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การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  และอ�านาจหน้าที่

ในการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้กรรมการ	จำานวนหนึง่	จากคณะกรรมการบริษัท
เป็นกรรมการในคณะกรรมการชดุต่าง	 ๆ	 อย่างเพียงพอและเหมาะสม	ตามประสบการณ์และความเช่ียวชาญของกรรมการ 
แตล่ะคน	 เพ่ือกลัน่กรองงาน/ดำาเนินงานด้านตา่ง	 ๆ	ตามท่ีได้รับมอบหมายและเป็นไปตามกฎหมาย	 ข้อบงัคบับริษัท	นโยบาย 
ภาครัฐ	และนโยบายบริษัท	ดงันี ้

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
รายนาม  (เฉพาะกรรมการบริษัท)
1.	 พลโท	สชุาติ	 ผอ่งพฒิุ	 ประธานกรรมการ

อ�านาจหน้าที่
ให้มีผู้ แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างตามท่ีกฎหมายกำาหนดและให้มีวาระการดำารงตำาแหน่ง	 อำานาจหน้าท่ี	 

และดำาเนินการตามมาตรา		20		และมาตรา		23		แหง่พระราชบญัญตัแิรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์		พ.ศ.	2543	

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายนาม  (เฉพาะกรรมการบริษัท)
1.	 พลเอก	ชยัชาญ	 ช้างมงคล	 ประธานกรรมการ
2.	 นายอาทิตย์		 นนัทวิทยา	 กรรมการ
3.	 นายอภิเนตร	 อนูากลู	 กรรมการ
4.	 นายรัฐพล	 ภกัดีภมิู	 กรรมการ
5.	 นายพินิจ	 พวัพนัธ์	 กรรมการ
 
อ�านาจหน้าที่
1.	 กำากับดูแลเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน	 การบริหารความเสี่ยง	 ความเช่ือถือ	 ของข้อมูล 

	 ทางการเงินและการดำาเนินงาน		และการปฏิบตัติามกฎระเบียบตา่ง	ๆ	
2.	 ความรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัทในการปฏิบตังิาน		ดงันี ้
	 2.1	 รายงานความนา่เช่ือถือของรายงานทางการเงินและรายงานทางบริหาร
	 2.2	 รายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทวา่มีประสทิธิภาพประสทิธิผลและประหยดัเพียงใด
	 2.3	 รายงานรายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์และรายงานท่ีเก่ียวข้อง
	 2.4	 รายงานวา่มีการปฏิบตัติามกฎ		ระเบียบ		ข้อบงัคบั		และนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกำาหนดหรือไม	่	เพียงใด
	 2.5	 คดัเลือกผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัท
	 2.6	 รายงานการกำากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
3.	 ปฏิบตัิตามอำานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีกำาหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ
4.	 ดำาเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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คณะกรรมการสรรหา
รายนาม  (เฉพาะกรรมการบริษัท)
1.	 	พลโท	สชุาต	ิ ผอ่งพฒิุ	 ประธานกรรมการ
2.	 นายสรุพนัธ์	 เมฆนาวิน	 กรรมการ
3.	 นางทรงพร	 โกมลสรุเดช	 กรรมการ
4.	 นายรัฐพล	 ภกัดีภมิู	 กรรมการ
5.	 นายนรินทร์	 กลัยาณมิตร	 กรรมการ

อ�านาจหน้าที่
1.	 คัดเลือกบุคคลท่ีสมควรได้รับการเสนอรายช่ือเป็นกรรมการบริษัทใหม่	 หรือสรรหากรรมการผู้ จัดการใหญ่		 

	 โดยกำาหนดวิธีการสรรหาบคุคลดงักล่าวอย่างมีหลกัเกณฑ์และโปร่งใส	 ให้เป็นไปตามข้อบงัคบับริษัทและกฎหมาย 
	 ท่ีเก่ียวข้อง	เพ่ือเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ		และให้รวมถงึการพิจารณากำาหนดบคุคลท่ีสมควรปฏิบตัหิน้าท่ี 
	 รักษาการในตำาแหนง่กรรมการผู้จดัการใหญ่		เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป	 	

2.	 ดำาเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

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	 ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ	 ค่าเบีย้ประชุมคณะอนุกรรมการ		 

	 โบนสั		และอ่ืน	ๆ
2.		 พิจารณาผลตอบแทนกรรมการผู้จดัการใหญ่และผู้บริหารของบริษัท
3.		 พิจารณาผลตอบแทนพนกังานและลกูจ้างของบริษัท
4.		 ดำาเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม
รายนาม  (เฉพาะกรรมการบริษัท)
1.	 นายรัฐพล	 ภกัดีภมิู	 ประธานกรรมการ
2.	 นายอภิเนตร	 อนูากลู	 กรรมการ
3.	 พนัเอก	สรรพชยั	 หวุะนนัทน์	 กรรมการ
4.	 นายนรินทร์	 กลัยาณมิตร	 กรรมการ
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อ�านาจหน้าที่
1.	 เสนอแนวปฏิบตัด้ิานการกำากบัดแูลกิจการท่ีดี		และสง่เสริมกิจกรรมเพ่ือสงัคมตอ่คณะกรรมการบริษัท
2.	 ให้คำาแนะนำาแก่คณะกรรมการบริษัท	ในเร่ืองเก่ียวกบัการกำากบัดแูลกิจการท่ีดี		และการสง่เสริมกิจกรรมเพ่ือสงัคม
3.	 กำากบัดแูลการปฏิบตัิงานของกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการ	 เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกำากบัดแูลกิจการท่ีดี	 และ 

	 สง่เสริมกิจกรรมเพ่ือสงัคม
4.	 ทบทวนหลกัการกำากบัดแูลกิจการท่ีดี	และการสง่เสริมกิจกรรมเพ่ือสงัคมของบริษัท	โดยเปรียบเทียบกบัแนวปฏิบตัสิากล		 

	 และเสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริษัท
5.	 มอบหมายนโยบายการกำากบัดแูลกิจการท่ีดีและนโยบายการส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสงัคมของบริษัท	 ให้คณะทำางาน 

	 พฒันาการกำากบัดแูลกิจการท่ีดีและสง่เสริมกิจกรรมเพ่ือสงัคมไปดำาเนินการ																																																																																													

คณะกรรมการบริหาร
รายนาม  (เฉพาะกรรมการบริษัท)
1.	 พลโท	สชุาติ	 ผอ่งพฒิุ	 ประธานกรรมการ
2.	 นายสรุพนัธ์	 เมฆนาวิน	 กรรมการ
3.	 นายภมิูศกัดิ์	 อรัญญาเกษมสขุ	 กรรมการ

อ�านาจหน้าที่
1.	 พิจารณาเสนอแนะเป้าหมาย	ยทุธศาสตร์ธรุกิจ	ตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
2.	 ให้คำาปรึกษา	 แนะนำา	 การดำาเนินกิจการ	 แผนธุรกิจ	 โครงการ	 และการดำาเนินกลยุทธ์ต่าง	 ๆ	 การบริหารจัดการ		 

	 และการพฒันาองค์กร	รวมทัง้	กำากบัดแูล	ตรวจสอบ	และตดิตามเร่ืองสญัญาร่วมทนุ/ร่วมการงานท่ีคณะกรรมการบริษัท 
	 อนมุตัิ		

3.	 กำากบั	 ดแูล	 ให้คำาปรึกษา	 แนะนำา	 ตรวจสอบ	และติดตามการบริหารโครงการ	 แผนงานตามงบลงทนุ/งบประมาณ		 
	 ท่ีคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ

4.	 การจดัซือ้จดัจ้าง
		 4.1	 การจดัซือ้จดัจ้างท่ีมีวงเงินงบประมาณเกินกวา่	50	ล้านบาท	แตไ่มเ่กิน	400	ล้านบาท	(ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม)	
	 	 4.1.1	 อนุมัติวิธีการจัดซือ้จัดจ้าง	 รวมถึงรายละเอียดข้อกำาหนดคุณสมบัติทางเทคนิค	 (Specification)	 

	 	 	 และขอบเขตของงาน		(Terms	of	Reference)	
	 	 4.1.2		 ให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาด้านเทคนิคของคณะกรรมการประกวดราคาในการคดัเลือกเบือ้งต้น 

	 	 	 เพ่ือเป็นผู้ มีสทิธ์ิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์
	 	 4.1.3	 อนมุตัจิดัซือ้จดัจ้าง	โดยให้รายงานผลการดำาเนินงานตอ่คณะกรรมการบริษัททราบด้วย
	 4.2	 การจดัซือ้จดัจ้างท่ีมีวงเงินงบประมาณเกินกวา่	400		ล้านบาท		(ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม)	 	
	 	 4.2.1	 อนุมัติวิธีการจัดซือ้จัดจ้าง	 รวมถึงรายละเอียดข้อกำาหนดคุณสมบัติทางเทคนิค	 (Specification)	 

	 	 	 และขอบเขตของงาน		(Terms	of	Reference)		
	 	 4.2.2	 ให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาด้านเทคนิคของคณะกรรมการประกวดราคา	 ในการคดัเลือกเบือ้งต้น 

	 	 	 เพ่ือเป็นผู้ มีสทิธ์ิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์
	 	 4.2.3	 ให้พิจารณากลัน่กรองการขออนมุตัจิดัซือ้จดัจ้าง	ท่ีนำาเสนอคณะกรรมการบริษัท	เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ
	 	 ทัง้นี	้	ให้รายงานผลการดำาเนินการให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นระยะๆ		ด้วย
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5.	 พิจารณากลั่นกรองตรวจสอบ	 และเสนอความเห็นเร่ืองเสนอคณะกรรมการบริษัทท่ีมิใช่เร่ืองท่ีอยู่ในอำานาจของ 
	 คณะกรรมการชดุอ่ืน

6.	 การตดิตามผลการปฏิบตังิานตามมตคิณะกรรมการบริษัท
7.	 ปรับปรุงและแก้ไขแผนปฏิบตังิานประจำาปีของบริษัท		กสท		โทรคมนาคม	จำากดั	(มหาชน)
8.	 แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการหรือคณะทำางาน		เพ่ือดำาเนินการในสว่นท่ีเก่ียวข้อง
9.	 เชิญเจ้าหน้าท่ีของบริษัททกุระดบัมาชีแ้จงและให้รายละเอียดข้อมลูท่ีจำาเป็นเพ่ือประกอบการพิจารณา	
10.	 พิจารณาดำาเนินการเร่ืองอ่ืนๆ	ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 

คณะกรรมการกาํกับแผนงานและโครงการ
รายนาม  (เฉพาะกรรมการบริษัท)
1.	 นายอภิเนตร	 อนูากลู	 ประธานกรรมการ
2.	 พนัเอก	สรรพชยั	 หวุะนนัทน์	 กรรมการ	
3.	 นายอาทิตย์	 นนัทวิทยา	 กรรมการ

อ�านาจหน้าที่
1.	 กำากบั	 ดแูล	 ให้คำาปรึกษา	 แนะนำา	 ตรวจสอบ	และติดตามการบริหารโครงการ	 แผนงานตาม	 งบลงทนุ/งบประมาณ	 

	 ท่ีคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ
2.	 การตดิตามผลการปฏิบตังิานตามมตคิณะกรรมการบริษัท
3.		 แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการหรือคณะทำางาน		เพ่ือดำาเนินการในสว่นท่ีเก่ียวข้อง
4.		 เชิญเจ้าหน้าท่ีของบริษัททกุระดบัมาชีแ้จงและให้รายละเอียดข้อมลูท่ีจำาเป็น		เพ่ือประกอบการพิจารณา
5.		 พิจารณาดำาเนินการเร่ืองอ่ืนๆ		ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
รายนาม  (เฉพาะกรรมการบริษัท)
1.	 นางทรงพร	 โกมลสรุเดช	 ประธานกรรมการ
2.	 นายสรุพนัธ์	 เมฆนาวิน	 กรรมการ
3.	 นางฉวีวรรณ	 คงเจริญกิจกลุ	 กรรมการ
4.	 นายภมิูศกัดิ์	 อรัญญาเกษมสขุ	 กรรมการ

อ�านาจหน้าที่
1.	 การบริหารความเสี่ยง
				 1.1	 กำากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 

	 	 ท่ีกระทรวงการคลงั	หรือ	คณะกรรมการกำากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กำาหนด
	 1.2	 กำาหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท	 และทำาให้มัน่ใจว่ากระบวนการ	บริหารความเสี่ยง 

	 	 ได้รับการปฏิบตัทิัว่ทัง้องค์กร	และเป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรมองค์กร
	 1.3	 กำาหนดกลยุทธ์และมาตรการในการจัดการและป้องกันความเสี่ยงท่ีมีนัยสำาคญั	 รวมทัง้ประเมินและติดตาม 

	 	 ผลการดำาเนินงาน	เพ่ือให้มัน่ใจวา่		การดำาเนินงานเป็นไปอยา่งเหมาะสมและทนัเวลา
	 1.4	 ให้การสนับสนุนการดำาเนินการของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ	 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ 

	 	 บริหารความเสี่ยง
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2.	 การควบคมุภายใน
	 2.1	 กำากบัดแูลให้การพฒันาระบบการควบคมุภายในของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานการควบคมุภายใน
	 2.2	 ให้การสนับสนุนการดำาเนินการของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ	 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ 

	 	 ควบคมุภายใน
3.	 พิจารณาแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการ	เพ่ือชว่ยเหลือ		และ/หรือ	สนบัสนนุการดำาเนินงานตามความเหมาะสม
4.	 เชิญผู้ ทรงคุณวุฒิหรือบุคคลภายนอกมาร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็น	 หรือแต่งตัง้ให้เป็นอนุกรรมการหรือ 

	 ดำาเนินการอ่ืนใด		เพ่ือประโยชน์ในการดำาเนินงานได้ตามความเหมาะสม
5.		 รายงานผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริษัท 

	 เป็นระยะ	ๆ		อยา่งตอ่เน่ือง
6.	 ดำาเนินการอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ
รายนาม  (เฉพาะกรรมการบริษัท)
1.	 นายสรุพนัธ์	 เมฆนาวิน	 ประธานกรรมการ
2.	 พลโท	สชุาติ	 ผอ่งพฒิุ	 กรรมการ
3.	 นางสาวนนัธิกา	 ทงัสพุานิช	 กรรมการ
     
อ�านาจหน้าที่
1.	 พิจารณากำาหนดนโยบายและเสนอแนะเก่ียวกบัระบบการบริหารจดัการสารสนเทศของบริษัท
2.	 พิจารณากลั่นกรองเร่ืองแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และการบริหารจัดการสารสนเทศท่ีนำาเสนอ 

	 คณะกรรมการบริษัท
3.		 แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการหรือคณะทำางาน		เพ่ือดำาเนินการในสว่นท่ีเก่ียวข้อง
4.		 เชิญเจ้าหน้าท่ีของบริษัททกุระดบัมาชีแ้จงและให้รายละเอียดข้อมลูท่ีจำาเป็น		เพ่ือประกอบการพิจารณา
5.		 พิจารณาดำาเนินการเร่ืองอ่ืน	ๆ		ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายนาม  (เฉพาะกรรมการบริษัท)
1.	 นายอภิเนตร	 อนูากลู	 ประธานกรรมการ
2.	 นางฉวีวรรณ	 คงเจริญกิจกลุ	 รองประธานกรรมการ
3.	 พนัเอก	สรรพชยั	 หวุะนนัทน์	 กรรมการ
4.	 นางสาวนนัธิกา	 ทงัสพุานิช	 กรรมการ

อ�านาจหน้าที่
1.	 พิจารณากำาหนดนโยบายและเสนอแนะเก่ียวกบัระบบการบริหารทรัพยากรบคุคลของบริษัท
2.		 พิจารณากลัน่กรองเร่ืองแผนพฒันาทรัพยากรบคุคลและการบริหารทรัพยากรบคุคลท่ีนำาเสนอคณะกรรมการบริษัท
3.		 แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการหรือคณะทำางาน	เพ่ือดำาเนินการในสว่นท่ีเก่ียวข้อง
4.		 เชิญเจ้าหน้าท่ีของบริษัททกุระดบัมาชีแ้จงและให้รายละเอียดข้อมลูท่ีจำาเป็น		เพ่ือประกอบการพิจารณา
5.		 พิจารณาดำาเนินการเร่ืองอ่ืน	ๆ		ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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รายงานประจำาปี 2558  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่
รายนาม  (เฉพาะกรรมการบริษัท)
1.	 	นายพนัธ์ศกัดิ์	 ศริิรัชตพงษ์	 ประธานกรรมการ
2.	 	พลเอก	ชยัชาญ	 ช้างมงคล	 กรรมการ
3.	 	นายอาทิตย์	 นนัทวิทยา	 กรรมการ
     
อ�านาจหน้าที่
1.		 พิจารณาแผนงานของกรรมการผู้จดัการใหญ่		เพ่ือนำาเสนอคณะกรรมการบริษัท
2.		 พิจารณากำาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ จัดการใหญ่เพ่ือ 

	 นำาเสนอคณะกรรมการบริษัท	 โดยคำานึงถึงเป้าหมายระดบัความสำาเร็จ	 (Benchmark)	 ของเป้าหมาย	 หรือพนัธกิจ	 
	 รวมทัง้ตัวชีว้ัดท่ีชัดเจน	 อันเป็นความรับผิดชอบของกรรมการผู้ จัดการใหญ่ตามภาระงานของบริษัท	 เพ่ือให้เกิด 
	 ประสทิธิภาพในการบริหารจดัการอยา่งแท้จริง

3.		 ดำาเนินการประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการผู้จดัการใหญ่		เพ่ือนำาเสนอคณะกรรมการบริษัท
4.		 ดำาเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณางบประมาณประจาํปีของบริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จํากัด  (มหาชน)
รายนาม  (เฉพาะกรรมการบริษัท)
1.	 นางฉวีวรรณ	 คงเจริญกิจกลุ	 ประธานกรรมการ
2.	 นายรัฐพล	 ภกัดีภมิู	 กรรมการ

อ�านาจหน้าที่
1.		 พิจารณากลัน่กรองงบประมาณประจำาปีของบริษัท	 เพ่ือให้การจัดทำางบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 

	 ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ	โดยยดึนโยบายเร่งดว่นและสอดคล้องกบัแผนธรุกิจของบริษัท	เพ่ือนำาเสนอคณะกรรมการบริษัท 
	 ตอ่ไป

2.	 มีอำานาจในการขอข้อมลูจากหนว่ยงานของบริษัท		ตลอดจนเชิญผู้แทนท่ีเก่ียวข้องมาชีแ้จงรายละเอียดของข้อมลู
3.		 พิจารณาดำาเนินการในเร่ืองอ่ืน	ๆ		ท่ีเก่ียวข้อง

คณะกรรมการกฎหมาย  ข้อสัญญาและการอุทธรณ์
รายนาม  (เฉพาะกรรมการบริษัท)
1.	 	นายพินิจ	 พวัพนัธ์	 ประธานกรรมการ
2.	 	นายสรุพนัธ์	 เมฆนาวิน	 กรรมการ
3.	 	นางสาวนนัธิกา	 ทงัสพุานิช	 กรรมการ

อ�านาจหน้าที่
1.		 กำากับ	 ดูแล	 ตรวจสอบ	 และติดตามการบริหารและการดำาเนินงานตามสัญญาสัมปทาน	 รวมทัง้สัญญาอ่ืน 

	 ท่ีเหน็สมควรให้มีการกำากบั	ดแูล	ตรวจสอบ	และติดตาม
2.		 พิจารณาและให้ความเหน็ทางกฎหมาย
3.	 พิจารณากลัน่กรองเร่ืองอทุธรณ์คำาสัง่ลงโทษทางวินยั	 หรือคำาสัง่ให้พ้นจากตำาแหน่งหน้าท่ี	 โดยการให้ออก	ปลดออก		 

	 ไลอ่อก	ซึง่กำาหนดให้ย่ืนอทุธรณ์ตอ่คณะกรรมการบริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จำากดั	(มหาชน)
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4.		พิจารณากลั่นกรองเร่ืองร้องทุกข์ท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์	 และไม่อยู่ในอำานาจของ 
	 กรรมการผู้จดัการใหญ่		ซึง่ต้องนำาเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท		กสท		โทรคมนาคม		จำากดั	(มหาชน)

5.		 เสนอความเหน็ตอ่คณะกรรมการบริษัท
6.		 ดำาเนินการเร่ืองอ่ืน	ๆ		ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7.	 ขอข้อมลูและคำาชีแ้จงจากหนว่ยงานและบคุคลท่ีเก่ียวข้อง
8.	 แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการเพ่ือดำาเนินงานตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย

คณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  
รายนาม  (เฉพาะกรรมการบริษัท)
1.	 นายพนัธ์ศกัดิ์	 ศิริรัชตพงษ์		 ประธานกรรมการ
2.	 พลโท	สชุาติ	 ผอ่งพฒิุ	 รองประธานกรรมการ
3.	 พนัเอก	สรรพชยั	 หวุะนนัทน์	 กรรมการ
4.	 นายสรุพนัธ์	 เมฆนาวิน	 กรรมการ
5.	 นายอภิเนตร	 อนูากลู	 กรรมการ
6.	 นายภมิูศกัดิ์	 อรัญญาเกษมสขุ	 กรรมการ

อ�านาจหน้าที่
1.		 กำากบั	ดแูล	การดำาเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ของบริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จำากดั	(มหาชน)	และเสนอแนะแนวทางการ

แก้ไขปัญหา	 เพ่ือให้บรรลผุลตามเป้าหมายของแผนยทุธศาสตร์	และกำากบั	ดแูล	การดำาเนินงานอ่ืนใดเพ่ือผลประโยชน์
สงูสดุของบริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จำากดั	(มหาชน)

2.		 กำาหนดกรอบแนวทางการเจรจา	 ต่อรอง	 เสนอแนวทางการดำาเนินงาน	 และกำากบั	 ดแูล	 เพ่ือให้การเป็นไปตามแผน
ยทุธศาสตร์ของบริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จำากดั	(มหาชน)	และเป็นประโยชน์สงูสดุของบริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จำากดั		
(มหาชน)	กบัหนว่ยงานภายนอก

3.		 กำาหนดแนวทางในการประสานนโยบายความร่วมมือการดำาเนินธรุกิจ	หรือการดำาเนินกิจการอ่ืน	ๆ 	กบัหนว่ยงาน		องค์กร
ของรัฐ	องค์กรอิสระ	บริษัทเอกชน	บคุคล	หรือนิติบคุคลอ่ืนใด	 ไมว่า่ในประเทศ	หรือตา่งประเทศ	 เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สงูสดุแก่บริษัท	กสท	 โทรคมนาคม	จำากดั	 (มหาชน)	หรือตอบสนองนโยบายของรัฐทัง้ด้านเศรษฐกิจ	สงัคม	และความ
มัน่คงของชาติ

4.		 กำาหนดแนวทางในการดำาเนินการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จำากดั	(มหาชน)	หรือตอบสนอง
นโยบายของรัฐทัง้ด้านเศรษฐกิจ	 สงัคม	 และความมัน่คงของชาติ	 ในบรรดาข้อพิพาทท่ีมีอยู่	 หรือท่ีจะมีต่อไป	 ไม่ว่า 
ข้อพิพาทนัน้จะเป็นคดีในทางศาล	อนญุาโตตลุาการ	หรือคณะกรรมการระงบัข้อพิพาท	หรือในทางใดหรือไมก็่ตาม

5.	 เชิญบคุคลมาให้ข้อมลู	 ข้อคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะ	หรือขอเอกสารข้อมลูจากบคุคล	หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของบริษัท		 
กสท		โทรคมนาคม	จำากดั	(มหาชน)	เพ่ือเป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาได้ตามความเหมาะสม	และเชิญองค์กรภายนอก
เพ่ือการดงักลา่วตามความจำาเป็น

6.	 แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการ	คณะทำางาน	และผู้ชว่ยเลขานกุาร	เพ่ือสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าท่ีได้ตามความจำาเป็น
7.	 รายงานผลการดำาเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้ทราบตามความเหมาะสม	หรือความจำาเป็น	หรืออย่างน้อยทกุ	 

3		เดือน				
8.	 ดำาเนินการอ่ืน	ๆ		ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย			
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รายงานประจำาปี 2558  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการเจรจากับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)   
รายนาม  (เฉพาะกรรมการบริษัท)
1.	 นายรัฐพล	 ภกัดีภมิู	 	 ประธานกรรมการ
2.	 นายอาทิตย์	 นนัทวิทยา	 	 กรรมการ
3.	 นายสรุพนัธ์	 เมฆนาวิน	 	 กรรมการ

อ�านาจหน้าที่
1.	 พิจารณารูปแบบธรุกิจ	โครงสร้าง	สดัสว่นการลงทนุ	ขัน้ตอนและกรอบระยะเวลาการดำาเนินการ	ท่ีเหมาะสมในการนำาทรัพย์สนิ

สมัปทาน	ทรัพย์สนิอ่ืน	รวมทัง้สทิธิอ่ืน	ๆ	 ท่ีเก่ียวข้องมาใช้ในการดำาเนินธรุกิจของ	บริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จำากดั	 (มหาชน)	 
เพ่ือสร้างรายได้ให้กบับริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จำากดั	(มหาชน)	อยา่งยัง่ยืน	โดยคำานงึถงึสภาพการแขง่ขนั	รวมทัง้กฎหมายและ
ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง	

2.	 เจรจาทางธุรกิจกบับริษัทสมัปทานโทรศพัท์เคลื่อนท่ีหรือเคยได้รับสมัปทานโทรศพัท์เคลื่อนท่ีจากบริษัท	 กสท	 โทรคมนาคม		
จำากดั	(มหาชน)	เพ่ือให้ดำาเนินการตามข้อ	1	สำาเร็จลลุว่ง

3.	 เชิญเจ้าหน้าท่ีของบริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จำากดั	(มหาชน)		ท่ีเก่ียวข้องมาชีแ้จงรายละเอียดตามความจำาเป็น	รวมทัง้สามารถ
เรียกดเูอกสาร	หรือข้อมลูท่ีเก่ียวข้องจากฝ่ายท่ีเก่ียวข้องมาเพ่ือประกอบการพิจารณาตดัสนิใจ		

4.	 เชิญผู้ เช่ียวชาญอิสระจากภายนอกบริษัท	 กสท	 โทรคมนาคม	จำากดั	 (มหาชน)	มาให้ข้อมลูหรือกระทำาการใด	ๆ	 เพ่ือให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ตามคำาสัง่ฉบบันี	้โดยให้คณะกรรมการ	ฯ	ดำาเนินการให้ถกูต้องตามระเบียบของบริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จำากดั	(มหาชน)		

5.			 แตง่ตัง้คณะทำางานยอ่ยเพ่ือดำาเนินการตามท่ีคณะกรรมการ	ฯ	มอบหมาย	
6.			 ดำาเนินการอ่ืน	ๆ	ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จำากดั	(มหาชน)
7.			 รายงานความคืบหน้าและผลการดำาเนินการให้คณะกรรมการบริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จำากดั	(มหาชน)	ทราบ	

คณะกรรมการเจรจากับกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในการจัดซื้อคืนระบบสื่อสัญญาณ 
ข้อพิพาทเสาโทรคมนาคม และประเด็นอื่นๆ  

รายนาม  (เฉพาะกรรมการบริษัท)
1.	 นายพนัธ์ศกัดิ์	 ศิริรัชตพงษ์		 	 ประธานกรรมการ
2.	 นายสรุพนัธ์	 เมฆนาวิน	 	 กรรมการ
3.	 นายอภิเนตร	 อนูากลู	 	 กรรมการ
4.	 นายรัฐพล	 ภกัดีภมิู	 	 กรรมการ
5.	 นายพินิจ	 พวัพนัธ์	 	 กรรมการ

อ�านาจหน้าที่
1.	 เจรจากบับริษัท	 บีเอฟเคที	 (ประเทศไทย)	 จำากดั	 เพ่ือให้ได้ข้อยตุิในแนวทางและราคาซือ้คืนระบบสื่อสญัญาณตามสญัญา 

เชา่เคร่ืองและอปุกรณ์วิทยคุมนาคมเพ่ือให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในระบบ	HSPA	ระหวา่ง	บริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จำากดั		
(มหาชน)	กบับริษัท	บีเอฟเคที	(ประเทศไทย)	จำากดั	ให้	บริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จำากดั	(มหาชน)	ได้รับผลประโยชน์สงูสดุ

2.	 เจรจาและหาข้อตกลงกับกลุ่มบริษัท	 ทรู	 คอร์ปอเรชั่น	 จำากัด	 (มหาชน)	 เพ่ือยุติข้อพิพาทเร่ืองเสาโทรคมนาคมและ 
ประเดน็อ่ืน	ๆ	ท่ีเก่ียวเน่ือง	ให้บริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จำากดั	(มหาชน)	ได้รับผลประโยชน์สงูสดุ

3.		 เชิญผู้ เก่ียวข้องมาชีแ้จงรายละเอียดตามความจำาเป็น		รวมทัง้สามารถเรียกดเูอกสารหรือข้อมลูท่ีเก่ียวข้องมาเพ่ือประกอบการ
พิจารณา	

4.	 ดำาเนินการเจรจาให้ได้ข้อยตุแิละรายงานคณะกรรมการ	บริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จำากดั	(มหาชน)	ทราบภายใน		3		เดือน


