บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 8 รายงานคณะกรรมการบริ หาร

รายงานคณะกรรมการบริห าร ประจําปี 2562
เรี ยน ท่ านผู้ถ อื หุ้น บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
ในปี 2562 ยังคงเป็ น อี กหนึ่ง ปี ที่ บ ริ ษั ท ต้ อ งเผชิ ญ ความท้ า ทายในการดํ า เนิ น ธุ รกิ จ จากสภาวะการชะลอตัว ของ
อุตสาหกรรมดาวเทียม และการแข่งขันทางด้ านราคาอย่างรุ นแรงในตลาด อีกทัง้ ความไม่แน่นอนทางด้ านกฎระเบียบของ
ภาครัฐ ที่บริษัทยังคงต้ องติดตามและประสานงานอย่างใกล้ ชิด โดยคณะกรรมการบริหาร ได้ รับมอบนโยบายและแนวทางการ
ดําเนินงานจากคณะกรรมการบริ ษัทมาบริ หาร ติดตามและทํางานร่ วมกับฝ่ ายจัดการ เพื่อเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งให้ กับ
้ ้ นโยบายที่คณะกรรมการบริ หาร
องค์กรในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และพร้ อมในการก้ าวสู่การต่อยอดธุรกิจใหม่ ทังนี
ได้ รับมอบหมายให้ ติดตามการดําเนินการที่สําคัญๆ มีดงั ต่อไปนี ้
1) บริ หารสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด นัน่ คือเร่ งดําเนินการขาย และใช้ ประโยชน์จากดาวเทียมที่มีอยู่ให้
มากที่สดุ
2) เพิ่มช่องทางรายได้ จากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ต่อยอดจากธุรกิจดาวเทียม
3) พิจารณาสรรหาและพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ
4) บริหารจัดการค่าใช้ จ่ายให้ สอดคล้ องกับผลการดําเนินงาน
5) ติดตาม ประเมิน และเตรี ยมการให้ พร้ อมสําหรับกฎระเบียบใหม่ของภาครั ฐที่จะออกมาควบคุมดูแลกิจการ
ดาวเทียมในอนาคต
สําหรับกิจกรรมที่สําคัญของคณะกรรมการบริหารในปี 2562 ซึง่ เห็นควรรายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ ดังต่อไปนี ้
คณะกรรมการบริ ษั ท แต่ง ตัง้ นายไพบูลย์ ภานุวัฒ นวงศ์ ซึ่ง มี ความเชี่ ย วชาญด้ า นวิศวกรรมดาวเทียม ให้ ดํา รง
้ วนั ที่ 1 เมษายน 2562
ตําแหน่งเป็ น กรรมการบริ หาร แทน นายปฐมภพ สุวรรณศิริ โดยมีผลตังแต่
ดังนัน้ คณะกรรมการบริหาร จึงประกอบด้ วย กรรมการ 4 ท่าน คือ
1.
2.
3.
4.

นายเอนก พนาอภิชน
นายเกว็ก บัค ไช
นายอนันต์ แก้ วร่วมวงศ์
ั นวงศ์
นายไพบูลย์ ภานุวฒ

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริหาร

นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ หาร ได้ มีการแต่งตัง้ ที่ปรึ กษาเพื่อช่วยให้ คําแนะนํ าทิศทางการดําเนินธุรกิจ การค้ า
ระหว่างประเทศ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ แก่บริ ษัทเพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายในการพิจารณาสรรหาธุรกิจใหม่ๆ ของบริ ษัท
โดยมีนางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง เลขานุการบริษัท ทําหน้ าที่เป็ น เลขานุการคณะกรรมการ
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริ หาร ได้ มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดการ (Management Committee) มีผลตัง้ แต่วันที่ 4
เมษายน 2562 เพื่อทําหน้ าที่บริหารจัดการธุรกิจด้ านต่างๆ ของบริ ษัท รวมถึงสนับสนุน กลัน่ กรองข้ อมูลที่จะนําเข้ าพิจารณาใน
คณะกรรมการบริ ห าร ตลอดจนงานอื่ น ๆ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ห าร โดยคณะกรรมการจั ด การ
(Management Committee) ประกอบไปด้ วย
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1.
2.
3.
4.
5.

นายอนันต์ แก้ วร่วมวงศ์
นายปฐมภพ สุวรรณศิริ
นายอนุวฒ
ั น์ สงวนทรัพยากร
นายภาคย์ บุญยุบล
นายสรรเพชญ สรรพศิริ
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ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ หารได้ ปฎิบตั ิหน้ าที่ตามขอบเขตหน้ าที่ และความรับผิดชอบตามกฎบัตร ที่ได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้ วนด้ วยความรอบคอบ และเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์โดยรวมต่อบริ ษัทและผู้ถือหุ้น
อย่างเหมาะสม
คณะกรรมการบริ หารมีหน้ าที่รับผิดชอบหลักที่สําคัญ คือ บริ หารจัดการ และควบคุมดูแลกิจการของบริ ษัท ให้ เป็ นไป
้ ดตามการดําเนินให้ เป็ นไปตามนโยบาย ข้ อบังคับ หรื อ
ตามกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริ ษัท รวมทังติ
ตามมติของคณะกรรมการบริ ษัท อีกทัง้ มีหน้ าที่ในการพิจารณากลัน่ กรองเรื่ องต่างๆ ที่จะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
ในปี 2562 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมทังสิ
้ ้น 12 ครัง้ ซึง่ สามารถสรุปสาระสําคัญของเรื่ องที่ได้ พิจารณา ดังนี ้












พิจารณา จัดทําและทบทวนแผนกลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง แผนการดําเนินงาน
งบประมาณ และการกําหนดตัวชีว้ ดั ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ รวมถึงติดตามผลการดําเนินงานของฝ่ ายจัดการให้ เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณ
อย่างต่อเนื่อง
ติดตามการดําเนินนโยบาย และแนวทางการบริ หารงานด้ านต่างๆ รวมถึงการใช้ งบประมาณของบริ ษัท ให้
เป็ นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และตามแผนงานงานที่กําหนดไว้
พิจารณาอนุมตั ิการดําเนินโครงการ การลงทุน หรื อการดําเนินรายการอื่นๆ อันเป็ นปกติธุรกิจของบริ ษัท
ภายใต้ วงเงินหรื องบประมาณประจําปี ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทและอํานาจดําเนินการ
ตามที่กําหนดไว้ ในตารางอํานาจอนุมตั ิของบริษัท (Authority Approval Table)
พิจารณาและติดตามการดําเนินงานธุรกิจหลักของบริษัท และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
พิจารณาแสวงหา รวมถึงติดตามการศึกษา พัฒนา และลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ของบริ ษัท โดยเปิ ดกว้ างทัง้
การพิจารณาลงทุน ร่วมทุน และรูปแบบการลงทุนอื่นๆ
พิจารณาและติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษัทเป็ นประจําทุกเดือน ทังทางด้
้
านธุรกิจ ด้ านการเงิน และ
ด้ านกฎหมาย
พิจารณาและติดตามความคืบหน้ าด้ านกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท รวมทัง้
คดีความต่าง ๆ ที่คงค้ างอยู่
พิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของบริษัทเป็ นประจําทุกไตรมาส
พิจารณา ทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรคณะกรรมการบริ หาร และได้ มีการแก้ ไขกฎบัตร
คณะกรรมการบริหารให้ สอดคล้ องกับโครงสร้ างและองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดปั จจุบนั โดยในส่วน
ของหน้ าที่และความรับผิดชอบยังคงเดิม
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ทบทวนและประเมินผลการปฎิบตั ิงานของตนเอง โดยเห็นว่าโครงสร้ างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ
มีความเหมาะสม และสามารถปฎิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างครบถ้ วน และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

ในนามคณะกรรมการบริ หาร

(นายเอนก พนาอภิชน)
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
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