
5. บริษัทมีนโยบายการเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน โดยในนโยบายดังกล่าวนั้น พนักงานต้องท�าความเข้าใจกฎหมายที่ 
 เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองโดยตรงอย่างถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยสามารถ 
 ขอค�าปรึกษาจากฝ่ายกฎหมายหรือที่ปรึกษากฎหมาย โดยมิให้ปฏิบัติตามความเข้าใจของตนเองโดยไม่มีค�าแนะน�า อีกทั้ง กรณีที่ 
 เมื่อพนักงานของบริษัทต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ พนักงานควรศึกษากฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม 
 ของประเทศนั้นๆ ก่อนการด�าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อไม่ให้ขัดกับกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณีและ 
 วัฒนธรรมของประเทศน้ันๆ รวมถึงบริษัทยังสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไป 
 มส่ีวนเกีย่วข้องกบัการล่วงละเมดิสทิธมินษุยชน เช่น ไม่สนบัสนนุการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labor) ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child  
 Labor) และให้ความเคารพนบัถือ อกีทัง้ยงัปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพืน้ฐานของศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์  
 ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นก�าเนิด เชื้อ ชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล ทั้งนี้ยังส่งเสริมให้มีการ 
 เฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัท และส่งเสริมให้บริษัทย่อย ผู้ร่วมทุน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย 
 ทุกฝ่ายปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล และคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหายจาก 
 การละเมิดสิทธิอันเกิดจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ต�่ากว่าอัตราที่กฎหมายก�าหนด

2. การก�ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance)
2.1 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบรษัิทตระหนกัถงึหลกัการของการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ ีซึง่เป็นปัจจยัส�าคญัในการด�าเนนิกจิการของบรษิทัเพือ่การเตบิโต
อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังมีความเช่ือม่ันเป็นอย่างย่ิงว่าเป็นปัจจัยส�าคัญในการเพิ่มมูลค่า และผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้อง 
ทกุฝ่ายในระยะยาว คณะกรรมการบรษิทัจงึได้ก�าหนดและให้ความเหน็ชอบนโยบายการก�ากบัดแูลกิจการเพือ่ส่งเสรมิความโปร่งใส ในการ
บริหารกิจการของบริษัท คุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ควบคุมดูแลการด�าเนินการของบริษัท ก�าหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้กิจการของบริษัทมีความมั่นคง และก�าหนดปรัชญาและ
จรรยาบรรณในการท�าธุรกิจ เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการน้ันได้ก�าหนดให้มีการจัดท�าขึ้นตามหลักการก�ากับดูแลที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาปรับปรุง 
และอนุมัตินโยบายการก�ากับดูแลกิจการเป็นประจ�าทุกปี โดยครั้งล่าสุดได้มีการปรับปรุงนโยบายเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 เพื่อ
เป็นการยกระดบัการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัให้มมีาตรฐานยิง่ขึน้ และสอดคล้องกบัหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองตลาดหลกัทรพัย์ 
แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัท 
ได้จัดท�าคูม่อืการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดี และจรรยาบรรณในการด�าเนนิธุรกจิเพือ่ให้ผูท้ีม่ส่ีวนเก่ียวกบับรษิทั ทัง้คณะกรรมการ คณะผูบ้รหิาร 
และพนกังาน ได้ยดึถอืเป็นแนวปฏบิตัทิีด่ ีในการปฏบิติัหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ นอกจากนัน้ บริษทัยงัได้จัดท�าจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกิจ
โดยได้รวบรวมไว้ในคู่มือฉบับดังกล่าวอีกด้วย เนื่องด้วยบริษัทต้องการที่จะส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติงาน และ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมา เป็นไปตามกฎหมาย ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจน�าไปสู่
การขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งผู้บริหารควรเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาของตนอีกด้วย 

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และจะพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการ 
ของบรษิทัอย่างต่อเนือ่ง เพือ่เตรียมความพร้อมให้บรษิทัก้าวไปสูก่ารก�ากบัดแูลกจิการบรษิทัในระดบัสากล โดยเฉพาะในภมูภิาคอาเซยีน 
ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นคง และความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนให้กับองค์กร ผู้ถือหุ้น รวมทั้ง 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยมุ่งเน้นการรักษามาตรฐาน และการพัฒนาการก�ากับดูแล รวมถึงส่งเสริมให้การก�ากับดูแลที่ดีให้เป็น
วัฒนธรรมขององค์กร โดยมีสาระส�าคัญดังนี้

• มีการจัดท�าคู่มือการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ ให้พนักงานได้อ่านและลงนามว่าจะปฏิบัติตาม 
 จรรยาบรรณของบริษัท ได้มีด�าเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 รวมถึงเมื่อมีพนักงานเข้าใหม่ก็จะได้ส่งมอบคู่มือดังกล่าวให้พนักงาน 
 ได้อ่านและท�าความเข้าใจและลงนามเพื่อลงนามว่าจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)

090 ํ W 



• การปฐมนเิทศพนกังานใหม่ เพือ่ให้ข้อแนะน�าและให้เข้าใจวฒันธรรมองค์กร รวมถงึเข้าใจการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณ 
 ในการด�าเนินธุรกิจขององค์กร รวมถึงเจตนารมณ์ของนโยบายการต่อต้านการทุจริตของบริษัท

• ได้มีการจัดท�าแผ่นพับแนะน�านโยบายการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ได้อ่านและเข้าใจง่ายขึ้น 
 ในแนวปฏิบัติของนโยบาย

• มีการจัดท�าการสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เพื่อให้ผู ้บริหารและพนักงาน ได้เข้าถึงและเรียนรู ้ในเรื่อง 
 การก�ากบัดแูลทีด่ขีองกจิการ นโยบายต่อต้านการทจุรติ จรรยาบรรณ รวมถงึหวัข้ออืน่ๆ เพือ่พฒันาส่งเสรมิให้ผูบ้รหิารและพนกังาน 
 ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณเพื่อเป็นการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร และตระหนักถึง 
 การเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

• มกีารประกาศใชแ้นวปฏิบตัิของคู่ค้า เพื่อความเท่าเทยีมกัน เป็นไปตามแนวปฏิบตัทิี่ดแีละส่งเสริมจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

• ส่งเสริมค่านิยมขององค์กร (EPIC)

• จดักจิกรรม CG Day ครัง้ท่ี 2/2558 โดยได้จดัท�าคูม่อืการก�ากบัดูแลกิจการทีด่แีละจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิแจกให้พนกังาน 
 ทุกคนพร้อมกับลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ และมีการบรรยายหัวข้อ “How important is Corporate Governance to an  
 Organization” โดย ดร. บัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อ�านวยการ สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงได้ให้พนักงาน 
 เข้ามาตอบค�าถามออนไลน์เกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอีกด้วย

รางวัลด้านการก�ากับดูแลกิจการ

ในปี 2558 บริษัทได้รับรางวัลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ดังต่อไปนี้

» บริษทัเป็นหนึง่ในบรษิทัจดทะเบยีนไทยทีม่คีะแนน ASEAN CG Scorecard สูงสุด 50 อนัดบัแรก จากผลการส�ารวจการก�ากบัดแูลกจิการ 
 บริษัทจดทะเบียนไทย ตามโครงการ ASEAN CORPORATE SCORECARD ประจ�าปี 2556/2557/2558

» บริษัทได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนไทยท่ีมีพัฒนาการทางด้าน CG โดดเด่น สูงสุด 2 อันดับแรกของประเทศไทย (TOP 2  
 Outstanding Achievement Awards - Thailand) ตามโครงการ ASEAN CORPORATE SCORECARD ประจ�าปี 2558

» บรษัิทได้รบัการประเมินโดยได้คะแนนเตม็ “100 คะแนน”                 จากโครงการประเมนิคุณภาพการจดัประชมุสามญั 
 ผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี 2558 ของบรษิทัจดทะเบยีน (AGM Assessment Program) จากการประเมนิโดยสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย  
 (Thai Investor Association)

» ในการประกาศผลการส�ารวจการก�ากับดแูลกิจการบรษิทัจดทะเบยีน ประจ�าปี 2558 (CGR 2015) จากสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (Thai  
 Institute of Directors - IOD) บรษิทัได้รบัการประเมินผลจากการส�ารวจในโครงการดงักล่าวใน คะแนนระดบั “ดเีลศิ”     

» บริษัทได้รับประกาศเกียรติคุณ คณะกรรมการแห่งปี 2558 - ดีเด่น (Board Of the Year Award 2015) โดยสถาบัน 
 กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors - IOD) มอบให้กับคณะกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามหลัก 
 การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ไีด้เป็นอย่างดี

» บริษัทได้รับรางวัลคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี (Audit Committee of the Year) โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้รับ 
 คะแนนรวมเฉลี่ยสูงสุดติด 1 ใน 5 อันดับแรก 

» บริษัทได้รับเกียรติคุณพิเศษ ส�าหรับคณะกรรมการบริษัทที่มีผลงานดีต่อเนื่อง (Board with Consistent Best Practices)  
 มอบให้กบัคณะกรรมการทีเ่คยได้รบัการประกาศเกยีรตคิณุ ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการแห่งปี-ดเีด่น หรอืคณะกรรมการแห่งปี-ดเีลศิ  
 มาตั้งแต่ปี 2554 และ 2556 และยังคงรักษาคุณภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อเน่ืองกันมา 
 จนถึงปี 2558
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หลักการ/แนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ค�าชี้แจงบริษัท

บริษัทได้ก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการอิสระ 
ไว้ให้ด�ารงต�าแหน่งตดิต่อกนัไม่ได้เกนิ 3 วาระหรอืไม่เกนิ 9 ปี แล้ว 
แต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า หากคณะกรรมการเห็นว ่ามี 
ความจ�าเป็นต้องขอให้กรรมการอิสระที่ด�ารงต�าแหน่งติดต่อ 
มากันครบ 3 วาระ หรือ 9 ปี ด�ารงต�าแหน่งต่อไป ก็ให้อ�านาจ 
คณะกรรมการบริษัทขยายระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งของ
กรรมการอิสระออกไปได้อีก

เน่ืองจากธุรกิจดาวเทียมเป็นธุรกิจที่ต้องใช้ความช�านาญ และ 
ผู้เช่ียวชาญเป็นการเฉพาะ กรรมการของบริษัทต้องมีความรู้  
ความเข้าใจในลักษณะของธุรกิจ การบริหารจัดการ การบริหาร
การเงินจากการลงทุนในโครงการที่ต้องใช้เงินทุนมาก โครงสร้าง
ของระบบบัญชีจากการด�าเนินธุรกิจในต่างประเทศที่มีความ 
แตกต่างทางภูมิสังคม บริษัทเห็นว่าประสบการณ์ในการท�างาน
ร่วมกันมานาน มีส่วนช่วยให้กรรมการเหล่านี้ปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี 
ประกอบกับบริษัทมีการประเมินผลกรรมการเป็นประจ�าทุกปี 
และจะได้เริ่มท�าการประเมินผลกรรมการโดยที่ปรึกษาภายนอก
ในปี 2558 เป็นปีแรก เพื่อประเมินความสามารถและความเป็น
อสิระของกรรมการ บรษิทัมคีวามเชือ่มัน่ว่ากรรมการทีไ่ด้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น
ของบริษัท ยังเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วนทุกประการ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรประกอบด้วย
กรรมการอิสระทั้งคณะ

ณ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
ประกอบด้วยกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 66.7 ของจ�านวน 
คณะกรรมการทัง้คณะ ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็และ 
เชื่อว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าวมีความเหมาะสม
กับธุรกิจและโครงสร้างของบริษัท ณ ปัจจุบัน

การปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้สอบทานการปฏบิตัติามนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการในปี 2558 คณะกรรมการได้ปฏบิตัติามอย่างครบถ้วนเป็นไปตาม
นโยบายและขัน้ตอนการปฏบิตัติามแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วข้อง ซึง่ได้มกีารก�าหนดไว้ แต่อย่างไรก็ตาม มหีลกัการบางเร่ืองทีบ่รษิทัเลอืกปฏิบตัิ
ซึง่มคีวามแตกต่างจากหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดสี�าหรบับริษทัจดทะเบยีนปี 2555 ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในเรือ่งต่อไปนี้

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทได้น�าแนวปฏิบัติต่างๆ ของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนมาใช้ในการบริหารจัดการ 
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย รวมท้ัง ได้ส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ส�าคัญในหลายๆ ด้านเพื่อประโยชน์สูงสุด 
ของบรษัิทและผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุฝ่าย อาทเิช่น การตัง้คณะท�างาน Corporate Governance Committee ส่งเสรมิให้มกีารประชาสมัพนัธ์
และสื่อสารทั่วทั้งองค์กรเป็นระยะๆ และการจัดท�าสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เพื่อสื่อให้พนักงานได้ท�าความเข้าใจถึง
นโยบายการก�ากับดูแล มีรายละเอียดของการปฏิบัติแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทและคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการอ�านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันใช้สิทธิในฐานะ 
เจ้าของบริษัทในการมีส่วนร่วม เพื่อก�าหนดทิศทางและให้ความเห็นเกี่ยวกับการด�าเนินกิจการมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิขั้นพื้น
ฐานของผู้ถือหุ้น อันได้แก่

• สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้นของบริษัทตามที่กฎหมายก�าหนด

• สทิธใินการได้รับข้อมลูสารสนเทศทีถ่กูต้อง ครบถ้วน เพยีงพอ ทนัเวลา ในรปูแบบทีเ่หมาะสมต่อการตดัสินใจ เพือ่ตดิตามการด�าเนนิงาน  
 รวมถึงบริษัทไม่มีนโยบายในการที่จะกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการสื่อสารระหว่างกันของผู้ถือหุ้นทุกๆ ราย

• สทิธใินการเข้าร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ แสดงความคดิเหน็ ให้ข้อเสนอแนะ การซกัถามในการประชมุผู้ถอืหุน้ และร่วมพจิารณาตดัสินใจในการ 
 เปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญต่างๆ 

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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• สิทธิในการแต่งตั้ง ถอดถอนกรรมการ และแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

• สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

• สิทธิในส่วนแบ่งผลก�าไรของบริษัทในรูปแบบของเงินปันผล

• สิทธิในการได้รับใบหุ้น โอนหุ้น และการรับซื้อหุ้นคืน อย่างเท่าเทียมกันในนามบริษัท

• สิทธิในการก�าหนดหรือแก้ไขวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

• สิทธิอื่นๆ ตามบทบัญญัติที่ก�าหนดไว้ในกฎหมาย กฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2558 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2558 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ซึ่งบริษัทได้ด�าเนินการเกี่ยวกับการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 เดือน  
 โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมประกาศหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด 
 และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนในการเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net  ตั้งแต่วันที่  
 18 กันยายน 2557

2. บรษัิทได้จดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุผูถื้อหุ้นทีม่ข้ีอมลู วนั เวลา สถานที ่และวาระการประชมุ โดยมีวตัถปุระสงค์ เหตผุล และความเหน็ 
 ของคณะกรรมการบรษิทัประกอบในแต่ละวาระ ตลอดจนข้อมลูทัง้หมดทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งทีต่ดัสนิใจในทีป่ระชมุ ทัง้ภาษาไทยและ 
 ภาษาอังกฤษ  ให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับทราบเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ 
 ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 

3. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net ทั้งภาษาไทย 
 และภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้ามาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนวันประชุม 
 ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้รับหนังสือเชิญ และเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า  
 30 วันก่อนวันประชุม 

4. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2558 ได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท  
 เลขที่ 63/21 ถนนรัตนาธิเบศร์ อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือ อีเมล์ comsec@thaicom.net ตั้งแต่วันท่ี  
 23 กุมภาพันธ์ 2558 จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2558

5. บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวก 
 เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอ�านาจบุคคลอื่นใด หรือกรรมการอิสระที่บริษัทได้แต่งตั้งขึ้นเป็นผู้รับมอบอ�านาจแทน  
 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยให้ด�าเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 

6. บริษัทมีนโยบายท่ีจะด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย และแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่ก�าหนดโดยหน่วยงาน 
 ก�ากบัดแูล ทัง้นีบ้รษิทัจะค�านึงถึงการอ�านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่  
 โดยบริษัทได้ใช้ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขท่ี 1695  
 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เป็นสถานที่จัดประชุม ซ่ึงเป็นสถานที่กว้างขวาง เพียงพอ และสะดวกต่อการเดินทาง  
 นอกจากนี้ ยังจัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอส�าหรับการตรวจสอบเอกสาร การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การนับ 
 คะแนน และแสดงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยบรษิทัได้ใช้บรกิารระบบจดัประชุมผูถ้อืหุน้จาก บรษิทั อนิเวนท์เทค ซสิเทม็ส์  
 (ประเทศไทย) ภายใต้การให้บริการของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

7. กรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งประธานคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร  
 และผู้สอบบัญชี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

8. บริษัทได้จัดให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ในกรณีที่วาระใด 
 มีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ ได้จัดให้มีการลงมติโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงแยกเป็นแต่ละรายการ
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทเคารพในสิทธิต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันมีอยู่ตามกฎหมาย และ/หรือ ตามข้อบังคับของบริษัท โดยบริษัทจะปฏิบัติต่อ 
ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือชาวต่างชาติ หรือนักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
และไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ สัญชาติ หรือศาสนาใด ซึ่งผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ดังนี้

1. บรษัิทเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้เสนอชือ่บคุคลเพือ่เข้ารบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้เป็นการล่วงหน้า 
 ไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยในปี 2558 บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 พร้อมประกาศหลักเกณฑ์ และระบุข้ันตอนที่ชัดเจนในการเสนอช่ือบุคคลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net   
 ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2557

2. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2558 บริษัทได้จัดท�าและเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทั้งในรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 ควบคู่กัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

3. ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ  
 รวมถึงสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามประเภทของหุ้น

4. บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�าคัญ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

5. บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้  และนกัลงทนุสถาบนั ได้ใช้สิทธใินการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายคน โดยการใช้บตัรลงคะแนนเสียงเป็นรายบคุคล

6. บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายใน เช่น นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร  
 และพนักงานใช้ข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องไม่ใช้ข้อมูล 
 ภายในของกลุ่มบริษัทที่มีสาระส�าคัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น โดยบริษัทได้มีการแจ้ง 
 แนวปฏิบัติและนโยบายให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติและมีการติดตามผลอย่างสม�่าเสมอ นอกจากนี้ หน่วยงานก�ากับดูแลจะจัดท�า 
 สรุปข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารบริษัทของบริษัท เพื่อน�าเสนอให้เลขานุการบริษัทรายงานต่อ 
 คณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส

7. คณะกรรมการและผู้บริหารจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณา 
 ธรุกรรมของบรษิทัทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์และตัดสินใจเพือ่ประโยชน์ของบรษิทัโดยรวม ซึง่กรรมการและผู้บรหิารทีมี่ 
 ส่วนได้เสยีกบัธรุกรรมทีท่�ากบับรษิทัต้องไม่มส่ีวนร่วมในการตดัสินใจท�าธรุกรรมดงักล่าว และควรงดเว้นจากการมส่ีวนร่วมในการประชมุ  
 พิจารณาในวาระน้ัน ทัง้น้ี เป็นไปตามขัน้ตอน หรือมาตรการการอนมัุติการเข้าท�ารายการระหว่างกนัของบริษทั นอกจากนี ้หน่วยงาน  
 ก�ากับดูแลยังได้จัดส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียและข้อมูลประวัติของกรรมการและผู้บริหาร (แบบ 89/14) เพื่อสอบทานและ 
 เกบ็ข้อมลู โดยเลขานกุารบริษทัจะน�าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั  และจดัส่งส�าเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการ  
 ตรวจสอบ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของกรรมการหรือผู้บริหาร เลขานุการบริษัทจะน�าเสนอรายงานภายใน 7 วันท�าการ 
 นับแต่วันที่บริษัทได้รับทราบรายงานนั้น

9. บรษัิทมตีวัแทนจากส�านกังานกฎหมายเอกชน เป็นผูท้ีไ่ด้รับการแต่งตัง้ให้ท�าหน้าทีต่รวจสอบการลงคะแนนเสยีงและนบัคะแนนเสยีง 
 ในการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

10. บรษิทัได้จดัสรรเวลาอย่างเหมาะสม และส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุน้แสดงความคดิเห็น และซกัถามต่อทีป่ระชมุในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทั 
 ต่อผู้บริหาร หรือฝ่ายจัดการของบริษัท โดยสามารถส่งค�าถามดังกล่าวให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ ซ่ึงค�าถามดังกล่าว 
 จะถูกส่งต่อไปให้ผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการ เพื่อจัดเตรียมข้อมูลเพื่อช้ีแจงและตอบค�าถามดังกล่าว ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวได้มีการ 
 บันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ได้

11. ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น บริษัทได้เผยแพร่มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงผลคะแนนในแต่ละวาระ ผ่านทางเว็บไซต ์
 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทภายในวันดังกล่าว

12. บริษทัได้จดัท�ารายงานการประชมุผูถื้อหุน้ ซึง่บนัทกึการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน และวธีิการแสดงผลคะแนน ให้ทีป่ระชมุทราบก่อน 
 ด�าเนินการประชุม การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและค�าตอบของข้อซักถาม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมถึงรายชื่อ 
 กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุมและกรรมการทีล่าประชมุ ซึง่เป็นข้อมลูทีถ่กูต้อง ครบถ้วน และเผยแพร่ทางหน้าเวบ็ไซต์ของบรษิทัภายใน  
 14 วัน นับจากวันประชุม โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนรับทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)

094 ํ W 



หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทและคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่น โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามแนวนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณ รวมถึงนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กิจการของบริษัทด�าเนินไปด้วยดี มีความม่ันคง สร้างความเช่ือม่ัน และส่งเสริม 
ให้มีการร่วมมอืกนัระหว่างผูม้ส่ีวนได้เสยีในกลุม่ต่างๆ ทัง้ผูถ้อืหุน้ พนกังาน ผูบ้รหิาร ลกูค้า คูค้่า เจ้าหนี ้คู่แข่ง ตลอดจนชมุชน สิง่แวดล้อม  
และสังคมโดยรวมอย่างเหมาะสม ตามบทบาทหน้าท่ี และตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย อีกทั้งยังได้ค�านึงถึงสิทธิ 
มนษุยชนและการต่อต้านการทจุรติ ซ่ึงบรษิทัได้ให้ความส�าคญัและตระหนกัดว่ีาความรบัผดิชอบดงักล่าวถอืเป็นหวัใจของการพฒันาทีย่ัง่ยนื

คณะกรรมการได้อนมุตัใิห้จดัท�าคูม่อืจรรยาบรรณ ซึง่ได้ระบรุายละเอยีดความส�าคญั และการปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีต่างๆ และประกาศ
ใชเ้พือ่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ได้ทราบและปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด รวมทัง้ไดก้�าหนดโทษในการไม่ปฏิบตัิตามลกัษณะแหง่
ความผิดตามควรแก่กรณี โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กร รวมถึง 
การแจกคู่มือปฏิบัติให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ซึ่งได้ลงนามรับทราบจรรยาบรรณนี้ อีกทั้ง บริษัทยังได้ก�าหนด
ให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการจรรยาบรรณ หรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้วแต่กรณี มีหน้าที่ดูแล 
รับผิดชอบในการรายงานการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอีกด้วย

อกีทัง้ได้จดัให้มกีารปฐมนเิทศแก่พนักงานใหม่ และกจิกรรมต่างๆ เพือ่ส่งเสรมิและให้ความรูพ้นกังานในเรือ่งหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี 
และจรรยาบรรณของพนกังาน รวมถึงการสือ่สารกับคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานอย่างต่อเนือ่ง เพือ่สร้างวฒันธรรมองค์กรทีด่ใีนเรือ่ง 
หลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม อย่างเป็นประจ�าสม�่าเสมอและต่อเนื่อง

อนึ่ง นโยบายการก�ากับดูแล คู่มือจรรยาบรรณ และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว มีหลักการปฏิบัติที่ส�าคัญซ่ึงครอบคลุมในเรื่อง 
ดังต่อไปนี้

1. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค เป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแลและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท โดยมุ่งมั่นในการ
ด�าเนนิธรุกจิเพือ่สร้างความพงึพอใจสงูสดุให้กบัผูถ้อืหุน้ และค�านงึถงึการเจรญิเตบิโตในมลูค่าของบรษิทัอย่างต่อเนือ่งด้วยผลตอบแทนทีด่ี

2. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

คณะกรรมการบริษทัมนีโยบายคณุภาพและระบบจดัการคุณภาพ ISO 9001:2008 ทีมุ่ง่ด�าเนนิธรุกจิเพือ่สร้างความพึงพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้า  
โดยค�านึงถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพ เชื่อถือได้ ในระดับราคาที่เหมาะสม และปลอดภัย รวมถึงการไม่เปิดเผย
ข้อมลูของลกูค้าโดยไม่ได้รบัอนญุาต ซึง่เป็นไปตามนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมในการปฏบิตัต่ิอลกูค้า และคูม่อืจรรยาบรรณในส่วน
ของความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

3. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้

บริษัทปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ในการปฏิบัติต่อคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจ ซึ่งมีการก�าหนดแนวทางปฏิบัติเอาไว ้
อย่างเป็นธรรม ทั้งในส่วนของการคัดเลือกคู่ค้าให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของคู่ค้า และคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันยั่งยืน โดยค�านึงถึง 
การสร้างประโยชน์และการเติบโตร่วมกันของธุรกิจ อีกทั้ง บริษัทยังยึดมั่นและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นส�าคัญ เพื่อรักษา
ความน่าเชื่อถือของบริษัทและเป็นไปตามคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท

นอกจากนี ้บรษัิทยงัได้ก�าหนดนโยบายทีเ่ป็นธรรมและรบัผิดชอบต่อคูค้่า และ/หรอื เจ้าหนี ้ โดยมนีโยบายทีจ่ะให้การปฏบิติัต่อคูค้่าและ/
หรือเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ โดยค�านึงถึง
ผลประโยชน์ร่วมกัน หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือน�ามาซ่ึงความเส่ือมเสียต่อช่ือเสียงของบริษัท
หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ ดังนี้

• บริษัทจะปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้อย่างเต็มท่ี ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
 เงื่อนไขได้ บริษัทจะแจ้งให้คู่ค้า และ/หรือ เจ้าหน้ีทราบในเวลาที่เหมาะสม เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลัก 
 ความสมเหตุสมผล

• บริษัทต้องให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ ไม่รายงานหรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ บิดเบือน หรือไม่ครบถ้วนแก่คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ ซึ่งอาจ 
 มีผลท�าให้เกิดความเข้าใจผิดและอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ

095 ํ E 



• บริษัทต้องบริหารด้านการเงินเพ่ือให้คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ มีความเชื่อมั่นในสถานะทางการเงินและความสามารถในการช�าระหนี ้
 ของบริษัท

• บริษัทต้องไม่เรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้โดยไม่สุจริต หากมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น  
 บริษัทต้องท�าการแจ้งรายละเอียดต่อคู ่ค้าและ/หรือเจ้าหน้ี เพื่อร่วมมือแก้ไขปัญหาโดยรวดเร็ว และหามาตรการป้องกัน 
 เพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวอีก

• การด�าเนินธุรกิจกับคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ใดๆ ต้องไม่น�ามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมายใดๆ รวมทั้ง 
 ค�านึงถึงความเสมอภาค ความเป็นธรรมในการด�าเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกัน

4. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

บรษัิทตระหนกัและมจีติส�านกึในบญุคณุของประเทศและเป็นส่วนหนึง่ของสงัคม ซึง่ต้องรบัผดิชอบช่วยเหลอืสงัคมหรอืเข้าร่วมในกจิกรรม
ทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ทกุพืน้ทีท่ีบ่รษิทัด�าเนนิธรุกจิทัง้ในและนอกประเทศ เพือ่ให้ธรุกิจ ชมุชน และสงัคมเจรญิเตบิโตไปพร้อมกันอย่าง
ยัง่ยนื นอกจากนี ้บริษทัได้ส่งเสรมิกจิกรรมการดแูลรกัษาสิง่แวดล้อมและอนรุกัษ์พลังงาน โดยส่งเสรมิการใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ
สูงสุด และมีนโยบายท่ีจะส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และคู่มือ
จรรยาบรรณของบริษัท

บริษัทได้ก�าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อตระหนักถึงความส�าคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมต่อการด�าเนินธุรกิจและ 
การเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน และแข็งแกร่งขององค์กร จึงได้ให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นรากฐานส�าคัญของแนวทางการด�าเนินธุรกิจ
ในทุกส่วนขององค์กรและต่อทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง โดยได้ก�าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมใน 9 ด้าน ได้แก่ การก�ากับดูแล
กิจการ การด�าเนินธุรกิจ สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อพนักงาน การปฏิบัติต่อลูกค้า การปฏิบัติต่อคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจ การสร้างสรรค์
นวัตกรรม ความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม และสิ่งแวดล้อม

ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม บริษัทเช่ือม่ันและน�าแนวคิดในการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจกับสังคมมาเป็นแนวใน 
การด�าเนินธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจ ชุมชน และสังคมเจริญเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังมีนโยบายในการสร้างความสัมพันธ์และ 
ความร่วมมือกับชุมชนโดยรอบบริเวณที่บริษัทด�าเนินธุรกิจตลอดจนพื้นที่ชุมชนอื่นๆ โดยพิจารณาจากความต้องการของชุมชน การม ี
ส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ กับชุมชน โดยมุ่งเน้นเป้าหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น 

บริษัทถือว่าการศึกษาเป็นรากฐานส�าคัญของการพัฒนาประเทศ สังคม ชุมชน รวมถึงธุรกิจ โดยมีนโยบายการน�าสินค้า บริการ บุคลากร 
และทรัพยากรของบริษัท มาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาให้กับเยาวชน ชุมชน และสังคมที่บริษัทด�าเนินธุรกิจอยู่ 
บริษัทมุ่งสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทถือเป็นความรับผิดชอบในการให้บริการด้านการส่ือสารโทรคมนาคมในยามที่เกิดภัยพิบัติในพื้นที่ที่บริษัทสามารถให้
บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมได้ โดยบริษัทจะร่วมมือกับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงองค์กรต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในโอกาสแรกที่ท�าได้

ด้านสิง่แวดล้อม บริษทัมนีโยบายด�าเนนิธรุกจิโดยให้ความส�าคญักบัการรกัษาสิง่แวดล้อม และส่งเสริมการใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด เน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือการรักษาส่ิงแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกให้แก่ 
บคุลากร ป้องกนัและควบคมุไม่ให้การด�าเนนิธรุกจิส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและระบบนเิวศ รวมถงึการใช้อปุกรณ์ทางด้านความถีว่ทิยุ  
อย่างปลอดภัยต่อบุคลากรของบริษัทและชุมชนโดยรอบบริษัท โดยบริษัทได้จัดให้มีการตรวจสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมของ 
สถานีดาวเทียมทั้งสองแห่ง เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ได้ส่งสัญญาณที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเป็นประจ�าทุกปี 
เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดมลพิษ แก่ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง

อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 บริษัทได้จัดท�ารายงานพัฒนาเพื่อความย่ังยืน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (Sustainable  
Development for Corporate Sustainability) โดยได้จัดท�าเป็นรายงานฉบับต่างหาก ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดไว้ในรายงาน
ประจ�าปี 2558 และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net

5. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

คณะกรรมการเลง็เหน็ว่าพนกังานเป็นทรพัยากรทีส่�าคญัของบรษัิท จงึมนีโยบายส่งเสรมิความก้าวหน้าของพนักงาน และมกีระบวนการใน
การพัฒนาบคุลากรในด้านต่างๆ โดยส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมความรู ้ทัง้เฉพาะทางและทัว่ไปเป็นประจ�าอย่างสม�า่เสมอ เพือ่เพิม่ศกัยภาพ
ในการท�างาน รวมถึงมีนโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัท 
และเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการท�างานท่ีดี บริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท�างานให้มีความปลอดภัย 

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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ต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามนโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคม นโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท

 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อพนักงาน

 • บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพย์สินที่มีค่าสูงสุดส�าหรับองค์กร

 • บริษัทส่งเสริมให้พนักงานเป็นคนเก่งและมีคุณธรรม

 • บริษทัส่งเสรมิและปลกูฝังวฒันธรรมองค์กร อนัมทีีม่าจากค่านยิมหลักและวสัิยทศัน์ขององค์กร โดยด�ารงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์และรากฐาน 
  ของความเป็นไทย

 • บริษทัส่งเสรมิให้พนกังานมโีอกาสแสดงศกัยภาพอย่างเตม็ทีแ่ละมคีวามก้าวหน้าในการงาน สนบัสนนุการฝึกอบรมและพฒันาความรู ้
  ความสามารถพนักงาน โดยให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน พิจารณาผลงานและค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม
 • บริษทัสร้างสขุภาวะในการท�างาน สนบัสนนุการสร้างความสมดุลในชวีติการท�างานกบัชวีติส่วนตวั จัดสภาพแวดล้อมการท�างานให้มี 
  ความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย โดยจัดให้มีสวัสดิการด้านสุขภาพ และปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด

 • บริษัทส่งเสริมการสร้างจิตส�านึกให้พนักงานมีจิตอาสาและมีส่วนร่วมท�ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

 นโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

 • บริษัทด�าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ 
  ข้อก�าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 

 • บริษัทส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรมิให้ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย 

 • บริษัทก�าหนดให้มีระเบียบปฏิบัติและแผนด�าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
  อย่างเพียงพอ

 • ประเมินและติดตามผลงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ

 • บริษัทก�าหนดให้มีการป้องกันและควบคุมความเส่ียงที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือ 
  ความเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดอื่นๆ

 • บริษัทก�าหนดให้มีระบบเตือนภัยและระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพในปริมาณเพียงพอและเหมาะสมภายใน 
  ส�านักงานและสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัท 

 • บรษิทัท�าการประชาสมัพนัธ์และสือ่สาร เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมลูด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ 
  สภาพแวดล้อมการท�างาน แก่บุคลากร

 • เตรียมความพร้อมต่อวิกฤตการณ์ต่างๆ ท่ีอาจท�าให้การด�าเนนิธรุกจิหยดุชะงกั หรอือาจท�าให้เกดิความเสียหายต่อชือ่เสียงภาพลกัษณ์ 
  ของบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ

นอกจากนี ้ยังมนีโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทน และสวสัดกิารต่างๆ โดยคณะกรรมการบรษัิทได้มอบหมายให้คณะอนกุรรมการก�าหนด 
ค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณาและก�าหนดค่าตอบแทน ทีโ่ดยมหีลกัเกณฑ์ในการพจิารณาอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกบัผลการด�าเนนิการ 
ของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซ่ึงการพิจารณาดังกล่าวจะ
ได้มีการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ได้มีการก�าหนดไว้ และจะน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่ออนุมัติต่อไป รวมถึงยังจัดให้มี
สวสัดกิารต่างๆ อาทเิช่น กองทนุส�ารองเลีย้งชพี ซึง่เป็นการสวสัดกิารระยะยาวให้แก่พนกังาน รวมถงึมกีารตรวจสขุภาพประจ�าปี เป็นต้น 

อกีทัง้บรษัิทได้มุง่พฒันาพนกังานให้มคีวามรูค้วามสามารถเสรมิสร้างวฒันธรรม และบรรยากาศการท�างานทีด่ ีมนีโยบายดูแลส่ิงแวดล้อม
ซึง่รวมถงึการดแูลสิง่แวดล้อมในสถานท่ีท�างาน โดยบรษิทัได้มกีารจดัให้มีการร่วมมอืกนัในการจัดเกบ็ของกระดาษทีไ่ม่ได้ใช้ ของเครือ่งใช้ 
ที่ไม่ได้ใช้ ในวันบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day) อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรม 5 ส การจัดให้มีอบรมการ 
ซ้อมหนีไฟและระบบป้องกันภัย รวมท้ังส่งเสริมการท�างานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็น
ปัจเจกชน ซึง่รวมถงึโอกาสทีเ่ท่าเทยีมกัน การปกป้องความเป็นส่วนตวัของพนกังาน ค่าตอบแทน ชัว่โมงการท�างาน เสรภีาพในการสมาคม
และสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง การไม่ใช้แรงงานบังคับ การไม่ใช้แรงงานเด็ก และข้อพึงปฏิบัติต่อพนักงานด้วยกัน เป็นต้น
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6. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสิทธิมนุษยชน

บริษัทสนับสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม บนพื้นฐานของศักดิ์ศร ี
ความเป็นมนุษย์ โดยมีนโยบายตามแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนที่ประกาศใช้ในนานาประเทศ ซึ่งรวมถึงปฏิญญาและอนุสัญญา
ต่างๆ ของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีมาตรการชดเชยในกรณีท่ีมีผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหายจากการท่ีบริษัท
ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสียไว้ในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยัง
ได้ก�าหนดนโยบายการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ดังนี้

• บริษัทสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิ 
 มนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labour) ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labour)

• บริษัทให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
 ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นก�าเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล

• ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัท และส่งเสริมให้บริษัทย่อย ผู ้ร่วมทุน  
 คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล

• คุม้ครองสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้เสยีทีไ่ด้รบัความเสยีหายจากการละเมดิสทิธอัินเกดิจากการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั โดยพิจารณาชดเชย 
 ค่าเสียหายให้ไม่ต�่ากว่าอัตราที่กฎหมายก�าหนด

อีกทั้งจะด�าเนินธุรกิจตามหลักการและเจตนารมณ์ที่ประกาศในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (Universal  
Declaration of Human Rights) ภายใต้ขอบเขตอ�านาจของบรษิทั และจะไม่มส่ีวนร่วมกบัการกระท�าใดๆ ทีข่ดัต่อหลกัสทิธมินษุยชน 
และนโยบายไม่เก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซ่ึงเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและหลักจรรยาบรรณของบริษัท 
โดยได้มีการเปิดเผยแนวปฏิบัตินี้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net หัวข้อ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน > การก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดี > นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 

7. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งขัน

บริษทัสนบัสนนุและส่งเสรมินโยบายการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรี เป็นธรรม ไม่ผกูขาด และไม่ขดัต่อกฎหมายและจรยิธรรม ตามคู่มือจรรยาบรรณ 

ของบริษัท

8. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อการต่อต้านการทุจริต

บริษัทต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และถือปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตในประเทศไทย รวมถึงบริษัท
ในกลุ่มที่ด�าเนินธุรกิจในต่างประเทศ โดยบริษัทได้จัดท�านโยบายการต่อต้านการทุจริตส�าหรับเป็นแนวปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร  
และพนักงานของบริษัททุกคน และมีการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนของบริษัทปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว 
ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดนโยบายฉบับนี้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net หัวข้อ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน > การก�ากับดูแล
กิจการที่ดี > การต่อต้านการทุจริต

นโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงจุดยืนของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างสิ้นเชิง  
โดยก�าหนดเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้บริษัท และพนักงานฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการทุจริต และก�าหนดขั้นตอนและ 
สอบทานและก�ากบัดแูลตดิตาม เพือ่ให้มัน่ใจว่ามกีารปฏบิติัตามนโยบายนี ้ตลอดจนสนบัสนนุให้พนกังานเฝ้าระวงั และรายงานการพบเหน็ 
การทุจริตผ่านช่องทางสื่อสารที่ปลอดภัย โดยการทุจริตตามนโยบายฉบับนี้ หมายถึง การใช้อ�านาจที่ได้มาโดยหน้าที่ของตนกระท�าการ 
หรือไม่กระท�าการใดโดยมิชอบเรียกรับหรือยอมจะรับ ให้ ขอให้ รับว่าจะให้ หรือกระท�าการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน เพื่อให้บุคคล และ/หรือ หน่วยงานดังกล่าว
ข้างต้นแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือ ของกลุ่มบริษัทไทยคม เว้นแต่กรณีที่บทบัญญัติของกฎหมายขนบธรรมเนียมและจารีต
ประเพณี ได้ก�าหนดว่าสามารถกระท�าได้ ทั้งนี้ การทุจริตในที่นี้ให้หมายความรวมถึงการให้สินบนและการคอร์รัปชั่น

ในปี 2558 บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้

• บริษัทยังได้มีการน�านโยบายไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าท่ี 
 ก�ากับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตเพ่ือให้ม่ันใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายและจริยธรรม 
 ที่ก�าหนดไว้และปรับปรุงเป็นประจ�าสม�่าเสมออย่างต่อเนื่อง

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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• คณะกรรมการจรรยาบรรณมีหน้าที่หลักในการน�านโยบายฉบับน้ีไปปฏิบัติ รวมถึงติดตามประสิทธิผลของนโยบาย รวมถึง 
 ผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบท�าให้มั่นใจว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของของตนตระหนักถึงและเข้าใจนโยบาย

• บริษัทยังได้มีการวางแนวปฏิบัติเรื่องระเบียบปฏิบัติอันเก่ียวกับการเบิกจ่าย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต  
 โดยพนักงานจะต้องท�าการกรอกแบบฟอร์มผ่านระบบค�าขอในเรื่องต่างๆ ดังนี้

 (1) การบริจาคเพื่อการกุศล และ/หรือ การเป็นผู้ให้การสนับสนุน

 (2)  การสันทนาการ หรือการเลี้ยงรับรอง

 (3)  การรับหรือการให้ของขวัญ

ทั้งนี้ โดยต้องระบุรายละเอียดต่างๆ ของอาทิ เช่น รายช่ือผู้รับบริจาค หรือผู้รับการสนับสนุน รายช่ือผู้เข้าร่วมสันทนาการ หรือผู้มี 
ส่วนร่วมของทั้งสองฝ่าย ชื่อผู้รับของขวัญ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เป็นต้น เม่ือกรอกแบบฟอร์มผ่านระบบแล้วระบบจะได้จัดส่งข้อมูล 
ให้ผู้มีอ�านาจอนุมัติด�าเนินการตามขั้นตอน เพื่อขออนุมัติ การอนุมัติเป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้ ในระบบยังสามารถ
ที่จะน�าข้อมูลมาสรุปเป็นรายงาน เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามผล และน�าเสนอให้แก่คณะกรรมการเพื่อรับทราบพิจารณา เพื่อน�าไป
ปรับปรุงเป็นการด�าเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต

• บริษัทยังได้จัดให้มีการอบรมพนักงานเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม เริ่มจาก 
 การอบรมพนักงานเข้าใหม่ และการสร้างสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เพื่อสื่อสารกับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน 
 ให้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นในเรื่องดังกล่าว โดยระบบนี้จะมีการวัดผลการสอบเพื่อประเมินความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้มีการศึกษา 
 เพื่อให้เข้าใจแนวปฏิบัติอย่างถ่องแท้

• บริษัทยังมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้จัดให้พนักงาน 
 ท�าการประเมินความเสี่ยงเรื่องทุจริตในองค์กรในระบบออนไลน์ เพื่อน�าผลมาสรุปเป็นความเสี่ยงทางด้านทุจริตโดยน�าเสนอ 
 ผลสรุปให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการพิจารณาและได้น�าเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัต ิ
 เพื่อเข้ามาอยู่ในแผนงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท (รายละเอียดโปรดดูหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง)

• บริษัทได้ก�าหนดนโยบายการให้ข้อมูลการกระท�าผิดและการทุจริต เพื่อก�าหนดช่องทางในการรายงานและสนับสนุนให้พนักงาน 
 ทุกคน ให้ข้อมูล รายงานเบาะแสการกระท�าผิดหรือการทุจริตใดๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัท และเป็นการป้องปรามการกระท�าผิดและ 
 การทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร และช่วยให้สามารถตรวจพบ และลดความเสียหาย จากการกระท�าผิดหรือการทุจริต โดยเมื่อ 
 พนักงานพบเห็นหรือมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการกระท�าผิดหรือการทุจริตเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบริษัทในกลุ่ม  
 ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ตั้งแต่ระดับผู้จัดการทราบโดยทันที ไม่ว่าด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร หรือตามช่องทาง 
 ที่ก�าหนดไว้ในนโยบาย โดยเมื่อผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต่างๆ ได้รับแจ้งว่ามีการกระท�าผิดหรือการทุจริตเกิดขึ้น ต้องรายงาน 
 หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท (หรือของสายงานธุรกิจที่ตนเองสังกัด) ทันที

• บริษัทจะให้ความคุ้มครอง และห้ามพนักงานหรือผู้บริหารของบริษัท เลิกจ้าง พักงาน ลงโทษทางวินัย หรือขู่ว่าจะด�าเนินการต่างๆ  
 จากการที่พนักงานให้ข้อมูลเรื่องการกระท�าผิดหรือการทุจริต และบริษัทอาจให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมเป็นพิเศษตามความ 
 เหมาะสม โดยจะพิจารณาจากระดับความร้ายแรงและความส�าคัญของเรื่องที่ร้องเรียน 

• ผู้ที่กระท�าผิดหรือทุจริต เป็นการกระท�าท่ีผิดจริยธรรมของบริษัท ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัท 
 ก�าหนดไว้ และโทษตามกฎหมาย หากการกระท�านั้นผิดกฎหมาย

• บริษัทก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของประกาศของส�านักงาน ก.ล.ต. รายงานการมีส่วนได้เสียตามที่กฎหมาย 
 ก�าหนด และขยายไปยังพนักงานทุกคนของบริษัทที่มีส่วนได้เสีย เพื่อป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่จะน�าไปสู่การทุจริต

• บริษัทก�าหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส (Ethical Hotline) ไว้ในเว็บไซต์บริษัทที่ www.thaicom.net หัวข้อการพัฒนา 
 อย่างยั่งยืน > การก�ากับดูแลกิจการที่ดี > Ethical Hotline

นอกจากนีใ้นปี 2556 บรษิทัได้เข้าร่วมลงนามในค�าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุรติ โครงการ
แนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) 
ซึ่งด�าเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เนื่องจากตระหนักถึงการด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ได้พิจารณาและอนุมัติให้น�าส่งแบบประเมินตนเอง โดยคณะกรรมการ 
ตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานข้อมูลแล้ว เพื่อเข้าร่วมในการตรวจรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านการทจุรติภายในไตรมาสที ่4 ของปี 2557 และเมือ่วันที ่16 มกราคม 2558 คณะกรรมการแนวร่วมปฏบิติัของภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านทุจริต ได้มีมติให้บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมโครงการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

9. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

บริษัทมีการก�าหนดนโยบายการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระท�าการใดๆ อันเป็นการ
ละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ ดังนี้

• พนักงานต้องท�าความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงอย่างถี่ถ้วน และปฏิบัติตาม 
 อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยให้ขอค�าปรึกษาจากฝ่ายกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย ห้ามปฏิบัติไปตามความเข้าใจ 
 ของตนเองโดยไม่มีค�าแนะน�า

• เมื่อพนักงานของบริษัทต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ พนักงานควรศึกษากฎหมายขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม 
 ของประเทศนั้นๆ ก่อนการด�าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อไม่ให้ขัดกับกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี  
 และวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ

10. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติในเรื่องกิจกรรมทางการเมือง

บริษัทมนีโยบายเป็นกลางทางการเมอืง โดยให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทกุคนของกลุ่มบรษัิท ปฏิบตัติามนโยบายการต่อต้านการทจุรติ  
ในส่วนการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง และคู่มือจรรยาบรรณ ดังนี้

• บริษัทมีนโยบายเป็นกลางในทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือกระท�าการอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใด 
 พรรคการเมืองหนึ่ง หรือนักการเมืองคนใดคนหนึ่ง 

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการใช้สิทธิ และเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  
 เช่น การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือน�าทรัพย์สิน  
 อุปกรณ์ เครื่องมือใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการใดๆ ในทางการเมือง หากเข้าร่วมจะต้องพึงระมัดระวัง 
 การด�าเนินการใดๆ ท่ีอาจท�าให้เกิดความเข้าใจว่า บริษัทได้ให้การสนับสนุน หรือฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง  
 แต่อย่างไรก็ดี เฉพาะการมีส่วนร่วมในเวลาส่วนตัว และค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลเท่านั้น

• พนักงานควรหลีกเลี่ยงการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือในรูปแบบอื่นแก่พรรคการเมือง นักการเมือง  
 หรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง รวมถึงการให้ยืมหรือบริจาคอุปกรณ์ การให้บริการด้านเทคโนโลยีโดยไม่คิดค่าบริการ  
 รวมทั้งการสละเวลาท�างานของพนักงาน

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องลาออกและพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทก่อนตามล�าดับ  
 หากประสงค์จะด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองหรือลงสมัครรับเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ

11. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติในเรื่อง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการด�าเนินธุรกิจที่อาจจะท�าให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ และอาจเป็นผลให้ขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ จึงได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ 
ของบริษัท ดังนี้

 1. การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน

  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่รับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้า ของบริษัท  
  หรือจากบุคคลใดอันเนื่องจากการท�างานในนามบริษัท

  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ให้กู้ หรือยืมเงิน หรือเรี่ยไรเงิน ส่ิงของจากลูกค้าหรือผู้ท�าธุรกิจกับบริษัท  
  เว้นแต่ เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคาร หรือสถาบันการเงินในฐานะของลูกค้าของธนาคาร หรือสถาบันการเงินดังกล่าว

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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 2. การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัท

  การท�าธุรกิจส่วนตัวใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และเวลาท�างานของบริษัท  
  และห้ามประกอบธุรกิจ หรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหาร  
  หรือพนักงานดังกล่าวจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยทางอ้อมก็ตาม

 3. การท�าธุรกิจใดๆ กับกลุ่มบริษัท

  การท�าธุรกิจใดๆ กับบริษัท ทั้งในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ ท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนั้น  
  มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัทก่อนเข้าท�ารายการ

  หากมีกรณีท่ีรายการที่เก่ียวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ก็จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์รายการ 
  ที่เกี่ยวโยงของตลาดหลักทรัพย์และ ก.ล.ต. และบุคคลเหล่านั้นจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการพิจารณาและตัดสินใจ 
  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

  ผู้ท�ารายการในนามบริษัทมีหน้าที่ต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ของคู่ค้าว่าเกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหรือไม่ 
  ก่อนท�ารายการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น

 4. การด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทภายนอกกลุ่มบริษัท

  บริษัทไม่มีนโยบายที่จะส่งผู้บริหาร เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุ่มบริษัท ในกรณีที่ผู้บริหารของบริษัทตั้งแต่ PG 13  
  ขึ้นไปจะเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ�านาจของบริษัท

  ทัง้นี ้การด�ารงต�าแหน่งดงักล่าวจะต้องไม่ขดัต่อบทบญัญตัขิองกฎหมาย หรอืข้อบงัคบัท่ีเกีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั  
  และต้องไม่ใช้ต�าแหน่งงานในบริษัทไปใช้อ้างอิงเพื่อส่งเสริมธุรกิจภายนอก ในการขออนุมัติให้เป็นไปตามอ�านาจอนุมัติ ดังนี้

ต�าแหน่ง อนุมัติโดย

ผู้บริหารระดับตั้งแต่ PG 13 - 15 คณะกรรมการบริหาร

ผู้บริหารระดับ UC ขึ้นไป คณะกรรมการบริษัท

 5. รับของขวัญ และการรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

  กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน พงึหลกีเลีย่งการรบัของขวญัทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิ และมใิช่ตวัเงนิจากคู่ค้าหรอืผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิ 
  ของบริษัท เว้นแต่ในเทศกาลหรอืประเพณนียิม แต่ต้องมมีลูค่าไม่เกนิ 3,000 บาท และจะต้องด�าเนนิการตามนโยบายการต่อต้าน 
  การทุจริต 

  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจได้ ภายในขอบเขตและมูลค่าที่สมเหตุสมผล และพึง 
  หลีกเลี่ยงการรับเล้ียงรับรองในลักษณะท่ีเกินกว่าเหตุความสัมพันธ์ปกติ จากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือจะเป็นคู่ค้า 
  ในอนาคต และมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับของขวัญ สันทนาการ และค่าใช้จ่ายเลี่ยงรับรองตามนโยบายต่อต้านการทุจริต

 6. การเดินทางไปสัมมนา ดูงาน ทัศนศึกษา

  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับเชิญไปดูงาน สัมมนา และทัศนศึกษา ทั้งนี้ เฉพาะเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจ  
  และต้องผ่านการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาตามระเบียบบริษัทเท่าน้ัน โดยบริษัทจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดูงานสัมมนา  
  ทัศนศึกษา ค่าเดินทางและที่พัก ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร  
  และพนักงานรับเงิน หรือประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้า

12. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท 

คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลรักษาการ 
ใช้ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท นอกจากน้ี กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน ต้องควบคุมข้อมูล 
ความลับอย่างเหมาะสม และต้องไม่สื่อสารข้อมูลอันมีสาระส�าคัญ และยังมิได้เปิดเผยสู่สาธารณชน ซ่ึงได้รับรู้มาจากหน้าที่งานไปยัง
หน่วยงานอื่นๆ และบุคคลภายนอกท่ีไม่สมควรต้องรับรู้ข้อมูลนั้น และมีหน้าที่ต้องใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อป้องกันไว้ซึ่งข้อมูล 
ที่เป็นความลับดังกล่าว ท้ังน้ี รวมไปถึงการจัดเก็บเอกสารข้อมูลที่เป็นความลับตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและคู่มือ 
จรรยาบรรณของบริษัท
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นอกจากนี้ บริษัทได้ก�าหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัทไว้ดังนี้

• พนักงานต้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทให้อยู ่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ให้สามารถใช้งานได้ตามระยะเวลาที่เหมาะสม  
 สอดคล้องกับอายุของทรัพย์สินนั้นๆ และปกป้องมิให้ทรัพย์สินของบริษัทเกิดความเสียหายหรือสูญหาย 

• พนกังานต้องใช้ทรพัย์สนิของบรษิทัในการปฏบิตังิานอย่างประหยดัและรูคุ้ณค่า เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่บรษัิท โดยตระหนักถึง 
 การรักษาสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานควบคู่ไปด้วย 

• พนักงานต้องไม่ใช้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัท เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

• กรณีที่เกิดความเสียหาย หรือสูญหายขึ้นกับทรัพย์สินของบริษัทที่มีพนักงานหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูแลรับผิดชอบ บุคคลนั้นต้อง 
 รับผิดชอบตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบ ข้อบังคับหรือ นโยบายต่างๆ ของบริษัท 

• เม่ือพ้นจากสภาพการเป็นบุคลากรของบริษัท พนักงานต้องส่งมอบทรัพย์สินต่างๆ ของบริษัท รวมถึงข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  
 ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ คืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใด และห้ามบันทึก คัดลอก หรือส�าเนาข้อมูลเหล่านั้น  
 เพื่อน�าไปเผยแพร่หรือแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

13. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท โดยให้ความส�าคัญกับการ 
เคารพสทิธใินทรพัย์สนิทางปัญญาของบุคคลอืน่ และมนีโยบายหลกีเล่ียงการละเมดิสิทธทิรพัย์สินทางปัญญาของบรษิทั ได้แก่ ลิขสิทธิต่์างๆ 
สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า เป็นสิ่งส�าคัญในการรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัท ดังนั้น กรรมการ  
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ปกป้อง รักษา และพิทักษ์สิทธิที่บริษัทมีต่อทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด และใช้สิทธิเหล่าน้ัน 
อย่างรับผิดชอบ และต้องเคารพสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมายในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ก�าหนดนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาไว้ดังนี้

• บรษัิทมนีโยบายในการปกป้องและเคารพสทิธใินทรพัย์สินทางปัญญาของบคุคลอืน่ โดยจะไม่ละเมดิหรือสนบัสนนุการด�าเนนิการใดๆ  
 ทีม่ลีกัษณะเป็นการละเมิดทรพัย์สนิทางปัญญาของบคุคลอืน่ ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ ์สิทธบิตัร อนสิุทธบิตัร เครือ่งหมายการค้า ความลบั 
 ทางการค้า และสิทธิทางปัญญาอื่นๆ ทุกประเภท

• บริษัทจะสนบัสนนุและส่งเสรมิให้มกีารสร้างสรรค์ กระตุน้การเกดินวตักรรมใหม่ ๆ  ขึน้อยูเ่สมอ โดยจะไม่ท�าซ�า้ ดดัแปลง คดัลอก ท�าส�าเนา  
 เผยแพร่ หรือกระท�าการอื่นใดอันเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น

• บรษัิทจะมกีารตรวจสอบการใช้ข้อมลู เอกสาร สิง่ตพีมิพ์ต่างๆ รวมทัง้งานอนัมสิีทธใินทรพัย์สินทางปัญญาใดๆ ด้วยความระมดัระวงั 
 ว่าได้รับอนุญาตการใช้จากผู้มีสิทธิอย่างถูกต้องตามกฎหมายก่อนที่จะมีการใช้งานนั้นๆ รวมถึงจะอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล หรือ 
 ชื่อเจ้าของงานอันมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

• บริษัทจะสนับสนุนและมีส่วนร่วมให้พนักงานมีความรู้และมีจิตส�านึกในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น 
 อย่างสม�่าเสมอ

• งานอันมสีทิธใินทรพัย์สินทางปัญญาต่างๆ ทีไ่ด้สร้างสรรค์ และ/หรือ พฒันาขึน้โดยพนกังานของบรษิทั ไม่ว่าจะท�าขึน้โดยหน้าทีท่ีต้่อง 
 พึงปฏิบัติ และ/หรือกระท�าตามค�าสั่งของบริษัท สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวให้ตกเป็นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ 
 บริษัททั้งสิ้น

14. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท 

บรษิทัได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัเิรือ่งการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน เพือ่ป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน 
(Insider Information) ของกลุ่มบริษัทที่มีสาระส�าคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ดังนี้

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในซึ่งก�าหนดไว้ใน  
 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

• ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนเปิดเผย 
 งบการเงินรายไตรมาสและประจ�าปี หรือช่วงเวลาอื่นท่ีบริษัทจะก�าหนดเป็นครั้งคราว เว้นแต่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่จ�าเป็น  
 หรือต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือตกอยู่ภายใต้ค�าสั่งศาล

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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งานพบผู้ถือหุ้นและนักวิเคราะห์ จ�านวนครั้ง / ปี

การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) 4

งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) 4

การน�าเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Road Show) 6

การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมการด�าเนินงานของบริษัท (Company Visit) 2

• หน่วยงาน Compliance จะประกาศช่วงเวลาห้ามซ้ือขายหลักทรัพย์ให้ทราบไว้เป็นการล่วงหน้า เพื่อช่วยให้บุคคลดังกล่าว 
 ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทครั้งแรก โดยให้ส่งรายงาน 
 มายังเลขานุการบริษัท ดังนี้

 (1) กรณีที่กรรมการและผู้บริหาร ให้รายงานภายใน 7 วันท�าการนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยใช้แบบรายงานส่วนได้เสีย 
  และข้อมูลประวัติของกรรมการและผู้บริหาร (แบบ 89/14)

 (2) กรณีบุคคลอื่นนอกจากกรรมการและผู้บริหาร ให้รายงานภายใน 7 วันท�าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขานุการบริษัท  
  โดยใช้แบบรายงานการถือหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท

• ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในรายงานภายใน 7 วัน 
 นับแต่วันที่ซื้อขายหลักทรัพย์มายังเลขานุการบริษัท

• กรรมการและผู้บริหารมีหน้าท่ีต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท 
 ต่อส�านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

• เลขานุการบริษัทต้องจัดท�าส�าเนารายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ส่งมายังเลขานุการบริษัทให้กับประธานคณะกรรมการบริษัท  
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหาร ภายใน 7 วันท�าการ นับแต่วันที่ได้รับรายงานและรายงาน 
 ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป

15. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติการให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน

การให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัท ต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้องและปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง ตามคู่มือจรรยาบรรณ 
ของบริษัท โดยผู้ที่ไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับมอบหมาย ไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้สัมภาษณ์ต่อส่ือมวลชนหรือต่อ 
สาธารณชนใดๆ เกี่ยวกับหรือพาดพิงกลุ่มบริษัทไม่ว่าในด้านใด อันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

ในปี 2558 บริษัทได้จัดให้มีการให้มีการพบสื่อมวลชนและกิจกรรมส�าหรับผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

16. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติรายการระหว่างกันในกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการจะพิจารณารายการระหว่างกันโดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�าคัญตามคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท โดยใน
กรณีที่มีการท�ารายการระหว่างกันภายในกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติโดยค�านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�าคัญ โดยถือเสมือนหนึ่งเป็นรายการที่กระท�ากับบุคคลภายนอก (Arms’ Length Basis)

นอกจากนี้ บริษัทได้ก�าหนดนโยบายการท�ารายการเกี่ยวโยงกัน ดังนี้

• การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อยต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

• ในการตกลงเข้าท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั บรษิทัและบรษัิทย่อยต้องกระท�าโดยถือเสมือนการตกลงเข้าท�ารายการกบับคุคลภายนอก 
 ภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไป (Arm’s Length Basis) เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

• ในการตกลงเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือรายการสนับสนุนปกติที่มีเงื่อนไข 
 การค้าทัว่ไปตามทีห่น่วยงานก�ากับดแูลก�าหนด ซ่ึงได้แก่ การให้บรกิารโฆษณา การให้บริการด้านคอมพวิเตอร์ การใช้บรกิารโทรศพัท์ 
 เคลื่อนที่ การใช้บริการอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตามอ�านาจอนุมัติของบริษัท

• ห้ามกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เข้าร่วมพิจารณาการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งตน 
 มีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็นผู้อนุมัติรายการดังกล่าว 
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17. นโยบายและแนวปฏิบัติตามนโยบายการให้ข้อมูลการกระท�าผิดและการทุจริต

คณะกรรมการได้อนุมัตินโยบายการการให้ข้อมูลการกระท�าผิดและการทุจริต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อให้
พนักงานทุกคนมีช่องทางในการรายงานและแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดหรือการทุจริตใดๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัท อีกทั้งยังได้ก�าหนดแนวทาง 
การสอบสวนที่โปร่งใสและเป็นธรรม

การรายงานการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

คณะกรรมการได้จัดให้มีช่องทาง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถเข้ารายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจท�าให้เกิดความเสียหาย 
ต่อบริษัท ต่อคณะกรรมการ หรือถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งเป็นการด�าเนินการตามจรรยาบรรณ โดยมีขั้นตอนและแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

• ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท 

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ในกรณทีีพ่บเหน็ หรอืถกูกดดนั/บงัคบัให้กระท�าใดๆ ทีเ่ป็นการขดัต่อจรรยาบรรณ หรอืเรือ่งอืน่ใดทีอ่าจก่อให้เกดิความเสยีหายแก่บรษัิท 
และ/หรือ คณะกรรมการ

• ในกรณีที่เป็นพนักงาน สามารถที่จะรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารระดับสูง หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือฝ่ายทรัพยากร 
 บุคคล หรือคณะกรรมการจรรยาบรรณ หรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้วแต่กรณี รวมถึงการรายงานผ่านระบบ Ethics Hotline  
 ผ่านระบบ Intranet และในหน้าเว็บไซต์ของบริษัท

• ในกรณีที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียอื่น อาทิเช่น ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ สามารถที่จะรายงานผ่านระบบ Ethics Hotline  
 ในหน้าเวบ็ไซต์ของบรษิทั หรอืส่งข้อมลูมายงัเลขานุการบรษิทั ตามข้อมลูทีไ่ด้เปิดเผยไว้ในส่วนช่องทางในการตดิต่อคณะกรรมการ 
 บริษัท และเลขานุการบริษัท

อกีทัง้คณะกรรมการได้อนมุตัใิห้มนีโยบายการให้ข้อมูลการกระท�าผิด และการทจุรติ การสอบสวน และการคุม้ครองผูใ้ห้ข้อมลูกลุ่ม บรษิทั 
ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) (Whistle Blower Policy) ซึ่งนโยบายฉบับดังกล่าวได้ก�าหนดไว้ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ พร้อมทั้งวิธีการ 
ขัน้ตอนต่างๆ ในการรายงานถงึการกระท�าทีข่ดัต่อจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิทีด่จีากผู้ทีเ่กีย่วข้องภายในองค์กร รวมถงึการสอบสวน 
และนโยบายการรักษาความลับ และคุ้มครองผู้ที่รายงานเป็นอย่างดี และผู้ที่รายงานไม่ต้องรับโทษใดๆ หากกระท�าโดยเจตนาดี เป็นต้น

ช่องทางในการติดต่อคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท

บริษทัได้จดัให้มช่ีองทางส�าหรบัผูม้ส่ีวนได้เสยีสามารถใช้ตดิต่อส่ือสารในการแสดงความคดิเหน็ต่างๆ รวมถงึ แจ้งเบาะแสในกรณทีีพ่บเหน็ 
หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระท�าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดีของเจ้าหน้าที่ของบริษัทโดยสามารถ
จะแจ้งเบาะแสโดยท�าเป็นลายลักษณ์อักษรจัดส่งให้กรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงหรือหลายคนของบริษัท หรือติดต่อเลขานุการบริษัท 
โดยสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรส่งมาได้ที่

 เลขานุการบริษัท
 บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)
 63/21 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต�าบลบางกระสอ 
 อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

นอกจากนั้น ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกยังสามารถติดต่อโดยผ่านช่องทางอื่นๆ ได้แก่ เว็บไซต์บริษัท โทรศัพท์ หรือส่งอีเมล์แจ้งหน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์ที่ ir@thaicom.net และส�านักเลขานุการบริษัท comsec@thaicom.net รวมถึงส�านักงานตรวจสอบภายใน เป็นต้น 

ในส่วนของผูมี้ส่วนได้เสยีภายในองค์กรนัน้ สามารถส่งรายงานผ่านทางระบบ Ethics Hotline ในระบบอนิทราเนต็ (Intranet) ของบรษิทั 
ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งผ่านโดยตรงไปยังหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล รวมถึงที่ส�านักเลขานุการ
บริษัท เป็นต้น

โดยในปี 2558 ทีผ่่านมา บรษิทัได้รบัร้องเรยีนทัง้หมดจ�านวน 4 เรือ่ง บรษิทัได้ตรวจสอบข้อมลูแล้วเหน็ว่ามีมลู และตัง้คณะกรรมการสอบสวน 
เพือ่ด�าเนนิการสอบสวน จ�านวน 3 เรือ่ง ซึง่เป็นเรือ่งร้องเรยีนทีส่อบสวนแล้วเสรจ็จ�านวน 2 เรือ่ง และอยูร่ะหว่างการสอบสวนจ�านวน 1 เรือ่ง  
อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏการร้องเรียนในเรื่องการกระท�าผิดจริยธรรม หรือกรณีที่กรรมการลาออกอันเนื่องมาจากการก�ากับดูแลกิจการ 
ที่ผิดพลาด รวมทั้งกรณีที่เป็นข้อพิพาททางกฎหมายแรงงาน หรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจการค้า แต่อย่างใด

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และท่ัวถึง  
จงึได้ก�าหนดนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ (Market Disclosure Policy) ของบรษิทัไว้เป็นลายลักษณ์อกัษรอย่างชัดเจน และสอดคล้อง
กับข้อกฎระเบียบข้อบังคับของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�านักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุรายสามารถเข้าถงึข้อมลูได้ง่ายและเท่าเทียมกนั ทัง้ข้อมูลทางการเงนิ ข้อมลูที่
มใิช่ข้อมลูทางการเงนิ และข้อมลูอืน่ๆ ท่ีเกีย่วข้อง ในรปูแบบภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างสม�า่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการ
เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ผ่านส�านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaicom.net) 
เป็นต้น พร้อมทัง้ได้จดัตัง้หน่วยงานนกัลงทนุสมัพันธ์ (Investor Relations) เพือ่เป็นตวัแทนบรษิทัในการท�าหน้าทีส่ือ่สารประชาสัมพนัธ์
ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ นกัวเิคราะห์หลักทรพัย์ และผู้ทีเ่ก่ียวข้อง เพือ่ให้ได้รับทราบข้อมลูของบรษิทั ทัง้นี ้เพ่ือให้ม่ันใจ
ว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน 

ข้อมูลที่ส�าคัญที่บริษัทเปิดเผยนั้นเป็นการให้ข้อมูลอย่างสม�่าเสมอ และโปร่งใส เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท  
และกฎระเบยีบของส�านกังานก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ดังเช่นข้อมูลต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลตามหน้าท่ีภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย ได้แก่ ผลการด�าเนินงาน รวมถึงค�าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A)  
 เอกสารประกอบการน�าเสนอข้อมูลแก่นักวิเคราะห์และนักลงทุน โดยบริษัทได้จัดประชุมแถลงข้อมูลและช้ีแจงแนวทาง 
 และผลการด�าเนินงานเป็นประจ�าเป็นรายไตรมาส อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ให้แก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ โดยมีผู้บริหารร่วมประชุม  
 ชี้แจง และเปิดโอกาสให้นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน ตลอดจนผู้ที่สนใจ ได้ซักถามข้อมูลต่างๆ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถ 
 ติดต่อขอข้อมูลต่างๆ ได้จากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรือสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์บริษัทที่ www.thaicom.net  
 หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์

2. บริษัทให้ความส�าคัญต่อรายงานทางการเงิน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงสถานะทางการเงินและผลประกอบการที่แท้จริงของบริษัท  
 โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีท่ีถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นท่ียอมรับโดยทั่วไป  
 ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ  
 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวไม่มีรายการท่ีผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบ 
 ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�าปี ตลอดจนมีการจัดท�า 
 ค�าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส

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

4. บริษัทมีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จ�านวนครั้งของการประชุม 
 และจ�านวนครั้งท่ีกรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมในปี 2558 รวมถึงการฝึกอบรมและการพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 ของคณะกรรมการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี

5. บริษัทเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนไว้ในแบบแสดง 
 รายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี

6. สารสนเทศที่ส�าคัญของบริษัทที่ได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทและรวมถึงเอกสารเผยแพร่ต่างๆ ได้แก่

 - วิสัยทัศน์ พันธกิจ ข้อบังคับบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

 - โครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างองค์กร

 - รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

 - ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

 - นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการของบรษัิท จรรยาบรรณในการด�าเนนิธุรกจิ นโยบายการต่อต้านการทจุรติ นโยบายด้านการบรหิาร 
  ความเสี่ยง รวมไปถึงกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

 - งบการเงนิ รายการระหว่างกนั รายงานเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงานของบรษิทั รวมถึงค�าอธบิายและวิเคราะห์ของ 
  ฝ่ายจัดการรายไตรมาส (MD&A)

 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2)
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สัดส่วนกรรมการอิสระ

กรรมการ 
37.50% กรรมการอิสระ 

62.50%

สัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการ
ที่เป็นผู้บริหาร
37.50%

กรรมการ
ที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร
62.50%

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามหนังสือรับรองบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 8 คน  
  โดยมีกรรมการอิสระ จ�านวนทั้งสิ้น 5 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 62.50 ของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ โดยแบ่งเป็นกรรมการ 
  ที่เป็นผู้บริหารจ�านวน 3 คน และไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน 5 คน

 - หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

 - ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทน�าเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่างๆ

บริษัทมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการท�าหน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจ และการเปิดเผยข้อมูลแก่ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ 
เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายอย่างครบถ้วน อาทิเช่น การน�าเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ (Road Show) การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมการด�าเนินงานของบริษัท (Company Visit) การจัดประชุมนักวิเคราะห์ 
หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) หรืองานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ในแต่ละไตรมาส ณ ตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติม ได้ที่ ผู้อ�านวยการ ส�านักการลงทุนสัมพันธ์ (นางสาวเมทินี 
อิสรจินดา) หมายเลขโทรศัพท์ 02-596-5072-3 อีเมล์ metineei@thaicom.net  หรือที่

 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
 บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)
 63/21 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต�าบลบางกระสอ 
 อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
 โทรศัพท์ 02-596-5072-3 
 โทรสาร 02-591-0724 
 อีเมล์ ir@thaicom.net

หมวดที่ 5 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกราย 
อย่างเป็นธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญในการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทในระยะยาวอย่างยั่งยืน 

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

 1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

 • คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งในด้านเพศ ทักษะวิชาชีพ  
  ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ 
  ของบริษัท จ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และมีจ�านวนเหมาะสมกับขนาดของกิจการ ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการ 
  และกรรมการ โดยมกีรรมการทีเ่ป็นอสิระอย่างแท้จรงิจากฝ่ายบรหิาร และปราศจากความสมัพนัธ์ทางธรุกจิหรอืความสมัพนัธ์ 
  อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลพินิจอย่างเป็นอิสระ บริษัทก�าหนดให้มีจ�านวนกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่ใช ่
  ผู้บริหารเป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้มีการถ่วงดุลกัน โดยในจ�านวนคณะกรรมการบริษัททั้งหมดประกอบด้วยกรรมการอิสระ 
  อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งคณะและมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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 • บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบของประธานกรรมการ (Chairman of the Board of Directors)  
  และประธานกรรมการบริหาร (Chairman of the Executive Committee) โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ  
  มีประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสม และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอ�านาจโปร่งใส โดยแยกหน้าที่ 
  การก�ากับดูแล และการบริหารงานออกจากกัน

  - ประธานกรรมการบริษัท (Chairman of the Board of Directors) เป็นกรรมการอิสระ รับผิดชอบในฐานะผู้น�า 
   ของคณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่ติดตามดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารให้บรรลุผลส�าเร็จตามแผนงาน 
   ที่ได้ก�าหนดไว้ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น

  - ประธานกรรมการบรหิาร (Chairman of the Executive Committee) รับผดิชอบในฐานะผูน้�าของคณะกรรมการบรหิาร  
   มหีน้าทีใ่นการดแูลให้คณะกรรมการบรหิารสามารถปฏบิตัติามหน้าทีท่ีค่ณะกรรมการบรษิทัได้มอบหมาย รวมถงึพจิารณา 
   กลั่นกรองเรื่องต่างๆ ก่อนน�าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ พิจารณาอนุมัติการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ 
   ธุรกิจปกติของบริษัท

  - ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร (Chief Executive Officer) เป็นหวัหน้าของฝ่ายบรหิาร รบัผดิชอบต่อการบรหิารจดัการของบรษิทั  
   เพื่อให้บรรลตุามแผนที่วางไว้ และรายงานผลการบริหารงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษทั แล้วแต่กรณี  
   โดยการด�าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามอ�านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 1.2 คุณสมบัติของกรรมการ

 กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และ 
 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่ได้รับการ 
 ไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ 
 จะพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในการบริหารงานของบุคคลดังกล่าวด้วย นอกจากนั้น 
 ยังรวมถึงต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ ระมัดระวัง สุจริต และมีความรู้ความสามารถ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท และไม่มีลักษณะ 
 ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

 1.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

 กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีก�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และต้องสามารถดูแลผลประโยชน ์
 ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนั้นยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุม 
 คณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

 กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 (1) ถอืหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.1 ของจ�านวนหุน้ทีมี่สทิธอิอกเสียงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  
  หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

 (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุม 
  ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท  
  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะ 
  ต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
  หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท

 (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส  
  พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น 
  ผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

 (4) ไม่มหีรือเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกับบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้มอี�านาจควบคมุของบรษิทั  
  ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อี�านาจ 
  ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม 
  ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

  ความสมัพันธ์ทางธรุกจิตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท�ารายการทางการค้าทีก่ระท�าเป็นปกตเิพือ่ประกอบกจิการการเช่า หรอืให้เช่า 
  อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม  
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  ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญา 
  มีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป  
  แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ทั้งนี้ การค�านวณภาระหน้ีดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
  ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา 
  ภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

 (5) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุบรษิทั และ 
  ไม่เป็นผูถ้อืหุ้นทีม่นียั ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของส�านกังานสอบบญัช ีซ่ึงมผู้ีสอบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย  
  บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว 
  ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

 (6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการให้บรกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมาย หรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ได้รบั 
  ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม 
  ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้น 
  จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

 (7) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่ก่ียวข้อง 
  กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน 
  ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้น 
  เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็น 
  การแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

 (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

  ภายหลงัได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระทีม่ลัีกษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถงึ (9) แล้ว กรรมการอสิระอาจได้รบัมอบหมายจาก 
  คณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน  
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ 

บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ (4) หรือ (6) เป็นกรรมการ 
อิสระได้ หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมัดระวัง และมีความเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบ 
ต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณา 
แต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

  ก. ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธรุกจิ หรือการให้บรกิารทางวชิาชพีทีท่�าให้บคุคลดงักล่าวมคีณุสมบตัไิม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
   ทีก่�าหนด

  ข. เหตุผลและความจ�าเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

  ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

 1.4 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

  (1) คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหา ท�าหน้าทีใ่นการสรรหากรรมการ โดยมกีารจดัท�า Board Skill Matrix เพ่ือพจิารณา 
   ทักษะท่ีจ�าเป็นท่ียังขาดอยู่ในคณะกรรมการ และน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และ/หรือ เสนอขออนุมัต ิ
   ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

  (2) ในการพิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะพิจารณา 
   ปัจจัยต่างๆ ซ่ึงรวมถงึผลการปฏบัิตงิาน ประวัตกิารเข้าร่วมและการมส่ีวนร่วมในการประชมุ และการสนบัสนุนในกจิกรรม 
   ของคณะกรรมการบรษิทั

  (3) ในการสรรหาบุคคลเพื่อมาด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาใช้วิธีการดังน้ีในการ 
   คัดเลือกรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

   (3.1) เปิดโอกาสให้คณะกรรมการแต่ละท่านเสนอชื่อ

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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   (3.2) ที่ปรึกษาภายนอก

   (3.3) รายชื่อที่ปรากฏอยู่ในรายชื่อกรรมการของส�านักงาน ก.ล.ต. และท�าเนียบกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบัน 
     กรรมการบริษัทไทย

   (3.4) ผูถ้อืหุน้รายย่อยเสนอชือ่บคุคลทีเ่หน็สมควรได้รบัการพจิารณามายงับรษิทัล่วงหน้าก่อนวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุ้น  
     โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทได้ก�าหนดไว้

  (4) การแต่งตัง้กรรมการให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบรษิทั และข้อก�าหนดของกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ทัง้นี ้จะต้องมคีวามโปร่งใสและ 
   ชัดเจน

 1.5 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ

  (1) กรรมการมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถได้รับเลือกเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ บริษัทไม่ได้มีข้อห้าม 
   การแต่งตั้งกรรมการท่ีพ้นจากต�าแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ รวมท้ังไม่มีข้อห้ามเกี่ยวกับเร่ืองอายุของ 
   กรรมการ แต่ค�านึงถึงความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่

  (2) วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการเป็นไปตามข้อบงัคบัของบรษิทั ซึง่ในการประชุมสามญัประจ�าปีทกุคราว กรรมการต้องพ้น 
   จากต�าแหน่งจ�านวน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการ โดยให้กรรมการที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง  
   และกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาด�ารงต�าแหน่งต่อได้

  (3) กรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระดังกล่าว ให้คณะกรรมการมีมติด้วยคะแนนเสียง 
   ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการท่ีเหลืออยู่เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
   ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 เข้ามาเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ 
   ในคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลอือยูไ่ม่ถงึ 2 เดอืน บคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นต�าแหน่ง 
   กรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

  4) กรรมการอสิระมวีาระการด�ารงต�าแหน่งตดิต่อกนัได้ไม่เกนิ 3 วาระ หรอืไม่เกิน 9 ปี แล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า แต่หาก 
   คณะกรรมการบริษัทเห็นมีความจ�าเป็นต้องขอให้กรรมการอิสระที่ด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันมาครบ 3 วาระ หรือ 9 ปี ด�ารง 
   ต�าแหน่งต่อไป ก็ให้อ�านาจคณะกรรมการบริษัทขยายระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระออกไปได้อีก

 1.6 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

 กรรมการสามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ได้ไม่เกิน 5 บรษิทั แต่การเป็นกรรมการดงักล่าวต้องไม่เป็นอปุสรรค 
 ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติในการจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยจ�านวน 6 ชุด เพื่อท�าหน้าที่ศึกษากลั่นกรองงานและ 
แบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยให้มีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างชัดเจน 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) คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Committee)

3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท และการก�ากับดูแลให้การบริหารจัดการ เป็นไปตาม 
นโยบาย แนวทาง และเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และค�านึงถึงผลประโยชน์ 
ของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ การด�าเนินงานต้องเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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คณะกรรมการได้เห็นสมควรก�าหนดขอบเขต อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

• ก�าหนดนโยบาย และทิศทางการด�าเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และก�ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย 
 ที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
 รวมถึงมีการทบทวนเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของบริษัทในทุกๆ ปี

• พิจารณาตดัสนิในเรือ่งทีม่สีาระส�าคญัเก่ียวกบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัและบรษัิทย่อย เช่น นโยบายและแผนธรุกจิ โครงการลงทุน 
 ขนาดใหญ่ อ�านาจการบรหิาร การได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิ และรายการอืน่ใดทีก่ฎหมายก�าหนด ตดิตามการปฏบิตังิานของ 
 ฝ่ายบริหารของบริษทัและบรษิทัย่อยให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ เพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัโดยจดัให้มรีะบบบญัช ีการรายงาน 
 ทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และ 
 การตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง และการติดตามผล 

• ดแูลไม่ให้เกดิปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มส่ีวนได้เสียของบรษิทั และอนมัุตริายการทีเ่กีย่วข้อง และรายการขดัแย้ง 
 ทางผลประโยชน์

• ก�ากบัดแูลกจิการให้มกีารปฏบิตังิาน และด�าเนนิการตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและมจีรยิธรรม รวมถงึมกีารทบทวนนโยบาย 
 การก�ากับดูแลกิจการของบริษัท และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

• ให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

• คณะกรรมการบรษิทัอาจมอบอ�านาจช่วงให้บคุคลใดบคุคลหนึง่มอี�านาจในการด�าเนนิการในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่หรอืหลายเรือ่ง ตามที ่
 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรก็ได้ โดยการมอบอ�านาจดังกล่าวไม่รวมถึงการมอบอ�านาจให้บุคคลนั้นๆ สามารถอนุมัติ 
 การท�ารายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด  
 (ตามข้อบงัคบัของบรษิทั และตามทีส่�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  
 ประกาศก�าหนด) ท�ากับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ 
 บริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติงานผ่านการประชุมของคณะกรรมการบริษัท โดยมีการด�าเนินการดังนี้

 (1) การประชุมคณะกรรมการได้มกีารก�าหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดทัง้ปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนรบัทราบตัง้แต่ตอนต้นปี  
  เพื่อจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม

 (2) คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการประชุมปีละ 6 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการอาจจัดเพิ่มได้ตามความจ�าเป็น

 (3) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ�านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็น 
  องค์ประชุม

 (4) ในการประชุม ประธานกรรมการจะต้องจดัสรรเวลาให้อย่างเพยีงพอทีฝ่่ายบรหิารจะเสนอเอกสาร และข้อมลูเพือ่การอภปิราย 
  ปัญหาส�าคัญ และเพียงพอส�าหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นที่ส�าคัญ กรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดง 
  ความคิดเห็น และเสนอวาระการประชุม

 (5) เลขานุการคณะกรรมการมีหน้าที่ในการนัดหมาย จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมให้พอเพียง และจัดส่งล่วงหน้า  
  พร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษามาก่อน ซึ่งเลขานุการบริษัท 
  จะเป็นผู้ท�าการจดบันทึกและจัดท�ารายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทสอบทาน 
  และส่งให้กรรมการทกุท่านให้ความเหน็ นอกจากนัน้ เลขานกุารบรษิทัจะเป็นผู้จัดเกบ็รายงานการประชมุทีผ่่านการรบัรองแล้ว  
  รวมทั้งเอกสารประกอบประชุม และพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้

 (6) กรรมการผูม้ส่ีวนได้เสยี จะต้องไม่อยูใ่นทีป่ระชมุเมือ่มกีารพจิารณาวาระทีต่นมส่ีวนได้เสยี และคณะกรรมการบรหิารของบรษิทั 
  จะจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน

 (7) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะประชุมระหว่างกันเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ 
  ในความสนใจ และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย

 ทั้งนี้ จ�านวนครั้งที่เข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทได้แสดงไว้แล้วในหัวข้อ 1.1 คณะกรรมการบริษัท

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)

110 ํ W 



5. ส�านักเลขานุการบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อท�าหน้าที่จัดท�าและจัดเก็บรักษา
เอกสาร รายงานการประชุม รวมทั้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยเลขานุการบริษัท
ยังเป็นผู้ท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�ากฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทควรทราบ โดยเป็นไปตามบทบาท
หน้าทีข่องเลขานกุารบรษิทัตามทีบ่รษัิทได้ก�าหนดไว้ นอกจากนัน้ ยงัเป็นผู้มหีน้าทีด่แูล และจดัให้มกีารประชมุคณะกรรมการ การประชมุ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง 
และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตาม
มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บรษิทัจดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยทกุคณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมบรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
และคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการประเมินกรรมการเป็นรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อน�าไปพิจารณาและ 
ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการบรหิารงานของบรษัิทต่อไป เนือ่งจากบรษิทัเหน็ว่าการประเมนิตนเองของกรรมการเป็นขัน้ตอนทีส่�าคัญ 
ตามแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และน�าไปสู่การพัฒนาตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ เพื่อให้กรรมการได้พิจารณาทบทวนการปฏิบัติงาน ในระหว่างปีที่ผ่านมาว่าได้มีการก�ากับดูแลอย่างพอเพียงตามอ�านาจ
หน้าทีท่ีไ่ด้ก�าหนดไว้ตามกฎบตัรหรอืการให้ค�าแนะน�า และข้อเสนอแนะส�าหรบัแนวทางปฏบิตังิานอย่างเพยีงพอเหมาะสมแก่ฝ่ายบรหิาร 
เพื่อที่จะน�าไปปรับปรุงและพัฒนาการด�าเนินงานของคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีกระบวนการและหลักเกณฑ์ 
ในการประเมินผลงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหาได้ทบทวนแบบประเมนิผลการปฏบัิตงิานเป็นประจ�าทกุปี ผ่านการเสนอโดยเลขานกุารบรษัิท  
เพื่อให้มั่นใจว่าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะ และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองรายบุคคลมีความถูกต้อง  
ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม ซึ่งแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) บริษัทได้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเป็นแนวทางในการประเมนิผล และปรบัปรงุเพิม่เตมิตามค�าแนะน�าของคณะกรรมการบรรษทัภบิาล
และสรรหา เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจของบริษัท ซึ่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานสามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ

ก. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการทั้งคณะ

ข.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

ค.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยตนเองเป็นรายบุคคล

2. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมแบบประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งหมด แล้วจะท�าการสรุปผลคะแนนและน�าเสนอต่อคณะกรรม
การบรรษัทภิบาลสรรหาพิจารณา

3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จะน�าเสนอผลการประเมินทั้งหมดต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และน�าไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานของคณะกรรมการ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของกรรมการรายบุคคลต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทก�าหนดให้มีการประเมินโดยมีท่ีปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก�าหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมิน 
อย่างน้อยทุกๆ 3 ปี เพื่อให้การประเมินเป็นไปอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้

ในปี 2558 คณะกรรมการได้มีนโยบายให้บริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท AON Hewitt ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาภายนอก (Third Party)  มาท�าการ
ประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ เพื่อยกระดับมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดย AON Hewitt 
ได้ท�าการประเมนิโดยวธิกีารให้คณะกรรมการตอบแบบสอบถาม และเข้าท�าการสมัภาษณ์คณะกรรมการเป็นรายบคุคล โดย AON Hewitt  
ได้ท�าการเปรียบเทยีบกับบรษิทัจดทะเบยีนในอาเซียน (Benchmarking) พบว่า คณะกรรมการของบรษิทั มคีวามโดดเด่นในระดบัทีส่งูกว่า  
ร้อยละ 75 อยู่สองหมวด คือ การเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น และความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริหารความเส่ียง ส�าหรับหมวดอื่นๆ  
คณะกรรมการของบริษัท มีความโดดเด่นที่สูงกว่าระดับร้อยละ 50

นอกจากนี้ ในปี 2558 เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้แก่กรรมการ เพื่อท�าการ 
ประเมนิผลการปฏบิตังิานโดยตนเองเป็นรายบคุคล รวมทัง้การประเมนิคณะกรรมการชดุย่อยทกุคณะ และการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
โดยตนเองเป็นรายบุคคล โดยหลักเกณฑ์และผลการประเมินการปฏิบัติงานแบ่งได้ดังนี้
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คณะกรรมการบริษัท

การประเมินทั้งคณะโดยบริษัท	AON	Hewitt

รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 8 หัวข้อ ได้แก่ (1) องค์ประกอบของคณะกรรมการ (2) การเข้าถึง
ข้อมลูการบรหิารจดัการ (3) การด�าเนนิการของคณะกรรมการ  (4) การเป็นตวัแทนผู้ถอืหุน้ และความรบัผิดชอบ
ต่อสังคม (5) การบริหารจัดการผลการปฏิบัติการของบริษัท (6) แผนการพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
การสืบทอดต�าแหน่ง (7) การบริหารจัดการและพัฒนาตนเองของกรรมการ (8) การบริหารความเสี่ยง 

3.79 / 5.00

การประเมินตนเองรายบุคคล

รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ 
คณะกรรมการบริษัท (2) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์กร (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) ความสัมพันธ์กับ 
คณะผู้บริหาร (5) การปฏิบัติหน้าที่ของท่านในฐานะกรรมการ

3.90 / 4.00

คณะกรรมการตรวจสอบ

การประเมินทั้งคณะ

รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ (1) การท�าหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ (2) การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.88 / 3.00

การประเมินตนเองรายบุคคล

รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 19 หัวข้อ ได้แก่ (1) ได้รับความร่วมมือจากการประสานงาน 
กับส�านักตรวจสอบภายในท่ีเก่ียวข้องตรงกับวัตถุประสงค์ของงานเป็นอย่างดี (2) การติดต่อประสานงาน 
กับส�านักตรวจสอบภายในได้รับความช่วยเหลือท้ังอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการอย่างรวดเร็ว  
(3) เจ้าหน้าที่ของส�านักตรวจสอบภายในมีการบริการอย่างเอาใจใส่ รวดเร็ว และให้บริการด้วยความเต็มใจ  
(4) เจ้าหน้าที่ของส�านักตรวจสอบภายในที่ให้บริการมีความรู้ และทักษะในการให้บริการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง  
(5) ระยะเวลาและความถีใ่นการจดัประชมุ (6) สถานทีจ่ดัประชมุ (7) เอกสารประกอบการประชมุ (8) การต้อนรบั 
และอ�านวยความสะดวกของผู้จัดประชุม (9) ประโยชน์ในภาพรวมที่ได้รับจากการประชุม (10) ความพึงพอใจ
ในภาพรวมที่ได้รับจากการประชุม (11) การสอบทานงบการเงิน (12) การสอบทานระบบควบคุมภายใน  
(13) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ (14) การประเมินบริหารความเสี่ยง  
(15) การสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงและรายการระหว่างกัน (16) การสอบทานแนวปฏิบัติในการควบคุม 
การทุจริต (17) การประสานงานกับผู้สอบบัญชี (18) การสอบทานกฎหมาย มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง (19) งานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

4.36 / 5.00

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

การประเมินทั้งคณะ

รปูแบบหลกัเกณฑ์การประเมนิแบ่งออกเป็น 5 หวัข้อ ได้แก่ (1) ความพร้อมของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน  
(2) การก�าหนดนโยบายและกระบวนการพิจารณา (3) การติดตามและการประเมินผล (4) การประชุม 
คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน (5) การท�าหน้าที่ของประธานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

2.88 / 3.00

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)

112 ํ W 



ประเภทของคณะกรรมการ และรูปแบบการประเมิน ผลการประเมิน

การประเมินตนเองรายบุคคล

รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 11 หัวข้อ ได้แก่ (1) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  
(2) ความเข้าใจในบทบาทหน้าทีข่องตนตามกฎบตัร (3) การก�าหนดบทบาทหน้าทีอ่ย่างชดัเจน (4) ความสมัพนัธ์ 
ที่ดีระหว่างกัน (5) มีกระบวนการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม (6) มีกระบวนการท่ีเหมาะสม 
ในการประเมินประธานกรรมการบริหาร (7) จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการพิจาณาหลักเกณฑ์การก�าหนด 
ค่าตอบแทน โดยมีกระบวนการในการพิจารณา (8) มีการจัดสรรเวลาในการพิจารณาแนวทางแก้ไขอย่าง 
เพียงพอ (9) มีการเตรียมตัวก่อนการประชุม (10) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ  
(11) ประธานเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

4.67 / 5.00

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

การประเมินทั้งคณะ

รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพร้อมของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
และสรรหา (2) การก�าหนดนโยบายและกระบวนการพจิารณา (3) การตดิตามและการประเมนิผล (4) การประชมุ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (5) การท�าหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

2.87 / 3.00

การประเมินตนเองรายบุคคล

รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 10 หัวข้อ ได้แก่ (1) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  
(2) ความเข้าใจในบทบาทหน้าทีข่องตนตามกฎบตัร (3) การก�าหนดบทบาทหน้าทีอ่ย่างชดัเจน (4) ความสมัพนัธ์ 
ที่ดีระหว่างกัน (5) มีกระบวนการพิจารณาในการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ (6) มีการ
พิจารณาทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ รวมถึงนโยบายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ (7) จัดสรรเวลา
ในการพิจารณาหลักเกณฑ์ของนโยบายการก�ากับดูแลกิจการอย่างเหมาะสมเพียงพอ (8) มีการเตรียมตัวก่อน 
การประชุมทุกครั้ง (9) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ (10) ประธานเปิดโอกาส 
และสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

4.67 / 5.00

คณะกรรมการบริหาร

การประเมินทั้งคณะ

รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
บรหิาร (2) การด�าเนนิการประชุม (3) บทบาท หน้าที ่และความรบัผิดชอบ (4) ความรูแ้ละทกัษะในการวเิคราะห์
เฉพาะทาง

3.46 / 4.00

การประเมินตนเองรายบุคคล

รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 14 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพึงพอใจในเรื่องผลการด�าเนินงาน 
โดยรวม (2) ความพงึพอใจในเรือ่งการด�าเนนิการแก้ไขปัญหา (3) ความเข้าใจในบทบาทหน้าทีข่องตนตามกฎบัตร 
(4) ความเข้าใจในกลยุทธ์ของบริษัท (5) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน (6) การก�าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน 
(7) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมินผลงาน (8) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องนโยบายและทิศทาง 
ขององค์กรอย่างเพียงพอและเหมาะสม (9) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องผลการด�าเนินการของบริษัท 
เพียงพอและเหมาะสม (10) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องแนวทางการแก้ไขการด�าเนินงาน  
หากไม่เป็นไปตามก�าหนดอย่างเพียงพอและเหมาะสม (11) กรรมการมีการเตรียมตัวก่อนการประชุมทุกครั้ง  
(12) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ (13) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่าง 
ปราศจากอคติ (14) ประธานเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

3.69 / 4.00
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประเมินทั้งคณะ

รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) องค์ประกอบและคุณภาพ (2) ความเข้าใจ 
ในธุรกิจ และความเส่ียงที่เกี่ยวข้อง (3) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติ (4) กิจกรรมการตรวจสอบ  
(5) กิจกรรมการสื่อสาร

3.32 / 4.00

การประเมินตนเองรายบุคคล

รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 14 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพึงพอใจในเรื่องผลการด�าเนินงาน 
(2) ความพึงพอใจในเร่ืองการด�าเนินการแก้ไขปัญหา (3) ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ตามที่ก�าหนดในกฎบัตร  
(4) ความเข้าใจในนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของบริษัท (5) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน  
(6) การก�าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน (7) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมินผลงาน (8) จัดสรรเวลา 
ในการพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเพียงพอและเหมาะสม (9) จัดสรรเวลา 
ในการพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยง มาตรการบรรเทาความเส่ียงที่ส�าคัญอย่างเพียงพอและเหมาะสม  
(10) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเร่ืองแนวทางการแก้ไขการด�าเนินงาน หากไม่เป็นไปตามก�าหนดอย่าง 
เพียงพอและเหมาะสม (11) กรรมการมีการเตรียมตัวก่อนการประชุมทุกคร้ัง (12) กรรมการสามารถแสดง 
ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ (13) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างปราศจากอคติ (14) ประธาน 
เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

4.32 / 5.00

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การประเมินทั้งคณะ

รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ (1) ด้านความพร้อมของคณะกรรมการการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (2) ด้านการก�าหนดกลยุทธ์ (3) ด้านการบริหารความเสี่ยง (4) ด้านกรอบการด�าเนินงานการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน (5) ด้านการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (6) ด้านการท�าหน้าที่ของประธาน 
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2.76 / 3.00

การประเมินตนเองรายบุคคล

รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 14 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพึงพอใจในเรื่องผลการด�าเนินงาน  
(2) ความพึงพอใจในเรื่องการด�าเนินการแก้ไขปัญหา (3) ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนตามกฎบัตร  
(4) ความเข้าใจในกลยุทธ์การพัฒนาอย่างย่ังยืนของบริษัท (5) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันของคณะกรรมการ 
(6) การก�าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน (7) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมินผลงาน (8) จัดสรรเวลา 
ในการพิจารณาในเรื่องนโยบายและทิศทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนขององค์กรอย่างเพียงพอและเหมาะสม  
(9) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องการจัดท�ารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน และผลการด�าเนินการพัฒนา
อย่างยั่งยืนอื่นๆ ของบริษัทเพียงพอและเหมาะสม (10) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องแนวทางการแก้ไข 
การด�าเนินงาน หากไม่เป็นไปตามก�าหนดอย่างเพียงพอและเหมาะสม (11) กรรมการมีการเตรียมตัวก่อน 
การประชุมทุกครั้ง (12) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ (13) กรรมการสามารถแสดง 
ความคิดเห็นอย่างปราศจากอคติ (14) ประธานเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็น
อย่างเป็นอิสระ

4.24 / 5.00

7. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึง
สอดคล้องกับค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการ
ส�ารวจค่าตอบแทนที่จัดท�าขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และท�าการปรับปรุงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังจัดให้
มีค่าตอบแทนเพิ่มเติมเมื่อกรรมการต้องรับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในคณะกรรมการชุดย่อย ซ่ึงค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องอยู่
ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ 

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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กรรมการ / ผู้บริหาร หลักสูตร IOD ที่ได้เข้าอบรมเพิ่มเติม

1. นาย เกว็ก บัค ไช - กรรมการและกรรมการบริหาร DCP: Director Certification Program รุ่น 214/2558

9. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer)

บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ด�าเนินการ จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
เป็นประจ�าทุกปี โดยใช้บรรทัดฐานท่ีได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งผลปฏิบัติงานทางการเงิน และผลงาน 
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

ส�าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มีการก�าหนดเกณฑ์การประเมินไว้เป็น 7 ส่วน คือ

 1. การประเมินด้านภาวะผู้น�า

 2. การประเมินด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน

 3. การประเมินด้านทักษะและทัศนคติ

 4. การประเมินด้านความส�าเร็จของงานที่ส�าคัญตามเป้าหมายในระยะเวลามากกว่า 12 เดือน ที่ผ่านมา

 5. การประเมินด้านการตัดสินใจที่ส�าคัญในรอบระยะเวลา 12 เดือน ที่ผ่านมา

 6. การประเมินด้านความเตรียมพร้อมส�าหรับความท้าทายที่ส�าคัญในอนาคต

 7. การประเมินด้านอื่นๆ

ทัง้นี ้ผลการประเมนิดงักล่าวจะน�าไปสูก่ารพจิารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารในแต่ละปี และจะน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

10. การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบรษัิทสนับสนนุให้ผูบ้รหิารระดบักรรมการผูอ้�านวยการ และรองกรรมการผูอ้�านวยการ เข้าร่วมการประชมุกบัคณะกรรมการ
บรษิทั โดยเป็นผูน้�าเสนอวาระทีต่นรบัผดิชอบต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ให้คณะกรรมการบรษิทัสามารถเข้าถึง ตดิต่อสือ่สาร
กับฝ่ายบริหาร และเลขานุการบริษัท รวมถึงได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง แต่การเข้าถึงและ 
ติดต่อสื่อสารนั้นต้องไม่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงต่อการด�าเนินธุรกิจปกติของบริษัท ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้  
และท�าความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัทไปพร้อมกัน

 (1) กรรมการบริษัทที่เป็นพนักงาน หรือผู้บริหารของบริษัท หรือของผู้ถือหุ้น จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ  
  หรือกรรมการชุดย่อย

 (2) ค่าตอบแทนของผู้บริหาร ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และผลตอบแทนอื่นๆ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าว 
  จะเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นเกณฑ์

 (3) ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน บริษัทมีโครงการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัท  
  ซึ่งเป็นนโยบายค่าตอบแทนแบบระยะยาว แต่ละโครงการมีอายุ 5 ปี เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงาน

 รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารได้เปิดเผยไว้แล้วในข้อ 1.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8. การปฐมนิเทศและการพัฒนาความรู้ส�าหรับกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับต�าแหน่งใหม่ทุกท่านจะได้รับทราบข้อมูลของบริษัท กฎระเบียบ คู่มือจรรยาบรรณ นโยบายต่างๆ และ
ข้อมูลธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าที่ และบริษัทมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารได้รับการ
อบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถท�าหน้าที่ และก�ากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยระหว่างปี 2558 มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรกรรมการและผู้บริหารที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้
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11. การสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นและตระหนักถึงความส�าคัญในเรื่องทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก จึงได้ก�าหนดให้คณะกรรมการบรรษัท 
ภิบาลและสรรหามีการจัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่
ระดับรองกรรมการผู้อ�านวยการขึ้นไป (EVP) ที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) ของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด  
รวมถึงพิจารณาทบทวนแผนดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ตามโครงสร้างการด�าเนนิงานของบรษิทั นอกจากจะมคีณะกรรมการบรษิทัแล้ว คณะกรรมการบรษิทัยงัได้พจิารณาและอนมุตัใินการจดัให้มี 
คณะกรรมการชุดย่อยจ�านวน 6 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งคณะกรรมการแต่ละชุดนั้น
มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับ 
ตลาดทนุและนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ และมกีรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ทีม่คีวามรู้และประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถ
ท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ และให้คณะกรรมการบริษัทเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็น
ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซ่ึงพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ 
อีกได้ แต่ต้องไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นเป็นอย่างอื่น 

โดยปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 คน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

1. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นางชรินทร วงศ์ภูธร กรรมการตรวจสอบ

3. ศาสตราจารย์ส�าเรียง เมฆเกรียงไกร กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมไม่น้อยกว่าปีละ 8 ครั้ง และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง 
ของจ�านวนคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด ท่ีคณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังจึงเป็นองค์ประชุม โดยในปี 2558  มีการประชุม 
จ�านวนทั้งสิ้น 17 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับอนุมัติ 
จากคณะกรรมการบริษัท และมีการสอบทานและปรับปรุงเป็นประจ�าทุกปี ดังนี้

• สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องและเพียงพอ

• สอบทานให้บรษิทัมรีะบบการควบคมุภายใน (System of Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่หมาะสม 
 และมีประสิทธิผล และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล พิจารณา 
 ความเพียงพอของงบประมาณ บคุลากร และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการแต่งตัง้  
 โยกย้าย ความดีความชอบและการเลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบต่อการตรวจสอบภายใน

• สอบทานให้มรีะบบงานเชงิป้องกนัและเป็นประโยชน์ให้กบัหน่วยงานเพือ่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการปฏบิตังิานให้ดยีิง่ขึน้

• สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

• สอบทานความถกูต้องและประสทิธผิลของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏบิตังิานรายงานทางการเงนิ และการปฏบิตั ิ
 ตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย

¤ ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี และนางชรินทร วงศ์ภูธร เป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอในการท�าหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัท

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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• พจิารณา คดัเลอืก เสนอ แต่งตัง้บคุคลทีม่คีวามเป็นอสิระเพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัช ีและเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทั  
 รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

• สอบทานความเป็นอสิระของผูส้อบบญัชแีละพจิารณานโยบายการรบับรกิารอ่ืนทีม่ใิช่การสอบบญัชีจากส�านกัสอบบญัชีเดยีวกนั รวมทัง้ 
 การประสานงานของผู้สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายใน

• พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�าหนดของ 
 พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ 
 สูงสุดต่อบริษัท

• พิจารณารายการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิทีม่นียัส�าคญัให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์ 
 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการ 
 ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการได้มาและจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินให้มีความถูกต้องครบถ้วน 

• สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

• จดัให้มกีระบวนการรบัแจ้งเบาะแสจากพนกังานในเรือ่งการทจุรติ หรอืรายการผิดปกตเิกีย่วกบังบการเงนิและสอบทานสรปุผลตรวจสอบ 
 ทุจริตและก�าหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร

• ดูแลให้มีการพัฒนาระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดท�างบการเงินให้ถูกต้องเชื่อถือได้

• จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธาน 
 คณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

 1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

 2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท และระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการป้องกัน 
  การเกิดโอกาสทุจริต

 3. ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์  
  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

 5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และทุจริต 

 6. ความเห็นเกี่ยวกับช่องทางที่อาจท�าให้เกิดการทุจริต 

 7. จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

 8. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

 9. รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก 
  คณะกรรมการบริษัท

• รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

• พิจารณาทบทวนขอบเขตอ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�า 
 ทุกปี

• ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมข้ีอสงสยัว่า มรีายการหรอืการกระท�าดงัต่อไปนี ้ซึง่อาจมผีลกระทบ 
 อย่างมนียัส�าคัญต่อฐานะทางการเงนิและผลการด�าเนนิการท�างานของบรษัิท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ 
 ของบริษัทเพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

 1. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 2. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบควบคุมภายใน

 3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมาย 
  ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
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 หากคณะกรรมการของบรษิทัหรอืผูบ้รหิารไม่ด�าเนนิการให้มกีารปรบัปรงุแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึง่ กรรมการตรวจสอบ 
 รายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท�าตามวรรคหน่ึงต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• ในกรณทีีผู่ส้อบบญัชพีบพฤตกิารณ์อนัควรสงสยัว่า กรรมการ ผู้จดัการ หรอืบคุคลซ่ึงรบัผิดชอบในการด�าเนนิงานของบริษทัได้กระท�า 
 ความผิดตามทีก่ฎหมายระบ ุและได้แจ้งข้อเทจ็จรงิเกีย่วกับพฤตกิารณ์ดงักล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัทราบ และเพือ่ 
 ด�าเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบ้ืองต้นให้แก่ส�านักงาน 
 คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และผูส้อบบญัชทีราบภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ด้รบัแจ้ง 
 จากผู้สอบบัญชี พฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าว และวิธีการเพื่อให้ได้ซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์นั้น ให้เป็นไปตาม 
 ที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

• กรรมการตรวจสอบควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่อง และสม�่าเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 ของคณะกรรมการตรวจสอบ

• ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนด หรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติงานตามขอบอ�านาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงาน 
ของบรษัิทหารอืหรอืตอบค�าถามของคณะกรรมการตรวจสอบและให้มอี�านาจว่าจ้างทีป่รกึษาหรอืบคุคลภายนอกตามระเบยีบของบรษัิท
มาให้ความเห็นหรือค�าปรึกษาในกรณีจ�าเป็น

คณะกรรมการตรวจสอบปฏบิตังิานภายในขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามค�าสัง่ของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการด�าเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลทั่วไป

(2) คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน (Compensation Committee)

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีกรรมการจ�านวน 3 คน คือ ประธานกรรมการ  
และกรรมการอีก 2 ท่าน โดยประธานกรรมการและกรรมการ 1 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการอีก 1 ท่าน จะเป็นกรรมการ 
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนอีกได้  
แต่ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่ามีความจ�าเป็นต้องขอให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไป

ปัจจุบัน คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยคณะกรรมการจ�านวน 3 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นางชรินทร วงศ์ภูธร ประธานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

2. ศาสตราจารย์ส�าเรียง เมฆเกรียงไกร กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

3. นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ซึ่งต้องมีกรรมการมาประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน
กรรมการทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยในปี 2558 มีการประชุมจ�านวนทั้งสิ้น 10 ครั้ง และรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

คณะอนุกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นไปตามกฎบัตรของคณะอนุกรรมการก�าหนด 
ค่าตอบแทน ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

• ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมเมือ่เทยีบกับอตุสาหกรรมเดยีวกัน และสมเหตสุมผลทัง้ทีเ่ป็นตัวเงนิ และมใิช่ตวัเงนิเพ่ือจงูใจ  
 และรักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้อยู่ต่อไป

• จัดท�าหลักเกณฑ์และนโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ  
 น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี  

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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• พจิารณาให้ความเหน็ชอบการก�าหนดค่าตอบแทนรายปีของกรรมการเพือ่เสนอให้คณะกรรมการพจิารณาอนมุตั ิและ/หรอื น�าเสนอ 
 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี

• พจิารณาสอบทานผลการด�าเนนิงานของบริษัทเพือ่ใช้ประกอบการพจิารณาอนมุตัจ่ิายเงนิโบนสัประจ�าปีของบรษัิทตามผลการชีว้ดั 
 การปฏิบัติงานและพิจารณาโบนัส และการปรับเพิ่มเงินเดือนประจ�าปีของผู้บริหารระดับสูง (สูงกว่าระดับ 15 ขึ้นไป) และน�าเสนอ 
 ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

• พจิารณาสอบทานข้อเสนอของฝ่ายจดัการเรือ่งปรบันโยบายการจ่ายเงนิโบนสัพเิศษ (Special Bonus) และน�าเสนอต่อคณะกรรมการ 
 พิจารณา

• พจิารณาให้ความเหน็ชอบแผน EV Bonus (Economic Value Bonus) และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการด�าเนนิการตามแผน EV Bonus  
 รวมทั้งให้ความเห็นชอบการจัดสรร EV Bonus ประจ�าปีให้กับผู้บริหารของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา

• พิจารณาวนิจิฉยัช้ีขาด ในกรณทีีม่ปัีญหาหรอืข้อขดัแย้งเกีย่วกบัการด�าเนินการตามแผน EV Bonus และรายงานให้คณะกรรมการทราบ

• พิจารณาและให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อก�าหนดเงินโบนัสประจ�าปี EV Bonus และการปรับขึ้นเงินเดือน 
 ประจ�าปีให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

• พิจารณาทบทวนโครงสร้างเงินเดือนและแผนค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหารระดับสูง (สูงกว่าระดับ 15 ขึ้นไป) เพื่อน�าเสนอ 
 ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

• พจิารณาเหน็ชอบแผนเกษยีณอายกุ่อนก�าหนดของผูบ้รหิารระดบัสงู (สงูกว่าระดบั 15 ขึน้ไป) เพือ่น�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท 
 พิจารณาอนุมัติ

• พิจารณาเห็นชอบเรื่องการจ้างงานและค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง (สูงกว่าระดับ 15 ขึ้นไป ซึ่งรวมถึง เรื่องการจ้าง/แต่งตั้ง  
 ปรับล�าดับขั้น ปรับเงินพิเศษ และค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

• หากมีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น) ให้แก่กรรมการและพนักงาน คณะอนุกรรมการก�าหนด 
 ค่าตอบแทนควรพิจารณาให้เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปเพื่อจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น 
 ในระยะยาว และสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง และต้องเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นด้วย นอกจากนี้ หากมีกรรมการ  
 หรอืพนกังานรายใดจะได้รับการจดัสรรหลกัทรพัย์เกนิกว่า 5% ของจ�านวนหลักทรพัย์ทัง้หมดทีจ่ะจดัสรร คณะอนกุรรมการก�าหนด 
 ค่าตอบแทน ต้องพจิารณาความเหมาะสมและให้ความเหน็ชอบ อย่างไรกต็าม ต้องไม่มกีรรมการรายใดในคณะอนกุรรมการก�าหนด 
 ค่าตอบแทน ที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่า 5% ด้วย ถึงจะมีสิทธิในการให้ความเห็นชอบ

• คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและมีหน้าที่ให้ค�าชี้แจงตอบค�าถามเกี่ยวกับค่าตอบแทน 
 ของกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น

• ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือค�าแนะน�าตามความจ�าเป็น

• พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง

• รายงานผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ�า รวมทั้งประเด็นส�าคัญต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัท 
 ควรได้รับทราบ 

• รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรในปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้น เช่น ในรายงานประจ�าปี หรือตอบค�าถามในการประชุมผู้ถือหุ้น  
 รวมถงึ รายงานนโยบายด้านค่าตอบแทนกรรมการ หลกัการ/เหตผุล และวตัถปุระสงค์ของนโยบายโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี

• ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจ�าทุกปี

• มีอ�านาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

• ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

119 ํ E 



ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นางชรินทร วงศ์ภูธร ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

2. ศาสตราจารย์ส�าเรียง เมฆเกรียงไกร กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

3. นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

(3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (Governance and Nomination Committee)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยให ้
คณะกรรมการบรษัิทแต่งตัง้ประธานคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหา และเลขานกุารคณะกรรมการบรษิทัท�าหน้าทีเ่ป็นเลขานกุาร
ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เว้นแต่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะมอบหมายเป็นอย่างอื่น

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่งพ้นจากต�าแหน่ง 
ตามวาระอาจได้รบัการแต่งตัง้ใหม่อกีได้ แต่ไม่เกนิ 3 วาระตดิต่อกนั เว้นแต่คณะกรรมการจะเหน็ว่ามคีวามจ�าเป็นต้องขอให้ด�ารงต�าแหน่ง
ต่อไป 

ปัจจุบัน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยต้องมีกรรมการมาประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่ง 
ของจ�านวนกรรมการท้ังหมดทีค่ณะกรรมการบรษัิทแต่งตัง้ จงึจะเป็นองค์ประชมุ ในปี 2558 มกีารประชุมจ�านวนทัง้สิน้ 7 ครัง้ และรายงาน 
ต่อคณะกรรมการบริษัท 

ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีขอบเขตอ�านาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นไปตามกฎบัตรของคณะอนุกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้ 

ด้านการพิจารณาสรรหา

• ก�าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท

• พิจารณาสรรหากรรมการ โดยพจิารณาบคุคลท่ีเหมาะสมทีจ่ะมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
 จากประสบการณ์ ทกัษะ ความรู ้ความช�านาญเฉพาะด้านอย่างน้อยด้านหนึง่ด้านใด ต้องเป็นผู้ทีพ่ร้อมอทุศิเวลาในการปฏิบตัหิน้าที่ 
 กรรมการบริษัทอย่างเต็มที่ และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย นอกจากน้ี ในการสรรหาคณะกรรมการ คณะกรรมการ 
 บรรษัทภิบาล และสรรหา อาจใช้บริการบริษัทที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) และ/หรือ ใช้ฐานข้อมูล 
 จากท�าเนียบกรรมการ (IOD Chartered Director) เพื่อน�ามาประกอบการพิจารณาตามที่เห็นสมควร เพื่อสรรหาบุคคล 
 ที่จะมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอขออนุมัติแต่งต้ังต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือให ้
 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

• พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมที่จะด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในกรณีที่มีต�าแหน่งว่างลง 
 และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั้งต่อไป

• พิจารณาเสนออนมุตัแิต่งตัง้บคุคลทีจ่ะด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ และประธานคณะอนกุรรมการชดุต่างๆ ต่อคณะกรรมการบรษิทั

• พิจารณาเสนอชื่อบุคคลของบริษัทที่จะไปด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมค้าของบริษัท

• คณะกรรมการสรรหาได้เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจ�าปี

ด้านบรรษัทภิบาล

• ก�าหนดนโยบายการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้ง พิจารณาทบทวนนโยบายการ 
 ก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัททุกๆ ปี พร้อมเสนอปรับปรุงแก้ไขนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และเสนอต่อคณะกรรมการ 
 บริษัทพิจารณาอนุมัติ

• จดัให้มกีารปฐมนเิทศกรรมการใหม่ ส่งเสรมิให้กรรมการได้รบัการอบรมและพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนือ่ง เพือ่ช่วยให้กรรมการสามารถ 
 ท�าหน้าที่ และก�ากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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• พิจารณาก�าหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านต่างๆ (UC) ท่ีรายงานตรงต่อ 
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�าทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

• จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ�าปี ของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการแต่ละชุด (รวมทัง้ประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
 ตนเองของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา) และกรรมการแต่ละคนตลอดจนท�าหน้าที่สอบทานผลการประเมินของ 
 คณะกรรมการแต่ละชุด และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท

• จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นประจ�าทุกปี และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท

• ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็น หรือค�าแนะน�าตามความจ�าเป็นตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

• พิจารณาทบทวน และประเมินความเพียงพอของกฎบัตรนี้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง

• รายงานผลการปฏิบตังิานทีส่�าคญัให้คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบเป็นประจ�า รวมทัง้ประเดน็ส�าคัญต่างๆ ทีค่ณะกรรมการบริษทัควร 
 ได้รับทราบ

• ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการได้น�าฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) รวมทั้งใช้ฐานข้อมูลคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่ต้องการ
สรรหา (Skill Matrix) โดยพิจารณาจากทักษะที่จ�าเป็น และต้องการส�าหรับบริษัทมาประกอบการพิจารณาด้วย

(4) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารอย่างน้อย 5 คน ที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติเหมาะสม โดยให้คณะกรรมการ
บริษัทแต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทท�าหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร  
เว้นแต่คณะกรรมการบริหารจะมอบหมายเป็นอย่างอื่น 

กรรมการบริหารต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะ
อุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้ รวมถึงต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจ�ากัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กรรมการบริหารไม่สามรถประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการ
ในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะท�าเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือประโยชน์ของ
บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 5 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (1) ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายเกว็ก บัค ไช (2) กรรมการบริหาร

3. นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ กรรมการบริหาร

4. นายเอนก พนาอภิชน กรรมการบริหาร

5. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ (3) กรรมการบริหาร
หมายเหตุ  
(1)  นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 
(2)  นายเกว็ก บัค ไช ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร แทน Mr. Yong Lum Sung ซึ่งลาออกจากต�าแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2558
(3)  นายปฐมภพ สุวรรณศิริ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
(4)  นายยอง ล�า ซุง และ นายพงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2558 และ วันที่ 15 ตุลาคม 2558  
 (ตามล�าดับ)

คณะกรรมการบรหิารต้องมกีารประชุมอย่างน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ โดยต้องมกีรรมการบรหิารมาประชมุเกนิกว่าก่ึงหนึง่ของจ�านวนกรรมการ
บริหารที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง จึงจะเป็นองค์ประชุม ในปี 2558 มีการประชุมจ�านวนทั้งสิ้น 18 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท 
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ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริษัท ดังนี้

• พิจารณาและก�าหนดเป้าหมายแผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์  
 พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของคณะกรรมการบริษัท กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท

• ก�าหนดแนวทางในการด�าเนินการ การพัฒนา และการขยายธุรกิจให้เป็นไปตามแนววิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของ 
 คณะกรรมการบริษัท

• ก�ากับและติดตามผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท และรายงานผลการด�าเนินงาน พร้อมวิธีแก้ไขถ้าผลประกอบการ 
 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายให้กรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ�าทุกเดือน

• แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่

• พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

• พจิารณาสอบทานและอนมุตัริายการเกีย่วกบัการลงทนุและจ�าหน่ายทรพัย์สิน การบรหิารทรพัยากรบคุคล การเงนิและการบรหิารเงิน  
 การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใดที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ภายในขอบเขตอ�านาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

• แต่งตั้งผู้บริหารบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทุกต�าแหน่งตามอ�านาจบริหารบุคคล และกลั่นกรองแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง (UC) ขึ้นไป 
 เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการ

• พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นในกิจกรรมใดๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท  
 ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการชุดอื่นเป็นผู้ด�าเนินการไว้แล้ว

• พิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัท

• คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ�านาจช่วงให้ผู้บริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีอ�านาจในการด�าเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ 
 หลายเรือ่งตามทีค่ณะกรรมการบรหิารพจิารณาเหน็สมควรได้ การอนมุติัรายการของคณะกรรมการบรหิาร และ/หรือ การมอบอ�านาจ 
 ช่วงต้องไม่เป็นการอนมุตัริายการทีเ่ก่ียวโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรอืรายการทีค่ณะกรรมการบริหาร 
 มีส่วนได้เสีย ตามที่ก�าหนดในข้อบังคับของบริษัท และตามที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานก�ากับดูแล 

• ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือค�าแนะน�าตามความจ�าเป็น 

• มีอ�านาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
 ตามที่จ�าเป็น

• รายงานผลการปฏิบตังิานทีส่�าคญัของคณะกรรมการบรหิาร ให้คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบเป็นประจ�าทกุเดอืน ในวาระการรายงาน 
 ของประธานคณะกรรมการบริหาร

• ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และประเมินความเพียงพอของกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งอาจท�า 
 พร้อมกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดอื่น โดยอยู่ภายใต้การดูแลของ 
 คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

• ด�าเนินการอื่นๆ ใด หรือตามอ�านาจและความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราวๆ ไป

(5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Committee)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าท่ีในการก�าหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการในการประเมิน และบริหารความเส่ียง 
ที่มีผลกระทบต่อบริษัท รวมทั้งทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกปี รวมทั้งให้มี 
การก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง และดูแลปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางนโยบาย 
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นไปตามค�าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

• ก�าหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการในการประเมินและบริหารความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อบริษัท รวมทั้งทบทวน 
 ความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกปี

• จัดให้มีกิจกรรมการระบุเหตุการณ์ การประเมินความเสี่ยง จัดล�าดับความเสี่ยง พร้อมทั้งก�าหนดแนวทาง และกลยุทธ์การบริหาร 
 ความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม

• ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

• ดูแลส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจและรับทราบหน้าที่ของตนในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

• รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรหิารอย่างสม�า่เสมอเกีย่วกบัการบรหิาร การด�าเนนิงาน  
 และสถานะความเสีย่งของบรษิทั และการเปลีย่นแปลงต่างๆ รวมถงึสิง่ทีต้่องด�าเนนิการปรบัปรงุแก้ไขเพือ่ให้สอดคล้องกับนโยบาย 
 และกลยุทธ์ที่ก�าหนด

• พิจารณาทบทวนขอบอ�านาจและความรับผิดชอบเป็นประจ�าทุกปี และเสนอขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบริษัท

(6) คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Committee)

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการบริษัทและกรรมการที่เป็นผู้บริหารระดับสูงรวมอย่างน้อย 5 คน และได้รับ
การอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท โดยประธานคณะกรรมการต้องผ่านความเห็นชอบจากกรรมการและการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท และให้ผู้อ�านวยการส�านักสื่อสารองค์ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้เป็นอย่างอื่น

กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และอุทิศเวลาให้การบริหารและด�าเนินการ 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

1. นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ประธานคณะกรรมการ

2. นายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ กรรมการ

3. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ กรรมการ

4. นายวิชัย กิตติวิทยากุล กรรมการ

5. นายธีระยุทธ บุญโชติ กรรมการ

6. นายธีรวัฒน์ กุสลางกูรวัฒน์ กรรมการ

7. นายเอกชัย ภัคดุรงค์ กรรมการ

8. นายประมุข ชัยวงศ์วุฒิกุล กรรมการ

9. นายภาวิษฏ์ งานส�าเร็จ กรรมการ

10. นางยุพาพรรณ ฉัตรศิรินพคุณ กรรมการ

11. นายสลิล จารุจินดา กรรมการ

12. นายประวินทร์ คุโรวาท กรรมการ

โดยในปี 2558 มีการประชุมจ�านวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการ

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 12 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

* นายปราดีพ อุนนิ ได้ลาออกจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

123 ํ E 



คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม โดยต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนคณะกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม ในปี 2558 มีการประชุมจ�านวนท้ังส้ิน 3 คร้ัง และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการการพฒันาอย่างยัง่ยนืมขีอบเขตอ�านาจหน้าทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นไปตามกฎบตัรคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยัง่ยนื 
ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

• พิจารณาก�าหนดเป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนด�าเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจ 
 ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร 

• ก�าหนดระยะเวลาในการด�าเนินงาน ตลอดจนผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านอย่างชัดเจน

• ก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม นโยบาย กลยุทธ์ แผนการด�าเนินงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านคณะท�างานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• ก�าหนดประเดน็ส�าคญัและให้ความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบันโยบายการพฒันาอย่างยัง่ยนื ทีส่อดคล้องกบักรอบแนวทาง 
 ในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

• ให้มีอ�านาจหน้าที่ในการขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีอ�านาจในการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาประชุมหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 ตามที่จ�าเป็น

• มอี�านาจหน้าทีใ่นการแต่งตัง้คณะท�างานการพฒันาอย่างยัง่ยนื (SDWG) เพ่ือร่วมรบัผดิชอบและด�าเนนิงานในด้านต่างๆ เพือ่ขออนมุตัิ 
 ต่อคณะกรรมการบริษัท

• พิจารณาให้ค�าแนะน�าและพิจารณาอนุมัติรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อขอนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

• รายงานการด�าเนนิงานให้คณะกรรมการบรษิทัทราบอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้ และรายงานสรปุการด�าเนนิงานตอนสิน้ปีงบประมาณ

• ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งคณะ ตลอดจนประเมิน 
 ความพอเพียงของกฎบัตรนี้ เป็นประจ�าทุกปี

• ด�าเนินการอืน่ๆ ทีเ่หน็สมควร เพือ่ให้การพฒันาอย่างยัง่ยนืของบรษิทับรรลุตามเป้าหมายทีก่�าหนด หรอืตามท่ีคณะกรรมการบรษิทั 
 มอบหมาย

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

1.  นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ประธานคณะกรรมการ

2.  นายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ กรรมการ

3.  นายปฐมภพ สุวรรณศิริ กรรมการ

4.  นายธีระยุทธ บุญโชติ กรรมการ

5.  นายธีรวัฒน์ กุสลางกูรวัฒน์ กรรมการ

6.  นายเอกชัย ภัคดุรงค์ กรรมการ

7.  นายสลิล จารุจินดา กรรมการ

8.  นางกรรธิมา เอื้อวิทยา กรรมการ

9. นางยุพาพรรณ ฉัตรศิรินพคุณ กรรมการ

10. นางสาวฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์ กรรมการและเลขานุการ

* นายปราดีพ อุนนิ ได้ลาออกจากคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

ปัจจุบัน คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 10 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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รายชื่อกรรมการ

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
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1. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี 17/17

2. นางชรินทร วงศ์ภูธร 17/17 10/10 7/7

3. ศาสตราจารย์ส�าเรียง เมฆเกรียงไกร 17/17 10/10 7/7

4. นายสมประสงค์ บุญยะชัย 9/10 6/7

5. นายยอง ล�า ซุง (1) 5/5

6. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ (2) 13/14 3/3 2/2

7. นายเอนก พนาอภิชน 18/18

8. นายเกว็ก บัค ไช (3) 11/13

9. นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ 17/18 3/4 2/3

10. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (4) 11/11

11. นายพงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์ (5) 9/14

12. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ (6) 3/3 3/4 2/3

13. นายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ 4/4 3/3

14. นายปราดีพ อุนนิ (7) 3/4 2/3

17. นายธีรวัฒน์ กุสลางกูรวัฒน์ 3/4 2/3

18. นายเอกชัย ภัคดุรงค์ 4/4 3/3

19. นายประมุข ชัยวงศ์วุฒิกุล 3/3

20. นายภาวิษฏ์ งานส�าเร็จ (8) 1/1

21. นางยุพาพรรณ ฉัตรศิรินพคุณ 2/3 3/3

22. นายสลิล จารุจินดา 4/4 3/3

23. นายศิวรักษ์ พินิจารมณ์ (9) 2/2

24. นายประวินทร์ คุโรวาท 2/2

25. นางกรรธิมา เอื้อวิทยา 3/3

26. นางณัฐวลี ศรัณย์ชล (10) 1/1

หมายเหตุ
 (1) นายยอง ล�า ซุง ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2558
 (2) นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
 (3) นายเกว็ก บัค ไช ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2558
 (4) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2558
 (5) นายพงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์ ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2558
 (6) นายปฐมภพ สุวรรณศิริ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
 (7) นายปราดีพ อุนนิ ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558
 (8) นายภาวิษฏ์ งานส�าเร็จ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
 (9) นายศิวรักษ์ พินิจารมณ์ ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
 (10) นางณัฐวลี ศรัณย์ชล ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558

การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
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2.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

(1) การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ รวมถึงคุณสมบัติ และกระบวนการสรรหา ได้เปิดเผยไว้แล้วใน หมวดที่ 5 บทบาทและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ > 1. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ

(2) การสรรหากรรมการ และผู้บริหาร

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเพื่อท�าหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือก และกลั่นกรองบุคคล 
ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตามนโยบายการสรรหากรรมการของบริษัท โดยในการ 
พิจารณาคัดเลือกจะค�านึงถึงสัดส่วน จ�านวน ความหลากหลาย และองค์ประกอบของคณะกรรมการท่ีเหมาะสมในด้านต่างๆ  
โดยจะพิจารณาจากทักษะ และความรู้ความช�านาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการบริษัทที่ต้องการเพิ่มเติม และต้องเป็นผู้ที่พร้อม 
ในการอทุศิเวลาในการปฏบิติัหน้าทีก่รรมการบรษิทัอย่างเตม็ที ่และต้องไม่มลัีกษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลกัการก�ากบัดแูลกิจการ
ที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยมีหลักเกณฑ์การสรรหา รวมถึงขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการ ดังนี้

 1. ก�าหนดหลักเกณฑ์ - ใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) รวมทั้งฐานข้อคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่ต้องการสรรหา  
  (Skill Matrix) โดยได้จัดท�าในรูปแบบตาราง THAICOM: Director & Executive Skill Matrix เพื่อใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณา 
  คุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จ�าเป็นซึ่งยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท

 2. วิธีการสรรหา - พิจารณาสรรหาบุคคลโดย

  • เปิดโอกาสให้คณะกรรมการแต่ละท่านเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่เหมาะสม

  • เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการพิจารณาผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 
   ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนด

   เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ทางบริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้นทราบว่า ได้พ้นก�าหนด 
   ระยะเวลาการเสนอรายชือ่บคุคลเพือ่เข้ารบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัแล้ว ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอรายชือ่บคุคล 
   ที่เห็นสมควรและมีคุณสมบัติเหมาะสมได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

  • ให้บริษัทที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) ช่วยคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

  • ให้เลขานกุารบรษิทั น�ารายช่ือผูท่ี้มีคณุสมบติัเหมาะสม ตามทีป่รากฏอยูใ่นระบบรายชือ่กรรมการของส�านกังานคณะกรรมการ 
   ก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ และท�าเนยีบกรรมการ (กรรมการอาชพี) ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  
   มาประกอบการพิจารณา

 3. การคัดเลือก - คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จะท�าการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  
  และคัดเลือกผู้ที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม

 4. การแต่งต้ัง - คณะกรรมการอนกุรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะเสนอชือ่บคุคลท่ีพจิารณาแล้วเหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชมุ 
  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ ก่อนน�าช่ือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ในกรณีแต่งตั้งกรรมการ 
  ที่ถึงคราวต้องออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 

  ส�าหรับกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ ให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
  พิจารณาแต่งตัง้แทน

  อย่างไรก็ดี การเลือกต้ังคณะกรรมการในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น มีหลักเกณฑ์และวิธีการ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท  
  โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง กรรมการต้องพ้นจากต�าแหน่งตามวาระเป็นจ�านวน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ใน 
   ต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง และกรรมการที่ออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งต่อได้

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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  2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

   2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ถือ

   2.2 ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงทีม่อียูท่ัง้หมดตามข้อ 2.1 เพือ่ทีจ่ะเลอืกต้ังบคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ 
    ก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

   2.3 บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสูงสดุตามล�าดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึมี  
    หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวน 
    กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

  3. กรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระดังกล่าว ให้คณะกรรมการมีมติด้วยคะแนน 
   ไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการทีเ่หลอือยู่เลอืกบคุคลใดบคุคลหนึง่ ซึง่มคีณุสมบตัแิละไม่มลีักษณะต้องห้ามตามมาตรา  
   68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 เข้ามาเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ 
   คราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลืออยูไ่ม่ถึงสองเดือน บคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นต�าแหน่ง 
   กรรมการได้เพยีงวาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการทีต่นแทน บรษัิทมคีณะอนกุรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหาท�าหน้าท่ี 
   สรรหากรรมการที่จะแต่งตั้งใหม่

การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร

ส�าหรับการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร ได้เปิดเผยไว้แล้วใน หมวดที่ 5 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ 11  
การสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหาร

2.4 การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัท และบริษัทร่วม

คณะกรรมการของบริษัทใช้อ�านาจในการก�ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยใช้อ�านาจหน้าที่ในการบริหารงาน ตามวัตถุประสงค์  
ข้อบงัคบั และมตทิีป่ระชมุของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ซึง่จะท�าการบรหิารงานผ่านทีป่ระชมุคณะกรรมการ โดยการพจิารณาและอนมุตั ิและ/หรอื  
ให้อ�านาจแก่คณะอนุกรรมการชุดย่อยต่างๆ และ/หรือ มอบอ�านาจให้แก่บุคคลใดแล้วแต่กรณี เพื่อการบริหารงาน โดยการส่งตัวแทน 
ไปนั้นจะต้องเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท แต่อย่างไรก็ตาม การด�าเนินการบริหารน้ันจะต้องอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของ 
คณะกรรมการบริษัทซึ่งจะต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างสูงสุดเป็นส�าคัญ

คณะกรรมการบริษัทจะก�ากบัดแูลโดยการมอบอ�านาจให้กรรมการ และ/หรอื ผูบ้รหิาร เข้าไปเป็นตวัแทนของบรษิทัย่อย และ/หรอื บรษิทัร่วม  
โดยจะมีมาตรการและขั้นตอนในการบริหารจัดการผ่านคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จะท�าการ 
คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร แล้วแต่กรณี ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ 
บรรษัทภบิาลและสรรหา เพือ่พจิารณาเลอืกบคุคลทีเ่หน็สมควร แล้วจงึน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพือ่พจิารณาและแต่งตัง้ให้เป็น
กรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ต่อไป

ทัง้นี ้กรรมการ และ/หรอื ผูบ้รหิาร ทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ดงักล่าว จะต้องด�าเนนิการบรหิารงานให้เป็นไปตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบริษทั 
ได้มอบหมายไว้ โดยจะต้องยึดหลักการก�ากับดูแลที่ดีของกิจการ จรรยาบรรณ และนโยบายต่างๆ ของบริษัท ที่ได้มีการวางไว้อย่าง
เคร่งครัด ซึ่งยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และบริษัทเป็นหลัก โดยไม่สามารถด�าเนินการใดๆ อันขัดต่อวัตถุประสงค์ และข้อบังคับ 
ของบริษัท รวมถงึจะต้องด�าเนนิการให้เป็นไปตามระบบความคมุภายใน อกีทัง้การด�าเนนิงานในกจิการบริหารจะต้องเป็นไปตามแบบแผน 
ที่ดีโดยไม่ขัดต่อนโยบายของบริษัทในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น วิธีการปฏิบัติในการออกเสียงในแต่ละวาระ ขั้นตอนการขอความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการ กลไกการก�ากับดูแล การเปิดเผยข้อมูลส�าหรับฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน การท�ารายการกับบุคคล 
ที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน รวมถึงระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและมีความ 
เหมาะสม รดักมุ เพยีงพอ ซึง่การด�าเนนิการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ และหลกักฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง รวมถงึการก�ากบัดแูล
ที่ดี และการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บรษัิทมนีโยบายห้ามมใิห้ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบั น�าข้อมลูบรษิทัไปเปิดเผยหรอืน�าไปใช้ส่วนตน หรอืกระท�าการทีอ่าจมกีารขดัแย้ง 
ทางผลประโยชน์ หากฝ่าฝืนบริษัทถือว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและก�าหนดบทลงโทษขั้นสูงสุด
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บรษัิทยงัก�าหนดให้ผูบ้รหิาร และพนักงาน ซึง่อยูใ่นหน่วยงานท่ีทราบข้อมลูภายในหลีกเลีย่ง หรอืงดการซือ้ขายหลักทรพัย์ของบรษิทัในช่วง 
ระยะเวลา 1 เดอืน ก่อนการเปิดเผยงบการเงนิให้แก่สาธารณชน นอกจากนี ้บรษิทัได้ให้ความรูแ้ละความเข้าใจแก่ผูบ้รหิารในระดบัต่างๆ  
เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทตน คู่สมรส และบุตร 
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบบัที ่4 แก้ไขปี พ.ศ. 2551 รวมท้ัง บทลงโทษและตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  
ส่วนการสนับสนุนข้อมูลให้กับบริษัทในเครือ บริษัทได้ก�าหนดหลักเกณฑ์เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล เช่น การขอหนังสือข้อตกลง 
ในการเก็บรักษาความลับและการห้ามถ่ายข้อมูลเอาสารโดยไม่ได้รับอนุญาต

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 บริษัทได้ประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของบริษัท ก�าหนดวิธีการเก็บรักษาข้อมูลอันเป็น 
ความลับของบริษัท การเข้าถึง และการใช้ข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท รวมถึงนโยบายด้านความปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2556 และในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวน 
และอนุมัตินโยบายว่าการเปิดเผยสารสนเทศ

2.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1)  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fees)

บริษัทและบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจ�านวนเงิน 1.93 ล้านบาท และส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี
สังกัด และกิจการที่เกี่ยวข้องกับส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นจ�านวนเงิน 5.15 ล้านบาท

(2)  ค่าตอบแทนอื่น (Non - Audit Fees)

บรษัิทและบรษัิทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบรกิารอ่ืนให้ส�านกังานสอบบญัชีทีผู่ส้อบบญัชสีงักดัและกจิการทีเ่กีย่วข้องกบัส�านกังาน
สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นจ�านวนเงิน 0.72 ล้านบาท

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัท

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยใช้แบบประเมินของส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ซึง่จดัท�าตามแนวความคดิของ The Committee of Sponsoring Organizations of the  
Treadway Commission หรอื COSO ทีไ่ด้ปรบัปรงุโครงสร้างของกรอบการควบคมุภายในเมือ่เดือนพฤษภาคม 2556 แล้ว เหน็ว่าบรษัิท
มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิผลและมีการพัฒนาด้านการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

บริษัทได้จัดท�าระบบควบคุมภายในตามแนวท่ี ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเสนอแนะซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ของ COSO ที่ก�าหนดไว้เป็นกรอบโครงสร้างที่เชื่อมต่อกันของการควบคุมภายใน (Internal Control Framework) โดยมีองค์ประกอบ
หลักของโครงสร้างดังกล่าว 5 ประการ คือ 

 1. สภาพแวดล้อมของการควบคมุภายในองค์กร: บรษิทัมกีารแบ่งแยกบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการจากฝ่ายบรหิารและได้ 
  สงวนสทิธิอ์�านาจเฉพาะของกรรมการไว้ชัดเจน ฝ่ายบริหารได้จัดให้มโีครงสร้างสายการรายงาน การก�าหนดอ�านาจในการสัง่การ  
  และความรบัผดิชอบทีเ่หมาะสมเพือ่ให้องค์กรบรรลวุตัถปุระสงค์ภายใต้การก�ากับดแูลของคณะกรรมการโดยยดึหลกัการก�ากบั 
  ดูแลที่ดีด้วยความมีคุณธรรมและจริยธรรมตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจซึ่งได้ 
  รวมถึงนโยบายของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่ม ี
  ความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดต�าแหน่งที่ส�าคัญ

 2. การประเมนิความเส่ียง: บรษิทัได้จดัตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และได้ท�าการพัฒนาระบบบรหิารความเสีย่งโดยการน�า  
  Enterprise Risk Management Framework ของ COSO มาปรับให้เข้ากับธุรกิจของบริษัท และมีการประเมินความเสี่ยง 
  และการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงในเรื่องการทุจริต นอกจากน้ีในปี 2558  
  นี้ทางบริษัทได้เริ่มด�าเนินการครอบคลุมกระบวนการการประเมินความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงไปยังหน่วยงาน 
  ของบริษัทในต่างประเทศเพื่อให้มีความสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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