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ในการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้กรรมการจ�านวนหนึง่ จากคณะกรรมการบริษัท 

เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม  ตามประสบการณ์และความเช่ียวชาญของกรรมการ 

แตล่ะคน  เพ่ือกลัน่กรองงาน/ด�าเนินงานด้านตา่ง ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายและเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบับริษัท นโยบายภาค

รัฐ และนโยบายบริษัท  ดงันี ้

คณะกรรมกำรกิจกำรสัมพันธ์
รำยนำม  (เฉพำะกรรมกำรบริษัท)

พลโท สชุาติ ผอ่งพฒิุ  ประธานกรรมการ

อ�ำนำจหน้ำที่

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

การตามมาตรา 20 และมาตรา 23 แหง่พระราชบญัญตัแิรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์  พ.ศ. 2543 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยนำม  (เฉพำะกรรมกำรบริษัท)

1.  นายอาทิตย์ นนัทวิทยา  ประธานกรรมการ

2.  พลตรี อรรถพงศ์  ศริิวรรณ  กรรมการ

3.  นายอภิเนตร อนูากลู  กรรมการ

4.  นายถาวร พานิชพนัธ์  กรรมการ

5.  นายรัฐพล ภกัดีภมิู  กรรมการ

 

อ�ำนำจหน้ำที่

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  รายงานวา่มีการปฏิบตัติามกฎ  ระเบียบ  ข้อบงัคบั  และนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทก�าหนดหรือไม ่ เพียงใด

     2.5  คดัเลือกผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัท

      2.6  รายงานการก�ากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

3.  ปฏิบตัติามอ�านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีก�าหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ

4.  ด�าเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  และอำานาจหน้าที่
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คณะกรรมกำรสรรหำ
รำยนำม  (เฉพำะกรรมกำรบริษัท)

1.  นายพนัธ์ศกัดิ์ ศริิรัชตพงษ์ ประธานกรรมการ

2.  พลโท สชุาติ ผอ่งพฒิุ กรรมการ

3.  พลตรี อรรถพงศ์ ศริิวรรณ กรรมการ

4.  นางทรงพร โกมลสรุเดช กรรมการ

5.  นายรัฐพล ภกัดีภมิู กรรมการ

อ�ำนำจหน้ำที่

1.  คดัเลือกบุคคลท่ีสมควรได้รับการเสนอรายช่ือเป็นกรรมการบริษัทใหม่ หรือสรรหากรรมการผู้จดัการใหญ่ โดยก�าหนด 

วิธีการสรรหาบุคคลดังกล่าวอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

เพ่ือเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และให้รวมถึงการพิจารณาก�าหนดบุคคลท่ีสมควรปฏิบัติหน้าท่ีรักษาการ 

ในต�าแหนง่กรรมการผู้จดัการใหญ่ เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัติอ่ไป  

2.  ด�าเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน
รำยนำม  (เฉพำะกรรมกำรบริษัท)

1. นางพรรณขนิตตา บญุครอง ประธานกรรมการ

2. พลตรี อรรถพงศ์ ศริิวรรณ กรรมการ

3. นายอภิเนตร อนูากลู กรรมการ

4. นายถาวร พานิชพนัธ์ กรรมการ

 

อ�ำนำจหน้ำที่

1.  พิจารณาผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท  ได้แก่ ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ ค่าเบีย้ประชมุคณะอนกุรรมการ โบนสั   

 และอ่ืน ๆ

2.  พิจารณาผลตอบแทนกรรมการผู้จดัการใหญ่และผู้บริหารของบริษัท

3.  พิจารณาผลตอบแทนพนกังานและลกูจ้างของบริษัท

4.  ด�าเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม
รำยนำม  (เฉพำะกรรมกำรบริษัท)

1. นายรัฐพล ภกัดีภมิู ประธานกรรมการ

2. นายอภิเนตร อนูากลู กรรมการ

3. พนัเอก สรรพชยั หวุะนนัทน์ กรรมการ

4. นายอาทิตย์ นนัทวิทยา กรรมการ
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อ�ำนำจหน้ำที่

1.  เสนอแนวปฏิบตัด้ิานการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี  และสง่เสริมกิจกรรมเพ่ือสงัคมตอ่คณะกรรมการบริษัท

2.  ให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการบริษัท  ในเร่ืองเก่ียวกบัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี  และการสง่เสริมกิจกรรมเพ่ือสงัคม

3.  ก�ากบัดแูลการปฏิบตังิานของกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการ  เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี  และสง่เสริม 

 กิจกรรมเพ่ือสงัคม

4.  ทบทวนหลกัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี และการสง่เสริมกิจกรรมเพ่ือสงัคมของบริษัท โดยเปรียบเทียบกบัแนวปฏิบตัิสากล   

 และเสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริษัท

5.  มอบหมายนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและนโยบายการส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษัท ให้คณะท�างาน 

 พฒันาการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีและสง่เสริมกิจกรรมเพ่ือสงัคมไปด�าเนินการ                                                                                             

คณะกรรมกำรบริหำร
รำยนำม  (เฉพำะกรรมกำรบริษัท)

1.  พลโท สชุาติ ผอ่งพฒิุ ประธานกรรมการ

2.  นายสรุพนัธ์ เมฆนาวิน กรรมการ

3.  นางพรรณขนิตตา บญุครอง กรรมการ

  

อ�ำนำจหน้ำที่

1.  พิจารณาเสนอแนะเป้าหมาย  ยทุธศาสตร์ธรุกิจ  ตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

2.  ให้ค�าปรึกษา แนะน�า การด�าเนินกิจการ แผนธุรกิจ โครงการ และการด�าเนินกลยทุธ์ต่าง ๆ การบริหารจดัการ และการ 

 พฒันาองค์กร  รวมทัง้ก�ากบัดแูล  ตรวจสอบ  และตดิตามเร่ืองสญัญาร่วมทนุ/ร่วมการงานท่ีคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ

3.  การจดัซือ้จดัจ้าง

  3.1  การจดัซือ้จดัจ้างท่ีมีวงเงินงบประมาณเกินกวา่  50  ล้านบาท  แตไ่มเ่กิน  400  ล้านบาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม) 

   3.1.1  อนมุตัวิิธีการจดัซือ้จดัจ้าง  รวมถงึรายละเอียดข้อก�าหนดคณุสมบตัทิางเทคนิค (Specification)  และขอบเขต 

   ของงาน  (Terms of Reference)  

   3.1.2  ให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาด้านเทคนิคของคณะกรรมการประกวดราคา ในการคัดเลือกเบือ้งต้น 

   เพ่ือเป็นผู้ มีสทิธ์ิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์

   3.1.3  อนมุตัจิดัซือ้จดัจ้าง  โดยให้รายงานผลการด�าเนินงานตอ่คณะกรรมการบริษัททราบด้วย

  3.2  การจดัซือ้จดัจ้างท่ีมีวงเงินงบประมาณเกินกวา่ 400 ล้านบาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม)

   3.2.1  อนมุตัวิิธีการจดัซือ้จดัจ้าง รวมถงึรายละเอียดข้อก�าหนดคณุสมบตัทิางเทคนิค (Specification) และขอบเขต 

   ของงาน (Terms of Reference)  

   3.2.2  ให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาด้านเทคนิคของคณะกรรมการประกวดราคา ในการคัดเลือกเบือ้งต้น 

   เพ่ือเป็นผู้ มีสทิธ์ิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์

   3.2.3  ให้พิจารณากลัน่กรองการขออนมุตัจิดัซือ้จดัจ้าง ท่ีน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ

    

 ทัง้นี ้ ให้รายงานผลการด�าเนินการให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นระยะ ๆ  ด้วย
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4.  พิจารณากลัน่กรอง  ตรวจสอบ และเสนอความเหน็ เร่ืองเสนอคณะกรรมการบริษัทท่ีมิใชเ่ร่ืองท่ีอยูใ่นอ�านาจของคณะกรรมการ 

 ชดุอ่ืน

5.  แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการหรือคณะท�างาน  เพ่ือด�าเนินการในสว่นท่ีเก่ียวข้อง

6.  เชิญเจ้าหน้าท่ีของบริษัททกุระดบัมาชีแ้จงและให้รายละเอียดข้อมลูท่ีจ�าเป็นเพ่ือประกอบการพิจารณา

7.  พิจารณาด�าเนินการเร่ืองอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมกำรก�ำกับแผนงำนและโครงกำร
รำยนำม  (เฉพำะกรรมกำรบริษัท)

1.  นายอภิเนตร อนูากลู ประธานกรรมการ

2.  พนัเอก สรรพชยั หวุะนนัทน์ กรรมการ 

3.  นายอาทิตย์ นนัทวิทยา กรรมการ

  

อ�ำนำจหน้ำที่

1.  ก�ากับ ดูแล ให้ค�าปรึกษา แนะน�า ตรวจสอบ และติดตามการบริหารโครงการ แผนงานตามงบลงทุน/งบประมาณท่ี 

 คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ

2.  การตดิตามผลการปฏิบตังิานตามมตคิณะกรรมการบริษัท

3.  แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการหรือคณะท�างาน เพ่ือด�าเนินการในสว่นท่ีเก่ียวข้อง

4.  เชิญเจ้าหน้าท่ีของบริษัททกุระดบัมาชีแ้จงและให้รายละเอียดข้อมลูท่ีจ�าเป็น เพ่ือประกอบการพิจารณา

5.  พิจารณาด�าเนินการเร่ืองอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน
รำยนำม  (เฉพำะกรรมกำรบริษัท)

1. นางทรงพร โกมลสรุเดช ประธานกรรมการ

2. นางพรรณขนิตตา บญุครอง กรรมการ

3. นายสรุพนัธ์ เมฆนาวิน กรรมการ

4. นางฉวีวรรณ คงเจริญกิจกลุ กรรมการ

  

อ�ำนำจหน้ำที่

1.  การบริหารความเสี่ยง

    1.1  ก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  

  ท่ีกระทรวงการคลงั หรือ คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก�าหนด

  1.2  ก�าหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และท�าให้มั่นใจว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยง 

  ได้รับการปฏิบตัิทัว่ทัง้องค์กร และเป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรมองค์กร

  1.3  ก�าหนดกลยุทธ์และมาตรการในการจัดการและป้องกันความเสี่ยงท่ีมีนัยส�าคัญ รวมทัง้ประเมินและติดตาม 

  ผลการด�าเนินงาน เพ่ือให้มัน่ใจวา่ การด�าเนินงานเป็นไปอยา่งเหมาะสมและทนัเวลา

  1.4  ให้การสนับสนุนการด�าเนินการของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหาร 

  ความเสี่ยง
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2.  การควบคมุภายใน

  2.1  ก�ากบัดแูลให้การพฒันาระบบการควบคมุภายในของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานการควบคมุภายใน

  2.2  ให้การสนบัสนนุการด�าเนินการของหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการควบคมุภายใน

3.  พิจารณาแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการ เพ่ือชว่ยเหลือและ/หรือ สนบัสนนุการด�าเนินงานตามความเหมาะสม

4.  เชิญผู้ทรงคณุวฒิุหรือบคุคลภายนอกมาร่วมประชมุและให้ข้อคิดเห็น หรือแตง่ตัง้ให้เป็นอนกุรรมการหรือด�าเนินการอ่ืนใด 

 เพ่ือประโยชน์ในการด�าเนินงานได้ตามความเหมาะสม

5.  รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายในต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ ๆ  

 อยา่งตอ่เน่ือง

6.  ด�าเนินการอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ
รำยนำม  (เฉพำะกรรมกำรบริษัท)

1. นายสรุพนัธ์ เมฆนาวิน ประธานกรรมการ

2. พลโท สชุาติ ผอ่งพฒิุ กรรมการ

3. นายมนตรี โสตางกรู กรรมการ

  

อ�ำนำจหน้ำที่

1.  พิจารณาก�าหนดนโยบายและเสนอแนะเก่ียวกบัระบบการบริหารจดัการสารสนเทศของบริษัท

2.  พิจารณากลัน่กรองเร่ืองแผนพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจดัการสารสนเทศท่ีน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท

3.  แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการหรือคณะท�างาน เพ่ือด�าเนินการในสว่นท่ีเก่ียวข้อง

4.  เชิญเจ้าหน้าท่ีของบริษัททกุระดบัมาชีแ้จงและให้รายละเอียดข้อมลูท่ีจ�าเป็น เพ่ือประกอบการพิจารณา

5.  พิจารณาด�าเนินการเร่ืองอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
รำยนำม  (เฉพำะกรรมกำรบริษัท)

1. นายมนตรี โสตางกรู ประธานกรรมการ

2. นางฉวีวรรณ คงเจริญกิจกลุ รองประธานกรรมการ

3. พนัเอก สรรพชยั หวุะนนัทน์ กรรมการ

 

อ�ำนำจหน้ำที่

1.  พิจารณาก�าหนดนโยบายและเสนอแนะเก่ียวกบัระบบการบริหารทรัพยากรบคุคลของบริษัท

2.  พิจารณากลัน่กรองเร่ืองแผนพฒันาทรัพยากรบคุคลและการบริหารทรัพยากรบคุคลท่ีน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท

3.  แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการหรือคณะท�างาน เพ่ือด�าเนินการในสว่นท่ีเก่ียวข้อง

4.  เชิญเจ้าหน้าท่ีของบริษัททกุระดบัมาชีแ้จงและให้รายละเอียดข้อมลูท่ีจ�าเป็น เพ่ือประกอบการพิจารณา

5.  พิจารณาด�าเนินการเร่ืองอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
รำยนำม  (เฉพำะกรรมกำรบริษัท)

1.  นายพนัธ์ศกัดิ์ ศริิรัชตพงษ์ ประธานกรรมการ

2.  พลตรี อรรถพงศ์ ศริิวรรณ กรรมการ

3.  นายอาทิตย์ นนัทวิทยา กรรมการ

อ�ำนำจหน้ำที่

1.  พิจารณาแผนงานของกรรมการผู้จดัการใหญ่  เพ่ือน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท

2.  พิจารณาก�าหนดหลกัเกณฑ์การประเมินผลและวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการใหญ่เพ่ือน�าเสนอ 

 คณะกรรมการบริษัท  โดยค�านงึถงึเป้าหมายระดบัความส�าเร็จ (Benchmark) ของเป้าหมาย หรือพนัธกิจ รวมทัง้ตวัชีว้ดั 

 ท่ีชดัเจน อนัเป็นความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการใหญ่ตามภาระงานของบริษัท เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ 

 บริหารจดัการอยา่งแท้จริง

3.  ด�าเนินการประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการผู้จดัการใหญ่ เพ่ือน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท

4.  ด�าเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 

คณะกรรมกำรเฉพำะกิจพิจำรณำงบประมำณประจ�ำปีของบริษัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกัด (มหำชน)
รำยนำม  (เฉพำะกรรมกำรบริษัท)

1.  นางฉวีวรรณ คงเจริญกิจกลุ ประธานกรรมการ

2.  นายรัฐพล ภกัดีภมิู กรรมการ

  

อ�ำนำจหน้ำที่

1.  พิจารณากลัน่กรองงบประมาณประจ�าปีของบริษัท เพ่ือให้การจดัท�างบประมาณเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและก่อให้เกิด 

 ประโยชน์สงูสดุ โดยยดึนโยบายเร่งดว่นและสอดคล้องกบัแผนธรุกิจของบริษัท เพ่ือน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทตอ่ไป

2.  มีอ�านาจในการขอข้อมลูจากหนว่ยงานของบริษัท ตลอดจนเชิญผู้แทนท่ีเก่ียวข้องมาชีแ้จงรายละเอียดของข้อมลู

3.  พิจารณาด�าเนินการในเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

คณะกรรมกำรกฎหมำย  ข้อสัญญำและกำรอุทธรณ์
รำยนำม  (เฉพำะกรรมกำรบริษัท)

1. นายถาวร พานิชพนัธ์ ประธานกรรมการ

2.  นายมนตรี โสตางกรู กรรมการ

3.  นางทรงพร โกมลสรุเดช กรรมการ
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อ�ำนำจหน้ำที่

1.  ก�ากบั ดแูล ตรวจสอบ และติดตามการบริหารและการด�าเนินงานตามสญัญาสมัปทาน รวมทัง้สญัญาอ่ืนท่ีเห็นสมควร 

 ให้มีการก�ากบั ดแูล ตรวจสอบและติดตาม

2.  พิจารณาและให้ความเหน็ทางกฎหมาย

3. พิจารณากลัน่กรองเร่ืองอทุธรณ์ค�าสัง่ลงโทษทางวินยั หรือค�าสัง่ให้พ้นจากต�าแหน่งหน้าท่ี โดยการให้ออก ปลดออก  

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

4.  พิจารณากลัน่กรองเร่ืองร้องทกุข์ท่ีผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการกิจการสมัพนัธ์ และไมอ่ยูใ่นอ�านาจของกรรมการ 

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

5.  เสนอความเหน็ตอ่คณะกรรมการบริษัท

6.  ด�าเนินการเร่ืองอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.  ขอข้อมลูและค�าชีแ้จงจากหนว่ยงานและบคุคลท่ีเก่ียวข้อง

8.  แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการเพ่ือด�าเนินงานตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย

คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ของบริษัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกัด  (มหำชน)  
รำยนำม  (เฉพำะกรรมกำรบริษัท)

1.  นายพนัธ์ศกัดิ์ ศริิรัชตพงษ์  ประธานกรรมการ

2.  พลโท สชุาติ ผอ่งพฒิุ รองประธานกรรมการ

3.  นางพรรณขนิตตา บญุครอง กรรมการ

4.  พนัเอก สรรพชยั หวุะนนัทน์ กรรมการ

5.  นายสรุพนัธ์ เมฆนาวิน กรรมการ

6.  นายอภิเนตร อนูากลู กรรมการ

อ�ำนำจหน้ำที่

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

แก้ไขปัญหา เพ่ือให้บรรลผุลตามเป้าหมายของแผนยทุธศาสตร์ และก�ากบั ดแูล  การด�าเนินงานอ่ืนใดเพ่ือผลประโยชน์

สงูสดุของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากดั (มหาชน)

2.  ก�าหนดกรอบแนวทางการเจรจา ต่อรอง เสนอแนวทางการด�าเนินงาน และก�ากับ ดแูล เพ่ือให้การเป็นไปตามแผน

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

(มหาชน) กบัหนว่ยงานภายนอก

3.  ก�าหนดแนวทางในการประสานนโยบายความร่วมมือการด�าเนินธรุกิจ  หรือการด�าเนินกิจการอ่ืน ๆ   กบัหนว่ยงาน  องค์กร

ของรัฐ  องค์กรอิสระ  บริษัทเอกชน  บคุคล หรือนิตบิคุคลอ่ืนใด  ไมว่า่ในประเทศ  หรือตา่งประเทศ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์

สงูสดุแก่บริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จ�ากดั  (มหาชน)  หรือตอบสนองนโยบายของรัฐทัง้ด้านเศรษฐกิจ  สงัคม และความ

มัน่คงของชาติ

4.  ก�าหนดแนวทางในการด�าเนินการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท  กสท  โทรคมนาคม จ�ากดั (มหาชน) หรือตอบสนอง

นโยบายของรัฐทัง้ด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของชาติ ในบรรดาข้อพิพาทท่ีมีอยู่ หรือท่ีจะมีต่อไป   

ไมว่า่ข้อพิพาทนัน้จะเป็นคดีในทางศาล  อนญุาโตตลุาการ  หรือคณะกรรมการระงบัข้อพิพาท หรือในทางใดหรือไมก็่ตาม
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5.  เชิญบคุคลมาให้ข้อมลู  ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือขอเอกสารข้อมลูจากบคุคล  หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของบริษัท   

กสท  โทรคมนาคม จ�ากดั (มหาชน) เพ่ือเป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาได้ตามความเหมาะสม และเชิญองค์กรภายนอก 

เพ่ือการดงักลา่วตามความจ�าเป็น

6.  แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการ คณะท�างาน  และผู้ชว่ยเลขานกุาร  เพ่ือสนบัสนนุการปฏิบตัหิน้าท่ีได้ตามความจ�าเป็น

7.  รายงานผลการด�าเนินงานตอ่คณะกรรมการบริษัทให้ทราบตามความเหมาะสม หรือความจ�าเป็น หรืออยา่งน้อยทกุ 3 เดือน    

8.  ด�าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย    

คณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริง กรณี บริษัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกัด (มหำชน) ท�ำข้อตกลงระงับ
ข้อพิพำทกับกิจกำรร่วมค้ำหัวเว่ย ไทยแลนด์ คอนซอร์เตียม

รำยนำม  (เฉพำะกรรมกำรบริษัท)

1.  นายถาวร พานิชพนัธ์  ประธานกรรมการ

2.  นายมนตรี โสตางกรู  กรรมการ

3.  นางทรงพร   โกมลสรุเดช   กรรมการ

  

อ�ำนำจหน้ำที่

1.  เรียกหรือสัง่พนักงานและลูกจ้างของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) รวมตลอดถึงเรียนเชิญผู้ เก่ียวข้อง 

 มาให้ถ้อยค�าหรือชีแ้จงตามความจ�าเป็นแก่กรณีท่ีต้องสอบสวน

2.  สอบสวนหรือแจ้งหนว่ยงานในบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากดั (มหาชน) ให้ชีแ้จงข้อเทจ็จริงและการปฏิบตังิานพร้อมทัง้ 

 เหตผุลเก่ียวกบัเร่ืองท่ีคณะกรรมการสอบสวนข้อเทจ็จริงฯ  ต้องการ โดยให้ถือเป็นงานเร่งดว่นท่ีต้องปฏิบตัโิดยฉบัพลนั

3.  ให้หน่วยงานในบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากดั (มหาชน) สง่เอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการสอบสวน 

 ข้อเทจ็จริงฯ  ต้องการ

4.  ด�าเนินการสอบสวนข้อเทจ็จริงฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วท่ีสดุ พร้อมสรุปความเหน็เสนอคณะกรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม 

 จ�ากดั (มหาชน) เพ่ือพิจารณาด�าเนินการตอ่ไป


