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รายงานคณะกรรมการบรรษัท ภิบ าลและสรรหา ประจําปี 2562
เรี ยน ท่ านผู้ถ อื หุ้น บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหายังคงประกอบด้ วย กรรมการ 3 ท่าน ได้ แก่ ศาสตราจารย์สําเรี ยง เมฆเกรี ยงไกร
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา นางภัทรี ยา เบญจพลชัย และนายเกว็ก บัค ไช กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
และมีนางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง เลขานุการบริษัท ทําหน้ าที่เลขานุการคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ ปฎิบตั ิหน้ าที่ตามขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตร และตามที่
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทอย่างครบถ้ วนด้ วยความรอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็ นอิสระเพื่อประโยชน์
โดยรวมต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
โดยมีหน้ าที่รับผิดชอบที่สําคัญ ได้ แก่ การพัฒนาและกํากับดูแลให้ บริ ษัทดําเนินงานภายใต้ หลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อให้
องค์กรเติบโตอย่างยัง่ ยืน รวมถึงการพิจารณาและสรรหาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ โดยในปี
2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีการประชุมทังสิ
้ ้น 4 ครัง้ สามารถสรุปสาระสําคัญ ได้ ดงั นี ้
1. ด้ านการพิจ ารณาสรรหา
- พิจารณาเสนอแต่งตังกรรมการที
้
่มีกําหนดพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ซึง่ ได้ แก่ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
นางภัทรี ยา เบญจพลชัย และนายสมประสงค์ บุญยะชัย
านได้ รับพิจารณาให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้ นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
โดยทังสามท่
้
บริ ษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
- พิจารณาเสนอแต่งตังกรรมการใหม่
้
ซึง่ เป็ นผู้แทนจากกระทรวงดิจิทลั และสังคม ได้ แก่ นายภูเวียง ประคํามินทร์
แทนกรรมการที่ลาออก และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเพื่ออนุมตั ิแต่งตัง้ มีผลเมื่อวันที่
2 เมษายน 2562
- พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตําแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และผู้บริ หารระดับสูง ตัง้ แต่
ระดับหัวหน้ าคณะผู้บริ หารทุกส่วนงาน ที่รายงานตรงต่อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เพื่อให้ การบริ หารงานของ
บริ ษัทสามารถดําเนินไปได้ อย่างต่อเนื่อง และเตรี ยมความพร้ อมให้ แก่ผ้ สู ืบทอดตําแหน่ง ในกรณี ที่ผ้ บู ริ หาร
ระดับสูงเกษี ยณอายุ หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
- พิจารณาปรั บโครงสร้ างคณะกรรมการบริ หาร เพื่อเสริ มองค์ ประกอบและความเชี่ ยวชาญด้ านเทคโนโลยี
สํ า หรั บ คณะกรรมการบริ ห ารของบริ ษั ท โดยเสนอแต่ ง ตัง้ นายไพบูล ย์ ภานุวัฒ นวงศ์ ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง
กรรมการบริ หาร แทนนายปฐมภพ สุวรรณศิริ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเพื่ออนุมตั ิ
แต่งตัง้ มีผลเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562
- พิจารณาทบทวนโครงสร้ างคณะกรรมการ และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้แทนในบริ ษัทย่อย เพื่อให้ มั่นใจว่า
โครงสร้ างและองค์ประกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะสม และสอดคล้ องกับกลยุทธ์ และสภาพธุรกิจของ
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แต่ล ะบริ ษั ท รวมถึง เพื่ อ ให้ แ น่ใ จว่า บริ ษั ท มี การติด ตามควบคุม ดูแ ลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ย่อ ยอย่ า ง
เหมาะสม สอดคล้ องกับกฎหมาย และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
- พิ จ ารณาทบทวนตาราง Board Skills Matrix เพื่ อ เป็ น การสอบทานโครงสร้ าง องค์ ป ระกอบ และความ
เชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และใช้ ประกอบการพิจารณาในการสรรหา
กรรมการ และให้ เห็นถึงความจําเป็ นต่อองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ยงั ขาดอยู่
- ดูแลให้ มีการปฐมนิ เทศสําหรั บกรรมการใหม่ โดยมีเลขานุการบริ ษัท และผู้บริ หารจากสายงานต่างๆ เป็ น
ผู้บรรยายชี ้แจงให้ กรรมการใหม่ได้ รับทราบถึงการบริ หารงาน ลักษณะธุรกิจตลอดจนแนวปฎิบตั ิในการกํากับ
ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท โดยในปี 2562 มี ก ารจั ด ปฐมนิ เ ทศให้ กรรมการใหม่ 1 ครั ง้ ให้ กั บ นายภู เ วี ย ง
ประคํามินทร์ กรรมการผู้แทนจากกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
2. ด้ านบรรษัท ภิบ าล
- ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทและเห็นว่า ยังคงมีความเป็ นปั จจุบนั เหมาะสมกับธุรกิจ และ
สอดคล้ องกับการสํารวจการรายงานด้ านการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Report หรื อ CGR
Checklist) และหลักปฏิบตั ิของ CG Code
- นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ ส่งเสริ มให้ มีการปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาลอย่างสมํ่าเสมอ ผ่านการสื่อสารนโยบาย
ของบริษัทให้ พนักงานได้ รับทราบ เพื่อเสริมสร้ างความเข้ าใจ และสามารถปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์นโยบายต่าง ๆ
ของบริ ษัทได้ อย่างถูกต้ อง
- ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และเห็นว่ากฎบัตรคณะกรรมการชุดปั จจุบนั ยังคง
เพียงพอและสอดคล้ องกับการปฎิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมการ รวมถึงสอดคล้ องกับนโยบาย และแนวทาง
ปฎิบตั ิที่เกี่ยวข้ อง
- ทบทวนและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง โดยเห็นว่าโครงสร้ างและองค์ประกอบของคณะกรรมการมี
ความเหมาะสม และสามารถปฎิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างครบถ้ วน และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี ้ ผลจากการที่บริษัทได้ ให้ ความสําคัญต่อการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทําให้ ในปี 2562 บริษัทได้ รับ
รางวัลด้ านบรรษัทภิบาล ดังนี ้
- ได้ รับการประเมินจากผลสํารวจรายงานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทจดทะเบียน ประจําปี 2562 โดยมี
คะแนนอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” หรื อ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 7 (2556-2562) จากผลการสํารวจประจําปี ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ได้ รับคัดเลือกให้ อ ยู่ในรายชื่ อ หุ้น ยั่ง ยืน หรื อ “Thailand Sustainability Investment (THSI)” ประจํ าปี 2562
ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 5
ความสําเร็ จดังกล่าว สะท้ อนให้ เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดําเนินธุรกิจภายใต้ หลักธรรมาภิบาลของบริ ษัท ผ่านการ
ยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ให้ มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ บริ ษัทจะยังคง
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เอกสารแนบ 7 หน้ าที่ 2

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
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เดินหน้ าพันธกิจของการดําเนินตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและมีมาตรฐานอย่างเคร่ งครัด เพื่อสร้ างคุณค่าร่วมให้ กบั
ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกภาคส่วน ควบคูไ่ ปกับการสร้ างการเติบโตให้ เกิดขึ ้นกับบริ ษัทอย่างยัง่ ยืน

ในนามคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

(ศาสตราจารย์สําเรี ยง เมฆเกรี ยงไกร)
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

รายงานประจําปี 2562

เอกสารแนบ 7 หน้ าที่ 3

