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ในการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้กรรมการ   จ�านวนหนึง่  จากคณะกรรมการ

บริษัทเป็นกรรมการในคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ   อยา่งเพียงพอและเหมาะสม  ตามประสบการณ์และความเช่ียวชาญของกรรมการ

แตล่ะคน  เพ่ือกลัน่กรองงาน/ด�าเนินงานด้านตา่ง ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมายและเป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบงัคบับริษัท  นโยบาย

ภาครัฐ  และนโยบายบริษัท  ดงันี ้

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
รายนาม		(เฉพาะกรรมการบริษัท)

1.  พลโท สชุาต ิ ผอ่งพฒิุ ประธานกรรมการ

อ�านาจหน้าที่

ให้มีผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลกูจ้างตามท่ีกฎหมายก�าหนดและให้มีวาระการด�ารงต�าแหนง่  อ�านาจหน้าท่ี และด�าเนิน

การตามมาตรา  20  และมาตรา  23  แหง่พระราชบญัญตัแิรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์  พ.ศ. 2543 

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายนาม		(เฉพาะกรรมการบริษัท)

1.  พลเอก ชยัชาญ ช้างมงคล ประธานกรรมการ

2.  นายไพรสณัฑ์  วงศ์สมิทธ์ิ กรรมการ

3.  นายพินิจ พวัพนัธ์ กรรมการ

4.  นายรัฐพล ภกัดีภมิู กรรมการ

 

อ�านาจหน้าที่

1. ก�ากับดูแลเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง ความเช่ือถือ ของข้อมูล 

 ทางการเงินและการด�าเนินงาน  และการปฏิบตัติามกฎระเบียบตา่ง ๆ 

2. ความรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัทในการปฏิบตังิาน  ดงันี ้

 2.1  รายงานความนา่เช่ือถือของรายงานทางการเงินและรายงานทางบริหาร

 2.2  รายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทวา่มีประสทิธิภาพประสทิธิผลและประหยดัเพียงใด

 2.3  รายงานรายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์และรายงานท่ีเก่ียวข้อง

 2.4  รายงานวา่มีการปฏิบตัิตามกฎ  ระเบียบ  ข้อบงัคบั  และนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทก�าหนดหรือไม ่เพียงใด

 2.5  คดัเลือกผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัท

 2.6    รายงานการก�ากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

3. ปฏิบตัติามอ�านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีก�าหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ

4. ด�าเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  
และอํานาจหน้าที่
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คณะกรรมการสรรหา
รายนาม		(เฉพาะกรรมการบริษัท)

1. พลโท สชุาต ิ ผอ่งพฒิุ ประธานกรรมการ

2. นายสรุพนัธ์ เมฆนาวิน กรรมการ

3. นางทรงพร โกมลสรุเดช กรรมการ  (ลาออก  30  พฤศจิกายน  2559)

4. นายรัฐพล ภกัดีภมิู กรรมการ

5. นายนรินทร์ กลัยาณมิตร กรรมการ

อ�านาจหน้าที่

1.  คัดเลือกบุคคลท่ีสมควรได้รับการเสนอรายช่ือเป็นกรรมการบริษัทใหม่ หรือสรรหากรรมการผู้ จัดการใหญ่   

 โดยก�าหนดวิธีการสรรหาบุคคลดังกล่าวอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและ 

 กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติ และให้รวมถึงการพิจารณาก�าหนดบุคคล 

 ท่ีสมควรปฏิบัติหน้าท่ีรักษาการในต�าแหน่งกรรมการผู้ จัดการใหญ่ เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

 อนมุตัติอ่ไป  

2. ด�าเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน
รายนาม		(เฉพาะกรรมการบริษัท)

1. นายภมิูศกัดิ์ อรัญญาเกษมสขุ ประธานกรรมการ

2. พลเอก ชยัชาญ ช้างมงคล กรรมการ

3. นายพินิจ พวัพนัธ์ กรรมการ

4. นายอภิเนตร อนูากลู กรรมการ

อ�านาจหน้าที่

1.  พิจารณาผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ ค่าเบีย้ประชมุคณะอนกุรรมการ   

 โบนสั  และอ่ืน ๆ

2.  พิจารณาผลตอบแทนกรรมการผู้จดัการใหญ่และผู้บริหารของบริษัท

3.  พิจารณาผลตอบแทนพนกังานและลกูจ้างของบริษัท

4.  ด�าเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม
รายนาม		(เฉพาะกรรมการบริษัท)

1. นายรัฐพล ภกัดีภมิู ประธานกรรมการ

2. นายอภิเนตร อนูากลู กรรมการ

3. พนัเอก สรรพชยั หวุะนนัทน์ กรรมการ  (ลาออก  26  เมษายน  2559)

4. นายนรินทร์ กลัยาณมิตร กรรมการ
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อ�านาจหน้าที่

1.  เสนอแนวปฏิบตัด้ิานการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี  และสง่เสริมกิจกรรมเพ่ือสงัคมตอ่คณะกรรมการบริษัท

2.  ให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการบริษัท  ในเร่ืองเก่ียวกบัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี  และการสง่เสริมกิจกรรมเพ่ือสงัคม

3.  ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี   

 และสง่เสริมกิจกรรมเพ่ือสงัคม

4.  ทบทวนหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และการส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับ 

 แนวปฏิบตัสิากล  และเสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริษัท

5.  มอบหมายนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและนโยบายการส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษัท ให้คณะ 

 ท�างานพฒันาการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีและสง่เสริมกิจกรรมเพ่ือสงัคมไปด�าเนินการ                                                                                             

คณะกรรมการบริหาร
รายนาม		(เฉพาะกรรมการบริษัท)

1. พลโท สชุาต ิ ผอ่งพฒิุ ประธานกรรมการ

2. นายสรุพนัธ์ เมฆนาวิน กรรมการ

3. นายภมิูศกัดิ์ อรัญญาเกษมสขุ กรรมการ

อ�านาจหน้าที่

1. พิจารณาเสนอแนะเป้าหมาย  ยทุธศาสตร์ธรุกิจ  ตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

2. ให้ค�าปรึกษา แนะน�า การด�าเนินกิจการ แผนธุรกิจ โครงการ และการด�าเนินกลยุทธ์ต่าง ๆ การบริหารจัดการ  

 และการพฒันาองค์กร  รวมทัง้  ก�ากบัดแูล  ตรวจสอบ  และติดตามเร่ืองสญัญาร่วมทนุ/ร่วมการงานท่ีคณะกรรมการ 

 บริษัทอนมุตั ิ 

3. ก�ากบั ดแูล ให้ค�าปรึกษา แนะน�า ตรวจสอบ และติดตามการบริหารโครงการ แผนงานตามงบลงทนุ/งบประมาณ   

 ท่ีคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ

4. การจดัซือ้จดัจ้าง

  4.1 การจดัซือ้จดัจ้างท่ีมีวงเงินงบประมาณเกินกวา่  50  ล้านบาท  แตไ่มเ่กิน  400  ล้านบาท  (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม) 

  4.1.1 อนุมัติวิธีการจัดซือ้จัดจ้าง รวมถึงรายละเอียดข้อก�าหนดคุณสมบัติทางเทคนิค (Specification) 

   และขอบเขตของงาน  (Terms of Reference) 

  4.1.2  ให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาด้านเทคนิคของคณะกรรมการประกวดราคาในการคดัเลือกเบือ้งต้น 

   เพ่ือเป็นผู้ มีสทิธ์ิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์

  4.1.3 อนมุตัจิดัซือ้จดัจ้าง  โดยให้รายงานผลการด�าเนินงานตอ่คณะกรรมการบริษัททราบด้วย

 4.2 การจดัซือ้จดัจ้างท่ีมีวงเงินงบประมาณเกินกวา่  400  ล้านบาท  (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม)

  4.2.1 อนุมัติวิธีการจัดซือ้จัดจ้าง รวมถึงรายละเอียดข้อก�าหนดคุณสมบัติทางเทคนิค (Specification)  

   และขอบเขตของงาน  (Terms of Reference)  

  4.2.2  ให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาด้านเทคนิคของคณะกรรมการประกวดราคา ในการคดัเลือกเบือ้งต้น 

   เพ่ือเป็นผู้ มีสทิธ์ิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์

  4.2.3 ให้พิจารณากลัน่กรองการขออนมุตัจิดัซือ้จดัจ้าง  ท่ีน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ

  ทัง้นี ้ ให้รายงานผลการด�าเนินการให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นระยะ ๆ  ด้วย
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5. พิจารณากลั่นกรองตรวจสอบ  และเสนอความเห็นเร่ืองเสนอคณะกรรมการบริษัทท่ีมิใช่เร่ืองท่ีอยู่ในอ�านาจ 

 ของคณะกรรมการชดุอ่ืน

6. การตดิตามผลการปฏิบตัิงานตามมตคิณะกรรมการบริษัท

7. ปรับปรุงและแก้ไขแผนปฏิบตังิานประจ�าปีของบริษัท  กสท  โทรคมนาคม จ�ากดั (มหาชน)

8. แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการหรือคณะท�างาน  เพ่ือด�าเนินการในสว่นท่ีเก่ียวข้อง

9. เชิญเจ้าหน้าท่ีของบริษัททกุระดบัมาชีแ้จงและให้รายละเอียดข้อมลูท่ีจ�าเป็นเพ่ือประกอบการพิจารณา 

10. พิจารณาด�าเนินการเร่ืองอ่ืนๆ  ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
รายนาม		(เฉพาะกรรมการบริษัท)

1.  นางทรงพร โกมลสรุเดช ประธานกรรมการ  (ลาออก  30  พฤศจิกายน  2559)

2.  นายสรุพนัธ์ เมฆนาวิน กรรมการ

3. นายอภิเนตร อนูากลู  กรรมการ

4. นายภมิูศกัดิ์ อรัญญาเกษมสขุ กรรมการ

อ�านาจหน้าที่

1.  การบริหารความเสี่ยง

    1.1 ก�ากบัดแูลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และแนวทางการก�ากบั ดแูลกิจการท่ีดี   

  ท่ีกระทรวงการคลงั  หรือ  คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก�าหนด

 1.2  ก�าหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสีย่งของบริษัท  และท�าให้มัน่ใจวา่กระบวนการ บริหารความเสีย่ง 

  ได้รับการปฏิบตัทิัว่ทัง้องค์กร  และเป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรมองค์กร

 1.3  ก�าหนดกลยทุธ์และมาตรการในการจดัการและป้องกนัความเสี่ยงท่ีมีนยัส�าคญั รวมทัง้ประเมินและติดตาม 

  ผลการด�าเนินงาน  เพ่ือให้มัน่ใจวา่  การด�าเนินงานเป็นไปอยา่งเหมาะสมและทนัเวลา

 1.4 ให้การสนบัสนนุการด�าเนินการของหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการบริหาร 

  ความเสี่ยง

2.  การควบคมุภายใน

 2.1 ก�ากบัดแูลให้การพฒันาระบบการควบคมุภายในของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐาน การควบคมุภายใน

 2.2  ให้การสนบัสนุนการด�าเนินการของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ 

  ควบคมุภายใน

3.  พิจารณาแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการเพ่ือชว่ยเหลือและ/หรือสนบัสนนุการด�าเนินงานตามความเหมาะสม

4.  เชิญผู้ทรงคณุวฒิุหรือบคุคลภายนอกมาร่วมประชมุและให้ข้อคดิเหน็  หรือแตง่ตัง้ให้เป็นอนกุรรมการหรือด�าเนินการ 

 อ่ืนใด  เพ่ือประโยชน์ในการด�าเนินงานได้ตามความเหมาะสม

5.  รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริษัท 

 เป็นระยะ ๆ  อยา่งตอ่เน่ือง

6. ด�าเนินการอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท



รายงานประจำาปี 2559
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน) 051

คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ
รายนาม		(เฉพาะกรรมการบริษัท)

1.  นายสรุพนัธ์ เมฆนาวิน ประธานกรรมการ

2.  นางทรงพร โกมลสรุเดช กรรมการ  (ลาออก  30  พฤศจิกายน  2559)

3.  นางสาวนนัธิกา ทงัสพุานิช กรรมการ

อ�านาจหน้าที่

1. พิจารณาก�าหนดนโยบายและเสนอแนะเก่ียวกบัระบบการบริหารจดัการสารสนเทศของบริษัท

2. พิจารณากลัน่กรองเร่ืองแผนพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจดัการสารสนเทศท่ีน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท

3.  แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการหรือคณะท�างาน  เพ่ือด�าเนินการในสว่นท่ีเก่ียวข้อง

4.  เชิญเจ้าหน้าท่ีของบริษัททกุระดบัมาชีแ้จงและให้รายละเอียดข้อมลูท่ีจ�าเป็น  เพ่ือประกอบการพิจารณา

5.  พิจารณาด�าเนินการเร่ืองอ่ืน ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายนาม		(เฉพาะกรรมการบริษัท)

1.  นายอภิเนตร อนูากลู  ประธานกรรมการ

2.  นายนรินทร์ กลัยาณมิตร กรรมการ

3.  พนัเอก สรรพชยั หวุะนนัทน์ กรรมการ  (ลาออก  26  เมษายน  2559)

4. นางสาวนนัธิกา ทงัสพุานิช กรรมการ

 

อ�านาจหน้าที่

1.  พิจารณาก�าหนดนโยบายและเสนอแนะเก่ียวกบัระบบการบริหารทรัพยากรบคุคลของบริษัท

2.  พิจารณากลัน่กรองเร่ืองแผนพฒันาทรัพยากรบคุคลและการบริหารทรัพยากรบคุคลท่ีน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท

3.  แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการหรือคณะท�างาน  เพ่ือด�าเนินการในสว่นท่ีเก่ียวข้อง

4.  เชิญเจ้าหน้าท่ีของบริษัททกุระดบัมาชีแ้จงและให้รายละเอียดข้อมลูท่ีจ�าเป็น  เพ่ือประกอบการพิจารณา

5.  พิจารณาด�าเนินการเร่ืองอ่ืน ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่
รายนาม		(เฉพาะกรรมการบริษัท)

1.  นายไพรสณัฑ์ วงศ์สมิทธ์ิ ประธานกรรมการ

2.  พลเอก ชยัชาญ ช้างมงคล กรรมการ

3.  นางทรงพร โกมลสรุเดช กรรมการ  (ลาออก  30  พฤศจิกายน  2559)



บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

052 รายงานประจำาปี 2559
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

อ�านาจหน้าที่

1.  พิจารณาแผนงานของกรรมการผู้จดัการใหญ่  เพ่ือน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท

2.  พิจารณาก�าหนดหลกัเกณฑ์การประเมินผลและวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้ จัดการใหญ่ 

 เพ่ือน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยค�านึงถึงเป้าหมายระดับความส�าเร็จ (Benchmark) ของเป้าหมาย  

 หรือพนัธกิจ รวมทัง้ตวัชีว้ดัท่ีชดัเจน อนัเป็นความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการใหญ่ตามภาระงานของบริษัท  

 เพ่ือให้เกิดประสทิธิภาพในการบริหารจดัการอยา่งแท้จริง

3.  ด�าเนินการประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการผู้จดัการใหญ่  เพ่ือน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท

4.  ด�าเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณางบประมาณประจําปีของบริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จํากัด  (มหาชน)
รายนาม		(เฉพาะกรรมการบริษัท)

1. นายนรินทร์ กลัยาณมิตร ประธานกรรมการ

2. นายรัฐพล ภกัดีภมิู กรรมการ

อ�านาจหน้าที่

1.  พิจารณากลัน่กรองงบประมาณประจ�าปีของบริษัท เพ่ือให้การจดัท�างบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดนโยบายเร่งด่วนและสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท เพ่ือน�าเสนอ 

 คณะกรรมการบริษัทตอ่ไป

2. มีอ�านาจในการขอข้อมลูจากหนว่ยงานของบริษัท  ตลอดจนเชิญผู้แทนท่ีเก่ียวข้องมาชีแ้จงรายละเอียดของข้อมลู

3.  พิจารณาด�าเนินการในเร่ืองอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง

คณะกรรมการกฎหมาย  ข้อสัญญาและการอุทธรณ์
รายนาม		(เฉพาะกรรมการบริษัท)

1.  นายพินิจ พวัพนัธ์ ประธานกรรมการ

2.  นายไพรสณัฑ์ วงศ์สมิทธ์ิ กรรมการ

3.  นางสาวนนัธิกา ทงัสพุานิช กรรมการ

อ�านาจหน้าที่

1.  ก�ากบั  ดแูล  ตรวจสอบ  และติดตามการบริหารและการด�าเนินงานตามสญัญาสมัปทาน  รวมทัง้สญัญาอ่ืน 

 ท่ีเหน็สมควรให้มีการก�ากบั  ดแูล  ตรวจสอบ  และตดิตาม

2.  พิจารณาและให้ความเหน็ทางกฎหมาย

3. พิจารณากลั่นกรองเร่ืองอุทธรณ์ค�าสั่งลงโทษทางวินัย หรือค�าสั่งให้พ้นจากต�าแหน่งหน้าท่ี โดยการให้ออก  

 ปลดออก  ไลอ่อก  ซึง่ก�าหนดให้ย่ืนอทุธรณ์ตอ่คณะกรรมการบริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จ�ากดั  (มหาชน)

4.  พิจารณากลัน่กรองเร่ืองร้องทุกข์ท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกิจการสมัพนัธ์  และไม่อยู่ในอ�านาจ 

 ของกรรมการผู้จดัการใหญ่   ซึง่ต้องน�าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จ�ากดั (มหาชน)

5.  เสนอความเหน็ตอ่คณะกรรมการบริษัท

6.  ด�าเนินการเร่ืองอ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ขอข้อมลูและค�าชีแ้จงจากหนว่ยงานและบคุคลท่ีเก่ียวข้อง

8. แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการเพ่ือด�าเนินงานตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย



รายงานประจำาปี 2559
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน) 053

คณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จํากัด  (มหาชน)  
รายนาม		(เฉพาะกรรมการบริษัท)

1. นายภมิูศกัดิ์ อรัญญาเกษมสขุ  ประธานกรรมการ

2. นายไพรสณัฑ์ วงศ์สมิทธ์ิ รองประธานกรรมการ

3. นายพินิจ พวัพนัธ์ กรรมการ

4. นายสรุพนัธ์ เมฆนาวิน กรรมการ

5. นายอภิเนตร อนูากลู กรรมการ

อ�านาจหน้าที่

1.  ก�ากบั  ดแูล  การด�าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ของบริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จ�ากดั  (มหาชน)  และเสนอแนะแนว

ทางการแก้ไขปัญหา  เพ่ือให้บรรลผุลตามเป้าหมายของแผนยทุธศาสตร์  และก�ากบั  ดแูล  การด�าเนินงานอ่ืนใดเพ่ือ

ผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จ�ากดั  (มหาชน)

2.  ก�าหนดกรอบแนวทางการเจรจา  ตอ่รอง  เสนอแนวทางการด�าเนินงาน  และก�ากบั  ดแูล  เพ่ือให้การเป็นไปตามแผน

ยทุธศาสตร์ของบริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จ�ากดั  (มหาชน)  และเป็นประโยชน์สงูสดุของบริษัท  กสท  โทรคมนาคม  

จ�ากดั  (มหาชน)  กบัหนว่ยงานภายนอก

3.  ก�าหนดแนวทางในการประสานนโยบายความร่วมมือการด�าเนินธุรกิจ หรือการด�าเนินกิจการอ่ืน ๆ กบัหน่วยงาน  

องค์กรของรัฐ องค์กรอิสระ บริษัทเอกชน  บคุคล หรือนิตบิคุคลอ่ืนใด  ไมว่า่ในประเทศ  หรือตา่งประเทศ เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากดั (มหาชน) หรือตอบสนองนโยบายของรัฐทัง้ด้านเศรษฐกิจ   

สงัคม  และความมัน่คงของชาติ

4.  ก�าหนดแนวทางในการด�าเนินการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)  

หรือตอบสนองนโยบายของรัฐทัง้ด้านเศรษฐกิจ  สงัคม  และความมัน่คงของชาต ิ ในบรรดาข้อพิพาทท่ีมีอยู ่ หรือท่ี

จะมีตอ่ไป  ไมว่า่ข้อพิพาทนัน้จะเป็นคดีในทางศาล  อนญุาโตตลุาการ  หรือคณะกรรมการระงบัข้อพิพาท  หรือใน

ทางใดหรือไมก็่ตาม

5. เชิญบุคคลมาให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือขอเอกสารข้อมูลจากบุคคล หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาได้ตามความเหมาะสม   

และเชิญองค์กรภายนอกเพ่ือการดงักลา่วตามความจ�าเป็น

6. แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการ  คณะท�างาน  และผู้ชว่ยเลขานกุาร  เพ่ือสนบัสนนุการปฏิบตัหิน้าท่ีได้ตามความจ�าเป็น

7. รายงานผลการด�าเนินงานตอ่คณะกรรมการบริษัทให้ทราบตามความเหมาะสม หรือความจ�าเป็น  หรืออยา่งน้อยทกุ  

3  เดือน    

8. ด�าเนินการอ่ืน ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย   

 



บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

054 รายงานประจำาปี 2559
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการเจรจาแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกับบริษัทคู่สัมปทาน   
รายนาม		(เฉพาะกรรมการบริษัท)

1. นายรัฐพล ภกัดีภมิู ประธานกรรมการ

2. นายสรุพนัธ์ เมฆนาวิน กรรมการ

3. นายอภิเนตร อนูากลู กรรมการ

4. นายพินิจ   พวัพนัธ์ กรรมการ

อ�านาจหน้าที่

1. พิจารณารูปแบบธุรกิจ โครงสร้าง สดัส่วนการลงทนุ ขัน้ตอนและกรอบระยะเวลาการด�าเนินการ ท่ีเหมาะสม 

ในการน�าทรัพย์สนิสมัปทาน ทรัพย์สนิอ่ืน  รวมทัง้สทิธิอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องมาใช้ในการด�าเนินธรุกิจของบริษัท กสท  

โทรคมนาคม จ�ากดั (มหาชน) เพ่ือสร้างรายได้ให้กบับริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากดั (มหาชน) อย่างยัง่ยืน   

โดยค�านงึถงึสภาพการแขง่ขนั  รวมทัง้กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

2. เจรจาทางธุรกิจกบับริษัทสมัปทานโทรศพัท์เคลื่อนท่ีหรือเคยได้รับสมัปทานโทรศพัท์เคลื่อนท่ีจากบริษัท กสท  

โทรคมนาคม  จ�ากดั  (มหาชน)  เพ่ือให้ด�าเนินการตามข้อ  1  ส�าเร็จลลุว่ง

3. เจรจากบับริษัท  บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ�ากดั เพ่ือให้ได้ข้อยตุใินแนวทางและราคาซือ้คืนระบบสือ่สญัญาณตาม

สัญญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์วิทยุคมนาคมเพ่ือให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในระบบ HSPA ระหว่างบริษัท  

กสท  โทรคมนาคม  จ�ากดั  (มหาชน)  กบับริษัท  บีเอฟเคที  (ประเทศไทย)  จ�ากดั  ให้บริษัท  กสท  โทรคมนาคม  

จ�ากดั  (มหาชน)  ได้รับผลประโยชน์สงูสดุ

4. เจรจาและหาข้อตกลงกบักลุม่บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) และบริษัท ดิจิตอล โฟน จ�ากดั (DPC)  

เพ่ือยตุข้ิอพิพาทเร่ืองเสาโทรคมนาคมและประเดน็อ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวเน่ือง ให้บริษัท กสท  โทรคมนาคม  จ�ากดั  (มหาชน)  

ได้รับผลประโยชน์สงูสดุ

5. เจรจาทางธรุกิจกบับริษัท โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) เพ่ือพิจารณารูปแบบธรุกิจ โครงสร้าง  

การลงทุน ขัน้ตอน และกรอบระยะเวลาการด�าเนินการท่ีเหมาะสมในการจดัสร้างโครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 

บนคลื่นความถ่ีวิทย ุ 1765.3 – 1785 MHz/1860.3 – 1880 MHz เพ่ือใช้ในการด�าเนินธุรกิจโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 

ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) โดยค�านึงถึงสภาพการแข่งขนั รวมทัง้กฎหมายและระเบียบ 

ท่ีเก่ียวข้อง

6. เชิญเจ้าหน้าท่ีของบริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จ�ากดั  (มหาชน)  ท่ีเก่ียวข้องมาชีแ้จงรายละเอียดตามความจ�าเป็น  

รวมทัง้สามารถเรียกดเูอกสาร  หรือข้อมลูท่ีเก่ียวข้องจากฝ่ายท่ีเก่ียวข้องมาเพ่ือประกอบ การพิจารณาตดัสนิใจ 

7. เชิญผู้ เช่ียวชาญอิสระจากภายนอกบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากดั (มหาชน) มาให้ข้อมลูหรือกระท�าการใด ๆ  

เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามค�าสัง่ฉบบันี ้ โดยให้คณะกรรมการฯ ด�าเนินการให้ถกูต้องตามระเบียบของบริษัท  

กสท  โทรคมนาคม  จ�ากดั  (มหาชน)  

8.   แตง่ตัง้คณะท�างานยอ่ยเพ่ือด�าเนินการตามท่ีคณะกรรมการฯ  มอบหมาย 

9.   ด�าเนินการอ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จ�ากดั  (มหาชน)

10.   รายงานความคืบหน้าและผลการด�าเนินการให้คณะกรรมการบริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จ�ากดั  (มหาชน)  ทราบ 

 


