
หลกัปฏิบติั 3 
เสรมิสรา้งคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล
1. โครงสร้างคณะกรรมการ

การถ่วงดลุอ�านาจ 

บริษัทฯ ได้จัดตัง้คณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และได้ผ่านการแต่งตัง้จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส�าหรบัการถ่วงดุลอ�านาจของคณะกรรมการนัน้ มอีงค์ประกอบของกรรมการอิสระและไม่

ได้เป็นผู้บริหารจ�านวน 3 คน รวมถึงยงัมีกรรมการจ�านวน 2 คน ที่ไม่ได้เป็นทัง้กรรมการอิสระและผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งมากกว่า 

กึ่งหน่ึงจากจ�านวนคณะกรรมการบริษัททัง้หมด 8 คน สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการท�างานและสอบทานการบริหารงานของฝ่าย

จดัการไดอ้ย่างเป็นอสิระ และมอีสิระในการบรหิารงานตรวจสอบ ส�าหรบัการถ่วงดุลอ�านาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ บรษิทัฯ  

ไดแ้ยกต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการออกจากกนั ไม่เป็นบุคคลคนเดยีวกนั และเมื่อมกีารประชุมจะใหก้รรมการอสิระร่วม

พจิารณาก�าหนดวาระการประชมุ ท�าใหม้กีารถ่วงดลุอ�านาจ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี

การรวมหรือแยกต�าแหน่ง

ประธานกรรมการของบรษิทัฯ ไมไ่ดเ้ป็นบุคคลเดยีวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ / CEO และโครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทัประกอบไปดว้ย

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

มกีารถ่วงดลุอ�านาจ และสามารถสอบทานการบรหิารงานได้

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดก้�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั และกรรมการผูจ้ดัการไวอ้ยา่งชดัเจน ท�าใหป้ระธานกรรมการ

บรษิทั และกรรมการผูจ้ดัการไมม่อี�านาจเบด็เสรจ็ และมกีารถ่วงดลุและการสอบทานการบรหิารงานในมตทิีส่�าคญั ซึง่จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิาก

คณะกรรมการบรษิทั หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ รวมทัง้อ�านาจทีม่อบใหก้รรมการผูจ้ดัการ หรอื คณะกรรมการบรษิทัจะไมส่ามารถอนุมตัริายการใดๆ ที่

ตนเอง หรอืบคุคลทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์มสีว่นไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใดกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย

การมีส่วนได้เสีย

กรณทีีก่รรมการด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิาร หรอืมสีว่นไดเ้สยีไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้มในกจิการอืน่ทีม่คีวามขดัแยง้ หรอื สามารถ

ใชโ้อกาส หรอืขอ้มลูของบรษิทัฯ เพือ่ประโยชน์ของตนเอง ใหป้ฏบิตัภิายใตห้ลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารตามทีก่�าหนดเกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่ว

โยงกนั และรายการไดม้าหรอืจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีส่�าคญัของบรษิทัจดทะเบยีนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต หรอื คณะกรรมการตลาด

ทนุ และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ/หรอื อืน่ๆ 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 

เป็นผูบ้รหิารอย่างน้อย 1 คน ทีม่ปีระสบการณ์ในธุรกจิหรอือุตสาหกรรมหลกัทีบ่รษิทัด�าเนินกจิการอยู่ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าจะไดค้ณะกรรมการ 

โดยรวมทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม สามารถเขา้ใจ และตอบสนองความตอ้งการของผูม้สี่วนไดเ้สยีไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ซึง่อาจใชบ้รษิทั 

ทีป่รกึษา (Professional Search Firm) หรอืฐานขอ้มลูกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ในการ

สรรหากรรมการ

โครงสรา้งคณะกรรมการของบรษิทั ประกอบดว้ย คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชดุยอ่ย จ�านวน 3 ชดุ ไดแ้ก่ คณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรหิาร  



1.1 คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน เลือกตัง้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

โดยมกีรรมการทีเ่ป็นกรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน ทัง้น้ี กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจ�านวนกรรมการทัง้หมด

ต้องมถีิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการจะท�าการสรรหา คดัเลอืกผู้ที่มาท�าหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพจิารณาจากทกัษะที่จ�าเป็น

และยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) รวมทัง้วชิาชพี ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศ เพื่อให้เกดิความหลากหลาย

ของโครงสร้างคณะกรรมการ และควรมคีณะกรรมการที่เป็นเพศหญิงอย่างน้อย 1 คน เพื่อให้การปฏบิตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบรษิทั 

มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้

 นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทั ยงัเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ มปีระสบการณ์เกีย่วกบัธุรกจิของบรษิทัฯ และอุตสาหกรรม

ทีเ่กี่ยวขอ้งมคีวามเชีย่วชาญทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ มภีาวะผูน้�ามวีสิยัทศัน์ มคีวามเป็นอสิระและสามารถอุทศิเวลาในการปฏบิตัหิน้าที ่

“ไดอ้ยา่งเพยีงพอ ดว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซือ่สตัย ์เพือ่ประโยชน์สงูสดุแกอ่งคก์รและผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ ท�าหน้าทีก่�าหนด 

และอนุมตั ิวสิยัทศัน์ นโยบาย พนัธกจิ ภารกจิ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกจิ รวมถงึงบประมาณของบรษิทัฯ และมกีารพจิารณาทบทวน

เป็นประจ�าทุกปี รวมทัง้ก�ากับ ควบคุม ดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอให้มีการน�ากลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัต ิ 

เพือ่ใหก้ารด�าเนินงานเป็นไปตามนโยบาย และแผนงานทีก่�าหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

คณะกรรมการของบริษทัฯ ในปี 2563 มีทัง้หมด 4 ชดุ ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ
คณะกรรมการ

บริษทั

คณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ / 

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการ

บริหาร

1. นายสวุฒัน์        แดงพบิลูยส์กุล x - - x

2. นายชาย      ชวีะเกตุ / / - -

3. นางสาวชมเดอืน ศตวฒุิ / - - /

4. นายเกรกิเกยีรติ ศตวฒุิ / - - /

5. น.ต.เอนก พนัธรุกัษ์ / - - -

6. ดร.วชิา  จวิาลยั / x x -

7. นายวชิยั*    วชัรวฒันากุล / / / -

8. ดร.จมุพล* กลว้ยไมง้าม / - / -

หมายเหต ุ: 

	 	 x				 =			 ประธานคณะกรรมการ		

	 	 	/				 =			 กรรมการ			

	 	 *	 =			 กรรมการทีม่คีวามรู	้มปีระสบการณ์	และจบการศกึษาทางดา้นบญัช	ี	 	

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของประธานกรรมการบริษทั

สามารถดไูดท้ีห่วัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” เรือ่ง “คณะกรรมการบริษทั” หน้า 81

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั

1.1.1 ก�าหนด ทบทวน และอ�านาจอนุมติั 

สามารถดไูดท้ีห่วัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” เรือ่ง “คณะกรรมการบริษทั” หน้า 81

1.1.2 การด�ารงต�าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนและบริษทัย่อยท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน

คณะกรรมการบรษิทั ก�าหนดใหก้รรมการของบรษิทัฯ สามารถด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนไมเ่กนิ 3 บรษิทั บรษิทัอืน่ 

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 โดยจะแจง้

ใหก้รรมการแต่ละทา่นทราบก่อนวนัประชมุจรงิลว่งหน้าอยา่งน้อย 2 สปัดาห ์การด�าเนินการประชมุใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทั กฎหมาย

มหาชน และกฎระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และตอ้งมจี�านวนองคป์ระชุมขัน้ต�่า ณ ขณะทีค่ณะกรรมการจะลงมตใินทีป่ระชุม 

ไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด   

(2) ประธานกรรมการ จะส่งเสริมให้กรรมการและฝ่ายจัดการร่วมกันน�าเสนอและพิจารณาประเด็นต่างๆ  

ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ และผลการด�าเนินงานต่างๆ เป็นวาระการประชุม เพือ่ใหเ้รือ่งทีส่�าคญัไดร้บัการพจิารณาในทีป่ระชุมอยา่งครบถว้น 

และมอบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัท�าหน้าทีจ่ดัสง่หนงัสอืเชญิประชมุพรอ้มทัง้เอกสารประกอบการประชมุตามวาระตา่งๆ ลว่งหน้ากอ่นวนัประชมุ

อยา่งน้อย 7 วนัท�าการ เพือ่ใหค้ณะกรรมการทกุทา่นไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูต่างๆ อยา่งเพยีงพอก่อนเขา้รว่มประชมุ ในกรณทีีต่อ้งการสารสนเทศ

ต่างๆ ทีจ่�าเป็นต่อการพจิารณาตดัสนิใจเพิม่เตมิสามารถแจง้ต่อเลขานุการบรษิทั เพือ่ประสานงานกบักรรมการผูจ้ดัการ / CEO หรอืฝา่ยจดัการ

ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

1.1.3.2 วนัประชมุ

(1) ประธานกรรมการท�าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งจะจดัสรรเวลาให้ฝ่ายบรหิารจดัการได้น�าเสนอประเดน็  

ผลการด�าเนินงานต่างๆ อย่างเพยีงพอที่กรรมการจะอภปิรายปญัหาส�าคญั และใช้ดุลยพนิิจในการพจิารณาอย่างรอบคอบ ซึ่งการวนิิจฉัย 

ชีข้าดใหย้ดึถอืเสยีงขา้งมาก ในกรณีทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมกีารลงคะแนนเสยีง และคะแนนเสยีง 2 ฝา่ยเท่ากนั ประธานในทีป่ระชุม 

จะเป็นผูล้งคะแนนเสยีงชีข้าด

(2) คณะกรรมการสง่เสรมิและสนบัสนุนใหก้รรมการผูจ้ดัการเชญิผูบ้รหิารระดบัสงู รวมถงึฝา่ยจดัการทีเ่กีย่วขอ้งเขา้รว่ม

ประชมุเพือ่ชีแ้จงรายละเอยีด / ขอ้มลูในวาระการประชมุทีเ่กีย่วขอ้งใหค้ณะกรรมการไดซ้กัถามเพิม่เตมิในฐานะทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีน่�าเสนอโดยตรง 

(3) ในวาระทีม่รีายการเกีย่วโยงกนักบักรรมการ กรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยีดงักลา่วจะไมม่สีทิธลิงคะแนนเสยีงและไมอ่ยู่

รว่มประชมุ

(4) คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายส่งเสรมิใหก้รรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ หรอื 

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดม้โีอกาสประชุมร่วมกนัตามความจ�าเป็น เพือ่อภปิรายปญัหาต่างๆ เกีย่วกบัการจดัการทีอ่ยู่ในความสนใจ โดยไมม่ฝีา่ยบรหิาร 

เขา้รว่มดว้ย และแจง้ใหก้รรมการผูจ้ดัการทราบถงึผลของการประชมุ

ในปี 2563 บรษิทัฯ มกีารจดัประชมุ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการคณะต่างๆ ดงัน้ี

รายช่ือกรรมการ

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

คณะกรรมการ

บริษทั

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ

บริหาร

1. นายสวุฒัน์   แดงพบิลูยส์กุล 8/8 - - 9/9

2. นายชาย1/ ชวีะเกตุ 7/8 - 3/3 -

3. นางสาวชมเดอืน ศตวฒุิ 8/8 - - 9/9

4. นายเกรกิเกยีรติ ศตวฒุิ 8/8 - - 9/9

5. น.ต.เอนก1/ พนัธรุกัษ์ 7/8 - - -

6. ดร.วชิา1/    จวิาลยั 8/8 7/7 3/3 -

7. นายวชิยั1/ วชัรวฒันากุล 8/8 7/7 3/3 -

8. ดร.จมุพล1/ กลว้ยไมง้าม 8/8 7/7 - -

1/ในปี	2563	มกีารประชมุรว่มกนั	ระหวา่งกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร	กรรมการอสิระ	/	กรรมการตรวจสอบ	โดยไมม่ฝีา่ยบรหิารเขา้รว่มดว้ย	จ�านวน	4	ครัง้		



1.1.4 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบ ก�ากบัดูแล ส่งเสรมิ และตดิตามใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูล สารสนเทศต่างๆ ที่ส�าคญั  

ทัง้การด�าเนินธุรกิจ รวมถึงการก�ากับดูแลกิจการ งบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏต่อสาธารณชน  

ในแบบ 56-1 One Report และเวบ็ไซต์ www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ โดยการจดัท�างบการเงนิดงักล่าว เป็นไปตามมาตรฐานการบญัช ี

ทีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย 

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 ซึ่งได้รบัการแต่งตัง้จากคณะ

กรรมการบรษิทั มคีุณสมบตัติามทีก่ฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอื ระเบยีบของตลาดหลกัทรพัย ์

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

ใหด้�ารงต�าแหน่งต่อไป คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะต้องมมีตเิป็นเอกฉันท์เหน็ชอบ ว่ากรรมการอสิระดงักล่าวไดก้ระท�า 

คณุประโยชน์อยา่งยิง่ตอ่บรษิทัฯ และการด�ารงต�าแหน่งเกนิวาระทีก่�าหนดมไิดท้�าใหค้วามเป็นอสิระขาดหายไป รวมทัง้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิาก

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั และน�าเสนอเหตุผลต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตัติ่อไป

1.2.2 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน เป็นกรรมการอสิระกึง่หน่ึง และตอ้งเป็นกรรมการบรษิทัซึง่ไดร้บัการแตง่ตัง้จาก

คณะกรรมการบรษิทั มคีณุสมบตัติามทีก่ฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอื ระเบยีบของตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทยก�าหนด โดยก�าหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทนควรมกีารประชมุอยา่งสม�่าเสมออยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้
                     

1.2.3 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรษิทั เป็นผูเ้สนอการแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร โดยเลอืกตัง้จากกรรมการ และ/หรอื ผูบ้รหิารจ�านวนหน่ึง

ตามทีเ่หน็สมควร และใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้กรรมการบรหิารคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบรหิาร 

ส�าหรบับทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ย ทัง้ 3 คณะ สามารถดไูดท้ี ่“การปฏิบติัหน้าท่ีของ
คณะกรรมการ”หน้า 81-85

1.2.4 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

คณะกรรมการบรษิัทยงัมไิด้ด�าเนินการจดัตัง้คณะกรรมการชุดย่อยทัง้ 2 ชุดดงักล่าว จึงมอบหมายให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบท�าหน้าที่ในการสอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนก�าหนดนโยบายบริหาร 

ความเสีย่ง (Risk Management Policy) และระบบควบคุมภายใน (Internal Control System) เพื่อการสอบทานและประเมนิการบรหิาร

ความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจในทุกปจัจยัทัง้ภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการด�าเนินธุรกิจในต่างประเทศเพื่อให้มีประสทิธิภาพ 

สงูสดุ และการป้องกนัการทจุรติคอรร์ปัชัน่ โดยพจิารณาแตง่ตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในเพือ่ท�าหน้าทีต่รวจสอบการปฏบิตังิานในหน่วยงานตา่งๆ  

ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานนโยบาย แนวทาง และความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนระบบ 

การปฏบิตังิานต่างๆ และมกีารประเมนิเพื่อลด หรอืควบคุมความเสีย่ง ใหผ้ลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากความเสีย่งอยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้และ

ป้องกนัการเกดิการทุจรติคอร์รปัชัน่ ทัง้น้ี เพื่อใหห้น่วยงานตรวจสอบภายใน มคีวามเป็นอสิระ สามารถท�าหน้าทีต่รวจสอบ และถ่วงดุลได ้

อย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัท จึงก�าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในท�าการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบจะน�าเสนอรายงานตอ่คณะกรรมการบรษิทัเป็นรายไตรมาส ซึง่บรษิทัฯ ไดแ้สดงรายละเอยีดไว ้

ในแบบ 56-1 One Report ประจ�าปี 2563 ในหวัขอ้ “หลกัปฏิบติั 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

ท่ีเหมาะสม” หน้า 117-119



1.3 เลขานุการ 

1.3.1 เลขานุการบริษทั 

สามารถดูได้ที่ “โครงสร้างการจดัการ” หัวข้อ “เลขานุการบริษัท” หน้า 85 และบนเว็บไซต์ www.tndt.co.th  

ของบรษิทัฯ หน้า “เก่ียวกบัเรา” หวัขอ้ “คณะกรรมการบรษิทั” 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 “รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้ควบคุมและก�ากับดูแลฝ่ายตรวจสอบภายใน” 

หน้า 80 รวมถึง ผู้ควบคุมและก�ากับดูแลฝ่ายตรวจสอบภายใน หน้า 127 และเอกสารแนบ 3 หน้า 234-237 ตลอดจนบนเว็บไซต ์ 

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

1.5 หน่วยงานก�ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทัฯ

สามารถดไูดท้ีห่วัขอ้ “หน่วยงานก�ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทัฯ หน้า 127 และเอกสารแนบ 3 หน้า 237 ตลอดจนบนเวบ็ไซต ์

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

1.6 หน่วยงานนักลงทนุสมัพนัธ์

คณะกรรมการบรษิทัส่งเสรมิใหบ้รษิทัฯ จดัตัง้หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์เพื่อรบัผดิชอบในการสรา้งความสมัพนัธ์กบัผูล้งทุน 

และสื่อสารข้อมูลของบริษัทฯ ไปยังนักลงทุนและบุคคลภายนอกให้ครบถ้วน อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทัง้ น้ี ผู้ลงทุนสามารถ

ติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิม่เติมได้ตามรายละเอียดที่ “ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส�าคญัอ่ืน” หน้า 69-70 และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

(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 มหีน้าที่ในการวางแผน การปฐมนิเทศเพื่อพฒันาศกัยภาพทางด้านการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการใหม ่ 

คณะกรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู รวมถงึเลขานุการบรษิทั โดยพจิารณาตามความเหมาะสม เป็นไปตามประกาศ ระเบยีบ ขอ้ก�าหนด ขอ้กฎหมาย

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

ในปี 2563 การเขา้ร่วมฝึกอบรม / สมัมนา / ประชุม / เสวนา ของคณะกรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู เลขานุการบรษิทั ผูบ้รหิารระดบั 

ฝา่ย-แผนก และพนกังานระดบัตา่งๆ ไดเ้ปิดเผยรายละเอยีดไวใ้นแบบ 56-1 One Report ประจ�าปี 2563 หวัขอ้ “นโยบายการพฒันาพนักงาน” 

หน้าที ่93-98 และ www.tndt.co.th หน้า “พฒันาสู่ความยัง่ยืน” หวัขอ้ “การก�ากบัดแูลกิจการ” หวัขอ้ยอ่ย “รายงานบรรษทัภิบาล”



4. การประเมินตนเอง
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ร่วมกนัพจิารณาแบบประเมนิและเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั โดยคณะกรรมการ 

บรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อยจะร่วมกนัประเมนิผลการปฏิบตัิงานของตนเองและประเมนิผลความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน  

โดยน�าแบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการตามแบบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมาประยุกตใ์ชเ้พือ่ความเหมาะสมกบัองคก์ร และ 

น�าผลการประเมนิมาปรบัปรุงแก้ไข เพื่อพฒันาการปฏบิตังิานใหด้ยีิง่ขึน้ บรรลุตามวตัถุประสงค์ทีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้ ี

การประเมนิผลตนเองของคณะกรรมการเป็นประจ�าในไตรมาสที ่4 ของทุกปี ซึ่งจดัท�าเป็น 2 ลกัษณะ คอื การประเมนิการปฏบิตังิานของ 

คณะกรรมการทัง้คณะ และการประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการเป็นรายบคุคล เพือ่ประเมนิประสทิธภิาพในการด�าเนินงานของคณะกรรมการ 

ตามแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการทีด่โีดยมกีระบวนการ ดงัน้ี

4.1 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนทบทวนแบบประเมนิผล ใหม้คีวามถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ 

โดยใชแ้บบประเมนิตนเองของคณะกรรมการทีป่ระยกุตจ์ากแบบของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

4.2 คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุยอ่ย จะรว่มกนัประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเอง ในไตรมาสที ่4 ของทกุปี

4.3 เลขานุการบรษิัทจะเป็นผู้รวบรวมและสรุปผลการประเมนิตนเองต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อน�าผลการประเมนิมาปรบัปรุง  

แกไ้ข เพือ่พฒันาการปฏบิตังิานใหด้ยีิง่ขึน้ บรรลุตามวตัถุประสงคท์ีไ่ดร้บัมอบหมาย และเปิดเผยผลการประเมนิไวใ้นแบบ 56-1 One Report

การประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองเป็นรายคณะ ครอบคลมุทัง้หมด 6 หวัข้อ ได้แก่ 

1. โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ

2. บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ

3. การประชมุคณะกรรมการ

4. การท�าหน้าทีข่องกรรมการ

5. ความสมัพนัธก์บัฝา่ยจดัการ 

6. การพฒันาตนเองของกรรมการ และการพฒันาผูบ้รหิาร 

การประเมินการปฏิบติังานของตนเองเป็นรายบุคุคล ครอบคลมุทัง้หมด 4 หวัข้อ ได้แก่

1. โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ

2. บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ

3. การเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการ

4. การพฒันาตนเอง 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานตนเองของคณะกรรมการแบง่ออกเป็น 5 ระดบั คอื 4 = ดเียีย่ม / 3 = ดมีาก /  2 = พอใช ้/ 1 = ไมน่่า

พอใจ / 0 = ตอ้งปรบัปรงุ ซึง่ผลการประเมนิของคณะกรรมการทกุคณะประจ�าปี 2563 สามารถสรปุไดด้งัน้ี

คณะกรรมการ
ผลการประเมินปี 2563

(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 
บรษิทัฯ มคีณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณาและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยการพจิารณาเป็นไป 

อยา่งรอบคอบ ชดัเจน โปรง่ใส และเหมาะสม  โดยเปรยีบเทยีบอา้งองิจากบรษิทัทีเ่ป็นอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั ในระดบัใกลเ้คยีงกนั รวมทัง้ 

ภาระหน้าที่และความรบัผดิชอบ และพจิารณาจากการขยายตวัทางธุรกจิและการเตบิโตทางผลก�าไรของบรษิทัฯ ซึ่งสูงเพยีงพอที่จะดงึดูด  

และรกัษากรรมการที่มคีุณสมบตัทิี่ต้องการไว้ได้ โดยค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปีนัน้ๆ จะจดัสรรจากเงนิคงเหลอืหลงัหกัค่าเบี้ยประชุม  

และน�าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาเหน็ชอบ และน�าเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตัติ่อไป ทัง้น้ี กรรมการทีไ่ดร้บั 

มอบหมายใหม้หีน้าที ่และความรบัผดิชอบเพิม่ขึน้ จะไดร้บัคา่ตอบแทนเพิม่สงูขึน้ เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัภาระหน้าทีน่ัน้เชน่กนั (สามารถดไูดท้ีห่วัขอ้ 

“ค่าตอบแทน” หน้า 89-90)


