำนกรรมกำรบรษัิทไดร้บัสิทธิประโยชนอ่ื์นไดแ้ก่ รถประจ ำต  ำแหน่งพรอ้มคนขบั (ซึ่งค่ำใชจ้่ำยบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบ ไม่ได้
รวมกบังบประมำณที่ขออนมุตัิจำกผูถื้อหุน้) 

(3) กรรมกำรบรษัิทที่เป็นผูบ้รหิำรของบรษัิทจะไมไ่ดร้บัคำ่ตอบแทนในฐำนะกรรมกำร 
(4) กรรมกำรบรษัิทจะไดร้บัเบีย้เลีย้งในกรณีที่ตอ้งเดินทำงไปปฏิบตัิงำนใหบ้รษัิทตำมอตัรำที่บรษัิทก ำหนด 
(5) กรรมกำรบรษัิทจะไดร้บัคำ่เบีย้ประกนัชีวิตและคำ่เบีย้ประกนัสขุภำพประจ ำปี (ซึง่คำ่ใชจ้ำ่ยบรษัิทเป็นผูร้บัผิดชอบ ไมไ่ดร้วมกบั
งบประมำณที่ขออนมุตัิจำกผูถื้อหุน้) 
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(6) กรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำร หรือพนักงำนของบริษัท หรือพนักงำนของผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือ ผูถื้อหุน้ใหญ่ และ กรรมกำรที่เป็น
ตัวแทนผูถื้อหุน้ใหญ่ (ซึ่งถือหุน้ในสัดส่วนที่มำกกว่ำรอ้ยละ 10) จะไม่ไดร้บัค่ำตอบแทนใดๆ (ค่ำตอบแทนรำยเดือน ค่ำเบีย้
ประชมุ และโบนสั) ในฐำนะกรรมกำรของบรษัิท  

ส ำหรบัปี 2564 ค่ำตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงิน ส ำหรบัประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ กรรมกำรที่ไม่เป็น
ผูบ้ริหำร รวมเป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 13,550,095.67 บำท ซึ่งประกอบดว้ย ค่ำตอบแทนรำยเดือน เบีย้ประชุม และ
โบนสั ทัง้นี ้กรรมกำรบริษัทที่เป็นผูบ้ริหำร หรือพนกังำนของบริษัท หรือพนกังำนของผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ หรือ ผูถื้อหุน้
ใหญ่ และ กรรมกำรท่ีเป็นตวัแทนผูถื้อหุน้ใหญ่ (ซึง่ถือหุน้ในสดัสว่นท่ีมำกกวำ่รอ้ยละ 10) จะไมไ่ดร้บัคำ่ตอบแทนใดๆ 
(คำ่ตอบแทนรำยเดือน คำ่เบีย้ประชมุ และโบนสั) ในฐำนะกรรมกำรของบรษัิท โดยมีรำยละเอียดคำ่ตอบแทนส ำหรบั
กรรมกำรท่ีมิสทิธิไดร้บัคำ่ตอบแทนแยกเป็นรำยบคุคล โดยเป็นขอ้มลูของคณะกรรมกำรปัจจบุนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2564  ดงันี ้ 

                   (หน่วย = บำท) 

รายชื่อกรรมการ 

ค่าตอบแทนราย
เดือน และเบีย้

ประชุม  
ปี 2564 

โบนัส  รวมทั้งสิน้ 

1.   นำยสมประสงค ์บญุยะชยั(1) 1,575,000 420,075 1,995,075 
2. พลอำกำศเอกมำนตั วงษ์วำทย์(2)   226,000   82,548    308,548 
3. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ(3)   282,500 114,607    397,107 
4. นำยสมชำย จิณโณวำท(4)   230,000   82,548    312,548 
5. ผศ. ดร.ปำรณีำ ศรวีนิชย์(5)   230,000   82,548    312,548 
6. นำยประเสรฐิ บญุสมัพนัธ์(6) 2,416,668 695,957 3,112,624 
7. นำยวินจิ ศิลำมงคล(7) 1,500,000 392,643 1,892,643 
8. นำงภทัรยีำ เบญจพลชยั(7) 1,250,000 244,952 1,494,952 
9. นำยธีรนนัท ์ศรหีงส์(7) 1,375,000 119,952 1,494,952 
10. ดร. ภเูวียง ประค ำมินทร์(8)   691,667 370,587 1,062,254 
11. นำยเกว็ก บคั ไช(9)   293,333   63,551    356,884 
12. นำยวิลลี ่เชำ(10)   710,000  99,961    809,961 

รวม 10,780,167 2,769,929 13,550,096 
_____________________ 

หมำยเหต ุ
(1) นำยสมประสงค ์บุญยะชยั ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ มีผลเม่ือวนัที่ 21 

ตลุำคม 2564 โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทวำระพิเศษ ครัง้ที่ 12/2564 เม่ือวนัที่ 21 ตลุำคม 2564 และไดร้บักำร
แตง่ตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่ 14/2564 เม่ือ
วนัที่ 29 ตลุำคม 2564 

(2)  พลอำกำศเอกมำนตั วงษว์ำทย ์ไดร้บักำรแตง่ตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน มีผลเม่ือวนัที่ 29 ตลุำคม 2564 โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทวำระพิเศษ ครัง้ที่ 14/2564 เม่ือวนัที่ 29 
ตลุำคม 2564 

(3) ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง  มีผล
เม่ือวนัที่ 29 ตลุำคม 2564 โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทวำระพิเศษ ครัง้ที่ 14/2564 เม่ือวนัที่ 29 ตลุำคม 2564 

(4) นำยสมชำย จิณโณวำท ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง มีผลเม่ือวนัที่ 
29 ตลุำคม 2564 โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทวำระพิเศษ ครัง้ที่ 14/2564 เม่ือวนัที่ 29 ตลุำคม 2564 
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(5) ผศ. ดร.ปำรณีำ ศรวีนิชย ์ไดร้บักำรแตง่ตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง มีผลเม่ือวนัที่ 
29 ตลุำคม 2564 โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทวำระพิเศษ ครัง้ที่ 14/2564 เม่ือวนัที่ 29 ตลุำคม 2564 

(6) นำยประเสรฐิ บญุสมัพนัธล์ำออกจำกต ำแหน่ง ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ มีผลเม่ือวนัที่ 21 ตลุำคม 2564   
(7) นำยวินิจ ศิลำมงคล นำงภทัรยีำ เบญจพลชยั และนำยธีรนนัท ์ศรหีงส ์ลำออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรอิสระ มีผลเม่ือวนัที่ 29 

ตลุำคม 2564  
(8) ดร. ภเูวียง ประค ำมินทร ์กรรมกำรผูแ้ทนกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม ลำออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำร มีผลเม่ือวนัที่ 

11 กนัยำยน 2564  
(9) นำยเกว็ก บคั ไช หมดวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร ในงำนประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ มีผลเม่ือวนัที่ 26 

มีนำคม 2564   
(10) นำยวิลลี่ เชำ ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรบริหำร แทนนำยเกว็ก บคัไช ที่หมดวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง มีผลเม่ือ

วนัที่ 26 มีนำคม 2564 มติที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทวำระ ครัง้ที่ 5/2564 เม่ือวนัที่ 26 มีนำคม 2564 และลำออกมีผลเม่ือวันที่ 
29 ตลุำคม 2564 

8.1.3 การก ากับดูแลบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

คณะกรรมกำรของบริษัทใช้อ ำนำจในกำรก ำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยใช้อ ำนำจหนำ้ที่ในกำร
บรหิำรงำน ตำมวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั และมติที่ประชมุของผูถื้อหุน้ของบรษัิท ซึง่จะท ำกำรบรหิำรงำนผำ่นที่ประชุม
คณะกรรมกำร โดยกำรพิจำรณำและอนมุตัิ และ/หรอื ใหอ้  ำนำจแก่คณะกรรมกำรชดุยอ่ยตำ่งๆ และ/หรอื มอบอ ำนำจ
ใหแ้ก่บุคคลใดแลว้แต่กรณี เพื่อกำรบริหำรงำน โดยกำรส่งตวัแทนไปนัน้จะตอ้งเป็นไปตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ของ
บริษัท อย่ำงไรก็ตำม กำรด ำเนินกำรบริหำรนัน้จะตอ้งอยู่ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลของคณะกรรมกำรบริษัทซึ่งจะตอ้ง
เป็นไปดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุรติ และรกัษำผลประโยชนข์องบรษัิทและผูถื้อหุน้อยำ่งสงูสดุเป็นส ำคญั 

คณะกรรมกำรบริษัทจะก ำกบัดแูลโดยกำรมอบอ ำนำจใหก้รรมกำร และ/หรือ ผูบ้ริหำร เขำ้ไปเป็นตวัแทนของ
บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม โดยจะมีมำตรกำรและขัน้ตอนในกำรบริหำรจัดกำรผ่ำนคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่ง
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน จะท ำกำรคดัเลอืกบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมำะสมที่จะด ำรงต ำแหนง่เป็น
กรรมกำร และ/หรือ ผูบ้ริหำร แลว้แต่กรณี ผ่ำนที่ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน เพื่อพิจำรณำ
เลอืกบคุคลที่เห็นสมควร แลว้จึงน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท เพื่อพิจำรณำและแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมกำรบรษัิทยอ่ย 
และ/หรอื บรษัิทรว่มตอ่ไป 

ทัง้นี ้กรรมกำร และ/หรือ ผูบ้ริหำร ที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ดังกล่ำว จะตอ้งด ำเนินกำรบริหำรงำนใหเ้ป็นไปตำม
นโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทไดม้อบหมำยไว ้รวมไปถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรบัฐำนะทำงกำรเงินและผลกำร
ด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั และกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยส์ินในบริษัทย่อยและหรือ
บรษัิทรว่มนั่นๆ โดยจะตอ้งยึดหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี จรรยำบรรณ และนโยบำยตำ่งๆ ของบรษัิท ตำมแนวทำง
ปฎิบัติที่ดี (Best Practice) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงจะต้อง
ด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมระบบควบคมุภำยในของบรษัิท หลกัเกณฑ ์และกฎหมำยตำ่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

8.1.4  การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการ 

 บริษัทและคณะกรรมกำรบริษัทใหค้วำมส ำคญัในเรื่องกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี โดยไดก้ ำหนดนโยบำยและแนว
ปฎิบตัิที่เก่ียวขอ้งไวใ้นนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและคู่มือจรรยำบรรณของบริษัท พรอ้มทัง้ส่งเสริมใหเ้กิดกำร
ปฎิบตัิอยำ่งแทจ้รงิ เพื่อสรำ้งควำมเช่ือมั่น และสง่เสรมิใหม้ีกำรรว่มมือกนัระหวำ่งผูม้ีสว่นไดเ้สยีในกลุม่ตำ่งๆ ทัง้ผูถื้อ
หุน้ พนกังำน ลกูคำ้ คู่คำ้ เจำ้หนี ้คู่แข่ง ตลอดจนชุมชน สงัคม และสิ่งแวดลอ้มโดยรวมอย่ำงเหมำะสม ตำมบทบำท
หนำ้ที่ และตอบสนองผลประโยชนท์ี่เป็นธรรมแก่ทกุฝ่ำย อีกทัง้ยงัไดค้  ำนงึถึงสทิธิมนษุยชนและกำรตอ่ตำ้นกำรทจุริต 
ซึ่งบริษัทไดใ้หค้วำมส ำคญัและตระหนกัดีวำ่ควำมรบัผิดชอบดงักลำ่วถือเป็นหวัใจของกำรพฒันำที่ยั่งยืน  โดยในปีที่
ผำ่นมำ บรษัิทไดม้ีกำรติดตำมเพื่อใหเ้กิดกำรปฎิบตัิตำมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีคลอบคลมุ 4 ประเด็นหลกั ดงันี ้
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1. การป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of Interests)  

 คณะกรรมกำรตระหนกัถึงกำรด ำเนินธุรกิจที่อำจจะท ำใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืพนกังำน เขำ้ไปมีสว่นเก่ียวขอ้ง
กบัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์และอำจเป็นผลใหข้ำดควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ จึงไดก้ ำหนดแนวทำง
ปฏิบตัิไวใ้นคู่มือจรรยำบรรณของบริษัท โดยในรอบปีที่ผ่ำนมำ จำกกำรสอบทำนโดยสว่นงำนตรวจสอบภำยในและ
คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ง ไมป่รำกฎกรณีที่อำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์นบรษัิท 

2. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน ์

 บริษัทมีกำรดแูลเรื่องกำรใชข้อ้มลูภำยในใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี โดยไดก้ ำหนดไวเ้ป็น
ลำยลกัษณอ์กัษรในคู่มือจรรยำบรรณ และนโยบำยกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์โดยหำ้มมิให ้ผูบ้ริหำร และพนกังำนทกุ
ระดบั น ำขอ้มลูบริษัทไปเปิดเผยหรือน ำไปใชส้ว่นตน หรือกระท ำกำรที่อำจมีกำรขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์หำกฝ่ำฝืน
บรษัิทถือวำ่เป็นควำมผิดอยำ่งรำ้ยแรงและก ำหนดบทลงโทษขัน้สงูสดุ 

 บริษัทยงัก ำหนดใหผู้บ้ริหำร และพนกังำน ซึ่งอยู่ในหน่วยงำนที่ทรำบขอ้มลูภำยในหลีกเลี่ยง หรืองดกำรซือ้ขำย
หลกัทรพัยข์องบริษัทในช่วงระยะเวลำ 1 เดือน ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินใหแ้ก่สำธำรณชน นอกจำกนี ้บริษัทไดใ้ห้
ควำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจแก่ผูบ้ริหำรในระดบัตำ่งๆ เก่ียวกบัภำระหนำ้ที่ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรพัยแ์ละกำร
เปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษัทตน คู่สมรส หรือผูท้ี่อยู่กินดว้ยกนัฉนัสำมีภริยำ และบตุรที่ยงัไม่บรรลุ
นิติภำวะ ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย  ์พ.ศ. 2535 รวมทัง้ บทลงโทษและตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย สว่นกำรสนบัสนนุขอ้มลูใหก้บับริษัทในเครือ บริษัทไดก้ ำหนดหลกัเกณฑเ์พื่อป้องกนักำรรั่วไหลของขอ้มลู เช่น 
กำรขอหนงัสอืขอ้ตกลงในกำรเก็บรกัษำควำมลบัและกำรหำ้มถ่ำยขอ้มลูเอกสำรโดยไมไ่ดร้บัอนญุำต 

 นอกจำกนี ้บรษัิทมีกำรก ำหนดและจดัชัน้ควำมลบัในกำรจดักำรขอ้มลู เพื่อปฏิบตัิตำมระเบียบกำรบรหิำรจดักำร
ข้อมูลควำมลับของตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรพัย ์รวมถึงสรำ้งควำมมั่นใจใหก้บันกัลงทนุ ผูถื้อหุน้ คู่คำ้ และผูม้ีสว่นไดเ้สีย ในกำรจดักำรขอ้มลูใหม้ีควำม
ปลอดภัย และเป็นแนวทำงปฏิบัติใหก้ับผูบ้ริหำร พนักงำน และผู้ที่เก่ียวขอ้ง ในกำรจัดกำรขอ้มูลตำมระดับชั้น
ควำมลบั โดยระเบียบฉบบันี ้บรษัิทไดถื้อปฏิบตัิตำมมำตรฐำน ISO 27001 โดยปรบัใหเ้หมำะสมกบับรบิทของบริษัท 
นอกจำกนี ้บริษัทยังมีนโยบำยดำ้นควำมปลอดภัยดำ้นระบบสำรสนเทศ  เพื่อเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กันไปอีกดว้ย 
รวมทัง้ไดม้ีกำรปรบัปรุงคูม่ือจรรยำบรรณ ในเรือ่ง กำรใชข้อ้มลูภำยใน และกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องกลุม่บรษัิท เพื่อ
สง่เสรมิใหม้ีกำรปฎิบตัิสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบรษัิท 

 ทัง้นี ้ บริษัทไดก้ ำหนดใหค้ณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัททรำบถึงหนำ้ที่ในกำรรำยงำนกำรถือครอ ง
หลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสำมีภริยำ และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะในบ ริษัท ต่อ
ส ำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำร และทุกครัง้ที่มีกำร
เปลีย่นแปลงกำรถือหลกัทรพัยด์งักลำ่วตอ้งรำยงำนตอ่ส ำนกังำน ก.ล.ต. ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีมีกำรซือ้ ขำย 
โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัยน์ัน้ ตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์อีกทัง้ ใน
ปี 2562 บริษัทไดม้ีกำรแกไ้ขนโยบำยกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบริษัท โดยเพิ่มเติมใหม้ีกำรแจง้ลว่งหนำ้ก่อนกำรซือ้
ขำยหลกัทรพัย ์ดงันี ้“บคุคลที่บรษัิทก ำหนดทกุคนท่ีมีควำมประสงคท์ี่จะซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องกลุม่บรษัิทจะตอ้งแจง้
คณะกรรมกำรบรษัิทลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 1 วนัก่อนท ำกำรซือ้ขำย” 

นอกจำกนี ้บริษัทยังได้ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทรำยงำนกำรถือหลักท รัพย์และกำร
เปลีย่นแปลงกำรถือหลกัทรพัยต์อ่คณะกรรมกำรบรษัิทเป็นประจ ำทกุไตรมำส โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 กำรถือ
หลกัทรพัยข์องกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษัิท เป็นดงันี ้
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รายชื่อกรรมการและ
ผู้บริหาร 

บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 

หุ้นสามัญ (หุ้น) ใบส าคัญแสดงสิทธิ (หน่วย)(1) หุ้นกู้ (หน่วย) 

31 ธ.ค. 
63 

31 ธ.ค. 
64 

เพิม่ / 
(ลด) 

31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64 เพิม่ / (ลด) 
31 ธ.ค. 

63 
31 ธ.ค. 

64 
เพิม่ / 
(ลด) 

นำยสมประสงค ์บญุยะชยั (2) - - - - - - - - - 
คูส่มรส หรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนั
ฉนัสำมีภรยิำ และบตุรท่ียงัไม่
บรรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

นำยบญุชยั ถิรำติ (3) - - - - - - - - - 
คูส่มรส หรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนั
ฉนัสำมีภรยิำ และบตุรท่ียงัไม่
บรรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

พลอำกำศเอกมำนตั  
วงษ์วำทย ์(4) 

- - - - - - - - - 

คูส่มรส หรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนั
ฉนัสำมีภรยิำ และบตุรท่ียงัไม่
บรรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

ดร.ปรเมธี วมิลศริ ิ(4) - - - - - - - - - 
คูส่มรส หรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนั
ฉนัสำมีภรยิำ และบตุรท่ียงัไม่
บรรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

นำยสมชำย จิณโณวำท (4) - - - - - - - - - 
คูส่มรส หรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนั
ฉนัสำมีภรยิำ และบตุรท่ียงัไม่
บรรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

ผศ. ดร.ปำรีณำ ศรีวนิชย ์(4) - - - - - - - - - 
คูส่มรส หรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนั
ฉนัสำมีภรยิำ และบตุรท่ียงัไม่
บรรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

นำยสพุร หลกัมั่นคง (5) - - - - - - - - - 
คูส่มรส หรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนั
ฉนัสำมีภรยิำ และบตุรท่ียงัไม่
บรรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

นำยคมิห ์สิรทิวีชยั (6) - - - - - - - - - 
คูส่มรส หรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนั
ฉนัสำมีภรยิำ และบตุรท่ียงัไม่
บรรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

นำยอนนัต ์แกว้รว่มวงศ ์ - - - - - - - - - 
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รายชื่อกรรมการและ
ผู้บริหาร 

บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 

หุ้นสามัญ (หุ้น) ใบส าคัญแสดงสิทธิ (หน่วย)(1) หุ้นกู้ (หน่วย) 

31 ธ.ค. 
63 

31 ธ.ค. 
64 

เพิม่ / 
(ลด) 

31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64 เพิม่ / (ลด) 
31 ธ.ค. 

63 
31 ธ.ค. 

64 
เพิม่ / 
(ลด) 

คูส่มรส หรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนั
ฉนัสำมีภรยิำ และบตุรท่ียงัไม่
บรรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

นำยปฐมภพ สวุรรณศริ ิ 13,379 13,379 - 96,738 - (96,738) - - - 
คูส่มรส หรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนั
ฉนัสำมีภรยิำ และบตุรท่ียงัไม่
บรรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

นำยอนวุฒัน ์สงวนทรพัยำกร - - - - - - - - - 
คูส่มรส หรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนั
ฉนัสำมีภรยิำ และบตุรท่ียงัไม่
บรรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

ดร.สกล กิตตวิชัรำพงษ ์    8,905 8,905 - 35,019 - (35,019) - - - 
คูส่มรส หรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนั
ฉนัสำมีภรยิำ และบตุรท่ียงัไม่
บรรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

นำยเอกชยั ภคัดรุงค ์ 7,509 7,509 - 38,502 - (38,502) - - - 
คูส่มรส หรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนั
ฉนัสำมีภรยิำ และบตุรท่ียงัไม่
บรรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

นำยสลิล จำรุจินดำ - - - 21,282 - (21,282) - - - 
คูส่มรส หรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนั
ฉนัสำมีภรยิำ และบตุรท่ียงัไม่
บรรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

นำงพรรณี นิวำศนนัทน ์ - - - 21,282 - (21,282) - - - 
คูส่มรส หรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนั
ฉนัสำมีภรยิำ และบตุรท่ียงัไม่
บรรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

_____________________ 
หมำยเหต ุ

(1) บริษัทไดจ้ัดใหมี้กำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมัญใหแ้ก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมี
จ ำนวนทัง้หมด 4 โครงกำร ตัง้แตปี่ 2556และโครงกำรนีไ้ดส้ิน้สดุลงแลว้ในปี 2564 

(2) นำยสมประสงค ์บุญยะชัย ไดร้บัแต่งตัง้เป็น ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ มีผลเม่ือวันที่ 21 ตุลำคม 2564 มติที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรษัิทวำระ ครัง้ที่ 12/2564 เม่ือวนัที่ 21 ตลุำคม 2564  

(3) นำยบุญชยั ถิรำติ ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่ง รองประธำนคณะกรรมกำร มีผลเม่ือวนัที่ 21 ตลุำคม 2564 โดยมติที่
ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทวำระพิเศษ ครัง้ที่ 12/2564 เม่ือวนัที่ 21 ตลุำคม 2564 
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(4) พลอำกำศเอกมำนตั วงษว์ำทย ์ดร.ปรเมธี วิมลศิร ินำยสมชำย จิณโณวำท และ ผศ. ดร.ปำรณีำ ศรวีนิชย ์ไดร้บักำรแตง่ตัง้ให้
ด  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ มีผลเม่ือวนัที่ 29 ตลุำคม 2564 โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทวำระพิเศษ ครัง้ที่ 14/2564 
เม่ือวนัที่ 29 ตลุำคม 2564 

(5) นำยสุพร หลักมั่นคง ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด  ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  มีผลเม่ือวันที่  21 ตุลำคม 2564 โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรษัิทวำระพิเศษ ครัง้ที่ 12/2564 เม่ือวนัที่ 21 ตลุำคม 2564 

(6) นำยคิมห์ สิริทวีชัย ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด  ำรงต ำแหน่งกรรมกำร มีผลเม่ือวันที่ 13 ธันวำคม 2564 โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่ 17/2564 เม่ือวนัที่ 13 ธันวำคม 2564  

3. การต่อต้านการทุจริต  

บริษัทต่อตำ้นกำรทุจริตทุกรูปแบบ และถือปฏิบตัิตำมกฎหมำยทัง้หมดที่เก่ียวขอ้งกบักำรต่อตำ้นกำรทจุริตใน
ประเทศไทย รวมถึงบริษัทในกลุม่ที่ด  ำเนินธุรกิจในต่ำงประเทศ โดยบริษัทไดจ้ดัท ำนโยบำยตอ่ตำ้นกำรทจุริต พรอ้ม
ทัง้ก ำหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกบักำรก ำกบัดแูลเพื่อป้องกนัและติดตำมควำมเสีย่งจำกกำรทจุรติ ส  ำหรบัเป็นแนวปฏิบตัิ
ของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษัททกุคน และมีกำรสนบัสนนุกิจกรรมที่เป็นกำรสง่เสริมใหพ้นกังำนทกุ
คนของบรษัิทปฏิบตัิตำมนโยบำยดงักลำ่ว  

โดยในปี 2556 บริษัทไดเ้ขำ้ร่วมลงนำมในค ำประกำศเจตนำรมณ์ “แนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต” ในโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ซึ่งด ำเนินกำรโดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบรษัิท
ไทย ดว้ยเลง็เห็นถึงควำมส ำคญัที่จะด ำเนินธุรกิจอยำ่งโปรง่ใส และมีควำมตัง้มั่นท่ีจะสนบัสนนุและตอ่ตำ้นกำรทจุริต
คอรร์ัปชั่น โดยเมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ได้พิจำรณำและอนุมัติให้น ำส่งแบบ
ประเมินตนเอง โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำและสอบทำนขอ้มลูแลว้ เพื่อเขำ้รว่มในกำรตรวจรบัรองกำร
เป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตภำยในไตรมำสที่  4 ของปี 2557 โดย
คณะกรรมกำรแนวรว่มปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทจุริต ไดม้ีมติใหบ้ริษัทไดร้บักำรรบัรองกำรเป็น
สมำชิกแนวรว่มโครงกำรฯ เป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้เมื่อวนัท่ี 16 มกรำคม 2558 

ต่อมำในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 14/2560 เมื่อวนัที่ 13 ธันวำคม 2560 ไดพ้ิจำรณำและ
อนมุตัิใหบ้รษัิทยื่นตอ่อำยกุำรรบัรองกำรเป็นสมำชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติ  

ในปี 2563 บริษัทไดด้  ำเนินกำรเพื่อต่อตำ้นกำรทุจริตใหแ้ก่พนกังำน ผ่ำนกำรอบรมและทดสอบควำมรูค้วำม
เขำ้ใจในเรือ่งกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชนัซึง่เป็นหวัขอ้หนงึในคูม่อืจรรยำบบรรณของบรษัิท ผำ่นระบบ E-learning 
และในปีที่ผำ่นมำไมม่ีกำรตรวจพบกรณีทจุรติภำยในองคก์รแตอ่ยำ่งใด 

ลำ่สดุในปี 2564 บริษัทไดร้บักำรรบัรองเป็นสมำชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทจุรติ 
ตำมโครงกำรกำรสรำ้งแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต  (CAC) ต่อเนื่องเป็นวำระที่ 3  
หลงัจำกไดร้บักำรรบัรองครัง้แรกและครัง้ที่ 2 ในปี 2558 และในปี 2561 ตำมล ำดบั  

โดยบรษัิทไดม้ีกำรเปิดนโยบำยฉบบันีไ้วใ้นเว็บไซตข์องบรษัิทท่ี www.thaicom.net  หวัขอ้ กำรก ำกบัดแูลกิจกำร
ที่ดี > นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร > กำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติ 

4. การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)  

 บริษัทยึดมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมรบัผิดชอบ ถูกตอ้ง และโปร่งใส บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะปกป้องกำร
ด ำเนินงำนและทรพัยส์นิตำ่งๆ จำกควำมเสีย่งที่เกิดขึน้จำกกำรประพฤติที่ขดัตอ่คูม่ือจรรยำบรรณและกำรทจุรติตำ่งๆ 
ที่อำจเกิดขึน้ ซึ่งมีผลกระทบต่อช่ือเสียงหรือมูลค่ำของผูถื้อหุน้ของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจึงไดจ้ัดท ำนโยบำยรบัเ รื่อง
รอ้งเรียนและเบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทจุริตขึน้ เพื่อก ำหนดช่องทำงในกำรรำยงำนและสนบัสนนุใหก้รรมกำร 

http://www.thaicom.net/
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ผูบ้รหิำร พนกังำน และผูม้ีสว่นไดเ้สยีใหข้อ้มลูและรำยงำนเบำะแสกำรกระท ำผิดหรอืกำรทจุรติใดๆ ที่เกิดขึน้ในบรษัิท 
รวมถึงไดก้ ำหนดกระบวนกำรขัน้ตอนในกำรจดักำรกบัเรื่องที่ไดร้บัรอ้งเรียน กำรคุม้ครองผูร้อ้งเรียนหรือผูใ้หข้อ้มลู 
และกำรรกัษำควำมลบั 

ช่องทำงในกำรแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนและเบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทจุรติ 

1. เมื่อพนกังำนพบเห็นหรือมีเหตุอนัควรเช่ือโดยสจุริตว่ำมีกำรกระท ำผิดหรือกำรทุจริตเกิดขึน้เก่ียวขอ้งกบั
บริษัทหรือบริษัทในกลุม่ ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชำตน้สงักดั ตัง้แต่ระดบัผูจ้ดักำรทรำบโดยทนัที ไม่ว่ำดว้ยวำจำหรอื
ลำยลกัษณอ์กัษร หำกไม่ไดร้บักำรพิจำรณำใหแ้จง้ต่อผูบ้งัคบับญัชำระดบัสงูขึน้ไปจนถึงระดบัหวัหนำ้สว่นงำน/ สำย
งำน  

2. หำกอยูใ่นสถำนกำรณท์ี่ไมเ่หมำะสมหรอืไมส่ะดวกใจที่จะแจง้ตอ่ผูบ้งัคบับญัชำ หรอืสงสยัวำ่ผูบ้งัคบับญัชำ
หรอืผูบ้รหิำรของบรษัิทเก่ียวขอ้งกบักำรกระท ำผิด พนกังำนสำมำรถเลอืกที่จะแจง้ผำ่นช่องทำง ดงันี ้  

2.1 หวัหนำ้หนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน E-mail: headofia@thaicom.net  

2.2 หวัหนำ้หนว่ยงำนทรพัยำกรบคุคล  E-mail: headofhr@thaicom.net  

2.3 Ethical Hotline ใน Intranet ของบรษัิท ซึง่ขอ้มลูจะถกูสง่ผำ่นโดยตรงไปยงั ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและควำมเสี่ยง หัวหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และหัวหนำ้หน่วยงำนทรพัยำกร
บคุคล 

2.4 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง (เป็นกรรมกำรภำยนอกที่มีควำมเป็นอิสระ) หรือ 
คณะกรรมกำรของบรษัิท ตำมที่อยูด่งันี ้

บรษัิท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

349 ชัน้ 28 อำคำรเอสเจ อินฟินทิวนั บิสสเินส คอมเพลก็ซ ์ถนนวภิำวดีรงัสติ แขวงจอมพล เขต
จตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

หรอืสง่ E-mail มำที่ headofac@thaicom.net  

3. ในกรณีที่ผูบ้ริหำรระดบัสงูที่เป็นผูบ้ริหำรระดบัฝ่ำย หรือเทียบเท่ำขึน้ไป หรือหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน หรือหัวหน้ำหน่วยงำนทรัพยำกรบุคคล เก่ียวข้องกับกำรกระท ำผิดหรือกำรทุจริต ให้แจ้งถึงประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ง หรอืคณะกรรมกำรบรษัิท 

4. ผูบ้งัคบับญัชำ หรือหน่วยงำนต่ำงๆ ตำมขอ้ 1 และ/หรือ 2 เมื่อไดร้บัแจง้ว่ำมีกำรกระท ำผิดและกำรทจุริต 
รวมทัง้หำกพบว่ำมีกำรกระท ำผิดหรือกำรทุจริตใดๆ เกิดขึน้ ใหแ้จ้งหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริษัท (หรือ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในของสำยงำนธุรกิจที่ตนเองสงักดั) ภำยใน 7 วนัท ำกำร เพื่อด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนกำร
สอบสวนท่ีก ำหนด 

5. ส ำหรบับุคคลภำยนอก สำมำรถแจง้ขอ้รอ้งเรียนและเบำะแสไดท้ำงเว็บไซต ์www.thaicom.net ในหวัขอ้ 
“กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี” > “รบัขอ้รอ้งเรยีนและแจง้เบำะแส” โดยขอ้มลูกำรรอ้งเรยีนและเบำะแสจะถกูสง่ไปยงั 

5.1 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ง 

5.2 หวัหนำ้หนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน 

5.3 หวัหนำ้หนว่ยงำนทรพัยำกรบคุคล 

 

mailto:headofia@thaicom.net
mailto:headofhr@thaicom.net
mailto:headofac@thaicom.net
http://www.thaicom.net/
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กำรด ำเนินกำรของบรษัิทเมือ่ไดร้บัขอ้รอ้งเรยีน 

1. เมื่อไดร้บัเรื่องรอ้งเรียนหรือเบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทจุริตผ่ำนทำงช่องทำงต่ำงๆ ที่บริษัทก ำหนด ให้
ด ำเนินกำรประเมินและตรวจสอบขอ้มลูที่ไดร้บัในเบือ้งตน้ใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัที่ไดร้บัเรื่องรอ้งเรยีน
หรอืเบำะแสกำรกระท ำผิดหรอืกำรทจุรติ  

 หำกตรวจสอบขอ้เท็จจริงและพบว่ำมีมลูกำรกระท ำผิดหรือกำรทจุริต ใหห้น่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
หรอืหนว่ยงำนท่ีไดร้บัมอบหมำยด ำเนินกำรเสนอคณะกรรมกำรจรรยำบรรณ และผูม้ีอ  ำนำจตำมที่ระบุ
ไวแ้ตง่ตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน 

 หำกตรวจสอบและพบว่ำไม่มีมูลข้อเท็จจริงใดๆ ตำมที่รอ้งเรียนหรือแจ้งเบำะแส ให้หน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในหรือหน่วยงำนที่ไดร้บัมอบหมำย แจง้กลบัไปยงัผูร้อ้งเรียนและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง เพื่อยตุิ
เรือ่งรอ้งเรยีนดงักลำ่ว 

2. คณะกรรมกำรสอบสวนจะตอ้งสอบสวนผูถ้กูกลำ่วหำ ผูบ้งัคบับญัชำของผูถ้กูกลำ่วหำ รวมทัง้บคุคลอื่นที่
เก่ียวขอ้ง และจดัท ำรำยงำนผลกำรสอบสวนใหแ้ลว้เสร็จภำยใน 45 วนั นบัจำกวนัท่ีไดร้บัทรำบหนงัสือแตง่ตัง้ แต่ถำ้
มีควำมจ ำเป็นซึง่ไมส่ำมำรถด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสร็จภำยในระยะเวลำดงักลำ่วได ้ใหค้ณะกรรมกำรสอบสวน รำยงำน
เหตผุลที่ท ำใหก้ำรสอบสวนลำ่ชำ้ เพื่อขอขยำยเวลำตอ่ผูท้ี่ลงนำมแตง่ตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน ครัง้ละไมเ่กิน 30 วนั 

3. เมื่อด ำเนินกำรสอบสวนเสร็จแลว้ ใหค้ณะกรรมกำรสอบสวนจดัท ำรำยงำนผลกำรสอบสวนเสนอต่อผูท้ี่ลง
นำมแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน  และจัดท ำส ำเนำส่งให ้ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร หวัหนำ้หน่วยงำนกำรเงิน 
หวัหนำ้หน่วยงำนบญัชี หวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หวัหนำ้หน่วยงำนทรพัยำกรบคุคล  หวัหนำ้หน่วยงำน
กฎหมำย  และผูท้ี่เก่ียวขอ้งแลว้แต่ละกรณี รวมทัง้คณะกรรมกำรพิจำรณำลงโทษทำงวินัยในกรณีที่พบว่ำมีกำร
กระท ำผิดทำงวินยั 

4. ในกรณีที่ผูท้ี่ลงนำมแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนและ /หรือหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในเห็นว่ำ
ขอ้เท็จจริงเก่ียวกับกำรกระท ำผิดและกำรทุจริตไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วน ใหผู้ท้ี่ลงนำมแต่งตัง้คณะกรรมกำร
สอบสวนสั่งกำรใหค้ณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำรสอบสวนเพิ่มเติม หรือแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนชุดใหม่
เพื่อด ำเนินกำรสอบสวนไดต้ำมที่เห็นสมควร 

กำรลงโทษทำงวินยัและกำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำย 

1. คณะกรรมกำรพิจำรณำลงโทษทำงวินยัจะตอ้งพิจำรณำลกัษณะกำรกระท ำผิดวินยัและก ำหนดบทลงโทษ
ทำงวินยักับผูก้ระท ำผิด และเสนอใหผู้ม้ีอ  ำนำจตำมที่ไดร้ะบุไวอ้นุมตัิใหด้  ำเนินกำรลงโทษทำงวินยักับผูก้ระท ำผิด
ภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัท่ีไดร้บัรำยงำนผลกำรสอบสวน 

2. เมื่อมีกำรอนมุตัิใหด้  ำเนินกำรลงโทษทำงวินยัแลว้ ใหห้นว่ยงำนทรพัยำกรบคุคลจดัท ำค ำสั่งลงโทษทำงวินยั 
เสนอใหผู้ม้ีอ  ำนำจตำมที่ก ำหนดไวใ้นตำรำงอ ำนำจอนมุตัิ (Table of Approval Authority ) อนมุตัิค  ำสั่งดงักลำ่วก่อน
ด ำเนินกำรลงโทษทำงวินยักบัผูก้ระท ำผิด และแจง้ค ำสั่งลงโทษทำงวินยักบัผูก้ระท ำผิด รวมทัง้ใหผู้ก้ระท ำผิดลงนำม
รบัทรำบค ำสั่งลงโทษดงักลำ่ว 

3. ในกรณีที่กำรกระท ำผิดหรือกำรทุจริตใดๆ ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อทรพัยส์ิน ช่ือเสียง ภำพลกัษณข์อง
บรษัิท หรอืเป็นกำรปฏิบตัิฝ่ำฝืนกฎหมำย  ใหค้ณะกรรมกำรพิจำรณำลงโทษทำงวินยัเสนอผูม้ีอ  ำนำจตำมที่ก ำหนดไว้
ในตำรำงอ ำนำจอนมุตัิ (Table of Approval Authority) ของบรษัิท เป็นผูพ้ิจำรณำตดัสนิวำ่จะด ำเนินคดีทำงแพง่และ/
หรอืคดีอำญำตอ่ผูก้ระท ำผิด โดยอำจรว่มพิจำรณำกบัหวัหนำ้หนว่ยงำนกฎหมำย หรอืหนว่ยงำนอื่นที่เก่ียวขอ้ง 
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กำรแจง้ผลกบัผูร้อ้งเรยีน 

บริษัทจะแจง้ควำมคืบหนำ้และผลกำรพิจำรณำเรื่องรอ้งเรียนกำรกระท ำผิดและกำรทจุริตใหก้บัผูร้ ้องเรียนที่ได้
เปิดเผยช่ือ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศพัท ์อีเมล ์หรือช่องทำงติดต่ออื่นๆ ไว ้อย่ำงไรก็ตำม ในบำงครัง้ดว้ยเหตุผลควำม
จ ำเป็นในเรื่องขอ้มูลส่วนบุคคลและรกัษำควำมลับ บริษัทอำจไม่สำมำรถใหข้อ้มูลในรำยละเอียดเก่ียวกับกำร
สอบสวนหรอืกำรลงโทษทำงวินยั 

 กำรคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนหรอืผูใ้หข้อ้มลู 

1. บริษัทจะไม่ยินยอมใหม้ีกำรข่มขู่ คกุคำม ผูร้อ้งเรียน รวมถึงผูท้ี่ใหค้วำมรว่มมือ หรือควำมช่วยเหลือในกำร
สอบสวนดว้ยเจตนำสุจริต บริษัทจะใหค้วำมคุม้ครองและหำ้มพนักงำนหรือผูบ้ริหำรของบริษัทเลิกจำ้ง พักงำน 
ลงโทษทำงวินยั หรือขู่ว่ำจะด ำเนินกำรต่ำงๆ จำกกำรที่พนกังำนใหข้อ้มลูเรื่องกำรกระท ำผิดหรือกำรทจุริต หำกผูใ้ด
กระท ำกำรฝ่ำฝืนดงักลำ่วจะถกูลงโทษทำงวินยั 

2. หำกผูร้อ้งเรียนเห็นว่ำตนอำจเดือดรอ้นเสียหำย สำมำรถรอ้งขอมำตรกำรคุม้ครองไดต้ลอดเวลำ และบรษัิท
อำจให้ควำมคุ้มครองเพิ่มเติมเป็นพิเศษตำมควำมเหมำะสม โดยจะพิจำรณำจำกระดับควำมร้ำยแรงและ
ควำมส ำคญัของเรือ่งที่รอ้งเรยีน ในกรณีที่ผูร้อ้งเรยีนถกูขม่ขู ่คกุคำม ใหร้ำยงำนตอ่หวัหนำ้หนว่ยงำนทรพัยำกรบคุคล
โดยทนัที ซึ่งหวัหนำ้หน่วยงำนทรพัยำกรบุคคลจะท ำหนำ้ที่เป็นเจำ้หนำ้ที่คุม้ครองผูร้อ้งเรียนหรือผูใ้หข้้อมูล ตำม
นโยบำยฉบบันี ้

3. กรณีผูร้อ้งเรียนเป็นพนกังำนซึ่งใหข้อ้มลูกำรกระท ำผิดหรือกำรทจุริตดว้ยเจตนำสจุริต แมว้่ำภำยหลงับรษัิท
ไดด้  ำเนินกำรสอบสวนแลว้และพบว่ำไม่มีกำรกระท ำผิดตำมที่ไดร้อ้งเรียน บริษัทจะไม่ด ำเนินกำรลงโทษใดๆ กับ
พนกังำนที่ใหข้อ้มลู อย่ำงไรก็ตำม หำกผลกำรสอบสวนพบว่ำไม่มีมลูขอ้เท็จจริงใดๆ ตำมที่รอ้งเรียน และไดท้ ำดว้ย
เหตเุจตนำใหร้ำ้ย หรือจงใจใหเ้กิดผลที่เป็นอนัตรำย หรือใหข้อ้มลูเท็จ บริษัทจะพิจำรณำด ำเนินกำรลงโทษพนกังำน 
ตำมขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำน ซึง่มีบทลงโทษตัง้แต ่ตกัเตือนดว้ยวำจำหรอืลำยลกัษณอ์กัษร พกังำน จนถึงใหอ้อก
จำกงำน รวมทัง้พิจำรณำด ำเนินคดีตำมกฎหมำย 

 กำรรกัษำควำมลบั 

1. ผูท้ี่เก่ียวขอ้งในกำรรบัรอ้งเรยีนและเบำะแสกำรกระท ำผิดหรอืกำรทจุรติ ตอ้งเก็บรกัษำขอ้มลูที่ไดร้บัมำไวเ้ป็น
ควำมลบั ไมเ่ปิดเผยแก่บคุคลหนึง่บคุคลใด เวน้แตเ่ป็นกำรเปิดเผยตำมควำมจ ำเป็นในกำรปฎิบตัิงำนเทำ่นัน้หรอืเป็น
กำรปฏิบตัิตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

2. หำ้มน ำรำยงำนผลกำรสอบสวนไปเปิดเผยแก่บคุคลใด ทัง้นี ้เพื่อเป็นกำรหลกีเลีย่งกำรสรำ้งควำมเสยีหำยตอ่
ช่ือเสียงของบคุคลผูถ้กูกลำ่วหำหำกภำยหลงัพบวำ่เป็นผูบ้ริสทุธ์ิ และเพ่ือป้องกนัควำมเสี่ยงทำงกฎหมำยที่อำจเกิด
ขึน้กบับรษัิท 

โดยในปีที่ผำ่นมำบรษัิทไมพ่บเบำะแสและกรณีที่เก่ียวขอ้งกบักำรทจุรติหรอืละเมดินโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร
ของบรษัิท 
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8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง ในรอบปีที่ผ่านมา 

8.2.1 จ านวนคร้ังการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง  

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
การประชุม 

การประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบและความเสี่ยง 

1. ดร.ปรเมธี วิมลศิร ิ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ง 
และกรรมกำรอิสระ 

2/2(1) 

2. นำยสมชำย จิณโณวำท กรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ง 
และกรรมกำรอิสระ 

2/2(1) 

3. ผศ. ดร.ปำรณีำ ศรวีนิชย ์ กรรมกำรตรวจสอบและควำมเสีย่ง  
และกรรมกำรอิสระ 

2/2(1) 

_____________________ 
หมำยเหต ุ

(1) ดร.ปรเมธี วิมลศิริ นำยสมชำย จิณโณวำท และ ผศ. ดร.ปำรีณำ ศรีวนิชย ์ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ
และประธำนและกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง มีผลเม่ือวนัที่ 29 ตลุำคม 2564 โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท
วำระพิเศษ ครัง้ที่ 14/2564 เม่ือวนัที่ 29 ตลุำคม 2564 โดยมีกำรจดัประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยงในปี 2564 
นบัจำกวนัที่ด  ำรงต ำแหน่งจ ำนวน 2 ครัง้ 

8.2.2 รายงานผลการปฏิบัตหิน้าทีค่ณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบและความ
เสี่ยง และรายชื่อกรรมการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

สรุปหน้าที่และความรับผิดชอบหลกัที่ส าคัญ 

คณะกรรมการตรวจสอบและความ
เสี่ยง 
ดร.ปรเมธี วิมลศิร ิ(ประธำน) 
นำยสมชำย จิณโณวำท 
ผศ. ดร.ปำรณีำ ศรวีนิชย ์

คณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยงมีหนำ้ที่หลกัในกำรช่วย
สนบัสนุนคณะกรรมกำรบริษัทใหส้ำมำรถปฎิบตัิหนำ้ที่ตำมควำม
รบัผิดชอบในกำรก ำกับดูแลเรื่องต่ำงๆ ดังนี ้1) ควำมถูกตอ้งของ
รำยงำนทำงกำรเงิน 2) ควำมเพียงพอและมีประสิทธิผลของระบบ
กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 3) กำรปฏิบัติตำม
กฎหมำยและระเบียบที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 4) คุณสมบตัิ 
ผลกำรปฏิบัติงำนและควำมเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี 5) กำร
ปฏิบตัิงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ภำยใตข้อบเขตหนำ้ที่
และควำมรบัผิดชอบตำมกฎบตัรที่อนมุตัิโดยคณะกรรมกำรบรษัิท 
ทั้งนี ้ ส  ำหรับข้อมูลจ ำนวนกำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและควำมเสีย่ง สำมำรถพิจำรณำไดจ้ำก หวัขอ้ 8.1.2 กำร
เขำ้ร่วมประชุมและกำรจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรรำยบุคคล
ขำ้งตน้ และรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ปรำกฎในเอกสำร
แนบ 5 

สรุปผลการปฏิบัตหิน้าที่ของคณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมกำรบรษัิทไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมกำรชดุยอ่ยที่รำยงำนตรงตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท เพื่อท ำหนำ้ที่แบง่เบำ
ภำระควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรษัิท ซึง่คณะกรรมกำรชดุยอ่ยจะปฎิบตัิหนำ้ที่ตำมกฎบตัรซึง่ก ำหนดหนำ้ที่
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และควำมรบัผิดชอบไวอ้ยำ่งชดัเจนและไดร้บักำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยคณะกรรมกำรชดุยอ่ยจะช่วย
ใหค้  ำแนะน ำและขอ้เสนอแนะในดำ้นต่ำงๆ ท่ีมีควำมเช่ียวชำญต่อคณะกรรมกำรบริษัท ทัง้นี ้องคป์ระกอบของ
คณะกรรมกำรชุดย่อย รวมทัง้หนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบหลกัที่ส  ำคญัและผลกำรปฎิบตัิงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ สรุปได้
ดงันี ้ 

คณะกรรมการชุดยอ่ย และรายชื่อ
กรรมการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

สรุปหน้าที่และความรับผิดชอบหลกัที่ส าคัญ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
พลอำกำศเอก มำนตั วงษ์วำทย ์(ประธำน) 
นำยสมประสงค ์บญุยะชยั 
นำยบญุชยั ถิรำติ 
 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนท ำหน้ำที่ช่วย
คณะกรรมกำรบริษัทในกำรดูแลเรื่องกระบวนกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำร รวมถึงกำร
พิจำรณำผลกำรประเมินกำรปฎิบัติงำนของประธำนเจ้ำหนำ้ที่
บริหำร และผูบ้ริหำรระดับสูง รวมถึงทบทวนองคป์ระกอบของ
คณะกรรมกำรบริษัท กำรพิจำรณำแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง และ
ดูแลกำรประเมินผลกำรปฎิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท 
ตลอดจนพิจำรณำหลกัเกณฑ ์นโยบำยค่ำตอบแทนที่เหมำะสม 
สอดคล้องกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและ
ผูบ้ริหำรระดบัสงูของบริษัท เพื่อเป็นกำรจงูใจแลรกัษำผูน้  ำองคก์ร
ที่มีคณุภำพไวก้บับรษัิท 
ทัง้นี ้ส  ำหรบัขอ้มลูจ ำนวนกำรเขำ้ประชมุของคณะกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทน สำมำรถพิจำรณำไดจ้ำก หัวขอ้ 8.1.2 
กำรเข้ำร่วมประชุมและกำรจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร
รำยบคุคลขำ้งตน้ และรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ปรำกฎ
ในเอกสำรแนบ 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


