
2. การกํากับดูแลกิจการ  
(Corporate Governance)
2.1 นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัถึงหลกัการของการก�ากับดแูลกิจการ
ที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญในการด�าเนินกิจการของบริษัทเพ่ือการ
เตบิโตอย่างยัง่ยืน อกีทัง้ยังมคีวามเชือ่มัน่เป็นอย่างย่ิงว่าเป็นปัจจยั
ส�าคัญในการเพ่ิมมูลค่า และผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และ 
ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก�าหนด
และเหน็ชอบให้มนีโยบายการก�ากับดแูลกิจการข้ึนเป็นลายลกัษณ์
อักษรเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2545 เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสใน
การบรหิารกิจการของบรษิทั คุ้มครองสทิธิของผูถื้อหุ้นรายย่อย และ
ผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกภาคส่วน ส่งเสรมิให้ผูถื้อหุ้นได้เข้ามามส่ีวนร่วมใน
การควบคุมดูแลการด�าเนินการของบริษัท ก�าหนดให้มีการบริหาร 
ความเสี่ยงเพ่ือให้กิจการของบริษัทมีความมั่นคง และก�าหนด
ปรัชญาและจรรยาบรรณในการท�าธุรกิจ เพ่ือให้การด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม และม ี
ความรับผิดชอบต่อสังคม

การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบรษิทัได้จดัท�านโยบายการก�ากับดแูลกิจการขึน้เป็น 
ลายลักษณ์อกัษร เพ่ือใช้เป็นแนวปฏบิตัทิีด่สี�าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนักงานของบริษัท โดยยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึง่ประกอบด้วยหลกัการ 5 หมวด 
ได้แก่

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หมวดที่ 5 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบาย 
การก�ากับดูแลกิจการเป ็นประจ�าทุกปี โดยครั้งล ่าสุดได ้มี
การปรับปรุงนโยบายเมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2559 เพ่ือเป็นการ 
ยกระดับการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น และ
สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

การสื่อสารนโยบายการกํากับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดท�าคู่มือการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณ 
ในการด�าเนินธุรกิจ ประกอบไปด้วยเนื้อหาหลัก 3 ส่วน ได้แก่  
ส่วนที ่1 นโยบายการก�ากับดแูลกิจการ ส่วนที ่2 จรรยาบรรณในการ 
ด�าเนินธุรกิจ และส่วนที่ 3 นโยบายต่อต้านการทุจริต เพ่ือใช้ใน 
การสือ่สารและท�าความเข้าใจกับท้ังกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน 
ทุกคนของบริษัท ได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีในการปฏิบัติหน้าที่
ท่ีรับผิดชอบ รวมถึงได้ให้มีการลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตาม
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้าน
การทุจริตดังกล่าวด้วย นอกจากน้ี เมื่อมีพนักงานเข้าใหม่บริษัท 
ก็จะส่งมอบคู่มือดังกล่าวให้พนักงานได้อ่านท�าความเข้าใจและ 
ลงนามรบัทราบและถือปฏบิตัอิกีด้วย ท้ังนี ้สามารถอ่านรายละเอยีด
เพ่ิมเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.thaicom.net หัวข้อ  
การพัฒนาอย่างย่ังยนื > การก�ากับดแูลกิจการทีด่ ี> หลกัการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดีของไทยคม > นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการ 
ปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติท่ีดีอย่างเคร่งครัด รวมถึง
พัฒนาการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้บริษัทก้าวไปสู่การก�ากับดูแลกิจการบริษัทในระดับ
สากล โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ เพ่ือให้บริษัทบรรลุ 
เป้าหมายในการสร้างความมั่นคง และความเจริญเติบโตอย่าง 
ต่อเน่ือง และย่ังยืนให้กับองค์กร ผู้ถือหุ้น รวมท้ังผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกภาคส่วน โดยมุ่งเน้นการรักษามาตรฐานและการพัฒนาการ
ก�ากับดูแล รวมถึงส่งเสริมให้การก�ากับดูแลท่ีดีให้เป็นวัฒนธรรม
ขององค์กร โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

• มีการจัดท�าคู่มือการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณ 
ในการด�าเนินธุรกิจ ให้พนักงานได้อ่านและลงนามว่าจะปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณของบริษัท ได้มีด�าเนินการมาต้ังแต่ปี 2556 
รวมถึงเมื่อมีพนักงานเข้าใหม่ก็จะได้ส่งมอบคู่มือดังกล่าว 
ให้พนกังานได้อ่านและท�าความเข้าใจ และลงนามว่าจะปฏิบตัิ
ตามจรรยาบรรณของบริษัท

• การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพ่ือให้ข้อแนะน�าและให้เข้าใจ
วัฒนธรรมองค์กร รวมถึงเข้าใจการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและ
จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจขององค์กร รวมถึงเจตนารมณ์
ของนโยบายการต่อต้านการทุจริตของบริษัท

• มกีารจดัท�าสือ่การสอนทางอเิลก็ทรอนกิส์ (E-Learning) เพ่ือให้ 
ผูบ้รหิารและพนกังาน ได้เข้าถึงและเรยีนรูใ้นเรือ่งการก�ากับดูแล
ที่ดีของกิจการ นโยบายต่อต้านการทุจริต จรรยาบรรณ รวมถึง
หวัข้ออืน่ๆ เพ่ือพัฒนาส่งเสรมิให้ผูบ้รหิารและพนักงานตระหนัก
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รางวัลด้านการกํากับดูแลกิจการ

ในปี 2559 บริษัทได้รับรางวัลจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่างๆ  
ดังต่อไปนี้

• บริษัทได้รับการประเมินโดยได้คะแนนเต็ม “100 คะแนน” 
 จากโครงการประเมินคุณภาพการ 

จดัประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจ�าปี 2559 ของบรษิทัจดทะเบยีน 
(AGM Assessment Program) จากการประเมินโดยสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investor Association) ซ่ึงเป็น 
ปีที่ 4 ต่อเนื่องกัน

• บริษัทได้รับรางวัล Investors’ Choice Award จากสมาคม
ส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย เน่ืองจากได้รับประเมินคุณภาพการ 
จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น 
อย่างโปร่งใส และการให้ความเท่าเทียมกันกับผูถื้อหุ้น ในระดบั 
100 คะแนนเต็ม เป็นระยะเวลา 4 ปีติดต่อกัน

• ในการประกาศผลการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัท 
จดทะเบียน ประจ�าปี 2559 (CGR 2016) จากสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (Thai Institute of Directors-IOD) บริษัทได้รับ 
การประเมินผลจากการส�ารวจในโครงการดังกล่าวในคะแนน
ระดับ “ดีเลิศ” เป็นปีที่ 4 ต่อเนื่องกัน

การปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการในปี 2559 โดยคณะกรรมการได้ปฏิบัติตามอย่างครบถ้วน
เป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติท่ีได้ 
มีการก�าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม มีหลักการบางเรื่องท่ีบริษัทปฏิบัติ
แตกต่างจากหลกัการก�ากับดแูลกิจการท่ีดสี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีน
ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องดังต่อไปนี้

ถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ เพื่อ
เป็นการสร้างเสรมิวัฒนธรรมองค์กร และตระหนกัถึงการเตบิโต
ขององค์กรอย่างยั่งยืน

• มีการประกาศใช้แนวทางปฏิบัติของคู ่ค้า เพ่ือเสริมสร้าง 
ความเข้าใจร่วมกันระหว่างบริษัทและคู่ค้าว่าจะน�าหลักการน้ี 
ไปใช้เป็นส่วนหน่ึงในการด�าเนินธุรกิจ ซึง่บรษิทัจะใช้แนวปฏิบตัน้ีิ 
เป็นส่วนส�าคัญส่วนหนึ่งในการคัดเลือกและประเมินคู่ค้าของ
บรษิทัด้วย ทัง้นี ้บรษิทัได้แจ้งให้คูค้่าทุกรายทราบถึงแนวปฏบิตั ิ
ดังกล่าว  และให้คูค้่าลงนามรบัทราบและถือปฏบิตัเิป็นมาตรฐาน 
เดียวกัน

• เพ่ิมช่องทางในการสือ่สารกฎหมาย กฎเกณฑ์ และนโยบายต่างๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู ้บริหาร และ
พนักงาน ผ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ชื่อ “Keeping 
Up with Compliance” เป็นประจ�าทุกเดอืน เพ่ือให้กรรมการ  
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิด 
ความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและ 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

• มีการให้พนักงานของบริษัททุกคนรายงานการมีส่วนได้เสีย 
ของตนเอง ครอบครัว และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรณีที่
มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล พนักงานต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล
โดยเร็ว เพ่ือส่งเสริมให้การท�าธุรกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัท 
เป็นไปอย่างโปร่งใส สมเหตสุมผล และค�านงึถึงประโยชน์สูงสดุ
ของบริษัทเป็นส�าคัญ

• จดักิจกรรม “Catching up with HQ” ซึง่เป็นการอบรมพนักงาน
ของบริษัทท่ีท�างานในต่างประเทศ ให้มีความรู้ความเข้าใจ 
ที่ตรงกันในเรื่องของการต่อต้านการทุจริต

• ส่งเสริมค่านิยมขององค์กร (EPIC)

หลักการ/แนวปฏิบัติที่ดีของ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คําชี้แจง

1. บริษัทได้ก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่ง 
คณะกรรมการอิสระไว้ให้ด�ารงต�าแหน่งตดิต่อ
กันไม่ได้เกิน 3 วาระ หรอืไม่เกิน 9 ปีแล้วแต่
ระยะเวลาใดจะนานกว่า หากคณะกรรมการ
เห็นว่ามคีวามจ�าเป็นต้องขอให้กรรมการอสิระ
ท่ีด�ารงต�าแหน่งติดต่อมากันครบ 3 วาระ
หรือ 9 ปี ด�ารงต�าแหน่งต่อไป ก็ให้อ�านาจ 
คณะกรรมการบรษิทัขยายระยะเวลาการด�ารง
ต�าแหน่งของกรรมการอสิระออกไปได้อกี

เนื่องจากธุรกิจดาวเทียมเป็นธุรกิจท่ีต้องใช้ความช�านาญ และผู้เชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะ
กรรมการของบรษิทัต้องมคีวามรู ้ความเข้าใจในลกัษณะของธุรกิจ การบรหิารจดัการ การบรหิาร
การเงินจากการลงทุนในโครงการท่ีต้องใช้เงินทุนมากโครงสร้างของระบบบัญชีจากการด�าเนิน
ธุรกิจในต่างประเทศ ที่มีความแตกต่างทางภูมิสังคม บริษัทเห็นว่าประสบการณ์ในการท�างาน
ร่วมกันมานาน มส่ีวนช่วยให้กรรมการเหล่านีป้ฏิบตัหิน้าทีไ่ด้ด ีประกอบกับบรษิทัมกีารประเมนิ
ผลกรรมการเป็นประจ�าทกุปี และได้เริม่ท�าการประเมนิผลกรรมการโดยทีป่รกึษาภายนอก ในปี  
2558 เป็นปีแรก เพ่ือประเมนิความสามารถและความเป็นอสิระของกรรมการ บรษิทัมคีวามเชือ่มัน่ 
ว่ากรรมการที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น 
ของบริษัท ยังเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วนทุกประการ

2. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควร
ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระ
คิดเป็นร้อยละ 66.7 ของจ�านวนคณะกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็น
และเชื่อว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าวมีความเหมาะสมกับธุรกิจและโครงสร้าง
ของบริษัท ณ ปัจจุบัน
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การประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 
2559 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ซึ่งบริษัทได้ด�าเนินการเกี่ยวกับ
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้ผู ้ถือหุ้นทุกกลุ่ม  
รวมถึงผูถื้อหุ้นประเภทสถาบนั ได้ใช้สทิธิในการเข้าร่วมประชมุ
ผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนอย่างเต็มที่

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นวาระ
การประชมุสามญัผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 เดอืน 
โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู ้ถือหุ ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมประกาศหลักเกณฑ์
ท่ีก�าหนดและระบุข้ันตอนท่ีชัดเจนในการเสนอระเบียบวาระ 
การประชมุดงักล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบรษิทัท่ี www.thaicom.net 
เมือ่วันท่ี 29 กันยายน 2558 โดยสามารถเสนอเรือ่งมายังบรษิทั
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558

3. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นท่ีมีข้อมูล วัน เวลา 
สถานท่ี และวาระการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ เหตุผล  
และความเห็นของคณะกรรมการบรษิทัประกอบในแต่ละวาระ 
ตลอดจนข้อมูลท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องท่ีตัดสินใจใน 
ทีป่ระชมุทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ให้กับผูถื้อหุน้ทุกราย 
ได้รับทราบเพ่ือพิจารณารายละเอียดเป็นการล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่า 21 วัน โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 

4. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�า
ปี 2559 ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.thaicom.net ท้ัง 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559  
เพ่ือให้ผู ้ถือหุ้นสามารถเข้ามาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าอย่าง 
เพียงพอก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 30 วันก่อน 
วันประชุม 

5. บรษิทัได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถส่งค�าถามล่วงหน้าก่อน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559 ได้ที่ฝ่ายเลขานุการ
บริษัท เลขที่ 63/21 ถนนรัตนาธิเบศร์ อ�าเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือ อีเมลล์ comsec@thaicom.net 
ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2559

6. บรษิทัได้แนบหนังสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไป
พร้อมกับหนังสอืเชญิประชมุผูถื้อหุ้น เพ่ือให้ผูถื้อหุน้ทีไ่ม่สะดวก 
เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง สามารถมอบอ�านาจบคุคลอืน่ใด หรอื
กรรมการอิสระท่ีบริษัทได้แต่งต้ังขึ้นเป็นผู้รับมอบอ�านาจแทน  
เพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนได้ โดยให้
ด�าเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทได้น�าแนวปฏิบัติต่างๆ ของการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนมาใช้ในการบริหาร
จัดการตามหน้าที่ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย รวมท้ัง  
ได้ส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ส�าคัญในหลายๆ ด้านเพ่ือ
ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและผูท้ีเ่ก่ียวข้องทกุฝ่าย อาทเิช่น การตัง้
คณะท�างาน Corporate Governance Committee ส่งเสรมิให้มกีาร
ประชาสมัพันธ์และสือ่สารทัว่ทัง้องค์กรเป็นระยะ และการจดัท�าสือ่
การสอนทางสือ่การสอนทางอเิลก็ทรอนกิส์ (E-Learning) เพ่ือส่ือให้
พนักงานได้ท�าความเข้าใจถงึนโยบายการก�ากับดแูล มรีายละเอยีด
ของการปฏิบัติแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู ้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิในฐานะเจ้าของบริษัท โดยควบคุมบริษัท 
ผ่านคณะกรรมการบริษัทที่ผู ้ถือหุ้นได้แต่งตั้งให้ท�าหน้าท่ีแทน
ตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ 
ของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายในการสนับสนุน ส่งเสริม  
และอ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อันได้แก่

• สทิธิในการซือ้ ขาย หรอืโอนหุน้ของบรษิทัตามทีก่ฎหมายก�าหนด

• สิทธิในการได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ 
ทันเวลา ในรูปแบบท่ีเหมาะสมต่อการตัดสินใจ เพ่ือติดตาม
การด�าเนนิงาน รวมถึงบรษิทัไม่มนีโยบายในการทีจ่ะกีดกันหรอื
สร้างอุปสรรคในการสื่อสารระหว่างกันของผู้ถือหุ้นทุกๆ ราย

• สิทธิในการเข ้าร ่วมประชุมผู ้ ถือหุ ้น แสดงความคิดเห็น  
ให้ข้อเสนอแนะ การซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น และร่วม
พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่ส�าคัญต่างๆ ของบริษัท

• สิทธิในการแต่งตั้ง ถอดถอนกรรมการ

• สิทธิในการแต่งต้ังผู ้สอบบัญชี และก�าหนดค่าตอบแทน 
ผู้สอบบัญชี

• สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งผลก�าไรของบริษัทในรูปแบบของ
เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน

• สทิธิในการได้รบัใบหุ้น โอนหุน้ การรบัซือ้หุน้คนือย่างเท่าเทียมกัน 
ในนามบริษัท

• สทิธิในการก�าหนดหรอืแก้ไขวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั และหนงัสอื
บริคณห์สนธิของบริษัท

• สิทธิอื่นๆ ตามบทบัญญัติท่ีก�าหนดไว้ในกฎหมาย กฎระเบียบ
อื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัท
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7. บริษัทอ�านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ ้นได้ใช้สิทธิในการ 
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยบริษัทได้ใช้ห้อง
วิภาวดีบอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล
พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นสถานท่ีจัดประชุม ซึ่งเป็น
สถานที่กว้างขวาง เพียงพอ และสะดวกต่อการเดินทาง 

8. บริษัทจัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอส�าหรับ
การประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการตรวจสอบเอกสาร การลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุม การนับคะแนน และแสดงผลการลงคะแนน
ในแต่ละวาระ เพ่ือให้การด�าเนินการประชมุสามารถกระท�าได้ 
รวดเรว็ ถูกต้อง แม่นย�า รวมถึง และจดัให้มกีารลงมตแิยกเป็น 
แต่ละรายการในกรณีท่ีวาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระ 
แต่งตั้งกรรมการ ท้ังนี้ บริษัทได้ใช้บริการระบบจัดประชุม 
ผู้ถือหุ้นจากบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

9. กรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ้น พร้อมทั้ง
ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
ผู ้บริหาร และผู้สอบบัญชี เพ่ือให้ผู ้ถือหุ้นสามารถซักถาม 
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

10. บริษัทจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายภายนอกจาก บริษัท วีระวงค์ 
 ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จ�ากัด เป็นผู้ท�าหน้าท่ีตรวจสอบ 
การลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงในการประชุม และ
เปิดเผยให้ท่ีประชมุทราบ พร้อมบนัทึกไว้ในรายงานการประชมุ

11. บริษัทได้จัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น
แสดงความคิดเห็นและซักถามต่อที่ประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง
กับบริษัทได้ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

12. ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น บริษัทได้เผยแพร่มต ิ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงผลคะแนนในแต่ละวาระ ผ่านทาง
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต ์
ของบริษัทภายในวันดังกล่าว

13. บรษิัทได้จดัท�ารายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่บนัทกึการชี้แจง 
ขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่
ประชมุทราบก่อนด�าเนนิการประชมุ การเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น 
ได้ซักถามและค�าตอบของข้อซักถาม ผลการลงคะแนน 
ในแต่ละวาระ รวมถึงรายช่ือกรรมการที่เข ้าร ่วมประชุม 
และกรรมการท่ีลาประชุม ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน  
โดยเผยแพร่ทางหน้าเวบ็ไซต์ของบริษัทภายใน 14 วนั นบัจาก 
วันประชุม และแจ ้งให ้ผู ้ ถือหุ ้นและนักลงทุนรับทราบ 
ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันท่ี  
12 เมษายน 2559

หมวดท่ี 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทเคารพในสิทธิต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันมีอยู่ตาม 
กฎหมาย และ/หรือ ตามข้อบังคับของบริษัท โดยบริษัทจะปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู ้ถือหุ้นนั้นจะเป็น 
ผูถื้อหุน้รายย่อย หรอืชาวต่างชาต ิหรอืนกัลงทุนสถาบนั หรอืผูถื้อหุ้น 
รายใหญ่ และไม่ค�านึงถึงเพศ อายุ ความพิการ เชื้อชาติ สัญชาติ 
ศาสนา ความเชื่อ หรือความคิดเห็นทางการเมือง ซึ่งผู ้ถือหุ้น
ของบริษัททุกรายมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและ 
เป็นธรรม ดังนี้

1. บริษัทเป ิดโอกาสให้ผู ้ ถือหุ ้นเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข ้ารับ 
การเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่าน 
ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมประกาศ
หลักเกณฑ์ระบุขั้นตอน และช่องทางที่ชัดเจนในการเสนอชื่อ
บุคคลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.thaicom.net 
เมือ่วันท่ี 29 กันยายน 2558 โดยสามารถเสนอเรือ่งมายังบรษิทั
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558

2. บริษัทได้จัดท�าและเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ ้น  
ประจ�าปี 2559 ทัง้ในรปูแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือ
ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเข้าถึง
ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

3. ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ 
กฎเกณฑ์ต่างๆ ทีใ่ช้ในการประชมุ ขัน้ตอนการออกเสยีงลงมติ
และการนับคะแนนเสียง รวมถึงสิทธิการออกเสียงลงคะแนน
ตามประเภทของหุ้น

4. บริษัทไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูล
ส�าคัญ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

5. บรษิทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้และนักลงทนุสถาบนั ได้ใช้สทิธิใน
การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายคน โดยการใช้บตัรลงคะแนนเสยีง
เป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

6. บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายใน เช่น 
นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ เพ่ือป้องกันมิให้กรรมการ  
ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในของบริษัท หรือกลุ่ม
บริษัท เพ่ือหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงข้อมูลที่มีสาระส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลง
ราคาของหลักทรัพย์และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน  
ท้ังน้ี บริษัทได้มีการส่ือสารแนวปฏิบัติและนโยบายให้ทุกคน 
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ในองค์กรทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งมีการติดตามผลอย่าง
สม�า่เสมอ นอกจากนี ้บรษิทัยงัได้จดัท�าสรปุข้อมลูการถือครอง
หลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพ่ือน�าเสนอ
ให้เลขานุการบริษัทรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ 
เป็นรายไตรมาส

7. คณะกรรมการและผู้บริหารจะต้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ 
ส่วนได้เสียของตนเองและผู้เกี่ยวข้องตามแบบ 89/14 เพื่อให้
คณะกรรมการได้พิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความ 
ขดัแย้งทางผลประโยชน์และตัดสนิใจเพ่ือประโยชน์ของบรษิทั
โดยรวม ซึ่งกรรมการและผู้บริหารท่ีมีส่วนได้เสียกับธุรกรรม 
ที่ท�ากับบริษัทต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจท�าธุรกรรม 
ดังกล่าว และควรงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุม
พิจารณาในวาระน้ัน ทั้งนี้ เป็นไปตามข้ันตอน หรือมาตรการ
การอนุมัติการเข้าท�ารายการระหว่างกันของบริษัท

หมวดท่ี 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษทัและคณะกรรมการบรษิทัได้ตระหนักถึงสทิธิของผูม้ส่ีวนได้เสยี 
ทกุกลุม่ โดยบรษิทัได้ปฏบิตัติามแนวนโยบายการก�ากับดแูลกิจการ 
และจรรยาบรรณ รวมถึงนโยบายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้กิจการ
ของบริษัทด�าเนินไปด้วยดี มีความมั่นคง สร้างความเชื่อมั่น และ
ส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ ทั้ง
ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลอดจนชุมชน สังคม 
และสิ่งแวดล้อม โดยรวมอย่างเหมาะสม ตามบทบาทหน้าที่ และ
ตอบสนองผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย อีกท้ังยังได้ค�านึงถึง 
สิทธิมนุษยชนและการต่อต้านการทุจริต ซึ่งบริษัทได้ให้ความ
ส�าคัญและตระหนักดีว่าความรับผิดชอบดังกล่าวถือเป็นหัวใจของ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะกรรมการได้อนุมัติให้จัดท�าคู ่มือจรรยาบรรณ ซึ่งได้ระบ ุ
รายละเอียดความส�าคัญ และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ 
เพ่ือให้มัน่ใจว่าสทิธิของผูม้ส่ีวนได้เสยีต่างๆ ได้รบัการคุม้ครอง และ 
ประกาศใช้เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ทราบและ 
ปฏิบัติตามอย่างเคร ่งครัด รวมทั้งได ้ก�าหนดโทษในการไม่
ปฏิบัติตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี โดยบริษัท
ได้เผยแพร่ข ้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กร รวมถึงการแจกคู่มือปฏิบัติให้แก ่
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ซึ่งได้ลงนามรับทราบ
จรรยาบรรณนี้ อีกทั้ง บริษัทยังได้ก�าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการจรรยาบรรณ คณะท�างาน 
ธรรมาภิบาล หรอืคณะกรรมการตรวจสอบแล้วแต่กรณี มหีน้าท่ีดแูล
รับผิดชอบในการรายงานการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอีกด้วย

อีกทั้งได้จัดให้มีการปฐมนิเทศแก่พนักงานใหม่ และกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือส่งเสริมและให้ความรู้พนักงานในเรื่องหลักการก�ากับดูแล
กิจการท่ีด ีการต่อต้านการจุรติ และจรรยาบรรณของพนักงาน รวมถึง 
การสื่อสารกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีดีในเรื่องหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็น 
รปูธรรม นอกจากนี ้ยังด�าเนินการให้พนักงานทกุคนท�าแบบทดสอบ
ออนไลน์ในระบบ Intranet ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจรรยา
บรรณ และการก�ากับดูแลกิจการ เพ่ือเป็นการประเมินความรู ้
ความเข้าใจของพนักงานเป็นประจ�าสม�่าเสมอ

อน่ึง นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณ และ
นโยบายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องดังกล่าว มีหลักการปฏิบัติที่ส�าคัญ 
ซึ่งครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

1. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค เป็นไปตาม
นโยบายการก�ากับดูแลและคู ่มือจรรยาบรรณของบริษัท 
โดยมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจเพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุด 
ให้กับผูถื้อหุ้น และค�านงึถึงการเจรญิเตบิโตในมลูค่าของบรษิทั
อย่างต่อเนื่องด้วยผลตอบแทนที่ดี

2. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายคุณภาพและระบบจัดการ
คณุภาพ ISO 9001:2008 ทีมุ่ง่ด�าเนินธุรกิจเพ่ือสร้างความพึงพอใจ 
สูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยค�านึงถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้า
และบริการท่ีมีคุณภาพ เชื่อถือได้ ในระดับราคาที่เหมาะสม 
ปลอดภัย และมุ่งมั่นท่ีจะรักษาความสัมพันธ์ท่ีดีและย่ังยืน
ระหว่างลกูค้าและบรษิทั รวมถึงการไม่เปิดเผยข้อมลูของลกูค้า
โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน และคูม่อืจรรยาบรรณในส่วนของความรบัผดิชอบต่อลกูค้า 

3. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้

บริษัทปฏิบัติตามนโยบายที่เป็นธรรมต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้  
ในการปฏิบัติต่อคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจ ซึ่งมีการก�าหนด
แนวทางปฏบิตัเิอาไว้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม เป็นไปตาม
คู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท ท้ังในส่วนของการคัดเลือก 
คู่ค้าให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของคู่ค้า โดยให้ความส�าคัญ 
ต่อชื่อเสียงที่ดี มีจริยธรรม และความเป็นมืออาชีพของคู่ค้า  
อีกทั้ง ยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีมีต ่อ 
เจ้าหนีเ้ป็นส�าคญั เพ่ือรกัษาความน่าเชือ่ถือของบรษิทั และคงไว้ 
ซึ่งความสัมพันธ์อันย่ังยืน นอกจากน้ี บริษัทยังยึดมั่นในการ
ด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ค�านึงถึงการสร้างประโยชน์และการ
เติบโตร่วมกันของธุรกิจ หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีอาจท�าให้เกิด
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือน�ามาซึ่งความเสื่อมเสีย 
ต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมายใดๆ ดังนี้

• บรษิทัจะปฏิบตัติามสญัญา ข้อตกลง หรอืเงือ่นไขต่างๆ ทีม่ี 
ต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้อย่างเต็มที่ ในกรณีที่ไม่สามารถ
ปฏิบตัติามเงือ่นไขได้ บรษิทัจะแจ้งให้คูค้่า และ/หรอื เจ้าหนี้
ทราบในเวลาที่เหมาะสมเพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง
แก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล

• บริษัทต้องให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ ไม่รายงานหรือให้ข้อมูล 
ทีเ่ป็นเท็จ บดิเบอืน หรอืไม่ครบถ้วนแก่คูค้่า และ/หรอื เจ้าหน้ี 
ซึ่งอาจมีผลท�าให้เกิดความเข้าใจผิดและอาจมีผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจ

• บริษัทต้องบริหารเงินทุนเพ่ือให้คู ่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้  
มีความเชื่อมั่นในสถานะทางการเงินและความสามารถ 
ในการช�าระหนี้ของบริษัท

• บริษัทต้องไม่เรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการ
ค้ากับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้โดยไม่สุจริต หากมีเหตุการณ์
ดังกล่าวเกิดขึ้น บริษัทต้องท�าการแจ้งรายละเอียดต่อคู่ค้า 
และ/หรือ เจ้าหนี้ เพ่ือร่วมมือแก้ไขปัญหาโดยรวดเร็ว  
และหามาตรการป้องกันเพ่ือมใิห้เกิดเหตกุารณ์ดงักล่าวอกี

• การด�าเนินธุรกิจกับคูค้่า และ/หรอื เจ้าหนีใ้ดๆ ต้องไม่น�ามา
ซึง่ความเสือ่มเสยีต่อชือ่เสยีงของบรษิทัหรอืขัดต่อกฎหมาย
ใดๆ รวมทั้งค�านึงถึงความเสมอภาค ความเป็นธรรมในการ
ด�าเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกัน

ทั้ ง น้ี  บริษัทได ้มีการเป ิดเผยนโยบายที่ เป ็นธรรมและ 
รับผิดชอบต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ 
www.thaicom.net หัวข้อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน > การก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี > หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของไทยคม > 
นโยบายด้านอื่นๆ

4. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักและมีจิตส�านึกในบุญคุณของประเทศและ 
การเป็นส่วนหน่ึงของสังคม ซึ่งต้องรับผิดชอบช่วยเหลือสังคม
หรอืเข้าร่วมในกิจกรรมท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ทุกพ้ืนทีท่ี่บรษิทั
ด�าเนินธุรกิจท้ังในและนอกประเทศ เพ่ือให้ธุรกิจ ชุมชน และ
สังคมเจริญเติบโตไปพร้อมกันอย่างย่ังยืน นอกจากน้ี บริษัท 
ได้ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์
พลังงาน โดยส่งเสรมิการใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธิภาพสงูสดุ 
และมีนโยบายท่ีจะส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท ดังนี้

• ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม บริษัทเชื่อมั่นและ 
น�าแนวคิดในการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจ
กับสังคมมาเป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจ อีกทั้งยังม ี
นโยบายในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ 
ชุมชนโดยรอบบริเวณท่ีบริษัทด�าเนินธุรกิจตลอดจนพ้ืนที่
ชุมชนอื่นๆ โดยพิจารณาจากความต้องการของชุมชน  
เพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีข้ึน ผ่านการมี 
ส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ กับชุมชน โดยบริษัท
สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานจิตอาสามีส่วนร่วม 
ในการท�าประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม ด้วย
การสร้างสรรค์แบ่งปันสิ่งดีๆ ให้ชุมชนในโครงการ “อาสา 
ไทยคม - Project V” ท่ีเปิดโอกาสให้พนักงานร่วมกันส่ง 
ความคดิสร้างสรรค์และรปูแบบกิจกรรมเพ่ือสงัคม โดยการ 
ใช้ความรู ้ความสามารถและความเชี่ยวชาญที่มี และ
สามารถของบประมาณเพื่อด�าเนินการโครงการได้

• ด้านการศึกษา บริษัทถือว่าการศึกษาเป็นรากฐานส�าคัญ
ของการพัฒนาประเทศ สังคม ชุมชน รวมถึงธุรกิจ จึงมี 
นโยบายการน�าสินค้า บริการ บุคลากร และทรัพยากรของ
บรษิทัมาใช้ประโยชน์ในการสนับสนนุและพัฒนาการศกึษา
ให้กับเยาวชน ชมุชน และสงัคมทีบ่รษิทัด�าเนนิธุรกิจอยู ่บรษิทั 
มุง่สนบัสนนุการพัฒนาแหล่งเรยีนรู ้เพ่ือให้ชมุชนและสงัคม
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นและเติบโตอย่างย่ังยืน โดยบริษัทม ี
การมอบชดุอปุกรณ์รบัสญัญาณดาวเทยีม รวมถงึส่งทมีงาน 
ไปท�าการตดิตัง้ พร้อมทัง้สอนวิธีการตดิตัง้และใช้งานให้แก่ 
โรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลหรือขาดแคลนครูผู้สอน เพ่ือ
ส่งเสรมิการเรียนรูแ้ละลดช่องว่างในการเข้าถงึแหล่งข้อมูล

• ด้านการช่วยเหลือสังคม บริษัทถือว่าเป็นความรับผิดชอบ
ในการให้บริการด้านการส่ือสารโทรคมนาคมในยามท่ีเกิด
ภัยพิบัติในพ้ืนท่ีท่ีบริษัทสามารถให้บริการด้านการสื่อสาร
โทรคมนาคมได้ โดยบรษิทัจะร่วมมอืกับลกูค้าและพันธมติร 
ทางธุรกิจ รวมถึงองค์กรต่างๆ เพ่ือให้สามารถเข้าให ้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในโอกาสแรกที่ท�าได้

• ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทมีนโยบายด�าเนินธุรกิจโดยให้
ความส�าคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  
เน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือ 
การรกัษาสิง่แวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกให้แก่บุคลากร 
ป้องกันและควบคุมไม่ให้การด�าเนินธุรกิจส่งผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ ดังนี้
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1. บริษัทมีโครงการ iSAVE ซึ่งมีเป้าหมายให้เกิดการใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและรู้คุณค่า สร้างความรู้
ความเข้าใจ เผยแพร่ และประชาสมัพันธ์เก่ียวกับการใช้ 
ทรัพยากรจากการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นกับท้ังภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจน 
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์ด้านต่างๆ 
ทั้งในส่วนของการลดปริมาณการใช้พลังงาน และการ
จดัหาพลงังานทดแทนโดยการตดิตัง้ Solar Cell เป็นต้น  

2. บริษัทมีการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของความถ่ี 
จากเครื่องส่งสัญญาณให้อยู่ในมาตรฐานที่ก�าหนด
อย่างเคร่งครัด โดยได้จัดให้มีการตรวจสภาพอากาศ
และสิง่แวดล้อมของสถานีดาวเทยีมท้ังสองแห่ง เพ่ือให้
แน่ใจว่าเครือ่งมอืและอปุกรณ์ต่างๆ ไม่ได้ส่งสญัญาณ
ทีก่่อให้เกิดมลพิษต่อสิง่แวดล้อม บคุคลากรและชมุชน
โดยรอบบริษัทเป็นประจ�าทุกปี

นอกจากนี้ ในปี 2559 บริษัทได้จัดท�ารายงานการพัฒนา 
อย่างย่ังยืน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือเสริมสร้าง
สังคมท่ีย่ังยืนท้ังในด้านสินค้า บริการ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี
รายละเอยีดเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบรษิทัท่ี www.thaicom.net

5. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

คณะกรรมการเล็งเห็นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรท่ีส�าคัญ 
ของบริษัท จึงมีนโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน 
และมีกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ  
โดยส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมความรู้ทั้งเฉพาะทางและทั่วไป 
เป็นประจ�าอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการท�างาน   
ส่งเสริมให้พนักงานรักการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ รวมถึงให ้
ความส�าคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม และ 
เป็นธรรม 

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทนและ
สวัสดิการอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการด�าเนินงาน 
ของบริษัทท้ังในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงยังจัดให้มี
สวัสดิการต่างๆ อาทิเช่น กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็น
สวัสดิการระยะยาวให้แก่พนักงาน รวมถึงมีการตรวจสุขภาพ
ประจ�าปี เป็นต้น และเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการท�างานที่ดี 
บริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการ
ท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
อยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงาน 
อย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
นโยบายด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดท�านโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างานขึ้น ตามแนวทางดังนี้

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการักษาสภาพแวดล้อม
ในการท�างานเป็นหน้าท่ีของพนักงานทุกคนและทุกระดับ  
ในการร่วมมือกันปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทั้ง 
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน

• ด�าเนินการด ้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สภาพแวดล้อมในการท�างาน ให้สอดคล้องกับข้อกฎหมาย  
ข้อบงัคับ ตลอดจนข้อก�าหนดอืน่ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัท 

• ก�าหนดให้มีระเบียบปฏิบัติและแผนด�าเนินการด้าน 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�างาน ตลอดจนมีการทบทวน ประเมิน และติดตามผล 
อย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ พร้อมท้ังก�าหนดให้มีมาตรการ
ป้องกันและควบคมุความเสีย่งทีอ่าจก่อให้เกิดความสญูเสยี 
อันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือความเจ็บป่วย
จากการปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดอื่นๆ  
ที่อาจเกิดขึ้น

• ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรมิให ้
ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย 

• ประชาสัมพันธ์ สื่อสาร และเผยแพร่ข้อมูลด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
แก่บุคลากรของบริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้อง
กับการด�าเนินงานของบริษัทอย่างเหมาะสม

อีกทั้ง บริษัทได้จัดให้มีการร่วมมือกันในการดูแลสิ่งแวดล้อม 
ในสถานที่ท�างาน โดยการจัดเก็บกระดาษและสิ่งของเครื่องใช ้
ที่ไม่ได้ใช้ ในวันบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day) อย่างน้อย 
ปีละ 2 ครัง้ เพ่ือเป็นการสนบัสนนุกิจกรรม 5 ส การจดัให้มอีบรม
การซ้อมหนีไฟและระบบป้องกันภัย รวมทั้งส่งเสริมการท�างาน
เป็นทีม ปฏิบติัต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพ 
ต่อความเป็นปัจเจกชน ซึ่งรวมถึงโอกาสท่ีเท่าเทียมกัน  
การปกป้องความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ค่าตอบแทน ชั่วโมง
การท�างาน เสรีภาพในการสมาคม และสิทธิในการร่วมเจรจา 
ต่อรอง การไม่ใช้แรงงานบังคับ การไม่ใช้แรงงานเด็ก และข้อ
พึงปฏิบัติต่อพนักงานด้วยกัน เป็นต้น 

6. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสิทธิมนุษยชน

บริษัทสนับสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีการปฏิบัติ 
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม บนพ้ืนฐาน 
ของศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ โดยมีนโยบายตามแนวทาง 
การปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนท่ีประกาศใช้ในนานาประเทศ 
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ซึ่งรวมถึงปฏิญญาและอนุสัญญาต่างๆ ของสหประชาชาติ 
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีมาตรการชดเชยในกรณีท่ีมี 
ผูม้ส่ีวนได้เสยีทีไ่ด้รบัความเสยีหายจากการท่ีบรษิทัละเมดิสทิธิ 
ตามกฎหมายของผู้มีส่วนไดเ้สียไว้ในนโยบายการพฒันาอย่าง
ยั่งยืน และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้ 
ก�าหนดนโยบายการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน 
ดังนี้

• บริษัทสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแล 
มิให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการล่วง
ละเมดิสทิธิมนษุยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบงัคบัใช้แรงงาน 
(Forced Labor) ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labor) 
เป็นต้น

• บริษัทให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพ้ืนฐานของศักดิ์ศรีความ 
เป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถ่ินก�าเนิด เชื้อชาติ 
เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล

• ส่งเสรมิให้มกีารเฝ้าระวังการปฏิบตัติามข้อก�าหนดด้านสิทธิ
มนษุยชนภายในบรษิทั และส่งเสรมิให้บรษิทัย่อย ผูร่้วมทุน 
คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายปฏิบัติตามหลักการสิทธิ
มนุษยชนตามมาตรฐานสากล

• คุ ้มครองสิทธิของผู ้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหาย 
จากการละเมิดสิทธิอันเกิดจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัท  
โดยพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ไม ่ต�่ากว ่าอัตราที่
กฎหมายก�าหนด

อีกท้ัง บริษัทจะด�าเนินธุรกิจตามหลักการและเจตนารมณ์
ที่ประกาศในปฏิญญาสากลว ่าด ้วยสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติ (Universal Declaration of Human Rights)
ภายใต้ขอบเขตอ�านาจของบริษัท และจะไม่มีส่วนร่วมกับการ 
กระท�าใดๆ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป ็นไปตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยและหลักจรรยาบรรณของบริษัท  
โดยได้มีการเปิดเผยแนวปฏิบัติน้ีไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทท่ี 
www.thaicom.net หัวข้อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน > การก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี > หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของไทยคม > 
นโยบายด้านอื่นๆ

7. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งขัน

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้า
อย่างเสรี เป็นธรรม ไม่ผูกขาด และไม่ขัดต่อกฎหมายและ
จรยิธรรม โดยด�าเนนิธุรกิจภายใต้กรอบกตกิาของการแข่งขนัท่ีดี  

ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า รวมถึงไม่แสวงหา
ข้อมลูทีเ่ป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการทีไ่ม่สจุรติ  
ตามคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท

8. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อการต่อต้านการทุจริต

บรษิทัต่อต้านการทจุรติทกุรปูแบบ และถือปฏิบตัติามกฎหมาย
ท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริตในประเทศไทย  
รวมถึงบริษัทในกลุ่มท่ีด�าเนินธุรกิจในต่างประเทศ โดยบริษัท
ได้จดัท�านโยบายต่อต้านการทุจรติ พร้อมท้ังก�าหนดแนวปฏิบตัิ
เก่ียวกับการก�ากับดูแลเพ่ือป้องกันและติดตามความเสี่ยง 
จากการทุจริต ส�าหรับเป็นแนวปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานของบริษัททุกคน และมีการสนับสนุนกิจกรรม 
ที่ เป ็นการส ่งเสริมให ้พนักงานทุกคนของบริษัทปฏิบัต ิ
ตามนโยบายดังกล่าว 

นโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัทมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
แสดงออกถึงจุดยืนของบริษัทในการต ่อต ้านการทุจริต 
ทุกรูปแบบอย่างส้ินเชิง โดยก�าหนดเกณฑ์และแนวปฏิบัต ิ
เพ่ือป้องกันมิให้บริษัท และพนักงานฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้าน 
การทุจริต และก�าหนดขั้นตอนการสอบทานและก�ากับดูแล
ติดตาม เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายน้ี ตลอดจน 
สนับสนุนให้พนักงานเฝ้าระวัง และรายงานการพบเห็น 
การทุจริตผ่านช่องทางสื่อสารที่ปลอดภัย 

โดยการทุจริตหรือคอรร์รัปชั่น ตามนโยบายฉบับนี้ หมายถึง  
การใช้อ�านาจท่ีได้มาโดยหน้าที่ของตนกระท�าการ หรือ 
ไม่กระท�าการใดที่มิชอบ โดยการเรียก รับ ยอมจะรับ ให้ ขอให้ 
รับว่าจะให้ หรือกระท�าการใดๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าท่ี
ของหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน เพ่ือให้บุคคล 
และ/หรือ หน่วยงานดังกล่าวข้างต้นแสวงหาผลประโยชน ์
ส่วนตน และ/หรือ ของกลุ ่มบริษัทไทยคม เว้นแต่ กรณีที่
บทบัญญัติของกฎหมายขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี  
ได้ก�าหนดว่าสามารถกระท�าได้ 

ในปี 2559 บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น ดังนี้

• บริษัทมีการน�านโยบายไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดย 
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจ
สอบท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้าน 
การทุจริตเพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่
ตามกฎหมายและจริยธรรมท่ีก�าหนดไว้และปรับปรุงเป็น
ประจ�าสม�่าเสมออย่างต่อเนื่อง

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)114



• คณะท�างานธรรมาภิบาลมีหน้าที่หลักในการน�านโยบาย
ฉบับน้ีไปปฏิบัติ และสื่อสารท�าความเข้าใจกับพนักงาน
ทุกระดับ รวมทั้งติดตามประสิทธิผลของนโยบายฉบับนี้ 
นอกจากน้ี ผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบท�าให้มั่นใจ
ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของของตนได้ตระหนักถึงและเข้าใจ
นโยบาย ตลอดจนได้รับการอบรมอย่างเพียงพอและ
สม�่าเสมอ

• บริษัทมีการวางแนวปฏิบัติเร่ืองระเบียบปฏิบัติอันเก่ียวกับ
การเบิกจ่ายเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริต  
โดยพนักงานจะต้องท�าการกรอกแบบฟอร์มผ่านระบบค�าขอ
ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

(1) การบริจาคเพ่ือการกุศล และ/หรือ การเป็นผู้ให้การ
สนับสนุน

(2) การสันทนาการ หรือการเลี้ยงรับรอง

(3) การรับหรือการให้ของขวัญ

ทัง้นี ้โดยต้องระบรุายละเอยีดต่างๆ อาท ิเช่น รายชือ่ผูร้บับรจิาค 
หรือผู้รับการสนับสนุน รายช่ือผู้เข้าร่วมสันทนาการ หรือผู้มี 
ส่วนร่วมของทัง้สองฝ่าย ชือ่ผูร้บัของขวัญ ความสมัพันธ์ทางธุรกิจ 
เป็นต้น เมือ่กรอกแบบฟอร์มผ่านระบบแล้วระบบจะจัดส่งข้อมลู
ให้ผูม้อี�านาจอนมุตัดิ�าเนนิการตามขัน้ตอนต่อไป ทัง้นี ้ในระบบ
ยังสามารถท่ีจะน�าข้อมูลมาสรุปเป็นรายงาน เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการติดตามผล และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย
ต่อต้านการทุจริต และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ
พิจารณารับทราบ 

• บริษัทก� าหนดให ้หน ่ วยงานก� า กับการปฏิบั ติ งาน  
(Compliance Office) มีหน้าที่ติดตามให้ผู้บริหารและ
พนักงานมีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน
การทุจริตในส่วนที่เก่ียวข้องกับงานท่ีตนรับผิดชอบเป็น
ประจ�าสม�่าเสมอ

• บรษิทัจดัให้มกีารอบรมและสือ่สารนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
ในการต่อต้านการทุจริตไปถึงผู ้บริหาร และพนักงาน 
อย่างสม�่าเสมอ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น และ
สามารถปฏิบัติตวัได้ถูกต้อง โดยเริม่จากการอบรมพนักงาน
เข้าใหม่ การอบรมพนักงานทีท่�างานในต่างประเทศ ตลอดจน 
มีช ่องทางในการสื่อสารผ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิคส์ 
ให้พนักงานทุกคนได้รับทราบโดยทั่วกัน 

• บริษัทมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต
คอร์รัปชั่น โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมิน
ความเสี่ยงด้านการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึนแยกออกจาก 
ความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ เป็นการเฉพาะ และน�าเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติเพ่ือบรรจุเข้ามา 

อยู่ในแผนงานบริหารความเส่ียงของบริษัท (รายละเอียด
โปรดดูหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง)

• บริษัทได ้ก�าหนดแนวปฏิบัติ เ ก่ียวกับการก�ากับดูแล 
เพ่ือป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต โดยมี 
หน่วยงานตรวจสอบภายในท�าหน้าท่ีในการประเมินระบบ 
การควบคมุภายใน และการบรหิารความเสีย่งให้มปีระสทิธิผล

• บริษัทได้ก�าหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแส 
การกระท�าผิดและการทุจริต เพ่ือก�าหนดช่องทางในการ 
รายงานและสนับสนุนให้พนักงานทุกคน ให้ข้อมูล รายงาน
เบาะแสการกระท�าผดิหรอืการทจุรติใดๆ ทีเ่กิดข้ึนในบรษิทั 
และเป็นการป้องปรามการกระท�าผิดและการทุจริต 
ที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร และช่วยให้สามารถตรวจพบ และ
ลดความเสยีหาย จากการกระท�าผดิหรอืการทุจรติ โดยเมือ่ 
พนักงานพบเห็นหรือมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการ 
กระท�าผิดหรือการทุจริตเกิดข้ึนเก่ียวข้องกับบริษัทหรือ
บริษัทในกลุ่ม ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ต้ังแต่
ระดบัผูจ้ดัการทราบโดยทันที ไม่ว่าด้วย วาจาหรอืลายลกัษณ์
อักษร หรือตามช่องทางที่ก�าหนดไว้ในนโยบาย โดยเมื่อ 
ผู ้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต่างๆ ได้รับแจ้งว่ามีการ 
กระท�าผดิหรอืการทุจรติเกิดข้ึน ต้องรายงานหน่วยงานตรวจ
สอบภายในของบริษัท (หรือของสายงานธุรกิจที่ตนเอง
สังกัด) ทันที

• บริษัทจะให้ความคุ้มครอง และห้ามพนักงานหรือผู้บริหาร
ของบริษัท เลิกจ้าง พักงาน ลงโทษทางวินัย หรือขู่ว่าจะ 
ด�าเนินการต่างๆ จากการท่ีพนักงานให้ข้อมูลเรื่องการ 
กระท�าผิดหรือการทุจริต และบริษัทอาจให้ความคุ้มครอง
เพ่ิมเติมเป็นพิเศษตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณา 
จากระดบัความร้ายแรงและความส�าคญัของเรือ่งทีร้่องเรยีน 

• ผู้ท่ีกระท�าผิดหรือทุจริต เป็นการกระท�าท่ีผิดจริยธรรมของ
บริษัท ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบ 
ท่ีบรษิทัก�าหนดไว้ และโทษตามกฎหมาย หากการกระท�านัน้ 
ผิดกฎหมาย

• บริษัทก�าหนดให้กรรมการและผู ้บริหารตามนิยามของ
ประกาศของส�านกังาน ก.ล.ต. รายงานการมส่ีวนได้เสยีตาม
ท่ีกฎหมายก�าหนด และขยายการรายงานไปยังพนักงาน
ทุกคนของบริษัทที่มีส่วนได้เสีย เพ่ือป้องกันการขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ที่จะน�าไปสู่การทุจริต

• บริษัทก�าหนดช่องทางรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส  
(Whistle Blowing) ไว้ในเว็บไซต์บรษิทัท่ี www.thaicom.net 
หัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืน > การก�ากับดูแลกิจการที่ดี >  
รับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
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ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดนโยบายฉบับนี้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท 
ที ่www.thaicom.net หวัข้อ การพัฒนาอย่างย่ังยืน > การก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี > หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของไทยคม > 
การต่อต้านการทุจริต

นอกจากน้ี ในปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมลงนามในค�าประกาศ
เจตนารมณ์ “แนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 
การทุจริต” ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption : CAC) ซึง่ด�าเนินการโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เนื่องจากตระหนักถึง 
การด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 2557  
ได้พิจารณาและอนุมัติให้น�าส่งแบบประเมินตนเอง โดย 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานข้อมูลแล้ว 
เพ่ือเข้าร่วมในการตรวจรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตภายในไตรมาสที่ 
4 ของปี 2557 และเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 คณะกรรมการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
ได้มีมติให้บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วม 
โครงการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

9. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับ

บริษัทมีการก�าหนดนโยบายการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิ 
มนุษยชน ซึ่งก�าหนดให้กรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงาน  
ต้องด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ  
หรือกระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมายหรือ
ระเบียบข้อบังคับ ดังนี้

• พนักงานต้องท�าความเข้าใจกฎหมายที่เก่ียวข้องกับหน้าที่
และความรับผิดชอบของตนโดยตรงอย่างถ่ีถ้วน และ 
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยให้ขอค�าปรึกษา 
จากฝ่ายกฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางด้านกฎหมาย ห้ามปฏบิตัิ 
ไปตามความเข้าใจของตนเองโดยไม่มีค�าแนะน�า

• เมื่อพนักงานของบริษัทต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ 
พนักงานควรศกึษากฎหมายขนบธรรมเนยีม ประเพณี และ 
วัฒนธรรมของประเทศน้ันๆ ก่อนการด�าเนินการใดๆ ที่
เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพ่ือไม่ให้ขัดกับกฎหมาย 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ

10. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติในเรื่องกิจกรรม
ทางการเมือง

บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยให้กรรมการ  
ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนของกลุม่บรษิทัปฏิบตัติามนโยบาย
ต่อต้านการทุจริต ในส่วนของการช่วยเหลือทางการเมือง  
และคู่มือจรรยาบรรณ ดังนี้

• บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การ
สนับสนุน หรอืกระท�าการอนัเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมอืงใด 
พรรคการเมืองหนึ่ง หรือนักการเมืองคนใดคนหนึ่ง 

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการใช้ 
สิทธิและเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติ 
แห่งรัฐธรรมนูญ เช่น การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือการ
เป็นสมาชิกพรรคการเมือง แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็น 
พนกังาน หรอืน�าทรพัย์สนิ อปุกรณ์ เครือ่งมอืใดๆ ของบรษิทั
ไปใช้เพ่ือประโยชน์ในการด�าเนินการใดๆ ในทางการเมือง 
หากเข้าร่วมจะต้องพึงระมัดระวังการด�าเนินการใดๆ ที่อาจ
ท�าให้เกิดความเข้าใจว่า บรษิทัได้ให้การสนับสนนุ หรอืฝักใฝ่
ในพรรคการเมืองใดพรรคหน่ึง แต่อย่างไรก็ดี เฉพาะการ 
มีส่วนร่วมในเวลาส่วนตัว และค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลเท่านั้น

• พนักงานควรหลีกเลี่ยงการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง  
ทั้งที่ เป ็นตัวเงินหรือในรูปแบบอื่นแก่พรรคการเมือง  
นกัการเมอืง หรอืผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้ทางการเมอืง รวมถึง
การให้ยืมหรอืบรจิาคอปุกรณ์ การให้บรกิารด้านเทคโนโลยี 
โดยไม่คดิค่าบรกิาร รวมทัง้การสละเวลาท�างานของพนกังาน

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องลาออกและพ้นสภาพ 
จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทก่อน 
ตามล�าดับ หากประสงค์จะด�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงหรอื 
ลงสมคัรรบัเลอืกตัง้ในระดบัท้องถิน่หรอืระดบัประเทศ

11. นโยบายและแนวปฏิบตัใินการปฏบิตัใินเรือ่งความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการด�าเนินธุรกิจที่อาจจะท�า 
ให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจเป็นผลให้ขาดความ 
เป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ จึงได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัต ิ
ไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท ดังนี้

1.  การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่รับเงิน หรือประโยชน์
ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้า ของบริษัท หรือ
จากบุคคลใดอันเนื่องจากการท�างานในนามบริษัท
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กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ให้กู้ หรือยืมเงิน 
หรือเรี่ยไรเงิน สิ่งของจากลูกค้าหรือผู้ท�าธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่  
เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคาร หรือสถาบันการเงินในฐานะ 
ของลูกค้าของธนาคาร หรือสถาบันการเงินดังกล่าว

2.  การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัท

การท�าธุรกิจส่วนตัวใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ี และเวลาท�างานของบริษัท 
และห้ามประกอบธุรกิจ หรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอันเป็น 
การแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหาร  
หรือพนักงานดังกล่าวจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดย 
ทางอ้อมก็ตาม

3.  การทําธุรกิจใดๆ กับกลุ่มบริษัท

การท�าธุรกิจใดๆ กับกลุ่มบริษัท ท้ังในนามส่วนตัว ครอบครัว 
หรอืในนามนิตบิคุคลใดๆ ทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานนัน้  
มีส่วนได้เสียจะต้องเปิดเผยส่วนได้เสียต่อบริษัทก่อนเข้า 
ท�ารายการ

หากมีรายการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน  
ก็จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์รายการท่ีเก่ียวโยง 
ของตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. และบุคคลเหล่านั้นจะต้อง 
ไม่มีส่วนเก่ียวข้องในกระบวนการพิจารณาและตัดสินใจ 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

ผู้ท�ารายการในนามบริษัทมีหน้าท่ีต้องตรวจสอบความสัมพันธ์
ของคูค้่าว่าเก่ียวข้องกับกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานหรอืไม่ 
ก่อนท�ารายการเพ่ือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ  
ที่อาจเกิดขึ้นนอกจากนี้ ในกรณีท่ีมีการท�าสัญญากับคู ่ค้า  
บรษิทัยังมรีะบบบรหิารจดัการสญัญา (Contract Management 
System) เพื่อตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
บริษัทกับคู่ค้าอีกด้วย

ในปี 2559 บริษัทได้ก�าหนดให้พนักงานทุกคนต้องรายงาน 
การมส่ีวนได้เสยีของตนเอง ครอบครวั และนิตบิคุคลทีเ่กีย่วข้อง
เป็นครั้งแรกและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลระหว่างป ี
ในระบบ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี
ของกลุ่มบริษัท ท่ีส่งเสริมการท�าธุรกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัท
ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล และค�านึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัทเป็นส�าคัญ

4. การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทภายนอกกลุ่มบริษัท

บรษิทัไม่มนีโยบายทีจ่ะส่งผูบ้รหิาร เข้าไปเป็นกรรมการในบรษิทั
อื่นนอกกลุ่มบริษัท ในกรณีท่ีผู้บริหารของบริษัทต้ังแต่ PG 13 
ขึ้นไปจะเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ต้องได้รับ 
การอนุมัติจากผู้มีอ�านาจของบริษัท

ทั้งนี้ การด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัติ 
ของกฎหมาย หรือข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ 
ของบริษัท และต้องไม่ใช้ต�าแหน่งงานในบริษัทไปใช้อ้างอิง 
เพ่ือส่งเสริมธุรกิจภายนอก ในการขออนุมัติให้เป็นไปตาม
อ�านาจอนุมัติ ดังนี้

ตําแหน่ง อนุมัติโดย

ผู้บริหารระดับตั้งแต่ PG 13 -15 คณะกรรมการบริหาร

ผู้บริหารระดับ UC ขึ้นไป คณะกรรมการบริษัท

5.  รับของขวัญ และการรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ 
ทั้งที่เป็นตัวเงิน และมิใช่ตัวเงินจากคู่ค้าหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท เว้นแต่ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม แต่ต้องมี 
มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท และจะต้องด�าเนินการตามนโยบาย
การต่อต้านการทุจริต 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับการเลี้ยงรับรอง
ทางธุรกิจได้ ภายในขอบเขตและมูลค่าที่สมเหตุสมผล และพึง 

หลีกเล่ียงการรับเล้ียงรับรองในลักษณะท่ีเกินกว่าเหตุความ
สมัพันธ์ปกตจิากบคุคลอืน่ทีเ่ก่ียวข้องกับบรษิทั หรอืจะเป็นคูค้่า 
ในอนาคต และมีแนวปฏิบัติเก่ียวกับของขวัญ สันทนาการ  
และค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรองตามนโยบายต่อต้านการทุจริต

6.  การเดินทางไปสัมมนา ดูงาน ทัศนศึกษา

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับเชิญไปดูงาน 
สัมมนา และทัศนศึกษา ทั้งนี้ เฉพาะเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจ 
และต้องผ่านการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาตามระเบียบบริษัท
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เท่าน้ัน โดยบริษัทจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดูงานสัมมนา 
ทัศนศึกษา ค่าเดินทางและที่พัก ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ทีเ่กีย่วข้องตามระเบียบของบรษิัท ทั้งนี ้ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานรับเงิน หรือประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้า

12. นโยบายและแนวปฏบิตัใินการปกป้องดแูลรกัษาทรพัย์สนิ
ของบริษัท 

คณะกรรมการส่งเสรมิและสนับสนุนให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนักงานทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแล 
รักษาการใช้ทรัพย์สินของกลุ ่มบริษัทเพ่ือประโยชน์สูงสุด 
ของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน 
ต้องควบคุมข้อมูลความลับอย่างเหมาะสม และต้องไม่สื่อสาร 
ข้อมูลอันมีสาระส�าคัญ และยังมิได้เปิดเผยสู ่สาธารณชน  
ซึ่งได้รับรู้มาจากหน้าที่งานไปยังหน่วยงานอื่นๆ และบุคคล
ภายนอกท่ีไม่สมควรต้องรับรู้ข้อมูลน้ัน และมีหน้าที่ต้องใช ้
ความพยายามอย่างดีท่ีสุดเพ่ือป้องกันไว้ซึ่งข ้อมูลท่ีเป็น 
ความลับดังกล่าว ท้ังนี้ รวมไปถึงการจัดเก็บเอกสารข้อมูล 
ที่เป็นความลับตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อทรัพย์สิน
ของบริษัทและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท ดังนี้

• พนักงานต้องดแูลรกัษาทรพัย์สนิของบรษิทัให้อยู่ในสภาพที ่
ใช้งานได้ดี สามารถใช้งานได้ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับอายุของทรัพย์สินนั้นๆ และปกป้องมิให้
ทรัพย์สินของบริษัทเกิดความเสียหายหรือสูญหาย 

• พนักงานต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทในการปฏิบัติงานอย่าง
ประหยัดและรู้คุณค่า เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท  
โดยตระหนักถึงการรักษาสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์
พลังงานควบคู่ไปด้วย 

• พนักงานต้องไม่ใช้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัท เพ่ือประโยชน์
ส่วนตัวหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

• กรณีที่เกิดความเสียหาย หรือสูญหายข้ึนกับทรัพย์สิน 
ของบริษัทท่ีมีพนักงานหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูแลรับผิด
ชอบ บุคคลน้ันต้องรับผิดชอบตามท่ีก�าหนดไว้ในระเบียบ 
ข้อบังคับหรือ นโยบายต่างๆ ของบริษัท 

• เมื่อพ้นจากสภาพการเป็นบุคลากรของบริษัท พนักงาน 
ต้องส่งมอบทรัพย์สินต่างๆ ของบริษัท รวมถึงข้อมูลท่ีใช ้
ในการปฏิบัติงาน ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ คืนให้บริษัท ไม่ว่า
จะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใด และห้ามบันทึก คัดลอก 
หรือส�าเนาข้อมูลเหล่าน้ัน เพ่ือน�าไปเผยแพร่หรือแสวงหา 
ผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

13. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติต ่อทรัพย ์สิน 
ทางปัญญา

คณะกรรมการได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัเิรือ่งทรพัย์สนิ
ทางปัญญาไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท โดยให้ความส�าคัญ
กับการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น และมี 
นโยบายหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิ

ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ได้แก่ ลิขสิทธ์ิต่างๆ สิทธิบัตร 
เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า เป็นสิ่งส�าคัญในการ
รกัษาความได้เปรยีบทางการแข่งขันของบรษิทั ดงัน้ัน กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ปกป้อง รักษา และพิทักษ์
สิทธิท่ีบริษัทมีต่อทรัพย์สินทางปัญญาท้ังหมด และใช้สิทธิ 
เหล่าน้ันอย่างรบัผิดชอบ และต้องเคารพสิทธิท่ีชอบด้วยกฎหมาย 
ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ก�าหนดนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา
ไว้ดังนี้

• บริษัทมีนโยบายในการปกป้องและเคารพสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาของบุคคลอื่น โดยจะไม่ละเมิดหรือสนับสนุน
การด�าเนินการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สิน 
ทางปัญญาของบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร  
อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า และ
สิทธิทางปัญญาอื่นๆ ทุกประเภท

• บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์ กระตุ้น 
การเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นอยู่เสมอ โดยจะไม่ท�าซ�้า  
ดัดแปลง คัดลอก ท�าส�าเนา เผยแพร่ หรือกระท�าการอื่นใด 
อนัเป็นการละเมดิสทิธิในทรพัย์สนิทางปัญญาของบคุคลอืน่

• บรษิทัจะมกีารตรวจสอบการใช้ข้อมลู เอกสาร สิง่ตพิีมพ์ต่างๆ 
รวมท้ังงานอนัมสิีทธิในทรพัย์สนิทางปัญญาใดๆ ด้วยความ 
ระมดัระวังว่าได้รบัอนญุาตการใช้จากผูม้สีทิธิอย่างถูกต้อง 
ตามกฎหมายก่อนที่จะมีการใช้งานน้ันๆ รวมถึงจะอ้างอิง
แหล่งที่มาของข้อมูล หรือชื่อเจ้าของงานอันมีสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา

• บริษัทจะสนับสนุนและมีส่วนร่วมให้พนักงานมีความรู้และ 
มีจิตส�านึกในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
ของบุคคลอื่นอย่างสม�่าเสมอ

• งานอันมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ที่ได้สร้างสรรค์ 
และ/หรือ พัฒนาขึ้นโดยพนักงานของบริษัท ไม่ว่าจะท�าขึ้น 
โดยหน้าที่ที่ต้องพึงปฏิบัติ และ/หรือ กระท�าตามค�าสั่ง 
ของบริษัท สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวให้ตกเป็น
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัททั้งสิ้น

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)118



14. นโยบายและแนวปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายใน และ 
การซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท 

บริษัทได้จัดท�านโยบายและแนวปฏิบัติเ ร่ืองการซื้อขาย 
หลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพ่ือป้องกัน
การใช้ข้อมูลภายใน (Insider Information) ของกลุ่มบริษัทที่มี
สาระส�าคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์
ของตนเองหรือผู้อื่น ดังนี้

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อ
ห้ามในการซือ้ขายหลกัทรพัย์โดยใช้ข้อมลูภายในซึง่ก�าหนด
ไว้ใน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ. 2535

• ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายใน 
ซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ ่มบริษัทในช่วงเวลา 30 วัน 
ก่อนเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและประจ�าปี หรือช่วง
เวลาอื่นที่บริษัทจะก�าหนดเป็นคร้ังคราว เว้นแต่ตกอยู่ใน
สถานการณ์ทีจ่�าเป็น หรอืต้องปฏิบตัติามกฎหมาย หรอืตกอยู่ 
ภายใต้ค�าสั่งศาล

• หน่วยงาน Compliance จะประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขาย 
หลักทรัพย์ให้ทราบไว้เป็นการล่วงหน้า เพ่ือช่วยให้บุคคล 
ดังกล่าวได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งล่วงรู ้ข้อมูลภายใน 
ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของกลุ ่มบริษัทครั้งแรก  
โดยให้ส่งรายงานมายังเลขานุการบริษัท ดังนี้

(1) กรณีกรรมการและผู้บริหาร ให้รายงานภายใน 7 วัน
ท�าการนบัแต่วันทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ โดยใช้แบบรายงาน
ส่วนได้เสยีและข้อมลูประวตัขิองกรรมการและผูบ้รหิาร
(แบบ 89/14)

(2) กรณีบุคคลอื่นนอกจากกรรมการและผู ้บริหาร ให้
รายงานภายใน 7 วันท�าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
เลขานกุารบรษิทั โดยใช้แบบรายงานการถือหลกัทรพัย์
ของกลุ่มบริษัท

• ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในรายงานมายัง
เลขานุการบริษัทภายใน 7 วันนับแต่วันที่ซื้อขายหลักทรัพย์

• กรรมการและผู้บรหิารมหีน้าท่ีต้องรายงานการถือหลกัทรพัย์
ของบริษัท ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
ของบริษัทต่อส�านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง 
พระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535

• เลขานุการบริษัทต้องจัดท�าส�าเนารายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ท่ีส ่งมายังเลขานุการบริษัทให้กับประธาน 
คณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
และประธานคณะกรรมการบริหาร ภายใน 7 วันท�าการ 
นับแต่วันท่ีได้รับรายงานและรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป

15. นโยบายและแนวปฏิบัติในการให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้
สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน

การให้ข้อมูลใดๆ เก่ียวกับบริษัท ต้องอยู่บนพ้ืนฐานข้อมูลที่
เป็นจริง ถูกต้องและปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง ตามคู่มือ
จรรยาบรรณของบริษัท โดยผู้ท่ีไม่มีหน้าที่เก่ียวข้องหรือไม่ได้
รับมอบหมาย ไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้สัมภาษณ์
ต่อส่ือมวลชนหรือต่อสาธารณชนใดๆ เก่ียวกับหรือพาดพิง 
กลุ่มบริษัทไม่ว่าในด้านใด อันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง 
และการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

ในปี 2559 บริษัทได้ก�าหนดแนวปฏิบัติการสื่อสารผ่าน 
สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการข้อมูล
ของพนักงานบนสื่อออนไลน์ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย

ในปี 2559 บริษัทได้จัดให้มีการให้มีการพบส่ือมวลชนและ
กิจกรรมส�าหรับผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

งานพบผู้ถือหุ้นและนักวิเคราะห์ จํานวนครั้ง/ปี

การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) 3

งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) 4

การนําเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Road Show) 2

การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมการดําเนินงานของบริษัท (Company Visit) 2
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16. นโยบายและแนวปฏบิตัเิรือ่งรายการระหว่างกันในกลุม่บรษัิท

คณะกรรมการจะพิจารณารายการระหว่างกันภายในกลุม่บรษิทั 
โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติ 
เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบรษิทัเป็นส�าคญั ตามคู่มอืจรรยาบรรณ
และนโยบายการท�ารายการเกี่ยวโยงกันของบริษัท ดังนี้

• การท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อย 
ต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ ์
ที่เกี่ยวข้อง

• ในการตกลงเข้าท�ารายการที่เ ก่ียวโยงกัน บริษัทและ 
บริษัทย ่อยต ้องกระท�าโดยถือเสมือนการตกลงเข ้า 
ท�ารายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เง่ือนไขการค้าท่ัวไป 
(Arm’s Length Basis) เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

• ในการตกลงเข้าท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันทีเ่ป็นรายการธุรกิจ
ปกติที่มีเงื่อนไขการค้าท่ัวไป หรือรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติที่มีเงื่อนไขการค้าท่ัวไปตามที่หน่วยงานก�ากับดูแล
ก�าหนด ซึ่งได้แก่ การให้บริการโฆษณา การให้บริการด้าน
คอมพิวเตอร์ การใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ การใช้บริการ
อนิเทอร์เนต็ เป็นต้น ให้ฝ่ายจดัการด�าเนนิการให้เป็นไปตาม
อ�านาจอนุมัติของบริษัท

• ห้ามกรรมการและผู ้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์เข้าร่วมพิจารณาการท�ารายการท่ี 
เก่ียวโยงกันซึ่งตนมีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็นผู ้อนุมัติ
รายการดังกล่าว 

17. นโยบายและแนวปฏบิตักิารรบัเรือ่งร้องเรยีนและเบาะแส
การกระทําผิดและการทจุรติ

คณะกรรมการได้อนุมัตินโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและ
เบาะแสการกระท�าผิดและการทุจริต เพ่ือให้พนักงานและผู้มี
ส่วนได้เสียทุกคนมีช่องทางในการรายงาน ให้ข้อมูล และแจ้ง
เบาะแสการกระท�าผิดหรือการทุจริตใดๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัท  
รวมถึงมมีาตรการคุม้ครองผูใ้ห้ข้อมลู ตลอดจนก�าหนดแนวทาง
การการสอบสวนที่โปร่งใสและเป็นธรรม

• ในกรณีท่ีเป็นพนักงาน สามารถท่ีจะรายงานต่อผู้บังคับ
บัญชา หรือผู้บริหารระดับสูง หรือหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือคณะกรรมการ 
ตรวจสอบแล้วแต่กรณี รวมถึงการรายงานผ่านระบบ  
Ethics Hotline ใน Intranet และระบบรับข้อร้องเรียนและ
แจ้งเบาะแสในหน้าเว็บไซต์ของบริษัท

• ในกรณีท่ีเป็นผู้มีส่วนได้เสียอื่น อาทิเช่น ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วน
ได้เสีย คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ สามารถที่จะรายงานผ่านระบบ
ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสในหน้าเว็บไซต์ 
ของบริษัทหรือ ส่งข้อมูลมายังเลขานุการบริษัท ตามข้อมูล
ท่ีได้เปิดเผยไว้ในส่วนช่องทางในการติดต่อคณะกรรมการ
บริษัท และเลขานุการบริษัท

นอกจากน้ี คณะกรรมการได้อนุมัติให้มีนโยบายการรับเรื่อง 
ร้องเรียนและเบาะแสการกระท�าผิดและการทุจริตของกลุ่มบริษัท 
ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) (Whistle Blowing Policy) ซึ่งนโยบาย 
ฉบับดังกล่าวได้ก�าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของพนักงาน  
ผู ้บริหาร และหน่วยงานตรวจสอบภายใน พร้อมท้ังวิธีการ 
ขั้นตอนต่างๆ ในการรายงานการกระท�าท่ีขัดต่อจรรยาบรรณ  
รวมถึงการด�าเนินการของบริษัท การรักษาความลับ และการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียน

กระบวนการในการจดัการเมือ่ได้รบัข้อร้องเรยีน

เมื่อบริษัทได้รับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระท�าผิดและการ
ทุจริตผ่านช่องทางต่างๆ แล้ว จะด�าเนินการประเมินและตรวจสอบ
ข้อมูลที่ได้รับในเบื้องต้น หากเรื่องดังกล่าวมีมูลข้อเท็จจริง บริษัท 
จะด�าเนินการสอบสวนตามนโยบายการสอบสวนเรื่องร้องเรียน 
และเบาะแสการกระท�าผิดและการทุจริต หลังจากการสอบสวน 
แล้วเสร็จ คณะกรรมการสอบสวนมีหน้าท่ีจัดท�ารายงานผลการ
สอบสวนเสนอต่อประธานกรรมการบรษิทั ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณาลงโทษต่อไป ท้ังนี ้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในจะเป็นผู้แจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณา 
ให้กับผู้ร้องเรียนทราบ

ช่องทางในการตดิต่อคณะกรรมการบรษัิท และเลขานุการบรษัิท

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางส�าหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถใช้ติดต่อ
สื่อสารในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ รวมถึง แจ้งเบาะแสในกรณี
ที่พบเห็น หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระท�าที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดีของเจ้าหน้าท่ีของบริษัท  
โดยสามารถแจ้งเบาะแสเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดส่งให้
กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนของบริษัท หรือติดต่อ
เลขานุการบริษัท ได้ที่

การรายงานการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

พนกังานทุกคนมหีน้าท่ีรบัผดิชอบรายงานการพบเห็นการกระท�าผดิ 
และการทุจริต หรือการกระท�าใดๆ ท่ีขัดต่อจรรยาบรรณ ซึ่งการ
รายงานหรือให้ข้อมูลจะต้องท�าด้วยเจตนาสุจริต โดยมีขั้นตอน 
และแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
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นอกจากน้ี ผู ้มีส่วนได้เสียภายนอกยังสามารถติดต่อโดยผ่าน 
ช่องทางอื่นๆ ได้แก่ เว็บไซต์บริษัท โทรศัพท์ หรือส่งอีเมล์แจ้ง 
หน่วยงานนกัลงทุนสมัพันธ์ที ่ir@thaicom.net และส�านกัเลขานุการ
บริษัท comsec@thaicom.net รวมถึงหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
เป็นต้น 

ในส่วนของผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กรน้ัน สามารถส่งรายงาน 
ผ่านทางระบบ Ethical Hotline ในระบบอินทราเน็ต (Intranet) 
ของบริษัท ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งผ่านไปยังหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ 
ภายใน และหัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล รวมถึงส�านัก
เลขานุการบริษัท

โดยในปี 2559 ท่ีผ่านมา บริษัทได้รับเรื่องร้องเรียนจากพนักงาน
ที่มีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสของผู ้กระท�าความผิดหรือการ 
มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจ�านวน 4 เรื่อง ซึ่งเรื่องทุกเรื่องได้มีการ
ด�าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยท้ัง 4 เร่ืองท่ีได้มีการสอบสวน
เสร็จสิ้นแล้วนั้นไม่มีเรื่องใดที่เข้าข่ายการทุจริตเกิดขึ้น

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให ้ความส�าคัญต ่อการเป ิดเผยข ้อมูลและข ่าวสาร 
ส�าคัญท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา  
โปร่งใส และทั่วถึง จึงได้ก�าหนดนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ  
(Market Disclosure Policy) ของบริษัทไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับของส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�านักงาน 
ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู ้มีส่วนได้เสียทุกรายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและ 
เท่าเทียมกัน ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน  
และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ 
ข้อมลูต่างๆ ผ่านส�านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaicom.net) เป็นต้น  
พร้อมทั้งได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) 
เพ่ือเป็นตัวแทนบริษัทในการท�าหน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ ์

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) 
63/21 อาคารสถานีดาวเทียมไทยคม ถนนรัตนาธิเบศร ์

ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 11000

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
และผู้ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ได้รับทราบข้อมูลของบริษัท ท้ังน้ี เพ่ือให้
มัน่ใจว่าบรษิทัได้ปฏิบตัติามกฎ ระเบยีบ และข้อบงัคบัของกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน 

ข้อมูลส�าคัญที่บริษัทมีนโยบายเปิดเผยต่อสาธารณชนนั้นเป็นการ 
ให้ข้อมลูอย่างสม�า่เสมอ โปร่งใส เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบตัิ
ของบริษัท รวมถึงกฎระเบียบของส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์  และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยทัง้ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ ดังเช่นข้อมูลต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลตามหน้าท่ีภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย ได้แก่ ผลการ
ด�าเนินงานรวมถึงค�าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
เอกสารประกอบการน�าเสนอข้อมลูแก่นักวิเคราะห์และนกัลงทุน 
เป็นต้น โดยบริษัทได้จัดประชุมแถลงข้อมูลและชี้แจงแนวทาง
และผลการด�าเนินงานเป็นประจ�าเป็นรายไตรมาส อย่างน้อย 
ปีละ 4 ครัง้ ให้แก่นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ โดยมผีูบ้รหิารร่วมประชมุ 
ชีแ้จง และเปิดโอกาสให้นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ ผูจ้ดัการกองทุน 
ตลอดจนผู้ที่สนใจ ได้ซักถามข้อมูลต่างๆ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถ
ติดต่อขอข้อมูลต่างๆ ได้จากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรือ
สามารถตรวจสอบข้อมลูได้ทีเ่วบ็ไซต์บรษิทัที ่www.thaicom.net 
หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์

2. บริษัทให้ความส�าคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อแสดงให้เห็น
ถึงสถานะทางการเงินและผลประกอบการที่แท้จริงของบริษัท  
โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และ
เพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 
ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ  
และคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีประสบการณ์ มีความรู้ความ
สามารถ ซึ่งงบการเงินดังกล่าวไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดง
ความคิดเห็นอย่างมีเง่ือนไข นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีรายงาน
ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดง
ควบคูกั่บรายงานของผูส้อบบญัชใีนรายงานประจ�าปี ตลอดจน
มีการจัดท�าค�าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) 
เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส

3. บริษัทเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นท่ีผู ้สอบบัญชี 
ให้บริการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) 
และรายงานประจ�าปี

4. บริษัทมีการเปิดเผยบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย จ�านวนครั้งของการประชุมและ
จ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมในปี 2559 รวมถึง 
การฝึกอบรมและการพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ของคณะกรรมการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี  
(แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี
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5. บริษัทเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
รวมท้ังรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี

6. บริษัทก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยรายงาน
การซื้อขายหลักทรัพย์/การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท 
ให้คณะกรรมการทราบทุกครั้ง

7. นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก�าหนดผ่านช่องทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทยังมีการ 
เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส�าคัญของบริษัททั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงมีการปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ ได้แก่

• วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท

• ลักษณะการประกอบธุรกิของบริษัท

• รายชื่อคณะกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู ้บริหาร 
ของบริษัท

• งบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะทางการเงินและผล 
การด�าเนินงานของบริษัท รวมถึงค�าอธิบายและวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจดัการรายไตรมาส (MD&A) และรายการระหว่างกัน  
ทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า

• แสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจ�าปี (แบบ 56-2) ที่สามารถดาวน์โหลดได้

• โครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างองค์กร

• รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

• ข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

• หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารอื่นใดท่ีเก่ียวข้อง  
รวมทั้งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

• ข้อบังคับของบริษัทและหนังสือรับรองบริษัท

• นโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท จรรยาบรรณ 
ในการด�าเนินธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจริต นโยบาย
ด้านการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และนโบาย 
ด้านอื่นๆของบริษัท 

• ระบบควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง รวมถึง 
วิธีการจัดการความเสี่ยงของบริษัท

• กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย

• ข้อมูลติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

• ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดท่ีบริษัทน�าเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้
จัดการกองทุนหรือสื่อต่างๆ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

63/21 อาคารสถานีดาวเทียมไทยคม ถนนรัตนาธิเบศร์ 

ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02-596-5072-3 
โทรสาร 02-591-0705 
อีเมล์ ir@thaicom.net

หมวดท่ี 5 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการ  
เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกราย
อย่างเป็นธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญในการเพ่ิมมูลค่าให้กับบริษัท
ในระยะยาวอย่างยั่งยืน 

1. โครงสร้างคณะกรรมการบรษัิท

1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

• คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู ้ทรงคุณวุฒิท่ีม ี
ความหลากหลาย (Board Diversity) ท้ังในด้านเพศ  
ทกัษะวิชาชพี ความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน รวมถึงความรู้  
ความสามารถ และประสบการณ์ในสาขาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
กับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท จ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน 
และมจี�านวนเหมาะสมกับขนาดของกิจการ ซึง่ประกอบ

บริษัทมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพ่ือ
เป็นตัวแทนบริษัทในการท�าหน้าท่ีสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ รวมถึงประชาชน
ท่ัวไปท่ีสนใจ และมีฝ่ายก�ากับการปฏิบัติงาน (Compliance  
Office) ท�าหน้าท่ีในการเปิดเผยข้อมูลแก่ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ 
เพ่ือให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย และ
ของหน่วยงานก�ากับดูแลอย่างครบถ้วน อาทิเช่น การน�าเสนอ 
ข้อมูลต่อนักลงทุนท้ังในประเทศและต่างประเทศ (Road Show) 
การจดักิจกรรมเย่ียมชมการด�าเนินงานของบรษิทั (Company Visit) 
การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) หรือ 
งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ในแต่ละ
ไตรมาส ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้สนใจ
สามารถติดต่อขอข้อมูลต่างๆ เพ่ิมเติม ได้ที่ ผู้อ�านวยการ ส�านัก 
การลงทุนสัมพันธ์ (นางสาวเมทินี อิสรจินดา) หมายเลขโทรศัพท์ 
02-596-5072-3 อีเมล์ metineei@thaicom.net หรือที่
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สัดส่วนกรรมการอิสระ สัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการ
40%

กรรมการอิสระ
60%

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
30%

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
70%

• บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของประธานกรรมการ (Chairman of the Board of  
Directors) และประธานคณะกรรมการบรหิาร (Chairman  
of the Executive Committee) โดยจะต้องเป็นผู้ท่ีม ี
ความรู ้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติ 
ที่เหมาะสม และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพ่ือให้มี 
การถ่วงดุลอ�านาจและโปร่งใส โดยแยกหน้าท่ีการ 
ก�ากับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน

• ประธานกรรมการบรษิทั (Chairman of the Board of 
Directors) เป็นกรรมการอสิระ รบัผดิชอบในฐานะผูน้�า
ของคณะกรรมการ ซึง่มหีน้าทีต่ดิตามดแูลการบรหิาร 
งานของคณะกรรมการบริหารให้บรรลุผลส�าเร็จตาม
แผนงานท่ีได้ก�าหนดไว้ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ใน
ฐานะเป็นประธานการประชมุคณะกรรมการและการ
ประชุมผู้ถือหุ้น

• ประธานคณะกรรมการบริหาร (Chairman of the  
Executive Committee) รับผิดชอบในฐานะผู้น�า 
ของคณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการดูแล 
ให ้คณะกรรมการบริหารสามารถปฏิบัติหน ้าท่ี 
ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย รวมถึง
พิจารณากลั่นกรองเร่ืองต่างๆ ก่อนน�าเสนอต่อ 

ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ พิจารณาอนุมัติ
ด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปกติของบริษัท

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) 
เป็นหัวหน้าของฝ่ายบริหาร รับผิดชอบต่อการบริหาร
จัดการงานของบริษัท เพ่ือให้บรรลุตามแผนที่วางไว้  
และรายงานผลการบริหารงานต่อคณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี โดยการ
ด�าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามอ�านาจหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

1.2 คุณสมบัติของกรรมการ

กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามท่ีก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด  
พ.ศ. 2535 รวมท้ังต้องไม่มลัีกษณะท่ีแสดงถึงการขาดความ
เหมาะสมท่ีได้รบัการไว้วางใจให้บรหิารกิจการทีม่หาชนเป็น 
ผู้ถอืหุ้น ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
นอกจากนีจ้ะพิจารณาถึงความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความเชี่ยวชาญในการบริหารงานของบุคคลดังกล่าว
ด้วย รวมถึงต้องเป็นผู้ท่ีมีความซื่อสัตย์ ระมัดระวัง สุจริต 
และมเีวลาอย่างเพียงพอท่ีจะอทุศิความรู ้ความสามารถเพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท

ด้วย ประธานกรรมการและกรรมการ โดยมีกรรมการ 
ท่ีเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหาร และปราศจาก
ความสมัพันธ์ทางธุรกิจหรอืความสมัพันธ์อืน่ใดอนัอาจมี
อิทธิพลต่อการใช้ดุลพินิจอย่างเป็นอิสระ บริษัทก�าหนด
ให้มจี�านวนกรรมการอสิระและกรรมการทีไ่ม่ใช่ผูบ้รหิาร
เป็นส่วนใหญ่ เพ่ือให้มกีารถ่วงดลุกัน โดยในจ�านวนคณะ
กรรมการบริษัททั้งหมดประกอบด้วยกรรมการอิสระ
อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการท้ังคณะและมี
จ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 

• ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการ
บ ริ ษั ท  ป ร า ก ฏ ต า ม ห นั ง สื อ รั บ ร อ ง บ ริ ษั ท 
ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 10 ท่าน โดยมี
กรรมการอิสระ  จ� านวน ท้ังสิ้ น  6  คน หรื อ  
คิดเป็นร้อยละ 60 ของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ โดย 
แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน 3 คน และ
ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน 7 คน
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1.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีก�าหนดโดย 
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และต้องสามารถดูแลผล
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิด 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนั้นยังต้องสามารถ 
เข้าร ่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็น 
อย่างเป็นอิสระได้

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.1 ของจ�านวนหุ้นท่ีมสีทิธิออกเสยีง
ทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ 
ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวข้องของกรรมการอสิระ
รายนั้นๆ ด้วย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน  
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือ
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล�าดบัเดยีวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอื 
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการ 
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้
รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ ทัง้น้ี ลกัษณะต้องห้าม 
ดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการ หรอืท่ีปรกึษาของส่วนราชการซึง่เป็นผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรอืโดยการ
จดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา  
คู ่สมรส พ่ีน้องและบุตร รวมท้ังคู ่สมรสของบุตรของ 
ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืบคุคล 
ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู ้บริหารหรือผู ้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบรษิทั บรษิทัใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง
การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ 
ผูท้ีม่คีวามสมัพันธ์ทางธุรกิจกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทั
ย่อย บรษิทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ
ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งต้ังเป็น
กรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท�า
รายการทางการค้าท่ีกระท�าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ
การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับ
สินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้าประกัน การให้
สินทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น 
ท�านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู ่สัญญา 
มีภาระหน้ีท่ีต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ต้ังแต่ ร้อยละ 
3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่  
20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ทั้งน้ี  
การค�านวณภาระหน้ีดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการ
ค�านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการ
ท�ารายการทีเ่ก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนีด้งักล่าวให้นับรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่าง 
1 ปี ก่อนวนัท่ีมคีวามสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบคุคลเดยีวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ�านาจ
ควบคุม หรือหุ ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซ่ึงม ี
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม  
ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท
สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระ

(6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวิชาชพีใดๆ ซึง่รวมถึง 
การให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี
จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้
บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทน
ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ
แข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ
ไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการ 
ที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
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เงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้น 
ที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันท่ีมี
นัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง
เป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะ
เป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ 
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการ
ด�าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคมุของบรษิทั โดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบขององค์คณะ 
(collective decision) ได้ 

บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลท่ีมี  หรือเคยมีความสัมพันธ ์ 
ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ (4) 
หรือ (6) เป็นกรรมการอิสระได้ หากคณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาอย่างระมัดระวัง และมีความเห็นว่าการแต่ง
ตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและ 
การให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และให้เปิดเผยข้อมูลต่อไป
น้ีในหนังสือนัดประชุมผู ้ถือหุ ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้ง 
กรรมการอิสระด้วย

ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการ 
ทางวิชาชีพท่ีท�าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด

ข. เหตุผลและความจ�าเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคล 
ดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให ้
มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

1.4 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

(1) คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา ท�าหน้าทีใ่นการ 
สรรหากรรมการ โดยพิจารณาจากการจัดท�า Board 
Skill Matrix เพื่อพิจารณาทักษะที่จ�าเป็นที่ยังขาดอยู่ใน 
คณะกรรมการ รวมถึงกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ 
ของบริษัท และน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 
และ/หรอื เสนอขออนมุตัต่ิอทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ แล้วแต่กรณี

(2) ในการพิจารณาเสนอแต่งตัง้กรรมการเดมิเป็นกรรมการ
ต่ออีกวาระ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
จะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงาน 

ประวัตกิารเข้าร่วมและการมส่ีวนร่วมในการประชุม และ
การสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

(3) ในการสรรหาบุคคลเพ่ือมาด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาใช้วิธีการดังน้ี 
ในการคัดเลือกรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

(3.1) เปิดโอกาสให้คณะกรรมการแต่ละท่านเสนอชื่อ

(3.2) ที่ปรึกษาภายนอก

(3.3) รายชือ่ทีป่รากฏอยู่ในรายชือ่กรรมการของส�านักงาน  
 ก.ล.ต. และท�าเนียบกรรมการของสมาคมส่งเสริม 
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย

(3.4) ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้รับ 
 การพิจารณามายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 
 สามัญผู้ถือหุ ้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ 
 วิธีการที่บริษัทได้ก�าหนดไว้

(4) การแต่งต้ังกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท 
และข้อก�าหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ จะต้อง 
มีความโปร่งใสและชัดเจน

1.5 วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ

(1) กรรมการมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี และ
สามารถได้รับเลือกเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ บริษัท 
ไม่ได้มีข้อห้ามการแต่งต้ังกรรมการท่ีพ้นจากต�าแหน่ง 
ตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ รวมทั้งไม่ม ี
ข้อห้ามเก่ียวกับเรือ่งอายุของกรรมการ แต่ค�านงึถึงความ
สามารถในการปฏิบัติหน้าที่

(2) วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการเป็นไปตาม 
ข้อบังคับของบริษัท ซึ่งในการประชุมสามัญประจ�าปี 
ทุกคราว กรรมการต้องพ้นจากต�าแหน่งจ�านวน 1 ใน 3 
ของจ�านวนกรรมการ โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในต�าแหน่ง
นานที่สุดน้ันเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง และกรรมการที่
พ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับเลือกต้ังเข้ามาด�ารงต�าแหน่ง
ต่อได้

(3) กรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจาก 
ออกตามวาระดังกล่าว ให้คณะกรรมการมีมติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการท่ีเหลือ
อยู่เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 เข้ามาเป็นกรรมการ
แทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่
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วาระของกรรมการจะเหลอือยู่ไม่ถึง 2 เดอืน บคุคลซึง่เข้า
เป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการ 
ได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

(4) กรรมการอิสระมีวาระการด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันได้ 
ไม่เกิน 3 วาระ หรอืไม่เกิน 9 ปี แล้วแต่ระยะเวลาใดจะนาน
กว่า แต่หากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความจ�าเป็น
ต้องขอให้กรรมการอิสระที่ด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันมา 
ครบ 3 วาระ หรือ 9 ปี ด�ารงต�าแหน่งต่อไป ก็ให้อ�านาจ
คณะกรรมการบริษัทขยายระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง
ของกรรมการอิสระออกไปได้อีก

1.6 การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กรรมการสามารถด�ารงต�าแหน ่งกรรมการในบริษัท 
จดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท แต่การเป็นกรรมการ 
ดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการ
ของบริษัท และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติในการจัดให้มี 
คณะกรรมการชุดย่อยจ�านวน 6 ชุด เพ่ือท�าหน้าที่ศึกษา 
กลัน่กรองงานและแบ่งเบาภาระหน้าท่ีของคณะกรรมการบรษิทั 
โดยให้มีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
ชุดย่อยอย่างชัดเจน ได้แก่

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

(2) คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน (Compensation  
 Committee)

(3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (Governance  
 and Nomination Committee)

(4) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

(5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management  
 Committee)

(6) คณะกรรมการการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable  
 Development Committee)

3. บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิท

คณะกรรมการมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถื้อหุ้นเกีย่วกับการด�าเนนิ
ธุรกิจของบรษิทั และการก�ากับดแูลให้การบรหิารจดัการ เป็นไป
ตามนโยบาย แนวทาง และเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์
สงูสดุแก่ผูถื้อหุ้น อยู่ในกรอบของการมจีรยิธรรมท่ีด ีและค�านงึถึง 
ผลประโยชน์ของผู้ส่วนได้เสีย ท้ังนี้ การด�าเนินงานต้องเป็นไป 

ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้เห็นสมควรก�าหนดขอบเขต อ�านาจหน้าท่ี 
ของคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

• ก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการด�าเนินงานของ
บริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ 
ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างต่อเน่ือง รวมถึงมีการทบทวน
เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของบริษัทในทุกๆ ปี

• ติดตามและดูแลให้มีการด�าเนินงานตามนโยบายและ
กลยุทธ์ที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยให้คณะกรรมการบริหารรายงานผลการด�าเนินงานตาม
กลยุทธ์อย่างสม�่าเสมอ

• พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระส�าคัญเก่ียวกับการด�าเนิน
ธรุกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น นโยบายและแผนธุรกจิ 
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อ�านาจการบริหาร การได้มาหรือ
จ�าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิ และรายการอืน่ใดทีก่ฎหมายก�าหนด 
ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัท
ย่อยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์สูงสุด 
ของบริษัทโดยจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน 
และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการ
ในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน  
และการตรวจสอบภายในให้มปีระสทิธิภาพ และประสทิธิผล 
การบริหารจัดการความเสี่ยง และการติดตามผล 

• ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และอนุมัติรายการท่ีเก่ียวข้อง  
และรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์

• ก�ากับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงาน และด�าเนินการตาม
หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และมีจริยธรรม รวมถึง 
มีการทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท  
และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ�า
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

• ให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะและราย
บุคคล อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

• คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอ�านาจช่วงให้บุคคลใด 
บุคคลหนึ่งมีอ�านาจในการด�าเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือหลายเรื่อง ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
เห็นสมควรก็ได้ โดยการมอบอ�านาจดังกล่าวไม่รวมถึงการ
มอบอ�านาจให้บุคคลน้ันๆ สามารถอนุมัติการท�ารายการ 
ที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย 
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หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อ
บังคับของบริษัท และตามท่ีส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ประกาศก�าหนด) ท�ากับบริษัท หรือบริษัทย่อย 
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและ 
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

4. อํานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

• อนุมัตินโยบายต่างๆ ของบริษัท

• อนุมัติงบประมาณ แผนธุรกิจ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดการ 
ด�าเนินงานหลัก (KPI)

• อนุมัติการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ทั้งในส่วน
ของการจัดตั้งธุรกิจใหม่ การเปลี่ยนแปลงธุรกิจ การเพิ่มทุน  
การลดทุน และการแต่งตั้งกรรมการที่มีอ�านาจลงนาม 
ในบริษัทดังกล่าว

• อนุมตักิารแก้ไขหรือยกเลกิสญัญาทีจ่ะสง่ผลกระทบอย่างมี
สาระส�าคญัด้านการเงนิ เทคโนโลยี หรอืก่อให้เกิดความเส่ียง 
ต่อบริษัท

• อนุมัติการโอนสิทธ์หรือสละสิทธ์ิเรียกร้องกับบุคคลท่ีท�าให้
เกิดความเสียหายต่อบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือ
ทรัพย์สินของบริษัทย่อย

• อนุมัติการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี หรือการน�ามาตรฐาน
การบัญชีใหม่มาใช้ปฏิบัติ

• อนุมตักิารฟ้องร้องด�าเนนิคดทีีเ่กีย่วกับชือ่เสยีงและภาพลกัษณ์ 
ของบริษัท การเจรจานอกกระบวนการศาล หรือการแต่งตั้ง
อนุญาโตตุลาการ

• อนุมัติโครงสร้างองค์กร และงบประมาณก�าลังคนประจ�าปี

• อนมุตักิารปรบัค่าจ้างประจ�าปี การจ่ายโบนสั การปรบัต�าแหน่ง  
โครงสร้างเงินเดือนและการจ่ายค่าตอบแทน

• อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับการท�างาน

• อนุมัติการเปิดและปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงิน  
หรือธนาคาร

• อนุมัติวงเงินกู้ยืมเงิน เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขวงเงินสินเชื่อ  
และการใช้ประโยชน์จากเงินกู้ยืม ท้ังจากภายนอกและภายใน
กลุ่มบริษัท ในวงเงินส่วนที่เกินอ�านาจของคณะกรรมการ 
บริหาร

• อนุมัตินโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติ งานผ ่านการประชุมของ 
คณะกรรมการบริษัท โดยมีการด�าเนินการดังนี้

(1) การประชมุคณะกรรมการได้มกีารก�าหนดตารางการประชมุ 
อย่างเป็นทางการไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้
กรรมการแต่ละคนรับทราบตั้งแต่ต้นปี เพ่ือจัดสรรเวลาใน
การเข้าร่วมประชุม 

(2) คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการประชุมปีละ 6 ครั้ง  
การประชุมคณะกรรมการอาจจัดเพิ่มได้ตามความจ�าเป็น

(3) ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั กรรมการต้องมาประชมุ
ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเป็น
องค์ประชุม

(4) จ�านวนองค์ประชุมขั้นต�่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ
ในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า  
2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

(5) ในการประชุม ประธานกรรมการจะต้องจัดสรรเวลาให ้
อย่างเพียงพอท่ีฝ่ายบริหารจะเสนอเอกสาร และข้อมูล
เพ่ือการอภิปรายปัญหาส�าคัญ และเพียงพอส�าหรับคณะ
กรรมการท่ีจะอภปิรายในประเดน็ท่ีส�าคญั กรรมการทกุท่าน
มอีสิระในการแสดงความคดิเห็น และเสนอวาระการประชมุ

(6) เลขานกุารบรษิทัมหีน้าท่ีในการนดัหมาย จดัเตรยีมเอกสาร
ประกอบการประชุมให้เพียงพอ และจัดส่งล่วงหน้า พร้อม
หนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพ่ือ
ให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษามาก่อน รวมถึงจดบันทึก 
และจัดท�ารายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และ
เสนอให้ประธานกรรมการบริษัทสอบทานและส่งให้
กรรมการทุกท่านให้ความเห็น นอกจากน้ัน เลขานุการ
บริษัทจะเป็นผู้จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรอง
แล้ว รวมท้ังเอกสารประกอบประชุม และพร้อมที่จะให้
ตรวจสอบได้

(7) กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมเมื่อมีการ
พิจารณาวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย และคณะกรรมการบริหาร
ของบริษัทจะจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานเสนอให ้
คณะกรรมการทราบทุกเดือน

(8) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะประชุมระหว่างกันเองอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ืออภิปรายปัญหาต่าง ๆ  เก่ียวกับการจดัการ 
ท่ีอยู่ในความสนใจ และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
ทราบถึงผลการประชุมด้วย
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ทั้งนี้ จ�านวนครั้งที่เข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทได้แสดง
ไว้แล้วในหัวข้อ 1.1 คณะกรรมการบริษัท 

6. สํานักเลขานุการบริษัท

บรษิทัได้แต่งตัง้เลขานกุารบรษิทั ซึง่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์เพ่ือท�าหน้าท่ีจดัท�าและจดัเก็บ
รักษาเอกสาร รายงานการประชุม รวมทั้งรายงานการมีส่วนได้
เสียของกรรมการและผู้บริหาร และการอื่นใดที่เก่ียวข้อง โดย
เลขานุการบรษิทัยังเป็นผูท้�าหน้าทีใ่ห้ค�าแนะน�ากฎระเบยีบ และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทควรทราบ 
โดยเป็นไปตามบทบาทหน้าทีข่องเลขานกุารบรษิทัตามท่ีบรษิทั
ได้ก�าหนดไว้ นอกจากนั้น ยังเป็นผู้มีหน้าท่ีดูแล และจัดให้ม ี
การประชุมคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเลขานุการบริษัทจะต้อง
ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความรบัผดิชอบ ระมดัระวัง และซือ่สตัย์สจุรติ 
รวมท้ังต้องปฏิบัตใิห้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบงัคับ 
บรษิทั รวมท้ังประสานงานให้มกีารปฏิบตัติามมตคิณะกรรมการ 
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
เป็นขั้นตอนที่ส�าคัญตามแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และ
น�าไปสูก่ารพัฒนาตามแนวทางการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีจงึจดั 
ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ และกรรมการเป็นรายบุคคล 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชดุย่อยได้ใช้เป็นกรอบในการพิจารณาทบทวนการปฏบิตัหิน้าที่
ในประเดน็ต่างๆ ระหว่างปีทีผ่่านมาว่าได้มกีารก�ากับดแูลอย่าง
เพียงพอตามอ�านาจหน้าที่ที่ได้ก�าหนดไว้ในกฎบัตรหรือไม่  
โดยมีกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามอบหมายให้
ส�านักเลขานุการบริษัทเป็นตัวแทนจัดส่งแบบประเมิน
ตนเอง (Self-Assessment) ไปยังคณะกรรมการบรษิทัและ 
คณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือท�าการประเมินตนเอง ซึ่ง

แบบประเมินน้ีเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย และปรับปรุงเพ่ิมเติมตามค�าแนะน�าของ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เพ่ือให้สอดคล้อง
กับลกัษณะธุรกิจของบรษิทั ซึง่แบบประเมนิผลการปฏิบตังิาน
สามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ

ก. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการทั้งคณะ

ข. แบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชดุย่อย 
    แต่ละชุด

ค.แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
    โดยตนเองเป็นรายบุคคล

2. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู ้รวบรวมแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานท้ังหมด แล้วจะท�าการสรุปผลคะแนน พร้อม 
เปิดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมิน เพ่ือ 
น�าเสนอต่อคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหาพิจารณา

3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จะน�าเสนอผล 
การประเมินทั้งหมดต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา 
และน�าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการให้มีประสิทธภาพย่ิงข้ึน รวมทั้งพัฒนา
ศักยภาพของกรรมการรายบุคคลต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทก�าหนดให้มีการประเมินโดยมีที่ปรึกษา
ภายนอกมาช่วยในการก�าหนดแนวทาง และเสนอแนะประเดน็
ในการประเมิน อย่างน้อยทุกๆ 3 ปี เพื่อให้การประเมินเป็นไป
อย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ โดยในปี 2558 บริษัทได้ว่าจ้าง
บรษิทั AON Hewitt ซึง่เป็นบรษิทัท่ีปรกึษาภายนอก (Third Party) 
มาท�าการประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะเป็นครั้งแรก

ในปี 2559 เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานคณะกรรมการทั้งคณะและแบบประเมินผลการ
ปฏิบติังานโดยตนเองเป็นรายบคุคลให้แก่คณะกรรมการบรษิทั
และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เพ่ือท�าการประเมินผล 
การปฏิบัติงานประจ�าปี 2559 โดยมีหลักเกณฑ์และผลการ
ประเมินการปฏิบัติงาน ดังนี้

ประเภทของคณะกรรมการ และรูปแบบการประเมิน ผลการประเมิน

คณะกรรมการบริษัท

การประเมินทั้งคณะ

รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 7 หัวข้อ ได้แก่ (1) นโยบายของคณะกรรมการ (2) โครงสร้าง
และคุณสมบัติของคณะกรรมการ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (4) การประชุม 
คณะกรรมการ (5) การท�าหน้าที่ของกรรมการ (6) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (7) การพัฒนาตนเองของกรรมการและ 
การพัฒนาผู้บริหาร 

3.76 / 4.00
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ประเภทของคณะกรรมการ และรูปแบบการประเมิน ผลการประเมิน

คณะกรรมการบริษัท

การประเมินตนเองรายบุคคล

รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ
บริษัท (2) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์กร (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) ความสัมพันธ์กับคณะผู้บริหาร (5) การปฏิบัติ
หน้าที่ของท่านในฐานะกรรมการ

3.82 / 4.00

คณะกรรมการตรวจสอบ

การประเมินทั้งคณะ

รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ (1) การท�าหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ  
(2) การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย (2.1) การสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทาง 
การเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ (2.2) การสอบทานด้านการควบคุมภายใน และความเป็นอิสระของหน่วยงาน 
ตรวจสอบภายใน (2.3) การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท (2.4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็น
อิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท (2.5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ (2.6) จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท

2.93 / 3.00

การประเมินตนเองรายบุคคล

รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย  
(1.1) กรรมการมีคุณสมบัติ ความรู ้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท (1.2) กรรมการมีคุณสมบัติ 
ความรู้ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับมอบหมาย (2) การประชุมของคณะกรรมการ ประกอบด้วย  
(2.1) กรรมการได้ศกึษาเอกสารและข้อมลูก่อนการประชมุ (2.2) ระหว่างการประชมุ กรรมการได้ให้ความเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อท่ีประชุมอย่างเหมาะสม (2.3) กรรมการได้งดเว้นการเข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสีย  
(2.4) ประธานกรรมการหรอืบคุคลท่ีด�าเนินการเป็นประธานในทีป่ระชมุ ได้ก�ากับให้การประชมุด�าเนินไปอย่างมปีระสทิธิภาพ 
และ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย (3.1) ได้ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามท่ี
กฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎบัตร (Charter) ได้ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ (3.2) มีเวลาและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าท่ี
ให้กับบริษัท (3.3) ไม่แทรกแซงการท�างานของฝ่ายจัดการ (3.4) มีการควบคุมและติดตามการด�าเนินการของฝ่ายจัดการ 
อย่างเหมาะสม (3.5) พัฒนาและเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา

3.59 / 4.00

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

การประเมินทั้งคณะ

รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพร้อมของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน  
(2) การก�าหนดนโยบายและกระบวนการพิจารณา (3) การตดิตามและการประเมนิผล (4) การประชมุคณะกรรมการก�าหนด
ค่าตอบแทน (5) การท�าหน้าที่ของประธานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

2.94 / 3.00

การประเมินตนเองรายบุคคล

รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 10 หัวข้อ ได้แก่ (1) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (2) ความเข้าใจ 
ในบทบาทหน้าที่ของตนตามกฎบัตร (3) การก�าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน (4) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน  
(5) มีกระบวนการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม (6) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมินประธาน 
คณะกรรมการบริหาร (7) จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการพิจาณาหลักเกณฑ์การก�าหนดค่าตอบแทน โดยมีกระบวนการ
ในการพิจารณา (8) มีการจัดสรรเวลาในการพิจารณาแนวทางแก้ไขอย่างเพียงพอ (9) มีการเตรียมตัวก่อนการประชุม  
(10) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ 

4.37 / 5.00
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ประเภทของคณะกรรมการ และรูปแบบการประเมิน ผลการประเมิน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

การประเมินทั้งคณะ

รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพร้อมของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  
(2) การก�าหนดนโยบายและกระบวนการพิจารณา (3) การติดตามและการประเมินผล (4) การประชุมคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหา (5) การท�าหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

2.93 / 5.00

การประเมินตนเองรายบุคคล

รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 9 หัวข้อ ได้แก่ (1) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (2) ความเข้าใจ 
ในบทบาทหน้าที่ของตนตามกฎบัตร (3) การก�าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน (4) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน  
(5) มีกระบวนการพิจารณาในการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ (6) มีการพิจารณาทบทวนนโยบายการ
ก�ากับดูแลกิจการ รวมถึงนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ (7) จัดสรรเวลาในการพิจารณาหลักเกณฑ์ของนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการอย่างเหมาะสมเพียงพอ (8) มีการเตรียมตัวก่อนการประชุมทุกครั้ง (9) กรรมการสามารถแสดง 
ความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

4.59 / 5.00

คณะกรรมการบริหาร

การประเมินทั้งคณะ

รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร  
(2) การด�าเนินการประชุม (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ (4) ความรู้และทักษะในการวิเคราะห์เฉพาะทาง

3.58 / 4.00

การประเมินตนเองรายบุคคล

รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 14 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพึงพอใจในเรื่องผลการด�าเนินงานโดยรวม (2) ความ
พึงพอใจในเรื่องการด�าเนินการแก้ไขปัญหา (3) ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนตามกฎบัตร (4) ความเข้าใจในกลยุทธ์
ของบริษัท (5) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน (6) การก�าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน (7) มีกระบวนการท่ีเหมาะสมใน
การประเมินผลงาน (8) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องนโยบายและทิศทางขององค์กรอย่างเพียงพอและเหมาะสม  
(9) จดัสรรเวลาในการพิจารณาในเรือ่งผลการด�าเนนิการของบรษิทัเพียงพอและเหมาะสม (10) จดัสรรเวลาในการพิจารณา
ในเรื่องแนวทางการแก้ไขการด�าเนินงาน หากไม่เป็นไปตามก�าหนดอย่างเพียงพอและเหมาะสม (11) กรรมการมีการ 
เตรียมตัวก่อนการประชุมทุกครั้ง (12) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ (13) กรรมการสามารถแสดง 
ความคดิเหน็อย่างปราศจากอคต ิ(14) ประธานเปิดโอกาสและสนบัสนนุให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเหน็อย่างเป็นอสิระ

3.64 / 4.00

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประเมินทั้งคณะ

รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) องค์ประกอบและคุณภาพ (2) ความเข้าใจในธุรกิจ  
และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (3) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติ (4) กิจกรรมการตรวจสอบ (5) กิจกรรมการสื่อสาร

3.10 / 4.00

การประเมินตนเองรายบุคคล

รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 14 หัวข ้อ ได้แก่ (1) ความพึงพอใจในเรื่องผลการด�าเนินงาน  
(2) ความพึงพอใจในเรื่องการด�าเนินการแก้ไขปัญหา (3) ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ตามที่ก�าหนดในกฎบัตร  
(4) ความเข้าใจในนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของบริษัท (5) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน (6) การก�าหนด 
บทบาทหน้าท่ีอย่างชัดเจน (7) มีกระบวนการท่ีเหมาะสมในการประเมินผลงาน (8) จัดสรรเวลาในการพิจารณาใน
เร่ืองการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเพียงพอและเหมาะสม (9) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องการบริหาร 
ความเสี่ยง มาตรการบรรเทาความเสี่ยงที่ส�าคัญอย่างเพียงพอและเหมาะสม (10) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่อง
แนวทางการแก้ไขการด�าเนินงาน หากไม่เป็นไปตามก�าหนดอย่างเพียงพอและเหมาะสม (11) กรรมการมีการเตรียม
ตัวก่อนการประชุมทุกครั้ง (12) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ (13) กรรมการสามารถแสดง 
ความคิดเห็นอย่างปราศจากอคติ (14) ประธานเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็น 
อย่างเป็นอิสระ

4.17 / 5.00
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คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การประเมินทั้งคณะ

รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ (1) ด้านความพร้อมของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(2) ด้านการก�าหนดกลยุทธ์ (3) ด้านการบริหารความเสี่ยง (4) ด้านกรอบการด�าเนินงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน (5) ด้าน
การประชุมคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (6) ด้านการท�าหน้าที่ของประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2.76 / 3.00

การประเมินตนเองรายบุคคล

รปูแบบหลกัเกณฑ์การประเมนิแบ่งออกเป็น 14 หวัข้อ ได้แก่ (1) ความพึงพอใจในเรือ่งผลการด�าเนินงาน (2) ความพึงพอใจ 
ในเรื่องการด�าเนินการแก้ไขปัญหา (3) ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนตามกฎบัตร (4) ความเข้าใจในกลยุทธ์
การพัฒนาอย่างย่ังยืนของบริษัท (5) ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกันของคณะกรรมการ (6) การก�าหนดบทบาทหน้าที่ 
อย่างชัดเจน (7) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมินผลงาน (8) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องนโยบาย 
และทิศทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนขององค์กรอย่างเพียงพอและเหมาะสม (9) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องการ 
จัดท�ารายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน และผลการด�าเนินการพัฒนาอย่างย่ังยืนอ่ืนๆ ของบริษัทเพียงพอและเหมาะสม 
(10) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องแนวทางการแก้ไขการด�าเนินงาน หากไม่เป็นไปตามก�าหนดอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม (11) กรรมการมีการเตรียมตัวก่อนการประชุมทุกครั้ง (12) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็น
อิสระ (13) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างปราศจากอคติ (14) ประธานเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการ 
ทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

4.22 / 5.00

ประเภทของคณะกรรมการ และรูปแบบการประเมิน ผลการประเมิน

8. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร

บริษัทได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ไว้อย่างชดัเจน ในระดบัทีเ่หมาะสมกับหน้าท่ีและความรบัผดิชอบ  
รวมถึงสอดคล้องกับค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรม
เดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว โดยพิจารณา
เปรยีบเทยีบกบัผลการส�ารวจค่าตอบแทนทีจ่ดัท�าขึน้โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและท�าการปรับปรุงเมื่อ
มีการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังจัดให้มีค่าตอบแทนเพ่ิมเติม
เมื่อกรรมการต้องรับภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบใน 
คณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่
มีคุณภาพไว้ 

(1) กรรมการบรษิทัทีเ่ป็นพนกังาน หรอืผูบ้รหิารของบรษิทั หรอื
ของผูถ้อืหุน้ จะไม่มสีทิธิได้รบัค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ 
หรือกรรมการชุดย่อย

(2) ค่าตอบแทนของผู้บริหาร ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส 
กองทนุส�ารองเลีย้งชพี และผลตอบแทนอืน่ๆ ซึง่ค่าตอบแทน
ดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงานของบริษัท และ 
ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นเกณฑ์

(3) ค่าตอบแทนทีไ่ม่ใช่ตวัเงนิ บรษิทัมโีครงการจดัสรรใบส�าคญั
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ ้นสามัญต่อกรรมการและผู ้บริหาร 
ของบริษัท ซึ่งเป็นนโยบายค่าตอบแทนแบบระยะยาว  
แต่ละโครงการมีอายุ 5 ปี เพ่ือเป็นแรงจูงใจและตอบแทน
การปฏิบัติงาน

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารได้เปิดเผยไว้
แล้วในข้อ 1.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

9. การปฐมนเิทศและการพฒันาความรูส้าํหรบักรรมการ และ
ผู้บรหิาร

บริษัทได ้จัดท�าคู ่มือส�าหรับกรรมการ ซึ่ งประกอบด้วย  
ข้อมูลบริษัท ข้อบังคับบริษัท นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 
นโยบายต่อต้านการทุจริต และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับ 
การปฏบิติัหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการ เพ่ือช่วยให้ 
กรรมการสามารถท�าหน้าท่ี และก�ากับดูแลกิจการของบริษัท
อย่างมีประสิทธิภาพ

ส�าหรบักรรมการและผูบ้รหิารทีไ่ด้รบัต�าแหน่งใหม่ บรษิทัได้จดั
ให้มีการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างเพียงพอ นอกจากนี้บริษัท 
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กรรมการ/ผู้บริหาร หลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา

1. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
    (กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)

• CG Forum 3/2559 “ทุจริตในองค์กร ภัยมืดท่ีป้องกัน
และควบคุมได้”

2. นางชรินทร วงศ์ภูธร
    (กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน)

• BMD: Boards that Make a Difference รุ่นที่ 3/2559
• IOD: รายงานผลส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการประจ�า

ปี 2559 

3. ศาสตราจารย์ส�าเรียง เมฆเกรียงไกร
    (กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน และกรรมการ 
    บรรษัทภิบาลและสรรหา)

• BMD: Boards that Make a Difference รุ่นที่ 3/2559
• CG Forum 3/2559 “ทุจริตในองค์กร ภัยมืดท่ีป้องกัน

และควบคุมได้”

4. นายเกว็ก บัค ไช
    (กรรมการ และกรรมการบริหาร)

• IOD Breakfast Talk 1/2559 “The Power of Culture: 
From Performance Culture to Winning Culture”

5. นายฟิลิป เชียง ชอง แทน
(กรรมการ กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ
กรรมการบริหาร)

• IOD Breakfast Talk 1/2559 “The Power of Culture: 
From Performance Culture to Winning Culture”

6. นางภัทรียา เบญจพลชัย
     (กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา และกรรมการตรวจสอบ)

• ITG: Driving Company Success with IT Governance 
รุ่นที่ 2/2016

7. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ
    (กรรมการบริหาร)

• CG Forum 3/2559 “ทุจริตในองค์กร ภัยมืดท่ีป้องกัน
และควบคุมได้”

8. นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง
    (เลขานุการบริษัท)

• BMD: Board that Make a Difference รุ่นที่ 3/2559
• IOD Breakfast Talk 2/2559 “How increased investor  

interest in non-financial information is shaping  
the future of Sustainability Reporting”

10. การประเมินผลการปฏบิตังิานของประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร 
(Chief Executive Officer)

บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนเป็น 
ผู้ด�าเนินการ จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน 
เจ้าหน้าทีบ่รหิารเป็นประจ�าทุกปี โดยใช้บรรทัดฐานทีไ่ด้ตกลงกัน 
ไว้ล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งผลปฏิบัติงาน
ทางการเงิน และผลงานเก่ียวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ส�าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ได้มีการก�าหนดเกณฑ์การประเมินไว้เป็น 7 ส่วน คือ

1. การประเมินด้านภาวะผู้น�า

2. การประเมินด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน

3. การประเมินด้านทักษะและทัศนคติ

4. การประเมนิด้านความส�าเรจ็ของงานทีส่�าคญัตามเป้าหมาย
ในระยะเวลามากกว่า 12 เดือน ที่ผ่านมา

5. การประเมินด้านการตัดสินใจท่ีส�าคัญในรอบระยะเวลา  
12 เดือน ที่ผ่านมา

6. การประเมินด้านความเตรียมพร้อมส�าหรับความท้าทาย 
ที่ส�าคัญในอนาคต

7. การประเมินด้านอื่นๆ

ทัง้น้ี ผลการประเมนิดงักล่าวจะน�าไปสูก่ารพิจารณาค่าตอบแทน 
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในแต่ละปี และจะน�าเสนอ 
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ยังสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการและผู้บริหารได้รับการ
อบรมและสัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงการอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

โดยระหว่างปี 2559 มีกรรมการและผู ้บริหารของบริษัท 
ได้เข้ารับการอบรมและร่วมสัมมนาในหลักสูตรกรรมการ 
และผู ้บริหารที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD  
เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้
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11. การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู ้บริหารระดับกรรมการ 
ผูอ้�านวยการ และรองกรรมการผูอ้�านวยการ เข้าร่วมการประชมุ
กับคณะกรรมการบรษิทั โดยเป็นผูน้�าเสนอวาระทีต่นรบัผดิชอบ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท
สามารถเข้าถึง ติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร และเลขานุการ
บริษัท รวมถึงได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู ้บริหาร 
ที่รับผิดชอบงานโดยตรง แต่การเข้าถึงและติดต่อสื่อสารนั้น
ต้องไม่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงต่อการด�าเนินธุรกิจปกติ 
ของบริษัท ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู ้ และ
ท�าความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัทไปพร้อมกัน

12. การสืบทอดตําแหน่งผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นและตระหนักถึงความส�าคัญ 
ในเรื่องทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก จึงได้ก�าหนดให้คณะ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีการจัดท�าแผนการ
สืบทอดต�าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับรองกรรมการ 
ผู้อ�านวยการขึ้นไป (EVP) ที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร (CEO) ของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนด รวมถึง
พิจารณาทบทวนแผนดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปีอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง

2.2 คณะกรรมการชดุย่อย

ตามโครงสร้างการด�าเนนิงานของบรษิทั  นอกจากจะมคีณะกรรมการ 
บริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังได้พิจารณาและอนุมัติในการ

จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยจ�านวน 6 ชุด คือ คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน  คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการการพัฒนาอย่างย่ังยืน ซึ่ง
คณะกรรมการแต่ละชุดน้ันมีบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  
ดงันี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย  
3 คน ซึ่งทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยอย่างน้อย 1 คน  
ต้องมีความรู ้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน 
อย่างเพียงพอท่ีจะสามารถท�าหน้าท่ีในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทนุ  และให้คณะกรรมการบรษิทัเลอืกและแต่งตัง้กรรมการ
ตรวจสอบคนหน่ึงเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยมีหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี
กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับ 
การแต่งต้ังใหม่อีกได้ แต่ต้องไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่
คณะกรรมการบริษัทจะเห็นเป็นอย่างอื่น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 4 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง

1. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี (1) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นางชรินทร วงศ์ภูธร (1) กรรมการตรวจสอบ

3. ศาสตราจารย์ส�าเรียง เมฆเกรียงไกร กรรมการตรวจสอบ

4. นางภัทรียา เบญจพลชัย (1) (2) กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ

(1) ศาสตราจารย์หิรญั รดศีร ีนางชรินทร วงศ์ภูธร และนางภัทรียา เบญจพลชัย เป็นผูม้คีวามรู ้และประสบการณ์เพียงพอในการท�าหน้าทีส่อบทานความน่าเชือ่ถือของงบการเงนิบรษิทั
(2) นางภัทรียา เบญจพลชัย ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการตรวจสอบเพ่ิมเติม โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 มีผลตั้งแต่ 
 วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
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คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 8 ครั้ง 
และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง
ของจ�านวนคณะกรรมการตรวจสอบทัง้หมดท่ีคณะกรรมการบรษิทั
แต่งตั้ง จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยในปี 2559 มีการประชุมจ�านวน
ทั้งสิ้น 13 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์
อักษรเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีการสอบทานและปรับปรุง
เป็นประจ�าทุกปี ดังนี้

• สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องและเพียงพอ

• สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (System of 
Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
ที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ
งานตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐาน
สากล พิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร และ
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจน
ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ความดีความชอบ  
และการเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือ 
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวการตรวจสอบภายใน

• สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้กับ
หน่วยงานเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ให้ดียิ่งขึ้น

• สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย ์  ข ้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

• สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานรายงานทางการเงิน 
และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย

• พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างบุคคลที่มีความ 
เป็นอิสระเพ่ือท�าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชี และเสนอค่าตอบแทน 
ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญช ี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

• สอบทานความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ี และพิจารณานโยบาย
การรับบริการอื่นท่ีมิใช่การสอบบัญชีจากส�านักสอบบัญชี
เดยีวกัน รวมท้ังการประสานงานของผูส้อบบญัชแีละหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน

• พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรอืรายการท่ีอาจมคีวามขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�าหนดของ 
พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ทั้งนี้ เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

• พิจารณารายการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิทีม่นัียส�าคัญ
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติ 
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และพิจารณาการเปิดเผยข้อมลู
ของบริษัท ในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการ 
ท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการได้มาและ
จ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินให้มีความถูกต้องครบถ้วน 

• สอบทานให้บริษทัมรีะบบการบริหารความเสีย่ง (Risk Management)  
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

• จัดให้มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแสจากพนักงานในเรื่อง 
การทุจรติ หรอืรายการผดิปกติเก่ียวกบังบการเงนิ และสอบทาน
สรุปผลตรวจสอบทุจริตและก�าหนดมาตรการป้องกันภายใน
องค์กร

• ดูแลให้มีการพัฒนาระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดท�า 
งบการเงินให้ถูกต้องเชื่อถือได้

• จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว ้
ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นท่ีเชื่อถือได้ 
ของรายงานทางการเงินของบริษัท

2. ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
ของบริษัท และระบบการบริหารความเส่ียง รวมถึงการ
ป้องกันการเกิดโอกาสทุจริต

3. ความเห็นเ ก่ียวกับการปฏิบั ติตามกฎหมายว ่าด ้วย 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท

4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

5. ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์และการทุจริต

6. ความเห็นเกี่ยวกับช่องทางที่อาจท�าให้เกิดการทุจริต 
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ตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับ
แต่วันท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี พฤติการณ์อันควรสงสัยท่ี
ต้องแจ้งดังกล่าว และวิธีการเพ่ือให้ได้ซึ่งข้อเท็จจริงเก่ียวกับ
พฤติการณ์นั้น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
ประกาศก�าหนด

• กรรมการตรวจสอบควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู ้
อย่างต่อเน่ือง และสม�่าเสมอในเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับการ 
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

• ปฏบิติังานอืน่ใดตามท่ีกฎหมายก�าหนด หรอืคณะกรรมการบรษิทั 
มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีอ�านาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน 
หรือพนักงานของบริษัทหารือหรือตอบค�าถามของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบและให้มอี�านาจว่าจ้างทีป่รกึษาหรอืบคุคลภายนอกตาม
ระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือค�าปรึกษาในกรณีจ�าเป็น

คณะกรรมการตรวจสอบปฏบิตังิานภายในขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละ
ความรบัผดิชอบตามค�าสัง่ของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการ
บรษิทัเป็นผู้รบัผดิชอบการด�าเนินงานของบรษิทัโดยตรงต่อผูถื้อหุ้น 
ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลทั่วไป

2. คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน (Compensation Committee)

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ
อย่างน้อย 3 คน และมีกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ โดย
ประธานคณะกรรมการต้องเป็นกรรมการอสิระและได้รบัแต่งตัง้ 
จากคณะกรรมการบริษัท ท้ังนี้ ให้เลขานุการคณะกรรมการ 
บริษัทท�าหน้าท่ีเป็นเลขานุการของคณะกรรมการก�าหนด 
ค่าตอบแทน เว้นแต่คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนจะมอบ
หมายเป็นอย่างอื่น

กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ  
3 ปี และกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากต�าแหน่ง 
ตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระ 
ติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่ามีความจ�าเป็น
ต้องขอให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
ประกอบด้วยคณะกรรมการจ�านวน 3 ท่าน โดยมีรายนาม 
ดังต่อไปนี้

7. จ�านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

8. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

9. รายการอืน่ท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ 
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย 
จากคณะกรรมการบริษัท

• รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ 
คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

• พิจารณาทบทวนขอบเขตอ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  
และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นประจ�าทุกปี

• ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ 
หรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระท�าดังต่อไปน้ี ซึ่งอาจ
มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการ 
ด�าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการของบริษัทเพ่ือด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน
เวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

1. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

2. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญใน
ระบบควบคุมภายใน

3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด�าเนินการให้มี
การปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหน่ึง กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามรีายการหรอืการกระท�า 
ตามวรรคหน่ึงต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า กรรมการ 
ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัท
ได้กระท�าความผิดตามท่ีกฎหมายระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริง
เก่ียวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัททราบ และเพ่ือด�าเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า 
และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบ
เบื้องต้นให้แก่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
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ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง

1. นางชรินทร วงศ์ภูธร ประธานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

2. ศาสตราจารย์ส�าเรียง เมฆเกรียงไกร กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

3. นายฟิลิป เชียง ชอง แทน (1) กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ

(1) นายฟิลิป เชียง ชอง แทน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน แทนนายสมประสงค์ บุญยะชัย ที่ลาออกจากต�าแหน่ง โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
 ครั้งที่ 6/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนต้องมีการประชุมอย่างน้อย 
ปีละ 2 ครัง้ ซึง่ต้องมกีรรมการมาประชมุเกินกว่าก่ึงหนึง่ของจ�านวน 
กรรมการท้ังหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง จึงจะเป็นองค์
ประชุม โดยในปี 2559 มีการประชุมจ�านวนทั้งสิ้น 6 คร้ัง และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตและอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนมีขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีเป็น
ลายลักษณ์อักษรเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการก�าหนด 
ค่าตอบแทน ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

• ก�าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม
เดียวกันและสมเหตุสมผล ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน  
เพ่ือจูงใจและรักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย  
และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้อยู่ต่อไป

• จัดท�าหลักเกณฑ์และนโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมัติตามแต่กรณี

• พิจารณาให้ความเห็นชอบการก�าหนดค่าตอบแทนรายป ี
ของกรรมการ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ  
และ/หรือ น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี

• พิจารณาสอบทานผลการด�าเนินงานของบรษิทัเพ่ือใช้ประกอบ
การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสประจ�าปีของบริษัทตามผล
การชี้วัดการปฏิบัติงานและพิจารณาโบนัส และการปรับเพ่ิม 
เงนิเดอืนประจ�าปีของผูบ้รหิารระดบัสงู (สงูกว่าระดบั 15 ขึน้ไป) 
และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

• พิจารณาสอบทานข้อเสนอของฝ่ายจัดการเร่ืองปรับนโยบาย
การจ่ายเงินโบนัสพิเศษ (Special Bonus) และน�าเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

• พิจารณาให้ความเห็นชอบแผน EV Bonus (Economic Value 
Bonus) และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการด�าเนินการตามแผน  
EV Bonus รวมท้ังให้ความเห็นชอบการจัดสรร EV Bonus 
ประจ�าปีให้กับผู้บริหารของบริษัท เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณา

• พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดแย้ง 
เก่ียวกับการด�าเนินการตามแผน EV Bonus และรายงานให้
คณะกรรมการทราบ

• พิจารณาและให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงาน
เพื่อก�าหนดเงินโบนัสประจ�าปี EV Bonus และการปรับขึ้นเงิน
เดอืนประจ�าปีให้แก่ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร (CEO) ของบรษิทั 
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

• พิจารณาทบทวนโครงสร้างเงนิเดอืนและแผนค่าตอบแทนอืน่ๆ  
ของผู้บริหารระดับสูง (สูงกว่าระดับ 15 ขึ้นไป) เพื่อน�าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

• พิจารณาเห็นชอบแผนเกษียณอายุก่อนก�าหนดของผู้บริหาร
ระดับสูง (สงูกว่าระดับ 15 ข้ึนไป) เพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ

• พิจารณาเห็นชอบเรือ่งการจ้างงานและค่าตอบแทนของผูบ้รหิาร 
ระดบัสงู (สงูกว่าระดบั 15 ข้ึนไป) ซึง่รวมถึงเรือ่งการจ้าง/แต่งตัง้ 
ปรบัล�าดบัขัน้ ปรบัเงนิพิเศษ และค่าตอบแทนพิเศษอืน่ๆ เพ่ือน�า
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

• หากมีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบส�าคัญแสดงสิทธิ 
ท่ีจะซือ้หุ้น) ให้แก่กรรมการและพนักงาน คณะกรรมการก�าหนด
ค่าตอบแทนควรพิจารณาให้เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปเพ่ือจูงใจ 
ให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือให้เกิดมูลค่าเพ่ิมให้
ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
ได้อย่างแท้จริง และต้องเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นด้วย นอกจากน้ี  
หากมกีรรมการ หรอืพนกังานรายใดจะได้รบัการจดัสรรหลกัทรพัย์ 
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เกินกว่าร้อยละ 5 ของจ�านวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรร  
คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนต้องพิจารณาความเหมาะสม 
และให้ความเห็นชอบ อย่างไรก็ตาม ต้องไม่มีกรรมการรายใด
ในคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน ที่จะได้รับจัดสรรหลัก
ทรพัย์เกินกว่าร้อยละ 5 ด้วย ถงึจะมสีทิธิในการให้ความเห็นชอบ

• คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการ
บรษิทั  และมหีน้าท่ีให้ค�าชีแ้จงตอบค�าถามเก่ียวกับค่าตอบแทน
ของกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น

• ว่าจ้างทีป่รกึษาหรอืบคุคลท่ีมคีวามเป็นอสิระ เพ่ือให้ความเหน็
หรือค�าแนะน�าตามความจ�าเป็น

• พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตร และ
เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพ่ือพิจารณาอนุมตัเิปลีย่นแปลง

• รายงานผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับ
ทราบเป็นประจ�า รวมทั้งประเด็นส�าคัญต่างๆ ที่คณะกรรมการ
บริษัทควรได้รับทราบ 

• รายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตรในปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือ
หุ้น เช่น ในรายงานประจ�าปี หรือตอบค�าถามในการประชุม
ผู้ถือหุ้น รวมถึงรายงานนโยบายด้านค่าตอบแทนกรรมการ 
หลักการ/เหตุผล และวัตถุประสงค์ของนโยบายโดยเปิดเผยไว ้
ในรายงานประจ�าปี

• ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจ�าทุกปี

• มีอ�านาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้อง 
ของบรษิทัมาให้ความเหน็ เข้าร่วมประชมุ หรอืให้ข้อมลูทีเ่ก่ียวข้อง

• ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (Governance  
and Nomination Committee)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประกอบด้วยกรรมการ
อย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 โดยให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งประธานคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหา และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
ท�าหน้าท่ีเป็นเลขานุการของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา เว้นแต่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะมอบ
หมายเป็นอย่างอื่น

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการด�ารงต�าแหน่ง
คราวละ 3 ปี และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่งพ้นจาก
ต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ไม่เกิน 3 
วาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นว่ามีความจ�าเป็น
ต้องขอให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไป 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน โดยมีรายนาม
ดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง

1. นางภัทรียา เบญจพลชัย (1) ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

2. ศาสตราจารย์ส�าเรียง เมฆเกรียงไกร กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

3. นายฟิลิป เชียง ชอง แทน (2) กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

หมายเหตุ
(1) นางภทัรยีา เบญจพลชยั ได้รบัแต่งตัง้เป็นประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา แทนนางชรินทร วงศ์ภูธร ท่ีลาออกจากต�าแหน่ง โดยมติทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั  
 ครั้งที่ 6/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
(2) นายฟิลิป เชียง ชอง แทน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา แทนนายสมประสงค์ บุญยะชัย ที่ลาออกจากต�าแหน่ง โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
 ครั้งที่ 6/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหาต้องมกีารประชมุอย่างน้อย
ปีละ 2 ครัง้ โดยต้องมกีรรมการมาประชมุเกินกว่าก่ึงหนึง่ของจ�านวน
กรรมการท้ังหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง จึงจะเป็นองค์
ประชุม ในปี 2559 มีการประชุมจ�านวนทั้งสิ้น 3 ครั้ง และรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตและอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
และสรรหา

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีขอบเขตอ�านาจหน้าที่
เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
ดังนี้ 
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ด้านการพิจารณาสรรหา

• ก�าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการ 
และกรรมการชุดย่อยของบริษัท

• พิจารณาสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบคุคลท่ีมคีณุสมบตัิ
เหมาะสมทีจ่ะมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาองค์
ประกอบของคณะกรรมการจากประสบการณ์ ทักษะ ความรู้  
ความช�านาญเฉพาะด้านอย่างน้อยด้านหนึง่ด้านใด ต้องเป็น 
ผู ้ท่ีพร้อมอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการบริษัท 
อย่างเต็มท่ี และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
รวมถึงต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ 
ของบริษัท นอกจากนี้  ในการสรรหาคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา อาจใช้บรกิารบรษิทั 
ทีป่รกึษาภายนอก (Professional Search Firm) และ/หรอื ใช้ 
ฐานข้อมูลจากท�าเนียบกรรมการ (IOD Chartered  
Director) เพ่ือน�ามาประกอบการพิจารณาตามทีเ่ห็นสมควร
เพื่อสรรหาบุคคลที่จะมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท ต่อ
คณะกรรมการบรษิทัพิจารณาและเสนอขออนมุตัแิต่งต้ังต่อ
ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ หรอืให้คณะกรรมการบรษิทัพิจารณาอนุมติั

• พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมท่ีจะด�ารงต�าแหน่งประธาน
คณะกรรมการบรหิารและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ในกรณี
ที่มีต�าแหน่งว่างลง และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อแต่งตั้งต่อไป

• พิจารณาเสนออนุมัติแต่งตั้งบุคคลท่ีจะด�ารงต�าแหน่งเป็น
กรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อ 
คณะกรรมการบริษัท

• พิจารณาเสนอชือ่บคุคลของบรษิทัท่ีจะไปด�ารงต�าแหน่งเป็น
กรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วม และบริษัท
ร่วมค้าของบริษัท

• คณะกรรมการสรรหาได้เปิดเผยนโยบายและรายละเอียด
ของกระบวนการสรรหาในรายงานประจ�าปี

ด้านบรรษัทภิบาล

• ก�าหนดนโยบายการปฏบิตัใิห้เป็นไปตามนโยบายการก�ากับ
ดแูลกิจการท่ีดขีองบรษิทั รวมท้ัง พิจารณาทบทวนนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัททุกๆ ปี พร้อมเสนอ 
ปรับปรุงแก้ไขนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

• จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ส่งเสริมให้กรรมการ 
ได้รบัการอบรมและพัฒนาความรูอ้ย่างต่อเน่ือง เพ่ือช่วยให้
กรรมการสามารถท�าหน้าที ่และก�ากับดูแลกิจการของบรษิทั
อย่างมีประสิทธิภาพ

• พิจารณาก�าหนดหลกัเกณฑ์ในการสบืทอดผูบ้รหิารระดับสงู  
ต้ังแต่ระดับหัวหน้าคณะผู้บรหิารด้านต่างๆ (UC) ทีร่ายงาน
ตรงต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) เพ่ือเสนอคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�าทุกปี อย่างน้อย
ปีละ1 ครั้ง

• จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปี ของ 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการแต่ละชุด (รวมทั้ง
ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ 
บรรษทัภิบาลและสรรหา) และกรรมการแต่ละคน ตลอดจน 
ท�าหน้าท่ีสอบทานผลการประเมินของคณะกรรมการ 
แต่ละชุด และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท

• จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร (CEO) เป็นประจ�าทุกปี และรายงานผลต่อคณะ
กรรมการบริษัท

• ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพ่ือให้ 
ความเห็น หรือค�าแนะน�าตามความจ�าเป็นตามระเบียบ 
ข้อบังคับของบริษัท

• พิจารณาทบทวน และประเมินความเพียงพอของกฎบัตรนี้  
และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
เปลี่ยนแปลง

• รายงานผลการปฏิบัติงานท่ีส�าคัญให้คณะกรรมการ 
บริษัทรับทราบเป็นประจ�า รวมท้ังประเด็นส�าคัญต่างๆ  
ที่คณะกรรมการบริษัทควรได้รับทราบ

• ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. คณะกรรมการบรหิาร (Executive Committee)

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน  
ทีม่ปีระสบการณ์และคณุสมบตัเิหมาะสม โดยให้คณะกรรมการ
บริษัทแต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริหาร และเลขานุการ
คณะกรรมการบรษิทัท�าหน้าทีเ่ป็นเลขานกุารของคณะกรรมการ
บรหิาร เว้นแต่คณะกรรมการบรหิารจะมอบหมายเป็นอย่างอืน่ 

กรรมการบริหารต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู ้ ความสามารถ  
มคีวามซือ่สัตย์ สุจรติ มจีรยิธรรมในการด�าเนินธุรกิจ และมเีวลา
เพียงพอท่ีจะอทุศิความรู ้ความสามารถ และปฏิบตัหิน้าท่ีให้แก่

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)138



ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง

1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร

2. นายเกว็ก บัค ไช กรรมการบริหาร

3. นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ กรรมการบริหาร

4. นายเอนก พนาอภิชน กรรมการบริหาร

5. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ กรรมการบริหาร

6. นายฟิลิป เชียง ชอง แทน (1) กรรมการบริหาร

หมายเหตุ

(1) นายฟิลิป เชียง ชอง แทน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารเพิ่มเติม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 มีผลตั้งแต ่
 วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

บรษิทัได้ รวมถึงต้องมคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยบรษิทัมหาชนจ�ากัดและกฎหมายอืน่ทีเ่ก่ียวข้อง 
นอกจากน้ี กรรมการบรหิารไม่สามารถประกอบกิจการ เข้าเป็น
หุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นท่ีมีสภาพอย่าง
เดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะท�า

เพ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่
จะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย
กรรมการจ�านวน 6 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริหารต้องมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
โดยต้องมีกรรมการบริหารมาประชุมเกินกว่าก่ึงหนึ่งของจ�านวน
กรรมการบรหิารทีค่ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้ จงึจะเป็นองค์ประชมุ 
ในปี 2559 มกีารประชมุจ�านวนท้ังสิน้ 19 ครัง้ และรายงานต่อคณะ
กรรมการบริษัท 

ขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบรหิารมขีอบเขตอ�านาจหน้าทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร
เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท ดังนี้

• พิจารณาและน�าเสนอเป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ
ของบรษิทัต่อคณะกรรมการบรษิทั ก�ากับดแูลการด�าเนนิงาน 
ของบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และ
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท กฎหมาย กฎระเบียบ  
ข้อบงัคบัของบรษิทั และเงือ่นไขพันธะสญัญาทีผ่กูพันบรษิทั

• ก�าหนดแนวทางการด�าเนินการ การพัฒนา และการขยาย
ธุรกิจให้เป็นไปตามแนววิสยัทศัน์ พันธะกิจ กลยุทธ์ นโยบาย 
และมติของคณะกรรมการบริษัท

• ก�ากับและติดตามผลการด�าเนินงานและฐานะการเงิน 
ของบริษัท และรายงานผลการด�าเนินงาน พร้อมวิธีแก้ไข 
ถ้าผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมายให้กรรมการ
บริษัทรับทราบเป็นประจ�าทุกเดือน

• แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่

• พิจารณาและให้ความเหน็แก่คณะกรรมการบรษิทัเก่ียวกับ
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

• พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเก่ียวกับการลงทุน 
และจ�าหน่ายทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน
และการบรหิารเงนิ การบรหิารงานท่ัวไป และรายการอืน่ใด 
ท่ีเก่ียวกับธุรกิจของบริษัท ภายในขอบเขตอ�านาจท่ีได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

• แต่งต้ังผู้บริหารบริษัท เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีทุกต�าแหน่งตาม
อ�านาจบริหารบุคคล และกลั่นกรองแต่ตั้งผู้บริหารระดับสูง
(UC) ขึ้นไป เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการ

• พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นในกิจกรรมใดๆ ซึ่งคณะ
กรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดอื่นเป็น
ผู้ด�าเนินการไว้แล้ว

• พิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยง และระบบ 
การควบคุมภายในของบริษัท

• คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ�านาจช่วงให้ผู้บริหาร หรือ
บุคคลใดบุคคลหน่ึง มีอ�านาจในการด�าเนินการในเรื่องใด 
เรือ่งหนึง่หรอืหลายเรือ่งตามท่ีคณะกรรมการบรหิารพิจารณา
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เห็นสมควรได้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหาร 
และ/หรอื การมอบอ�านาจช่วงต้องไม่เป็นการอนมุตัริายการ
ที่ เ ก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วน 
ได้เสีย ตามท่ีก�าหนดในข้อบังคับของบริษัท และตามท่ี
ก�าหนดโดยคณะกรรมการบรษิทั และหน่วยงานก�ากับดแูล 

• ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพ่ือให้ 
ความเห็นหรือค�าแนะน�าตามความจ�าเป็น 

• มีอ�านาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้อง
ของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องตามที่จ�าเป็น

• รายงานผลการปฏบิตังิานทีส่�าคญัของคณะกรรมการบรหิาร 
ให้คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบเป็นประจ�าทกุเดอืน  ในวาระ 
การรายงานของประธานคณะกรรมการบริหาร

• ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และประเมิน
ความเพียงพอของกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารเป็น 

ประจ�าทุกปี โดยอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหา

• ด�าเนนิการอืน่ๆ  ใด หรอืตามอ�านาจและความรบัผดิชอบตาม 
ทีค่ณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราวๆ ไป

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Committee)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ 
ไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่มากกว่า 15 คน โดยเป็นกรรมการบรษิทั
และผู้บริหารระดับสูงท่ีมีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์ และ
อุทิศเวลาให้การบริหารและด�าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
ด้านการบริหารความเส่ียงและสอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัท มีหน้าท่ีในการก�ากับและบริหารความเสี่ยงทั้งหมด
ในพ้ืนที่ที่เก่ียวข้องทางด้านการเงิน การพาณิชย์ กฎหมาย 
ตรวจสอบภายใน การก�ากับการปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ การก�ากับ
ดูแลกิจการ การปฏิบัติงาน เทคโนโลยีสานสนเทศ ความยั่งยืน 
อุตสาหกรรม และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 13 ท่าน โดยมรีายนามดงัต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง

1. นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นายวิชัย กิตติวิทยากุล กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นายธีระยุทธ บุญโชติ กรรมการบริหารความเสี่ยง

6. นายธีรวัฒน์ กุสลางกูรวัฒน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

7. นายเอกชัย ภัคดุรงค์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

8. นายประมุข ชัยวงศ์วุฒิกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง

9. นายสุพจน์ ชินวีระพันธุ์ (1) กรรมการบริหารความเสี่ยง

10. นายภาวิษฏ์ งานส�าเร็จ กรรมการบริหารความเสี่ยง

11. นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง กรรมการบริหารความเสี่ยง

12. นายสลิล จารุจินดา กรรมการบริหารความเสี่ยง

13. นายประวินทร์ คุโรวาท กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ

(1) นายสุพจน์ ชินวีระพันธุ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
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คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งต้องมกีารประชมุอย่างน้อยไตรมาส
ละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม โดยต้องมีกรรมการบริหาร 
ความเสีย่งเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจ�านวนคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงท้ังหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม ในปี 2559  
มกีารประชมุจ�านวนท้ังสิน้ 4 ครัง้ และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั 

ขอบเขตและอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีเป็น 
ลายลักษณ์อักษรเป็นไปตามค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

• ก�าหนดหลกัเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการในการประเมนิ 
และบรหิารความเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทั รวมทัง้ทบทวน 
ความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบรหิารความเสีย่ง
เป็นประจ�าทุกปี

• จดัให้มกิีจกรรมการประเมนิความเสีย่ง จดัล�าดบัความเสีย่ง 
พร้อมทัง้ก�าหนดแนวทางและกลยุทธ์การบรหิารความเสีย่ง 
เพ่ือให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ภายใต้ต้นทุน 
ที่เหมาะสม

• ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความ
เสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได ้รับอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริษัท

• ดูแลส่งเสริมให้ผู ้บริหารและพนักงานให้มีความรู้ความ
เข้าใจและรับทราบหน้าที่ของตนในการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัท

• รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริหารอย่างสม�่าเสมอเก่ียวกับการ
บรหิาร การด�าเนินงาน และสถานะความเสีย่งของบรษิทั และ 
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องด�าเนินการปรับปรุง
แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่ก�าหนด

• พิจารณาทบทวนขอบอ�านาจและความรบัผดิชอบเป็นประจ�า 
ทกุปี และเสนอขออนุมตักิารเปลีย่นแปลงต่อคณะกรรมการ
บริษัท

6. คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable  
Development Committee)

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างย่ังยืนประกอบด้วยกรรมการ
บรษิทัและกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารระดบัสงูรวมอย่างน้อย 5 คน 
ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และอุทิศเวลาให้การ
บริหารและด�าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนา
อย่างย่ังยืนและสอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท  
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยประธาน 
คณะกรรมการต้องผ่านความเห็นชอบจากกรรมการและการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และให้ผู ้อ�านวยการส�านัก
ส่ือสารองค์ท�าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ เว้นแต่คณะกรรมการบรษิทั
จะมอบหมายให้เป็นอย่างอื่น

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 10 ท่าน โดยมรีายนามดงัต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง

1. นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. นายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4. นายธีระยุทธ บุญโชติ กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

5. นายธีรวัฒน์ กุสลางกูรวัฒน์ กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

6. นายเอกชัย ภัคดุรงค์ กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

7. นายสลิล จารุจินดา กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

8. นางกรรธิมา เอื้อวิทยา กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

9. นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

10. นายภาวิษฏ์ งานส�าเร็จ(1) กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หมายเหตุ
(1)  นายภาวิษฏ์ งานส�าเร็จ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยื่น เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559
(2)  นางสาวฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์ ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559
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คณะกรรมการการพัฒนาอย่างย่ังยืนต้องมีการประชุมอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม โดยต้องมีกรรมการเข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนคณะกรรมการทั้งหมด จึงจะ
ถือว่าครบองค์ประชุม ในปี 2559 มีการประชุมจ�านวนทั้งสิ้น 3 ครั้ง 
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตและอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการการพัฒนา 
อย่างย่ังยนื

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างย่ังยืนมีขอบเขตอ�านาจหน้าท่ี 
เป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นไปตามกฎบตัรคณะกรรมการการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

• พิจารณาและก�าหนดเป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจน
แผนด�าเนินงานเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนที่สอดคล้องกับ
การด�าเนินธุรกิจท้ังในด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม
ขององค์กร 

• ก�าหนดระยะเวลาในการด�าเนินงาน ตลอดจนผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละด้านอย่างชัดเจน

• ก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม นโยบาย กลยุทธ์ แผนการ
ด�าเนินงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ผ่านคณะท�างานการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

• ก�าหนดประเด็นส�าคัญและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษัทเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่สอดคล้อง
กับกรอบแนวทางในการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท  
เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

• มีอ�านาจหน้าที่ในการขอข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
และมีอ�านาจในการเชิญผู ้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องมาประชุม 
หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่จ�าเป็น

• มีอ�านาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะท�างานการพัฒนา
อย่างย่ังยืน (SDWG) เพ่ือร่วมรับผิดชอบและด�าเนินงาน 
ในด้านต่างๆ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

• พิจารณาให้ค�าแนะน�าและพิจารณาอนุมัติรายงานการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

• รายงานการด�าเนินงานให้คณะกรรมการบรษิทัทราบอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง และรายงานสรุปการด�าเนินงานตอนสิ้น
ปีงบประมาณ

• ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และการปฏิบัติงาน
โดยรวมของคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งคณะ 
ตลอดจนประเมินความพอเพียงของกฎบัตรน้ี เป็นประจ�า
ทุกปี

• ด�าเนินการอื่นๆที่เห็นสมควร เพื่อให้การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของบริษัทบรรลุตามเป้าหมายท่ีก�าหนด หรือตามที่คณะ
กรรมการบริษัทมอบหมาย
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การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2559

รายชื่อกรรมการ

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
กําหนดค่า
ตอบแทน

คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล 
และสรรหา

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
การพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน

1. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี 13/13

2. นางชรินทร วงศ์ภูธร (1) 13/13 6/6 1/1

3. ศาสตราจารย์ส�าเรียง เมฆเกรียงไกร 12/13 6/6 3/3

4. นางภัทรียา เบญจพลชัย (2) 7/8 2/2

5. นายสมประสงค์ บุญยะชัย (3) 3/3 1/1

6. นายฟิลิป เชียง ชอง แทน (4) 3/3 2/2 10/10

7. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ 19/19

8. นายเกว็ก บัค ไช 19/19

9. นายเอนก พนาอภิชน 19/19

10. นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ 19/19 4/4 2/3

11. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ 19/19 4/4 1/3

12. นายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ 3/4 2/3

13. นายวิชัย กิตติวิทยากุล   3/4

14. นายธีระยุทธ บุญโชติ 4/4 3/3

15. นายธีรวัฒน์ กุสลางกูรวัฒน์ 4/4 3/3

16. นายเอกชัย ภัคดุรงค์ 4/4 3/3

17. นายประมุข ชัยวงศ์วุฒิกุล 4/4

18. นายสุพจน์ ชินวีระพันธุ์ (5) 2/3

19. นายภาวิษฏ์ งานส�าเร็จ(6) 3/4 0/2

20. นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง 4/4 2/3

21. นายสลิล จารุจินดา 4/4 3/3

22. นายประวินทร์ คุโรวาท 4/4

23. นางกรรธิมา เอื้อวิทยา 3/3

24. นางสาวฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์ (7) 3/3

หมายเหตุ
(1) นางชรินทร วงศ์ภูธร ลาออกจากประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
(2) นางภัทรียา เบญจพลชัย ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติม และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา แทนนางชรินทร วงศ์ภูธร ที่ลาออก       
 จากต�าแหน่ง โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
(3) นายสมประสงค์ บุญยะชัย ลาออกจากกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
(4) นายฟิลิป เชียง ชอง แทน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา แทนนายสมประสงค์ บุญยะชัย ที่ลาออกจากต�าแหน่ง และได้รับ 
 แต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารเพิ่มเติม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
(5) นายสุพจน์ ชินวีระพันธุ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 13 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
(6) นายภาวิษฏ์ งานส�าเร็จ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพิ่มเติม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2559 เป็นต้นไป
(7) นางสาวฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์ ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป
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2.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ และผูบ้รหิารระดับสูง

(1) การสรรหากรรมการอสิระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ รวมถึงคุณสมบัติ 
และกระบวนการสรรหา ได้เปิดเผยไว้แล้วใน หมวดที ่5 บทบาท
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ > 1. โครงสร้าง 
คณะกรรมการบริษัท > 1.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

(2) การสรรหากรรมการ และผูบ้รหิาร

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและ
สรรหาเพ่ือท�าหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือก และกลั่นกรอง
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพ่ือการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้ง 
ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตามนโยบายการสรรหากรรมการของ
บริษัท โดยในการพิจารณาคัดเลือกจะค�านึงถึงสัดส่วน จ�านวน 
ความหลากหลาย และองค์ประกอบของคณะกรรมการท่ี 
เหมาะสมในด้านต่างๆ โดยจะพิจารณาจากทักษะ และความรู้ 
ความช�านาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการบริษัทที่ต้องการ
เพ่ิมเตมิและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนนิธุรกิจของบรษิทั 
รวมถึงต้องเป็นผู้ที่พร้อมในการอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการบริษัทอย่างเต็มที่ และต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามกฎหมาย และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
จดทะเบียน โดยมีหลักเกณฑ์การสรรหา รวมถึงข้ันตอนการ 
คัดเลือกกรรมการ ดังนี้

1. ก�าหนดหลักเกณฑ์

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะพิจารณาสรรหา
กรรมการโดยมีการจัดท�า Board Skill Matrix เพ่ือใช้เป็น
เกณฑ์การพิจารณาคณุสมบติัของกรรมการทีต้่องการสรรหา  
โดยพิจารณาจากทักษะที่จ�าเป็นซึ่งยังขาดอยู ่ในคณะ
กรรมการบรษิทั และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนนิธุรกิจ 
ของบริษัท

2. วิธีการสรรหา

พิจารณาสรรหาบุคคลโดย

• เปิดโอกาสให้คณะกรรมการแต่ละท่านเสนอชื่อบุคคล 
ที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่เหมาะสม

• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบุคคลที่เห็นสมควร
ได้รับการพิจารณาผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่บริษัทก�าหนด

เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2559 ทางบริษัทได ้แจ ้งต ่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ ้นทราบว่า  
ได้พ้นก�าหนดระยะเวลาการเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือเข้า
รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏว่าไม่ม ี
ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลท่ีเห็นสมควรและมีคุณสมบัติ
เหมาะสมได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

• ให้บริษัทท่ีปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) 
ช่วยคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

• ให้เลขานุการบริษัท น�ารายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
ตามทีป่รากฏอยู่ในฐานข้อมลูกรรมการ (Director Pool) ของ 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
และท�าเนยีบกรรมการ (กรรมการอาชพี)ของสมาคมส่งเสรมิ
สถาบันกรรมการบริษัทไทย มาประกอบการพิจารณา

3. การคัดเลือก

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จะท�าการประเมิน
คุณสมบัติเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และ 
คัดเลือกผู้ที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม

4. การแต่งตั้ง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะเสนอชื่อบุคคล 
ที่พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บรษิทัพิจารณาเห็นชอบ ก่อนน�าชือ่เสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุ้น 
เพ่ือเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ในกรณีแต่งตั้งกรรมการท่ี 
ถึงคราวต้องออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 

ส�าหรับกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการว ่างลงเพราะเหตุอื่น 
นอกจากออกตามวาระ ให้เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาแต่งตั้งแทน

อย่างไรก็ดี การเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู ้ ถือหุ ้น  
มีหลักเกณฑ์และวิธีการ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท 
โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ในการประชมุสามญัประจ�าปีทุกครัง้ กรรมการต้องพ้นจาก
ต�าแหน่งตามวาระเป็นจ�านวน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการท่ีอยูใ่น
ต�าแหน่งนานทีส่ดุน้ันเป็นผูอ้อกจากต�าแหน่ง และกรรมการที่
ออกตามวาระน้ีอาจถูกเลอืกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งต่อได้

2. ให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ ์
และวิธีการดังต่อไปนี้
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2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ถือ

2.2 ผู ้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ท้ังหมด 
ตามข้อ 2.1 เพ่ือที่จะเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ 
หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคล
หลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใด
มากน้อยเพียงใดไม่ได้

2.3 บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมาเป็น 
ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการ 
ทีจ่ะพึงมหีรอืจะพึงเลอืกต้ังในครัง้นัน้ ในกรณีทีบ่คุคล
ซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง 
เท่ากันเกินจ�านวนกรรมการทีจ่ะพึงมหีรอืจะพึงเลือกต้ัง
ในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. กรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจาก
ออกตามวาระดังกล่าว ให้คณะกรรมการมีมติด้วยคะแนน 
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่เหลืออยู่เลือกบุคคลใด 
บุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามมาตรา 68 แห ่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 
จ�ากัด พ.ศ.2535 เข้ามาเป็นกรรมการแทนในการประชุม 
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะ 
เหลืออยู่ไม่ถึงสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทน 
ดงักล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงวาระทียั่งเหลืออยู่ 
ของกรรมการที่ตนแทน 

การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร

ส�าหรับการสรรหาและแต่งตั้งผู ้บริหาร ได้เปิดเผยไว้แล้ว 
ใน หมวดที่ 5 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
ข้อ 12 การสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหาร

2.4 การกำากับดูแลการดำาเนนิงานของบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม

คณะกรรมการบริษัทใช้อ�านาจในการก�ากับดูแลบริษัทย่อยและ 
บรษิทัร่วม โดยใช้อ�านาจหน้าท่ีในการบรหิารงาน ตามวัตถุประสงค์ 
ข้อบังคับ และมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้นของบริษัท ซ่ึงจะท�าการ
บรหิารงานผ่านท่ีประชมุคณะกรรมการ โดยการพจิารณาและอนมุตั ิ
และ/หรือ ให้อ�านาจแก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และ/หรือ 
มอบอ�านาจให้แก่บุคคลใดแล้วแต่กรณี เพ่ือการบริหารงาน  
โดยการส่งตัวแทนไปนั้นจะต้องเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษัท อย่างไรก็ตาม การด�าเนินการบริหารน้ันจะต้องอยู่ภายใต ้
การก�ากับดูแลของคณะกรรมการบริษัทซึ่งจะต้องเป็นไปด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
อย่างสูงสุดเป็นส�าคัญ

คณะกรรมการบรษิทัจะก�ากับดแูลโดยการมอบอ�านาจให้กรรมการ 
และ/หรือ ผู้บริหาร เข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัทย่อย และ/หรือ 
บรษิทัร่วม โดยจะมมีาตรการและขัน้ตอนในการบรหิารจดัการผ่าน
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  
จะท�าการคดัเลอืกบคุคลท่ีมคุีณสมบตัเิหมาะสมท่ีจะด�ารงต�าแหน่ง
เป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร แล้วแต่กรณี ผ่านที่ประชุม 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เพ่ือพิจารณาเลือกบุคคล 
ท่ีเห็นสมควร แล้วจงึน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพ่ือพจิารณา
และแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ต่อไป

ทั้งนี้ กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ท่ีได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว  
จะต้องด�าเนินการบรหิารงานให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการ
บรษิทัได้มอบหมายไว้ โดยจะต้องยึดหลกัการก�ากับดแูลกิจการท่ีด ี
จรรยาบรรณ และนโยบายต่างๆ ของบริษัท ท่ีได้มีการวางไว ้
อย่างเคร่งครดั ซึง่ยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และบรษิทัเป็นหลกั 
โดยไม่สามารถด�าเนินการใดๆ อันขัดต่อวัตถุประสงค์ และ 
ข้อบังคับของบริษัท รวมถึงจะต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามระบบ
ควบคมุภายใน อกีทัง้การด�าเนินงานในกิจการบรหิารจะต้องเป็นไป 
ตามแบบแผนท่ีดีโดยไม่ขัดต่อนโยบายของบริษัทในเรื่องต่างๆ  
อาทิเช่น วิธีการปฏิบัติในการออกเสียงในแต่ละวาระ ขั้นตอนการ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กลไกการก�ากับดูแล การ
เปิดเผยข้อมูลส�าหรับฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน  
การท�ารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน การได้มาหรือจ�าหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่ประกอบ
ธุรกิจหลักและมีความเหมาะสม รัดกุม เพียงพอ ซึ่งการด�าเนินการ 
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และหลักกฎหมายต่างๆ  
ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการก�ากับดูแลที่ดี และแนวปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice) ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

2.5 การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมลูภายใน

บรษิทัมนีโยบายห้ามมใิห้ ผูบ้รหิาร และพนักงานทกุระดบั น�าข้อมลู
บริษัทไปเปิดเผยหรือน�าไปใช้ส่วนตน หรือกระท�าการที่อาจมีการ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากฝ่าฝืนบริษัทถือว่าเป็นความผิด 
อย่างร้ายแรงและก�าหนดบทลงโทษขั้นสูงสุด

บรษิทัยังก�าหนดให้ผู้บรหิาร และพนักงาน ซึง่อยู่ในหน่วยงานทีท่ราบ 
ข้อมูลภายในหลีกเลี่ยง หรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทใน
ช่วงระยะเวลา 1 เดอืน ก่อนการเปิดเผยงบการเงนิให้แก่สาธารณชน 
นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้บริหารในระดับ
ต่างๆ เก่ียวกับภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลักทรัพย ์
และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทท้ังของ
ตนเอง คู ่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส�านักงาน 
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คณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตามมาตรา 59 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
รวมทั้ง บทลงโทษและตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ส่วนการสนับสนุนข้อมูลให้กับบริษัทในเครือ บริษัท
ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล เช่น การขอ
หนังสือข้อตกลงในการเก็บรักษาความลับและการห้ามถ่ายข้อมูล
เอาสารโดยไม่ได้รับอนุญาต

ในปี 2559 บริษัทได้ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ 
ของบริษัท โดยอ้างอิงจาก ISO 27001 เป็นเกณฑ์ในการปรับปรุง 
เพ่ือให้เป็นมาตรฐานสากลและมีการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายด้านความปลอดภัยด้านระบบ
สารสนเทศ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กันไปอีกด้วย 

2.6 ค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชี

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ี(Audit Fees)

บริษัทและบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
ให้แก่ส�านักงานสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ 
สอบบัญชี จ�ากัด ดังนี้ 

บริษัท
ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี

(ล้านบาท)

บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) 1.86

 บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 5.90

รวมค่าสอบบัญชี 7.76

Out-of-pocket 0.03

รวมค่าสอบบัญชีและ  
Out-of-pocket 7.79

(2) ค่าตอบแทนอืน่ (Non-Audit Fees)

บรษิทัได้จ่ายค่าตอบแทนจากการตรวจสอบส�าหรบักรณีเฉพาะ
เรื่อง และค่าบริการให้ค�าปรึกษาด้านอื่นที่ไม่เก่ียวข้องกับงาน
สอบบญัช ีให้แก่ส�านกังานสอบบญัช ีบรษิทั ดลีอยท์ ทูช้ โธมทัสุ  
ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด เป็นจ�านวนเงิน 3.20 ล้านบาท
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