
สรุปผลการปฏิบัตหิน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา 
 

  คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับคณะกรรมการบริหารและ

เจ้าหน้าท่ีบริหารในการกําหนดคา่นิยม วฒันธรรมองค์กร วิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง กลยทุธ์ แผนการ

ดําเนินงาน และงบประมาณของบริษัทเป็นประจําทกุปี ตลอดจนกํากบัดแูลเพ่ือให้มัน่ใจว่าการจดัทํากลยุทธ์และแผนงานประจําปี

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท ซึ่งในการกําหนดกลยุทธ์และแผนงานประจําปีได้มีการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อม ความท้าทาย และโอกาสท่ีสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจ การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั การกํากบัดแูล

ความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน เพ่ือให้ออกมาเป็นกลยทุธ์หลกัท่ีองค์กรให้ความสาํคญั 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

  คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประชมุอยา่งน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ และอาจเรียกเพ่ิมเติมตามท่ีเห็นสมควรไว้ในกฎ

บตัรคณะกรรมการบริษัท โดยกําหนดวนัเวลาประชุมลว่งหน้าตลอดทัง้ปี และได้มีการแจ้งกําหนดการประชุมให้กรรมการ แต่ละคน

รับทราบ สาํหรับวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัท กรรมการแตล่ะคนสามารถท่ีจะเสนอวาระการประชมุได้  โดยประธานกรรมการ

บริษัทและกรรมการผู้จดัการจะร่วมกนัพิจารณาเร่ืองท่ีจะนําเข้าสูท่ี่ประชมุ หลงัจากนัน้เลขานกุารบริษัทได้จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุ

และระเบียบวาระการประชมุ พร้อมเอกสารประกอบการประชมุลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั เพ่ือให้กรรมการ แต่ละคนมีเวลาพิจารณา

และศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ 

 กรรมการทกุคนถือเป็นหน้าท่ีท่ีต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททกุครัง้ ยกเว้นหากติดภารกิจสําคญัหรือเจ็บป่วย   

ซึ่งในท่ีประชุมประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ  บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบาย

เก่ียวกับจํานวนองค์ประชุมขัน้ตํ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า           

2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด โดยกรรมการผู้มีสว่นได้เสียในเร่ืองท่ีกําลงัพิจารณาไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสยีง 

และเลขานกุารบริษัทเป็นผู้บนัทึกการประชุมและจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทอย่าง      

เป็นระบบเพ่ือสะดวกในการสบืค้นอ้างอิง 

 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ           

1 ครัง้ เพ่ือนําเสนอเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และแผนงานของบริษัทประจําปี อีกทัง้เป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการ

บริษัทและผู้บริหาร นอกจากนีผู้้บริหารสงูสดุด้านบญัชีและการเงินได้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัททกุครัง้    

 คณะกรรมการตรวจสอบได้กําหนดให้มีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายนอก และได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัท

รับทราบเป็นประจําทกุไตรมาส 

 ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทมีการประชมุทัง้สิน้ 9 ครัง้ มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุมากกวา่ร้อยละ 99 ของการ

ประชุมทัง้ปี และกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย จํานวน            

1 ครัง้ ในวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564   

 

 

 

 

 



 

 นอกจากนี ้ในปี 2564 ได้มีการกําหนดตารางการประชมุคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2565 เป็นการลว่งหน้า (ตาราง

การประชมุนีอ้าจมีการเปลีย่นแปลงได้) โดยไมร่วมการประชมุในวาระพิเศษ ดงันี ้

ครัง้ที่ การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

1 วนัท่ี  20  มกราคม  2565  

2 วนัท่ี  24  กมุภาพนัธ์  2565 

3 วนัท่ี  12  พฤษภาคม  2565 

4 วนัท่ี  14  กรกฎาคม  2565 

5 วนัท่ี  11  สงิหาคม  2565  

6 วนัท่ี  10  พฤศจิกายน  2565 

7 วนัท่ี  22  ธนัวาคม  2565 

 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนบัสนนุให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ท่ี

เก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเสริมสร้างทกัษะความรู้ความเข้าใจอนัเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการและงานท่ีเก่ียวข้องได้

อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมอบรมหลกัสตูรท่ีจดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ    บริษัทไทย (IOD) หรือ

หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง (รายละเอียดในหวัข้อ “ข้อมลูสว่นบคุคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”) รวมทัง้พบปะแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นกบักรรมการบริษัท และผู้บริหารขององค์กรอ่ืนๆ  เพ่ือนําความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับกลบัมาพฒันาบริษัท 

 การเข้าร่วมอบรมหลกัสูตรของกรรมการบริษัทที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

รายชื่อ DAP รุ่นที่ DCP รุ่นที่ RCC รุ่นที่ RMP รุ่นที่ RCP รุ่นที่ ACP รุ่นที่ 

 1. นายบญุเกียรติ       โชควฒันา 3/2003 41/2004 - - - - 

 2. นางทิพาภรณ์       โชควฒันา 3/2003 68/2005 - - - - 

 3. นายธีระศกัด์ิ         วิกิตเศรษฐ์ 3/2003 68/2005 - - - - 

 4. ดร.อตัถกร            กลัน่ความดี 3/2003 68/2005 - - - - 

 5. นางแก้วตา           องค์สรณะคม - 27/2003 10/2010 - - - 

 6. ศ.ดร.ภญ. มาลิน   องัสรัุงษี 17/2004 - - - - - 

 7. นางจิตราภรณ์        วิกิตเศรษฐ์ 66/2007 - - - - - 

 8. นางธีรดา             อําพนัวงษ์ 3/2003 51/2004 - - - - 

 9. นายสเุทพ        ด่านศิริวิโรจน์ 32/2005 60/2005 - 5/2014 - - 

10. พล.ร.อ.อภิชาติ     เพ็งศรีทอง 82/2010 - - - - - 

11. นางพิศมยั           จนัทรุเบกษา 82/2010 - - - - - 

12. นายอมร        อศัวานนัท์ 4/2003 - - - - - 

13. นางประดิษฐา       จงวฒันา - 5/2001 - - - - 

14. พล.ต.อ.สมชาย             ประภสัภกัดี 25/2004 51/2004 - - 12/2005 2/2004 

15. ผศ.ดร.พงษ์ชยั             อธิคมรัตนกลุ 162/2019 283/2019 - - - - 

 



กรรมการและผู้บริหารได้ให้ความสําคญัในการเข้าร่วมอบรมหลกัสตูรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสมัมนาท่ีเป็นการเพ่ิมพูน

ความรู้ในการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เน่ือง  

การเข้าอบรมและสัมมนาของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ในปี 2564 

รายชื่อ ชื่อหลักสตูรอบรม / สัมมนา 

นายธีระศกัดิ ์ วิกิตเศรษฐ์ - Succession Plan Management System : อ.ธนเุดช ธานี (Online) 

ดร.อตัถกร กลัน่ความด ี - Succession Plan Management System : อ.ธนเุดช ธานี (Online) 

นางแก้วตา องค์สรณะคม - Succession Plan Management System : อ.ธนเุดช ธานี (Online) 

- หลกัสตูร พรบ.คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ.2562 สาํหรับผู้บริหาร (PDPA)      

: อ.ศภุกร  เผา่ดี  

นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์ - Succession Plan Management System : อ.ธนเุดช ธานี (Online) 

ศ.ดร.ภญ.มาลนิ องัสรัุงษี - Succession Plan Management System : อ.ธนเุดช ธานี (Online) 

- หลกัสตูร พรบ.คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ.2562 สาํหรับผู้บริหาร (PDPA)      

: อ.ศภุกร  เผา่ด ี

นางทองสขุ อปุถมัภากลุ - Succession Plan Management System : อ.ธนเุดช ธานี (Online) 

- หลกัสตูร พรบ.คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ.2562 สาํหรับผู้บริหาร (PDPA)      

: อ.ศภุกร  เผา่ด ี

นายปรัชญ์ ศรีจนัทร์ - Succession Plan Management System : อ.ธนเุดช ธานี (Online) 

- หลกัสตูร พรบ.คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ.2562 สาํหรับผู้บริหาร (PDPA)      

: อ.ศภุกร  เผา่ด ี

นายวาฤทธ์ิ ตรีตราพนัธ์ - CFO Refresher Course : ตลาดหลกัทรัพย์ 

นางพชัรา พงษ์วิจารณ์ - Succession Plan Management System : อ.ธนเุดช ธานี (Online) 

- หลกัสตูร พรบ.คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ.2562 สาํหรับผู้บริหาร (PDPA)      

: อ.ศภุกร  เผา่ด ี

นางดารณี อรรจนียกลุ - Succession Plan Management System : อ.ธนเุดช ธานี (Online) 

- หลกัสตูร พรบ.คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ.2562 สาํหรับผู้บริหาร (PDPA)      

: อ.ศภุกร  เผา่ด ี

ดร.อรุชา บษุกรภินนัท์ - Succession Plan Management System : อ.ธนเุดช ธานี (Online) 

- หลกัสตูร พรบ.คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ.2562 สาํหรับผู้บริหาร (PDPA)      

: อ.ศภุกร  เผา่ด ี

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาํปีของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท ประจําปี 2564 ซึ่งได้จดัเป็น

ประจําทกุปี เพ่ือให้กรรมการแต่ละคนได้ร่วมกนัพิจารณาประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการบริษัทในภาพรวม ทัง้นีเ้พ่ือทบทวน

ผลงาน ปัญหาอปุสรรคตา่งๆ ในระหวา่งปีท่ีผา่นมา เพ่ือช่วยให้การทํางานของคณะกรรมการบริษัทมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 

 ซึ่งมีกระบวนการในการประเมิน ดงันี ้เลขานกุารบริษัทได้จดัสง่แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ

บริษัทแบบทัง้คณะ  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการชุดย่อย (เฉพาะกรรมการท่ีเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ) ให้กบักรรมการทกุท่าน โดยกรรมการทกุ



ท่านมีความเป็นอิสระ ในการทําแบบประเมินดงักล่าว และเมื่อทําแบบประเมินเรียบร้อยแล้วให้จดัส่งคืนกบัเลขานุการบริษัท เพ่ือ

รวบรวมและสรุปผลและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

  สาํหรับหลกัเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มให้แตล่ะข้อ ดงันี ้

เกณฑ์ คะแนน 

ดีมาก ตัง้แตร้่อยละ 80 ขึน้ไป 

ด ี ร้อยละ 70 - 79 

พอใช้ ร้อยละ 60 - 69 

ปรับปรุง ตํ่ากวา่ร้อยละ 60 
 

 

   

  การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ     

 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ โดยแบ่งการประเมิน

เป็น  3 ด้าน ได้แก่ 

1. โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการบริษัท 

2. การประชมุคณะกรรมการบริษัท     

3. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท     

   ในปี 2564 ผลการประเมินโดยรวมอยูใ่นเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลีย่ร้อยละ 93    

   การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาํปีของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล      

 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบคุคล โดยแบง่การประเมิน

เป็น 3 ด้าน ได้แก ่    

1. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท       

2. การทําหน้าท่ีของกรรมการบริษัท      

3. การพฒันาตนเองของกรรมการบริษัท      

   ในปี 2564 ผลการประเมินโดยรวมอยูใ่นเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลีย่ร้อยละ 93 

   การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาํปีของคณะกรรมการชุดย่อย    

   คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุ ประจําปี 2564 โดยให้

กรรมการชดยุอ่ยแตล่ะคนประเมินผลงานของคณะกรรมการชดุยอ่ยท่ีตนดํารงตําแหนง่ในภาพรวมของผลการประเมินสรุปได้

ดงันี ้

คณะกรรมการชุดย่อย ผลประเมินการปฏิบัติงาน 

                      คณะกรรมการตรวจสอบ 91 

                      คณะกรรมการสรรหา 82 

                      คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 85 

                      คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 84 

                      คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 97 

                      คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 92 

                      คณะกรรมการบริหาร 87 



สําหรับการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการนัน้ เป็นหน้าท่ีของประธานกรรมการและคณะกรรมการ

บริษัท โดยพิจารณาและประเมินผลการดําเนินงานตามเปา้หมายของบริษัทเป็นประจําทกุปี 

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย  

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท 

รายช่ือกรรมการบริษัทและการร่วมประชมุของกรรมการในปี 2564 (จํานวนครัง้ท่ีเข้าประชมุในช่วงท่ีเป็นกรรมการ) 

รายชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

ประชุม

คณะกรรมการ 

(9 ครัง้) 

ประชุมสามัญ       

ผู้ถอืหุ้นประจาํปี      

(1 ครัง้) 

1. นายบญุเกียรต ิ โชควฒันา ประธานกรรมการ 9/9 1/1 

2. นางทิพาภรณ์ โชควฒันา รอประธานกรรมการ 9/9 0/1 

3. นายธีระศกัดิ ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จดัการ 9/9 1/1 

4. ดร.อตัถกร กลัน่ความด ี รองกรรมการผู้จดัการ 8/9 0/1 

5. นางแก้วตา องค์สรณะคม กรรมการ 9/9 1/1 

6. ศ.ดร.ภญ.มาลนิ องัสรัุงษี กรรมการ 9/9 1/1 

7. นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการ 9/9 1/1 

8. นางธีรดา อําพนัวงษ์ กรรมการ 9/9 1/1 

9. นายสเุทพ ดา่นศิริวิโรจน์ กรรมการ 9/9 1/1 

10. พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง กรรมการอิสระ 9/9 1/1 

11. นางพิศมยั จนัทรุเบกษา กรรมการอิสระ 9/9 1/1 

12. นายอมร อศัวานนัท์ กรรมการอิสระ 9/9 1/1 

13. นางประดษิฐา จงวฒันา กรรมการอิสระ 9/9 1/1 

14. พล.ต.อ.สมชาย ประภสัภกัดี กรรมการอิสระ 9/9 1/1 

15. ผศ.ดร.พงษ์ชยั อธิคมรัตนกลุ กรรมการอิสระ 9/9 1/1 

 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ในรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารประชมุรวม 7 ครัง้ โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้ 

รายชื่อ ตาํแหน่ง จาํนวนครัง้ 

1. นายอมร อศัวานนัท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 7/7 

2. นางประดิษฐา จงวฒันา กรรมการตรวจสอบ 7/7 

3. พล.ต.อ.สมชาย ประภสัภกัดี กรรมการตรวจสอบ 7/7 

4. ผศ.ดร.พงษ์ชยั อธิคมรัตนกลุ กรรมการตรวจสอบ 7/7 

 

 

 



  การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหา 
 ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาได้มีการประชมุรวม 2 ครัง้ โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้ 

รายชื่อ ตาํแหน่ง จาํนวนครัง้ 

1. นายบญุเกียรต ิ โชควฒันา ประธานกรรมการสรรหา 2/2 

2. นายธีระศกัดิ ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการสรรหา 2/2 

3. ดร.อตัถกร กลัน่ความด ี กรรมการสรรหา 2/2 

4. นางแก้วตา องค์สรณะคม กรรมการสรรหา 2/2 

5. นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการสรรหา 2/2 

  การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

 ในปี 2564 คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนได้มีการประชมุรวม 2 ครัง้ โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้ 

รายชื่อ ตาํแหน่ง จาํนวนครัง้ 

1. นายบญุเกียรต ิ โชควฒันา ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 2/2 

2. นายธีระศกัดิ ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 2/2 

3. นางแก้วตา องค์สรณะคม กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 2/2 

4. นางพิศมยั จนัทรุเบกษา กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 2/2 

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสีย่งได้มีการประชมุรวม 4 ครัง้ โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้

รายชื่อ ตาํแหน่ง จาํนวนครัง้ 

1. ผศ.ดร.พงษ์ชยั อธิคมรัตนกลุ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 4/4 

2. นางพรทิพย์ ภตูิภทัร์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 4/4 

3. นางทองสขุ อปุถมัภากลุ กรรมการบริหารความเสีย่ง 4/4 

4. นายปรัชญ์ ศรีจนัทร์ กรรมการบริหารความเสีย่ง  2/4* 

5. นางดารณี อรรจนียกลุ กรรมการบริหารความเสีย่ง 4/4 

6. น.ส.วราลกัษณ์ พนัธุ์ไพโรจน์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 4/4 

  * รับตําแหนง่เมื่อวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม 

 ในปี 2564 คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคมได้มกีารประชมุรวม 4 ครัง้ โดยมกีรรมการเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้

รายชื่อ ตาํแหน่ง จาํนวนครัง้ 

1. ศ.ดร.ภญ.มาลนิ องัสรัุงษี ประธานกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 4/4 

2. พล.ร.อ.อภิชาต ิ เพ็งศรีทอง กรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 4/4 

3. นางรุจาภา ศรีสรุางค์ กรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 4/4 

4. นางปราณี เพ็ชรายทุธพนัธ์ กรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม  2/4* 

5. น.ส.อญัชญั บญุเสง็ กรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 2/4* 

6. น.ส.พรพนาวลั บญุรมย์ กรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 4/4 

7. น.ส.อษุา ก่ิงทรัพย์มณี กรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 2/4* 

  * รับตําแหนง่เมื่อวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564 

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ 

 ในปี 2564 คณะกรรมการกํากบัดแูลกกิจการได้มกีารประชมุรวม 5 ครัง้ โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้

รายชื่อ ตาํแหน่ง จาํนวนครัง้ 

1. พล.ต.อ.สมชาย ประภสัภกัดี ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 5/5 

2. นางแก้วตา องค์สรณะคม กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 5/5 

3. นางพชัรา พงษ์วิจารณ์ กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 5/5 

4. นายสมุิตร ขอไพบลูย์ กรรมการกํากบัดแูลกิจการ  5/5 

5. น.ส.ทดัทรวง แสงวิเชียร กรรมการกํากบัดแูลกิจการ   4/5* 

  * รับตําแหนง่เมื่อวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564 

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหาร 

 ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชมุรวม 21 ครัง้ โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้

รายชื่อ ตาํแหน่ง จาํนวนครัง้ 

1. นายธีระศกัดิ ์ วิกิตเศรษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร 20/21 

2. ดร.อตัถกร กลัน่ความด ี กรรมการบริหาร 20/21 

3. นางแก้วตา องค์สรณะคม กรรมการบริหาร 21/21 

4. ศ.ดร.ภญ.มาลนิ องัสรัุงษี กรรมการบริหาร 21/21 

5. นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการบริหาร 18/21 

6. นางทองสขุ อปุถมัภากลุ กรรมการบริหาร 21/21 

7. นายปรัชญ์ ศรีจนัทร์ กรรมการบริหาร 21/21 

8. นางพชัรา พงษ์วิจารณ์ กรรมการบริหาร 21/21 

9. นางดารณี อรรจนียกลุ กรรมการบริหาร 21/21 

10. น.ส.กฤษณรัฐ รัศมีสริุเยนทร์ กรรมการบริหาร 21/21 

11. นายสมุิตร ขอไพบลูย์ กรรมการบริหาร 21/21 

12. น.ส.ญารินทร์ อารยะธนิตกลุ กรรมการบริหาร 21/21 



 


