
หลกัปฏิบติั 3 
เสรมิสรา้งคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล

1. โครงสร้างคณะกรรมการ
การถ่วงดลุอ�านาจ 

บริษัทฯ ได้จดัตัง้คณะกรรมการบริษัท ซึ่งมคีุณสมบตัิตามที่ก�าหนดไว้ในหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและ 

ไดผ้า่นการแต่งตัง้จากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ส�าหรบัการถ่วงดลุอ�านาจของคณะกรรมการนัน้ มอีงคป์ระกอบของกรรมการอสิระและไมไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร 

จ�านวน 3 คน รวมถึงยงัมกีรรมการจ�านวน 2 คน ที่ไม่ได้เป็นทัง้กรรมการอสิระและผู้บรหิารของบรษิทัฯ ซึ่งมากกว่ากึ่งหน่ึงจากจ�านวน 

คณะกรรมการบรษิทัทัง้หมด 8 คน สามารถใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการท�างานและสอบทานการบรหิารงานของฝา่ยจดัการไดอ้ยา่งเป็นอสิระ และ 

มอีสิระในการบรหิารงานตรวจสอบ ส�าหรบัการถ่วงดุลอ�านาจระหวา่งคณะกรรมการและฝา่ยจดัการ บรษิทัฯ ไดแ้ยกต�าแหน่งประธานกรรมการ 

และกรรมการผูจ้ดัการออกจากกนั ไมเ่ป็นบคุคลคนเดยีวกนั และเมือ่มกีารประชมุจะใหก้รรมการอสิระรว่มพจิารณาก�าหนดวาระการประชมุ ท�าให ้

มกีารถ่วงดลุอ�านาจ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี

การรวมหรือแยกต�าแหน่ง

ประธานกรรมการของบรษิทัฯ ไมไ่ดเ้ป็นบุคคลเดยีวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ / CEO และโครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทัประกอบไปดว้ย

กรรมการตรวจสอบจ�านวน 3 คน ซึง่เป็นกรรมการอสิระและมจี�านวนมากกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ สามารถแสดงความเหน็ไดอ้ยา่งอสิระ  

มกีารถ่วงดลุอ�านาจ และสามารถสอบทานการบรหิารงานได ้

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดก้�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั และกรรมการผูจ้ดัการไวอ้ยา่งชดัเจน ท�าใหป้ระธานกรรมการบรษิทั 

และกรรมการผู้จดัการไม่มอี�านาจเบ็ดเสร็จ และมกีารถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานในมติที่ส�าคญั ซึ่งจะต้องได้รบัการอนุมตั ิ

จากคณะกรรมการบรษิทั หรอืที่ประชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้อ�านาจที่มอบใหก้รรมการผูจ้ดัการ หรอื คณะกรรมการบรษิทัจะไม่สามารถอนุมตั ิ

รายการใดๆ ทีต่นเอง หรอืบคุคลทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์มสีว่นไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใดกบับรษิทัฯ  

หรอืบรษิทัยอ่ย

การมีส่วนได้เสีย

กรณีทีก่รรมการด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิาร หรอืมสี่วนไดเ้สยีไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้มในกจิการอื่นทีม่คีวามขดัแยง้ หรอื 

สามารถใชโ้อกาส หรอืขอ้มูลของบรษิทัฯ เพื่อประโยชน์ของตนเอง ใหป้ฏบิตัภิายใต้หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารตามทีก่�าหนดเกี่ยวกบั 

รายการทีเ่กี่ยวโยงกนั และรายการไดม้าหรอืจ�าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์นิทีส่�าคญัของบรษิทัจดทะเบยีนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต หรอื  

คณะกรรมการตลาดทนุ และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ/หรอื อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งก�าหนด

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของกรรมการ

บรษิทัฯ และคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนท�าหน้าทีใ่นการสรรหาและพจิารณาคดัเลอืก คุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 

แต่ละคณะ ใหม้คีวามหลากหลายของโครงสรา้งคณะกรรมการ ทัง้คุณสมบตัดิา้นความรู ้ความเชีย่วชาญในธุรกจิของบรษิทัฯ และอุตสาหกรรม 

ทีเ่กีย่วขอ้งเป็นอยา่งด ีมวีชิาชพีเฉพาะดา้น มปีระสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกจิ อายุ เพศ และประวตักิารศกึษา รวมถงึทกัษะ 

ทีม่คีวามจ�าเป็นต่อการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร และทกัษะทีย่งัขาดอยู ่ (Board Skill Matrix) และควรมคีณะกรรมการ 

ทีเ่ป็นเพศหญงิอย่างน้อย 1 คน เน่ืองจากมคีวามละเอยีด รอบคอบในการบรหิารจดัการ นอกจากน้ี คณะกรรมการต้องมกีรรมการทีไ่ม่ได้ 

เป็นผูบ้รหิารอยา่งน้อย 1 คน ทีม่ปีระสบการณ์ในธุรกจิหรอือุตสาหกรรมหลกัทีบ่รษิทัด�าเนินกจิการอยู ่เพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่จะไดค้ณะกรรมการโดยรวม 

ทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม สามารถเขา้ใจ และตอบสนองความตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยีไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ซึง่อาจใชบ้รษิทัทีป่รกึษา  

(Professional Search Firm) หรอืฐานขอ้มลูกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ในการสรรหากรรมการ

โครงสรา้งคณะกรรมการของบรษิทั ประกอบดว้ย คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชดุยอ่ย จ�านวน 3 ชดุ ไดแ้ก่ คณะกรรมการ 

สรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรหิาร  



1.1 คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการจ�านวนไมน้่อยกวา่ 5 คน แต่ไมเ่กนิ 12 คน เลอืกตัง้โดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้โดยมกีรรมการ 

ทีเ่ป็นกรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน ทัง้น้ี กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจ�านวนกรรมการทัง้หมดต้องมถีิน่ทีอ่ยู ่

ในประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการจะท�าการสรรหา คดัเลอืกผู้ที่มาท�าหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพจิารณาจากทกัษะที่จ�าเป็นและยงัขาดอยู ่

ในคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) รวมทัง้วชิาชพี ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น และเพศ เพือ่ใหเ้กดิความหลากหลายของโครงสรา้งคณะกรรมการ และ 

ควรมคีณะกรรมการทีเ่ป็นเพศหญงิอยา่งน้อย 1 คน เพือ่ใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้

นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทั ยงัเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ มปีระสบการณ์เกีย่วกบัธรุกจิของบรษิทัฯ และอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง  

มคีวามเชีย่วชาญทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ มภีาวะผูน้�า มวีสิยัทศัน์ มคีวามเป็นอสิระและสามารถอุทศิเวลาในการปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ยา่งเพยีงพอ  

ด้วยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย์ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ท�าหน้าที่ก�าหนด 

และอนุมัติ วิส ัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ รวมถึงงบประมาณของบริษัทฯ และมีการพิจารณา 

ทบทวนเป็นประจ�าทุกปี รวมทัง้ก�ากบั ควบคุม ดูแล และตดิตามผลการปฏบิตังิานอย่างสม�่าเสมอใหม้กีารน�ากลยุทธ์ของบรษิทัฯ ไปปฏบิตั ิ 

เพือ่ใหก้ารด�าเนินงานเป็นไปตามนโยบาย และแผนงานทีก่�าหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของประธานกรรมการบริษทั

สามารถดไูดท้ีห่วัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” เรือ่ง “คณะกรรมการบริษทั” หน้า 35

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั

1.1.1 ก�าหนด ทบทวน และอ�านาจอนุมติั 

สามารถดไูดท้ีห่วัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” เรือ่ง “คณะกรรมการบริษทั” หน้า 35 - 37

1.1.2 การด�ารงต�าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนและบริษทัย่อยท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 3 บริษัท  

บรษิทัอื่น และบรษิทัยอ่ยทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีนไมเ่กนิ 5 บรษิทั ยกเวน้ในกรณไีดร้บัมอบหมายจากบรษิทัฯ ใหไ้ปด�ารงต�าแหน่ง

1.1.3 การประชมุคณะกรรมการบริษทั

1.1.3.1 ก่อนการประชมุ

(1) คณะกรรมการทุกคณะจดัให้มกีารประชุมอย่างสม�่าเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ หรือ 6 ครัง้ ต่อปี  

ตามความเหมาะสม โดยมกีารก�าหนดตารางวนัประชมุลว่งหน้าตลอดทัง้ปี เพือ่ใหก้รรมการสามารถจดัสรรเวลาเพือ่เขา้รว่มการประชมุ โดยจะแจง้ให้

กรรมการแตล่ะทา่นทราบกอ่นวนัประชมุจรงิลว่งหน้าอยา่งน้อย 2 สปัดาห ์การด�าเนินการประชมุใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทั กฎหมายมหาชน  

และกฎระเบียบของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และต้องมจี�านวนองค์ประชุมขัน้ต�่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม 

ไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด   

(2) ประธานกรรมการ จะสง่เสรมิใหก้รรมการและฝา่ยจดัการรว่มกนัน�าเสนอและพจิารณาประเดน็ตา่งๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ 

ต่อบรษิทัฯ และผลการด�าเนินงานต่างๆ เป็นวาระการประชุม เพือ่ใหเ้รือ่งทีส่�าคญัไดร้บัการพจิารณาในทีป่ระชุมอยา่งครบถว้น และมอบหมาย 

ใหเ้ลขานุการบรษิทัท�าหน้าทีจ่ดัสง่หนงัสอืเชญิประชมุพรอ้มทัง้เอกสารประกอบการประชมุตามวาระตา่งๆ ลว่งหน้ากอ่นวนัประชมุอยา่งน้อย 7 วนั

ท�าการ เพือ่ใหค้ณะกรรมการทกุทา่นไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูต่างๆ อยา่งเพยีงพอก่อนเขา้รว่มประชมุ ในกรณทีีต่อ้งการสารสนเทศต่างๆ ทีจ่�าเป็น 

ตอ่การพจิารณาตดัสนิใจเพิม่เตมิสามารถแจง้ตอ่เลขานุการบรษิทั เพือ่ประสานงานกบักรรมการผูจ้ดัการ / CEO หรอืฝา่ยจดัการทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

1.1.3.2 วนัประชมุ

(1) ประธานกรรมการท�าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งจะจดัสรรเวลาให้ฝ่ายบรหิารจดัการได้น�าเสนอประเดน็  

ผลการด�าเนินงานต่างๆ อย่างเพยีงพอที่กรรมการจะอภปิรายปญัหาส�าคญั และใช้ดุลยพนิิจในการพจิารณาอย่างรอบคอบ ซึ่งการวนิิจฉัย 

ชีข้าดใหย้ดึถอืเสยีงขา้งมาก ในกรณีทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมกีารลงคะแนนเสยีง และคะแนนเสยีง 2 ฝา่ยเท่ากนั ประธานในทีป่ระชุม 

จะเป็นผูล้งคะแนนเสยีงชีข้าด

(2) คณะกรรมการส่งเสรมิและสนับสนุนใหก้รรมการผูจ้ดัการเชญิผูบ้รหิารระดบัสูง รวมถงึฝ่ายจดัการทีเ่กี่ยวขอ้ง 

เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียด / ข้อมูลในวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการได้ซกัถามเพิม่เติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกบั 

เรือ่งทีน่�าเสนอโดยตรง 

(3) ในวาระที่มีรายการเกี่ยวโยงกนักบักรรมการ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียดงักล่าวจะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียง 

และไมอ่ยูร่ว่มประชมุ



(4) คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายส่งเสรมิใหก้รรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ หรอื 

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดม้โีอกาสประชุมร่วมกนัตามความจ�าเป็น เพือ่อภปิรายปญัหาต่างๆ เกีย่วกบัการจดัการทีอ่ยู่ในความสนใจ โดยไมม่ฝีา่ยบรหิาร 

เขา้รว่มดว้ย และแจง้ใหก้รรมการผูจ้ดัการทราบถงึผลของการประชมุ

(5) คณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ�านวนการประชุมทัง้หมด 

ทีไ่ดจ้ดัใหม้ขี ึน้ในรอบปี

ในปี 2562 บรษิทัฯ มกีารจดัประชมุ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการคณะต่างๆ ดงัน้ี

รายช่ือกรรมการ

จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุฯ (ครัง้) / จ�านวนครัง้ท่ีจดัประชมุฯ (ครัง้)

คณะกรรมการ

บริษทั

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ

บริหาร

1. นายสวุฒัน์   แดงพบิลูยส์กุล 6/6 - - 6/6

2. นายชาย1/ ชวีะเกตุ 5/6 - 2/2 -

3. นางสาวชมเดอืน ศตวฒุิ 6/6 - - 6/6

4. นายเกรกิเกยีรติ ศตวฒุิ 6/6 - - 6/6

5. น.ต.เอนก1/ พนัธรุกัษ์ 5/6 - - -

6. ดร.วชิา1/    จวิาลยั 6/6 6/6 2/2 -

7. นายวชิยั1/ วชัรวฒันากุล 6/6 6/6 2/2 -

8. ดร.จมุพล1/ กลว้ยไมง้าม 6/6 6/6 - -

1/ในปี 2562 มกีารประชมุรว่มกนั ระหวา่งกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ โดยไมม่ฝีา่ยบรหิารเขา้รว่มดว้ย จ�านวน 4 ครัง้  

1.1.4 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบ ก�ากบัดูแล ส่งเสรมิ และตดิตามใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูล สารสนเทศต่างๆ ที่ส�าคญั  

ทัง้การด�าเนินธรุกจิ รวมถงึการก�ากบัดแูลกจิการ งบการเงนิของบรษิทัฯ และสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏตอ่สาธารณชน ในแบบแสดงรายการ 

ขอ้มลูประจ�าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) และเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ โดยการจดัท�างบการเงนิดงักลา่ว เป็นไปตาม

มาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย 

คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยจ�านวน 3 คณะ ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร และเป็นอสิระ 

อยา่งเพยีงพอ เพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบทานระบบการบรหิารจดัการดา้นการเงนิ และการควบคมุภายใน รวมถงึการสรรหา พจิารณาคา่ตอบแทน

กรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงู โดยทีค่ณะกรรมการชดุยอ่ยจะน�าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั เพือ่พจิารณาในเรือ่งต่างๆ ต่อไป

1.2 คณะกรรมการชดุย่อย คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย จ�านวน 3 คณะ ดงัน้ี 

1.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นกรรมการอิสระและต้องเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งได้ร ับการแต่งตัง้จาก 

คณะกรรมการบรษิทั มคีณุสมบตัติามทีก่ฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอื ระเบยีบของตลาดหลกัทรพัย์ 

แหง่ประเทศไทย รวมถงึบรษิทัฯ ไดก้�าหนดไว ้โดยมวีาระการด�ารงต�าแหน่งต่อเน่ืองไมเ่กนิ 9 ปี หรอื 3 วาระ ในกรณทีีจ่ะแต่งตัง้กรรมการอสิระนัน้ 

ใหด้�ารงต�าแหน่งต่อไป คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะต้องมมีตเิป็นเอกฉันท์เหน็ชอบ ว่ากรรมการอสิระดงักล่าวไดก้ระท�า 

คุณประโยชน์อยา่งยิง่ต่อบรษิทัฯ และการด�ารงต�าแหน่งเกนิวาระทีก่�าหนดมไิดท้�าใหค้วามเป็นอสิระขาดหายไป รวมทัง้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตั ิ

จากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั และน�าเสนอเหตุผลต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตัติ่อไป



1.2.2 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการอสิระกึง่หน่ึง และตอ้งเป็นกรรมการบรษิทัซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้ 

จากคณะกรรมการบริษัท มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบ 

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก�าหนด โดยก�าหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนควรมกีารประชุมอย่างสม�่าเสมอ 

อยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้

1.2.3 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรษิทั เป็นผูเ้สนอการแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร โดยเลอืกตัง้จากกรรมการ และ/หรอื ผูบ้รหิารจ�านวนหน่ึง 

ตามทีเ่หน็สมควร และใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้กรรมการบรหิารคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบรหิาร 

ส�าหรบับทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชดุยอ่ย ทัง้ 3 คณะ สามารถดไูดท้ี ่“โครงสร้างการจดัการ”  
หน้า 37 - 40

1.2.4 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

คณะกรรมการบรษิทัยงัมไิดด้�าเนินการจดัตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยทัง้ 2 ชดุดงักลา่ว จงึมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ 

ท�าหน้าที่ในการสอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนก�าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง  

(Risk Management Policy) และระบบควบคุมภายใน (Internal Control System) เพื่อการสอบทานและประเมนิการบรหิารความเสีย่ง 

ในการด�าเนินธรุกจิในทกุปจัจยัทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร รวมถงึการด�าเนินธรุกจิในต่างประเทศเพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ และการป้องกนั

การทุจรติคอรร์ปัชัน่ โดยพจิารณาแต่งตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อท�าหน้าทีต่รวจสอบการปฏบิตังิานในหน่วยงานต่างๆ ของบรษิทัฯ  

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานนโยบาย แนวทาง และความคบืหน้าของการบรหิารความเสีย่ง ตลอดจนระบบการปฏบิตังิานต่างๆ  

และมีการประเมินเพื่อลด หรือควบคุมความเสี่ยง ให้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และป้องกัน 

การเกดิการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ทัง้น้ี เพือ่ใหห้น่วยงานตรวจสอบภายใน มคีวามเป็นอสิระ สามารถท�าหน้าทีต่รวจสอบ และถ่วงดุลไดอ้ยา่งเตม็ที ่ 

คณะกรรมการบรษิทั จงึก�าหนดใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในท�าการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

และคณะกรรมการตรวจสอบจะน�าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส ซึ่งบริษัทฯ ได้แสดงรายละเอียดไว้ใน 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2562 ส่วนที่ 1 หมวดที่ 3 และ ส่วนที่ 2 หมวดที่ 11 และรายงานประจ�าปี 2562 ในหัวข้อ  

“การบริหารความเส่ียงและปัจจยัความเส่ียง” หน้า 14 - 17 และหวัขอ้ “การควบคมุภายใน” หน้า 23 - 24

1.3 เลขานุการ 

1.3.1 เลขานุการบริษทั 

สามารถดไูดท้ี ่“โครงสร้างการจดัการ” หวัขอ้ “เลขานุการบริษทั” หน้า 40 และบนเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ  

หน้า “เก่ียวกบั TNDT” หวัขอ้ “คณะกรรมการและผูบ้รหิาร” หวัขอ้ยอ่ย “เลขานุการบรษิทั”

1.3.2 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

1.3.3 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.3.4 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

1.3.2 - 1.3.4 สามารถดไูดท้ีเ่วบ็ไซตข์องบรษิทัฯ หน้า “พฒันาสู่ความยัง่ยืน” หวัขอ้ “การก�ากบัดแูลกิจการ” หวัขอ้ยอ่ย “นโยบาย 

การก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี”

1.4 หวัหน้าคณะผูต้รวจสอบภายใน

สามารถดูได้ที่ “การควบคุมภายใน” หวัข้อ “หวัหน้าคณะผู้ตรวจสอบภายใน” หน้า 24 และ “รายละเอียดเก่ียวกบั 

ผู้บริหาร-เลขานุการบริษัท - หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบภายใน” หน้า 50 และบนเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ หน้า  

“พฒันาสู่ความยัง่ยืน” หวัขอ้ “การก�ากบัดแูลกิจการ” หวัขอ้ยอ่ย “นโยบายการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี”

1.5 หน่วยงานก�ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทัฯ

สามารถดูได้ที่ “การควบคุมภายใน” หวัขอ้ “หน่วยงานก�ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัฯ” หน้า 24 และบนเวบ็ไซต ์ 

www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ หน้า “พฒันาสู่ความยัง่ยืน” หวัขอ้ “การก�ากบัดแูลกิจการ” หวัขอ้ยอ่ย “นโยบายการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี”



1.6 หน่วยงานนักลงทนุสมัพนัธ์

คณะกรรมการบรษิทัส่งเสรมิใหบ้รษิทัฯ จดัตัง้หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์เพื่อรบัผดิชอบในการสรา้งความสมัพนัธ์กบัผูล้งทุน 

และสื่อสารข้อมูลของบรษิัทฯ ไปยงันักลงทุนและบุคคลภายนอกให้ครบถ้วน อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถติดต่อ 

เพือ่สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดต้ามรายละเอยีดที ่“ข้อมลูทัว่ไปและช่องทางการติดต่อ” หน้า 4 และบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ (www.tndt.co.th)  

หน้า “นักลงทนุสมัพนัธ”์ หวัขอ้ “ขอข้อมลูเพ่ิมเติม” หวัขอ้ยอ่ย “ติดต่อนักลงทนุสมัพนัธ”์ 

2. การลงทนุและการก�ากบัดแูลบริษทัย่อย หรือ บริษทัร่วม
2.1 นโยบายการลงทนุ 

บรษิทัฯ จะพจิารณาลงทุนในธุรกจิทีเ่กื้อหนุนและเอื้อประโยชน์ต่อการท�าธุรกจิของบรษิทัฯ หรอืเป็นธุรกจิซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรม 

ที่มแีนวโน้มการเตบิโต และผลตอบแทนที่ได้รบัจากการลงทุนเป็นส�าคญั คณะกรรมการบรษิทัจะร่วมกนัพจิารณาตามนโยบายการลงทุน 

ของบรษิทัฯ โดยค�านึงถงึความจ�าเป็น เหมาะสม สามารถสนบัสนุนการด�าเนินธรุกจิ รวมถงึผลการด�าเนินงานของบรษิทัฯ และกอ่ใหเ้กดิประโยชน์ 

ต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้เป็นส�าคญั โดยจะปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในเรื่องการเขา้ท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

หรอืการไดม้าหรอืจ�าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ อยา่งเครง่ครดั

2.2 นโยบายการก�ากบัดแูล

บรษิทัรว่ม 

บรษิทัฯ จะควบคุมดูแลโดยการส่งตวัแทนจากบรษิทัฯ ซึ่งมคีุณสมบตัแิละประสบการณ์ที่เหมาะสมกบัธุรกจิที่บรษิทัเขา้ลงทุน 

เขา้เป็นกรรมการในบรษิทัรว่มของบรษิทัดงักลา่ว ซึง่อาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร กรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู หรอืบุคคล

ใดๆ ของบรษิทัฯ ตามสดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทัฯ เป็นเกณฑก์�าหนดจ�านวนกรรมการทีจ่ะเขา้ไปควบคมุดแูล 

บรษิทัยอ่ย

บรษิทัฯ จะควบคมุดแูลโดยการสง่กรรมการเขา้ไปเป็นตวัแทนมากกวา่กึง่หน่ึงของจ�านวนคณะกรรมการทัง้หมด หากการด�าเนินการ 

มผีลกระทบต่อบรษิทัฯ อยา่งมนียัส�าคญั จะตอ้งขออนุมตัจิากทีป่ระชมุกรรมการของบรษิทัฯ 

3. การพฒันาศกัยภาพ
คณะกรรมการสรรหาฯ มหีน้าทีใ่นการวางแผน การปฐมนิเทศเพือ่พฒันาศกัยภาพทางดา้นการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการใหม ่คณะกรรมการ 

ผูบ้รหิารระดบัสงู รวมถงึเลขานุการบรษิทั โดยพจิารณาตามความเหมาะสม เป็นไปตามประกาศ ระเบยีบ ขอ้ก�าหนด ขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

ธรุกจิของบรษิทัฯ 

ในปี 2562 การเขา้ร่วมฝึกอบรม / สมัมนา / ประชุม / เสวนา ของคณะกรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู เลขานุการบรษิทั ผูบ้รหิารระดบั 

ฝ่าย-แผนก และพนักงานระดับต่างๆ ได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในรายงานประจ�าปี 2562 หัวข้อ “นโยบายการพฒันาพนักงาน”  

หน้าที ่54 - 57 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี 2562 สว่นที ่2 หมวดที ่8 ขอ้ที ่8.5.5 และ www.tndt.co.th หน้า “พฒันาสู่ความยัง่ยืน” 

หวัขอ้ “การก�ากบัดแูลกิจการ” หวัขอ้ยอ่ย “รายงานการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี”

4. การประเมินตนเอง
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน รว่มกนัพจิารณาแบบประเมนิและเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั โดยคณะกรรมการบรษิทั 

และคณะกรรมการชุดย่อยจะร่วมกนัประเมนิผลการปฏบิตัิงานของตนเองและประเมนิผลความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน โดยน�า 

แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการตามแบบของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยมาประยุกต์ใช้เพื่อความเหมาะสมกบัองค์กร และ 

น�าผลการประเมนิมาปรบัปรุงแก้ไข เพื่อพฒันาการปฏบิตังิานให้ดยีิง่ขึ้น บรรลุตามวตัถุประสงค์ที่ได้รบัมอบหมาย โดยบรษิทัฯ ได้จดัให ้

มกีารประเมนิผลตนเองของคณะกรรมการเป็นประจ�าในไตรมาสที่ 4 ของทุกปี ซึ่งจดัท�าเป็น 2 ลกัษณะ คอื การประเมนิการปฏบิตังิาน 

ของคณะกรรมการทัง้คณะ และการประเมนิผลการปฏิบตัิงานของกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อประเมนิประสทิธิภาพในการด�าเนินงาน 

ของคณะกรรมการ ตามแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยมกีระบวนการดงัน้ี



4.1 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนทบทวนแบบประเมนิผล ใหม้คีวามถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ 

โดยใชแ้บบประเมนิตนเองของคณะกรรมการทีป่ระยกุตจ์ากแบบของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

4.2 คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุยอ่ย จะรว่มกนัประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเอง ในไตรมาสที ่4 ของทกุปี

4.3 เลขานุการบรษิทัจะเป็นผูร้วบรวมและสรุปผลการประเมนิตนเองต่อคณะกรรมการบรษิทั เพือ่น�าผลการประเมนิมาปรบัปรุง แกไ้ข  

เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ร ับมอบหมาย และเปิดเผยผลการประเมินไว้ในแบบแสดงรายการ 

ขอ้มลูประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2)

การประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองเป็นรายคณะ ครอบคลมุทัง้หมด 6 หวัข้อ ได้แก่ 

1. โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ

2. บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ

3. การประชมุคณะกรรมการ

4. การท�าหน้าทีข่องกรรมการ

5. ความสมัพนัธก์บัฝา่ยจดัการ 

6. การพฒันาตนเองของกรรมการ และการพฒันาผูบ้รหิาร 

การประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองเป็นรายบุคุคล ครอบคลมุทัง้หมด 4 หวัข้อ ได้แก่

1. โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ

2. บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ

3. การเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการ

4. การพฒันาตนเอง 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานตนเองของคณะกรรมการแบ่งออกเป็น 5 ระดบั คอื 4 = ดเียี่ยม / 3 = ดมีาก /  2 = พอใช้ /  

1 = ไมน่่าพอใจ / 0 = ตอ้งปรบัปรงุ ซึง่ผลการประเมนิของคณะกรรมการทกุคณะประจ�าปี 2562 สามารถสรปุไดด้งัน้ี

คณะกรรมการ
ผลการประเมินปี 2562

(คะแนนเฉล่ีย)

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

5. ค่าตอบแทน 
บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยการพิจารณา 

เป็นไปอยา่งรอบคอบ ชดัเจน โปรง่ใส และเหมาะสม  โดยเปรยีบเทยีบอา้งองิจากบรษิทัทีเ่ป็นอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั ในระดบัใกลเ้คยีงกนั  

รวมทัง้ภาระหน้าที่และความรบัผดิชอบ และพจิารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก�าไรของบรษิัทฯ ซึ่งสูงเพยีงพอ 

ที่จะดึงดูด และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ โดยค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปีนัน้ๆ จะจัดสรรจากเงินคงเหลือ 

หลังหกัค่าเบี้ยประชุม และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และน�าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา 

อนุมตัิต่อไป ทัง้น้ี กรรมการที่ได้รบัมอบหมายให้มหีน้าที่ และความรบัผดิชอบเพิม่ขึ้น จะได้รบัค่าตอบแทนเพิม่สูงขึ้น เพื่อให้เหมาะสม 

กบัภาระหน้าทีน่ัน้เชน่กนั (สามารถดไูดท้ีห่วัขอ้ “ค่าตอบแทน” หน้า 51)


