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รายงานของคณะกรรมการสรรหา
ตามข้อบงัคบัของบริษัท  กสท โทรคมนาคม จ�ากดั (มหาชน) ก�าหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาโดยแตง่ตัง้จากกรรมการ

บริษัทอย่างน้อยสาม (3) คน  เป็นกรรมการสรรหา และกรรมการสรรหาอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ  
เพ่ือท�าหน้าท่ีคดัเลือกบคุคลท่ีสมควรได้รับการเสนอรายช่ือเป็นกรรมการใหม่ หรือ สรรหากรรมการผู้จดัการใหญ่ โดยให้มีการ
ก�าหนดวิธีการสรรหาคณะกรรมการอยา่งมีหลกัเกณฑ์และโปร่งใส

คณะกรรมการสรรหา มี พลโท สุชาติ  ผ่องพุฒิ  เป็น ประธานกรรมการ และ กรรมการอีก 4 คน ประกอบด้วย    
นายสรุพนัธ์  เมฆนาวิน  นางทรงพร  โกมลสรุเดช   นายรัฐพล ภกัดีภมิู และ   นายนรินทร์ กลัยาณมิตร

การปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหา ตาม กฎบตัรของคณะกรรมการสรรหา ใน ปี 2559 สรุปดงันี ้

การสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท  กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา ครัง้ท่ี 1/2559 วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหา  

มีมต ิเหน็ชอบในหลกัการของร่างประกาศรับสมคัร ใบสมคัร และอนญุาตให้ฝ่ายเลขานกุารตรวจเช็คเอกสารการรับสมคัรในเบือ้ง
ต้นได้ตามท่ีเสนอ โดยให้ปรับแก้ไขและเพ่ิมเตมิประเดน็ตา่งๆ ตามความเหน็ของท่ีประชมุ รวมทัง้ให้ฝ่ายเลขานกุารไปตรวจสอบ
การก�าหนดคณุสมบตัเิพ่ือด�าเนินการให้ถกูต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ท่ีก�าหนด และน�าเข้าพิจารณาในท่ีประชมุฯ ครัง้ตอ่ไป

ในการประชมุคณะกรรมการสรรหา ครัง้ท่ี 2/2559 วนัท่ี 16 มีนาคม 2559 ท่ีประชมุคณะกรรมการสรรหา มีมติเห็นชอบ 
ร่างประกาศรับสมคัรแบบใบสมคัรเข้ารับการคดัเลือกเพ่ือด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญบมจ. กสท โทรคมนาคม และ 
เอกสารลงหนังสือพิมพ์  และให้  ฝ่ายเลขานุการด�าเนินการปรับแก้ไขตามความเห็นของท่ีประชุมรวมทัง้เห็นชอบแผนการ 
ด�าเนินงานกระบวนการสรรหาและประมาณการคา่ใช้จา่ยในการด�าเนินการสรรหากรรมการผู้จดัการใหญ่ บมจ. กสท โทรคมนาคม 
ตามท่ีเสนอ

ในการประชมุคณะกรรมการสรรหา ครัง้ท่ี 3/2559 วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 ท่ีประชมุคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณา 
ในการก�าหนดหลกัเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือสรรหากรรมการผู้จดัการใหญ่

ในการประชมุคณะกรรมการสรรหา ครัง้ท่ี 4/2559 วนัท่ี 24  พฤษภาคม 2559 ท่ีประชมุคณะกรรมการสรรหา ได้ให้ผู้สมคัร
แสดงวิสยัทศัน์และสมัภาษณ์ผู้สมคัรเข้ารับการคดัเลือกเพ่ือด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่ บมจ. กสท โทรคมนาคม  
และสรุปรายละเอียดของคะแนนเพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาและน�าเสนอรายช่ือผู้ ท่ีผ่านการคดัเลือกให้ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการผู้จดัการใหญ่ บมจ. กสท โทรคมนาคม เข้าพิจารณาในคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ตอ่ไป

ในการประชมุคณะกรรมการสรรหา ครัง้ท่ี 5/2559 วนัท่ี 7 มิถนุายน  2559 ท่ีประชมุคณะกรรมการสรรหา           
พิจารณาแล้ว มีมติเสนอผู้ ท่ีได้รับคะแนนสงูสดุคือ พนัเอก สรรพชยั หวุะนนัทน์  เป็นผู้ ได้รับคดัเลือกเพ่ือด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท  กสท โทรคมนาคม จ�ากดั (มหาชน)โดยคณะอนกุรรมการพิจารณาผลตอบแทนของกรรมการ 
ผู้จดัการใหญ่ จะเจรจาคา่ตอบแทนตอ่ไป และให้แจ้งผลการคดัเลือกให้ผู้สมคัรทกุรายทราบ 

การสรรหากรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน)  แทน กรรมการที่ลาออก
ในการประชมุคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม  ครัง้ท่ี 15/2558 วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 ท่ีประชมุคณะกรรมการ 

บมจ. กสท โทรคมนาคม  มีมติรับทราบการลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ของนายพันธ์ศักดิ์   

ศริิรัชตพงษ์ และนายอาทิตย์  นนัทวิทยา   
ในการประชมุคณะกรรมการสรรหา บมจ. กสท โทรคมนาคม ครัง้ท่ี 9/2558 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2558 ท่ีประชมุได้พิจารณา

ช่ือนายไพรสณัฑ์ วงศ์สมิทธ์ิ และนายวนิยั ด�ารงค์มงคลกลุ ให้เป็นกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ในการประชมุคณะกรรมการ 
บมจ. กสท โทรคมนาคม  ครัง้ท่ี 3/2559 วนัท่ี 28 มกราคม 2559 ประชมุคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม  มีมตเิป็นเอกฉนัท์
แตง่ตัง้ พลเอก ทวีป  เนตรนิยม  นายไพรสณัฑ์  วงศ์สมิทธ์ิ  และนายวินยั  ด�ารงค์มงคลกลุ  เป็นกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม 
แทนกรรมการท่ีลาออก  ส�าหรับนายวินยั  ด�ารงค์มงคลกลุ ให้มีผลตัง้แตว่นัท่ีได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการอยัการเป็นต้นไป  
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ต่อมาส�านกังานอยัการสงูสดุ ได้มีหนงัสือท่ี อส 0003 (คก 1)/4975 วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559  เร่ือง การแต่งตัง้ 
ข้าราชการอยัการเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ แจ้งวา่ ส�านกังานอยัการสงูสดุไมไ่ด้เสนอเร่ืองให้คณะกรรมการอยัการพิจารณา
ตามกฎหมายท่ียงัคงใช้บงัคบัอยู่ในขณะนี ้  เน่ืองจากส�านกังานอยัการสงูสดุได้แสดงจุดยืนต่อสาธารณชนว่าไม่ประสงค์ 
จะให้พนกังานอยัการเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ      

ในการประชมุคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม  ครัง้ท่ี 8/2559 วนัท่ี 25 เมษายน 2559   ท่ีประชมุคณะกรรมการ 
บมจ. กสท โทรคมนาคม  มีมติรับทราบการลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม และรักษาการ 
ในต�าแหน่งกรรมการผู้ จัดการใหญ่ของ พันเอกสรรพชัย  หุวะนันทน์ ตามหนังสือลาออกลงวันท่ี 22 เมษายน 2559   
โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 26 เมษายน 2559 เป็นต้นไป     

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีหนงัสือส�านกัปลดักระทรวงฯ ส�านกัการสื่อสาร ท่ี ทก 0211.2/5572 
ลงวันท่ี 17 พฤษภาคม 2559 เร่ืองการลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม แจ้งว่า ในการนี ้ 
รมว.ทก. และ ปทก. ได้ทราบการลาออกจากต�าแหนง่กรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ของ พนัเอกสรรพชยั  หวุะนนัทน์ 
เรียบร้อยแล้ว จงึเหน็สมควรให้ บมจ. กสท โทรคมนาคม  ด�าเนินการคดัเลือกบคุคลท่ีมีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้าม
ตามท่ีก�าหนดในข้อบงัคบั เพ่ือเสนอแตง่ตัง้เป็นกรรมการท่ีลาออกให้ถกูต้องตามขัน้ตอนตอ่ไป   

คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาสรรหาบคุคลท่ีมาเป็นกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ใหม ่เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการ 
บมจ. กสท โทรคมนาคม       

1.  นายวรรณชยั  บญุบ�ารุง  ต�าแหนง่  รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา   
2.  นายน�าชยั  หลอ่วฒันตระกลู  จากบญัชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors’Pool)   

 
ในการประชมุคณะกรรมการสรรหา ครัง้ท่ี 6/2559 วนัท่ี 31 สงิหาคม 2559 ท่ีประชมุได้พิจารณาและตรวจสอบคณุสมบตัิ

ตามข้อมลูท่ีฝ่ายจดัการน�าเสนอ ประกอบกบัมีการรับรองและยืนยนัจากบคุคลทัง้สอง จงึเหน็วา่เป็นไปตามขัน้ตอนของระเบียบ
ส�านกันายกรัฐมนตรี วา่ด้วยการก�าหนดนโยบายและก�ากบัดแูลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2557, ข้อบงัคบัของ บมจ. กสท โทรคมนาคม 
และพระราชบญัญตัคิณุสมบตัมิาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ  โดยบคุคล
ทัง้สองเป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วน ถกูต้อง ไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญตัิคณุสมบตัิมาตรฐานส�าหรับกรรมการ
และพนกังานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 มาตรา 5 และเป็นไปตามข้อ 34 แห่งข้อบงัคบัของ บมจ. กสท โทรคมนาคม อีกทัง้ 
มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมท่ีจะด�ารงต�าแหนง่กรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม

ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหา จึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม เห็นชอบให้นายวรรณชยั   
บญุบ�ารุง และนายน�าชยั หล่อวฒันตระกลู เป็นกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม แทนกรรมการท่ีลาออก โดยส่งเร่ือง 
ให้ ฝ่ายคณะกรรมการบริษัทด�าเนินการตอ่ไป

คณะกรรมการสรรหาตระหนกัดีถึงบทบาทของการท�าหน้าท่ีเป็นผู้สรรหากรรมการคนใหม่และกรรมการผู้จดัการใหญ่
เพ่ือประโยชน์สงูสดุในการบริหารจดัการกิจการของบริษัท จงึให้ความส�าคญัตอ่การคดัเลอืกผู้ ท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสมครบถ้วน 
ตามแนวทางและหลกัเกณฑ์ท่ีเท่าเทียมหน่วยงานรัฐวิสาหกิจชัน้น�าโดยถือปฏิบติัตามพระราชบญัญัติคณุสมบติัมาตรฐาน 
ของกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกกิจ พ.ศ. 2518 และ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด

พลโท

(สุชาต	ิผ่องพุฒ)ิ

ประธานกรรมการสรรหา

บริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จ�ากัด	(มหาชน)


