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แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ประจำป 2564 

วัตถุประสงค 

1. ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ไดเสนอแนะใหคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยของ

บริษัทจดทะเบียนควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเองอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณา

ผลงานและปรับปรุงแกไข โดยการประเมินควรจัดทำท้ังแบบรายคณะและรายบุคคล 

 

2. เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการประเมินคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยเปนประจำทุกปอยางตอเนื่อง 

จึงไดจัดทำแบบประเมินตนเอง โดยแบงออกเปน 3 ชุด ดังน้ี 

เอกสารชุดท่ี 1 “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ”   

เอกสารชุดที่ 2 “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอยแบบรายคณะ” เพื่อใชประเมินการทำงานของคณะกรรมการ

ชุดยอยท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมขององคคณะ 

เอกสารชุดที่ 3 “แบบประเมินของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยรายบุคคล (แบบไขว)” เพื่อใชประเมินการทำ

หนาท่ีอยางเหมาะสมของการเปนกรรมการของกรรมการรายบุคคล 

 

3. วิธีการใหคะแนน สามารถทำไดหลายวิธี และควรกำหนดเปนแบบมาตรฐานเพ่ือใหสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแตละ

หัวขอหรือเปรียบเทียบผลประเมินของแตละปได เชน 

 0  =  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หรือไมมีการดำเนินการในเรื่องน้ัน 

 1  =  ไมเห็นดวย หรือมีการดำเนินการในเรื่องน้ันเล็กนอย  

 2  =  เห็นดวย หรือมีการดำเนินการในเรื่องน้ันพอสมควร 

 3  =  เห็นดวยคอนขางมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องน้ันดี 

 4  =  เห็นดวยอยางมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องน้ันอยางดีเยี่ยม 

 

 

สำนักเลขานุการบริษัท 

ธันวาคม 2564 
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1. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ  

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม มีการประเมินผลโดยแบงเปน 6 หัวขอ  ไดแก 1) โครงสราง

และคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) การประชุมคณะกรรมการ 3) บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 4) 

การทำหนาท่ีของกรรมการ 5) ความสัมพันธระหวางคณะกรรมการกับฝายจัดการ และ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและ

การพัฒนาผูบริหาร โดยในป 2564 เลขานุการบริษัทไดจัดสงแบบตนเองของคณะกรรมการใหกรรมการแตละคนสำหรับ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวมทั้งคณะ เพื่อนำผลประเมินเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาปรับปรุง

แกไขการปฏิบัติงาน โดยผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 90.35 ซึ่งอยูในระดับดีเลิศ 

ท้ังน้ีความเห็นของกรรมการสวนใหญสรุปไดดังน้ี 

1) โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  

 คณะกรรมการสวนใหญมีความเห็นวา โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการอยูในเกณฑดีเลิศ 

สัดสวนจำนวนกรรมการมีความเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ ่งเปน

ผูทรงคุณวุฒิ มีความรูความเชี่ยวชาญจากดานตาง ๆ อาทิ วิศวกรรมโยธา ธรณีวิทยา บัญชีและการเงิน การบริหาร

จัดการ กฎหมาย การกำกับดูแลกิจการ การบริหารจัดการความเสี่ยง การบริหารทรัพยากรบุคคล การตรวจสอบ 

ฯลฯ ทำใหการดำเนินธุรกิจของบริษัทเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั ้งนี ้ คณะกรรมการไดมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการชุดยอย อีกจำนวน 4 คณะ ประกอบไปดวย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติ

หนาท่ีและกำกับดูแลกิจการตามนโยบายและเปาหมายของบริษัท 

 คณะกรรมการมีความหลากหลาย (Board Diversity) โดยทักษะสอดคลองกับลักษณะการประกอบธรุกิจ

ของบริษัทฯ ผานการจัดทำตารางความรู ความชำนาญ (Board Skills Matrix)1 และมีความหลากหลายในดาน

ประวัติการศึกษา ประสบการณ โดยไมไดจำกัดความแตกตางอื่นใด อนึ่ง กรรมการอิสระมีจำนวนมากกวา 1 ใน 3 

ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 5 คน จากทั้งหมดกรรมการ 12 คน ซึ่ง

เปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) อีกท้ังประธานกรรมการเปนอิสระ  

ไมใชบุคคลเดียวกันกับผูดำรงตำแหนงประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการ และไมดำรงตำแหนงใด ๆ ใน

คณะกรรมการชุดยอย เพ่ือใหมีความชัดเจนในการแบงแยกหนาท่ีและการปฏิบัติงาน 

 

2) การประชุมคณะกรรมการ  

 คณะกรรมการสวนใหญมีความเห็นวา การประชุมคณะกรรมการอยูในเกณฑที่ดีเลิศ โดยบริษัทไดแจง

กำหนดการประชุมคณะกรรมการแตละปลวงหนา ซึ่งชวยใหกรรมการสามารถจัดสรรเวลามาประชุมไดทุกครั้ง โดย

จำนวนครั้งของการประชุมและระเบียบวาระมีความเหมาะสม ชวยใหคณะกรรมการปฏิบัติหนาที ่ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ นอกจากน้ันกรรมการไดรับเอกสารการประชุมลวงหนาและมีเวลาในการศึกษาขอมูลอยางเพียงพอตอ

การตัดสินใจของกรรมการ อีกทั้งบรรยากาศในการประชุมคณะกรรมการเอื้ออำนวยใหเกิดความคิดเห็นอยาง

สรางสรรค อน่ึง กรรมการผูมีสวนไดเสียไมมีสวนรวมในการตัดสินใจการทำรายการในวาระน้ัน ๆ  

 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม 8 ครั้ง2 และตามความจำเปน โดยมีกำหนดการประชุมและวาระการ

ประชุมสงใหลวงหนาตลอดทั้งป ซึ่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุมจะจัดสงใหกรรมการ

ลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 7 วัน ตามกฎหมาย 
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3) บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

 คณะกรรมการสวนใหญมีความเห็นวา บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอยูในเกณฑ

ท่ีดีเลิศ โดยคณะกรรมการไดใหความสำคัญและใชเวลาอยางเพียงพอในการพิจารณาเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับทิศทาง 

กลยุทธ และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท  การทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทพรอมดูแลใหมี

การปฏิบัติตามนโยบายตาง ๆ การพิจารณาทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และดูแลใหมีการปฏิบัติ พรอมกัน

นี้คณะกรรมการไดมีการกำหนดนโยบายเพื่อดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน พรอมกันนี้คณะกรรมการ

ยังไดทบทวนระบบควบคุมภายในอยางสม่ำเสมอเพ่ือใหเกิดความมั่นใจวา มีระบบควบคุมภายในท่ีดีพอ มีการบริหาร

จัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงการติดตามดูแลการปฏิบัติหนาที่ของฝายจัดการใหเปนไปตามนโยบายท่ี

คณะกรรมการไดมอบหมาย 

 

4) ความสัมพันธระหวางคณะกรรมการกับฝายจัดการ คณะกรรมการสวนใหญมีความเห็นวา ความสัมพันธกับฝาย

จัดการอยูในเกณฑท่ีดีมาก กรรมการสามารถหารือกับกรรมการผูจัดการไดอยางตรงไปตรงมาและมีความสมัพันธท่ีดี

กับฝายจัดการ ซึ่งคณะกรรมการไมเขามาแทรกแซงการปฏิบัติหนาท่ีของฝายจัดการ 

 

5) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร คณะกรรมการสวนใหญมีความเห็นวา การพัฒนา

ตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหารอยูในเกณฑท่ีดีมาก โดยกรรมการมีความเขาใจในบทบาทหนาที่และ

ความรับผิดชอบของการเปนกรรมการ มีความเขาใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทอยางเพียงพอ ซึ่งจะชวยใหการปฏิบัติ

หนาที ่กรรมการมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการทุกทานมีการอบรม เพื่อใหเขาใจการปฏิบัติหนาที ่ในฐานะ

กรรมการ และคณะกรรมการไดมีกำหนดแผนสืบทอดตำแหนง เพ่ือใหการทำหนาท่ีในตำแหนงผูบริหารระดับสูงของ

บริษัทเปนไปอยางตอเน่ือง 
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1ตารางความรูความชำนาญ (Board Skill Matrix) 

 

รายชื่อ/ 

ความรูความชำนาญเฉพาะดาน 

วิศวกรรม

โยธา 

ธรณีวิทยา บัญชีและ

การเงิน 

การ

บริหาร

จัดการ 

กฎหมาย การกำกับ

ดูแลกิจการ 

การบริหาร

จัดการ

ความเสี่ยง 

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 

สัดสวน (รอยละ) 58.33 50.00 50.00 75.00 16.66 100 33.33 41.66 41.66 
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2สถิติการเขาประชุมคณะกรรมการบริษัท ป 2564 

      (หนวย : จำนวนครั้งท่ีเขาประชุมตอจำนวนครั้งท่ีจัดประชุม) 

รายชื่อคณะกรรมการ 

ป 2564  

คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บรรษัทภิบาล

และบริหาร

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

พิจารณา

คาตอบแทน 

1. ดร. ทรงภพ พลจันทร  8/8 - - - 

2. นายชวลิต ถนอมถ่ิน 8/8 - 5/5 2/2 

3. นายสุรศักดิ์ สเีขียว 8/8 - 5/5 - 

4. นายไชยา วงศลาภพานิช 8/8 - 5/5 - 

5. นายธีรยุทธ ชูศิลป 8/8 - - 2/2 

6. นายสุรพงษ เอ่ียมจุฬา 8/8 - 5/5 - 

7. ดร. กระหยิ่ม ศานตตระกูล 8/8 - - - 

8. นายณัฐพงศ ภูม ี 8/8 - - - 

9. ดร. บุญเทพ นาเนกรังสรรค  8/8 5/5 - - 

10. นายธนพัฒน ผูพัฒน  8/8 5/5 - 2/2 

11. นายชัยวุฒิ จำนงสุทธเสถียร 8/8 5/5 - - 

12. นายจุมพต กาญจนปญญาคม 8/8 - - 2/2 
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2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอยแบบรายคณะ  

 คณะกรรมการบริษัท ไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยทั ้ง 4 คณะ ไดแก 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิ

บาลและบริหารความเสี่ยง เพื่อนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงแกไขและพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุด

ยอยใหมีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น ทั ้งนี ้ผลการประเมินแบงตามหัวขอ 3 หัวขอ ไดแก โครงสรางและคุณสมบัติของ

คณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ บทบาทหนาที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ความสัมพันธระหวาง

คณะกรรมการและฝายจัดการ 

  

สำหรับผลการประเมินของคณะกรรมการชุดยอยท้ัง 4 คณะสรุปไดดังน้ี 

 

การประเมินตนเองของ

คณะกรรมการชุดยอย 
คะแนนเฉลี่ย (รอยละ) จัดอยูในระดับ 

คณะกรรมการบรหิาร 87.14 ดีมาก 

คณะกรรมการตรวจสอบ 86.31 ดีมาก 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน 

79.17 ดี 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ

บริหารความเสี่ยง 

82.50 ดีมาก 

 

ผลการประเมินอยูในเกณฑดีมาก โดยสรุปผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอย ดังน้ี 

คณะกรรมการบริหาร:  ทำหนาท่ีควบคุมการบริหารงานใหเปนไปตามนโยบายท่ีกำหนดไว ใหคำแนะนำแกกรรมการผูจัดการ 

และฝายบริหาร กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารตาง ๆ ของบริษัทท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท การตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและแผนตาง ๆ ของบริษัทใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การศึกษา

ความเปนไปไดสำหรับโครงการใหม และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทใหคณะกรรมการรับทราบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ:  สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อใหมั่นใจวามีความถูกตองและเชื่อถือได และกำกับดูแลงาน

ตรวจสอบภายในเพ่ือใหมีระบบการตรวจสอบภายใน เพ่ือใหมีระบบการตรวจสอบท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิผล  การพิจารณา

ใหการทำรายการท่ีมีความขัดแยงทางผลประโยชนไดดำเนินการไปตามกระบวนการท่ีกำหนดไว การกำกับดูแลใหบริษัทมีการ

ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายอื่นที ่เกี ่ยวของ การเสนอแตงตั ้งและกำหนด

คาตอบแทนผูสอบบัญชีอยางเหมาะสม 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน:  มีการกำหนดเกณฑในการสรรหากรรมการใหมีความเหมาะสม การ

พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท  การกำหนดหลักเกณฑการพิจารณา

คาตอบแทนกรรมการใหมีความเหมาะสม การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ และการพิจารณาคาตอบแทน

กรรมการผูจัดการใหสอดคลองกับการประเมิน  

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง:  มีการเสนอแนะนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท การติดตาม

ประเมินผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ติดตามนโยบายและแผนงานการบริหารความเสี่ยง  การดูแลและ
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ทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท กลยุทธที่ใชในการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลของการบริหารความ

เสี่ยงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส 

 

3. แบบประเมินของคณะกรรมการรายบุคคล (การประเมินแบบไขว) 

 ผลการประเมินของกรรมการบริษัทรายบุคคล (การประเมินแบบไขว) ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 93.75 อยูในเกณฑท่ีดี

เลิศ โดยสาระสำคัญของการประเมินจะเนนในดานคุณสมบัติและความเหมาะสมในการเปนกรรมการ บทบาทหนาท่ีและความ

รับผิดชอบ ความสัมพันธระหวางคณะกรรมการในคณะ ประสิทธิภาพในการทำงาน และการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการอยาง

ครบถวน  
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แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร ประจำป 2564 

วัตถุประสงค 

1. ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที ่ด ี (Corporate Governance Code) สำหรับบริษัทจดทะเบียน ไดเสนอแนะให

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทจดทะเบยีนควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเองอยางนอยปละ 

1 ครั้ง เพื่อใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแกไข โดยการประเมินควรจัดทำทั้งแบบรายคณะและ

รายบุคคล 

 

2. เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหบริษัทจดทะเบียนมีการประเมินคณะกรรมการบริหารเปนประจำทุกปอยางตอเนื่อง 

สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ไรททันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) จึงไดจัดทำแบบประเมินตนเอง แบงออกเปน 2 ประเภท ดังน้ี 

- เอกสารชุดที่ 1 “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารรายคณะ” เพื่อใชประเมินการทำงานของคณะกรรมการ

บริหารในภาพรวมขององคคณะ 

- เอกสารชุดที่ 2 “แบบประเมินของคณะกรรมการบริหารรายบุคคล (การประเมินแบบไขว)” เพื่อใชประเมินการทำหนาท่ี

อยาง 

เหมาะสมของการเปนกรรมการบริหารของกรรมการบริหารรายบุคคล 

 

3. วิธีการใหคะแนน คณะกรรมการสามารถวัดระดับผลประเมินในแตละหัวขอไดดังน้ี  

 

0 = ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หรือไมมีการดำเนินการในเรื่องน้ัน 

1 = ไมเห็นดวย หรือมีการดำเนินการในเรื่องน้ันเล็กนอย 

2 = เห็นดวย หรือมีการดำเนินการในเรื่องน้ันพอสมควร 

3 = เห็นดวยคอนขางมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องน้ันด ี

4 = เห็นดวยอยางมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องน้ันอยางดีเยี่ยม 

 

 

สำนักเลขานุการบริษัท 

ธันวาคม 2564 
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1. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารแบบรายคณะ  

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารในภาพรวม โดยสาระสำคัญของการประเมินในครั้งนี้มุงเนนไปท่ี 5 

หัวขอ  ไดแก 1) โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) การประชุมคณะกรรมการ 3) บทบาท หนาที่ และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ 4) ความสัมพันธระหวางคณะกรรมการกับฝายจัดการ และ 5) การพัฒนาตนเองของกรรมการ

และการพัฒนาผู บริหาร โดยในป 2564 เลขานุการบริษัทไดจัดสงแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารให

กรรมการบริหารแตละคนสำหรับประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารแบบรายคณะ โดยผลการประเมินของ

คณะกรรมการบริษัทโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 87.14 ซึ่งอยูในระดับดีมาก  

 

2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารแบบรายบุคคล (การประเมินแบบไขว) 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร โดยสาระสำคัญของการประเมินในครั้งนี้มุงเนนไปที่ประสิทธิภาพในการเปน

กรรมการบริหารและการปฏิบัติงาน โดยในป 2563 เลขานุการบริษัทไดจัดสงแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารให

กรรมการบริหารแตละคนสำหรับประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารแบบรายคณะ โดยผลการประเมินของ

คณะกรรมการบริษัทโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 86.22 ซึ่งอยูในระดับดีมาก  
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แบบประเมินผลงานการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการผูจัดการ และรองกรรมการผูจัดการสายงาน

บริหารและการเงิน 

1. แบบประเมินผลงานการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาท่ีบริหาร (Chief Executive Officer) 

 คณะกรรมการไดรวมกันทำแบบประเมินผลงานการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร (Chief Executive 

Officer) โดยใชวิธีการวัดผลการปฏิบัติงานซึ่งประกอบดวย ความเปนผูนำ การกำหนดกลยุทธ การปฏิบัติตามกลยุทธ การ

วางแผนและผลการปฏิบัติงานทางการเงิน ความสัมพันธกับคณะกรรมการ ความสัมพันธกับภายนอก การบริหารงาน

ความสัมพันธกับบุคคลในองคกร การสืบทอดตำแหนง ความรูดานผลิตภัณฑ คุณลักษณะสวนตัว และพิจารณาถึงความ

รับผิดชอบตามหนาท่ีขอบเขตความรับผิดชอบของงาน (Job Description)  

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดสรุปผลการประเมินประธานของเจาหนาที่บริหาร 

(Chief Executive Officer) รอยละ 87.03 อยูในเกณฑดีมาก  

 

2. แบบประเมินผลงานการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ (Managing Director) 

 คณะกรรมการไดรวมกันทำแบบประเมินผลงานการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ (Managing Director) ผลการ

ปฏิบัติงานและเกณฑการประเมินของบริษัท โดยใชวิธีการวัดผลการปฏิบัติงานซึ่งประกอบดวย ความเปนผูนำ การกำหนดกล

ยุทธ การปฏิบัติตามกลยุทธ การวางแผนและผลการปฏิบัติงานทางการเงิน ความสัมพันธกับคณะกรรมการ ความสัมพันธกับ

ภายนอก การบริหารงานความสัมพันธกับบุคคลในองคกร การสืบทอดตำแหนง ความรูดานผลิตภัณฑ คุณลักษณะสวนตัว 

และพิจารณาถึงความรับผิดชอบตามหนาท่ีขอบเขตความรับผิดชอบของงาน (Job Description)  

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดสรุปผลการประเมินของกรรมการผูจัดการ (Managing 

Director) รอยละ 84.82 อยูในเกณฑดีมาก 

 

3. แบบประเมินผลงานการปฏิบัติงานของรองกรรมการผูจัดการสายงานบริหารและการเงิน  

   (Chief Financial Officer) 

  คณะกรรมการไดรวมกันทำแบบประเมินผลงานการปฏิบัติงานของรองกรรมการผูจัดการสายงานบริหารและการเงิน 

(Chief Financial Officer) ผลการปฏิบัติงานและเกณฑการประเมินของบริษัท โดยใชวิธีการวัดผลการปฏิบัติงานซึ่ง

ประกอบดวย ความเปนผูนำ การกำหนดกลยุทธ การปฏิบัติตามกลยุทธ ความรับผิดชอบในวิชาชีพ การวางแผนและผลการ

ปฏิบัติงานทางการเงิน ความสัมพันธกับคณะกรรมการ ความสัมพันธกับภายนอก การบริหารงานความสัมพันธกับบุคคลใน

องคกร การสืบทอดตำแหนง ความรูดานผลิตภณัฑ คุณลักษณะสวนตัว และพิจารณาถึงความรับผิดชอบตามหนาที่ขอบเขต

ความรับผิดชอบของงาน (Job Description)  

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดสรุปผลการประเมินของรองกรรมการผูจัดการสายงาน

บริหารและการเงิน (Chief Financial Officer) รอยละ 84.55 อยูในเกณฑดีมาก 
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สรุปผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอย ประจำป 2564 

บริษัท ไรททันเน็ลลิ่ง จำกดั (มหาชน) 

 
 คณะกรรมการบริษัทมีไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรมการชุดยอย 4 คณะ ทั้งรายคณะและรายบุคคล (แบบไขว) อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

เปนประจำทุกป เพื่อเปนปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code) โดยเอกสารการประเมินจะมี 3 รูปแบบ ไดแก 1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทรายคณะ 2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอยแบบรายคณะ และ 3) แบบประเมินของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยรายบุคคล (การประเมินแบบไขว) ทั้งนี้ การ

ประเมินในป 2564 น้ี ใชแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งจะแตกตางจากการประเมินในปท่ีผาน ๆ มา  

เอกสารชุดท่ี 1 “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ”  

 

ลำดับ หัวขอประเมิน 
คณะกรรมการบริษัท 

รายคณะ 

1 โครงสรางและคณุสมบัติของคณะกรรมการ 92.36 

2 บทบาท หนาท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 67.40 

3 การประชุมของคณะกรรมการ 93.40 

4 การทำหนาท่ีของกรรมการ ความสัมพันธกับฝายจัดการและการพัฒนาตนเองของกรรมการและผูบรหิาร 86.46 

สรุปผลการประเมินป 2564 คะแนนเฉลี่ยรอยละ 83.45 

อยูในเกณฑ ดีมาก 
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เอกสารชุดท่ี 2 “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอยแบบรายคณะ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารชุดท่ี 3 “แบบประเมินของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยรายบุคคล (การประเมินแบบไขว)” 

 

ลำดับ หัวขอประเมิน รายบุคคล ระดับ 

1 แบบประเมินของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด

ยอยรายบุคคล (การประเมินแบบไขว) 

93.75 ดีเลิศ 

 

  

 

 

 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอย คะแนนเฉลี่ย (รอยละ) ระดับ 

คณะกรรมการบรหิาร 93.10 ดีเลิศ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 92.21 ดีเลิศ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 89.17 ดีมาก 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 92.01 ดีเลิศ 

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอยแบบรายคณะ 82.79 ดีมาก 


