รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ประจำ�ปี 2561
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ส�ำเรียง เมฆเกรียงไกร เป็น ประธาน
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา แทน นางภัทรียา เบญจพลชัย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561
ดังนั้น คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ส�ำเรียง เมฆเกรียงไกร ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา นางภัทรียา เบญจพลชัย และนายเกว็ก บัค ไช กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และมีนางสาวยุพาพรรณ
ปานเคลือบทอง เลขานุการบริษัท ท�ำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตร และตามที่รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั อย่างครบถ้วนด้วยความรอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็นอิสระเพือ่ ประโยชน์โดยรวมต่อบริษทั และผูถ้ อื หุน้ อย่างเหมาะสม
โดยมีหน้าที่รับผิดชอบที่ส�ำคัญ ได้แก่ การพัฒนาและก�ำกับดูแลให้บริษัทด�ำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน
รวมถึงการพิจารณาและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง สามารถสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
1. ด้านการพิจารณาสรรหา
พิจารณาเสนอแต่งตัง้ กรรมการใหม่ ซึง่ เป็นผูแ้ ทนจากกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ นางอาทิตยา สุธาธรรม และน�ำเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติแต่งตั้งเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561
พิจารณาเสนอแต่งตัง้ กรรมการทีม่ กี ำ� หนดพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ซึง่ ได้แก่ นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ศาสตราจารย์หริ ญ
ั
รดีศรี นายเกว็ก บัค ไช และนายเอนก พนาอภิชน
ทั้งนี้ นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ได้มีหนังสือแจ้งขอลาออกจากต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอิสระมายังบริษัท
โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2561 และศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอต่อวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการอิสระของบริษัทต่อไป
โดย นายเกว็ก บัค ไช และนายเอนก พนาอภิชน ได้รับพิจารณาให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้น�ำเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นประธานเจ้าหน้าที่
บริหารทีไ่ ด้กำ� หนด โดยได้พจิ ารณาและเสนอแต่งตัง้ นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร แทนนายไพบูลย์
ภานุวัฒนวงศ์ ที่ลาออก และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ในการสืบทอดต�ำแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูง ตัง้ แต่ระดับหัวหน้าคณะผูบ้ ริหารทุกด้าน ทีร่ ายงานตรงต่อประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถด�ำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สืบทอดต�ำแหน่ง
ในกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงเกษียณอายุ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
พิจารณาทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้แทนในบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างและองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับกลยุทธ์ และสภาพธุรกิจของแต่ละบริษทั รวมถึงเพือ่ ให้แน่ใจว่า บริษทั มีการติดตาม
ควบคุมดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมายและการหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
พิจารณาปรับเปลีย่ นโครงสร้างองค์กร เพือ่ ให้สอดคล้องกับสภาพธุรกิจ แผนการด�ำเนินงาน และกลยุทธ์ทเี่ ปลีย่ นไปของบริษทั และน�ำเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
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พิจารณาทบทวนตาราง Board Skills Matrix เพื่อเป็นการสอบทานโครงสร้าง องค์ประกอบ และความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และใช้ประกอบการพิจารณาในการสรรหากรรมการ และให้เห็นถึงความจ�ำเป็นต่อองค์ประกอบของ
คณะกรรมการที่ยังขาดอยู่
ดูแลให้มกี ารปฐมนิเทศส�ำหรับกรรมการใหม่ โดยมีเลขานุการบริษทั และผูบ้ ริหารจากสายงานต่าง ๆ เป็นผูบ้ รรยายชีแ้ จงให้กรรมการใหม่ได้
รับทราบถึงการบริหารงาน ลักษณะธุรกิจตลอดจนแนวปฏิบัติในการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท
2. ด้านบรรษัทภิบาล
ทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ซึง่ ได้พจิ ารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั อนุมตั แิ ก้ไขปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการให้มีความทันสมัย โดยพิจารณาเพิ่มหลักเกณฑ์ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนประจ�ำปี 2560
ที่จัดท�ำและเผยแพร่โดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และติดตามผลการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดี
นอกจากนี้ บริษทั ยังได้สง่ เสริมให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักธรรมาภิบาลอย่างสม�ำ่ เสมอ ผ่านการสือ่ สารนโยบายของบริษทั ให้พนักงานได้รบั
ทราบ การจัดอบรม และการจัดท�ำบทเรียนออนไลน์ อาทิเช่น หลักสูตรจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ หลักสูตรนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการ และหลักสูตรนโยบายต่อต้านการทุจริต เพือ่ ส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจ และปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และนโยบายต่าง ๆ ของ
บริษัทได้อย่างถูกต้อง
ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และเห็นว่ากฎบัตรคณะกรรมการชุดปัจจุบันยังคงเพียงพอและสอดคล้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมถึงสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ทบทวนและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเอง โดยเห็นว่าโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะสม และสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ผลจากการที่บริษัทได้ให้ความส�ำคัญต่อการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับรางวัลต่าง ๆ
ด้านบรรษัทภิบาล ดังนี้
ได้รบั การประเมินจากผลส�ำรวจรายงานการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั จดทะเบียน ประจ�ำปี 2561 โดยมีคะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ “ดีเลิศ”
หรือ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 (2556-2561) จากผลการส�ำรวจประจ�ำปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทได้รับรางวัล “ASEAN Corporate Governance Awards” ระดับ TOP 50 ASEAN PLCs ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ในฐานะบริษัท
จดทะเบียนไทยที่ได้รับการประเมินผลการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล
ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ “Thailand Sustainability Investment (THSI)” ประจ�ำปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
ได้รับการรับรองในฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ต่อเนื่องเป็นวาระที่ 2 หลังจากได้รับใบรับรองครั้งแรกเมื่อปี 2558
การได้รบั รางวัลและประกาศเกียรติคณ
ุ ข้างต้นเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นถึงความยึดมัน่ ในการด�ำเนินงานของบริษทั บนหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ เป็นการเสริมสร้างความเชือ่ มัน่ ต่อการบริหารจัดการองค์กรให้กบั ผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย ทัง้ นี้ บริษทั จะยัง
ยึดมั่นและรักษาคุณภาพในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อไปเพื่อความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ในนามคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

(ศาสตราจารย์ส�ำเรียง เมฆเกรียงไกร)
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
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