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แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
 

ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี(Corporate Governance Code) สําหรับบริษัทจดทะเบียน ไดเสนอแนะให

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทจดทะเบียนควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเองอยางนอย

ปละ 1 ครั้ง เพ่ือใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแกไข โดยการประเมินควรจัดทําท้ังแบบรายคณะและ

รายบุคคล อีกท้ังเพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหบริษัทจดทะเบียนมีการประเมินคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ

ชุดยอยเปนประจําทุกปอยางตอเน่ือง สํานักเลขานุการบริษัท บริษัท ไรททันเน็ลลิ่ง จํากัด (มหาชน) จงึไดจัดทําแบบประเมิน

ตนเอง แบงออกเปน 4 ประเภท อันประกอบไปดวย 

- เอกสารชุดท่ี 1 “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ” เพ่ือใชประเมินการทํางานของคณะกรรมการใน

ภาพรวมขององคคณะ 

- เอกสารชุดท่ี 2 “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอยแบบรายคณะ” เพ่ือใชประเมินการทํางานของคณะกรรมการ

ชุดยอยท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมขององคคณะ 

- เอกสารชุดท่ี 3 “แบบประเมินของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล (การประเมินแบบไขว)” เพ่ือใชประเมินการทําหนาท่ี

อยางเหมาะสมของการเปนกรรมการของกรรมการรายบุคคลในคณะกรรมการบริษัท 

- เอกสารชุดท่ี 4 “แบบประเมินของคณะกรรมการชุดยอยรายบุคคล (การประเมินแบบไขว)” เพ่ือใชประเมินการทําหนาท่ี

อยางเหมาะสมของการเปนกรรมการของกรรมการรายบุคคลในคณะกรรมการชุดยอย 

โดยข้ันตอน/กระบวนการการปฏบัิติการประเมินตนเองมีดังน้ี 

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนทบทวนแบบประเมินผล ใหมีความถูกตอง ครบถวน และเปนไป

ตามหลักการกํากับดูแลกิจการ 

2. เลขานุการบริษัท จัดสงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการใหกรรมการแตละคน สําหรับ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการโดยรวมท้ังคณะ 

3. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน สรุปและรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการสรร

หาและกําหนดคาตอบแทน 

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน รายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือรับทราบ

และดําเนินการปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

โดยมเีกณฑการประเมินผล คิดเปนรอยละจากคะแนนเต็ม คือ มากกวารอยละ 90 หมายถึง ดเีลิศ มากกวารอยละ 80 

หมายถึง ดีมาก มากกวารอยละ 70 หมายถึง ดี มากกวารอยละ 60 หมายถึง คอนขางดี มากกวารอยละ 50 หมายถึง พอใช

คอนขางดี และต่ํากวา/เทากับรอยละ 50 หมายถึง ควรปรับปรุง 
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สรุปผลการประเมินมรีายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ  

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม มีการประเมินผลโดยแบงเปน 6 หัวขอ  ไดแก 1) โครงสราง

และคณุสมบัติของคณะกรรมการ 2) การประชุมคณะกรรมการ 3) บทบาท หนาท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 4) 

การทําหนาท่ีของกรรมการ 5) ความสัมพันธระหวางคณะกรรมการกับฝายจดัการ และ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและ

การพัฒนาผูบรหิาร โดยในป 2563 เลขานุการบริษัทไดจดัสงแบบตนเองของคณะกรรมการใหกรรมการแตละคนสําหรับ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวมท้ังคณะ เพ่ือนําผลประเมินเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาปรับปรุง

แกไขการปฏิบัติงาน โดยผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 92.92 ซึ่งอยูในระดับดีเลิศ 

ท้ังน้ีความเห็นของกรรมการสวนใหญสรุปไดดังน้ี 

1) โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  

 คณะกรรมการสวนใหญมีความเห็นวา โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการอยูในเกณฑดีเลิศ 

สัดสวนจํานวนกรรมการมีความเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งเปน

ผูทรงคุณวุฒิ มีความรูความเช่ียวชาญจากดานตาง ๆ อาทิ วิศวกรรมโยธา ธรณีวิทยา บัญชีและการเงิน การบริหาร

จัดการ กฎหมาย การกํากับดูแลกิจการ การบริหารจัดการความเสี่ยง การบริหารทรัพยากรบุคคล การตรวจสอบ 

ฯลฯ ทําใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ี คณะกรรมการไดมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการชุดยอย (อนุกรรมการ) อีกจํานวน 4 คณะ ประกอบไปดวย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร เพ่ือ

ปฏิบัติหนาท่ีและกํากับดูแลกิจการตามนโยบายและเปาหมายของบริษัท 

 คณะกรรมการมีความหลากหลาย (Board Diversity) โดยทักษะสอดคลองกับลักษณะการประกอบธุรกิจ

ของบริษัทฯ ผานการจัดทําตารางความรูความชํานาญ (Board Skills Matrix)1 และมีความหลากหลายในดาน

ประวัติการศึกษา ประสบการณ โดยไมไดจํากัดความแตงแตกตางอ่ืนใด อน่ึง กรรมการอิสระมีจํานวนเปน 1 ใน 3 

ของจํานวนกรรมการท้ังหมด ซึ่งปจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการอิสระจํานวน 4 คน จากท้ังหมดกรรมการ 12 คน ซึ่ง

เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) อีกท้ังประธานกรรมการไมใชบุคคล

เดียวกันกับผูดํารงตําแหนงประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ และไมดํารงตําแหนงใด ๆ ใน

คณะกรรมการชุดยอย เพ่ือใหมีความชัดเจนในการแบงแยกหนาท่ีและการปฏิบัติงาน 

 

2) การประชุมคณะกรรมการ  

 คณะกรรมการสวนใหญมีความเห็นวา การประชุมคณะกรรมการอยูในเกณฑท่ีดีเลิศ โดยบริษัทไดรับแจง

กําหนดการประชุมคณะกรรมการแตละปลวงหนา ซึ่งชวยใหกรรมการสามารถจัดสรรเวลามาประชุมไดทุกครั้ง โดย

จํานวนครั้งของการประชุมและระเบียบวาระมีความเหมาะสม ชวยใหคณะกรรมการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมี

ประสิทธิภาพ นอกจากน้ันกรรมการไดรับเอกสารการประชุมลวงหนาและมีเวลาในการศึกษาขอมูลอยางเพียงพอตอ

การตัดสินใจของกรรมการ อีกท้ังบรรยากาศในการประชุมคณะกรรมการเอ้ืออํานวยใหเกิดความคิดเห็นอยาง

สรางสรรค อน่ึง กรรมการผูมีสวนไดเสียไมมีสวนรวมในการตัดสินใจการทํารายการในวาระน้ัน ๆ  
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 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม 11 ครั้ง2 และตามความจําเปน โดยมีกําหนดการประชุมและวาระการ

ประชุมสงใหลวงหนาตลอดท้ังป ซึ่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุมจะจัดสงใหกรรมการ

ลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 7 วัน ตามกฎหมาย 

 

3) บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

 คณะกรรมการสวนใหญมีความเห็นวา บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอยูในเกณฑ

ท่ีดีเลิศ โดยคณะกรรมการไดใหความสําคัญและใชเวลาอยางเพียงพอในการพิจารณาเรื่องสําคัญท่ีเก่ียวกับทิศทาง 

กลยุทธ และแผนการดําเนินธุรกิจของบริษัท  การทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทพรอมดูแลใหมี

การปฏิบัติตามนโยบายตาง ๆ การพิจารณาทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และดูแลใหมีการปฏิบัติ พรอมกัน

น้ีคณะกรรมการไดมีการกําหนดนโยบายเพ่ือดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน พรอมกันน้ีคณะกรรมการ

ยังไดทบทวนระบบควบคุมภายในอยางสม่ําเสมอเพ่ือใหเกิดความมั่นใจวา มีระบบควบคุมภายในท่ีดีพอ มีการบริหาร

จัดการความเสี่ยงท่ีเหมาะสม รวมถึงการติดตามดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของฝายจัดการใหเปนไปตามนโยบายท่ี

คณะกรรมการไดมอบหมาย 

 

4) ความสัมพันธระหวางคณะกรรมการกับฝายจัดการ คณะกรรมการสวนใหญมคีวามเหน็วา ความสัมพันธกับฝาย

จัดการอยูในเกณฑท่ีดีเลิศ กรรมการสามารถหารือกับกรรมการผูจัดการไดอยางตรงไปตรงมาและมีความสัมพันธท่ีดี

กับฝายจัดการ ซึ่งคณะกรรมการไมเขามาแทรกแซงการปฏิบัติหนาท่ีของฝายจัดการ 

 

5) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร คณะกรรมการสวนใหญมีความเห็นวา การพัฒนา

ตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหารอยูในเกณฑท่ีดีเลิศ โดยกรรมการมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบของการเปนกรรมการ มีความเขาใจเก่ียวกับธุรกิจของบริษัทอยางเพียงพอ ซึ่งจะชวยใหการปฏบัิติ

หนาท่ีกรรมการมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการทุกทานมีการอบรม เพ่ือใหเขาใจการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะ

กรรมการ และคณะกรรมการไดมีกําหนดแผนสืบทอดตําแหนง เพ่ือใหการทําหนาท่ีในตําแหนงผูบริหารระดับสูงของ

บริษัทเปนไปอยางตอเน่ือง 
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1ตารางความรูความชํานาญ (Board Skill Matrix) 

 

รายช่ือ/ 

ความรูความชํานาญเฉพาะดาน 

วิศวกรรม

โยธา 

ธรณีวิทยา บัญชีและ

การเงิน 

การบริหาร

จัดการ 

กฎหมาย การกํากับ

ดูแลกิจการ 

การบริหาร

จัดการ

ความเสีย่ง 

การบริหาร

ทรัพยากร

บุคคล 

การ

ตรวจสอบ 

1. ดร. ทรงภพ พลจันทร  X X X  X   X 

2. นายชวลิต ถนอมถ่ิน X X X X  X X X  

3. ดร. บุญเทพ นาเนกรังสรรค X X    X   X 

4. นายสุรพงษ เอ่ียมจุฬา X   X  X X   

5. นายจุมพต กาญจนปญญาคม X     X  X  

6. นายสุรศักดิ์ สีเขียว X X X X  X X X  

7. นายธีรยุทธ ชูศิลป X X  X X X  X  

8. นายไชยา วงศลาภพานิช X X X X  X X X  

9. นายธนพัฒน ผูพัฒน    X X X   X 

10. นายชัยวุฒิ จํานงสุทธเสถียร   X X  X   X 

11. ดร. กระหยิ่ม ศานตตระกูล      X    

12. นายณัฐพงศ ภูมี   X X  X   X 
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2สถิติการเขาประชุมคณะกรรมการบริษัท ป 2563 

(หนวย : จํานวนครั้งท่ีเขาประชุมตอจํานวนครั้งท่ีจัดประชุม) 

รายชื่อคณะกรรมการ 

ป 2563  

กรรมการบริษัท 
กรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการ

บรรษัทภิบาล

และบริหาร

ความเสี่ยง 

กรรมการสรรหา

และพิจารณา

คาตอบแทน 

1. ดร. ทรงภพ พลจันทร /1 11/11 - - - 

2. นายชวลิต ถนอมถ่ิน 11/11 - 6/6 3/3 

3. นายสุรศักดิ์ สเีขียว 11/11 - 6/6 - 

4. นายไชยา วงศลาภพานิช 11/11 - 6/6 - 

5. นายธีรยุทธ ชูศิลป 11/11 - - 3/3 

6. นายสุรพงษ เอ่ียมจุฬา 11/11 - 6/6 - 

7. ดร. กระหยิ่ม ศานตตระกูล 11/11 - - - 

8. นายณัฐพงษ ภูม ี 11/11 - - - 

9. ดร. บุญเทพ นาเนกรังสรรค  11/11 6/6 - - 

10. นายธนพัฒน ผูพัฒน  11/11 6/6 - 3/3 

11. นายชัยวุฒิ จํานงสุทธเสถียร 11/11 6/6 - - 

12. นายจุมพต กาญจนปญญาคม 11/11 - - 3/3 

 ที่มา : ขอมูลจากบริษัท 

 หมายเหตุ :    ตัวเลขแสดงจํานวนคร้ังที่กรรมการเขารวมการประชุม ตอจํานวนคร้ังการประชุม 
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2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอยแบบรายคณะ  

 คณะกรรมการบริษัท ไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยท้ัง 4 คณะ ไดแก 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิ

บาลและบริหารความเสี่ยง เพ่ือนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงแกไขและพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุด

ยอยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ท้ังน้ีผลการประเมินแบงตามหัวขอ 3 หัวขอ ไดแก โครงสรางและคุณสมบัติของ

คณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ความสัมพันธระหวาง

คณะกรรมการและฝายจัดการ 

  

สําหรับผลการประเมินของคณะกรรมการชุดยอยท้ัง 4 คณะสรุปไดดังน้ี 

 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอย คะแนนเฉลี่ย (รอยละ) จัดอยูในระดับ 

คณะกรรมการบรหิาร 93.10 ดีเลิศ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 92.21 ดีเลิศ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 89.17 ดีมาก 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 92.01 ดีเลิศ 

 

โดยความเห็นของคณะกรรมการสามารถนํามาสรปุตามหัวขอไดดังตอไปน้ี 

1) โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  

 ผลการประเมินอยูในเกณฑท่ีดีเลิศ จํานวนกรรมการท้ังหมดในคณะมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ

บริษัท ชวยใหการทําหนาท่ีโดยรวมของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ และคณะกรรมการประกอบดวยบุคคลท่ีมีความรูและ

ประสบการณหลากหลายเพียงพอท่ีจะชวยใหการทําหนาท่ีโดยรวมของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี

คณะกรรมการชุดยอย ยังทําหนาท่ีชวยกํากับดูแลกิจการ สรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการ

บริษัท รวมถึงมีคาตอบแทนท่ีเหมาะสม การกําหนดนโยบายและการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 

จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงการบริหารและจัดการความเสี่ยง ดูแลและใหคําแนะนําแกฝายบริหาร  

 2) การประชุมคณะกรรมการ  

 ผลการประเมินอยูในเกณฑดีมาก โดยบริษัทไดแจงกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําปใหกรรมการไดรับ

ทราบลวงหนาในแตละป ชวยใหกรรรมการสามารถจัดสรรเวลามาประชุมไดทุกครั้ง โดยจํานวนครั้งของการประชุม

คณะกรรมการมีความเหมาะสมท่ีจะชวยใหคณะกรรมการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถกํากับดูแลใหบริษัท

ดําเนินธุรกิจอยางประสบความสําเร็จ วาระการประชุมคณะกรรมการมีความเหมาะสม ชวยใหคณะกรรมการปฏิบัติหนาท่ีได

อยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ันกรรมการไดรับเอกสารประกอบการประชุมลวงหนาและมีเวลาเพียงพอในการศึกษาขอมูล

เพ่ือเตรียมตัวในการเขาประชุม และเอกสารการประชุมเพียงพอตอการตัดสินใจของกรรมการ บรรยากาศในการประชุม

คณะกรรมการเอ้ืออํานวยใหเกิดการแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรคของกรรมการทุกคนและไมถูกครอบงําโดยบุคคลใด

บุคคลหน่ึง 
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3) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

 ผลการประเมินอยูในเกณฑดีมาก โดยสรุปผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอย ดังน้ี 

คณะกรรมการบริหาร:  ทําหนาท่ีควบคุมการบริหารงานใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว ใหคําแนะนําแกกรรมการผูจัดการ 

และฝายบริหาร กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริหารตาง ๆ ของบริษัทท่ีไดรับ               มอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท การตรวจสอบติดตามการดําเนินงานตามนโยบายและแผนตาง ๆ ของบริษัทใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ การศึกษาความเปนไปไดสําหรับโครงการใหม และรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทใหคณะกรรมการ

รับทราบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ:  สอบทานรายงานทางการเงินเพ่ือใหมั่นใจวามีความถูกตองและเช่ือถือได และกํากับดูแลงาน

ตรวจสอบภายในเพ่ือใหมีระบบการตรวจสอบภายใน เพ่ือใหมีระบบการตรวจสอบท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล  การพิจารณา

ใหการทํารายการท่ีมีความขัดแยงทางผลประโยชนไดดําเนินการไปตามกระบวนการท่ีกําหนดไว การกํากับดูแลใหบริษัทมีการ

ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ การเสนอแตงตั้งและกําหนด

คาตอบแทนผูสอบบัญชีอยางเหมาะสม 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน:  มีการกําหนดเกณฑในการสรรหากรรมการใหมีความเหมาะสม การ

พิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคณุสมบัติเหมาะสมเพ่ือเสนอแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท  การกําหนดหลักเกณฑการพิจารณา

คาตอบแทนกรรมการใหมคีวามเหมาะสม การประเมินผลการปฏิบัตงิานของกรรมการผูจัดการ และการพิจารณาคาตอบแทน

กรรมการผูจดัการใหสอดคลองกับการประเมิน  

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง:  มีการเสนอแนะนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท การติดตาม

ประเมินผลตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท ตดิตามนโยบายและแผนงานการบริหารความเสี่ยง  การดูแลและ

ทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท กลยุทธท่ีใชในการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลของการบริหารความ

เสี่ยงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส 

 

3. แบบประเมินของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล (การประเมินแบบไขว) 

 ผลการประเมินของกรรมการบริษัทรายบุคคล (การประเมินแบบไขว) ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 94.70 อยูในเกณฑท่ีดี

เลิศ โดยสาระสําคญัของการประเมินจะเนนในดานคุณสมบัติและความเหมาะสมในการเปนกรรมการ บทบาทหนาท่ีและความ

รับผิดชอบ ความสัมพันธระหวางคณะกรรมการในคณะ ประสิทธิภาพในการทํางาน และการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการอยาง

ครบถวน  

 

4. แบบประเมินของคณะกรรมการชุดยอยรายบุคคล (การประเมินแบบไขว) 

 ผลการประเมินของกรรมการบริษัทรายบุคคล (การประเมินแบบไขว) ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 95.20 อยูในเกณฑท่ีดี

เลิศ โดยสาระสําคญัของการประเมินจะเนนในดาน คณุสมบัติและความเหมาะสมในการเปนกรรมการ บทบาทหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบ ความสมัพันธระหวางคณะกรรมการในคณะ ประสิทธิภาพในการทํางาน และการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการ

อยางครบถวน  
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร 

ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี(Corporate Governance Code) สําหรับบริษัทจดทะเบียน ไดเสนอแนะให

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทจดทะเบียนควรมีการประเมินผลการปฏบัิติงานดวยตนเองอยางนอยปละ 

1 ครั้ง เพ่ือใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแกไข โดยการประเมินควรจัดทําท้ังแบบรายคณะและ

รายบุคคล 

เพ่ือเปนการสงเสรมิและสนับสนุนใหบริษัทจดทะเบียนมีการประเมนิคณะกรรมการบรหิารเปนประจาํทุกปอยาง

ตอเน่ือง สํานักเลขานุการบริษัท บริษัท ไรททันเน็ลลิ่ง จํากัด (มหาชน) จึงไดจัดทําแบบประเมินตนเอง แบงออกเปน 2 

ประเภท ดังน้ี 

- เอกสารชุดท่ี 1 “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารรายคณะ” เพ่ือใชประเมินการทํางานของคณะกรรมการ

บริหารในภาพรวมขององคคณะ 

- เอกสารชุดท่ี 2 “แบบประเมินของคณะกรรมการบริหารรายบุคคล (การประเมินแบบไขว)” เพ่ือใชประเมินการทําหนาท่ี

อยางเหมาะสมของการเปนกรรมการบริหารของกรรมการบรหิารรายบุคคล 

โดยข้ันตอน/กระบวนการการปฏบัิติการประเมินตนเองมีดังน้ี 

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนทบทวนแบบประเมินผล ใหมีความถูกตอง ครบถวน และเปนไป

ตามหลักการกํากับดูแลกิจการ 

2. เลขานุการบริษัท จัดสงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการใหกรรมการแตละคน สําหรับ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการโดยรวมท้ังคณะ 

3. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน สรุปและรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการสรร

หาและกําหนดคาตอบแทน 

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน รายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือรับทราบ

และดําเนินการปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

โดยมเีกณฑการประเมินผล คิดเปนรอยละจากคะแนนเต็ม คือ มากกวารอยละ 90 หมายถึง ดเีลิศ มากกวารอยละ 80 

หมายถึง ดีมาก มากกวารอยละ 70 หมายถึง ดี มากกวารอยละ 60 หมายถึง คอนขางดี มากกวารอยละ 50 หมายถึง พอใช

คอนขางดี และต่ํากวา/เทากับรอยละ 50 หมายถึง ควรปรับปรุง 
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สรุปผลการประเมินมรีายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารแบบรายคณะ  

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารในภาพรวม โดยสาระสาํคัญของการประเมินในครั้งน้ีมุงเนนไปท่ี 5 

หัวขอ  ไดแก 1) โครงสรางและคณุสมบัติของคณะกรรมการ 2) การประชุมคณะกรรมการ 3) บทบาท หนาท่ี และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ 4) ความสัมพันธระหวางคณะกรรมการกับฝายจัดการ และ 5) การพัฒนาตนเองของกรรมการ

และการพัฒนาผูบรหิาร โดยในป 2563 เลขานุการบริษัทไดจัดสงแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารให

กรรมการบริหารแตละคนสําหรับประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารแบบรายคณะ โดยผลการประเมินของ

คณะกรรมการบริษัทโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 93.10% ซึ่งอยูในระดับดีเลศิ ท้ังน้ีความเห็นของกรรมการบริหารสวนใหญ

สามารถดูไดจากเอกสารแนบ (เอกสารชุดท่ี 1 “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบรหิารรายคณะ”)) 

2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารแบบรายบุคคล (การประเมินแบบไขว) 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร โดยสาระสําคัญของการประเมินในครั้งน้ีมุงเนนไปท่ีประสิทธิภาพในการเปน

กรรมการบริหารและการปฏิบัติงาน โดยในป 2563 เลขานุการบริษัทไดจัดสงแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบรหิารให

กรรมการบริหารแตละคนสําหรับประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารแบบรายคณะ โดยผลการประเมินของ

คณะกรรมการบริษัทโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 91.67% ซึ่งอยูในระดับดีเลศิ ท้ังน้ีความเห็นของกรรมการบริหารสวนใหญ

สามารถดูไดจากเอกสารแนบ (เอกสารชุดท่ี 2 “แบบประเมินของคณะกรรมการบริหารรายบุคคล (การประเมินแบบไขว)”) 
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แบบประเมินผลงานการปฏิบัติงานของผูบริหาร 

1. แบบประเมินผลงานการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาทีบ่ริหาร (Chief Executive Officer) 

 คณะกรรมการไดรวมกันทําแบบประเมินผลงานการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาท่ีบริหาร (Chief Executive 

Officer) โดยใชวิธีการวัดผลการปฏิบัติงานซึ่งประกอบดวย ความเปนผูนํา การกําหนดกลยุทธ การปฏบัิติตามกลยุทธ การ

วางแผนและผลการปฏิบัติงานทางการเงิน ความสมัพันธกับคณะกรรมการ ความสัมพันธกับภายนอก การบริหารงาน

ความสัมพันธกับบุคคลในองคกร การสืบทอดตําแหนง ความรูดานผลิตภณัฑ คณุลักษณะสวนตัว และพิจารณาถึงความ

รับผิดชอบตามหนาท่ีขอบเขตความรับผดิชอบของงาน (Job Description)  

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดสรุปผลการประเมินประธานของเจาหนาท่ีบริหาร 

(Chief Executive Officer) อยูในเกณฑท่ีเลิศ3  

 3อางอิงจากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2563 

 

2. แบบประเมินผลงานการปฏิบัติงานของกรรมการผูจดัการ (Managing Director) 

 คณะกรรมการไดรวมกันทําแบบประเมินผลงานการปฏิบัติงานของกรรมการผูจดัการ (Managing Director) ผลการ

ปฏิบัติงานและเกณฑการประเมินของบริษัท โดยใชวิธีการวัดผลการปฏิบัติงานซึ่งประกอบดวย ความเปนผูนํา การกําหนดกล

ยุทธ การปฏิบัตติามกลยุทธ การวางแผนและผลการปฏิบัติงานทางการเงิน ความสมัพันธกับคณะกรรมการ ความสัมพันธกับ

ภายนอก การบรหิารงานความสัมพันธกับบุคคลในองคกร การสืบทอดตําแหนง ความรูดานผลิตภัณฑ คุณลักษณะสวนตัว 

และพิจารณาถึงความรับผดิชอบตามหนาท่ีขอบเขตความรับผิดชอบของงาน (Job Description)  

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดสรุปผลการประเมินของกรรมการผูจัดการ (Managing 

Director) อยูในเกณฑท่ีเลิศ4 

4อางอิงจากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2563 
 

3. แบบประเมินผลงานการปฏิบัติงานของรองกรรมการผูจัดการสายงานบริหารและการเงนิ  

   (Chief Financial Officer) 

  คณะกรรมการไดรวมกันทําแบบประเมินผลงานการปฏิบัติงานของรองกรรมการผูจัดการสายงานบริหารและการเงิน 

(Chief Financial Officer) ผลการปฏิบัติงานและเกณฑการประเมนิของบริษัท โดยใชวิธีการวัดผลการปฏิบัติงานซึ่ง

ประกอบดวย ความเปนผูนํา การกําหนดกลยุทธ การปฏิบัตติามกลยุทธ ความรับผดิชอบในวิชาชีพ การวางแผนและผลการ

ปฏิบัติงานทางการเงิน ความสัมพันธกับคณะกรรมการ ความสัมพันธกับภายนอก การบรหิารงานความสัมพันธกับบุคคลใน

องคกร การสืบทอดตาํแหนง ความรูดานผลติภณัฑ คณุลักษณะสวนตัว และพิจารณาถึงความรับผิดชอบตามหนาท่ีขอบเขต

ความรับผิดชอบของงาน (Job Description)  

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดสรุปผลการประเมินของรองกรรมการผูจดัการสายงาน

บริหารและการเงิน (Chief Financial Officer) อยูในเกณฑท่ีเลิศ 
5อางอิงจากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2563 


