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หลกัปฏบิติั 3 : 
เสรมิสรา้งคณะกรรมการท่ีมีประสทิธิผล

1. โครงสรา้งคณะกรรมการ
การถ่วงดลุอ�านาจ 
บริษทัฯ ไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการบริษทั ซึ่งมีคุณสมบตัิตามที่ก�าหนดไวใ้นหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและไดผ้่าน 

การแตง่ตัง้จากที่ประชุมผูถื้อหุน้ ส�าหรบัการถ่วงดุลอ�านาจของคณะกรรมการนัน้ มีองคป์ระกอบของกรรมการอสิระและไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารจ�านวน 3 คน  

รวมถึงยงัมีกรรมการจ�านวน 2 คน ทีไ่มไ่ดเ้ป็นทัง้กรรมการอสิระและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ซึง่มากกวา่ก่ึงหน่ึงจากจ�านวนคณะกรรมการบรษิทัทัง้หมด 8 คน  

สามารถใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการท�างานและสอบทานการบริหารงานของฝ่ายจดัการไดอ้ย่างเป็นอิสระ และมีอิสระในการบริหารงานตรวจสอบ  

ส�าหรบัการถ่วงดุลอ�านาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ บริษทัฯ ไดแ้ยกต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการออกจากกนั  

ไม่เป็นบุคคลคนเดียวกนั และเมื่อมีการประชุมจะใหก้รรมการอิสระร่วมพิจารณาก�าหนดวาระการประชุม ท�าใหมี้การถ่วงดุลอ�านาจ เพ่ือใหส้อดคลอ้ง 

กบัแนวทางการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ี

การรวมหรอืแยกต�าแหน่ง
ประธานกรรมการของบรษิทัฯ ไมไ่ดเ้ป็นบุคคลเดยีวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ / CEO และโครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทัประกอบไปดว้ยกรรมการ

ตรวจสอบจ�านวน 3 คน ซึง่เป็นกรรมการอสิระและมีจ�านวนมากกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ สามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่งอสิระมีการถว่งดุลอ�านาจ 

และสามารถสอบทานการบรหิารงานได ้

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดก้�าหนดขอบเขตอ�านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรษิทั และกรรมการผูจ้ดัการไวอ้ยา่งชดัเจน ท�าใหป้ระธานกรรมการบรษิทั 

และกรรมการผูจ้ดัการไม่มีอ�านาจเบ็ดเสร็จ และมีการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานในมติทีส่ �าคญั ซึง่จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากคณะกรรมการ

บรษิทั หรอืทีป่ระชุมผูถื้อหุน้ รวมทัง้อ�านาจทีม่อบใหก้รรมการผูจ้ดัการ หรอื คณะกรรมการบรษิทัจะไมส่ามารถอนุมตัริายการใดๆ ทีต่นเอง หรอืบุคคล 

ทีมี่ความขดัแยง้ทางผลประโยชนมี์สว่นไดเ้สยี หรอือาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอืน่ใดกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย

การมีส่วนไดเ้สยี
กรณีที่กรรมการด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหาร หรือมีสว่นไดเ้สียไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้มในกิจการอืน่ที่มีความขดัแยง้ หรือ สามารถ 

ใชโ้อกาส หรือขอ้มูลของบริษทัฯ เพ่ือประโยชนข์องตนเอง ใหป้ฏิบตัิภายใตห้ลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิีการตามที่ก�าหนดเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนั 

และรายการไดม้าหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินที่ส�าคญัของบริษทัจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต หรือ คณะกรรมการตลาดทุน และ/หรือ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ/หรอื อืน่ๆ ทีเ่ก่ียวขอ้งก�าหนด

นโยบายความหลากหลายในโครงสรา้งของกรรมการ
บริษทัฯ และคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทนท�าหนา้ทีใ่นการสรรหาและพิจารณาคดัเลือก คณุสมบตัขิองคณะกรรมการแตล่ะคณะ  

ใหมี้ความหลากหลายของโครงสรา้งคณะกรรมการ ทัง้คณุสมบตัดิา้นความรู ้ความเชีย่วชาญในธุรกิจของบรษิทัฯ และอุตสาหกรรมทีเ่ก่ียวขอ้งเป็นอยา่งด ี 

มีวิชาชีพเฉพาะดา้น มีประสบการณท์ี่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ อายุ เพศ และประวตัิการศึกษา รวมถึงทกัษะที่มีความจ�าเป็นต่อการบรรลุ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร และทกัษะทีย่งัขาดอยู ่(Board Skill Matrix) และควรมีคณะกรรมการทีเ่ป็นเพศหญงิอยา่งนอ้ย 1 คน เน่ืองจาก

มีความละเอยีด รอบคอบในการบรหิารจดัการ นอกจากน้ี คณะกรรมการตอ้งมีกรรมการทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิารอยา่งนอ้ย 1 คน ทีมี่ประสบการณใ์นธุรกิจ 

หรอือุตสาหกรรมหลกัทีบ่รษิทัด�าเนินกิจการอยู ่เพ่ือใหม้ ัน่ใจวา่จะไดค้ณะกรรมการโดยรวมทีมี่คณุสมบตัเิหมาะสม สามารถเขา้ใจ และตอบสนองความตอ้งการ 

ของผูมี้ส่วนไดเ้สียไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซึ่งอาจใชบ้ริษทัที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานขอ้มูลกรรมการ (Director Pool)  

ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ในการสรรหากรรมการ

โครงสรา้งคณะกรรมการของบรษิทั ประกอบดว้ย คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย จ�านวน 3 ชุด ไดแ้ก ่คณะกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรหิาร  



รายงานการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีประจ�าปี 2564

บรษิทั ไทย เอน็ ด ีที จ�ากดั (มหาชน)  

5

1.1 คณะกรรมการบรษิทั
คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการจ�านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน เลือกตัง้โดยที่ประชุมผูถื้อหุน้โดยมีกรรมการ 

ทีเ่ป็นกรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบไมน่อ้ยกวา่ 3 คน ทัง้น้ี กรรมการไมน่อ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ�านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถ่ินทีอ่ยูใ่นประเทศไทย  

ซึ่งคณะกรรมการจะท�าการสรรหา คดัเลือกผูท้ี่มาท�าหนา้ที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทกัษะที่จ �าเป็นและยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการ (Board  

Skill Matrix) รวมทัง้วชิาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น และเพศ เพ่ือใหเ้กิดความหลากหลายของโครงสรา้งคณะกรรมการ และควรมีคณะกรรมการ 

ทีเ่ป็นเพศหญงิอยา่งนอ้ย 1 คน เพ่ือใหก้ารปฏิบตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการบรษิทัมีประสทิธิภาพยิง่ข้ึน

นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทั ยงัเป็นผูท้ีมี่ความรู ้ความสามารถ มีประสบการณเ์กี่ยวกบัธุรกิจของบรษิทัฯ และอุตสาหกรรมทีเ่ก่ียวขอ้ง 

มีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ มีภาวะผูน้�า มีวิสยัทศัน์ มีความเป็นอิสระและสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างเพียงพอ  

ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซือ่สตัย ์ เพ่ือประโยชนส์ูงสุดแก่องคก์รและผูมี้สว่นไดเ้สียทุกกลุ่ม ท�าหนา้ที่ก�าหนดและอนุมตัิ วสิยัทศัน ์

นโยบาย พนัธกิจ ภารกิจ กลยุทธ ์เป้าหมาย แผนธุรกิจ รวมถึงงบประมาณของบรษิทัฯ และมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจ�าทกุปี รวมทัง้ก�ากบั ควบคมุ 

ดูแล และติดตามผลการปฏิบตัิงานอย่างสม�า่เสมอใหมี้การน�ากลยุทธข์องบริษทัฯ ไปปฏิบตัิ เพ่ือใหก้ารด�าเนินงานเป็นไปตามนโยบาย และแผนงาน 

ทีก่�าหนดไวอ้ยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล

คณะกรรมการของบรษิทัฯ ในปี 2564 มีท ัง้หมด 4 ชดุ ดงันี้ 

รายชือ่กรรมการ คณะกรรมการบรษิทั
คณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ / 

กรรมการอสิระ

คณะกรรมการ
บรหิาร

1. นายสุวฒัน ์       แดงพิบูลยส์กุล x - - -

2. นายชาย      ชวีะเกตุ / / - -

3. นางสาวชมเดอืน ศตวุฒิ / - - x

4. นายเกรกิเกียรติ ศตวุฒิ / - - -

5. น.ต.เอนก พนัธุรกัษ์ / - - -

6. ดร.วชิา  จวิาลยั / x x -

7. นายวชิยั*    วชัรวฒันากุล / / / -

8. ดร.จมุพล* กลว้ยไมง้าม / - / -

หมายเหตุ : 
	 	 x				 =			 ประธานคณะกรรมการ		

	 	 	/				 =			 กรรมการ			

	 	 *	 =			 กรรมการทีม่คีวามรู	้มปีระสบการณ	์และจบการศึกษาทางดา้นบญัชี		 	

ขอบเขตอ�านาจหนา้ท่ีของประธานกรรมการบรษิทั
สามารถดไูดท้ีห่วัขอ้ “7.2 ขอ้มูลเกีย่วกบัคณะกรรมการบรษิทั” ขอ้ (3) “การปฏบิติัหนา้ท่ีของประธานกรรมการบรษิทั” หนา้ 95-96

ขอบเขตอ�านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบรษิทั
1.1.1 ก�าหนด ทบทวน และอ�านาจอนุมติั 

สามารถดไูดท้ีห่วัขอ้ “7.2 ขอ้มูลเกีย่วกบัคณะกรรมการบรษิทั” ขอ้ (4) “ขอบเขตอ�านาจหนา้ท่ี (คณะกรรมการบรษิทั)” หนา้ 95-97

1.1.2 การด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทัย่อยท่ีไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
คณะกรรมการบรษิทั ก�าหนดใหก้รรมการของบรษิทัฯ สามารถด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบียนไมเ่กิน 3 บรษิทั บรษิทัอืน่ และบรษิทั

ยอ่ยทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบียนไมเ่กิน 5 บรษิทั ยกเวน้ในกรณีไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัฯ ใหไ้ปด�ารงต�าแหน่ง
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1.1.3 การประชมุคณะกรรมการบรษิทั
1.1.3.1 ก่อนการประชมุ

(1) คณะกรรมการทกุคณะจดัใหมี้การประชุมอยา่งสม�า่เสมอ อยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ หรอื 6 ครัง้ ตอ่ปี ตามความเหมาะ

สม โดยมีการก�าหนดตารางวนัประชุมล่วงหนา้ตลอดทัง้ปี เพ่ือใหก้รรมการสามารถจดัสรรเวลาเพ่ือเขา้รว่มการประชุม โดยจะแจง้ใหก้รรมการแตล่ะทา่น 

ทราบกอ่นวนัประชุมจรงิลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 2 สปัดาห ์การด�าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทั กฎหมายมหาชน และกฎระเบียบของตลาดหลกัทรพัย ์

แหง่ประเทศไทย และตอ้งมีจ�านวนองคป์ระชุมขัน้ต�า่ ณ ขณะทีค่ณะกรรมการจะลงมตใินทีป่ระชุมไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด   

(2) ประธานกรรมการ จะส่งเสริมใหก้รรมการและฝ่ายจดัการร่วมกนัน�าเสนอและพิจารณาประเด็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน ์

ตอ่บรษิทัฯ และผลการด�าเนินงานตา่งๆ เป็นวาระการประชุม เพ่ือใหเ้รือ่งทีส่ �าคญัไดร้บัการพิจารณาในทีป่ระชุมอยา่งครบถว้น และมอบหมายใหเ้ลขานุการ

บรษิทัท�าหนา้ทีจ่ดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมพรอ้มทัง้เอกสารประกอบการประชุมตามวาระตา่งๆ ลว่งหนา้กอ่นวนัประชุมอยา่งนอ้ย 7 วนัท�าการ เพ่ือใหค้ณะกรรมการ 

ทกุทา่นไดมี้เวลาศกึษาขอ้มูลตา่งๆ อยา่งเพียงพอกอ่นเขา้รว่มประชุมในกรณีทีต่อ้งการสารสนเทศตา่งๆ ทีจ่ �าเป็นตอ่การพิจารณาตดัสนิใจเพ่ิมเตมิสามารถ 

แจง้ตอ่เลขานุการบรษิทั เพ่ือประสานงานกบักรรมการผูจ้ดัการ / CEO หรอืฝ่ายจดัการทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

1.1.3.2 วนัประชมุ
(1) ประธานกรรมการท�าหนา้ทีเ่ป็นประธานทีป่ระชุม ซึง่จะจดัสรรเวลาใหฝ่้ายบรหิารจดัการไดน้�าเสนอประเดน็ ผลการด�าเนิน

งานต่างๆ อย่างเพียงพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาส�าคญั และใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาอย่างรอบคอบ ซึ่งการวนิิจฉยัชี้ขาดใหย้ึดถือเสียงขา้งมาก  

ในกรณีทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมีการลงคะแนนเสยีง และคะแนนเสยีง 2 ฝ่ายเทา่กนั ประธานในทีป่ระชุมจะเป็นผูล้งคะแนนเสยีงชี้ขาด

(2) คณะกรรมการสง่เสรมิและสนบัสนุนใหก้รรมการผูจ้ดัการเชญิผูบ้รหิารระดบัสงู รวมถึงฝ่ายจดัการทีเ่ก่ียวขอ้งเขา้รว่มประชุม 

เพ่ือชี้แจงรายละเอยีด / ขอ้มูลในวาระการประชุมทีเ่ก่ียวขอ้งใหค้ณะกรรมการไดซ้กัถามเพ่ิมเตมิในฐานะทีเ่ก่ียวขอ้งกบัเรือ่งทีน่�าเสนอโดยตรง 

(3) ในวาระทีมี่รายการเก่ียวโยงกนักบักรรมการ กรรมการผูมี้สว่นไดเ้สยีดงักลา่วจะไมมี่สทิธลิงคะแนนเสยีงและไมอ่ยูร่ว่มประชุม

(4) คณะกรรมการบรษิทัมีนโยบายสง่เสรมิใหก้รรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ หรอืผูท้ีเ่ก่ียวขอ้ง 

ไดมี้โอกาสประชุมรว่มกนัตามความจ�าเป็น เพ่ืออภิปรายปัญหาตา่งๆ เกี่ยวกบัการจดัการทีอ่ยูใ่นความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้รว่มดว้ย และแจง้ให ้

กรรมการผูจ้ดัการทราบถึงผลของการประชุม

(5) คณะกรรมการบรษิทัแตล่ะทา่นควรเขา้รว่มประชุมไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 75 ของจ�านวนการประชุมทัง้หมดทีไ่ดจ้ดัใหมี้ข้ึนในรอบปี

1.1.4 รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบ ก�ากบัดแูล สง่เสรมิ และตดิตามใหมี้การเปิดเผยขอ้มูล สารสนเทศตา่งๆ ทีส่ �าคญั ทัง้การด�าเนิน

ธุรกิจ รวมถึงการก�ากบัดูแลกิจการ งบการเงินของบรษิทัฯ และสารสนเทศทางการเงินทีป่รากฏตอ่สาธารณชน ในแบบ 56-1 One Report และเวบ็ไซต ์

www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ โดยการจดัท�างบการเงินดงักลา่ว เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยจ�านวน 3 คณะ ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร และเป็นอิสระ 

อยา่งเพียงพอ เพ่ือท�าหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบทานระบบการบรหิารจดัการดา้นการเงิน และการควบคมุภายใน รวมถึงการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ 

และผูบ้รหิารระดบัสูง โดยทีค่ณะกรรมการชุดยอ่ยจะน�าเสนอรายงานตอ่คณะกรรมการบรษิทั เพ่ือพิจารณาในเรือ่งตา่งๆ ตอ่ไป

ในปี 2564 บรษิทัฯ มีการจดัประชุม และการเขา้รว่มประชุมของกรรมการคณะตา่งๆ ดงัน้ี

รายชือ่กรรมการ

จ�านวนคร ัง้ท่ีเขา้ร่วมประชมุฯ (คร ัง้) / จ�านวนคร ัง้ท่ีจดัประชมุฯ (คร ัง้)

คณะกรรมการบรษิทั
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการ

บรหิาร

1. นายสุวฒัน ์  แดงพิบูลยส์กุล 10/10 - - -

2. นายชาย1/ ชวีะเกตุ 10/10 - 3/3 -

3. นางสาวชมเดอืน ศตวุฒิ 10/10 - - 8/8

4. นายเกรกิเกียรติ ศตวุฒิ 10/10 - - -

5. น.ต.เอนก1/ พนัธุรกัษ์ 10/10 - - -

6. ดร.วชิา1/    จวิาลยั 10/10 6/6 3/3 -

7. นายวชิยั1/ วชัรวฒันากุล 10/10 6/6 3/3 -

8. ดร.จมุพล1/ กลว้ยไมง้าม 10/10 6/6 - -

1/ในปี	2564	มกีารประชมุร่วมกนั	ระหว่างกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้ริหาร	กรรมการอสิระ	/	กรรมการตรวจสอบ	โดยไมม่ฝ่ีายบริหารเขา้ร่วมดว้ย	จ�านวน	6	ครัง้		
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1.2 คณะกรรมการชดุย่อย คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการชุดยอ่ย จ�านวน 3 คณะ ดงัน้ี 

1.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นกรรมการอิสระและต ้องเป็นกรรมการบริษัท ซึ ่งไดร้ ับการแต่งตั้งจากคณะ

กรรมการบริษทั มีคุณสมบตัิตามที่กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลกัทรพัย ์

แห่งประเทศไทย รวมถึงบริษทัฯ ไดก้�าหนดไว ้ โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ ในกรณีที่จะแต่งตัง้กรรมการอิสระนัน้ 

ใหด้�ารงต�าแหน่งต่อไป คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะตอ้งมีมติเป็นเอกฉนัท์เห็นชอบ ว่ากรรมการอิสระดงักล่าวไดก้ระท�า 

คณุประโยชนอ์ยา่งยิง่ตอ่บรษิทัฯ และการด�ารงต�าแหน่งเกินวาระทีก่�าหนดมิไดท้�าใหค้วามเป็นอสิระขาดหายไป รวมทัง้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุม

คณะกรรมการบรษิทั และน�าเสนอเหตุผลตอ่ทีป่ระชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมตัติอ่ไป

1.2.2 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระกึ่งหน่ึง และตอ้งเป็นกรรมการบริษทัซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้ 

จากคณะกรรมการบริษัท มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข ้อบังค ับ และ/หรือ ระเบียบ 

ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก�าหนด โดยก�าหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนควรมีการประชุมอย่างสม�า่เสมอ 

อยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัง้
                     

1.2.3 คณะกรรมการบรหิาร 
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูเ้สนอการแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตัง้จากกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหารจ�านวนหน่ึงตามที ่

เห็นสมควร และใหค้ณะกรรมการบรษิทัแตง่ตัง้กรรมการบรหิารคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบรหิาร 

ส�าหรบับทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ทัง้ 3 คณะ สามารถดูไดท้ี่หวัขอ้ “7.3 ขอ้มูลเกี่ยวกบัคณะ
กรรมการชดุย่อย” หนา้ 97-101

                     

1.2.4 คณะกรรมการธรรมาภบิาลและคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
คณะกรรมการบรษิทัยงัมิไดด้�าเนินการจดัตัง้คณะกรรมการชุดยอ่ยทัง้ 2 ชุดดงักลา่ว จงึมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบท�าหนา้ที่

ในการสอบทานการปฏิบตัติามจรรยาบรรณและหลกัการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ ีตลอดจนก�าหนดนโยบายบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Policy) และ

ระบบควบคมุภายใน (Internal Control System) เพ่ือการสอบทานและประเมินการบรหิารความเสีย่งในการด�าเนินธุรกิจในทกุปัจจยัทัง้ภายในและภายนอก

องคก์ร รวมถึงการด�าเนินธุรกิจในตา่งประเทศเพ่ือใหมี้ประสทิธิภาพสูงสุด และการป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัช ัน่ โดยพิจารณาแตง่ตัง้หน่วยงานตรวจสอบ

ภายในเพ่ือท�าหนา้ทีต่รวจสอบการปฏิบตังิานในหน่วยงานตา่งๆ ของบรษิทัฯ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานนโยบาย แนวทาง และความคบืหนา้

ของการบรหิารความเสีย่ง ตลอดจนระบบการปฏิบตังิานตา่งๆ และมีการประเมินเพ่ือลด หรอืควบคมุความเสีย่ง ใหผ้ลกระทบทีอ่าจเกิดข้ึนจากความเสีย่ง 

อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้ และป้องกนัการเกิดการทุจริตคอร์รปัช ัน่ ท ัง้น้ี เพ่ือใหห้น่วยงานตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระ สามารถท�าหนา้ที ่

ตรวจสอบ และถ่วงดุลไดอ้ย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษทั จึงก�าหนดใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในท�าการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ 

โดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบจะน�าเสนอรายงานตอ่คณะกรรมการบรษิทัเป็นรายไตรมาส ซึง่บรษิทัฯ ไดแ้สดงรายละเอยีด 

ไวใ้นแบบ 56-1 One Report ประจ�าปี 2564 ในหวัขอ้ “หลกัปฏิบติั 6 : ดูแลใหมี้ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม”  

หนา้ 139-141

1.3 เลขานุการ 
1.3.1 เลขานุการบรษิทั 

สามารถดไูดท้ีห่วัขอ้ “7.3 ขอ้มูลเกีย่วกบัคณะกรรมการชดุย่อย” เลขานุการบรษิทั หนา้ 100-101 และบนเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th 

ของบรษิทัฯ หนา้ “เกีย่วกบัเรา” หวัขอ้ “คณะกรรมการบรษิทั” หวัขอ้ยอ่ย “เลขานุการบรษิทั”

1.3.2 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
1.3.3 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
1.3.4 เลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 
1.3.2 - 1.3.4 สามารถดูไดท้ี่หวัขอ้ “7.3 ขอ้มูลเกี่ยวกบัคณะกรรมการชดุย่อย” หนา้ 97-101 และเว็บไซตข์องบริษทัฯ หนา้“พฒันา 

สู่ความย ัง่ยนื” หวัขอ้ “การก�ากบัดแูลกจิการ” หวัขอ้ยอ่ย “นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด”ี

1.4 หวัหนา้คณะผูต้รวจสอบภายใน
สามารถดูไดท้ี ่“เอกสารแนบ 3” รายละเอยีดเก่ียวกบัหวัหนา้งาน ผูต้รวจสอบภายใน และหวัหนา้งานก�ากบัดูแลการปฏิบตัิงานของบริษทั  

(compliance) หนา้ 262 - 264 ตลอดจนบนเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ หนา้ “พฒันาสู่ความย ัง่ยนื” หวัขอ้“การก�ากบัดแูลกจิการ” หวัขอ้

ยอ่ย “นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด”ี
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1.5 หน่วยงานก�ากบัดแูลการปฏบิติังานของบรษิทัฯ
สามารถดูไดท้ี่หวัขอ้ “เอกสารแนบ 3” รายละเอยีดเก่ียวกบัหวัหนา้งาน ผูต้รวจสอบภายใน และหวัหนา้งานก�ากบัดูแลการปฏิบตัิงานของ

บรษิทั (compliance) หนา้ 262 - 264 ตลอดจนบนเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ หนา้ “พฒันาสู่ความย ัง่ยนื” หวัขอ้ “การก�ากบัดแูลกจิการ” 
หวัขอ้ยอ่ย “นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด”ี

1.6 หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์
คณะกรรมการบริษทัสง่เสริมใหบ้ริษทัฯ จดัตัง้หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธเ์พื่อรบัผิดชอบในการสรา้งความสมัพนัธก์บัผูล้งทุนและสื่อสาร

ขอ้มูลของบริษทัฯ ไปยงันกัลงทุนและบุคคลภายนอกใหค้รบถว้น อยา่งเทา่เทียมและเป็นธรรม ทัง้น้ี ผูล้งทุนสามารถติดตอ่เพ่ือสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม 

ไดต้ามรายละเอยีดที่ “ขอ้มูลท ัว่ไปและขอ้มูลส�าคญัอืน่” หนา้ 86-88 และบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.tndt.co.th) หนา้ “นกัลงทุนสมัพนัธ์” หวัขอ้  

“ขอขอ้มูลเพิม่เติม” หวัขอ้ยอ่ย “ติดต่อนกัลงทุนสมัพนัธ์” 

2. การลงทุนและการก�ากบัดแูลบรษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วม
2.1 นโยบายการลงทุน 

บรษิทัฯ จะพิจารณาลงทุนในธุรกิจทีเ่ก้ือหนุนและเอื้อประโยชนต์อ่การท�าธุรกิจของบรษิทัฯ หรอืเป็นธุรกิจซึง่อยูใ่นอุตสาหกรรมทีมี่แนวโนม้

การเติบโต และผลตอบแทนที่ไดร้บัจากการลงทุนเป็นส�าคญั คณะกรรมการบริษทัจะร่วมกนัพิจารณาตามนโยบายการลงทุนของบริษทัฯ โดยค�านึงถึง 

ความจ�าเป็น เหมาะสม สามารถสนบัสนุนการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงผลการด�าเนินงานของบริษทัฯ และก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ 

เป็นส�าคญั โดยจะปฏิบตัติามขอ้ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยในเรือ่งการเขา้ท�ารายการทีเ่ก่ียวโยงกนัหรอืการไดม้าหรอืจ�าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์

ของบรษิทัฯ อยา่งเครง่ครดั

2.2 นโยบายการก�ากบัดแูล
บรษิทัรว่ม 
บริษทัฯ จะควบคุมดูแลโดยการส่งตวัแทนจากบริษทัฯ ซึ่งมีคุณสมบตัิและประสบการณ์ที่เหมาะสมกบัธุรกิจที่บริษทัเขา้ลงทุนเขา้ 

เป็นกรรมการในบรษิทัรว่มของบรษิทัดงักลา่ว ซึง่อาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร กรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู หรอืบุคคลใดๆ ของบรษิทัฯ  

ตามสดัสว่นการถือหุน้ของบรษิทัฯ เป็นเกณฑก์�าหนดจ�านวนกรรมการทีจ่ะเขา้ไปควบคมุดแูล 

บรษิทัยอ่ย

บริษทัฯ จะควบคุมดูแลโดยการสง่กรรมการเขา้ไปเป็นตวัแทนมากกวา่กึ่งหน่ึงของจ�านวนคณะกรรมการทัง้หมด หากการด�าเนินการมีผล 

กระทบตอ่บรษิทัฯ อยา่งมีนยัส�าคญั จะตอ้งขออนุมตัจิากทีป่ระชุมกรรมการของบรษิทัฯ 

3. การพฒันาศกัยภาพ
คณะกรรมการสรรหาฯ มีหนา้ทีใ่นการวางแผน การปฐมนิเทศเพ่ือพฒันาศกัยภาพทางดา้นการปฏิบตัิหนา้ทีข่องกรรมการใหม่ คณะกรรมการ  

ผูบ้ริหารระดบัสูง รวมถึงเลขานุการบริษทั โดยพิจารณาตามความเหมาะสม เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ ขอ้ก�าหนด ขอ้กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ 

ของบรษิทัฯ 

ในปี 2564 การเขา้รว่มฝึกอบรม / สมัมนา / ประชุม / เสวนา ของคณะกรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสูง เลขานุการบรษิทั ผูบ้รหิารระดบัฝ่าย-แผนก 

และพนกังานระดบัตา่งๆ ไดเ้ปิดเผยรายละเอยีดไวใ้นแบบ 56-1 One Report ประจ�าปี 2564 หวัขอ้ “7.7 นโยบายการพฒันาพนกังาน” หนา้ที ่108-115 

และ www.tndt.co.th หนา้ “พฒันาสู่ความย ัง่ยนื” หวัขอ้ “การก�ากบัดแูลกจิการ” หวัขอ้ยอ่ย “รายงานบรรษทัภบิาล”

4. การประเมินตนเอง
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ร่วมกนัพิจารณาแบบประเมินและเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทัและ 

คณะกรรมการชุดย่อยจะร่วมกนัประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเองและประเมินผลความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยน�าแบบประเมินตนเอง 

ของคณะกรรมการตามแบบของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยมาประยุกตใ์ชเ้พ่ือความเหมาะสมกบัองคก์ร และน�าผลการประเมินมาปรบัปรุงแกไ้ข เพ่ือพฒันา 

การปฏิบตังิานใหด้ยีิง่ข้ึน บรรลุตามวตัถุประสงคท์ีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการเป็นประจ�าในไตรมาส

ที่ 4 ของทุกปี ซึ่งจดัท�าเป็น 2 ลกัษณะ คือ การประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทัง้คณะ และการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการ 

เป็นรายบุคคล เพ่ือประเมินประสทิธิภาพในการด�าเนินงานของคณะกรรมการ ตามแนวทางการก�ากบัดแูลกิจการทีด่โีดยมีกระบวนการ ดงัน้ี



รายงานการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีประจ�าปี 2564

บรษิทั ไทย เอน็ ด ีที จ�ากดั (มหาชน)  

9

4.1 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนทบทวนแบบประเมินผล ใหมี้ความถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ โดยใช ้

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทีป่ระยุกตจ์ากแบบของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

4.2 คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย จะรว่มกนัประเมินผลการปฏิบตังิานของตนเอง ในไตรมาสที ่4 ของทกุปี

4.3 เลขานุการบรษิทัจะเป็นผูร้วบรวมและสรุปผลการประเมินตนเองตอ่คณะกรรมการบรษิทั เพ่ือน�าผลการประเมินมาปรบัปรุง แกไ้ข เพ่ือพฒันา 

การปฏิบตังิานใหด้ยีิง่ข้ึน บรรลุตามวตัถุประสงคท์ีไ่ดร้บัมอบหมาย และเปิดเผยผลการประเมินไวใ้นแบบ 56-1 One Report ประจ�าปี 2564

การประเมินผลการปฏบิติังานของตนเองเป็นรายคณะ ครอบคลมุท ัง้หมด 6 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 
1. โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ

2. บทบาท หนา้ที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ

3. การประชุมคณะกรรมการ

4. การท�าหนา้ทีข่องกรรมการ

5. ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ 

6. การพฒันาตนเองของกรรมการ และการพฒันาผูบ้รหิาร 

การประเมินการปฏบิติังานของตนเองเป็นรายบุคุคล ครอบคลมุท ัง้หมด 4 หวัขอ้ ไดแ้ก่
1. โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ

2. บทบาท หนา้ที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ

3. การเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการ

4. การพฒันาตนเอง 

การประเมินผลการปฏิบตังิานตนเองของคณะกรรมการแบง่ออกเป็น 5 ระดบั คอื 4 = ดเียีย่ม / 3 = ดมีาก /  2 = พอใช ้/ 1 = ไมน่่าพอใจ 

/ 0 = ตอ้งปรบัปรุง ซึง่ผลการประเมินของคณะกรรมการทกุคณะประจ�าปี 2564 สามารถสรุปไดด้งัน้ี

5. ค่าตอบแทน 
บรษิทัฯ มีคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทนเป็นผูพิ้จารณาและก�าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ โดยการพิจารณาเป็นไปอยา่งรอบคอบ 

ชดัเจน โปรง่ใส และเหมาะสม  โดยเปรยีบเทยีบอา้งองิจากบรษิทัทีเ่ป็นอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั ในระดบัใกลเ้คยีงกนั รวมทัง้ภาระหนา้ทีแ่ละความรบั

ผดิชอบ และพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและการเตบิโตทางผลก�าไรของบรษิทัฯ ซึง่สงูเพียงพอทีจ่ะดงึดดู และรกัษากรรมการทีมี่คณุสมบตัทิีต่อ้งการ

ไวไ้ด ้โดยคา่ตอบแทนกรรมการประจ�าปีนัน้ๆ จะจดัสรรจากเงินคงเหลือหลงัหกัคา่เบ้ียประชุม และน�าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ และ

น�าเสนอตอ่ทีป่ระชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมตัติอ่ไป ทัง้น้ี กรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายใหมี้หนา้ที ่และความรบัผดิชอบเพ่ิมข้ึน จะไดร้บัคา่ตอบแทน

เพ่ิมสูงข้ึน เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัภาระหนา้ทีน่ ัน้เชน่กนั (สามารถดไูดท้ีห่วัขอ้ “7.6.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ” หนา้ 104-105)

คณะกรรมการ
ผลการประเมินปี 2564

(คะแนนเฉลีย่)

1. คณะกรรมการบรษิทัรายคณะ 3.99

2. คณะกรรมการบรษิทัรายบุคคล 3.94

3. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทนรายคณะ 3.99

4. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทนรายบุคคล 3.94

5. คณะกรรมการตรวจสอบรายคณะ 3.99

6. คณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล 3.98




