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1   กลยุทธ์ด้านบุคลากร
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญในเรื่องทรัพยากรบุคคลมาเป็นอันดับหน่ึง เพราะเชื่อว่า ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำาคัญที่สุดในการ 
จะขับเคลื่อนทรัพยากรด้านอื่นๆ และทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประสิทธิผลได้ บริษัทกำาหนดแผนการพัฒนาองค์กรให้ไปสู่องค์กรแห่งการ 
เรียนรู้ กำาหนดแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเน่ือง เน้นการสร้างความผูกพันกับองค์กร และความเข้าใจระหว่างคนหลายเช้ือชาติ 
ตามลักษณะธุรกิจของบริษัท มีแผนการเตรียมคนให้มีความพร้อม (Succession Planning) ซึ่งคณะกรรมการกำาหนดให้ต้องนำามาทบทวน
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

2  กลยุทธ์ด้านธุรกิจ
บริษัทกำาหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจเป็นสามช่วง โดยกลยุทธ์ในระยะสั้นจะมุ่งเน้นไปที่การกระตุ้นให้การใช้งานแบนด์วิธของดาวเทียมปัจจุบัน 
ให้มากขึ้น โดยผ่านสามกลยุทธ์หลัก ดังนี้

1. การแบ่งกลุ่มตลาด ให้ความสำาคัญกับการแบ่งกลุ่มตลาดแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจนเพื่อตอบสนอง
 ความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน

2. Open Access Platform เปิดกว้างในการผสานความร่วมมือ โดยมุ่งเน้นถึงการตอบสนอง
 ความต้องการของลูกค้าในแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน ตลอดจนมีการพัฒนาความร่วมมือ
 กับพันธมิตรและคู่ค้าในเชิงกลยุทธ์เพื่อนำาไปสู่ความสำาเร็จทางธุรกิจ

3. Managed Services ใช้ประสบการณ์และความชำานาญที่มีมากกว่า 24 ปี ในการพัฒนา
 ผลิตภัณฑ์ และบริการเพื่อนำาเสนอโซลูชั่นแบบครบวงจร (End-to-End solutions) 
 ให้กับลูกค้า

กลยุทธ์ระยะกลาง บริษัทมีแผนเพื่อพัฒนาโครงข่ายดาวเทียมไทยคมดวงใหม่ๆ เพื่อความต่อเนื่อง
ในการให้บริการแก่ลูกค้า เช่นเดียวกับการรักษาสถานะและสิทธิบัตรในการให้บริการในแต่ละภูมิภาค
สุดท้ายกับกลยุทธ์ระยะยาว คือ การใช้จุดแข็งท่ีบริษัทมีอยู่ ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจท่ีเรามี เพ่ือท่ีจะสร้างโอกาสและการเติบโตในอนาคตต่อไป

3  กลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัท มีความเชื่อม่ันเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทจะสามารถเจริญเติบโตอย่างย่ังยืนได้น้ัน จะต้องประกอบไปด้วยความสำาเร็จ 
ทางดา้นการบริหารจดัการภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล ผูบ้รหิารมีคณุธรรม จรยิธรรม ดำาเนินการบรหิารดว้ยความโปรง่ใส ตรวจสอบได ้และดแูล
ภาคสังคม ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างเสมอภาค เพื่อให้สังคม ชุมชนเติบโตไปพร้อมกับบริษัท จึงจะเกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง

บริษัท จึงได้กำาหนดกลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์องค์กร จากการแผนการสร้างคนที่มีคุณธรรม มีความสามารถ และรู้จักแบ่งปันให้กับสังคม  
บริษัทกำาหนดนโยบายในการดำารงไว้ซ่ึงมาตรฐานการเป็นบรรษัทภิบาล เช่นการเป็นองค์กรที่ยึดนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
อย่างเคร่งครัด การดำารงสถานะองค์กรที่ได้รับการประเมินธรรมาภิบาล ในระดับดีเลิศ ทั้งในระดับประเทศ และอาเซียน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับนักลงทุน และผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเสมอภาคกัน

ดา้นภาคสงัคม ชมุชน บรษิทัดำาเนินโครงการไทยคดิ ไทยคม มาอย่างตอ่เน่ืองเปน็เวลากวา่ 5 ปแีลว้ เพราะบรษิทัเชือ่ม่ันในเรือ่งการขยายโอกาส
ทางการศกึษาไปยงัทัว่ทกุพืน้ทีใ่นประเทศไทย และยงัขยายผลไปสูก่ารให้ความรูแ้กชุ่มชนทางดา้นอาชีพในการตดิตัง้ชุดรบัสญัญาณดาวเทยีม  
บริษัทให้โอกาสและร่วมสนับสนุนแนวทางการศึกษาสมัยใหม่ที่เน้นนำาเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาการเรียนรู้ เช่นแนวทาง Constructionism  
และบริษัทยังสนับสนุนหรือเข้าร่วมโครงการที่สร้างนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีอวกาศอีกด้วย

บริษัทกำาหนดนโยบายการดำาเนินธุรกิจโดยวางแผนให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วม 
ในการวางแผนกลยุทธ์หลัก เพ่ือให้บริษัทเป็นองค์กรที่สร้างผลกำาไรและ
เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ กลยุทธ์ในการดำาเนินงานของบริษัทประกอบด้วย

กลยุทธ์ในการดำาเนินงานของบริษัท
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&
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ไทยคมมุ่งมั่นสร้างความรับผิดชอบ
เพื่อเสริมสร้างสังคมที่ยั่งยืน ทั้งสินค้าและบริการ 
รวมทั้งสิ่งแวดล้อม ผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 
การให้บริการอย่างรับผิดชอบ การเสริมสร้างสังคม
ที่ยั่งยืน และการจัดการทรัพยากร และบรรเทา
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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บทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม
ไทยคมมุ่งมั่นสร้างความรับผิดชอบเพื่อเสริมสร้างสังคมที่ยั่งยืน ทั้งสินค้าและบริการ รวมทั้งสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2558 คณะกรรมการ 
การพัฒนาอย่างย่ังยนื มกีารปรบักลยทุธ์ให้ทนัสมยัสอดคล้องกบัความต้องการของผู้มส่ีวนได้เสยีผ่าน 3 กลยทุธ์หลัก ได้แก่ การเสนอสนิค้า 
และบริการอย่างรับผิดชอบ การเสริมสร้างสังคมที่ยั่งยืน และการจัดการทรัพยากรและบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

การเสนอสินค้าและบริการอย่างรับผิดชอบ
ไทยคมมีการออกแบบสินค้าและรูปแบบการให้บริการในธุรกิจดาวเทียมและการส่ือสารที่มีความสอดคล้องกับความต้องการ 
ของลูกค้าและผู้บริโภคภายใต้การเติบโตของยุคเศรษฐกิจดิจิตอล รวมทั้งมีการค�านึงถึงประเด็นความท้าทายด้านต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคต เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้กับลูกค้าตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

คุณภาพของสินค้าและบริการ (Quality of Products & Services)

ไทยคมให้ความส�าคัญด้านการรักษาคุณภาพของสินค้าและ 
รปูแบบการให้บริการ (Quality of Service) ทัง้ภายในและภายนอก
กระบวนการด�าเนินงาน ไปพร้อมกับการสร้างความพึงพอใจ 
ของลูกค้ากลุ่มต่างๆ (Customer Satisfaction) กล่าวคือ 

 •  พัฒนาคน/ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ เพื่อลดระยะเวลา 
  ในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าภายใน 
  เวลาอันรวดเร็ว

 •  จัดท�ามาตรฐานการให ้บริการ Service Level  
  Agreement (Incident Management) เพื่อให้ลูกค้า 
  ได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 •  จัดท�าแผนพัฒนาศักยภาพพนักงานในส่วนให้บริการ 
  ลูกค้า (Capability List) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ  
  ได้รับบริการที่มีคุณภาพ

ส�าหรับการยกระดับคุณภาพการให้บริการกับลูกค้า ในปี 2558  
ไทยคมได้ริเริ่มระบบบริหารจัดการสถานการณ์ (Incident  
Management) ประกอบด้วย

 1) การจัดท�าระบบไอที (IT System Monitoring)  
  เพื่อใช้ติดตามและตรวจสอบข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 
  ใน gateway หรอืระบบอืน่ทีก่�าหนด ซึง่สามารถช่วยเพิม่ 
  ความเสถียรให้แก่ระบบ

 2) การจดัท�าแผนการตอบสนองในภาวะฉกุเฉนิ (Escalation  
  Flow) ซึ่งก�าหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
  ของพนกังานทีร่บัผดิชอบอย่างชดัเจน เพือ่ลดระยะเวลา 

  ในการตอบสนองและความเสียหายที่อาจเกิดจาก 
  ภาวะฉุกเฉิน 

 3) การติดตั้งระบบการตอบสนองอัตโนมัติในภาวะฉุกเฉิน  
  (Auto Escalation) ซ่ึงเป็นการออกแบบระบบและ 
  ติดตั้งอุปกรณ์ที่สามารถด�าเนินการตอบสนอง แก้ปัญหา 
  ความบกพร่องของสัญญาณโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถ 
  ช่วยลดจ�านวนพนักงานและระยะเวลาในการตอบสนอง  
  เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน

 4) การพัฒนาอุปกรณ์ท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน 
  ของ Fiber Head-end ที่สถานีดาวเทียมไทยคมแคราย  
  ซึง่นอกจากจะช่วยให้ลกูค้าสามารถใช้บรกิารช่องสญัญาณ  
  ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุดแล้ว ยังถือเป็นการปฏิบัติตาม 
  แผนงานการบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
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โครงการ “ไทยคิด ไทยคม”

การเสริมสร้างสังคมที่ยั่งยืน

โครงการไทยคิด ไทยคม ที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการเรียนรู้
และลดช่องว่างในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลของเยาวชนในพื้นที่ 
ห่างไกลและพื้นที่ที่ขาดแคลนครูผู้สอน โดยใช้ประโยชน์จาก 
ช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคมเป็นสื่อกลางเพื่อเพ่ิมช่องทาง 
การเรยีนการสอน และมสีว่นชว่ยสง่เสรมิเยาวชนไทยในการพฒันา
ศักยภาพของตนเองได้อย่างทัดเทียมกัน 

ไทยคมได้มีการต่อยอดการด�าเนินงานภายใต้โครงการไทยคิด  
ไทยคม โดยในป ี2558 ได้ขยายขอบเขตโครงการทีส่อนการประกอบ

 5)  การเพิ่มรายงานท่ีเก่ียวข้องกับสมรรถภาพและคุณภาพ 
  สญัญาณทัง้ในภาวะปกตแิละภาวะฉกุเฉนิ (Redundancy  
  Report for Customer) เพือ่ให้ลกูค้ามัน่ใจและสามารถ 
  ตรวจสอบมาตรฐานบรกิารได้อย่างต่อเนือ่งและสม�า่เสมอ

ไทยคมได้จัดท�า Operation Guidelines ซ่ึงเป็นคู่มือส�าหรับ
พนกังานทีต้่องติดต่อกับลกูค้าต่างประเทศ เพือ่สร้างความพงึพอใจ 
สูงสุด ส่งผลลูกค้ามีความพึงพอใจสูงกว่าร้อยละ 90 ในปี 2558  
และมแีผนทีจ่ะเพ่ิมรปูแบบการแก้ปัญหาและยกระดบัการให้บรกิาร
กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ไทยคมมีโครงการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า 
(Customer Relationship Management หรือ CRM) โดยมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการ และคณะท�างานโครงการ 
มีหน้าที่ก�าหนดเป้าหมาย ติดตามและควบคุมการด�าเนินงานให้
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ รวมทั้งน�าผลการส�ารวจ
ความพึงพอใจมาเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงสินค้า การให้บริการ 
และกระบวนการท�างาน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าสูงสุด  
โดยในปี 2558 ได้มกีจิกรรมร่วมกบัลูกค้า เช่น การให้ความรูเ้กีย่วกบั  
เทรนด์ด้านการส่ือสารและเทคโนโลยีแก่ลูกค้า เพื่อต่อยอด 
แผนธุรกิจให้กับลูกค้า 

หลักการกำากับดูแลช่องรายการรวมถึงเนื้อหาและโฆษณา (Quality of Content)

ถงึแม้ว่า ไทยคมจะอยูใ่นฐานะผูใ้ห้บรกิารเช่าช่องสญัญาณดาวเทียม
ซึ่งไม่ได้มีหน้าที่หลักในการผลิตรายการหรือเนื้อหาที่จะน�ามา 
ออกอากาศโดยตรง แต่บริษัทก็ให้ความส�าคัญกับเน้ือหาสาระ

ของรายการที่เผยแพร่ผ่านทางช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม  
โดยป้องกันไม่ให้ขัดต่อหลักศีลธรรม จรรยาและกฎหมายของ 
ประเทศนั้นๆ

โครงการ “แบ่งปันความรู้และประสบการณ์”

นอกเหนือจากการน�าโครงข่ายเพื่อการสื่อสารมาใช้ประโยชน ์
ด้านการศึกษาแล้ว ไทยคมยังได้ขยายบทบาทในการสนับสนุน 
ให้เกิด สภาพแวดล้อมของการศึกษาเรียนรู้ (Ecosystem) โดยเปิด
โอกาสให้นกัเรียนนกัศึกษาทีม่คีวามสนใจด้านเทคโนโลยกีารสือ่สาร
และอวกาศน�าองค์ความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ผ่านการสนับสนุน
และแบ่งปันความรู้ภายใต้โครงการต่างๆ ดังนี้

l โครงการ SpaceBox เป็นการสร้างดาวเทียมในชั้น Low  
 Earth โดยไทยคมสนับสนุนงบประมาณ องค์ความรู้ และ 
 ร่วมมอบประสบการณ์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาในการศึกษา  
 ค้นคว้าและวิจัย เพื่อสร้างดาวเทียมสื่อสารเพื่อใช้ในการ 
 ถ่ายภาพทางอากาศและส�ารวจทรัพยากรธรรมชาติ 

ห้องเรียนไทยคม (Thaicom Learning Center)  

ไทยคมส่งเสริมการพัฒนาทักษะให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้
ตามแนวคดิทฤษฎกีารเรยีนรูเ้พ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Construc-
tionism) ที่มุ่งเน้นการให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
ตามหลักการท่ีให้ความส�าคัญต่อการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนและสร้างขึ้น
ได้เมื่อผู้เรียนมีโอกาสเป็นผู้ลงมือกระท�าด้วยตนเอง (Learning by 

และติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมให้แก่ 
นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ต�ารวจตระเวนชายแดนและทหาร 
หน่วยเฉพาะกิจ บริษัทมีแผนที่จะขยายกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไปยังกลุ่มนักเรียนการศึกษานอกระบบ (กศน.) รวมทั้งมีการ 
ฝึกอบรม IP-Gateway ส�าหรับช่างเทคนิคที่สนใจ เพื่อเพิ่มทักษะ
ในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งจานดาวเทียม  
และจุดรับสัญญาณดาวเทียม 

Doing) กล่าวคือ เน้นให้เด็กค้นหาข้อมูล (Data) แล้วสังเคราะห์
เป็นข้อมูลท่ีใช้ประโยชน์ได้ (Information) แล้วน�าไปสู่ความรู้ 
(Knowledge) อันน�าไปสู่ปัญญา (Wisdom) ที่สามารถน�าไปใช้
ตลอดชีวิต ซ่ึงบริษัทคาดหวังในการเป็นส่วนส�าคัญในการพัฒนา 
การศึกษาของประเทศต่อไป 

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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โครงการ ”ไทยคมเพื่อชุมชน - กองทุนผักปลอดภัยชุมชนเฉลิมศรี”

ด้วยความมุ ่งมั่นที่จะสนับสนุนและส่งเสริมชุมชนให้เกิดความ 
เข้มแขง็ ไทยคมจงึจดัให้มกีารตัง้กองทนุปัจจยัการผลติและกองทนุ
หมุนเวียน สร้างองค์ความรู้เครือข่ายผักปลอดภัย เพื่อแก้ปัญหา 
การพึ่งพิงการซื้อปัจจัยการผลิต การลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าผลผลิต 
สร้างรายได้ให้กับสมาชิก ลดการใช้สารเคมี ผลิตผักปลอดภัย 
เพื่อบริโภคในชุมชนและจ�าหน่ายให้กับประชาชน ซึ่งเป็นการ
ประยุกต์ในหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันจะส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 

ไทยคมได้ให้ความส�าคญักบัแนวทางการบรหิารจดัการเพือ่รบัผิดชอบ  
ผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจท่ีอาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อป้องกันและจ�ากัดขนาดผลกระทบ
เหล่านั้นให้ส่งผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในองค์กรและภายนอก 
(ห่วงโซ่คุณค่า) รวมทั้งมีการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่าง 
มีประสิทธิภาพ บริษัทมีการประกาศนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ 
สิง่แวดล้อม อาท ินโยบายด้านการอนรุกัษ์พลงังาน (ปี 2556) นโยบาย 
การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปี 2558 (Green  
Procurement) ซึ่งครอบคลุมกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างภายใน 
องค์กร บริษัทมีการแต่งตั้งคณะท�างานเพื่อพิจารณาการจัดซ้ือ 
จัดจ้างภายใต้แนวคิดการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ส�าหรับขั้นตอนการออกแบบดาวเทียมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
และมีแผนในการประกาศนโยบายเฉพาะด้านต่อไป

บริษัทด�าเนินงานตามมาตรฐานท่ีก�าหนดอย่างเคร่งครัดในการ 
ตรวจวัดระดับความเข้มข้นของความถี่จากเครื่องส่งสัญญาณ  

(Radio Frequency Interference) โดยการเทยีบค่าตามมาตรฐาน
ของ IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers)  
ซึง่ได้ก�าหนดค่าความเข้มของก�าลังของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าทีอ่าจส่ง 
ผลต่อมนษุย์ไว้ที ่10 W/m² โดยบรษิทัได้ร่วมมือกับสถาบนัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั ตัง้แต่ปี 2555 ในการตรวจวดั  
และติดตามตรวจสอบ เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบชุมชน 
รอบข้างสถานีภาคพื้นดิน 

การจัดการทรัพยากรและบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

สามารถติดตาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก 

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ประจ�าปี 2558 

โดยดาวน์โหลดได้จาก 
www.thaicom.net

l โครงการ Ready to Use Antenna เป็นการประกวด 
 ต้นแบบจานรับสัญญาณดาวเทียมพร้อมใช้ โดยไทยคม 
 เปิดโอกาสให้นักศึกษาท่ีมีความสนใจในการพัฒนาจานรับ 
 สัญญาณดาวเทียมต้นแบบที่สามารถติดตั้งง่ายและหันไป 
 ทางดาวเทียม (Quick-deploy and auto-point) ได้อย่าง 
 อัตโนมัติ ซึ่งสามารถลดปัญหาความยุ ่งยากในการติดตั้ง 
 ตามบ้านเรือนได้ และประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากสามารถ 
 ผลิตได้เองในประเทศไทย 

l โครงการ iEMAT : Innovative Electromagnetics  
 Academy of Thailand เป็นโครงการต่อเน่ืองมาตั้งแต ่
 ปี 2557 ทีไ่ทยคมให้การสนบัสนนุกิจกรรมโครงการแลกเปลีย่น  
 เรียนรู้เชิงวิศวกรรมไฟฟ้า แก่นิสิต นักศึกษา คณาจารย์และ 
 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากภาคอุตสาหกรรมดาวเทียมสื่อสาร 

l ความร่วมมอืทางวชิาการกับมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ในการ 
 ร่วมกันพัฒนาและคิดค้นระบบป้องกันการรบกวนสัญญาณ 
 โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (Anti-Jam TV) ซึ่งเป็นระบบที่ถูก 
 ออกแบบมาให้มีจ�านวนช่องสัญญาณเพิ่มขึ้นจากระบบปกติ  
 และระบบเสรมิความชดัทีท่�าให้ผู้รบับรกิารสามารถรบัสัญญาณ  
 ทีม่คีณุภาพความคมชดัแบบทีด่กีว่าแบบปกตทิีใ่ช้อยูใ่นปัจจบุนั  
 ในสภาวะที่ไม่มีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้นในระบบท่ีใช้งาน  
 มีการพัฒนาสัญญาณเสริมความคมชัดเพื่อใช้ผสมเข้ากับ 
 สัญญาณหลักที่ได้จากการให้บริการแบบปกติ

l ความรว่มมอืทางวิชาการกบัสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ 
 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ 
 และดาวเทียมสื่อสาร ตลอดจนเทคโนโลยีอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษา สังคมและเศรษฐกิจ 
 ของประเทศไทย
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สารจากประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์      
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2558 เป็นปีที่บริษัทเผชิญกับความท้าทายหลายด้าน และเป็นปีแห่งความส�าเร็จทางด้านการสร้างความยั่งยืน  
การพัฒนาธรรมาภิบาลจากระดับประเทศ ไปสู ่ระดับอาเซียน จากการที่บริษัทยังสามารถรักษามาตรฐาน 
การก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยได้ในระดับ “ดีเลิศ” (ห้าดาว) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากการประกาศผล  
Corporate Governance Report (CGR) ประจ�าปี 2558 และที่บริษัทภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง คือ การได้รับ
รางวัล ASEAN CG Scorecard สูงสุด 50 อันดับแรก และเป็น 1 ใน 2 บริษัทจดทะเบียนไทยที่มีคะแนนพัฒนา 
โดดเด่นที่สุดในปี 2558 นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัลคณะกรรมการแห่งปี-ดีเด่น (Board of the Year) ติดต่อกัน 
เป็นครั้งที่ 3 ส่งผลให้บริษัทได้รับการประกาศเกียรติคุณพิเศษส�าหรับคณะกรรมการบริษัทที่มีผลงานดีต่อเนื่อง  
และคณะกรรมการตรวจสอบยังได้รับการประกาศให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รางวัลเหล่านี้ล ้วนแสดงให้เห็นว่าพันธกิจของกรรมการในการขับเคลื่อน 
ด้านธรรมาภิบาลนั้นประสบความส�าเร็จท้ังในระดับประเทศและภูมิภาค เป็นการสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้ถือหุ้น  
และนักลงทุนต่อระบบการบริหารจัดการของบริษัท

ทางด้านการประกอบธุรกิจ บริษัทเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และการปรับเปลี่ยนทางภูมิสังคมในประเทศ 
ท�าให้ต้องมีการปรับยุทธศาสตร์ให้รองรับการเปลี่ยนแปลง บริษัทได้ลงทุนสร้างดาวเทียมดวงใหม่เพิ่มเติมคือ ดาวเทียม
ไทยคม 8 ซึ่งมีก�าหนดส่งขึ้นสู่วงโคจร ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2559 โดยในขณะนี้ บริษัทสามารถปิดการขายช่องสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 8 ได้แล้วจ�านวนหน่ึง ส่วนดาวเทียมไทยคม 7 ซึ่งมีช่องสัญญาณ 14 ช่องสัญญาณ บริษัทได้ท�าการ 
ขายไปเต็มจ�านวนแล้ว ดังน้ันภารกิจทางด้านธุรกิจที่ส�าคัญในปี 2558 นอกเหนือจากการสร้างรายได้จากดาวเทียม 
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ ดาวเทียมไทยคม 4 ไทยคม 5 และไทยคม 6 คือการขยายธุรกิจบนดาวเทียมไทยคม 8 ให้ได้ 
มากทีส่ดุ โดยบรษิทัจะยงัคงพยายามทีจ่ะรกุตลาดใหม่ๆ ต่อไป แม้ทีผ่่านมาจะประสบความยากล�าบากในการขายในพืน้ที่
เหล่านี ้อาทิเช่น กลุม่ประเทศแอฟรกิา อนัสบืเนือ่งมาจากการมคีูแ่ข่งในพืน้ทีจ่�านวนมาก แต่บรษิทัได้ปรบัเปลีย่นยทุธศาสตร์
ในการขายใหม่ๆ เพื่อให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ได้มากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนท่ีจะขยาย 
การให้บริการในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือไปจากบริการโทรคมนาคมเดิมที่ให้บริการอยู่ อาทิเช่น บริการทางด้าน Mobility 
และบริการ Digital Life เป็นต้น และหวังว่าจะประสบความส�าเร็จในปี 2559 นี้

ทางด้านการเงิน ปี 2558 ยังเป็นปีที่บริษัทสามารถสร้างความเจริญเติบโตได้อย่างต่อเน่ือง โดยบริษัทยังคงมีรายได้  
และก�าไรเติบโตเพ่ิมขึ้น แม้ว่าต้องเผชิญกับความผันผวนทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ  
จะได้ใช้ความระมัดระวังอย่างรอบด้าน และได้สรรหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินมาให้ค�าแนะน�าในการด�าเนินการ 
ทางด้านการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะด�าเนินการต่อไปได้โดยได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนให้น้อยที่สุด

ในนามของคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณทุกการสนับสนุนและความไว้วางใจ และขอให้ค�าม่ันว่า  
คณะกรรมการจะท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแลองค์กรอย่างรอบคอบ โปร่งใส ยึดม่ันในหลักจรรยาบรรณ บรรษัทภิบาล 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และบริษัทจะมุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญที่สุดของบริษัท ให้ท�างานเป็นทีมอย่างเป็นกัลยาณมิตรและแน่นแฟ้น เปิดโอกาสให้ทุกคน 
คิดใหม่ ท�าใหม่ ตามแนวทางนโยบาย Digital Economy และพร้อมเผชิญความท้าทายที่จะมีความสลับซับซ้อน 
มากขึ้นในอนาคต

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา 
ประธานกรรมการ 
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คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร 
ขอให้คำามั่นว่าจะทำาหน้าที่ในการกำากับดูแล

องค์กรอย่างรอบคอบ โปร่งใส ยึดมั่น
ในหลักจรรยาบรรณ บรรษัทภิบาล 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ  
ศาสตราจารย์หรัิญ รดศีร ีเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางชรนิทร วงศ์ภธูร และศาสตราจารย์ส�าเรยีง เมฆเกรยีงไกร เป็นกรรมการ 
ตรวจสอบ โดยมี นายประวินทร์ คุโรวาท ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการส่วนงานตรวจสอบภายในของบริษัทท�าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมภีารกจิหน้าทีต่ามทีไ่ด้รบัมอบหมายในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีส�าคัญ 
ได้แก่ การสอบทานงบการเงิน การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานระบบการบริหารความเส่ียง การสอบทานระบบ 
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต และการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2559  
โดยในปี 2558 มีการประชุมทั้งสิ้น 17 ครั้ง และกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้งซึ่งสรุปสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ 
ในปี 2558 ได้ดังนี้

1. การสอบทานระบบรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่ส�าคัญของงบการเงินรายไตรมาสและ 
ประจ�าปี 2558 ของบริษัทไทยคม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ว่าบริษัทได้มีการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standards - TFRS)  
โดยได้สอบทานประเด็นท่ีเป็นสาระส�าคัญ รายการพิเศษ ประกอบค�าชี้แจงและแสดงหลักฐานเกี่ยวกับข้อมูลในประเด็นดังกล่าว  
ตลอดจนการเปิดเผยหมายเหตปุระกอบในงบการเงนิอย่างเพียงพอ อกีทัง้ยงัตดิตามผลการด�าเนนิงานของบรษิทัและบรษิทัย่อยเป็นประจ�า
ทกุเดอืน เพือ่ประเมนิรายการทีม่คีวามเสีย่งและอาจส่งผลกระทบต่อธรุกจิของบรษิทั เช่น การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงินตรา
ต่างประเทศ การเก็บเงินจากลูกหนี้ การลงทุนในโครงการต่างๆ ตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท และความเพียงพอของกระแสเงินสดท่ีใช้ 
ในการด�าเนินกิจการของบริษัท เป็นต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�าหนดให้ผู้อ�านวยการส�านักบัญชีจัดท�าสรุปและรายงานนโยบาย 
การบญัชทีีส่�าคญัประจ�าปี การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ นโยบาย
การบญัชเีป็นประจ�าทกุปี และรายงานมาตรฐานการบญัชทีีอ่อกใหม่เป็นประจ�าทกุไตรมาส เช่น น�าเสนอมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
5 ฉบับ (PACK5) ที่มีผลบังคับใช้ส�าหรับบริษัทที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป นอกจากนี้ 
คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเพือ่ให้มัน่ใจว่า ผูส้อบบญัชไีด้ปฏบิตังิานและแสดงความเหน็
ได้อย่างอิสระ และได้จัดท�าแผนการตรวจสอบครอบคลุมความเสี่ยงที่จะท�าให้งบการเงินไม่ถูกต้องหรือเกิดการทุจริต 

2. การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติ 
ตามนโยบายการก�ากบัดแูลและจรรยาบรรณของบรษิทั รวมทัง้การปฏบิตัติามกฎระเบยีบและกฎหมายต่างๆ แล้ว พบว่ากรรมการบรษิทั  
ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามเป็นอย่างดี โดยคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับมีจิตส�านึก 
ในจริยธรรมและคุณธรรม และการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง ส�าหรับรายการเกี่ยวโยงและรายการที่อาจมีความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ก�าหนดให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�า และให้ปฏิบัติ
และเปิดเผยให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
นอกจากนีท้างบรษัิทยงัได้เปิดช่องทางรายงานการทุจรติ การคอร์รปัชัน่ และการปฏบิตัทิีอ่าจขดัต่อจรรยาบรรณ ผ่านช่องทางการสือ่สาร 
ต่างๆ อาทเิช่น การส่ง e-mail หรอื Ethics Hotline ใน Internet และ Intranet ของบรษิทั ตาม “นโยบายการให้ข้อมลูการกระท�าผดิ  
และการทุจริต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลของบริษัท” ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ส่วนงานตรวจสอบ 
ภายในมีหน้าที่สอบทานมาตรการการต่อต้านการทุจริต การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการ และระบบควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องให้มี
ประสิทธิผลและมีการปฏิบัติจริงอย่างสม�่าเสมอและจัดท�ารายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา

3. การสอบทานการบรหิารความเสีย่ง บรษิทั ไทยคม จ�ากดั (มหาชน) มคีณะกรรมการบรหิารความเส่ียงซึง่มหีน้าทีก่�าหนดหลักเกณฑ์
นโยบายและกระบวนการในการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัท รวมทั้งทบทวนความเพียงพอของนโยบายและ
ระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกปี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร
อย่างสม�า่เสมอเกีย่วกับการบรหิารความเสีย่งในด้านกลยทุธ์ การเงนิ และรายงานทางการเงนิ การปฏบิติัการ และการปฏบิติัตามกฎเกณฑ์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ท�าหน้าที่สอบทานการประเมินการบริหารความเส่ียงของทุกกลุ่มธุรกิจ รวมถึง 
ความเสี่ยงของเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างส�าคัญอันอาจจะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัทเป็นประจ�าทุกไตรมาส  
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อาทิเช่น ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ และความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น 
นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะให้หน่วยงานในต่างประเทศมกีารจดัท�าการบรหิารความเสีย่งตามมาตรฐานของ COSO 
โดยจัดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงที่ส�านักงานใหญ่ให้ค�าแนะน�าและช่วยเหลือให้หน่วยงานในต่างประเทศมีความรู้ ความเข้าใจ และจัดการ
บริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม 

4. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการ
ควบคมุภายในทีส่่วนงานตรวจสอบได้รายงานเป็นรายเดอืน รายไตรมาส และรายปี พบว่าระบบควบคมุภายในมคีวามพอเพยีงเหมาะสม
กบัการด�าเนนิธรุกจิของไทยคม สอดคล้องกบัความเหน็ของผู้สอบบญัชทีีร่ายงานว่า จากการสอบทานไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ป็นสาระส�าคญั 
ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท และด้วยความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจของ
บรษัิท คณะกรรมการตรวจสอบได้ตระหนกัถงึความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ จงึสนบัสนนุให้บรษิทัมกีารพฒันา 
ระบบงานเชิงป้องกัน และพัฒนาระบบการควบคุมภายในด้านอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งยังผลักดันให้มีการจัดต้ังคณะท�างานเพื่อติดตาม 
ความก้าวหน้าในการสอบทานความเหมาะสมของรหัสผู้ใช้งานกับระบบงานที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ (Segregation  of Duty : SOD) 
ในด้านการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามแผนงานระยะยาว 
และแผนงานประจ�าปีตามท่ีได้รับอนุมัติแล้ว พบว่าได้บรรลุตามเป้าหมายและดัชนีตัวชี้วัด (KPI) ที่ก�าหนดไว้ รวมทั้งยังได้สอบทาน 
ความเหมาะสมของงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี งบประมาณลงทุน และอัตราก�าลังคนประจ�าทุกปี โดยเน้นและให้ความส�าคัญในเรื่อง 
การตรวจสอบเชิงป้องกันเชิงรุก (Proactive Preventive Audit) และการพัฒนาบุคลากรกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยงานตรวจสอบ 
รวมทั้งน�าหลักการประเมินการควบคุมด้วยตนเองของธุรกิจมาสู่การติดตามและตรวจสอบด้วยหน่วยธุรกิจเอง ส�าหรับบริษัทไทยคม 
ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดสายงานการบังคับบัญชาของหน่วยงานตรวจสอบภายในไว้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยให้ขึ้นตรงต่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบ อกีทัง้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูป้ระเมนิผลการปฏบิตังิานของหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยตรง
เพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระและตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์ของบริษัท

5. การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการตรวจสอบการทุจริตแต่ละคดีเป็นรายไตรมาส 
รวมทั้งได้สอบทานมาตรการและการก�าหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นได้ในระบบงานต่างๆ จากข้อมูลร้องเรียน 
ที่ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสของผู้กระท�าความผิดในปี 2558 มีจ�านวน 4 เรื่อง ซึ่งทุกเรื่องได้มีการด�าเนินการสอบสวน 
ข้อเท็จจริง โดยมีเรื่องที่เข้าข่ายทุจริตและประพฤติมิชอบจ�านวน 3 เรื่อง ซึ่งได้มีการแก้ไขปรับปรุงในเชิงป้องกันให้ดีขึ้น

6. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ท�างานร่วมกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบของกลุ่มบริษัท ร่วมกันพิจารณาแต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ�าปี โดยประเมินจากผลงานของผู้สอบบัญชี 
พิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระ รวมถึงค่าสอบบัญชีที่เสนอมาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและธุรกิจ
ของบริษัทแล้วเห็นว่า สมควรให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทน  
บริษทั เคพีเอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ�ากดั และได้มกีารสอบทานคณุสมบตัขิองผูส้อบบญัชว่ีาถกูต้องครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบ 
จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และมีมติเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือนายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์  
วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3427 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชี  
โดยมีค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2559 ของบริษัท จ�านวนเงิน 1.86 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน ค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทไทยคมรวมทั้งสิ้น  
7.58 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าสอบบัญชีส�าหรับบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย เป็นจ�านวน 2.30 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีส�าหรับบริษัท 
ที่จัดต้ังตามกฎหมายต่างประเทศ เป็นจ�านวน 5.28 ล้านบาท ซึ่งค่าสอบบัญชีของรวมของกลุ่มบริษัทไทยคมนั้นลดลงจากปีที่ผ่านมา
จ�านวน 0.16 ล้านบาท

 (ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

    13 มกราคม 2559
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01

คณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท
•

02

03

04

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา 
ประธานกรรมการ  
และกรรมการอิสระ

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ 
กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการบริหาร

นายเกว็ก บัค ไช   
กรรมการ 
และกรรมการบริหาร

นายสมประสงค์ บุญยะชัย 
กรรมการ

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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05

06

07

08 09

นายเกว็ก บัค ไช   
กรรมการ 
และกรรมการบริหาร

ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี  
กรรมการอิสระ  
และประธานกรรมการตรวจสอบ

นางชรินทร วงศ์ภูธร 
กรรมการอิสระ  
และกรรมการตรวจสอบ

ศาสตราจารย์ส�าเรียง เมฆเกรียงไกร 
กรรมการอิสระ  
และกรรมการตรวจสอบ

นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์  
กรรมการ 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางยุพาพรรณ  ฉัตรศิรินพคุณ 
ผู้ช่วยกรรมการ ผู้อ�านวยการ 
ส�านักประธานกรรมการบริหาร 
และเลขานุการบริษัท
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หมายเหตุ
(1) นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
(2) นายปฐมภพ สุวรรณศิริ ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการค้า ของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 
(3) นายธีระยุทธ บุญโชติ ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านเทคนิค ของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

คณะผู้บริหาร
•
1. นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ (1)  
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ   
หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการเงิน

3. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ (2)   
หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการค้า

4. นายธีระยุทธ บุญโชติ (3)

รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านเทคนิค
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ประวัติคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท
•

นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 4 มกราคม 2537 
อายุ 88 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (1)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเครื่องกล  
 Massachusetts Institute of Technology, USA

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD)
• Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 4/2553
• Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที ่1/2549
• The Characteristics of Effective Directors ปี 2549
• Improving the Quality of Financial Reporting (QFR)  
 รุ่นที่ 3/2549 
• Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 4/2546

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• Thailand’s 5th National Conference on Collective  
 Action Against Corruption
• The 2nd National Director Conference 2013 - Board  
 Leadership Evolution
• Thailand’s 4th National Conference on Collective  
 Action Against Corruption
• คณะกรรมการตรวจสอบ - ความคาดหวังที่เพิ่ม 
 และความรับผิดชอบที่ขยาย ปี 2544 โดยตลาดหลักทรัพย์
 แห่งประเทศไทย
• บทบาทคณะกรรมการในการก�าหนดนโยบายค่าตอบแทน  
 ปี 2544 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ท�างาน
2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  
  บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
  บริษัท สัมมากร จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
  บริษัท มิตรเทคนิคคัลคอนซัลเท้นท์ จ�ากัด
2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ กลุ ่มบริษัทดีที  
  (Magnolia Quality Development)
2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ 
  บริษัท ธนบุรีประกอบยนต์ จ�ากัด
2547 - ปัจจบุนั กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร ์
  และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2540 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท โรงแรมปาร์คนายเลิศ จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างานที่ผ่านมา 
2537 - 2558 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 
  และประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 
  บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน)
2533 - 2555 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2537 - 2554 กรรมการ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
- ไม่มี -

หมายเหตุ
(1) สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมจ�านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุติภาวะ
(2) เป็นผู้บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(3) นายปราดีพ อุนนิ ได้ลาออกจากต�าแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการค้า - ธุรกิจระหว่างประเทศ ของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
(4) หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทได้แสดงไว้แล้วในหัวข้อ การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หัวข้อย่อย เลขานุการบริษัท

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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ศาสตราจารย์หิรัญ  รดีศรี
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 20 มีนาคม 2544 
อายุ 86 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (1)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• Master of Business Administration, Wharton School,  
 University of Pennsylvania, USA
• บัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD)
• Directors Certification Program (DCP) รุ่น 2544

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• The National Association of Broadcasters - NAB Show  
 2015, Las Vegas
• CG Forum 2/2015 “ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 กบัฝ่ายจัดการในการควบคมุภายใน”
• The 6th National Director Conference on CAC
• The 3rd National Director Conference 2014 - Improving  
 Corporate Governance: Key to Advancing Thailand
• Thailand’s 5th National Conference on Collective  
 Action Against Corruption
• Satellite Conference & Exhibition 2014 in DC, USA
• APSCC 2014 Satellite Conference & Exhibition on  
 Phuket, Thailand
• CG Forum 3/2014: Challenging as Expectations for Board  
 Engagement on Strategic Risk Management Oversight
• AC รู้รอบด้าน เตรียมการก่อนประชุมผู้ถือหุ้น
• The 2nd National Director Conference 2013 - Board  
 Leadership Evolution
• CG Forum 2/2013: Board Monitoring - How to build  
 the spirit of Good Corporate Governance
• Thailand’s 4th National Conference on Collective  
 Action Against Corruption
• CG Forum 3/2013: Conflict of Interest - Fighting  
 Abusive RPT
• สภาวิชาชีพบัญชี: กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน 
 ใหม่ล่าสุด  COSO’s 2013

ประสบการณ์ท�างาน
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
  บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
  บริษัท นวกิจประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
  บริษัท ดุสิตธานี จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ปัจจุบัน ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
  ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาการก�ากับดูแล 
  กิจการบริษัทจดทะเบียน  ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย ์ 
  แห่งประเทศไทย
  ประธานคณะกรรมการทดสอบผู ้สอบบัญชี 
  ภาษีอากร กรมสรรพากร
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  สภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย
  กรรมการในคณะกรรมการจัดท�าบัญชีรายชื่อ 
  กรรมการในรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

ประสบการณ์ท�างานที่ผ่านมา 
อดีต ประธานกรรมการ
  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์ จ�ากัด
  กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ  
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  กรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  
  (ประเทศไทย) จ�ากัด
  ผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
  ประธานกรรมการ องค์การรถไฟฟ้ามหานคร
  กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิคณะกรรมการก�ากบัดูแล 
  การประกอบวิชาชีพบัญชี

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
- ไม่มี -

027 ำ E 



นางชรินทร วงศ์ภูธร
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการก�าหนด 
ค่าตอบแทน, ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 8 ธันวาคม 2542 
อายุ 69 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (1)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Creighton University, USA

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุน่ 21/2557
• Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 2/2553
• Advance Audit Committee Programs (ACP) ปี 2553
• Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 6/2551
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 2/2551
• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management  
 (MIR) รุ่น 2/2551
• Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 5/2550
• DCP Refresher Course 1/2548
• Audit Committee Program (ACP) รุ่น 1/2547
• Directors Certification Program (DCP) รุ่น 8/2544

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• The National Association of Broadcasters - NAB Show 2015,  
 Las Vegas
• CG Forum 2/2015 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่าย 
 จัดการในการควบคุมภายใน”
• The 3rd National Director Conference 2014 - Improving Corporate  
 Governance: Key to Advancing Thailand
• Thailand’s 5th National Conference on Collective Action Against  
 Corruption
• Satellite Conference & Exhibition 2014 in DC, USA
• APSCC 2014 Satellite Conference & Exhibition on Phuket, Thailand
• CG Forum 2/2013: Board Monitoring - How to build the spirit  
 of Good Corporate Governance
• Thailand’s 4th National Conference on Collective Action Against  
 Corruption CG Forum 3/2013: Conflict of Interest - Fighting  
 Abusive RPT

ประสบการณ์ท�างาน
2542 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
2556 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
2558 - ปัจจุบัน  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จ�ากัด
2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท อินนิทรี ดิจิตอล จ�ากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�างานที่ผ่านมา 
2551 - 2557 ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ากัด
2551 - 2555 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมีโก้ จ�ากัด

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
- ไม่มี -

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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นายสมประสงค์ บุญยะชัย
กรรมการ, กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน, กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา (กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท)
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 11 สิงหาคม 2549 
อายุ 60 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (1)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 21/2552
• Directors Certification Program (DCP) รุ่น 65/2548
• Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 30/2557

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• CG Forum 2/2015 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่าย 
 จัดการในการควบคุมภายใน”
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 4313)
• Graduate School of Business, Stanford University: Leading  
 Change and Organizational Renewal
• IMD International, MIT Sloan: Leadership Dilemmas and  
 Profitable Growth
• สถาบนัพระปกเกล้า: หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธปิไตย  
 ส�าหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่น 1
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 6
• Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 4)
• Harvard Business School: Corporate Restructuring, Mergers,  
 and Acquisitions
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่น 17
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 4
• High Performance Board ปี 2558 จัดโดย IMD

ประสบการณ์ท�างาน
2549 - ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
2559 - ปัจจุบัน  ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร
  บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) 
2551 - 2558  ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและประธานคณะกรรมการบรหิาร
  บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการ 
  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างานที่ผ่านมา 
2552 - 2554 ประธานคณะกรรมการบรหิาร บริษัท ไทยคม จ�ากดั (มหาชน)
2543 - 2551 กรรมการบริหาร บริษัท ชินแซทเทลไลท์ จ�ากัด (มหาชน)
2542 - 2551 ประธานคณะกรรมการบริหาร 
  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
2537 - 2551 กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ�ากัด (มหาชน)

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
- ไม่มี -
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นายเกว็ก บัค ไช
กรรมการ และกรรมการบริหาร
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 27 มีนาคม 2558 
อายุ 62 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (1)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• หลกัสตูร Advanced Management Program, Harvard University, USA
• ปริญญาตรี การบัญชี University of Singapore

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 214/2558

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• High Performance Board ปี 2558 จัดโดย IMD
• The National Association of Broadcasters - NAB Show 2015,  
 Las Vegas

ประสบการณ์ท�างาน
มี.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร  
   บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
2558 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
2556 - ปัจจุบัน  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ประสบการณ์ท�างานที่ผ่านมา 
2535 - 2556  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน StarHub Ltd.
2543 - 2545  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน 
   ST Telemedia Pte Ltd.
2542 - 2543  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน 
   Vickers Capital Ltd. & Group
2535 - 2542  Group Director Finance / ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร
   ด้านการเงิน 
   Singapore Technologies Pte Ltd. & Subsidiaries

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
- ไม่มี -

ศาสตราจารย์สำาเรียง เมฆเกรียงไกร
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน, กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 10 สิงหาคม 2550 
อายุ 62 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (1)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) University of Miami, USA
• เนติบัณฑิตไทย ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุน่ 19/2556
• How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS)  
 รุ่น 2/2556
• Financial Statement for Directors (FSD) รุ่น 9/2553
• Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 2/2553
• Audit Committee Program (ACP) รุ่น 20/2550
• Directors Certification Program (DCP) รุ่น 96/2550

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• The National Association of Broadcasters - NAB Show 2015,  
 Las Vegas
• CG Forum 2/2015 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่าย 
 จัดการในการควบคุมภายใน”
• Thailand’s 5th National Conference on Collective Action Against  
 Corruption
• Satellite Conference & Exhibition 2014 in DC, USA
• APSCC 2014 Satellite Conference & Exhibition on Phuket, Thailand
• AC รู้รอบด้าน เตรียมการก่อนประชุมผู้ถือหุ้น 
• CG Forum 2/2013: Board Monitoring - How to build the spirit  
 of Good Corporate Governance

ประสบการณ์ท�างาน
2550 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จ�ากัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ 
  คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
2557 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2533 - ปัจจุบัน นักวิจัยด้านกฎหมายและองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ท�างานที่ผ่านมา 
2518 - 2557 อาจารย์ประจ�า คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
- ไม่มี -

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหาร
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 ตุลาคม 2558 
อายุ 63 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (1)

0.0046%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปรญิญาบรหิารธุรกจิดุษฎีบณัฑติกติตมิศกัดิ ์ สถาบนับัณฑติพฒันบริหารศาตร์  
 (NIDA)
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• ปรญิญาศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑติกิตตมิศักดิ ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุนัทา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Utah State University, USA

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 27/2555
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 26/2547

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 3 (วพน 3)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่น 3)
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับผู้บริหาร 
 ขั้นสูง (ปปร. รุ่นที่ 6)
• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
• Certification in Advanced Management  Program: Harvard  
 Business School 

ประสบการณ์ท�างาน
ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
   บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)
พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
   บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
2556 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ 
   บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ�ากัด (มหาชน)

2554 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ
   บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ 
   บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
2557 - ปัจจุบนั  สมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ
2555 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ 
   บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จ�ากัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน  ประธาน องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประสบการณ์ท�างานที่ผ่านมา 
2554 - 2558  กรรมการ ธนาคาร กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)
2549 - 2556  ประธานกรรมการ/กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
   บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
2548 - 2555  ประธานกรรมการ บริษัท ไทยลู้บเบส จ�ากัด (มหาชน)
2550 - 2554  กรรมการ 
   บรษิทั ปตท. อะโรเมตกิส์และการกลัน่ จ�ากัด (มหาชน)
2548 - 2554  ประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการ/กรรมการ  
   บริษัท ปตท. เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)
2546 - 2554  กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
   ผู้จัดการใหญ่ 
   บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
2543 - 2554  ประธานกรรมการ/กรรมการ 
   บรษัิท ปตท. ส�ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ�ากดั (มหาชน)
2547 - 2553  กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)
2549 - 2551  สมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
- ไม่มี -
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นายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ (2)

หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการเงิน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 ตุลาคม 2554 
อายุ 48 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (1)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Indiana University of Pennsylvania, USA

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 168/2556

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี -

ประสบการณ์ท�างาน
ต.ค. 2554 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการเงิน 
   บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
พ.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร 
   บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
พ.ย. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บรษิทั อนิเตอร์เนชัน่แนล แซทเทลไลท์ จ�ากัด
มิ.ย. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอพีสตาร์ เจแปน จ�ากัด
ธ.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ�ากัด
พ.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส จ�ากัด
เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จ�ากัด
เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร 
   บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี ลิมิเต็ด
เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลาวเทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ากัด
ม.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอพีสตาร์ จ�ากัด
ม.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จ�ากัด
ม.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บรษัิท ไอพสีตาร์ ออสเตรเลยี พทีวีาย จ�ากัด
ม.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บรษัิท ไอพสีตาร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล พทีอีี จ�ากัด
ม.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สตาร์นิวเคลียส จ�ากัด
ประสบการณ์ท�างานที่ผ่านมา 
ม.ค. 2554 - ม.ิย. 2554 Chief Finance Officer (CFO) 
   บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)
2547 - 2553  Deputy Chief Financial Officer 
   บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน)
2544 - 2547  Vice President ธนาคาร กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
2540 - 2544  Vice President - Business Development 
   บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน)

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
- ไม่มี -

นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ (2)

กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
(กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท)
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 ตุลาคม 2558 
อายุ 55 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (1)

0.0003%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท (M.S.E.E.) วิศวกรรมไฟฟ้า Carnegie Mellon University,  
 Pittsburgh, PA, USA

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 119/2552

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น NDC/2557 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

ประสบการณ์ท�างาน
ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
   บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริหาร บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร 
   บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ�ากัด
ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
   บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี ลิมิเต็ด
ต.ค. 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั อนิเตอร์เนชัน่แนล แซทเทลไลท์ จ�ากดั
2550 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ�ากัด
2550 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท ไอพีสตาร์ จ�ากัด
2550 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท สตาร์ นิวเคลียส จ�ากัด
2550 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท สเปซโคด แอล แอล ซี
2550 -  ปัจจบุนั  กรรมการ  บรษิทั ไอพสีตาร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล พทีอีี จ�ากดั
2550 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส จ�ากัด
2550 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บรษิทั ไอพสีตาร์ ออสเตรเลยี พทีวีาย จ�ากดั
2550 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จ�ากัด
ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท ไอพีสตาร์ เจแปน จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างานที่ผ่านมา 
2552 - 2558  หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านเทคนิค 
   บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
- ไม่มี -

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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นายปฐมภพ สุวรรณศิริ (2)

กรรมการบริหาร และหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการค้า
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 มกราคม 2559 
อายุ 47 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (1)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• Executive MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ 
 มหาวิทยาลัย

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 185/2557

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• Advanced Management Program รุ ่น 189/2558 Harvard  
 Business School
• Strategy and Innovation for Business in Asia (SIBA), College of  
 Management Mahidol University
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 18/2557 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์ท�างาน
ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการค้า 
  บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)
พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
- ไม่มี -

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
พ.ย. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ�ากัด
ส.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จ�ากัด
ก.พ. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ ซิสเทม 
  พีทีวาย จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างานที่ผ่านมา 
พ.ค. 2557 - ธ.ค. 2558 หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการตลาด
  บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)
เม.ย. 2556 - เม.ย. 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการอาวุโส ส่วนงานการตลาด
  และพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)
ม.ค. 2555 - ม.ีค. 2556  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ ส่วนงานการตลาด
  และพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)
ก.ค. 2552 - ธ.ค. 2554   ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ ส่วนงานการตลาด
  และการขาย บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
- ไม่มี -

นายธีระยุทธ บุญโชติ (2)

รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านเทคนิค
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 มกราคม 2559 
อายุ 51 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (1)

0.0001%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทร์แห่งจฬุาลงกรณ์ 
 มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) ปี 2557

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี -

ประสบการณ์ท�างาน
ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านเทคนิค 
   บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
- ไม่มี -

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- ไม่มี -

ประสบการณ์ท�างานที่ผ่านมา 
2535 - 2558  รองกรรมการผู้อ�านวยการ 
   บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
- ไม่มี -
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นายประมุข ชัยวงศ์วุฒิกุล (2)

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการอาวุโส ส่วนงานวิศวกรรม
และปฏิบัติการดาวเทียม
อายุ 54 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (1)

- ไม่มี -

นายสกล กิตติวัชราพงษ์ (2)

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการอาวุโส ส่วนงานนวัตกรรมเทคโนโลยี
อายุ 55 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (1)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• B.S. Electrical Engineering, Ohio State University, USA

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ไม่มี -

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี -

ประสบการณ์ท�างาน
2556 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการอาวุโส 
  ส่วนงานวิศวกรรม และปฏิบัติการดาวเทียม 
  บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
- ไม่มี -

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- ไม่มี -

ประสบการณ์ท�างานที่ผ่านมา 
- ไม่มี -

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Ohio State University, USA

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) ปี 2557

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี -

ประสบการณ์ท�างาน
2553 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการอาวุโส 
  ส่วนงานนวัตกรรมเทคโนโลยี 
  บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
- ไม่มี -

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- ไม่มี -

ประสบการณ์ท�างานที่ผ่านมา 
- ไม่ม ี-

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
- ไม่มี -

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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นายเอกชัย ภัคดุรงค์ (2)

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการอาวุโส ส่วนงานกิจการองค์กร
อายุ 45 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (1)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• Master of Sciences in Electrical Engineering, University of  
 Southern California, USA

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) ปี 2555

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี -

ประสบการณ์ท�างาน
2557 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการอาวุโส ส่วนงานกิจการองค์กร
  บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
- ไม่มี -

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ�ากัด 

ประสบการณ์ท�างานที่ผ่านมา 
2554 - 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ ส่วนงานกิจการองค์กร
  บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)
2551 - 2554 ผู้อ�านวยการ ส�านักธุรกิจสัมพันธ์และบริการ
  บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
- ไม่มี -

นายธีรวัฒน์  กุสลางกูรวัฒน์ (2)

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการอาวุโส ส�านักงานบริหารระบบสารสนเทศ
อายุ 57 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (1)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท สาขาสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 178/2556

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี -

ประสบการณ์ท�างาน
เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการอาวุโส 
   ส�านักงานบริหารระบบสารสนเทศ
   บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
- ไม่มี -

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- ไม่มี -

ประสบการณ์ท�างานที่ผ่านมา 
เม.ย. 2547 -   ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ
มี.ค. 2556  ส�านักงานบริหารระบบสารสนเทศ
   บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
- ไม่มี -
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นายภาวิษฏ์ งานสำาเร็จ (2)

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการอาวุโส ส�านักงานทรัพยากรบุคคล
อายุ 51 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (1)

- ไม่มี -

นายสุพจน์ ชินวีระพันธุ์ (2)

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการอาวุโส ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ
อายุ 47 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (1)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ไม่มี -

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี -

ประสบการณ์ท�างาน
ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการอาวุโส 
  ส�านักงานทรัพยากรบุคคล 
  บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
- ไม่มี -

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- ไม่มี -

ประสบการณ์ท�างานที่ผ่านมา 
ธ.ค. 2554 - พ.ค. 2558 บริษัท การ์เดยีน อินดัสทรีส์ จ�ากดั
เม.ย. 2554 - ก.ย. 2554 บริษัท เอ็คโค่ (ประเทศไทย) จ�ากดั
ก.ย. 2541 - ม.ีค. 2554 บริษัท การ์เดยีน อินดัสทรีส์ จ�ากดั

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• Doctor of Philosophy, Department of Intelligence Science  
 Specialized in Computer Vision and Image Understanding,  
 Tokyo Institute of Technology

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) ปี 2557

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี -

ประสบการณ์ท�างาน
ก.ค. 2558 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการอาวุโส 
   ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ
   บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
- ไม่มี -

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จ�ากัด
   กรรมการ บรษัิท ไอพสีตาร์ ออสเตรเลยี พทีวีาย จ�ากัด
   กรรมการ บริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ ซิสเทม  
   พีทีวาย จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างานที่ผ่านมา 
- ไม่มี -

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
- ไม่มี -

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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นางยุพาพรรณ ฉัตรศิรินพคุณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ ส�านักประธานกรรมการบริหาร
และเลขานุการบริษัท (4)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท 12 พฤศจิกายน 2555 
อายุ 52 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (1)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่น 10/2557
• Directors Certification Program (DCP) รุ่น 185/2557
• Company Secretary Program (CSP) รุ่น 48/2555

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• The 3rd National Director Conference 2014 - Improving Corporate  
 Governance: Key to Advancing Thailand
• Satellite Conference & Exhibition 2014 in DC, USA
• APSCC 2014 Satellite Conference & Exhibition on Phuket, Thailand
• EDP: TLCA Executive Development Program รุ่น 12/2556
• AC รู้รอบด้าน เตรียมการก่อนประชุมผู้ถือหุ้น
• CG Forum 2/2013: Board Monitoring - How to build the spirit of  
 Good Corporate Governance
• Thailand’s 4th National Conference on Collective Action Against  
 Corruption
• CG Forum 3/2013: Conflict of Interest - Fighting Abusive RPT

ประสบการณ์ท�างาน
เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ 
   ส�านักประธานกรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท 
   บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน  เลขานุการบริษัท บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
- ไม่มี -

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- ไม่มี - 

ประสบการณ์ท�างานที่ผ่านมา 
2555 - 2557  ผู้อ�านวยการ ส�านักประธานกรรมการบริหาร 
   บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)
2532 - 2555  เลขานุการ ประธานกรรมการบริหาร
   บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
- ไม่มี -
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ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ 
ผู้บริหาร และผู้มีอ�านาจควบคุม ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

1.  นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา - X - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.  ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี - / - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.  นางชรินทร วงศ์ภูธร - / - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.  ศาสตราจารย์ส�าเรียง เมฆเกรียงไกร - / - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.  นายสมประสงค์ บุญยะชัย /, // / - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.  นายเกว็ก บัค ไช / /, // - - - - - - - - - - - - - - - - -

7.  นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ / /, // - - - - - - - - - - - - - - - - -

8.  นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ (1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9.  นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ - /, // / / / / / / / - - / /, // / - / / / -

10.  นายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ - - / / / / / / - - / / /, // / - / /, // / -

11.  นายปราดีพ อุนนิ (2) - - - - - - - - - - - - - - - / - - -

12.  นายปฐมภพ สุวรรณศิริ - // - - - - - - - / / - - - / - - - -

13.  นายธีระยุทธ บุญโชติ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14.  นายประมุข ชัยวงศ์วุฒิกุล - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15.  นายสกล กิตติวัชราพงษ์ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16.  นายเอกชัย ภัคดุรงค์ - - - - - - - - - - - / - - - - - - -

17.  นายธีรวัฒน์ กุสลางกูรวัฒน์ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18.  นายสุพจน์ ชินวีระพันธุ์ - - - - - - - - - - - - - - / - - - -

19.  นายภาวิษฏ์ งานส�าเร็จ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

         บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร บริษัทใหญ่ บริษัท 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

  INTOUCH THAICOM IPSTAR IPA IPN IPIN IPGS STAR SPACE DTV CDN TCB SHEN IPJ OSS ISC CSL LTC IPI 

(1) นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
(2) นายปราดีพ อุนนิ ได้ลาออกจากต�าแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการค้า - ธุรกิจระหว่างประเทศ ของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

X = ประธานกรรมการ   / = กรรมการ   // = กรรมการบริหาร

หมายเหตุ
รายชื่อบริษัท CDN  บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จ�ากัด IPIN บริษัท ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี จ�ากัด OSS บริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ ซิสเท็ม พีทีวาย จ�ากัด
 CSL บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ากัด (มหาชน)  IPJ บริษัท ไอพีสตาร์ เจแปน จ�ากัด SHEN บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จ�ากัด
 DTV บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ�ากัด IPN บริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จ�ากัด  SPACE สเปซโคด แอล แอล ซี
 INTOUCH บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) IPSTAR บริษัท ไอพีสตาร์ จ�ากัด STAR บริษัท สตาร์ นิวเคลียส จ�ากัด 
 IPA บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จ�ากัด ISC บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แซทเทลไลท์ จ�ากัด  TCB บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ�ากัด
 IPGS บริษัท ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส จ�ากัด LTC บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ากัด THAICOM บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)
 IPI  บริษัท ไอพีสตาร์ (อินเดีย) ไพรเวท จ�ากัด*

* จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตามกฎหมายของประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 โดยบริษัทเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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1.  นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา - X - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.  ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี - / - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.  นางชรินทร วงศ์ภูธร - / - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.  ศาสตราจารย์ส�าเรียง เมฆเกรียงไกร - / - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.  นายสมประสงค์ บุญยะชัย /, // / - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.  นายเกว็ก บัค ไช / /, // - - - - - - - - - - - - - - - - -

7.  นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ / /, // - - - - - - - - - - - - - - - - -

8.  นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ (1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9.  นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ - /, // / / / / / / / - - / /, // / - / / / -

10.  นายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ - - / / / / / / - - / / /, // / - / /, // / -

11.  นายปราดีพ อุนนิ (2) - - - - - - - - - - - - - - - / - - -

12.  นายปฐมภพ สุวรรณศิริ - // - - - - - - - / / - - - / - - - -

13.  นายธีระยุทธ บุญโชติ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14.  นายประมุข ชัยวงศ์วุฒิกุล - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15.  นายสกล กิตติวัชราพงษ์ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16.  นายเอกชัย ภัคดุรงค์ - - - - - - - - - - - / - - - - - - -

17.  นายธีรวัฒน์ กุสลางกูรวัฒน์ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18.  นายสุพจน์ ชินวีระพันธุ์ - - - - - - - - - - - - - - / - - - -

19.  นายภาวิษฏ์ งานส�าเร็จ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

         บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร บริษัทใหญ่ บริษัท 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

  INTOUCH THAICOM IPSTAR IPA IPN IPIN IPGS STAR SPACE DTV CDN TCB SHEN IPJ OSS ISC CSL LTC IPI 

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2559)

(1) นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
(2) นายปราดีพ อุนนิ ได้ลาออกจากต�าแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการค้า - ธุรกิจระหว่างประเทศ ของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

X = ประธานกรรมการ   / = กรรมการ   // = กรรมการบริหาร

หมายเหตุ
รายชื่อบริษัท CDN  บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จ�ากัด IPIN บริษัท ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี จ�ากัด OSS บริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ ซิสเท็ม พีทีวาย จ�ากัด
 CSL บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ากัด (มหาชน)  IPJ บริษัท ไอพีสตาร์ เจแปน จ�ากัด SHEN บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จ�ากัด
 DTV บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ�ากัด IPN บริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จ�ากัด  SPACE สเปซโคด แอล แอล ซี
 INTOUCH บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) IPSTAR บริษัท ไอพีสตาร์ จ�ากัด STAR บริษัท สตาร์ นิวเคลียส จ�ากัด 
 IPA บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จ�ากัด ISC บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แซทเทลไลท์ จ�ากัด  TCB บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ�ากัด
 IPGS บริษัท ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส จ�ากัด LTC บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ากัด THAICOM บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)
 IPI  บริษัท ไอพีสตาร์ (อินเดีย) ไพรเวท จ�ากัด*

* จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตามกฎหมายของประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 โดยบริษัทเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 
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รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการ
และผู้บริหารประจ�าปี 2558

บริษัทได้มีการแจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัททราบถึงหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส รวมท้ังบุตร 
ทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ ในบรษิทั ต่อส�านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิาร และทกุครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลง 
การถือหลักทรัพย์ดังกล่าวต้องรายงานต่อส�านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันท�าการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น ตามประกาศ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีการรายงานการถือหลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นประจ�า 
ทุกไตรมาส โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 การถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เป็นดังนี้

1. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา หุ้นสามัญ (หุ้น) - - - - - - - -

  ใบส�าคัญแสดงสิทธิ (หน่วย) - - - - - - - -

  หุ้นกู้ (หน่วย) - - - - - - - -

2.  ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี หุ้นสามัญ (หุ้น) - - - - - - - -

  ใบส�าคัญแสดงสิทธิ (หน่วย) - - - - - - - -

  หุ้นกู้ (หน่วย) - - - - - - - -

3.  นางชรินทร วงศ์ภูธร หุ้นสามัญ (หุ้น) - - - - - - - -

  ใบส�าคัญแสดงสิทธิ (หน่วย) - - - - - - - -

  หุ้นกู้ (หน่วย) - - - - - - - -

4.  ศาสตราจารย์ส�าเรียง เมฆเกรียงไกร หุ้นสามัญ (หุ้น) - - - - - - - -

  ใบส�าคัญแสดงสิทธิ (หน่วย) - - - - - - - -

  หุ้นกู้ (หน่วย) - - - - - - - -

5.  นายสมประสงค์ บุญยะชัย หุ้นสามัญ (หุ้น) - - - - - - - -

  ใบส�าคัญแสดงสิทธิ (หน่วย) - - - - - - - -

  หุ้นกู้ (หน่วย) - - - - - - - -

6.  นายเกว็ก บัค ไช หุ้นสามัญ (หุ้น) - - - - - - - -

  ใบส�าคัญแสดงสิทธิ (หน่วย) - - - - - - - -

  หุ้นกู้ (หน่วย) - - - - - - - -

7.  นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ หุ้นสามัญ (หุ้น) 50,000 50,000 - - - - - -

  ใบส�าคัญแสดงสิทธิ (หน่วย) - - - - - - - -

  หุ้นกู้ (หน่วย) - - - - - - - -

8. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ (1) หุ้นสามัญ (หุ้น) - - - - - - - -

  ใบส�าคัญแสดงสิทธิ (หน่วย) 279,500 444,400 164,900 - - - - -

  หุ้นกู้ (หน่วย) - - - - - - - - 

9.  นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ หุ้นสามัญ (หุ้น) 3,800 3,800 - - - - - -

  ใบส�าคัญแสดงสิทธิ (หน่วย) 193,522 282,250 88,728 - - - - -

  หุ้นกู้ (หน่วย) - - - - - - - -

          รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร              ประเภทของหลักทรัพย์                   บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)                   บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ากัด (มหาชน)

                        จ�านวนหุ้นที่ถือ            การเปลี่ยนแปลง              จ�านวนหุ้นที่ถือ             การเปลี่ยนแปลง

   ณ 31 ธ.ค. 57 ณ 31 ธ.ค. 58 เพิ่มขึ้น ลดลง ณ 31 ธ.ค. 57 ณ 31 ธ.ค. 58 เพิ่มขึ้น ลดลง

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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          รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร              ประเภทของหลักทรัพย์                   บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)                   บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ากัด (มหาชน)

                        จ�านวนหุ้นที่ถือ            การเปลี่ยนแปลง              จ�านวนหุ้นที่ถือ             การเปลี่ยนแปลง

   ณ 31 ธ.ค. 57 ณ 31 ธ.ค. 58 เพิ่มขึ้น ลดลง ณ 31 ธ.ค. 57 ณ 31 ธ.ค. 58 เพิ่มขึ้น ลดลง

10. นายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ หุ้นสามัญ (หุ้น) - - - - - - - -

  ใบส�าคัญแสดงสิทธิ (หน่วย) 154,622 225,585 70,963 - - - - -

  หุ้นกู้ (หน่วย) - - - - - - - -

11.  นายปราดีพ อุนนิ (2) หุ้นสามัญ (หุ้น) - - - - - - - -

  ใบส�าคัญแสดงสิทธิ (หน่วย) 153,600 242,328 88,728 - - - - -

  หุ้นกู้ (หน่วย) - - - - - - - -

12.  นายปฐมภพ สุวรรณศิริ หุ้นสามัญ (หุ้น) - - - - - - - -

  ใบส�าคัญแสดงสิทธิ (หน่วย) 148,511 246,122 97,611 - - - - -

  หุ้นกู้ (หน่วย) - - - - - - - -

13.  นายธีระยุทธ บุญโชติ หุ้นสามัญ (หุ้น) - - - - - - - -

  ใบส�าคัญแสดงสิทธิ (หน่วย) 83,922 138,078 54,156 - - - - -

  หุ้นกู้ (หน่วย) - - - - - - - -

14.  นายประมุข ชัยวงศ์วุฒิกุล หุ้นสามัญ (หุ้น) - - - - - - - -

  ใบส�าคัญแสดงสิทธิ (หน่วย) 84,933 123,782 38,849 - - - - -

  หุ้นกู้ (หน่วย) - - - - - - - -

15.  นายสกล กิตติวัชราพงษ์ หุ้นสามัญ (หุ้น) - - - - - - - -

  ใบส�าคัญแสดงสิทธิ (หน่วย) 80,133 115,468 35,335 - - - - -

  หุ้นกู้ (หน่วย) - - - - - - - -

16.  นายเอกชัย ภัคดุรงค์ หุ้นสามัญ (หุ้น) - - - - - - - -

  ใบส�าคัญแสดงสิทธิ (หน่วย) 71,022 109,871 38,849 - - - - -

  หุ้นกู้ (หน่วย) - - - - - - - -

17.  นายธีรวัฒน์ กุสลางกูรวัฒน์ หุ้นสามัญ (หุ้น) - - - - - - - -

  ใบส�าคัญแสดงสิทธิ (หน่วย) 76,533 108,354 31,821 - - - - -

  หุ้นกู้ (หน่วย) - - - - - - - -

18. นายสุพจน์ ชินวีระพันธุ์ หุ้นสามัญ (หุ้น) - - - - - - - -

  ใบส�าคัญแสดงสิทธิ (หน่วย) 41,722 70,722 29,000 - - - - -

  หุ้นกู้ (หน่วย) - - - - - - - -

19. นายภาวิษฏ์ งานส�าเร็จ หุ้นสามัญ (หุ้น) - - - - - - - -

  ใบส�าคัญแสดงสิทธิ (หน่วย) - - - - - - - -

  หุ้นกู้ (หน่วย) - - - - - - - -

หมายเหตุ
(1)  นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
(2) นายปราดีพ อุนนิ ได้ลาออกจากต�าแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการค้า - ธุรกิจระหว่างประเทศ ของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของ บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) ณ วันปิดสมุดจดทะเบียน (Closing Date) 
ล่าสุด วันที่ 2 เมษายน 2558 มีดังนี้

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) 
450,870,934

STATE STREET BANK EUROPE 
LIMITED 
49,396,600

นายวิชัย มิตรสันติสุข 
18,000,000

RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A. 
13,485,400

บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (มหาชน) 
10,415,000

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 
56,189,812

HSBC (SINGAPORE) NOMINEES 
PTE LTD. 
18,256,240

CITIBANK NOMINEE SINGAPORE PTE LTD.
-LEMBAGA TABUNG HAJI-ASIA PACIFIC
15,520,000

นายณฤทธิ์ เจียอาภา 
12,500,000

UBS AG HONG KONG BRANCH 
10,250,000

41.14%

5.13%

4.51%

1.67%

1.64%

1.42%

1.23%

1.14%

0.95%

0.94%

รวม       654,883,986                            59.75%

1

3

5

7

9

2

4

6

8

10

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายการจัดการหรือการด�าเนินงานของบริษัท

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- ไม่มี -

 รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น 
   (ร้อยละ)

 1. บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (1) 1,334,354,825 (2) 41.62

หมายเหตุ

(1) ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ส�าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ของบริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จ�ากัด  
 เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ถือหุ้นโดยบริษัท แอนเดอร์ตั้น อินเวสเม้นท์ พีทีอี สัญชาติสิงคโปร์ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

(2) ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558

บรษัิท อนิทชั โฮลดิง้ส์ จ�ากัด (มหาชน) ซึง่ประกอบธรุกิจด้านการลงทนุในธรุกจิโทรคมนาคม สือ่ เทคโนโลยสีารสนเทศ และดิจิตอลคอนเทนต์  
โดยการถือหุ้นและเข้าไปบริหารงาน (Holding Company) ถือหุ้นสามัญในบริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) จ�านวน 450,870,934 หุ้น 
หรอืคดิเป็นร้อยละ 41.14 ของทนุช�าระแล้ว (ข้อมูล ณ วนัที ่2 เมษายน 2558) โดยผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ บรษิทั อนิทัช โฮลดิง้ส์ จ�ากดั (มหาชน)  
ได้แก่
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โครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มอินทัช

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) 1), 2)

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ�ากัด

99.99%
บริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จ�ากัด

99.99%
บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จ�ากัด

99.99%
บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จ�ากัด

99.99%
บริษัท แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จ�ากัด

99.99%

บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จ�ากัด
99.99%

บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ 
เน็ทเวอร์ค จ�ากัด

99.99%
บริษัท ไมโม่เทค จ�ากัด

99.99%

บริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิ
เลขหมายโทรศัพท์ จ�ากัด

20.00%
บริดจ์ โมบาย พีทีอี แอลทีดี

10.00%

บริษัท ดิจิตอล โฟน จ�ากัด
98.55%

บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จ�ากัด
99.98%

บริษัท แอดวานซ์ บรอดแบนด์ 
เน็ทเวอร์ค จ�ากัด

99.99%

บริษัท อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ�ากัด
29.00%

บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค 
คอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ากัด

51.00%

ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร้สาย ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ

ดาวเทียม

บริษัท ไอพีสตาร์ จ�ากัด

100.00%
บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส 

พีทีอี ลิมิเต็ด 1)

51.00%
บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ากัด

49.00%

บริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จ�ากัด

100.00%

บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จ�ากัด

100.00%

บริษัท ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
พีทีอี จ�ากัด

100.00%
บริษัท ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส จ�ากัด

100.00%

บริษัท ไอพีสตาร์ เจแปน จ�ากัด

100.00%

บริษัท สตาร์ นิวเคลียส จ�ากัด

100.00%

สเปซโคด แอล แอล ซี

70.00%

บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ�ากัด
99.99%

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล 
แซทเทลไลท์ จ�ากัด

100.00%

บริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ ซิสเทม 
พีทีวาย จ�ากัด
100.00%

โทรศัพท์ในต่างประเทศ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  
จ�ากัด (มหาชน) 2)

40.45%
บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) 2)

41.14%

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ
ธุรกิจอื่นๆ

Venture Capital อื่นๆ

บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ�ากัด

99.99%
บริษัท เมดิเทค โซลูชั่น จ�ากัด

24.00%
บริษัท ไอ.ที.แอพพลิเคชั่นส์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ�ากัด
99.99%

บริษัท อินทัช มีเดีย จ�ากัด
99.99%

บริษัท ทัช ทีวี จ�ากัด
99.99%

บริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง จ�ากัด
51.00%

บริษัท แมทช์บอกซ์ จ�ากัด 3)

99.99%

บริษัท ไอทีวี จ�ากัด (มหาชน) 3)

52.92%

บริษัท อาร์ตแวร์ มีเดีย จ�ากัด 3)

99.99%

กิจการร่วมค้า กันตนาและอินทัช

50.00%

บริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง ทีวี จ�ากัด
99.99%

บริษัท อุ๊คบี จ�ากัด
22.26%

บริษัท กอล์ฟดิกก์ จ�ากัด

25.00%

บริษัท ซินโนส จ�ากัด

16.67%

บริษัท เพลย์เบสิส พีทีอี ลิมิเต็ด

15.36%

บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จ�ากัด (มหาชน)
99.99%

บริษัท เอดี เวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน)
99.99%

บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จ�ากัด

100.00%

อินเทอร์เน็ตและสื่ออื่น

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ากัด (มหาชน) 2)

42.07%

1) Holding Company
2) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3) ปัจจุบันหยุดการด�าเนินธุรกิจ

ณ วันที่ 8 มกราคม 2559
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น

1) ข้อมูลทั่วไป

 1.1)	 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท	ไทยคม	จำากัด	(มหาชน)

 ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

 ชื่อย่อหลักทรัพย์ : THCOM

 หมวดอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี

 หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 ลักษณะการประกอบธุรกิจ : แบ่งเป็น 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 
    1. ธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
    2. ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ 
    3. ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ 

 เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000897 (เดิมเลขที่ บมจ. 163)

 ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

 ที่ตั้งส�านักงานสาขา : (1) เลขที ่63/21 ถนนรตันาธเิบศร์ ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุี  
     11000
    (2) เลขที่ 50 หมู่ที่ 1 ต�าบลบ่อเงิน อ�าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140

 ทุนจดทะเบียน : 5,494,512,700 บาท 
 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)  แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 1,098,902,540 หุ้น

 ทุนช�าระแล้ว : 5,479,687,700 บาท  
 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)  แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 1,095,937,540 หุ้น

 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 5 บาท

 โทรศัพท์ : (66) 2596 5060

 โทรสาร : (66) 2591 0705

 เว็บไซต์บริษัท : www.thaicom.net 

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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	 1.2)	 ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไป

 ข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน จ�านวนหุ้นที่ มูลค่าที่ตราไว้ ทุนช�าระแล้ว สัดส่วน
    ออกจ�าหน่าย ต่อหุ้น  การถือหุ้น 
       (ร้อยละ)

บริษัท ไอพีสตาร์ จำากัด (ไอพีสตาร์)
Trident Chambers, P.O. Box 146, 
Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands

จัดจ�าหน่ายช่องสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 

2,000,000 
ดอลลาร์

สหรัฐ

0.01
ดอลลาร์

สหรัฐ

200,000,000
หุ้น

2,000,000 
ดอลลาร์

สหรัฐ

100.00

บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย 
พีทีวาย จำากัด (ไอพีเอ)
5 George Place, Artarmon, 
NSW 2064, Australia
โทรศัพท์ (612) 8458 0500
โทรสาร  (612) 8006 5592 

จัดจ�าหน่ายช่องสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 
และอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 
ในประเทศออสเตรเลีย 

6,950,000
ดอลลาร์

ออสเตรเลีย

1 
ดอลลาร์

ออสเตรเลีย

6,950,000
หุ้น

6,950,000 
ดอลลาร์

ออสเตรเลีย

100.00

บริษัท ไอพีสตาร์ (อินเดีย) ไพรเวท 
จำากัด (ไอพีไอ)*
208, 2nd Floor, ABW Tower, 
M.G. Road, IFFCO Chowk, 
Gurgaon, Haryana, 122002, India

ให้บรกิารอปุกรณ์รบัสัญญาณ
ดาวเทียมขนาดเล็ก (VSAT) 
และให้บริการให้ค�าปรึกษา

3,000,000
รูปี

-3,000,000
หุ้น

- 100.00

บริษัท ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส 
จำากัด (ไอพีจีเอส)
Intercontinental Trust Limited, 
Suite 802, St. James Court, 
St. Denis Street, Port Louis, Mauritius
โทรศัพท์ (230) 213 9800
โทรสาร (230) 210 9168 

จัดจ�าหน่ายช่องสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 

20,000
ดอลลาร์

สหรัฐ

1 
ดอลลาร์

สหรัฐ

20,000
หุ้น

20,000 
ดอลลาร์

สหรัฐ

100.00

บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำากัด (ดีทีวี)
เลขที ่414 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ (662) 950 5005
โทรสาร (662) 591 0708

จัดจ�าหน่ายอุปกรณ์
รับสัญญาณดาวเทียม 
บริการให้ค�าปรึกษา
และติดตั้งระบบส�าหรับ
เครือข่ายบรอดแบนด์แบบ
ครบวงจร (System Integration)

398,791,470 
บาท

10 
บาท

39,879,147
หุ้น

398,791,470 
บาท

99.99

บรษิทั แคมโบเดยีน ดทีวี ีเน็ตเวร์ิค จำากดั 
(ซีดีเอ็น) 
9A, Street 271, Tomnup Teuk, 
Chamkar Mon, Phnom Penh, 
Kingdom of Cambodia
โทรศัพท์ (855) 023 305 990
โทรสาร (855) 023 994 669

จดัจ�าหน่ายอปุกรณ์
รบัสญัญาณโทรทศัน์
ผ่านดาวเทยีม 
และให้บรกิารแพลทฟอร์ม
โทรทศัน์ผ่านดาวเทยีม
ในประเทศกมัพชูา

2,400,000,000 
เรียล 

(เทียบเท่า 
600,000 
ดอลลาร์

สหรัฐ)

2,400,000 
เรียล 

1,000
หุ้น

2,400,000,000 
เรียล

(เทียบเท่า 
600,000 
ดอลลาร์

สหรัฐ)

100.00

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แซทเทลไลท์ 
จำากัด (ไอเอสซี)
Intercontinental Trust Limited, 
Level 3, Alexander House, 
35 Cybercity, Ebene, Mauritius

จัดจ�าหน่ายช่องสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 7 
และไทยคม 8

50,000
ดอลลาร์

สหรัฐ

1 
ดอลลาร์

สหรัฐ

50,000
หุ้น

50,000 
ดอลลาร์

สหรัฐ

100.00
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 ข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน จ�านวนหุ้นที่ มูลค่าที่ตราไว้ ทุนช�าระแล้ว สัดส่วน
    ออกจ�าหน่าย ต่อหุ้น  การถือหุ้น 
       (ร้อยละ)

บรษิทั ซเีอส ลอ็กซอินโฟ จำากดั (มหาชน) 
(ซีเอสแอล) (บริษัทร่วมถือหุ้นโดยดีทีวี)
เลขที ่414 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ (66) 2263 8000
โทรสาร (66) 2263 8132

ประกอบธุรกิจในการให้บริการ
ด้านไอซีทีแบบครบวงจร
ส�าหรับองค์กรธุรกิจ 
ทั้งอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ 
ศูนย์บริการข้อมูลอินเทอร์เน็ต 
(Internet Data Center) 
คลาวด์คอมพิวติ้ง และบริการ
รับ-ส่ง สัญญาณผ่านดาวเทียม
เพื่อการสื่อสาร

148,628,692.25
บาท

0.25 
บาท

594,514,769
หุ้น

148,628,692.25 
บาท

42.07

บริษัท เอดี เวนเจอร์ จำากัด (มหาชน) 
(เอดีวี) (บริษัทย่อยถือหุ้นโดยซีเอสแอล)
เลขที ่414 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ (66) 2262 8888
โทรสาร (66) 2262 8899

ให้บรกิารข้อมลูข่าวสาร 
และสาระความบนัเทงิผ่านระบบ
โทรศพัท์เคลือ่นที ่(Mobile
Content Provider) 
และเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็
(Community Portal) 
และธรุกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง
กบัธรุกจิอนิเทอร์เนต็

10,748,130 
บาท

10 
บาท

1,074,813
หุ้น

10,748,130 
บาท

99.99

บริษัท ไอพีสตาร์ เจแปน จำากัด (ไอพีเจ) 
1231-1 Hio, Oganomachi, 
Chichibu-gun, Saitama, Japan

จดัจ�าหน่ายช่องสญัญาณ
ดาวเทยีมไทยคม 4 และอปุกรณ์
รบัสญัญาณดาวเทยีมไทยคม 4 
ในประเทศญีปุ่น่

100,000,000
เยน

10,000 
เยน 

10,000
หุ้น

100,000,000 
เยน

100.00

บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำากัด (ทีซีบี)
เลขที ่414 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ (66) 2596 5060 

ให้บรกิารด้านธรุกจิ
กระจายเสยีงโทรทศัน์ 
โทรคมนาคม

1,000,000
บาท

10 
บาท

100,000
หุ้น

250,000 
บาท

99.99

บริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จำากัด 
(ไอพีเอ็น)
24 Unity Drive North, Abany, 
Auckland 0757, New Zealand
โทรศัพท์ (649) 414 5920
โทรสาร (649) 414 5922 

จัดจ�าหน่ายช่องสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 และ 
อุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 
ในประเทศนิวซีแลนด์ 

8,514,133 
ดอลลาร์

นิวซีแลนด์

1 
ดอลลาร์

นิวซีแลนด์

8,514,133
หุ้น

8,514,133 
ดอลลาร์

นิวซีแลนด์

100.00

บริษัท สตาร์ นิวเคลียส จำากัด (สตาร์)
Trident Chambers, P.O. Box 146, 
Road Town, Tortolar, 
British Virgin Islands  

ให้บริการด้านวิศวกรรม
พัฒนาเทคโนโลยีการส่ือสาร
และอิเล็กทรอนิกส์

50,000
ดอลลาร์

สหรัฐ

1 
ดอลลาร์

สหรัฐ

10
หุ้น

10
ดอลลาร์

สหรัฐ

100.00

สเปซโคด แอล แอล ซี (สเปซ)
8695 Zumwalt Road, Monmouth, 
OR 97365 USA  

ให้บริการด้านวิศวกรรม
พัฒนาเทคโนโลยีการส่ือสาร
และอิเล็กทรอนิกส์

- -- 4,290,000 
ดอลลาร์

สหรัฐ

70.00

บริษัท ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
พีทีอี จำากัด (ไอพีไอเอ็น)
8 Marina Boulevard #05-02, 
Marina Bay Financial Centre, 
Singapore 018981
โทรศัพท์ (65) 6338 1888
โทรสาร (65) 6337 5100 

จัดจ�าหน่ายช่องสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 
และอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4

20,000
ดอลลาร์
สิงคโปร์

1 
ดอลลาร์
สิงคโปร์

20,000
หุ้น

20,000 
ดอลลาร์
สิงคโปร์

100.00

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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 ข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน จ�านวนหุ้นที่ มูลค่าที่ตราไว้ ทุนช�าระแล้ว สัดส่วน
    ออกจ�าหน่าย ต่อหุ้น  การถือหุ้น 
       (ร้อยละ)

บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี 
ลมิเิตด็  (เชน) (บรษิทัร่วมถือหุ้นโดยไทยคม)
8 Marina Boulevard #05-02, 
Marina Bay Financial Centre, 
Singapore 018981
โทรศัพท์ (65) 6338 1888
โทรสาร (65) 6337 5100

ประกอบธรุกจิหลัก
ในการลงทนุด้านการสือ่สาร
โทรคมนาคมในระดบันานาชาติ

14,658,000
ดอลลาร์
สิงคโปร์

1 
ดอลลาร์
สิงคโปร์

14,658,000
หุ้น

14,658,000 
ดอลลาร์
สิงคโปร์ 

51.00

บริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ ซิสเทม 
พีทีวาย จำากัด (โอเอสเอส) 
(บริษัทย่อยถือหุ้นโดยไอพีเอ) 
Level 2, 231 Adelaide Terrace, Perth, 
WA 6000, Australia
โทรศัพท์ (61) 8 9225 7800
โทรสาร (61) 8 9225 7811

ให้บรกิารด้านการส่ือสารข้อมลู
ผ่านดาวเทียมและโซลูชั่น
เพื่อธุรกิจ

13,374,572 
ดอลลาร์

ออสเตรเลีย

7,414,217
ดอลลาร์

ออสเตรเลีย
1

ดอลลาร์
ออสเตรเลีย

1
หุ้น

5,960,355
หุ้น

13,374,572 
ดอลลาร์

ออสเตรเลีย

100.00

บรษิทั เทเลอินโฟ มเีดยี จำากดั (มหาชน) 
(ทเีอม็ซี) (บรษิทัย่อยถอืหุน้โดยซีเอสแอล)
เลขที่ 414 พหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ (66) 2262 8888
โทรสาร (66) 2262 8899

น�าเสนอสือ่โฆษณา
แบบผสมผสานผ่านสิง่พมิพ์ 
เวบ็ไซต์ คอมพวิเตอร์ 
และโทรศพัท์มอืถอื 
ส�าหรบัผูใ้ช้บรกิารรายบคุคล 
และภาคธรุกจิ

156,544,000 
บาท

10 
บาท

15,654,400
หุ้น

156,544,000 
บาท

99.99

บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำากัด 
(แอลทีซี) (บริษัทร่วมถือหุ้นโดยเชน)
Lanexang Avenue 0100, Vientiane, 
Lao People’s Democratic Republic
โทรศัพท์ (856) 2121 6465-6
โทรสาร (856) 2121 9690

ให้บรกิารโทรศพัท์พืน้ฐาน 
โทรศพัท์เคลือ่นที่ 
โทรศพัท์สาธารณะ 
โทรศพัท์ระหว่างประเทศ 
และอนิเทอร์เนต็

96,840,000
ดอลลาร์

สหรัฐ

1 
ดอลลาร์

สหรัฐ

96,840,000
หุ้น

96,840,000 
ดอลลาร์

สหรัฐ

24.99

2) ข้อมูลส�าคัญอื่น
- ไม่มี -

* จดทะเบียนจดัต้ังบรษิทัตามกฎหมายของประเทศอนิเดยี เมือ่วนัที ่19 มกราคม 2559 โดยบริษัทเข้าถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100
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บริษัทได้รับรางวัล ASEAN CG Scorecard 
สูงสุด 50 อันดับแรก และเป็น 1 ใน 2 บริษัท
จดทะเบียนไทยที่มีคะแนนพัฒนาโดดเด่นที่สุด
ในปี 2558

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)

050 ำ W 



การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ
ประวัติความเป็นมาของบริษัท
บริษัทเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2534 โดย บริษัท อินทัช  
โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) (อินทัช) (เดิมชื่อ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น  
จ�ากดั (มหาชน)) บริษทัเป็นผูใ้ห้บริการด้านโทรคมนาคมผ่านดาวเทยีม 
ภายใต้สญัญาด�าเนนิกจิการดาวเทยีมสือ่สารภายในประเทศระหว่าง 
บริษัทกับกระทรวงคมนาคม (ปัจจุบันอ�านาจการดูแลสัญญาน้ี 
ได้ถกู โอนไปอยูภ่ายใต้กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร)  
เป็นระยะเวลา 30 ปี สิน้สดุสญัญาในปี 2564 โดยท�าหน้าทีจ่ดัสร้าง 
จัดส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรเพื่อให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียม  
โดยต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร (กระทรวงเทคโนโลยฯี) ในอตัราร้อยละ
ของรายได้ค่าบริการช่องสัญญาณดาวเทียมที่ได้รับหรืออย่างน้อย
เท่ากบัจ�านวนเงนิขัน้ต�า่ทีร่ะบไุว้ในสญัญา และต้องส่งมอบดาวเทยีม 
สถานีควบคุมดาวเทียม รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด�าเนินธุรกิจดังกล่าว ให้เป็นกรรมสิทธ์ิของกระทรวงเทคโนโลยีฯ 
เมื่อได้ด�าเนินการก่อสร้างและติดตั้งเรียบร้อยแล้ว 

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2534 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 
อดุลยเดช โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติ 

ดวงแรกของโครงการอย่างเป็นทางการว่า “ไทยคม” (THAICOM)  
มาจากค�าว่า Thai Communications หรือ ไทยคมนาคม เพื่อเป็น 
สัญลักษณ์เชื่อมโยงประเทศไทยกับเทคโนโลยีส่ือสารสมัยใหม่ 
บรษิทัประสบผลส�าเรจ็ในการจัดส่งและใหบ้รกิารดาวเทยีมไทยคม 
เป็นจ�านวนทัง้สิน้ 7 ดวง ได้แก่ ดาวเทยีมไทยคม 1 ไทยคม 2 ไทยคม 3  
(ดาวเทียมไทยคม 1 - 3 ได้ปลดระวางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)  
ไทยคม 4 ไทยคม 5 ไทยคม 6 และไทยคม 7 โดยบริษัทมีแผนที่
จะจัดส่งดาวเทียมไทยคม 8 ภายในครึ่งปีแรกของปี 2559 ต่อไป

นอกจากนี้บริษัทยังมีการขยายการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจ 
การให้บริการอินเทอร์เน็ต ธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์ และธุรกิจ
ให้บริการจ�าหน่ายอุปกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทียม ในปี 2540 
2543 และ 2550 ตามล�าดับ

บริษัทได้เข ้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2537 โดยมีบริษัท อินทัช  
โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีสัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท ณ วันที่ 8 มกราคม 2559 ร้อยละ 41.14

2558

2559
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญของกลุ่มบริษัทในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา* 

มกราคม  l	 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ได้มีมติให้ไทยคม 
  ผา่นการรบัรองการขอเปน็สมาชิกแนวรว่มฯ ซึง่ไทยคม เปน็บรษิทัในล�าดบัที ่92 ทีไ่ดร้บัการรบัรองดงักลา่ว จากจ�านวน 
  บริษัทที่ได้รับการรับรองทั้งสิ้นจ�านวน 96 บริษัท

กุมภาพันธ ์ l	 เมือ่วนัที ่2 กุมภาพนัธ ์2558 บรษัิทไดร้บัการรบัรองในฐานะสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุรติ 
  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทได้ยึดมั่นการด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์  
  โปร่งใส และเป็นธรรม ภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ เพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง

มีนาคม l	 เมือ่วนัที ่26 มนีาคม 2558 การประชมุสามญัผูถ้อืหุ้นมมีตอินมุตัเิพิม่ทนุจดทะเบียนจ�านวน 1,085,300 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไว ้
  หุน้ละ 5 บาท รวม 5,426,500 บาท เพือ่รองรบัการใชส้ทิธขิองใบส�าคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้สามญั บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทนุ 
  กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558

มิถุนายน l	 เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2558 บริษัทได้พัฒนาเทคโนโลยีและเปิดตัวการให้บริการ “2nd Screen” แอพพลิเคชั่น 
  บนสมาร์ทดีไวซ์ (Smart Device) ที่สร้างมิติใหม่ให้กับการรับชมรายการโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ เพื่อตอบสนอง 
  ความต้องการของลูกค้าและไลฟ์สไตล์ของผู้ชมอย่างต่อเนื่อง 

กรกฎาคม l	 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ผลการจัดอันดับ Top Fixed Satellite Service Operators ของบริษัท SpaceNews  
  สือ่หนงัสอืพมิพร์ายสัปดาหแ์ละออนไลนด์า้นอตุสาหกรรมเกีย่วกบัอวกาศ (Space Industry) ประจ�าป ี2557 บรษิทัได้รบั 
  การจดัอนัดบัใหอ้ยูใ่นอนัดบัที ่8 ของโลกในดา้นของรายได ้เพิม่ขึน้สองอนัดบัจากอนัดบัที ่10 ในป ี2556 ซึง่เปน็ผลจากการ 
  จดัสง่ดาวเทยีมไทยคม 6 และดาวเทยีมไทยคม 7 ขึน้สู่วงโคจร และการเพิม่ขึน้ของอตัราการใชง้าน Utilization ของดาวเทยีม 
  บรอดแบนด์ไทยคม 4  

มกราคม  l	 เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2559 บริษัทได้ด�าเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ไอพีสตาร์ (อินเดีย) ไพรเวท จ�ากัด ซึ่งมี 
  ทนุจดทะเบยีน 3 ลา้นรปู ีแบง่ออกเปน็หุน้สามญัจ�านวน 3 ล้านหุน้ๆ ละ 1 รปู ีซึง่บรษิทัมสัีดส่วนในการถอืหุน้ 3 ลา้นหุ้น  
  หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เพื่อให้บริการอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมขนาดเล็ก (VSAT) และให้บริการให้ค�าปรึกษา

* ดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของ บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ (ซีเอสแอล) (บริษัทย่อยถือหุ้นโดยดีทีวี) เพ่ิมเติมได้จากแบบแสดงรายงาน 
ข้อมูลประจ�าปี 2558 (แบบ 56-1) ของซีเอสแอล ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.sec.or.th
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 l	 เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2558 ผลการทบทวนอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรและตราสารหนี้ประจ�าปี 2558  
  โดยบริษัท ทริสเรทต้ิง จ�ากัด บริษัทยังคงถูกจัดอันดับท่ีระดับ “A-” ติดต่อกันเป็นปีท่ีสอง โดยอันดับดังกล่าวสะท้อนถึง  
  ความแขง็แกรง่ของสถานะทางการตลาด โอกาสทางการเตบิโตจากความตอ้งการใชช้อ่งรบัสง่สญัญาณดาวเทยีมทีเ่ตบิโต 
  อยา่งตอ่เนือ่ง รวมถงึผลประกอบการท่ีดใีนธรุกิจดาวเทียม ในสว่นของแนวโนม้อนัดบัความนา่เชือ่ถอืยังคงอยูท่ี ่“Stable”  
  หรอื “คงที”่ ซ่ึงสะทอ้นถึงความสามารถในการแขง่ขนัและการรักษาผลการด�าเนนิงานทีแ่ขง็แกรง่เอาไวไ้ดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง

สิงหาคม l	 เมือ่วนัท่ี 17 สงิหาคม 2558 กระทรวงกลาโหมและบรษิทัไดล้งนามบนัทกึความรว่มมอืดา้นการส่ือสารดาวเทยีม โดยความ 
  ร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถทางด้านการส่ือสาร 
  ผา่นดาวเทยีม รวมถงึการศกึษาความเปน็ไปไดใ้นการด�าเนนิโครงการดาวเทยีมสือ่สารรว่มกนัระหวา่งภาครฐัและเอกชน  
  ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถท้ังในด้านก�าลังพล เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพ่ือให้สามารถน�าประโยชน์ไปใช้  
  ในการปฏิบัติภารกิจทางด้านความมั่นคงและภารกิจอื่นๆ ของภาครัฐ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดของประเทศต่อไป

ตุลาคม l	 บริษัทประกาศแต่งตั้ง นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้มีอ�านาจ 
  ลงนามผูกพันบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558

          l	 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 บริษัทได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็น “หุ้นยั่งยืน”  โดยอยู่ใน 
  รายช่ือ  Thailand Sustainability Investment 2015  บริษัทเป็นหน่ึงในบริษัทจดทะเบียนท่ีสามารถผ่านเกณฑ์  
  การประเมินด้วยความย่ังยืน ตามแนวทาง Global Reporting Initiatives (GRIs) โดยพิจารณาจากข้อมูลการด�าเนินงาน  
  ทั้ง 3 ด้านของ ESG ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

          l	 เมื่อวันที่  19  ตุลาคม  2558 บริษัทสามารถรักษามาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยในระดับ   
  “ดีเลิศ” ต่อเนื่องกันเป็นปีที่  3  (2556  - 2558) จากผลการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย 
  ประจ�าป ี2558 ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย โดยการสนบัสนนุจากตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
  โดยบริษัทเป็น  1  ใน  55  บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการจัดอันดับดังกล่าว จากการส�ารวจบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 
  รวม 588 แห่ง 

          l	 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส  พีทีอี จ�ากัด (เชน) และรัฐบาลของ สปป. ลาว ได้ลงนาม 
  ในข้อตกลงในการขยายเวลาของสัญญาร่วมทุนและสัญญาอนุญาตให้ด�าเนินการในการให้บริการทางด้านโทรคมนาคม 
  ใน สปป. ลาว ซึ่งมีผลให้ บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคช่ันส์ จ�ากัด (แอลทีซี) บริษัทร่วมค้าที่บริษัทถือหุ้นผ่านเชน  
  ได้รับการต่ออายุสิทธิในการให้บริการทางด้านโทรคมนาคมใน สปป. ลาว ต่อไปอีก 25 ปี จนถึงปี 2589

          l	 เมื่อวันที่  27  ตุลาคม 2558 บริษัทยังได้รับการจัดอันดับให้เป็น  1  ใน  50  อันดับแรกของบริษัทจดทะเบียนในไทย 
  ท่ีได้รับคะแนน ASEAN CG Scorecard  สูงสุดประจ�าปี  2558  โดยอยู่ในกลุ่มท่ีได้รับคะแนนต้ังแต่ 90 คะแนนข้ึนไป  
  นอกจากน้ีบริษัทได้รับรางวัล 2 บริษัทจดทะเบียนไทย ท่ีมีคะแนน CG Scorecard  พัฒนาข้ึนโดดเด่นท่ีสุดในปี 2558 จาก  
  ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) ถือเป็นส่ิงท่ีสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการบริหารงาน และคุณภาพ 
  ในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท

พฤศจิกายน l	 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 สถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้ร่วมกับ 6 องค์กรเอกชนชั้นน�า ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ 
  แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัท 
  จดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจ ตลาดทุนไทย จัดงานมอบประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี 2558 ให้แก่ 
  คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการของบริษัทได้รับรางวัล  
  “คณะกรรมการแห่งปี-ดีเด่น” (Board of the Year) ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 3 ส่งผลให้บริษัทได้รับการประกาศเกียรติคุณ 
  พิเศษส�าหรับ “คณะกรรมการบริษัทที่มีผลงานดีต่อเนื่อง” นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้รับการ 
  ประกาศให้เป็น “คณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี” โดยรางวัลที่ได้รับจากองค์กรช้ันน�าเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นว่า 
  พันธกิจของกรรมการในการขับเคลื่อนด้านธรรมาภิบาลนั้นประสบความส�าเร็จและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับ 
  ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนของบริษัท

 l	 เมือ่วนัที ่19 พฤศจกิายน 2558 บรษิทัประสบความส�าเรจ็จากการขายชอ่งสัญญาณบนดาวเทยีมไทยคม 7 ไดค้รบ 100%  
  หลงัจากขายชอ่งสญัญาณดาวเทยีมใหแ้ก ่บรษิทั แกรนท ์อนิเวสเทรด จ�ากดั ซึง่เปน็บรษิทัในเครอืของ บรษิทั ฮนิดจูา เวนเจอรส์  
  จ�ากดั เพือ่ใชใ้นการใหบ้รกิารเคเบลิทวีดีจิติอลผา่นระบบเทคโนโลย ีHeadend-In-The-Sky (HITS) ซึง่เปน็ระบบท่ีจะช่วย 
  ส่งสัญญาณเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลอย่างราบร่ืน และยังเป็นการอ�านวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถเลือก 
  ช่องรายการบนดาวเทียม ซึ่งให้บริการได้ครอบคลุมประเทศอินเดีย

ธันวาคม l	 ในป ี2558 บรษิทัมกีารรบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุใน บรษิทั ไอพสีตาร ์ออสเตรเลยี พทีวีาย จ�ากดั (ไอพเีอ)  
  ผูใ้ห้บรกิารขายสญัญาณบรอดแบนดอ์นิเทอรเ์นต็ในประเทศออสเตรเลีย เป็นจ�านวนทัง้ส้ิน 454 ล้านบาท โดยเปน็การรบัรู ้
  ในงบการเงินเฉพาะกิจการ การด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวมิได้ส่งผลกระทบต่องบการเงินรวมของบริษัท และเป็น 
  ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทแต่อย่างใด 

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)

052 ำ W 



2557

มกราคม l	 เมือ่วนัที ่6 มกราคม 2557 ตามเวลาทอ้งถิน่ ณ แหลมคานาเวอรลั รฐัฟลอรดิา ประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึง่ตรงกับเชา้วนัที ่ 
  7 มกราคม 2557 ตามเวลาในประเทศไทย) บริษัทได้ประสบความส�าเร็จในการจัดส่งดาวเทียมดวงใหม่ คือ ดาวเทียมไทยคม 6  
  ขึน้สูว่งโคจร โดยจะประจ�าอยูใ่นต�าแหนง่ 78.5 องศาตะวนัออก ซึง่ดาวเทยีมดงักลา่วจะมอีายกุารใชง้านประมาณ 15 ป ี 
  ประกอบด้วยยา่นความถ่ี KU-Band จ�านวน 9 ทรานสพอนเดอร ์ซึง่มพ้ืีนทีใ่หบ้รกิาร (Footprint) ครอบคลมุประเทศไทย 
  และประเทศภูมิภาคอินโดจีน และย่านความถ่ี C-Band จ�านวน 24 ทรานสพอนเดอร์ ท่ีครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
  และทวปีแอฟรกิา อยา่งไรกด็ ีเม่ือวนัที ่31 มกราคม 2557 บรษิทัไดโ้อนกรรมสทิธิใ์นดาวเทยีมไทยคม 6 ใหแ้กก่ระทรวง 
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กุมภาพันธ์ l	 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จ�ากัด (ไอพีเอ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าซื้อ 
  หุน้สามญัทัง้หมดของ บรษิทั โอไรออ้น แซทเทลไลท ์ซสิเทม พทีวีาย จ�ากดั (โอเอสเอส) จาก บรษิทั โอไรอ้อน แซทเทลไลท์  
  อินเวสเม้นท์ จ�ากัด เป็นจ�านวน 5.96 ล้านหุ้น เป็นจ�านวนเงินรวม 5.96 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ผลจากการเข้าซื้อหุ้น 
  ดังกล่าวท�าให้ไอพีเอถือหุ้นของโอเอสเอส คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของโอเอสเอส

มีนาคม l	 เมือ่วันที ่27 มนีาคม 2557 ทีป่ระชุมสามญัผู้ถอืหุน้มีมตอินมุตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียนจ�านวน 1,197,700 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไว ้
  หุน้ละ 5 บาท รวม 5,988,500 บาท เพือ่รองรบัการใชสิ้ทธิของใบส�าคญัแสดงสิทธทิีจ่ะซ้ือหุน้สามญัของบรษิทั ซึง่จดัสรร 
  ไว้ส�าหรับกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว 
  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557

เมษายน l	 บริษัทเริ่มถ่ายทอดสัญญาณช่องรายการทีวีดิจิตอลผ่านดาวเทียม ตั้งแต่วันแรกของการทดลองออกอากาศทีวีดิจิตอล  
  ซึง่นบัเปน็จดุเริม่ตน้ส�าคัญของการเปลีย่นผา่นและเตบิโตของอตุสาหกรรมโทรทศันไ์ทย โดยการแพรภ่าพสญัญาณดังกลา่ว 
  เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการแบบทั่วไป หรือ มัสต์แครี่ (Must Carry)

 l	 บรษิทัประกาศเดนิหนา้โครงการดาวเทยีมไทยคม 8 เพือ่รองรบัการเตบิโตของอตุสาหกรรมบรอดคาสตข์องประเทศไทย  
  และเสริมศักยภาพการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ ตั้งเป้าน�าดาวเทียมไทยคม 8 ขึ้นสู่วงโคจรในครึ่งปีแรกของปี 2559  
  โดยเมือ่วนัที ่29 เมษายน 2557 โดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมมีตอินมุตักิารลงทนุในดาวเทยีมไทยคม 8 โดยมมีลูคา่ 
  การลงทุนสูงสุดไม่เกิน 178.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งบริษัทได้ลงนามในสัญญาก่อสร้างดาวเทียมแล้ว ทั้งนี้ บริษัท 
  ได้เตรียมความพร้อมของโครงการและได้ด�าเนินการเพื่อให้ประเทศไทยได้สิทธิใช้งานวงโคจรเพิ่มเติมตามข้อก�าหนด 
  ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ไอทียู) และได้รับใบอนุญาตให้ด�าเนินโครงการจากคณะกรรมการกิจการ 
  กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

พฤษภาคม l	 บริษัท โดยบริษัท ไอพีสตาร์ เจแปน จ�ากัด (ไอพีเจ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ประกาศเปิดตัวบริการด้านการสื่อสาร 
  ผา่นดาวเทยีมบรอดแบนดท์างทะเล โดยไดร้บัความไวว้างใจจากบรษิทั โอเช่ียน ทรานส ์จ�ากัด ผูน้�าดา้นธรุกจิขนสง่ทางทะเล  
  เปน็ลกูคา้รายแรกในการใหบ้รกิารดา้นส่ือสารผ่านดาวเทยีมทางทะเลแกพ่นกังานและลูกเรอืของโอเชีย่นทรานส ์ในการ 
  เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและอีเมล์ เพื่ออ�านวยความสะดวกในช่วงเวลาที่ต้องออกปฏิบัติงานกลางทะเล

มิถุนายน l	 บรษัิทได้ตกลงซือ้หุน้สามญัของ บริษทั ไอพีสตาร ์จ�ากดั (ไอพสีตาร)์ เพิม่เตมิจ�านวน 31,220 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1 ดอลลาร์ 
  สหรฐั คดิเปน็รอ้ยละ 0.02 ของทนุจดทะเบยีนของ ไอพสีตาร ์ในราคารวม 31,220 ดอลลารส์หรัฐ ผลจากการตกลงซ้ือหุน้ 
  เพิ่มเติมนี้ท�าให้บริษัทถือหุ้นทุนช�าระแล้วของไอพีสตาร์ เป็นจ�านวนร้อยละ 99.98

กรกฎาคม l	 บริษัทได้รับการประเมินโดยได้คะแนนเต็ม “100 คะแนน” จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมส�ามัญผู้ถือหุ้น  
  ประจ�าป ี2557 ของบรษิทัจดทะเบยีน (AGM Assessment Program) เปน็ปีทีส่องตดิตอ่กนั จากการประเมนิโดยสมาคม 
  ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investor Association)

 l	 ไทยคมเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนไทยที่มีคะแนน ASEAN CG Scorecard สูงสุด 50 อันดับแรก จากผลการส�ารวจ 
  การก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ตามโครงการ ASEAN CORPORATE SCORECARD ประจ�าปี 2556/2557

สิงหาคม l	 บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จ�ากัด (ไอพีเอ) ได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องจากบริษัท เอ็นบีเอ็น จ�ากัด  
  (NBN Company Limited) ในการขยายบริการโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติของประเทศออสเตรเลียเพิ่มเติม  
  โดยไอพีเอพร้อมเดินหน้าให้บริการดาวเทียมในโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติของออสเตรเลียเพิ่มอีกกว่า 9,000 จุด 
  ครอบคลุมท้ังกลุ่มธุรกิจและภาคครัวเรือนเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้บริการที่ยังไม่สามารถเข้าถึง และใช้งานโครงข่าย 
  บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตได้ในปัจจุบัน

 l	 บรษิทัไดต้กลงซ้ือหุน้สามญัของ ไอพีสตาร ์เพิม่เติมจ�านวน 50,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1 ดอลลารส์หรัฐ คดิเปน็รอ้ยละ 0.02  
  ของทุนจดทะเบียนของไอพีสตาร์ ในราคารวม 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ผลจากการตกลงซื้อหุ้นเพิ่มเติมนี้ท�าให้บริษัท 
  ถือหุ้นทุนช�าระแล้วของไอพีสตาร์ เป็นจ�านวนร้อยละ 100
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กันยายน l	 เมือ่วนัที ่7 กนัยายน 2557 บรษิทัไดป้ระสบความส�าเรจ็ในการจดัส่งดาวเทยีมดวงใหม ่คือ ดาวเทยีมไทยคม 7 ขึน้สู่วงโคจร  
  โดยจะประจ�าอยู่ในต�าแหน่ง 120 องศาตะวันออก ซึ่งดาวเทียมไทยคม 7 จัดสร้างขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง ไทยคม  
  และ บรษิทั เอเชยี แซทเทลไลท ์เทเลคอมมวินเิคช่ัน จ�ากดั (Asia Satellite Telecommunications Company Limited -  
  Asia Sat) โดยไทยคมมีชอ่งสญัญาณในการใหบ้รกิาร ซึง่ประกอบดว้ยยา่นความถี ่C-Band จ�านวน 14 ทรานสพอนเดอร ์ 
  โดยมีพื้นที่ให้บริการ (Footprint) ครอบคลุมภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และออสเตรเลีย

 l	 เมือ่วนัที ่18 กนัยายน 2557 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัมมีติอนมัุตใิหจ้ดัตัง้ บรษิทั อนิเตอรเ์นช่ันแนล แซทเทลิไลท ์จ�ากดั  
  (ไอเอสซี) ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ แบ่งออกเป็นหุ้นส�ามัญ 50,000 หุ้น หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งได้ 
  ช�าระแล้วทั้งจ�านวน บริษัทมีสัดส่วนในการถือหุ้น 50,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100

 l	 บรษัิทไดจ้�าหนา่ยหุน้กูจ้�านวนทัง้สิน้ 4 ชดุ ส�าหรบัหุ้นกูช้นดิระบชุือ่ผู้ถอื ประเภทไมด้่อยสิทธไิมม่ปีระกนั ซึง่รวมกนัไม่เกนิ  
  4,550,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน ไม่เกิน 4,550,000,000 บาท โดยเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันและ 
  ประชาชนท่ัวไป ซ่ึงบริษัท ทริส เรทติ้ง จ�ากัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ “A-” แนวโน้ม “คงที่”  
  โดยการจ�าหนา่ยหุน้กูด้งักลา่วมีวตัถปุระสงคห์ลกัเพือ่ใชใ้นการลงทนุส�าหรบัโครงการดาวเทยีมไทยคม 7 และดาวเทยีม 
  ไทยคม 8 ต่อไป

 l	 บริษัทเปิดการให้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมบนเคร่ืองบิน (Wi-Fi Onboard) เป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  
  ด้วยการน�าสัญญาณดาวเทียมศักยภาพสูงของไทยคม เชื่อมต่อระบบการสื่อสารในระบบ Wi-Fi มาตรฐานระดับโลก  
  โดยล่าสุดบริษัทได้ร่วมมือกับสายการบินนกแอร์ เปิดให้บริการ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ความเร็วสูง 
  บนย่านความถี่เคยูแบนด์ (Ku-Band) เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกให้ผู้โดยสารในหลากหลายเส้นทางบิน

ตุลาคม l	 บรษิทัไดร้บัการประเมนิผลจากการส�ารวจการก�ากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน ประจ�าป ี2557 (CGR 2014) ในคะแนน 
  ระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

พฤศจิกายน l	 บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าชิงรางวัล SET AWARD 2014 ประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุน 
  สัมพันธ์ โดยได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards)  
  ในกลุ่มมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 20,000 - 50,000 ล้านบาท

ธันวาคม l	 บริษัทยังคงมุ่งสานต่อโครงการเพ่ือสังคมอย่างต่อเน่ือง โดยเป็นผู้สนับสนุนหลักในการน�านิทรรศการอวกาศระดับโลก  
  “NASA - A HUMAN ADVENTURE” ซ่ึงจัดข้ึนเป็นคร้ังแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้ความร่วมมือกับ “องค์การนาซา”  
  โดยมีจุดมุ่งหมายส�าคัญเพ่ือต้องการสร้างแรงบันดาลใจ ปลุกจินตนาการ และเปิดโลกทัศน์ด้านวิทยาศาสตร์และอวกาศ 
  ให้กับเยาวชน รวมถึงคนไทยทุกคน

 l	 ผลจากการรบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของคา่ความนยิมและเงนิลงทนุในบรษิทั เทเลอนิโฟมเีดยี จ�ากดั (มหาชน) (ทเีอ็มซ)ี  
  ท�าให้ ซีเอสแอล มีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการ (งบแสดงฐานะการเงิน) จ�านวน 172 ล้านบาท ณ วันท่ี  
  30 กันยายน 2557 ซึ่งที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ของซีเอสแอล ได้มีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น 
  ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการโอนทุนส�ารองตามกฎหมายจ�านวน 31 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่า 
  หุน้สามญัจ�านวน 141 ลา้นบาท ตามล�าดบั เพือ่ชดเชยผลขาดทนุสะสมทัง้หมดของซเีอสแอล ซึง่ภายหลังจากการชดเชย 
  ผลขาดทุนสะสมแล้ว ซีเอสแอลจะมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจ�านวน 321 ล้านบาท และผลขาดทุนสะสมของบริษัทจะเท่ากับศูนย์ 
  อย่างไรก็ดี การด�าเนินการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อไทยคมแต่อย่างใด

2556
มกราคม  l	 บรษัิทไดบ้รรลขุอ้ตกลงกรอบขอ้ก�าหนดการขายชอ่งสญัญาณบรอดแบนด์ในประเทศจนี (Framework Agreement) กบั  
  ไชน่า เทเลคอม แซทเทลไลท์ (China Telecom Satellite) และ ซีเนอร์โทน คอมมิวนิเคชั่น คอร์ปอเรชั่น (Synertone  
  Communication Corporation) ซ่ึงบริษัทจะขายช่องสัญญาณของดาวเทียมบรอดแบนด์ท้ังหมดท่ีมีอยู่ส�าหรับการให้บริการ 
  ในประเทศจนีใหก้บัซเีนอรโ์ทน โดยไทยคมจะไดรั้บสว่นแบง่รายได ้(Revenue Sharing) จากการขายชอ่งสญัญาณของ 
  ซเีนอรโ์ทนในประเทศจีนด้วย นอกจากนัน้ไทยคมจะเข้าถอืหุน้ส่วนหนึง่ในซเีนอรโ์ทนซึง่จะเปน็การเพิม่ความแขง็แกรง่ของ 
  ความร่วมมือทางธุรกิจของไทยคมกับพันธมิตรในประเทศจีนอีกด้วย

 l	 บริษัทได้ให้บริการเชื่อมโยงโครงข่ายไวแมกซ์ ผ่านดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศญี่ปุ่นเป็นรายแรกของโลก  
  โดยหลงัจากการพฒันาและทดสอบระบบ ยคิูว คอมมวินเิคชัน่ส์ องิค ์(UQ Communications Inc.) ไดท้�าการตดิตัง้เครอืขา่ย 
  สถานีฐานส�าหรับเช่ือมโยงโครงข่ายไวแมกซ์ผ่านดาวเทียมไทยคม 4 เพ่ือให้บริการเชิงพาณิชย์ในประเทศญ่ีปุ่นเป็นรายแรก 
  ของโลก ซึง่การพฒันาระบบในครัง้นีท้�าใหก้ารตดิตอ่สือ่สารครอบคลมุไดใ้นทกุพืน้ทีข่องประเทศญีปุ่น่มากยิง่ขึน้โดยเฉพาะ 
  พื้นที่ที่อยู่ห่างไกลและยากเข้าถึง

เมษายน l	 บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) ได้ต่อสัญญาเช่าใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมบรอดแบนด์เพิ่มอีก 8 ปี ตั้งแต่ปี 2556 - 2564  
  โดยเป็นการขยายปริมาณการใช้งานเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมศักยภาพความเป็นผู้น�าด้านธุรกิจบรอดแบนด์ของทีโอทีในประเทศไทย  
  รองรับการให้บริการสาธารณประโยชน์ในโครงการภาครัฐครอบคลุมท่ัวประเทศ โดยทีโอทียังคงได้รับสิทธ์ิเป็นผู้ให้บริการหลัก 
  ของดาวเทียมไอพีสตาร์แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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พฤษภาคม l	 บริษทัไดจ้ดัหาดาวเทยีมมาเพือ่ใหบ้รกิารทีต่�าแหนง่ 78.5 องศาตะวนัออกเปน็การชัว่คราวกอ่นยิงดาวเทยีมไทยคม 6 ข้ึนสู ่
  วงโคจร เพือ่รองรบัความตอ้งการใชง้านช่องสัญญาณของลูกค้า ดาวเทยีมทีน่�ามาใหบ้รกิารช่ัวคราวนี ้มลัีกษณะทางเทคนคิ 
  ทีเ่หมาะสมสามารถรองรบัการใชง้านของลกูคา้ไดอ้ยา่งเพยีงพอตามความตอ้งการ โดยดาวเทยีมดงักลา่วไดเ้ริม่ให้บริการ 
  ในเดือนสิงหาคม 2556

 l	 บรษิทัได้บรรลขุอ้ตกลงกรอบความรว่มมือในการเปน็พนัธมติร (Cooperation Framework Agreement) รว่มกบั Gilat  
  Satellite Networks Ltd. ผู้น�าระดับโลกในดา้นเทคโนโลยรีะบบเครอืขา่ยดาวเทยีมจากประเทศอสิราเอล เพือ่พฒันาการ 
  ให้บริการแบบบูรณาการ โดยใช้อุปกรณ์ภาคพื้นดินของ Gilat เช่ือมต่อกับดาวเทียมไทยคม 4 พร้อมให้บริการ 
  ในประเทศต่างๆ ในภมูภิาคเอเชีย-แปซิฟกิตามความตอ้งการของลกูคา้ ความรว่มมอืในครัง้นี ้ถือเปน็อกีขัน้ของความส�าเรจ็ 
  ในการด�าเนินตามกลยุทธ์ Thaicom’s Open Access Platform (OAP) ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้จัดจ�าหน่ายอุปกรณ์ 
  ภาคพ้ืนดินท่ีมีเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพและตรงต่อความต้องการของลูกค้า สามารถเข้าเช่ือมต่อใช้งานผ่านดาวเทียม 
  ไทยคม 4 เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าบรอดแบนด์ให้สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ภาคพื้นดินที่เหมาะสม 
  กับความต้องการใช้งานของตนเองมากที่สุด

 l	 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัมีมติอนุมัติให้จัดตั้ง บริษัท ไอพีสตาร์ เจแปน จ�ากัด (ไอพีเจ) ซึ่งมีทุนจดทะเบียน  
  100,000,000 เยน แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 10,000 หุ้น หุ้นละ 10,000 เยน ซึ่งได้ช�าระแล้วทั้งจ�านวน บริษัท 
  มีสัดส่วนในการถือหุ้น 10,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100

มิถุนายน l	 บรษิทัไดร้บัการจดัอนัดบัใหเ้ปน็บรษิทัไทยทีม่คีวามโดดเดน่ถงึ 3 ดา้น คือ อนัดบั 1 ใน “Best Mid-Cap” (Best Middle  
  Capitalization), อันดับ 1 ใน “Best CEO” และอันดับ 6 ใน “Best CSR” จากนิตยสาร Finance Asia ฉบับเดือน 
  มิถุนายน 2556 ซ่ึงเป็นนิตยสารการเงินการลงทุนที่ได้รับความเชื่อถืออย่างกว้างขวางในภูมิภาคเอเชีย โดยได้ส�ารวจ 
  ความคิดเห็นจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์ชั้นน�า อันน�ามาสู่ผลการจัดอันดับดังกล่าว

 l	 บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด ได้ปรับเปลี่ยนแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทเป็น “Positive” หรือ “บวก” จาก “Stable”  
  หรือ “คงที่” โดยการปรับแนวโน้มดังกล่าวสะท้อนถึงผลการด�าเนินงานของบริษัทที่ปรับตัวดีขึ้นและโอกาสการเติบโต 
  ในอนาคตจากดาวเทียมใหม่

สิงหาคม l	 บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพ AGM ปี 2556 โดยได้คะแนนเต็ม “100 คะแนน” จากโครงการประเมินคุณภาพ 
  การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2556 ของบริษัทจดทะเบียน (AGM Assessment Program) ซึ่งจัดโดยสมาคม 
  ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investor Association)

 l	 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นไทยคม  
  และบรษัิทยงัไดแ้สดงเจตนารมณเ์ข้ารว่มลงนามในค�าประกาศเจตนารมณใ์นโครงการ “แนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย 
  ในการตอ่ตา้นการทจุรติ” (Collective Anti-Corruption: CAC) ซ่ึงเปน็การแสดงความรว่มมอืของภาคเอกชนในการรว่มกัน 
  ด�าเนินงานตามกรอบและขั้นตอนสากลว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต โดยจะร่วมมือกับภาคประชาสังคม สื่อมวลชน  
  และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด

ตุลาคม l	 บรษิทัไดร้บัการประเมนิผลจากการส�ารวจการก�ากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน ประจ�าป ี2556 (CGR 2013) ในคะแนน 
  ระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 l	 บรษิทัไดล้งนามในบนัทกึความรว่มมอืทางวชิาการ (MOU) กบัมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ในโครงการพัฒนาระบบควบคมุ 
  จานดาวเทยีมเคลือ่นทีไ่ดแ้บบอตัโนมตั ิ“SATCOM On The Move” ซึง่เปน็การค้นควา้ วจิยั และรว่มกันพฒันาเทคโนโลย ี
  ด้านการสื่อสารผ่านดาวเทียมบนพื้นฐานความร่วมมือระหว่างนักศึกษา นักวิจัย และบุคลากรไทยคม

 l	 บริษัทสามารถเร่ิมให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่ 
  วันที่ 16 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป ภายหลังจากคู่สัญญาระหว่าง บริษัท ไอพีสตาร์ จ�ากัด และบริษัท วาสซัคเซส โฮลดิ้ง  
  ลมิเิตด็ ได้ด�าเนนิการตามท่ีก�าหนดไวใ้นสญัญาหลกั (Definitive Agreement) รวมถึงสญัญาอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้องเสรจ็สมบูรณ ์
  เรียบร้อยแล้ว

พฤศจิกายน l	 บริษัทได้รับการประกาศเกียรติคุณด้านการก�ากับดูแลกิจการเป็นคณะกรรมการแห่งปี ประจ�าปี 2556 (Board of the  
  Year Award 2013) ส�าหรับรางวัลประเภท “คณะกรรมการแห่งปี-ดีเด่น” ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่คณะกรรมการ 
  ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักการ 
  ก�ากับดูแลกิจการที่ดี จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 l	 บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าชิงรางวัล SET AWARD 2013 ประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุน 
  สัมพันธ์ โดยได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards)  
  ในกลุ่มมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 20,000 - 50,000 ล้านบาท

 l	 เมือ่วนัที ่29 พฤศจกิายน 2556 บริษัทไดเ้ขา้ซ้ือถือหุ้นสามญัของ บรษิทั ไอพสีตาร ์นวิซแีลนด ์จ�ากดั (ไอพเีอน็) จากไอพสีตาร ์ 
  ในราคาหุ้นละ 0.78 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นจ�านวนเงินรวม 6.60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผลจากการตกลงเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติม 
  ดงักลา่ว ท�าใหบ้รษัิทถือหุน้ของไอพเีอน็ เปน็จ�านวนร้อยละ 100 หรอื คดิเปน็จ�านวน 8.51 ลา้นหุ้น อยา่งไรกด็ ีการซือ้หุ้น 
  ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมของบริษัท
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บริษัทวางแผนที่จะส่งดาวเทียม
แบบทั่วไปดวงใหม่ขึ้นสู่วงโคจร คือ 
ดาวเทียมไทยคม 8 ซึ่งจะช่วยทำาให้แพลทฟอร์ม
การบริการแพร่ภาพสัญญาณโทรทัศน์ 
ณ ตำาแหน่งวงโคจร 78.5 องศาตะวันออก
แข็งแกร่งขึ้น รวมถึงจำานวนช่องรายการ
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมก็จะเพิ่มขึ้นด้วย

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจและโครงสร้างรายได้

บริษัทประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม คือ (1) ธุรกิจ
ดาวเทียมและบริการที่ เกี่ยวเนื่อง (2) ธุรกิจอินเทอร ์ เน็ต
และสื่อ และ (3) ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ ซึ่งบริษัท 
จะเน้นการลงทุนระยะยาว โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานของ 
ธุรกิจที่จะเข้าไปลงทุนรวมถึงแนวโน้มของธุรกิจนั้นๆ เป็นส�าคัญ 
นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการลงทุนในสัดส่วนท่ีมากพอ เพื่อให ้
สามารถมีอ�านาจในการบริหารจัดการและก�าหนดแนวทาง 
การด�าเนินธุรกิจในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ 

1.  ธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
บริษัทเป็นผู ้ให้บริการและด�าเนินโครงการดาวเทียมสื่อสาร 
แห่งชาติภายใต้ สัญญาด�าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายใน 
ประเทศระหว่างบริษัทกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร (กระทรวงเทคโนโลยีฯ) เป็นระยะเวลา 30 ปี ส้ินสุด 
ปี พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบันบริษัทจัดส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร 
ทั้งสิ้นจ�านวน 7 ดวง คือ ดาวเทียมไทยคม 1 ไทยคม 2 ไทยคม 3  
(ดาวเทียมไทยคม 1 - 3 ได้ปลดระวางเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว)  
ไทยคม 4 ไทยคม 5 ไทยคม 6 และไทยคม 7   

นอกจากสัญญาด�าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารภายในประเทศ 
ดังกล่าว บริษัทยังได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) ดังนี้

l ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ ง (1)  
 เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่ 16 สิงหาคม 2554 ถึง วันที่  
 15 สิงหาคม 2559

l ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม (2)  
 เพื่อให้บริการโครงข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม (Satellite  
 Network Operator) ในลักษณะให้บริการเช่าช่องสัญญาณ 
 ดาวเทียม (Transponder) เป็นเวลา 20 ปี นับจากวันที ่ 
 26 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2575

l ใบอนุญาตให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หน่ึง เพื่อให้บริการ 
 อินเทอร์เน็ต (Internet Service) ประเภทไม่มีโครงข่าย 
 เป็นของตนเอง (เช่าใช้ผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้อื่น)  
 โดยต้องเป็นการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้า (End User)  
 โดยตรง เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่ 7 พฤษภาคม 2558  
 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2563

หมายเหตุ

(1) ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีหนึ่ง ได้แก่ ใบอนุญาตส�าหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง และเป็นกิจการ 
 ที่มีลักษณะสมควรให้มีการบริการได้โดยเสรี

(2) ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ได้แก่ ใบอนุญาตส�าหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นการประกอบกิจการ 
 ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่บุคคลทั่วไปจ�านวนมาก หรืออาจมีผลกระทบโดยนัยส�าคัญต่อการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม หรืออาจกระทบต่อประโยชน์ 
 สาธารณะ หรือมีเหตุจ�าเป็นต้องคุ้มครองผู้บริโภคเป็นพิเศษ
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บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย/บริษัทร่วมขึ้นมาเพื่อให้บริการด้านธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่องต่างๆ ดังนี้

 บริษัท ประเภทธุรกิจ

บริษัท ไอพีสตาร์ จ�ากัด  จัดจ�าหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4

บริษัท สเปซโคด แอล แอล ซี ให้บริการด้านวิศวกรรม พัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร และอิเล็กทรอนิกส์ 

บริษัท ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี จ�ากัด จัดจ�าหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญาณ
 ดาวเทียมไทยคม 4

บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จ�ากัด จัดจ�าหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญาณ
 ดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศออสเตรเลีย

บริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จ�ากัด จัดจ�าหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญาณ
 ดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศนิวซีแลนด์

บริษัท สตาร์ นิวเคลียส จ�ากัด ให้บริการด้านวิศวกรรมพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส จ�ากัด จัดจ�าหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 

บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ�ากัด ให้บริการด้านธุรกิจกระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคม โดยได้รับ 
 ใบอนญุาตจาก กสทช. เพือ่ให้บรกิารโครงข่ายการกระจายเสียงหรอืโทรทศัน์ 
 ทีไ่ม่ใช้คลืน่ความถี ่เป็นเวลา 15 ปี นบัจากวนัที ่4 มนีาคม 2556 ถงึ 3 มนีาคม  
 2571 และได้รบัใบอนญุาตประกอบกจิการโทรคมนาคม แบบทีส่าม จาก กสทช.  
 เพือ่ให้บรกิารโครงข่ายโทรคมนาคมเพือ่เช่าใช้และเพือ่ให้บรกิารโทรคมนาคม  
 (Network Provider and Service Provider) เป็นเวลา 15 ปี นับจากวันที่  
 10 พฤศจิกายน 2558 สิ้นสุดวันที่ 9 พฤศจิกายน 2573

บริษัท ไอพีสตาร์ เจแปน จ�ากัด จัดจ�าหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญาณ
 ดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศญี่ปุ่น

บริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ ซิสเทม พีทีวาย จ�ากัด ให้บริการด้านการสื่อสารข้อมูลผ่านดาวเทียมและโซลูชั่นเพื่อธุรกิจ 

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แซทเทลไลท์ จ�ากัด จัดจ�าหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ากัด (มหาชน) ให้บริการรับ-ส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมภายใต้สัญญาอนุญาต 
 จากการสือ่สารแห่งประเทศไทย (กสท.) (ปัจจบุนัคือ บรษิทั กสท โทรคมนาคม  
 จ�ากัด (มหาชน)) เป็นผู้ให้บริการรับ-ส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม  
 และอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมเป็นระยะเวลา 22 ปี นับจากวันที่ 9 สิงหาคม  
 2537 สิ้นสุดวันที่ 8 สิงหาคม 2559 

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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 บริษัท ประเภทธุรกิจ

2. ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ
บริษัทเป็นผู้ให้บริการธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ ผ่านบริษัทย่อย/บริษัทร่วม/กิจการร่วมค้าของบริษัท ดังนี้

บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ�ากัด จัดจ�าหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม บริการให้ค�าปรึกษาและติดตั้ง
(ชื่อเดิม บริษัท ชิน บรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต ระบบส�าหรับเครือข่ายบรอดแบนด์แบบครบวงจร (System Integration)  
(ประเทศไทย) จ�ากัด) โดยดีทีวีได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. คือ  
 1) ใบอนุญาตให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง(5) เป็นเวลา 5 ปี นับจาก 
  วันที่ 18 ตุลาคม 2557 ถึง 17 ตุลาคม 2562  
 2) ใบอนญุาตประกอบกจิการกระจายเสยีงหรอืโทรทศัน์ ประเภทโครงข่าย(3)   
  เป็นเวลา 15 ปี นบัจากวนัที ่21 มกราคม 2556  ถงึวันที ่20 มกราคม 2571  
 3)  ใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์(4) 

บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จ�ากัด จัดจ�าหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม และให้บริการ 
 แพลทฟอร์มโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในประเทศกัมพูชา

บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ากัด  ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศลาว

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนินธุรกิจไอซีที (ICT) โดยให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์  
 และการสื่อสาร โดยได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. คือ 
 1) ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง(5) เป็นเวลา 5 ปี นับจาก 
  วันที่ 8 กันยายน 2557 
 2) ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีห่นึง่(1) เป็นเวลา 5 ปี นับจาก  
  วันที่ 11 ตุลาคม 2557 
 3) ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่สอง(6) เป็นเวลา 5 ปี นับจาก 
  วันที่ 26 เมษายน 2555 
 4) ใบอนญุาตประกอบกจิการโทรคมนาคมแบบทีส่าม(2) เป็นเวลา 15 ปี นบัจาก  
  วันที่ 20 ธันวาคม 2550

บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จ�ากัด (มหาชน) น�าเสนอสื่อโฆษณาแบบผสมผสานผ่านสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ คอมพิวเตอร์  
 และโทรศัพท์มือถือ ส�าหรับผู้ใช้บริการรายบุคคล และภาคธุรกิจ

บริษัท เอดี เวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน) ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และสาระความบันเทิงผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่  
 (Mobile Content Provider) และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Community  
 Portal) และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอินเทอร์เน็ต

หมายเหตุ
(1) ใบอนญุาตประกอบกจิการโทรคมนาคมแบบที่หนึง่ หมายถงึ ใบอนญุาตส�าหรับผู้ประกอบกจิการโทรคมนาคมที่ไม่มโีครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง และเปน็กิจการ 
 ที่มีลักษณะสมควรให้มีการบริการได้โดยเสรี
(2) ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ได้แก่ ใบอนุญาตส�าหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นการประกอบกิจการ 
 ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่บุคคลทั่วไปจ�านวนมาก หรืออาจมีผลกระทบโดยนัยส�าคัญต่อการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม หรืออาจกระทบต่อประโยชน์ 
 สาธารณะ หรือมีเหตุจ�าเป็นต้องคุ้มครองผู้บริโภคเป็นพิเศษ 
(3) ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ระดับชาติ
(4) ใบอนุญาตประเภทการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ประกอบด้วย
 1. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช่องรายการ D-Channel เป็นเวลา 2 ปี นับจากวันที่  
  28 มกราคม 2557 สิ้นสุดวันที่ 27 มกราคม 2559
 2. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช่องรายการ TV Lao เป็นเวลา 2 ปี นับจากวันที่  
  24 พฤศจิกายน 2558 สิ้นสุดวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
 3. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช่องรายการ Lao Star เป็นเวลา 2 ปี นับจากวันที่  
  28 มกราคม 2557 สิ้นสุดวันที่ 27 มกราคม 2559
 4. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช่องรายการ Lao PSTV เป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที ่ 
  13 กรกฎาคม 2558 สิ้นสุดวันที่ 12 กรกฎาคม 2559
 5. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช่องรายการ LNTV3 เป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่  
  13 กรกฎาคม 2558 สิ้นสุดวันที่ 12 กรกฎาคม 2559
 6. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช่องรายการ Bayon TV เป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที ่ 
  9 มีนาคม 2558 สิ้นสุดวันที่ 8 มีนาคม 2559
 7. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช ่องรายการ TVK เป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่  
  13 กรกฎาคม 2558 สิ้นสุดวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 
(5) ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง หมายถึง ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตประเภทท่ีไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง เช่น บริการอินเทอร์เน็ต  
 (Internet Service) และบริการอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร
(6) ใบอนุญาตการให้บรกิารอนิเทอร์เนต็แบบทีส่อง คอืการให้บริการอนิเทอร์เนต็เกตเวย์ระหว่างประเทศและบรกิารชมุสายอนิเทอร์เนต็ทีผู่ใ้ห้บรกิารต้องมโีครงข่ายโทรคมนาคม 
 เป็นของตัวเอง

059 ำ E 



 บริษัท ประเภทธุรกิจ

3. ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ
บริษัทเป็นผู้ให้บริการธุรกิจโทรศัพท์ผ่าน บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จ�ากัด (เชน) ซ่ึงเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก 
โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคมในต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีการลงทุน 1 บริษัท ได้แก่

บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคช่ันส์ จ�ากัด เป็นกิจการร่วมค้ากับรัฐบาลของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย 

 ประชาชนลาว ได้รับสิทธิในการด�าเนินธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศลาว 

 เป็นเวลา 25 ปี สิ้นสุดปี 2564 โดยให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cellular  

 Phone)  และ 3G โทรศพัท์โครงข่ายพืน้ฐาน (Public Switched Telephone  

 Network (PSTN)) บรกิารโทรศพัท์พืน้ฐานไร้สายระบบ CDMA-450 โทรศัพท์ 

 สาธารณะ บรกิารโทรข้ามแดนอตัโนมตั ิ(International Roaming Service)  

 บริการโทรศัพท์ต่างประเทศแบบ VoIP รวมถึงบริการเสริม (Value added  

 service) ส�าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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      รายชื่อประเทศ 2556 2557 2558

 ผลิตภัณฑ์ / บริการ ด�าเนินการโดย %            2556                  2557             2558 
   การถือหุ้น          
   ของบริษัท รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ

โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2556 ถึง ปี 2558* มีดังนี้

ไทย 6,484 7,623 7,875

ออสเตรเลีย 1,187 1,394 1,270

จีน 71 293 317

อินเดีย 346 414 548

ญี่ปุ่น 715 719 641

พม่า 373 489 627

ประเทศอื่นๆ 816 961 1,175

                               รวม 9,992 11,893 12,453

ธุรกิจดาวเทียมและ ไทยคม - 6,964 69.65 8,783 71.45 9,258 73.82
บริการที่เกี่ยวเนื่อง ทีซี บรอดคาสติ้ง 
 และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
 ไอพีสตาร์

บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อ** ดีทีวี เซอร์วิส 99.99 3,206 32.06 3,230 26.28 3,272 26.09
 แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค 100.00
 ซีเอส ล็อกซอินโฟ 42.07

ตัดรายการระหว่างส่วนงาน   (178) (1.78) (120) (0.98) (77) (0.61)

ก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ  (263) (2.63) 72 0.59 (595) (4.74)

รายได้อื่น     241 2.41 173 1.41 489 3.90

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  29 0.29 154 1.25 194 1.55

รวมรายได้   9,999 100.00 12,292 100.00 12,541 100.00

รายได้จากการขายและบริการจ�าแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ ส�าหรับปี 2556 ถึง ปี 2558 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

* ในปี 2558 บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) (บริษัท หรือ ไทยคม) มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญในเร่ืองการรับรู้และบันทึกเงินลงทุน 
 ในบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ากัด (มหาชน) (ซีเอสแอล) และ บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จ�ากัด (เชน) โดยในปี 2556 และ 2557 บริษัทบันทึก 
 เงินลงทุนของ ซีเอสแอล ตามวิธีส่วนได้เสีย และบันทึกเงินลงทุนของ เชน ตามวิธีเงินลงทุนในบริษัทย่อย อย่างไรก็ตามในปี 2558 กลุ่มบริษัท 
 ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ ท�าให้มีการปรับปรุงการบันทึกเงินลงทุนของ ซีเอสแอล ตามวิธีเงินลงทุน 
 ในบริษัทย่อย และบันทึกเงินลงทุนของ เชน ตามวิธีส่วนได้เสีย โดยในการเปิดเผยงบการเงินของกลุ่มบริษัทส�าหรับปี 2558 ได้แสดงการเปรียบเทียบ 
 นโยบายการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ของปี 2556 และ 2557 เรียบร้อยแล้ว
**  ประกอบด้วยรายได้จากการขายและให้บริการโดยบริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ�ากัด (ดีทีวี), บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จ�ากัด (ซีดีเอ็น) และ บริษัท ซีเอส  
 ล็อกซอินโฟ จ�ากัด (มหาชน) (ซีเอสแอล)
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 ชนิดของดาวเทียม ดาวเทียมบรอดแบนด์  ดาวเทียมแบบทั่วไป ดาวเทียมแบบทั่วไป ดาวเทียมแบบทั่วไป
  High Throughput (HTS) 

 ที่ตั้งวงโคจร 119.5 องศาตะวันออก 78.5 องศาตะวันออก 78.5 องศาตะวันออก 120 องศาตะวันออก

 ผู้ผลิต Space Systems Loral Aerospatiale Orbital Sciences Space Systems Loral
 (ประเทศ) (สหรัฐอเมริกา) (ฝรั่งเศส) Corporation (สหรัฐอเมริกา)
    (สหรัฐอเมริกา) 

 รุ่น LS-1300S Spacebus 3000 Star 2.3 LS-1300

 อายุการใช้งาน 15 ปี 14 ปี 15 ปี 18 ปี

 จัดส่งสู่วงโคจร สิงหาคม 2548 พฤษภาคม 2549 มกราคม 2557 กันยายน 2557

 ชนิดของ Beams 84 Ku-Spot Beams 25 C-band 24 C-band 14 C-band 
 ที่ให้บริการ / 8 Ku-Spot Beams ทรานสพอนเดอร์ ทรานสพอนเดอร์ ทรานสพอนเดอร์
 ทรานสพอนเดอร์ (Augment) 15 Ku-band 9 Ku-band 
  3 Ku-Shaped Beams ทรานสพอนเดอร์ ทรานสพอนเดอร์
  7 Ku-Broadcast Beams 

 พื้นที่ให้บริการ 14 ประเทศ: ออสเตรเลีย C-band ประเทศไทย C-band ภูมิภาคเอเชียใต้  C-band ประเทศไทย
  กัมพูชา จีน อินเดีย กลุ่มอินโดจีน และภูมิภาค และทวีปแอฟริกา กลุ่มอินโดจีน 
  อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย เอเชียใต้ ทวีปแอฟริกา Ku-band ภูมิภาค  และภูมิภาคเอเชีย
  เมียนมา นิวซีแลนด์ ยโุรป เอเชยี และออสเตรเลยี เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
  ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน Ku-band ประเทศไทย 
  ไทย และเวียดนาม กลุ่มอินโดจีน

 ไทยคม 4 ไทยคม 5 ไทยคม 6 ไทยคม 7

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้

1. ธุรกิจรดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง

1.1 บริการสื่อสารดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเน่ือง  
 ดำาเนินการโดย บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)  
 และบริษัทกลุ่มไอพีสตาร์

ดาวเทียมไทยคม แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 ประเภท คือ ดาวเทียม 
แบบทัว่ ไป (Conventional Satellite) และดาวเทยีมบรอดแบนด์ 
(High Throughput Satellite, HTS)

l ดาวเทียมแบบทั่วไป (Conventional Satellite)

ดาวเทียมแบบทั่วไปเป็นดาวเทียมท่ีให้บริการส�าหรับผู้ใช้บริการ
ประจ�าที ่(Fixed Satellite Service: FSS) หรอืดาวเทยีมในความถี่
ย่านซีแบนด์ และเคยูแบนด์ ซึ่งให้บริการส่งสัญญาณจากสถานี 
ภาคพื้นดิน โดยสัญญาณจะขยายและส่งสัญญาณกลับมายังสถานี
ภาคพื้นดิน ณ ต�าแหน่งใดๆ ภายใต้พื้นที่ครอบคลุม (Footprint) 
ของดาวเทียม การรับสัญญาณเหล่านี้สามารถรับได้จากสถานี 
ภาคพื้นดินอื่นๆ ทุกที่ที่อยู่ภายใต้พ้ืนที่ให้บริการของดาวเทียม 
ด้วยลักษณะดังกล่าวของดาวเทียมแบบท่ัวไปจึงช่วยให้ผู้ประกอบ
การช่องรายการโทรทัศน์ และผู้ประกอบการโทรคมนาคม ได้รับ
ประโยชน์จากพื้นที่ครอบคลุมบริเวณกว้างของดาวเทียมทั้งใน

ระดับประเทศและระดับภูมิภาค บริษัทเรียกดาวเทียมประเภทนี้
ว่า ดาวเทียมด้านการสื่อสาร โดยให้บริการหลักในการแพร่ภาพ
สัญญาณโทรทัศน์

l  ดาวเทียมบรอดแบนด์ (High Throughput Satellite)

ดาวเทยีมบรอดแบนด์ หรอืดาวเทียม High throughput (HTS) เป็น
ดาวเทยีมทีใ่ห้บรกิารบรอดแบนด์ อินเทอร์เนต็ (แบบจดุต่อจดุ) โดย
ใช้คลืน่ความถีส่งู และเทคโนโลยดีาวเทยีมทีม่คีวามแรงของสญัญาณ 
ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการจ�ากัดเป็นวงกลมแคบๆ หลายๆ วงเรียง
ติดกันในลักษณะรังผึ้ง ซึ่งโดยปกติแล้วความจุของ HTS สามารถ
จัดสรรคลื่นความถี่ในการให้บริการในวงโคจรได้มากกว่าเมื่อ 
เทียบกับดาวเทียมแบบทั่วไป จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายต่อเมกะบิต 
ต่อวินาที (Mbps) นอกจากนี้ HTS สามารถน�าเสนอบริการให้กับ
ภาครัฐบาล และภาคธรุกจิ รวมถงึผู้ประกอบการเครือข่ายโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่ที่มีความต้องการเพิ่มการให้บริการในบริเวณท่ีระบบ 
โครงข่ายภาคพื้นดินไม่สามารถเข้าถึงโดยใช้ broadband  
backhaul แทน

ปัจจุบันบริษัทให้บริการดาวเทียมแบบทั่วไปจ�านวน 3 ดวง  
ในวงโคจร ได้แก่ ดาวเทียมไทยคม 5 ไทยคม 6 และไทยคม 7  
รวมถึงดาวเทียมบรอดแบนด์อีก 1 ดวง คือ ดาวเทียมไทยคม 4  
โดยรายละเอียดคุณสมบัติของดาวเทียมไทยคมแต่ละดวง 
มีดังต่อไปนี้

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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l โครงการดาวเทียมดวงใหม่

บริษัทวางแผนที่จะส่งดาวเทียมแบบท่ัวไปดวงใหม่ขึ้นสู่วงโคจร 
คือ ดาวเทียมไทยคม 8 ซ่ึงจะให้บริการในต�าแหน่งเดียวกันกับ
ดาวเทียมไทยคม 5 และดาวเทียมไทยคม 6 ณ ต�าแหน่งวงโคจร 
78.5 องศาตะวันออก รองรับการให้บริการในประเทศไทย และ
กลุ่มอินโดจีน ภูมิภาคเอเชียใต้ และทวีปแอฟริกา มีช่องสัญญาณ
ดาวเทียมในความถ่ีย่านเคยูแบนด์ 24 ช่องสัญญาณ ดาวเทียม
ไทยคม 8 จะช่วยท�าให้แพลทฟอร์มการบริการแพร่ภาพสัญญาณ
โทรทัศน์ ณ ต�าแหน่งวงโคจร 78.5 องศาตะวันออก แข็งแกร่งขึ้น 
รวมถึงจ�านวนช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมก็จะเพิ่มขึ้นด้วย 
ปัจจบุนั ดาวเทยีมไทยคม 8 ได้เริม่เข้าสูก่ระบวนการสร้างดาวเทยีม
โดยก�าหนดแผนการส่งขึ้นสู่วงโคจรภายในครึ่งแรกของปี 2559

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

(1) บริการแพร่ภาพสัญญาณโทรทัศน์ (Broadcast) 
และการบริการสื่อ (Media)

ด้วยประสบการณ์ของบริษัทที่มีมากกว่า 24 ปี ได้พิสูจน์แล้วว่า
บริษัทเป็นผู้ให้บริการชั้นน�าในธุรกิจการให้บริการเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียม ทั้งการใช้งานแบบเต็มเวลา (full time) หรือการใช้งาน
เป็นครั้งคราว (occasional use)

1.1) บริการสนับสนุน และส่งช่องรายการโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียม

บริษัทให้บริการสนับสนุน และส่งช่องรายการโทรทัศน์ให้แก่ 
ผูป้ระกอบการ หรอืผูป้ระกอบการเคเบิลทวีอีย่างเตม็รปูแบบ ไม่ว่า
จะเป็นรายการบนัเทงิ กฬีา และรายการข่าว รปูแบบการให้บรกิารนี้
จงึเป็นทางเลอืกทีส่มบรูณ์แบบส�าหรบัผูป้ระกอบการ ท�าให้สามารถ
ส่งช่องรายการโทรทศัน์ไปยงัเครือข่ายเคเบลิทวีีในทวปีต่างๆ ทีเ่ป็น
ตลาดส�าคัญของตน

ดาวเทียมไทยคมเป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูลไปยังผู ้ให้บริการ
กระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศน์ หรือผู้ให้บริการอื่นๆ เพื่อช่วย
ให้สามารถเข้าถงึการให้บรกิารแพลทฟอร์มดจิติอลทวี ีและอนาลอ็ก 
โดยบริษัทต้องการให้บริการน้ีสามารถเข้าถึงสมาชิกผู้ชมเคเบิลทีวี
ในทวีปเอเชีย ยุโรป แอฟริกา และออสเตรเลีย   

1.2) บรกิารส่งช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมถึงบ้านผู้รบั
โดยตรง (Direct-to-Home, DTH)

บริษัทน�าเสนอรูปแบบการให้บริการส่งช่องรายการโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียมถึงบ้านผู้รับโดยตรง ซ่ึงเป็นทางเลือกที่ดีส�าหรับช่อง
รายการต่างๆ ในการเข้าถึงผู้รับชมทางบ้าน นอกจากนี้ บริษัทยังมี
ความพร้อมส�าหรบัการให้บรกิารเสรมิอืน่ๆ เช่น รายการทีผู้่ชมต้อง
ช�าระค่าใช้จ่ายเมื่อรับชม (pay-per-view) ระบบเรียกชมรายการ
ตามสั่ง (video-on-demand) เมนูแนะน�ารายอิเล็กทรอนิกส์ 
(electronic programme guides) รวมทัง้ การโฆษณาและ home 
shopping นอกจากนี ้อปุกรณ์บบีอดัสญัญาณในระบบดจิติอลทีท่าง
บรษัิทใช้จะช่วยให้ผูป้ระกอบการสามารถลดต้นทนุในการให้บรกิาร 

ในขณะทีผู่ร้บัชมสามารถใช้จานรบัสญัญาณดาวเทยีมทีม่ขีนาดเลก็
รับสัญญาณโทรทัศน์ที่ส่งตรงมาจากดาวเทียมในระบบ DTH ได้

สถานีบริการภาคพื้นดิน (Teleport and DTH Center)

สถานีบริการภาคพื้นดิน (Teleport หรือ Telecommunications 
Port) เป็นสถานีศูนย์กลางที่ให้บริการเสริมต่างๆ ในด้านธุรกิจ 
การแพร่สัญญาณโทรทศัน์และโทรคมนาคม สถานบีรกิารภาคพืน้ดนิ  
ไทยคมเป็นสถานีเทเลพอร์ตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 
9002 และ 9001:2000 มีการติดตั้งอุปกรณ์และสิ่งอ�านวยความ
สะดวกครบครันเพื่อให้บริการด้านการแพร่สัญญาณโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียมแก่ผู้ประกอบการทั้งในและนอกประเทศ บริษัทได ้
น�าเสนอการให้บริการแบบ One-Stop Services โดยรวมการ
รวมแบนด์วิธ กับบริการเสริมเข้าด้วยกัน เช่น การส่งข้อมูลผ่าน
ดาวเทียม การกระจายสัญญาณโดยเทป การบีบอัดสัญญาณ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ส�าหรับช่องรายการความคมชัดสูง (HD 
และ Ultra-HD) การถ่ายทอดสัญญาณดาวเทียม การตรวจสอบ
สัญญาณ ตลอดจนการให้บริการใหม่ เช่น Over-The-Top (OTT) 
หรือการให้บริการส่งรายการโทรทัศน์ หรือวิดีโอผ่านโครงข่าย 
อินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ บริษัทได้ร่วมมือกับบริษัทในเครือ ได้แก่ 

1) บรษิทั ทซี ีบรอดคาสติ้ง จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโครงข่าย 
 แบบบอกรับสมาชิก ส�าหรับช่องรายการที่มีเน้ือหาของ 
 ประเทศไทย 

2) บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ 
 รับและส่งสัญญาณดาวเทียม

(2)  การบริการบรอดแบนด์ (Broadband) และการให้
บริการข้อมูล (Data)

2.1)  ตลาดผู้ใช้บริการรายย่อย (Retail Market)

ดาวเทียมไทยคม 4 เริ่มให้บริการบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียม 
ตั้งแต่ปี 2548 โดยให้บริการส่งข้อมูล ข้อมูลเสียง และวิดีโอ
ความเรว็สูงผ่านดาวเทยีมไปยงัผู้ใช้บรกิารในภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิิก 
ซึ่งดาวเทียมไทยคม 4 พิสูจน์แล้วว่าสามารถที่จะควบคุมต้นทุน 
การให้บริการให้กับผู้ให้บริการรายย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีการก�าหนดคุณภาพการให้บริการอย่างสม�่าเสมอ โดยไม่มี 
อปุสรรคหรอืข้อจ�ากดัทางด้านทีต่ัง้ หรอืภมิูประเทศในการให้บริการ 
ส่งผลให้ผู้ให้บริการรายย่อยที่ใช้บริการผ่านดาวเทียมไทยคม 4  
มข้ีอได้เปรยีบทางด้านต้นทนุ และสามารถทีจ่ะขยายการให้บริการ
ไปยังลูกค้าของพวกเขาที่อยู่ในธุรกิจขนาดเล็กทั่วประเทศ   

บริษัทได้ขยายตลาดผู้ใช้บริการรายย่อยในประเทศ ฟิลิปปินส์ และ
อนิโดนเีซยี โดยร่วมมอืกับพันธมติรผูจ้ดัจ�าหน่ายอปุกรณ์ปลายทาง
ภาคพื้นดินรายใหญ่ อย่าง Gilat Satellite Networks โดยความ 
ร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นอีกขั้นของความส�าเร็จในการด�าเนินตาม 
กลยุทธ์ Open Access Platform (OAP) ของบริษัท ซึ่งเป็นการ
เปิดโอกาสให้ผู ้จัดจ�าหน่ายอุปกรณ์ภาคพื้นดินที่มีเทคโนโลย ี
ที่มีประสิทธิภาพและตรงต่อความต้องการของลูกค้า สามารถ
เข ้าเช่ือมต ่อใช ้งานผ ่านดาวเทียมไทยคม 4 เป ็นการเพิ่ม 
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ทางเลือกให้กับลูกค้า ให้สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ภาคพื้นดิน
ที่เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของตนเองมากที่สุด โดย
การใช้กลยุทธ์ IPSTAR Open Access Platform (OAP) เป็น
ทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการท่ีต้องการบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียม 
ที่มีความเร็วเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ไทยคมมีแผนที่จะน�ากลยุทธ์นี้ 
ไปใช้กับประเทศอื่นด้วย

2.2) ตลาดผู้ให้บริการโครงข่าย (Carrier)

ดาวเทียมไทยคม 4 ให้บริการเครือข่ายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต 
ที่มีคุณภาพ และการขยายพ้ืนท่ีให ้บริการด ้วยต ้นทุนที่มี
ประสิทธิภาพในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟ ิก รวมถึงสามารถให้
บริการกับผู ้ประกอบการเครือข ่ายโทรศัพท ์เคลื่อนที่แบบ 
“One-Stop Shop” เพื่อให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต
ในการเช่ือมต่อโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในบริเวณท่ีระบบโครงข่าย
ภาคพื้นดินไม่สามารถเข้าถึง โดยเชื่อมต่อระหว่างสถานีฐาน 
(BTS) กลับมายังโครงข ่ายส ่วนกลางมีรูปแบบการใช ้งาน 
สถานีฐาน macro cells, micro cells, to small-cell หรือ 
IP-node-B ผ่านดาวเทียมโครงข่าย ดาวเทียมไทยคม 4 สามารถ 
ให้บริการเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ครอบคลุมท่ัวประเทศ  
เพื่อรองรับการใช้งานท่ีเพิ่มมากข้ึนอย่างรวดเร็ว ไทยคมประสบ 
ความส�าเร็จในการให ้บริการเชื่อมต ่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ ใน 
หลายประเทศ และจะขยายการให้บริการออกไปยังประเทศอื่นๆ 
เพิ่มเติม   

2.3)  ตลาดกลุ่มลูกค้าองค์กร (Enterprise)

ดาวเทียมไทยคม 4 ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็ก และกลุ่มลูกค้าองค์กร 
สามารถให้บริการได้ทุกที่ทุกเวลา ลูกค้ากลุ่มธุรกิจมีความต้องการ
ใช้บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในการบริหารธุรกิจ หรือใช้เป็นระบบ 
ป้องกันเพื่อไม่ให้โครงข่ายอินเทอร์เน็ตภายในองค์กรล้มเหลว  
ดาวเทียมไทยคม 4 สามารถช่วยเชื่อมต่อบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต 
ความเร็วสูงไปทั่วประเทศ ไม่ว่าจะอยู ่ในอุตสาหกรรมน�้ามัน  
และก๊าซธรรมชาติ ที่มีสถานีในหลายๆ จุดทั่วประเทศ ร้านค้าปลีก 
ขนาดใหญ่ที่มีความต้องการใช้งานธุรกิจออนไลน์ท่ีส�าคัญ เช่น  
เชื่อมต่อการช�าระเงินกับทางธนาคาร ระบบดาวเทียมบรอดแบนด์
ไทยคม 4 สามารถให้บริการที่เชื่อถือได้ โดยไม่มีข้อจ�ากัดทางด้าน
จ�านวนของธุรกิจที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย   

นอกจากนี้ กลยุทธ์ Open Access Platform (OAP) ให้บริการ 
ทางเลือกด้วยระบบอุปกรณ์ส่ือสารผ่านดาวเทียมภาคพื้นดิน 
ที่มีความสามารถมากขึ้น ความเร็วสูงขึ้น เพื่อตอบสนองการใช้งาน
ที่หลากหลายของลูกค้ากลุ่มธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น

2.4) โครงข่ายของรัฐบาล (Government & USO program)

องค์กรของรัฐในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ยอมรับการให้บริการ
อนิเทอร์เนต็ความเร็วสงูของดาวเทียมไทยคม 4 ว่ามส่ีวนช่วยให้การ
บริหารงานของรัฐบาลในทุกส่วนงาน สามารถให้บริการเช่ือมต่อ
บรอดแบนด์อนิเทอร์เนต็ และการสือ่สาร ให้เข้าถงึทกุคนทัว่ประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ   

นอกจากนี้ การให้บริการดังกล่าวยังสามารถใช้เชื่อมต่อการสื่อสาร
เมื่อเกิดภาวะวิกฤตจากภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงการให้บริการ
การศึกษาทางไกล หรือการให้บริการเชื่อมต่อเป็นระบบเครือข่าย
ส่วนบุคคลเสมือนจริง (Virtual Private Network, VPN) ท�าการ
เชื่อมต่อข้อมูลภายในองค์กรของรัฐได้ ทั้งนี้ ดาวเทียมไทยคม 4  
ได้รบัการยอมรบัจากองค์กรของรฐัว่าเป็นการบรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพ 
และจะท�าการขยายการเชื่อมต่อการสื่อสารไปยังให้ทั่วประเทศ

2.5) การให้บริการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบดาวเทียมแบบ
เคลื่อนที่ (Mobility)

บริษัทมีการเติบโตในการให้บริการทางด้าน Mobility เพื่อ 
เชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ทางทะเล ทางบก 
และทางอากาศ มากไปกว่านั้น หน่วยงานธุรกิจและผู้ให้บริการใน
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ต้องการใช้บริการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบ
ดาวเทียมแบบเคล่ือนที่จากบริษัท เน่ืองจากมีประสบการณ์ด้าน
การส่ือสารโทรคมนาคมมายาวนานกว่า 24 ปี สามารถให้บริการ
ที่มีคุณภาพทั้งทางด้านการจัดการด�าเนินงาน และด้านเทคโนโลยี 
ทั้งนี้บริการ Mobility สามารถปรับเปล่ียนได้ตามความต้องการ
ของลกูค้า ตลอดจนให้บรกิารแบบครบวงจรเพือ่รองรบักลุม่ลกูค้าที ่
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเครือ่งบนิพาณชิย์ บรษิทัขนส่ง ผู้ประกอบการ 
รถไฟ เรือของกองทัพเรือ บริษัทน�้ามันและก๊าซธรรมชาติ 

ส�าหรับการให้บริการบนเครื่องบินพาณิชย์ บริษัทได้ให้บริการ
บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตผ่านความถี่ย่านเคยูแบนด์ (Ku-band)  
ที่มีความเร็วสูงเทียบเท่าความเร็วของเทคโนโลยี 3G บนเครื่องบิน
พาณิชย์อย่างเป็นทางการกับ Nok Air ด้วยการเป็นพันธมิตรกับ
บริษัทโกลเบิ้ล อีเกิ้ล (Global Eagle Entertainment, GEE)    

ในส่วนของการให้บริการทางทะเล (Maritime) ไทยคมจับมือกับ 
เอไอเอส (แอดวานซ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ) เพือ่ให้บรกิาร 3G 2100 MHz  
ผ่านดาวเทียมไทยคม บนเรือรบหลวงกระบี่ และเรือตรวจการ 
ทางทะเล บริการดังกล่าวเป็นการให้บริการไปยังลูกเรือ และลูกค้า 
เพื่อสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ การรับส่งอีเมล และใช้บริการ 
อินเทอร์เน็ตท่ีมีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในขณะท่ี 
อยู่ในทะเล

บริษัทได้เริ่มให้บริการทางทะเลในช่วงปีที่ผ่านมา และจะยังคง
ด�าเนินการขยายการบริการไปอีกเป็นจ�านวนมาก โดยมีการให้
บรกิารในส่วนของโทรศพัท์เคล่ือนที ่และการให้บรกิารบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของ 
เรือทุกขนาด และทุกประเภท

สถานีควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดิน (IPSTAR Gateway)

สถานีควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดิน (IPSTAR Gateway) เป็นสถานี 
แม่ข่ายที่ใช้รับส่งสัญญาณระหว่างดาวเทียมกับสถานีควบคุม 
เครอืข่ายปลายทาง โดยบริษทัได้ออกแบบให้มคีวามสามารถรองรบั
การท�างานได้หลากหลาย และยังสามารถรองรับการให้บริการ
ติดต่อสื่อสารแบบบรอดแบนด์ (Broadband) ที่เข้าถึงผู้ใช้บริการ 
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าองค์กร ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หรือ 

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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ผูใ้ช้บริการทัว่ไป โดยให้บรกิารทัง้การให้บรกิารอนิเทอร์เนต็ การให้
บริการเครือข่ายภายในองค์กร (Intranet Network) การประชุม
ทางไกล (Video Conference) การแพร่ภาพและเสยีง (Broadcast  
and Multicast Multimedia) การให้บรกิารรบัส่งข้อมลู (Transaction 
Service) และการให้บริการโทรศัพท์ (Telephony)   

สถานีควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดิน (IPSTAR Gateway) มีหน้าที่
สนบัสนนุการสือ่สารแบบ wide band จากสถานคีวบคมุเครอืข่าย  
ภาคพื้นดิน (IPSTAR Gateway) ไปยังอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ 
ปลายทางไอพีสตาร์ (IPSTAR User Terminal) และการส่ือสาร
แบบ narrow-band จากอปุกรณ์รบัส่งสญัญาณปลายทางไอพสีตาร์  
(IPSTAR User Terminal) กลบัไปยงัสถานคีวบคมุเครอืข่ายภาคพืน้ดนิ 
(IPSTAR Gateway) นอกจากนี้ ขนาดของสถานีควบคุมเครือข่าย
ภาคพื้นดิน (IPSTAR Gateway) สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับ
ความต้องการปริมาณของข้อมูลท่ีมากข้ึนปัจจุบัน มี 15 สถานี
ควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดิน (IPSTAR Gateway) ใน 11 ประเทศ

การตลาด การแข่งขัน และแผนกลยุทธ์ในปี 2559

(1)  ภาวะอตุสาหกรรมบรกิารแพร่ภาพสญัญาณโทรทัศน์ 
(Broadcast) และการบริการสื่อ (Media)

Northern Sky Research (NSR) คาดการณ์ว่าการบริการแพร ่
สัญญาณโทรทัศน์จะยังคงเป็นบริการหลักที่มีความต้องการใช ้
ช่องสญัญาณดาวเทียมในย่านความถีซ่แีบนด์ และเคยแูบนด์ เป็นตวั
ผลกัดนัปรมิาณการใช้งานทีเ่พิม่ขึน้ในอนาคต การเตบิโตในปรมิาณ
การใช้งานดังกล่าวมาจากการให้บริการแพร่สัญญาณโทรทัศน ์
ผ่านดาวเทียมถึงบ้านผู้รับโดยตรง (Direct-to-Home, DTH) และ
บริการแพร่กระจายช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (Video 
Distribution) ส�าหรับตลาด DTH เป็นตลาดท่ีมีความต้องการใช้
ความถี่ย่านเคยูแบนด์มากท่ีสุดเพ่ือรองรับการให้บริการโทรทัศน์ 
ช่องรายการความคมชดัปกต ิ (SD) และช่องรายการความคมชดัสงู  
(HD และ Ultra-HD) ท่ีก�าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งภูมิภาค 
ที่แข็งแกร่งที่สุดคือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส�าหรับตลาด
การแพร่รายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีม ยงัคงครองความต้องการใช้
ความถีย่่านซแีบนด์มากทีส่ดุ ซ่ึงภมูภิาคทีแ่ข็งแกร่งท่ีสุดคอื ภมูภิาค
เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอเมริกาเหนือตามล�าดับ 
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ในระยะ 2 - 3 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมดาวเทียมในภูมิภาคเอเชีย- 
แปซิฟิก ประสบกับภาวะขาดแคลนช่องสัญญาณดาวเทียมในย่าน 
ความถีซ่แีบนด์ และเคยูแบนด์ โดยมปีรมิาณความต้องการทีเ่พิม่ขึน้  
ส่งผลให้ราคาตลาดของค่าใช้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม 
เพิ่มสูงขึ้น ธุรกิจบริการแพร่สัญญาณโทรทัศน์ยังคงเติบโตอย่าง 
ต่อเน่ืองในภมูภิาคเอเชีย-แปซิฟิก ปัจจบุนับรกิารโทรทศัน์แบบบอก
รบัสมาชกิ (Pay TV) ในทวีปเอเชียมส่ีวนแบ่งตลาดกว่าร้อยละ 50 ของ
จ�านวนครัวเรือนทัง้หมด ทัง้นี ้มกีารคาดการณ์ว่าความต้องการของ
บริการดังกล่าวจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องใน 2 - 3 ปี ข้างหน้า

จากการเพิม่มากขึน้ของบรกิารแพร่สัญญาณโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีม
ถงึบ้านผู้รบัโดยตรง (Direct-to-Home, DTH) ในภมูภิาค นอกจากนี้  
บริการโทรทัศน์ช่องรายการความคมชัดสูง (HD และ Ultra-HD)  
จะยังคงมีส่วนส�าคัญในการเพิ่มปริมาณความต้องการใช้งาน 
ช่องสญัญาณดาวเทยีม ทัง้ในย่านความถีซ่แีบนด์และเคยแูบนด์ต่อไป

ในประเทศไทย การก�าหนดให้ช่องรายการโทรทัศน์ดาวเทียม  
ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการของ กสทช. ประเภทบอกรับ
สมาชกิ มผีลท�าให้เกิดการคดักรองช่องรายการโทรทศัน์ทีม่คีณุภาพ  
ถูกต้องตามระเบียบเท่านั้น ที่จะสามารถออกอากาศได้ โดยจะ 
เกิดประโยชน์ต่อประชาชน คุ้มครองผู้บริโภค และช่วยส่งเสริม 
การแข่งขนัอย่างเป็นธรรมส�าหรบัผู้ประกอบการด้านโทรทศัน์ดาวเทยีม 
ซึ่งจะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้อุตสาหกรรมโทรทัศน์ภายในประเทศ 
มกีารพฒันาเพิม่ขึน้ และเตบิโตอย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื นอกจากนี้ 
การด�าเนินการเรื่องการส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบ 
ดจิติอลทีม่กีารออกอากาศ ทีผ่่านมายงัช่วยสร้างความต้องการใช้งาน  
ช่องสัญญาณดาวเทยีมในการออกอากาศให้เพิม่มากขึน้จากประกาศ 
กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการ 
เป็นการทัว่ไป (ประกาศ must carry) มวีตัถุประสงค์เพือ่ให้ผูบ้ริโภค 
สามารถที่จะเข้าถึงและได้รับชมฟรีทีวีได้อย่างเท่าเทียมกัน
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แอฟริกาเป็นตลาดใหม่ที่เต็มไปด้วยศักยภาพ ปัจจัยผลักดันของ
อุตสาหกรรมดาวเทียมในภูมิภาคที่ส�าคัญ คือ การเติบโตของ 
ภาคบริการแพร่กระจายช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 
(Video Distribution) และมปีรมิาณความต้องการสงูในการใช้งาน
ดาวเทยีมสือ่สารส�าหรบัการเชือ่มต่อโครงข่ายโทรศพัท์เคลือ่นท่ี การ
เชื่อมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ต และการสื่อสารองค์กรและภาครัฐ

ในธุรกิจการให้บริการแพร่กระจายช่องรายการโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทยีม (Video Distribution) นัน้ เป็นตลาดส�าคญัทีม่กีารเตบิโต
ในระยะยาว เนื่องจากมีแนวโน้มของการผลิตช่องรายการโทรทัศน์
ใหม่ที่มีเนื้อหาท้องถิ่นส�าหรับชาวแอฟริกา และมีการแพร่กระจาย
ช่องรายการภายในภูมิภาคเพิ่มสูงขึ้น

ในส่วนของธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ในทวีปแอฟริกา
ถือได้ว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพ ตามการรายงานของสหภาพ 
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) การเติบโตของตลาดการ 
เชือ่มต่อโครงข่ายโทรศพัท์เคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีมนี ้ เป็นผลมาจาก  
การขยายพื้นที่ให้บริการออกไปในเขตชานเมืองและชนบทอย่าง
รวดเร็วของผู ้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในส่วนของการให้
บริการ VSAT ในทวีปแอฟริกาจะเป็นการเชื่อมต่อเพื่อการสื่อสาร
องค์กร การสื่อสารระหว่างแท่นขุดเจาะน�้ามันและก๊าซธรรมชาติ
กับส�านักงานสาขา รวมทั้ง เพื่อการรองรับแอพพลิเคชั่นต่างๆ เช่น 
การศกึษาทางไกล (Distance Learning) การเชือ่มต่ออนิเทอร์เนต็ 
(Internet Access) การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) และ
โครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) เป็นต้น

065 ํ E 



การแข่งขันของอุตสาหกรรมดาวเทียมแบบทั่วไป

การแข่งขันในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกคู่แข่งท่ีส�าคัญของบริษัทประกอบด้วย
บริษัท Asia Satellite Telecommunications (Asiasat) บริษัท 
APT Satellite (Apstar) และ บริษัท Asia Broadcast Satellite  
(ABS) ของประเทศฮ่องกง บริษัท Measat Satellite Systems 
(Measat) ของประเทศมาเลเซีย บริษัท SES Astra (NSS)  
ของประเทศลักเซมเบิร์ก และบริษัท Vietnam Posts and  
Telecommunications (Vinasat) ของประเทศเวียดนาม  
ตลอดจนคู่แข่งอย่าง บริษัท Eutelsat จากประเทศฝรั่งเศส และ
บริษัท IntelSat จากลักเซมเบิร์ก อย่างไรก็ตามในฐานะที่บริษัท
เป็นหน่ึงในผูป้ระกอบการดาวเทยีมหลกัในภูมภิาคทีม่ปีระสบการณ์
ในการให้บริการด้านสื่อสารดาวเทียมมายาวนาน บริษัทเชื่อว่า 
การแข่งขันดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทมากนัก เนื่องจาก
ชือ่เสยีงและความสมัพนัธ์อันดกีบัลกูค้าทีม่มีายาวนาน ประกอบกบั 
การคัดสรรกลุ่มลูกค้าและช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่มี 
คณุภาพมาออกอากาศบนดาวเทยีมไทยคม ท�าให้ดาวเทยีมไทยคม  
เป็นที่ต้องการของผู ้ใช้บริการรายใหม่ ปัจจุบันประเทศไทยมี
ประมาณ 17.5 ล้านครวัเรือน หรอืร้อยละ 73 ของประชากรทัง้หมด
ที่มีการใช้บริการรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม และเคเบิลทีวี 
ผ่านดาวเทียมไทยคม ณ ต�าแหน่งวงโคจร 78.5 องศาตะวันออก 
ซึง่มกีารป้องกันการเข้ามาของคูแ่ข่งดาวเทยีมรายอืน่ ส�าหรบัตลาด
ต่างประเทศ บริษัทยังคงเป็นผู้น�าในส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่ม 
อินโดจีน และเอเชียใต้ ซึ่งในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทได้เสริมสร้าง
ความแขง็แกร่งในภูมภิาคนีเ้พิม่ขึน้ เห็นได้จากความส�าเรจ็ในการให้
บรกิารแพร่กระจายช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีมบนดาวเทยีม
ไทยคม 7 ในประเทศอินเดีย   
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ผู้ประกอบการดาวเทียมหลายรายสนใจและเล็งเห็นโอกาสในการ
ขยายตลาดเป้าหมายมายังทวีปแอฟริกาคู่แข่งท่ีส�าคัญของบริษัท
ในภูมิภาคนี้ประกอบด้วย บริษัท Intelsat (Intelsat) และบริษัท 
SES Astra (SES, NSS) ของประเทศลักเซมเบิร์ก บริษัท Arabsat  
(Arabsat) ของประเทศซาอุดิอาระเบีย และบริษัท Eutelsat  
(Atlantic Bird, W series) ของประเทศฝรั่งเศส ในตลาดนี้มี 
การแข่งขนัทีรุ่นแรงอนัเนือ่งมาจากมผีูใ้ห้บรกิารดาวเทยีมหลายราย 
และการเพิ่มขึ้นของการให้บริการเครือข่ายใยแก้ว

อย่างไรก็ตาม แอฟริกาเป็นตลาดท่ีมีศักยภาพในเชิงปริมาณ 
ความต้องการใช้งาน เนือ่งจากเป็นทวปีทีใ่หญ่อนัดบั 2 ซึง่มจี�านวน
ประชากรอยู่เป็นจ�านวนมากแต่ยังคงมีอัตราการเข้าถึงประชากร
ด้านเทคโนโลยสีือ่สารค่อนข้างต�า่ บริษทัมัน่ใจว่าจะสามารถบรรเทา
ผลกระทบจากการแข่งขันในภูมิภาคแอฟริกาได้ด้วยการมุ่งเน้น 
ไปยังตลาดเป้าหมาย สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจและ 
การขยายโครงข่ายด้านโทรคมนาคมของลูกค้า   

แผนกลยุทธ์ดาวเทียมแบบทั่วไปในปี 2559

บริษัทยังคงใช ้กลยุทธ ์เพื่อสร ้างความแข็งแกร ่งในการเป็น  
“Hot Bird” หรือดาวเทียมที่ได้รับความนิยมสูงส�าหรับดาวเทียม
ไทยคม 5 และดาวเทียมไทยคม 6 ณ ต�าแหน่งวงโคจร 78.5 องศา
ตะวันออก การเป็น “Hot Bird” ต้องมีฐานจากจ�านวนสมาชิก
และจ�านวนช่องบนแพลทฟอร์ม จ�านวนฐานผู้ชมและจ�านวน 
ช่องรายการโทรทัศน์ ณ ต�าแหน่ง 78.5 องศาตะวันออก  
ในปี 2557 มีจ�านวน 702 ช่องรายการ (592 ช่องรายการ 
ความคมชัดปกติ และ 110 ช่องรายการประเภทความคมชัดสูง) 
เพิ่มขึ้นเป็น 792 ช่องรายการ (666 ช่องรายการความคมชัดปกติ 
และ 126 ช่องรายการประเภทความคมชัดสูง) ในปี 2558 (ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 2558) และจากแผนการส่งดาวเทียมไทยคม 8  
ขึ้นสู่วงโคจรภายในครึ่งแรกของปี 2559 จะท�าให้มีช่องสัญญาณ 
เพิ่มข้ึน และส่งผลให้ช่องรายการเพิ่มขึ้นด้วย การสร้างความ
ต้องการส�าหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในตลาด

นอกจากนี้ บริษัทยังได้น�าบริการแพร่ภาพสัญญาณโทรทัศน์ด้วย
เทคโนโลยใีหม่ๆ เช่น MPEG4/DVB-S2 ส�าหรบัรองรบัความต้องการ
ช่องรายการความคมชัดสูง (HD และ Ultra-HD) ในอนาคต 

ในภูมิภาคแอฟริกาแผนกลยุทธ์ของบริษัท คือ การสร้างความ 
แตกต่างจากคู่แข่งขัน โดยการแบ่งกลุ่มตลาดอย่างชัดเจน เช่น 
บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการเครือข่ายข้อมูลในระบบ 
VSAT (Very Small Aperture Terminal) บริการเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และบริการส่งช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 
ไปยังสถานีรับภาคพื้นดินและผู้ประกอบการเคเบิลทีวี โดยบริษัท 
จะน�าประสบการณ์และความเชีย่วชาญทีม่มีากกว่า 24 ปี รวมถงึ 
การร ่วมมือกับพันธมิตรเพื่อน�าเสนอโซลูชั่นแบบครบวงจร  
(End-to-End solutions) และ Managed Services ให้กับลูกค้า

(2) ภาวะอตุสาหกรรมดาวเทียม (Broadband) และการรบั
ส่งข้อมูล (Data)

ความต ้องการใช ้บริการดาวเทียมหรือดาวเทียม H igh 
Throughput Satellite (HTS) ทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตมากขึ้น 
ในอนาคต เน่ืองจากยังคงมีความต้องการใช้บริการช่องสัญญาณ
แบนด์วิธอย่างต่อเนื่องอ้างอิงจากข้อมูลของสหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ (ITU) คาดการณ์ว่าจะมีจ�านวนผู ้ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตทั่วโลกมากกว่า 3.3 พันล้านคน ณ สิ้น ปี 2558 โดย
ประมาณร้อยละ 55 มาจากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

การใช้บริการภายในองค์กรมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตอย่างมากรอง
จากการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบส่วนตัว รวมถึงการใช้บริการ 
Backhaul และการใช้บริการเครือข่ายข้อมูลในระบบ VSAT (Very 
Small Aperture Terminal) การให้บริการเชื่อมต่อ โทรศัพท์
ผ่านดาวเทียมกลายเป็นบริการที่ส�าคัญกับผู้ให้บริการเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้เป็นตัวช่วยในการส่งข้อมูลเสียง และบริการ
ด้านข้อมูลไปยังพื้นที่ที่มีข้อจ�ากัดในเรื่องที่ระบบโครงข่ายภาค

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)

066 ํ W 



พื้นดินไม่สามารถเข้าถึง นับว่าเป็นช่องทางให้กับผู้ใช้บริการนับ
ล้านเพื่อสามารถเข้าถึงการสื่อสารได้ในขณะเดียวกันผู้ให้บริการ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ียังได้รับรายได้เพิ่มมากข้ึนจากภูมิภาค
เหล่านี้ด้วย ตามการรายงานของ ITU คาดว่าจ�านวนผู้ใช้บริการ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ีจะมีจ�านวน 7 พันล้านราย ณ สิ้นปี  
2558 ซึ่งมากกว่าคร่ึงหน่ึงของจ�านวนดังกล่าวอาศัยอยู่ในภูมิภาค 
เอเชีย-แปซิฟิก

นอกจากนี้  ค าดว ่ า ก า ร ใ ช ้ ง าน เ ช่ื อมต ่ อ อิ น เทอร ์ เ น็ ต 
บนเครื่องบิน (IFEC) และในภาคการเดินเรือจะเป็นตัวผลักดัน
การเติบโตของการใช้งานผ่านระบบดาวเทียมแบบเคล่ือนที่  
(Mobility) ตามที่ Northern Sky Research (NSR) คาดการณ์ว่า  
ปี 2567 จะมีจ�านวนเครื่องบินเชิงพาณิชย์ท่ีติดตั้งอุปกรณ์ 
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนเครื่องบิน (IFC) ประมาณ 16,000 ล�า 
และมจี�านวนเรือทีส่ามารถให้บรกิาร อนิเทอร์เนต็ในขณะทีอ่ยูใ่นทะเล
ได้ประมาณ 900,000 ล�า   

การแข่งขันของอุตสาหกรรมดาวเทียม

ในปี 2558 ทั่วโลกได้มีการพัฒนาสัญญาณดาวเทียม HTS ในย่าน
ความถี่เคเอแบนด์ (Ka-band) โดยผู้ให้บริการดาวเทียม HTS ได้
เริม่ให้บรกิารย่านความถีเ่คเอแบนด์ไปยงัลกูค้าในหลายภูมภิาคแล้ว  
แต่อย่างไรก็ตาม การให้บริการดังกล่าวยังคงจ�ากัดอยู่ในตลาด 
เพยีงไม่กีก่ลุม่เท่านัน้ เนือ่งจากกฎระเบยีบข้อบังคบัในแต่ละประเทศ
ภายในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกแตกต่างกัน และเป็นสิ่งที่ท้าทาย 
ในการเข้าถึงตลาดใหม่ๆ นอกจากน้ียังมีความท้าทายด้านอื่น  
ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม
และความต้องการที่แตกต่างกัน เมื่อกล่าวถึงเรื่องของเทคโนโลยี
ในระบบดาวเทียม HTS ในความถี่ย่านเคเอแบนด์ จะมีการโอกาส
สญูเสยีคลืน่สญัญาณในขณะทีฝ่นตกได้มากกว่าเมือ่เทยีบกบัความถี่ 
ย่านเคยูแบนด์ ในส่วนน้ีเองท�าให้ดาวเทียมไทยคม 4 ยังคงได้
เปรียบในการแข่งขันเนื่องจากเป็นดาวเทียมดวงแรกที่เสนอ
การให้บริการระบบ HTS ในความถี่ย ่านเคยูแบนด์ บริษัท
ท�าธุรกิจการให้บริการดาวเทียมเป็นเวลาเกือบ 10 ปี และ 
มสีญัญาทีส่ามารถให้บรกิารดงักล่าวมากกว่า 10 ประเทศในภมูภิาค
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซ่ึงนับเป็นปัจจัยหลักของความส�าเร็จ 
ใ น ก า ร ใ ห ้ บ ริ ก า ร ผ ่ า นด า ว เ ที ย ม  นอ กจ า กนี้  บ ริ ษั ท  
ยังคงรักษาความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อ
ให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด และเกิดเป็นความส�าเร็จในการร่วมมือกัน
ทั้งสองฝ่าย

แผนกลยุทธ์ดาวเทียมในปี 2559

เพือ่ทีจ่ะท�าความเข้าใจถงึลกูค้าในประเทศต่างๆ และเพือ่ตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด บริษัทได้มีการแบ่งส่วน 
การตลาดอย่างชัดเจน ดังนี้ Telco Backhaul Enterprise  
โครงการของรัฐบาล และการให้บริการแบบเคลื่อนที่ หรือเรียกว่า 
Mobility บริษัทจะมุ่งเน้นไปยังกลุ่มตลาดเฉพาะในแต่ละประเทศ 
และจะเสนอแนวทางต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

เพื่อที่จะกระตุ ้นการใช้งานแบนด์วิธของดาวเทียมไทยคม 4  
ให้มากขึ้นโดยเฉพาะในประเทศที่ยังมีโอกาสการเติบโตในการ
ใช้งาน เช่น อินเดีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ และส�าหรับ
ประเทศที่มีการใช้งานแบนด์วิธเต็มแล้วบริษัทก็ยังคงท�างาน 
ร ่วมกับลูกค ้าในการก�าหนดแผนการด�าเนินงานหลังจากที่
ดาวเทียมไทยคม 4 หมดอายุการใช้งาน นอกจากนี้ บริษัทจะ 
ยังคงพัฒนาความร่วมมือเชิงกลยุทธ ์กับพันธมิตรทางธุรกิจ 
ในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการ 
ของลูกค้าในอนาคตที่แตกต่างกัน ในแต่ละภูมิภาค ภายใต้การ 
ให้บริการ Mobility หรือการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบดาวเทียม
แบบเคลื่อนที่ และ Over-The-Top (OTT) หรือการให้บริการ 
ส่งรายการโทรทัศน์ หรือวิดีโอผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต   

1.2 บริการสื่อสารดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเน่ือง  
 ดําเนินการโดย บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด  
 (มหาชน)

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ากัด (มหาชน) (ซีเอสแอล) ให้บริการ
รับ-ส่งสัญญาณโทรทัศน์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม 
(Uplink/Downlink) ภายใต้สัญญาอนุญาตกับบริษัท กสท.  
โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) (กสท.) (เดิมคือ การสื่อสาร  
แห่งประเทศไทย (กสท.)) เป็นระยะเวลา 22 ปี นับจากวันที่ 9 
สิงหาคม 2537 สิ้นสุดวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ประกอบด้วยการ 
ให้บริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม บริการถ่ายทอดสด  
ผ่านดาวเทียม และบริการถ่ายทอดรายการบันทึกเทป ท้ังใน
ระบบอนาล็อกและระบบดิจิตอล โดยบริการทั้ง แบบ Full Time  
ซึ่งเหมาะส�าหรับรายการที่มีก�าหนดการออกอากาศที่ชัดเจนและ
แน่นอนทุกวันภายใต้การควบคุมและการด�าเนินงานของเจ้าหน้าที่
ตลอด 24 ชั่วโมง และแบบการถ่ายทอดรายการสด รายการข่าว
หรือรายการกีฬาที่มีการแข่งขันเป็นฤดูกาล โดยธุรกิจให้บริการ 
ดังกล่าวจะร่วมมือกับ บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)   

(โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายงานข้อมูล
ประจ�าปี 2558 (แบบ 56-1) ของซีเอสแอล ซึ่งสามารถดาวน์โหลด
ได้ที่ www.sec.or.th)

1.3 บรกิารโครงข่ายกระจายเสยีงหรอืโทรทศัน์ สาํหรบั 
 กิจการทีไ่ม่ใช้คลืน่ความถี ่ดําเนินการโดย บริษทั ทซีี  
 บรอดคาสติ้ง จํากัด

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ของ บริษัท  
ทีซี บรอดคาสติ้ง จ�ากัด จะมีลักษณะคือ บริษัทจะเป็นผู้รวบรวม 
(Multiplex) ข่าวสารสาธารณะ หรือรายการ หรือกลุ่มของ
ข่าวสารสาธารณะ หรือกลุ่มของรายการ (Multiplex) ที่ส่งมาจาก
ผู้ให้บรกิารกระจายเสียงหรอืโทรทศัน์ รวมถงึการให้บรกิารเข้ารหัส  
(Encryption) ในกรณีที่ผู ้ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน ์
มีความประสงค์ในการก�าหนดเงื่อนไขในการรับสัญญาณ อาทิเช่น 
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การเข้ารหัสแบบ Conditional Access (CA) หรือ การเข้ารหัส
แบบ BISS Key ก่อนถ่ายทอดสัญญาณเสียง หรือภาพที่ใช้ในการ 
ส่งข่าวสารสาธารณะ หรอืรายการจากสถานไีปยงัเครือ่งรบัผ่านทาง 
โครงข่ายการสื่อสารผ่านดาวเทียมที่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้  
บริษัทได้เพิ่มเติมขอบเขตการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียง 
หรือโทรทศัน์ ส�าหรับกิจการทีไ่ม่ใช้คลืน่ความถ่ี แบบบอกรบัสมาชกิ 
เพื่อให้บริการระบบไอพีทีวี โดยมีขอบเขตพ้ืนที่การให้บริการ
ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทย

ลักษณะรายได้

1.  รายได้จากการบริการรวบรวมสัญญาณ (Multiplex)

2.  รายได้จากการบริการก�าหนดเงื่อนไขในการรับสัญญาณ  
 อาทิเช่น การเข้ารหัสแบบ Conditional Access (CA)  
 หรือ การเข้ารหัสแบบ BISS Key

3.  รายได้จากบริการระบบไอพทีวี ี(Transcoding & Streaming  
 service)

แผนงานการให้บริการในอนาคต

บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ�ากัด ได้วางแผนการให้บริการโครงข่าย
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์โดยการเตรียมพร้อมท่ีจะให้บริการ 
ช่องรายการ ทั้งระบบความคมชัดมาตรฐาน (SD) และระบบความ 
คมชดัสงู (HD) ออกอากาศผ่านดาวเทยีมและโครงข่ายอนิเทอร์เนต็
เพิ่มเติมจากท่ีมีอยู ่แล้วในปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนที่มีชุดรับ 
สัญญาณดาวเทียมแบบ HD หรืออินเทอร์เน็ต สามารถรับชมช่อง
รายการทัง้ในระบบความคมชดัมาตรฐาน และระบบความคมชดัสงู
ได้ทัว่ประเทศเพิม่เตมิ รวมทัง้มแีผนงานทีจ่ะให้บรหิารผ่านโครงข่าย 
อื่นๆ อาทิเช่น แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ และบนอากาศยาน 
เพื่อยกระดับคุณภาพของช่องสัญญาณโทรทัศน์ และสนับสนุน 
การเติบโตของช่องรายการ HD ต่อไปในอนาคต

สิทธิและข้อจ�ากัดในการประกอบธุรกิจ

บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ�ากัด ได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. เพื่อ
ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ท่ีไม่ใช้คลื่นความถ่ี
ระดับชาติ เป็นเวลา 15 ปี นับจากวันที่ 4 มีนาคม 2556 สิ้นสุด
วันที่ 3 มีนาคม 2571 ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทได้ขยายขอบเขตการ
ให้บริการนอกเหนือจากการให้บริการต่อผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง หรือโทรทัศน์ท่ีไม่ใช้คลื่นความถ่ีระดับชาติ 
และผู้ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
เผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปผ่านระบบดาวเทียม ตาม
ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้
บริการเป็นการทั่วไปแล้วนั้น บริษัทได้ขยายขอบเขตการให้บริการ
เพิม่เตมิในการให้บรกิารโครงข่ายกระจายเสยีงหรอืโทรทศัน์ ส�าหรบั
กจิการไม่ใช้คลืน่ความถี ่แบบบอกรบัสมาชกิ เพือ่ให้บรกิารโครงข่าย
ทางสายระบบไอพีทีวี

1.4 บริการโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้เช่าใช้ และ 
 เพือ่ให้บรกิารโทรคมนาคม (Network Provider  
 and Service Provider) ดําเนินการโดยบริษัท  
 ทีซี บรอดคาสติ้ง จํากัด

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การให้บรกิารโครงข่ายโทรคมนาคมเพือ่ให้เช่าใช้ และเพือ่ให้บรกิาร
โทรคมนาคม (Network Provider and Service Provider) ซึ่ง
ประกอบด้วยประเภทของกิจการโทรคมนาคมและบริการ ดังนี้

1.  บริการรับ-ส่งสัญญาณเป็น Transmission Platform 

2.  บริการรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม (Satellite Uplink/ 
 Downlink Service) 

3.  บริการรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม (Satellite Uplink/ 
 Downlink Service) จากสถานีแม่ข่าย 

4.  บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมที่ใช้จานสายอากาศขนาดเล็ก  
 (Public Very Small Aperture Terminal (VSAT) Service)  
 เพื่อให้บริการแก่บุคคลทั่วไปจ�านวนมาก 

5. บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม ที่มีสถานีแม่ข่ายเป็น 
 ของตนเอง 

โดยผู้ใช้บริการสามารถเช่ือมต่อสัญญาณข้อมูลภาพ และเสียง
ผ่านโครงข่ายส่ือสารผ่านดาวเทียมได้หลากหลายรูปแบบ แม้โดย
ปราศจากข้อจ�ากัดทางภูมิศาสตร์ของผู้ใช้บริการ 

ลักษณะรายได้

1.  รายได้จากบริการรับ-ส่งสัญญาณเป็น Transmission  
 Platform 

2.  รายได้จากบริการรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม (Satellite  
 Uplink/Downlink Service)

3.  รายได้จากบริการรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม (Satellite  
 Uplink/Downlink Service) จากสถานีแม่ข่าย

4.  รายได้จากบริการส่ือสารผ่านดาวเทียมที่ใช้จานสายอากาศ 
 ขนาดเลก็ (Public Very Small Aperture Terminal (VSAT)  
 Service) เพื่อให้บริการแก่บุคคลทั่วไปจ�านวนมาก

5.  รายได้จากบรกิารอนิเทอร์เนต็ผ่านดาวเทยีม ทีม่สีถานแีม่ข่าย 
 เป็นของตนเอง

แผนงานการให้บริการในอนาคต

บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ�ากัด ได้วางแผนการให้บริการโครงข่าย 
โทรคมนาคมเพือ่ให้เช่าใช้ และเพือ่ให้บริการโทรคมนาคม (Network 
Provider and Service Provider) โดยการเตรียมพร้อมที่จะ
ให้บริการแก่โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ผู ้ให้บริการ

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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โทรคมนาคม และบุคคลท่ัวไปท่ัวประเทศ รวมท้ังมีแผนงานที่จะ
ให้บรกิารบนยานพาหนะ เรอื และอากาศยานเพือ่รองรบัการใช้งาน
ของผูใ้ช้บรกิาร และการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยต่ีอไปในอนาคต

สิทธิและข้อจ�ากัดในการประกอบธุรกิจ

บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ�ากัด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีสามจาก กสทช. ในลักษณะให้บริการ 
โครงข่ายโทรคมนาคมเพือ่ให้เช่าใช้ และเพือ่ให้บรกิารโทรคมนาคม 
(Network Provider and Service Provider) เพื่อให้บริการ 
โทรคมนาคมประเภทต่างๆ ดงันี้ 

1)  บรกิารรับ-ส่งสัญญาณเป็น Transmission Platform 

2)  บริการรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม (Satellite Uplink/ 
 Downlink Service) 

3)  บริการรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม (Satellite Uplink/ 
 Downlink Service) จากสถานีแม่ข่าย 

4)  บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมที่ใช้จานสายอากาศขนาดเล็ก  
 (Public Very Small Aperture Terminal (VSAT) Service)  
 เพื่อให้บริการแก่บุคคลทั่วไปจ�านวนมาก 

5)  บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม ที่มีสถานีแม่ข่ายเป็นของ 
 ตนเอง เป็นเวลา 15 ปี นับจากวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558  
 สิ้นสุดวันที่ 9 พฤศจิกายน 2573

     
2.  ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ

2.1 บริการอินเทอร์เน็ต ดําเนินการโดยบริษัท ซีเอส  
 ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน)

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ากัด (มหาชน) (ซีเอสแอล) ด�าเนินธุรกิจ
ไอซีที (ICT) โดยให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และการ
สื่อสาร โดยได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. คือ 

(1)  ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบท่ีหน่ึง เป็นเวลา  
 5 ปี นับจากวันที่ 8 กันยายน 2557 

(2) ใบอนญุาตประกอบกจิการโทรคมนาคม แบบทีห่นึง่ เป็นเวลา  
 5 ปี นบัจากวันที ่11 ตลุาคม 2557 

(3)  ใบอนญุาต การให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่สอง เป็นเวลา  
 5 ปี นับจากวันที่ 26 เมษายน 2555 

(4) ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม  
 เป็นเวลา 15 ปี นับจากวันที่ 20 ธันวาคม 2550 

โดยมีบริการหลัก ได้แก่ บริการอินเทอร์เน็ตส�าหรับองค์กร  
บริการทางด้านไอซีทีส�าหรับลูกค้าองค์กร บริการศูนย์ข้อมูล
คอมพวิเตอร์ (Data Center) บรกิารอนิเทอร์เนต็ความเร็วสงูส�าหรบั
กลุ่มผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียม และบริการซอฟต์แวร์ออนไลน ์
(Software-as-a-Service) ส�าหรับกลุ่มเอสเอ็มอี

(โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายงานข้อมูล
ประจ�าปี 2558 (แบบ 56-1) ของซีเอสแอล ซึ่งสามารถดาวน์โหลด
ได้ที่ www.sec.or.th)

2.2 ธุรกจิสือ่โฆษณา ดาํเนินการโดยบรษิทั เทเลอนิโฟ  
 มีเดีย จํากัด (มหาชน)

บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จ�ากัด (มหาชน) (ทีเอ็มซี) เป็นบริษัทที่ 
ซีเอสแอล ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ด�าเนินธุรกิจสื่อโฆษณาตาม
หมวดธุรกิจ โดยใช้รูปแบบที่ผสมผสานสิ่งพิมพ์และอินเทอร์เน็ต 
(YellowPages) โดยมีบริการหลัก ได้แก่ บริการสมุดหน้าเหลือง
ไทยแลนด์ เยลโล่เพจเจส ศูนย์บริการสอบถามข้อมูลหน้าเหลือง  
บริการหน้าเหลืองทางอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์อื่นๆ บริการ 
คอลเซ็นเตอร์ และบริการอื่นๆ 

(โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทีเอ็มซี ได้จากแบบแสดง
รายงานข้อมลูประจ�าปี 2558 (แบบ 56-1) ของซเีอสแอล ซ่ึงสามารถ
ดาวน์โหลดได้ที่ www.sec.or.th)

2.3 ธุรกิจบริการเสริมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่และ 
 บริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ดําเนินการโดย บริษัท  
 เอดี เวนเจอร์ จํากัด (มหาชน)

บริษัท เอดี เวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน) (เอดีวี) เป็นบริษัทท่ี 
ซเีอสแอล ถอืหุ้นอยูร้่อยละ 99.99 ด�าเนนิธรุกจิให้บรกิารเสรมิผ่าน
โทรศัพท์เคล่ือนที ่ด้วยการน�าเสนอข้อมลูข่าวสาร ความบนัเทงิ และ
แอพพลิเคชั่น แก่ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ และด�าเนินธุรกิจบริการ
ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ในลักษณะ Web portal 

(โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอดีวี ได้จากแบบแสดง
รายงานข้อมูลประจ�าปี 2558 (แบบ 56-1) ของ ซีเอสแอล  
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.sec.or.th)

2.4 บรกิารอนิเทอร์เน็ตและบรกิารทีเ่กีย่วข้อง ดาํเนินการ  
 โดย บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จํากัด

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

(1)  การจ�าหน่ายอปุกรณ์จานรบัสญัญาณดาวเทียมดทีวีี

ลักษณะผลิตภัณฑ์

อปุกรณ์ชดุรบัสัญญาณดาวเทยีม ซึง่ประกอบด้วยจานดาวเทยีมและ
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเคยูแบนด์ เพื่อรับสัญญาณดาวเทียม
ไทยคม 5 และดาวเทยีมไทยคม 6 เป็นจานดาวเทยีมขนาดเลก็ราคา
ไม่แพง สะดวกในการติดตัง้ โดยจ�าหน่ายทัง้แบบครบชดุ (Full Set) 
และเฉพาะกล่อง (IRD Box) ผู้ซื้อสามารถรับชมรายการโทรทัศน ์
ได้ชดัเจน โดยเน้นบรกิารทีช่่องฟรทีวีทีัว่ไป โทรทศัน์เพือ่การศึกษา  
รวมทั้งช่องสาระบันเทิงอื่นๆ บริษัทจ�าหน่ายผ่านร้านติดตั้ง 
จานดาวเทียม ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ห้างสรรพสินค้าบางแห่ง  
ทัว่ประเทศ ซ่ึงอาจจะขายเฉพาะอปุกรณ์ หรอืรวมค่าตดิตัง้ด้วยกไ็ด้
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ลักษณะรายได้

1.  รายได้จากการขายอุปกรณ์ดีทีวี ครั้งแรก แบบครบชุด (Full  
 Set) และเฉพาะกล่อง (IRD Box) 

2.  รายได้จากการขายอปุกรณ์ดทีีวี (Accessories) เช่น Remote  
 Control, LNB เป็นต้น

แผนงานการให้บริการในอนาคต

บริษัทยังคงเน้นการผลิตจานรับสัญญาณดาวเทียมขนาดเล็ก  
ซึ่งจะท�าให้สามารถรับชมโทรทัศน์ได้ทุกช่องอย่างชัดเจน โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย ทั้งตลาดในเมือง อาคารต่างๆ และชนบท เนื่องจาก
ดีทีวีมีช่องรายการน่าสนใจและโดดเด่นมากข้ึน เช่น ข่าว สารคดี 
ภาพยนตร์ การ์ตูน เพลง และช่องการศึกษาอีกมากมายให้ชม 
นอกจากนี้ ทางบริษัทยังจะมีการปรับราคาให้เหมาะสมกับตลาด  
พร้อมพัฒนาอุปกรณ์ใหม่ๆ ให้มีความสามารถในการใช้งานได้ 
เหมาะสม สามารถอ�านวยความสะดวกได้มากยิง่ข้ึน เพือ่ขยายกลุม่
ลกูค้าและสร้างความพงึพอใจให้ลกูค้า เช่น HDTV Box เพือ่รองรบั
การรับชมรายการในระบบ High Definition TV นอกจากนี้ ดีทีวี 
ยังให้ความส�าคัญกับการอบรมเทคนิคให้ช่างติดตั้งท่ัวประเทศ  
เพื่อเป็นช่องทางขายอีกทางหนึ่งด้วย

(2)  บริการให้ค�าปรึกษาและติดตั้งระบบส�าหรับเครือข่าย 
 แ บ บ ค ร บ ว ง จ ร  แ ล ะ เ ค รื อ ข ่ า ย ที วี ภ า ย ใ น 
 อาคาร (System Integration)

ลักษณะการให้บริการ

เป็นการออกแบบและติดตั้งระบบฯ ตามความต้องการของ 
ลูกค้า เน้นบริการที่ใช้สื่อดาวเทียมและสื่ออินเทอร์เน็ตอื่นๆ  
เช่น

1.  การให ้บริการ Platform เช ่น IPTV บริการ VDO  
 Conference, Data Transfer, Multimedia Online 

2.  System Integration ให้บริการ Network และ Software

l บริการส�าหรับเครือข่าย

เพื่อตอบสนองลูกค้าในการเชื่อมต่อเครือข่ายส่งผ่านข้อมูล 
หลากหลายเนื้อหาในรูปแบบต่างๆ การอบรมตามที่ลูกค้าต้องการ
ทั้งแบบ ONE WAY และ TWO WAY   

กลุ่มลูกค้า - องค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานทั้งของภาครัฐบาล 
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ หรือ
สถาบนัธรุกจิขายตรง หรอืกลุม่สหกรณ์ต่างๆ ทีม่กีารจดัการประชมุ 
อบรม หรือสัมมนาภายในองค์กรอยู่เป็นประจ�า ตลอดจนภาค
อุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเท่ียวโรงแรม ส�านักข่าว
ต่างๆ สถานีโทรทัศน์ หรือผู้ผลิตรายการใหญ่ เป็นต้น

l บริการส�าหรับเครือข่ายทีวีภายใน

เพื่อตอบสนองลูกค้าในการติดตั้งระบบเครือข่ายทีวีภายในส�าหรับ
สถานพกัอาศยัในอาคาร ทัง้แบบรบัชมฟรโีดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย และ
แบบรับชมโดยเสียค่าบริการรายเดือน   

กลุม่ลกูค้า - องค์กรธรุกจิประเภทอาคารต่างๆ โรงแรม อพาร์ตเมนต์  
และคอนโดมิเนียม ที่ต้องการติดตั้งระบบเครือข่ายทีวีภายใน 
เพื่อน�าไปให้บริการแก่ลูกค้าภายในอาคารของตนเอง

ลักษณะรายได้

l  บริการส�าหรับเครือข่าย

 1. ลักษณะรายได้ของบริการเป็นการเรียกเก็บจากค่า 
  ทีมบริการส่งข้อมูลและบริการถ่ายทอด

 2.  รายได้จากการขายอุปกรณ์ชุดรับสัญญาณ

 3.  ค่าช่องสัญญาณถ่ายทอดต่อครั้ง หรือรายเดือน

 4.  ค่าซอฟแวร์ต่อครั้ง หรือรายเดือน

 5.  ค่าด�าเนินการติดตั้งระบบ

l  บริการส�าหรับเครือข่ายทีวีภายใน

 1. ลักษณะรายได้ของบริการมีทั้งแบบครั้งเดียวหรือ 
  เป็นรายเดือน

 2. รายได้จากการขายอุปกรณ์ชุดรับสัญญาณในกรณี 
  แบบขายขาด

 3.  ค่าเช่าอปุกรณ์และช่องรายการในกรณทีีเ่ป็นแบบรายเดอืน

 4.  ค่าอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายเพื่อควบคุมสิทธิในการรับชม 
  ในกรณีเป็นการขายแบบรายเดือน

 5.  ค่าด�าเนินการติดตั้งระบบ

(3) บริการแพลทฟอร์ม

ลักษณะการให้บริการ

บริการจ�าหน่าย และให้เช่าแพลทฟอร์ม หรือระบบที่ทางดีทีวีได้
พัฒนาขึ้น เช่น IPTV Channel ซึ่งเป็นช่องโทรทัศน์บนเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต, หรือ Multimedia Streaming Platform ซึ่งใช ้
ในการถ่ายทอดเนื้อหาอื่นๆ ที่เป็น Video หรือ Audio ผ่าน 
เครอืข่ายอินเทอร์เนต็ เช่น การถ่ายทอดสถานวีทิย ุ โทรทศัน์ต่างๆ 
ผ ่านอินเทอร ์เน็ต ซึ่ งแพลทฟอร ์มและแอพพลิเคชั่นต ่างๆ  
ที่ได้พัฒนาขึ้นนี้มีความเหมาะสมอย่างมากกับการใช้งานร่วมกับ
อินเทอร์เน็ต รวมทั้ง การพัฒนาบริการตามความต้องการเฉพาะ
ของลูกค้า

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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ลักษณะรายได้

1.  รายได้จากการช�าระแบบต่อครัง้ จากการซ้ือ ระบบ Platform  
 IPTV Channel, Video Streaming หรือซื้ออุปกรณ์ต่างๆ

2.  รายได้แบบรายเดือน เป็นรายได้จากค่าบรกิารให้เช่าใช้ระบบ 
 แพลทฟอร์ม แบบรายเดือนต่อเนื่อง

การตลาดและการแข่งขัน

(1)	 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

l  การจ�าหน่ายอุปกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทียมดีทีวี

ปัจจบุนัในตลาดมอุีปกรณ์รบัสญัญาณโทรทศัน์หลากหลายรปูแบบ 
เช่น จานรับสัญญาณผ่านดาวเทียม เคเบิลท้องถิ่น และเสาอากาศ
แบบดิจิตอลทีวี จึงมีการแข่งขันท่ีสูง โดยเฉพาะทางด้านราคา  
ช่องรายการ รวมท้ัง มจีานรบัสญัญาณดาวเทียมรุน่ใหม่ๆ และกล่อง
รับสัญญาณทีวีดิจิตอล ออกมาแข่งขัน ในราคาที่ถูกลงเป็นอันมาก

l  บรกิารให้ค�าปรกึษาและตดิตัง้ระบบส�าหรบัเครอืข่ายแบบ
ครบวงจร	(System	Integration)

บริการส�าหรับเครือข่ายนั้น เป็นบริการที่มีผู ้ให้บริการหลาย
ราย ซึ่ งแต ่ละรายจะมีความช�านาญในเทคนิคเฉพาะด ้าน 
ส�าหรับดีทีวีจะเน้นเทคโนโลยีในการส่งไฟล์ขนาดใหญ่ในรูป
แบบของ IP File Transfer เป็นหลัก โดยเฉพาะแบบผ่าน 
เครือข่ายดาวเทียม หรือผ่านบริการดาวเทียมไทยคม 4 โดยจะเน้น
ไปทีก่ารให้บรกิารส่งข้อมลูเพ่ือการศกึษาอบรมภายในองค์กรบรกิาร
ส�าหรับเครือข่ายทีวีภายในนั้น เป็นบริการที่มีคู่แข่งขันในตลาด 
ทั้งแบบให้บริการช่องทีวีผ่านดาวเทียมเช่นเดียวกับดีทีวี และแบบ
ที่ให้บริการผ่านทางเครือข่ายเคเบิลทีวี โดยดีทีวีจะเน้นเจาะกลุ่ม 
อาคารสร้างใหม่ โดยเฉพาะอาคารคอนโดมิเนียมที่ เกิดขึ้น 
จ�านวนมาก ดทีวีจีะเน้นจุดแข็งด้วยการน�าเสนอและตดิตัง้เครอืข่าย 
ทีวีภายในอาคารของลูกค้าด้วยกล่อง HDTV Box ที่ให้คุณภาพ 
ในการรบัชมรายการทวีทีีค่มชดักว่ากล่องดาวเทยีมปกต ินอกจากนี้ 
ดทีวีี ได้มกีารเจาะกลุม่ผูใ้ห้บรกิารเคเบิล้ ท้องถิน่เพ่ือขายชดุอปุกรณ์ 
DTV-IP GATEWAY Box เพื่อใช้งานในการเปลี่ยนโครงข่ายเคเบิล
ทีวีเดิมจากระบบอนาล็อก เป็นแบบระบบดิจิตอล

l  บริการแพลทฟอร์ม

ดีทีวียังคงให้บริการกับลูกค้ากลุ่มเดิมสร้างรายได้จากอุปกรณ์เดิม 
ทีม่อียูโ่ดยไม่ได้มกีารขยายฐานลกูค้าออกไปมากนกั เนือ่งจากการให้
บรกิารแพลทฟอร์มนีเ้ป็นบรกิารทีแ่พร่หลายและลงทนุไม่สงู ลกูค้า
สามารถเลือกใช้บริการ เลือกลงทุนเองหรือท�าเองได้

(2)		 การตลาดและการขาย

การตลาดและการขายแบ่งตามประเภทการให้บริการออกเป็น  
2 กลุ่มบริการ คือ

l กลุ่มที่ท�ำกำรขำยตรง (Direct Sales)

คือ กลุ่มบรกิาร System Integration ซึง่เน้นไปทีก่ารตดิต่อโดยตรง
เพือ่อธบิายสนิค้า รบัทราบความต้องการของลกูค้า การสาธติสนิค้า 
หรอืการออกแบบการวางระบบเครอืข่ายทีวภีายในอาคาร อาทเิช่น 
โรงแรม คอนโดมเินยีม อพาร์ทเม้นต์ ซึง่กลุม่ลกูค้ามกัจะเป็นองค์กร  
โดยลูกค้ากลุ่มน้ีจะไม่ค่อยมีการใช้ส่ือโฆษณาแบบ Mass Media 
มากนัก จะมุ่งเน้นการจัดสัมมนาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง
ผลิตภัณฑ์ และโซลูชั่นส์ 

l  กลุ่มที่ท�ำกำรขำยผ่ำนตัวแทนจ�ำหน่ำย

คือ กลุ่มที่กระจายสินค้าแบบชุดอุปกรณ์ผ่านตัวแทนจ�าหน่าย 
เป็นหลัก คือ บริการดีทีวีจะท�าการตลาดโดยมีส่ือสนับสนุน 
การขาย ณ พื้นที่เป็นหลัก และการจัดสัมมนาอบรมช่างตัวแทน 
พร้อมน�าเสนอสนิค้า หรอืรายการส่งเสรมิการขายใหม่ๆ นอกจากนัน้  
จะมีส่ือ Mass Media เสริมเป็นคร้ังคราว รวมทั้ง จะมีระบบ  
Incentive ส�าหรับรายที่มียอดสั่งซื้อสูง แต่ทั้งนี้ในปี 2558 มุ่งเน้น 
ท�าการขาย และการตลาดส�าหรับกล่องรับสัญญาณดาวเทียม 
ลดลง แต่มุ่งเน้นการขายและการตลาดสินค้าและบริการ System 
Integration ในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น

ลักษณะลูกค้าและความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับดีทีวี

l  กำรจ�ำหน่ำยอุปกรณ์จำนรับสัญญำณดำวเทียมดีทีวี 

กลุม่ลกูค้า คอื ตวัแทนจ�าหน่ายจานรบัสญัญาณดาวเทยีม หรอืร้าน
จ�าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้ง ช่องทาง Modern Trade กับกลุ่ม 
ผูใ้ช้บรกิารทีเ่ป็น End User หรอือาคาร องค์กรต่างๆ อยูท่ัว่ประเทศ 
ความสัมพันธ์จะเป็นในรูปของการให้บริการ การสนับสนุนด้าน 
การตลาด การดูแลให้ค�าแนะน�าทางเทคนิค และ Logistic ต่างๆ 
รวมท้ัง การบรกิารเปลีย่นหรอืซ่อมอปุกรณ์ทีม่ปัีญหาหลงัจากลกูค้า
ได้ซื้อสินค้าบริการไปแล้ว

l  บริกำร System Integration และ Platform ต่ำงๆ

กลุม่ลกูค้า ได้แก่ องค์กรหรอืหน่วยงานทัง้ของภาครฐับาล รฐัวสิาหกจิ 
และเอกชนที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ หรือสถาบัน ธุรกิจ 
ขายตรงต่างๆ ที่มีการจัดการประชุมอบรม หรือสัมมนาภายใน
องค์กรอยู่เป็นประจ�า ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการท่องเที่ยวหรือโรงแรมต่างๆ เป็นต้น รวมถึงกลุ่มลูกค้า
นิติบุคคลตามอาคารต่างๆ อาทิเช่น คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นต์ 
และโรงแรม ที่มีความต้องการการติดตั้งพร้อมวางระบบทีวีภายใน 
อาคาร ทั้งที่เป็นแบบผ่านทีวีดาวเทียม หรือไอพีทีวี โดยวางแผน 
การตลาดมุง่เน้นเรือ่งบรกิาร System Integrated (SI) เพือ่ตอบโจทย์
กลุม่ผูป้ระกอบการโรงแรม คอนโด อพาร์ทเม้นต์ เพือ่บรหิารจดัการ 
ต้นทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และสร้างประสิทธิผลอย่างคุ้มค่า 
กับการลงทุน ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า (SI) เป็นลักษณะแบบ
ผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการ เน้นการขายน�าเสนอตรงในลักษณะขาย 
ระบบแบบงานโครงการ และบริการเสริมอื่นๆ โดยมีสัญญา 
เป็นรายปี 
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สิทธิและข้อจ�ากัดในการประกอบธุรกิจ

l  สิทธิให้ด�าเนินการเป็นผู ้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ส�าหรับ 
ใบอนุญาตประเภทการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง(1) - ดีทีวี 
ได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง 
เป็นเวลา 5 ปีนบัจากวนัที ่18 ตลุาคม 2552 สิน้สดุวนัที ่17 ตลุาคม 
2557 โดยทางดีทีวีได้มีการยื่นต่อใบอนุญาตประเภทการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง เพื่อความต่อเนื่องในการให้บริการซ่ึงการ 
ต่อใบอนุญาตแต่ละครั้งจะมีอายุของใบอนุญาตคราวละ 5 ปี  
โดยดีทีวีได้รับอนุญาตต่อไปอีก 5 ปี นับแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2557 
สิ้นสุดวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และหาก 
ผู้ได้รับอนุญาตมิได้กระท�าการท่ีขัดต่อเงื่อนไขในใบอนุญาตโดยผิด
ในลักษณะที่ส�าคัญหรือร้ายแรง กสทช. จะต่อใบอนุญาตให้ทันที

l  สิทธิให้ด�าเนินการให้บริการทางด้านทีวีดาวเทียม ส�าหรับ 
ใบอนญุาตประกอบกจิการ ประเภทโครงข่าย(2) - ดทีวีไีด้รบัใบอนญุาต 
จาก กสทช. เพือ่ให้บรกิารโครงข่ายการกระจายเสยีงหรอืโทรทัศน์ที่
ไม่ใช้คลื่นความถี่ เป็นเวลา 15 ปี นับจากวันที่ 21 มกราคม 2556 
สิ้นสุดวันที่ 20 มกราคม 2571

l  สิทธิให้ด�าเนินการให้บริการทางด้านทีวีดาวเทียม ส�าหรับ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ - ดีทีวีได้รับ
ใบอนุญาตจาก กสทช. เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  
ซึ่งประกอบด้วยใบอนุญาต ดังต่อไปนี้ 

 1. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  
  เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช่องรายการ  
  D-Channel เป็นเวลา 2 ปี นับจากวันที่ 28 มกราคม  
  2557 สิ้นสุดวันที่ 27 มกราคม 2559

 2.  ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  
  เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช่องรายการ  
  TV Lao เป็นเวลา 2 ปี นับจากวันที่ 24 พฤศจิกายน  
  2558 สิ้นสุดวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

 3. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  
  เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช่องรายการ  
  Lao Star เป็นเวลา 2 ปี นบัจากวนัที ่28 มกราคม 2557  
  สิ้นสุดวันที่ 27 มกราคม 2559

 4. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  
  เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช่องรายการ  
  Lao PSTV เป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ 13 กรกฎาคม  
  2558 สิ้นสุดวันที่ 12 กรกฎาคม 2559

 5. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  
  เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช่องรายการ  
  LNTV3 เป็นเวลา 1 ปี นบัจากวนัที ่13 กรกฎาคม 2558  
  สิ้นสุดวันที่ 12 กรกฎาคม 2559

 6. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  
  เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช่องรายการ  
  Bayon TV เป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ 9 มีนาคม 2558  
  สิ้นสุดวันที่ 8 มีนาคม 2559

 7.  ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  
  เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช่องรายการ  
  TVK เป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ 13 กรกฎาคม 2558  
  สิ้นสุดวันที่ 12 กรกฎาคม 2559

2.5 การจําหน่ายชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม 
 ในประเทศกมัพูชา และบรกิารทีเ่กีย่วเน่ือง ดําเนินการ  
 โดย บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จํากัด  
 (ซีดีเอ็น)

ซดีเีอน็ประกอบธรุกจิจดัจ�าหน่ายชดุอปุกรณ์รบัสญัญาณดาวเทียม
และให้บริการแพลทฟอร์มโทรทศัน์และเช่าช่องสญัญาณดาวเทยีม
แก่ลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในประเทศ
กัมพูชา   

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

(1) การจ�าหน่ายชุดอุปกรณ์รับช่องรายการโทรทัศน์และ
วิทยุผ่านสัญญาณดาวเทียม

ลักษณะผลิตภัณฑ์

ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วยจานดาวเทียม
และเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเคยูแบนด์ เพื่อรับสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 และดาวเทียมไทยคม 5 เป็นจานรับสัญญาณ
ดาวเทียมขนาดเล็กซึ่งมีราคาต�่ากว่าจานรับสัญญาณดาวเทียม
ขนาดใหญ่ และสะดวกในการติดตั้ง โดยจ�าหน่ายทั้งแบบครบชุด 
(Full Set) และเฉพาะกล่อง (IRD Box) การรับชมโทรทัศน์ผ่าน
จานรับสัญญาณดาวเทียมจะท�าให้สามารถรับชมรายการโทรทัศน ์
ของประเทศกัมพูชาได้ชัดเจน โดยสามารถรับชมช่องรายการ 
ฟรทีวีขีองประเทศกมัพชูา รวมทัง้ ช่องสาระและบนัเทิงอืน่ๆ บรษัิท
จ�าหน่ายชดุอปุกรณ์รบัสญัญาณดาวเทยีมผ่านตวัแทนซึง่มช่ีองทาง 
กระจายสินค้าไปทั่วประเทศกัมพูชา ตามร้านที่ให้บริการติดตั้ง  
จานดาวเทียม ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงห้างสรรพสินค้า

หมายเหตุ

(1) ใบอนุญาตการให้บริการอนิเทอร์เนต็แบบท่ีหนึง่ หมายถงึ ผู้ให้บรกิารอนิเทอร์เนต็ประเภททีไ่ม่มโีครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง เช่น บรกิารอนิเทอร์เนต็  
 (Internet Service) และบริการอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร

(2)  ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ระดับชาติ

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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ลักษณะรายได้

1.	 รายได้จากการจ�าหน่ายชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม 
	 ซีดีเอ็นแบบครบชุด	 (Full	 Set)	 และแบบเฉพาะกล่อง	 
	 (IRD	Box)

2.		 รายได้จากการจ�าหน่ายอุปกรณ์เสริมหรืออะไหล่ซีดีเอ็น	 
	 เช่น	Remote	Control,	LNB

(2)	 บรกิารให้เช่าช่องสญัญาณเพ่ือแพร่ภาพโทรทศัน์และ
วิทยุผ่านดาวเทียมในประเทศกัมพูชา

ลักษณะการให้บริการ

บริการให้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม	ส�าหรับการแพร่ภาพโทรทัศน์	 
หรือวิทยุผ่านดาวเทียมไทยคม	 4	 และดาวเทียมไทยคม	 5	 โดย 
ให้บริการกบัผูป้ระกอบการโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีมในประเทศกัมพชูา

ลักษณะรายได้

1.	 รายได้จากการช�าระค่าบรกิารแบบคร้ังต่อครัง้	จากการเช่าซ้ือ	 
ช่องสัญญาณดาวเทียมเพื่อออกอากาศเป็นรายครั้ง	 อาทิเช่น	 
การถ่ายทอดสดรายการต่างๆ

2.	 รายได้แบบรายเดือน	 เป็นรายได้จากค่าบริการตามสัญญา 
ให้เช่าใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมแบบรายเดือนต่อเนื่อง

แผนงานการให้บริการในอนาคต

บริษัทยังคงเน้นการจ�าหน่ายชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม 
ซึ่งช่วยให้ผู ้ชมสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้อย่างชัดเจน 
ทกุช่องรายการ	โดยมกีลุม่เป้าหมาย	ทัง้ลกูค้าในกลุม่เมอืงและชนบท	
ซึ่งซีดีเอ็นได้เพ่ิมช่องรายการท่ีน่าสนใจและมีความโดดเด่นมากขึ้น	 
เช่น	 ข่าว	 สารคดี	 ภาพยนตร์	 การ์ตูน	 เพลง	 และรายการอ่ืนๆ	 
อกีหลายรายการ	ซดีีเอน็เป็นผูใ้ห้บรกิารรายแรกในประเทศกัมพชูา
ทีอ่อกอากาศแบบความคมชดัสงู	หรอืออกอากาศด้วยระบบ	High-
Definition	 (HD)	ตั้งแต่ปี	 2556	นอกจากนี้ในปี	 2558	ที่ผ่านมา	 
ซดีเีอน็ได้ท�าการปรบัเปลีย่นระบบออกอากาศจาก		DVB-S1	MPEG	2	
เป็น	DVB-S2	MPEG	4	เพื่อให้สามารถรองรับจ�านวนช่องโทรทัศน์	
HD	 ในอนาคตที่มีมากขึ้น	 ตามแผนงานท่ีจะเพิ่มจ�านวนช่อง 
ภาษากมัพูชาทีม่ากขึน้	และเป็นการป้องกันการลกัลอบรบัชมสญัญาณ	
จากกล่องที่ไม่ได้ผ่านการจัดจ�าหน่ายที่ถูกต้องจากทางบริษัท			

การตลาดและการแข่งขัน

(1)	 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

l  การจ�าหน่ายอุปกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทียม

ปัจจบุนัในตลาดมอุีปกรณ์รบัสญัญาณโทรทศัน์หลากหลายรปูแบบ	
เช่น	จานรบัสญัญาณผ่านดาวเทยีม	เคเบลิท้องถิน่	และเสาอากาศทัง้
แบบ	 อนาล็อกและดิจิตอล	 ท�าให้ตลาดมีการแข่งขันท่ีค่อนข้างสูง	 
โดยเฉพาะการแข่งขันทางด้านราคาและช่องรายการ	ท�าให้ซีดีเอ็น
ต้องปรบัตวัให้อยูใ่นสภาวะผูน้�าของตลาดอยูเ่สมอ	โดยในปีทีผ่่านมา
มีผู้ค้ารายใหม่ที่พยายามน�าชุดอุปกรณ์รับสัญญาณเข้ามาจ�าหน่าย
เพื่อลักลอบรับชมสัญญาณของทางบริษัท	 อยู่หลายราย	 แต่ทาง

บริษัทได้ด�าเนินการปรับเปลี่ยนระบบอยู่ตลอดเวลาเพื่อป้องกัน
การลักลอบรับชม			

l  บริการให้เช่าช่องสัญญาณ

ซดีเีอน็ได้ท�าการปรบัเปลีย่นระบบออกอากาศจาก	DVB-S1	MPEG	
2	 เป็น	 DVB-S2	MPEG	 4	 เพื่อให้สามารถรองรับการจ�านวนช่อง
โทรทัศน์	 ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	 รวมถึงเพื่อรองรับความ
ต้องการที่เพิ่มขึ้นของการใช้งานช่องสัญญาณที่ออกอากาศแบบ	
HD	 ที่เป็นจุดขายหลักของซีดีเอ็น	 โดยยังไม่มีผู้ให้บริการรายอื่น
สามารถให้บริการได้

(2)		 การตลาดและการขาย

การตลาดและการขายแบ่งตามประเภทการให้บริการออกเป็น	 
2	กลุ่มบริการ	คือ

l  กลุ่มจ�าหน่ายชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม

ซีดีเอ็นยังคงท�าการจ�าหน่ายผ่านตัวแทนจ�าหน่ายหลักเพื่อกระจาย
สินค้าผ่านช่องทางจัดจ�าหน่ายไปยังร้านค้าในแต่ละจังหวัด	 โดย
แต่ละพื้นที่มีทีมติดต้ังและสนับสนุน	 ซึ่งซีดีเอ็นจะช่วยตัวแทนใน
การท�าการตลาดและโปรโมช่ันควบคู่กนัไป	โดยในปี	2558	ได้มกีาร
เพิม่จ�านวนร้านค้าทีจ่ดัจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เพิม่ขึน้อกี	3	แห่ง	เพือ่ให้
ครอบคลุมการขยายตัวของยอดขายพี่เพิ่มมากขึ้น

l  กลุ่มบริการให้เช่าช่องสัญญาณ 

ซีดีเอ็นเน้นการเข้าไปติดต่อกับผู้ให้บริการโทรทัศน์โดยตรง	 ท้ังใน
ส่วนของสถานีโทรทัศน์	 ผู้ให้บริการเคเบิลท้องถิ่น	 รวมถึงผู้ผลิต
ส่ือรายใหม่	 ที่ต้องการท�ารายการเพื่อออกอากาศบนแพลทฟอร์ม
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในประเทศกัมพูชา	 โดยเฉพาะผู้ให้บริการ
โทรทัศน์ที่ต้องการออกอากาศในระบบ	 HD	 โดยในปี	 2558	 ได้มี
การเช่าช่องสัญญาณเพิ่มขึ้นในระบบรวมจ�านวน	5	ช่อง	 โดยแบบ
เป็น	HD	จ�านวน	1	ช่อง	และ	SD	จ�านวน	4	ช่อง

ลักษณะลูกค้าและความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับซีดีเอ็น

l  การจ�าหน่ายอุปกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทียม

กลุม่ลกูค้า	ได้แก่	ตวัแทนจ�าหน่ายเครือ่งใช้ไฟฟ้าหรอืจานดาวเทยีม	 
ห้างสรรพสินค้า	รวมถึงกลุ่มผู้ใช้บริการที่เป็น	End	User	

l  การให้บรกิารให้เช่าช่องสัญญาณ	

กลุม่ลกูค้า	 คอื	 ผูป้ระกอบการ	 โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในประเทศ
กัมพูชา

3. ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ

บริษัทมีการให้บริการธุรกิจโทรศัพท์ผ่านการลงทุนใน	 บริษัท	 
เชนนิงตัน	 อินเวสเม้นท์ส	 ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์	 
ซึ่งประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ ้นในบริษัทอื่น	 (Holding	 
Company)	 ป ัจจุบันมีกิจการในเครือ	 1	 คือ	 บริษัท	 ลาว	 
เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์	จ�ากัด	
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บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จํากัด (แอลทีซี)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ลักษณะบริการ

แอลทีซี ได้รับสิทธิในการบริการด้านโทรคมนาคมในประเทศลาว
เพื่อด�าเนินกิจการโทรคมนาคม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

l  โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Digital Phone Service (GSM  
 900/1800/ WCDMA 2100, LTE 1800 MHz)) 

l  โทรศัพท์โครงข่ายพื้นฐาน (Public Switched Telephone  
 Network (PSTN)) 

l  บรกิารโทรศพัท์พืน้ฐานไร้สายระบบ (Fixed Wireless Local  
 Loop - GSM)

l  บริการอินเทอร์เน็ต (Fixed Broadband internet,  
 ADSL and FTTH) บริการสายวงจรเช่า (Leased Line  
 service)  และ Mobile Broadband (Internet SIM card,  
 MBB ในบริการโทรศัพท ์ เคลื่อนท่ี ท้ังแบบรายเดือน  
 และแบบเตมิเงนิ)

l  บริการโทรข้ามแดนอัตโนมัติ (International Roaming  
 Service) 

l  บริการเสริม (Value-added service) ส�าหรับโทรศัพท์เคลือ่นที่

ลักษณะรายได้

l  ค่าบริการโทรศัพท์ภายในประเทศ และต่างประเทศ 

l  ค่าเช่าบริการเลขหมายต่อเดือน 

l  ค่าขายเครื่องรับโทรศัพท์พื้นฐานไร้สายระบบ (Fixed  
 Wireless Local Loop - GSM) และซิมการ์ด 

l  ค่าบริการรายเดือนอินเทอร์เน็ต ค่าบริการสายวงจรเช่า 

l  ค่าบริการโทรข้ามแดนอัตโนมัติ (IR) และค่าส่วนแบ่ง 
 ต่างประเทศ (IC) และภายในประเทศ

l  ค่าบริการส�าหรับบริการเสริม (Value-added service)

การตลาดและการแข่งขัน

(1)  ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ปัจจุบัน ประเทศลาวมีผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน 3 รายคือ  
แอลทีซี ETL และ UNITEL และมีผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
4 รายคือ แอลทีซี ETL BEELINE และ UNITEL โดยแอลทีซี 
มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1, UNITEL เป็นอันดับ 2, ETL  
เป็นอนัดบั 3 และ BEELINE เป็นอนัดับท่ี 4 โดยที ่ETL เป็นหน่วยงาน 
ของรัฐบาล ส่วน UNITEL เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างรัฐบาลกับ
บริษัทจากประเทศเวียดนาม (Viettel) ส่วน BEELINE เป็นบริษัท
เอกชนผู้ถือหุ้นเป็นกลุ่มบริษัทจากประเทศรัสเซีย (VIMPELCOM) 
ส�าหรับบริการอินเทอร์เน็ตมีผู้ให้บริการหลักอยู่ด้วยกัน 6 ราย 

ได้แก่ แอลทีซี, ETL, Planet Online, UNITEL, BEEINE และ Sky 
Telecom   

ระบบโทรคมนาคมในประเทศลาวได้มีการพัฒนาอย่างมากในช่วง 
ปีที่ผ่านมา ซึ่งเทคโนโลยีที่ได้น�าเข้ามาใช้เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ตามแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านโทรคมนาคมของ
ตลาดโลก แอลทีซีได้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 3G เป็น
รายแรกของประเทศลาว และมีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ในทุก
จังหวัด และได้มีการปรับปรุงการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ใน
ระบบ 3G อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต 
บนระบบมือถือ (Mobile Broadband) ได้มีการเติบโตอย่างมี 
นัยส�าคัญในปี 2558 ทางแอลทีซีได้มีการปรับปรุงระบบ data 
core network และได้มีการขยายการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในระบบ 4G ในเมืองหลักและเมืองเศรษฐกิจ โดยมีสถานีการให้
บริการทั้งหมด 200 สถานีในปี 2558 ส่วนผู้ให้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่อย่าง UNITEL เองมีการเปิดการให้บริการ 4G ตามหลัง
ทางด้าน แอลทีซี ในนครหลวงเวียงจันทน์และเมืองเศรษฐกิจ  
ส่วนผู้ให้บริการอีกสองราย ETL และ BEELINE ได้เปิดให้บริการ
เฉพาะแต่ 3G เท่านั้น แอลทีซีมีผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนทั้งหมด
จ�านวน 1,947,996 ราย และมส่ีวนแบ่งตลาด 52% (ณ ส้ินปี 2558)   

ในขณะเดียวกันบริการโทรศัพท์พื้นฐานไร้สายระบบ (Fixed  
Wireless Local Loop - GSM) ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาเพื่อให้
ใช้งานบนเครอืข่ายเดยีวกบัระบบโทรศัพท์เคล่ือนที ่แต่ได้มกีารแยก
และจดัสรร prefix number และ numbering plan ทีแ่ตกต่างกัน  
และมกีารจ�ากดัพ้ืนทีก่ารให้บรกิารตาม numbering plan ของแต่ละ 
จังหวัดให้สามารถใช้ได้ในเฉพาะพื้นท่ีให้บริการของจังหวัดนั้นๆ 
โดยการก�าหนดควบคุมของกระทรวงไปรษณีย์ โทรคมนาคม  
และการส่ือสาร ประกอบกบัมอีตัราค่าบรกิาร การโทรต่อนาททีีต่�า่กว่า 
บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีทั้งระบบแบบรายเดือน และแบบเติมเงิน  
พร้อมกันนั้นเครื่องโทรศัพท์ที่น�าเข้ามาท�าตลาดของผู้ให้บริการ 
มีราคาที่ไม่แพง สมเหตุสมผล จึงท�าให้ลูกค้าที่ต้องการใช้บริการ
เฉพาะการโทรเพียงอย่างเดียว จะนิยมในการใช้บริการนี้มากกว่า
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าในเขตต่างจังหวัด 
โดยมีลูกค้า ณ สิ้นปี 2558 ประมาณ 500,000 ราย

ส่วนบริการอินเทอร์เน็ต (Mobile broadband และ Internet 
SIM Card) ซึง่ให้บรกิารเฉพาะดาต้าเท่านัน้ ได้เป็นทีน่ยิมจากลกูค้า 
อย่างมาก โดยมีตัวเลขของจ�านวนลูกค้าและรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่าง
มีนัยส�าคัญในปี 2558 มีจ�านวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตซิมการ์ด
ทั้งหมดประมาณ 525,352 ราย

โดยรวมแล้วการให้บริการแบบไร้สาย (Wireless Services)  
ซึ่งประกอบไปด้วยบริการ

l  โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Digital Phone Service )

l  บริการโทรศัพท์พื้นฐานไร้สายระบบ (Fixed Wireless  
 Local Loop - GSM)

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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l  การบริการอินเทอร์เน็ต  Mobile Broadband - Internet  
 SIM Card

เฉพาะแอลทีซีจะมีจ�านวนผู้ใช้บริการทั้งหมดประมาณ 2,517,126 
ราย (ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558) 

กระทรวงไปรษณย์ี โทรคมนาคม และการสือ่สารของประเทศลาว  
ยังคงควบคุมราคาการให้บริการทางด้านโทรคมนาคมและ 
ไม่อนุญาตให้ผู ้ให้บริการทุกรายท�าแผนส่งเสริมการขายแบบ 
ลดราคาและให้มูลค่าในการโทรฟรี แต่มีการยืดหยุ่นในการท�าแผน
ส่งเสรมิการขายโดยก�าหนดให้ลดราคาค่าบรกิารไม่ต�า่กว่าครึง่หนึง่ 
ของราคามาตรฐานและสามารถท�าได้ไม่เกินครัง้ละ 7 วนั สะสมไม่เกนิ  
90 วนัต่อปี และก�าหนดให้ผูใ้ช้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีแ่บบเติมเงนิ 
ของทุกผู้ให้บริการทุกรายต้องมีการลงทะเบียนจึงสามารถที่จะใช้ 
บริการได้ และทางรัฐบาลให้ความส�าคญัในการแข่งขนัทางด้านคุณภาพ 
ของการบริการเพื่อผลประโยชน์ต่อผู้บริโภค แอลทีซียังคงรักษา
ระดับรายได้ต่อผู้ให้บริการ (ARPU) โดยเฉพาะในส่วนของบริการ 
Non-Voice ได้มีการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2558 ลูกค้า
รวมของตลาดส�าหรบับรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีแ่ละบรกิารโทรศพัท์
พื้นฐานแบบไร้สายมีประมาณ 4.5 ล้านเลขหมาย (นับเฉพาะส่วน
ลูกค้าที่มีการใช้งานและสร้างรายได้) โดยรวมลูกค้ายังเป็นแบบ
ระบบเติมเงินมากกว่าร้อยละ 95 ของลูกค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่
ทั้งหมด

(2)  การตลาดและการขาย

แอลทซีไีด้เตรียมการเพือ่รองรบัการแข่งขนัทีจ่ะเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง 
โดยมุ่งเน้นการขยายโครงข่ายอย่างเหมาะสมเพื่อขยายพื้นที่และ
โครงข่ายให้บริการให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ และมุ่งเน้นการให้
บริการที่มีคุณภาพและการสร้างความสัมพันธ์กับตัวแทนจ�าหน่าย 
(Partner Relationship Management) และลูกค้าสัมพันธ์  
(Customer Relation Management) ประกอบกับการบริหาร
จัดการช่องทางจัดจ�าหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ขยายหน่วยงาน
บริการลูกค้า (Customer Service and Call Center) เพื่อรองรับ
การขยายตัวของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในแต่ละบริการ

แอลทซีไีด้เน้นการแบ่ง segmentation ของแต่ละบรกิารให้มคีวาม
ชัดเจนยิ่งข้ึน โดยมี MPHONE เป็นแบรนด์หลักส�าหรับบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยการท�าตลาดแบบเจาะจงพื้นที่ (Localize 
Marketing) น�าเสนอบริการตาม Life Style ของแต่ละกลุ่มลูกค้า 
เจาะตลาดกลุม่ลกูค้าใหม่ เช่น กลุม่เดก็ทีอ่ายตุ�า่กว่า 14 ปีลงมา และ
กลุ่มลูกค้าระดับองค์กรให้มากข้ึน นอกจากน้ัน ยังให้ความส�าคัญ
ในการการท�าตลาดส�าหรับการให้บริการด้าน DATA โดยบริการ 
อินเทอร์เน็ตได้มีการปรับปรุงระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพสูง  
เพื่อรองรับกลุ ่มลูกค้าระดับองค์กรท่ีมีความต้องการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยระบบสายเช่า (Leased line)  
และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสายเคเบิ้ลใยแก้ว (Fiber  
transmission to Home - FTTH) รวมทั้ง การรวมและเชื่อมโยง 
การบริการแต่ละอย่างเข้าด้วยกัน (Service Convergence)  
เพื่อยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้า

นอกจากนัน้ แอลทซียีงัมกีารด�าเนนิการและพฒันาระบบสนบัสนนุ
การให้บรกิาร (Business Support System) เพือ่การให้บรกิารแก่
ลกูค้ามปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ หลงัจากได้มกีารตัง้หน่วยงาน Network 
Operation Center (NOC) เพื่อติดตามและแก้ไขระบบเครือข่าย
ให้มีประสิทธิภาพในปี 2557 และในปี 2558 นี้ก็ได้ด�าเนินการ 
ตัง้หน่วยงาน Service Operation Center (SOC) เพือ่ตดิตามและ
แก้ไขปัญหาการบริการต่างๆ แก่ลูกค้าในแต่ละบริการ 

ทั้งนี้ เพื่อการรักษาต�าแหน่งผู้น�าในตลาดและเพื่อให้ได้การบริการ
และเครือข่ายที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล อีกทั้ง สร้าง
ความพงึพอใจและประทบัใจต่อผู้ใช้บริการ โดยมหีน่วยงานควบคมุ
คุณภาพของเครือข่ายโดยเฉพาะ เพื่อตรวจสอบเครือข่ายให้มี
คุณภาพและประสิทธภิาพอย่างสม�า่เสมอ นอกจากนัน้ ทางแอลทซีี
ได้รับใบรับรอง ISO 9001-2008 ในด้านการบริการลูกค้าโทรศัพท์
เคล่ือนที่เป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศลาว และในเดือน
กนัยายน ปี 2558 กไ็ด้รบัใบรบัรอง ISO/IEC 27001: Information 
Security Management System (ISMS) ซึ่งจะเป็นรายแรกและ
รายเดียวในประเทศลาว

ลักษณะของลูกค้าและความสัมพันธ์กับลูกค้า

ลูกค้าของแอลทซีีประกอบไปด้วยกลุ่มประชาชนทัว่ไป องค์กรธรุกจิ
ระหว่างประเทศ บริษัททั่วไป และองค์กรต่างๆ ของรัฐ และคู่ร่วม
ธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยทางแอลทีซีได้ให้ความ
ส�าคัญกับลูกค้า และทั้งในส่วนที่เป็นรายย่อยและลูกค้าองค์กร 
รายใหญ่ โดยได้มีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าตามระบบ  
Customer and Partner Relation Management อย่างต่อเนือ่ง

สิทธิและข้อจํากัดในการประกอบธุรกิจ

แอลทีซีเป็นกิจการร่วมค้าซึ่งตามสัญญาร่วมทุนเพื่อด�าเนินกิจการ
โทรคมนาคมในประเทศลาว แอลทีซี ได้รับสิทธิให้บริการด้าน
โทรคมนาคมในประเทศลาวเป็นระยะเวลา 25 ปี ตั้งแต่ปี 2539  
ถึง ปี 2564 เมื่อครบก�าหนด 25 ปี ตามสัญญาร่วมทุน บริษัท  
เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี ลิมิเต็ด ต้องโอนหุ้นของแอลทีซี ให้
แก่รัฐบาลของประเทศลาวโดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ

และในไตรมาสที่สามของปี 2558 ทางรัฐบาลลาว และ บริษัท 
เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี ลิมิเต็ด ได้เซ็นสัญญาร่วมทุน 
ฉบับใหม่ เพื่อต่อสัมปทานต่อไปอีก 25 ปี โดยเริ่มจากปี 2565  
ถึงปี 2589 นับเป็นการวางรากฐานการด�าเนินธุรกิจของแอลทีซี 
ในประเทศลาวอย่างยั่งยืน 

ในปี 2558 แอลทีซีได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลส�าหรับ 
ผลประกอบการประจ�าปี 2557 เป็นจ�านวน 18 ล้านดอลลาร์สหรฐั
โดยตลอดระยะเวลา 19 ปี ที่ผ่านมาจนถึงส้ินปี 2558 แอลทีซี 
ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ทั้งหมดจ�านวน 171.5  
ล้านดอลลาร์สหรัฐ และช�าระเต็มจ�านวนโดยไม่มีเงินปันผล 
ค้างจ่าย ณ สิ้นปี 2558
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รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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ปัจจัยความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าการด�าเนินธุรกิจใดๆ ย่อมต้อง 
เผชิญกับความเสี่ยงต่างๆ ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การเงิน การเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม 
ทางเทคโนโลยี ตลอดไปถึงการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศของโลก  
สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สามารถส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ 
ของบริษัท ปัจจุบนั บรษิทั ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) ประกอบธรุกจิหลัก 
3 ประเภท คอื (1) ธรุกจิดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่ง (2) ธรุกจิ 
อินเทอร์เน็ตและส่ือ และ(3) ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ  
โดยแต่ละสายธุรกิจย่อมมีปัจจัยความเสี่ยงท่ีแตกต่างกัน ทั้งจาก
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงขึ้นเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆ โดยคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงจะประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่เป็น
ความเสี่ยงทั่วไป และความเสี่ยงเฉพาะกิจการ โดยจะท�าการ
ประเมินความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกไตรมาส และน�าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาทบทวน และก�าหนดมาตรการในการ
ป้องกันความเสี่ยง 

ส�าหรับข้อมูลที่ได้แสดงต่อไปนี้ จะอธิบายถึงปัจจัยความเสี่ยงที่ม ี
นัยส�าคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการ ฐานะทาง 
การเงิน ผลการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงมาตรการป้องกันและบรรเทา
ความเสี่ยงของบริษัท

 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ความเสี่ยงในการดําเนินการเพื่อให้ ได้มาซ่ึงสิทธิในการ 
ใช้งานวงโคจร และการอนุญาตที่เกี่ยวข้องในการจัดส่ง
ดาวเทียมเพ่ิมเติม รวมไปถึงความเสี่ยงในการไม่สามารถนํา
ดาวเทียมขึ้นใช้งานทันต่อความต้องการของลูกค้า

เมื่อบริษัทมีแผนงานในการจัดส่งดาวเทียมเพิ่มเติม บริษัทจะต้อง
จัดหาต�าแหน่งวงโคจรส�าหรับดาวเทียมดังกล่าวตามกระบวนการ 
ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International  
Telecommunications Union หรือ “ITU”) ผ่านหน่วยงาน
ของรัฐที่รับผิดชอบ (Administration) นอกจากน้ัน ยังจะต้อง 
ได้รับการอนุญาตที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม เพือ่ให้สามารถน�าดาวเทยีมมาให้บรกิารในวงโคจรได้

บริษัทมีแนวทางด�าเนินการในการที่จะจัดหาต�าแหน่งวงโคจร 
เพิ่มเติม รวมทั้ง การได้รับอนุญาตต่างๆ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ  
อาทเิช่น การส่งเอกสารการจองต�าแหน่งวงโคจร และการประสานงาน 
ความถี่เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) หรือการ 
ขออนุญาตที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานอ่ืนๆ เป็นต้น ทั้งน้ี อาจมี 
บางกรณท่ีีบรษิทัมีความจ�าเป็นจะต้องเริม่ด�าเนนิโครงการดาวเทียม
ไปก่อนในส่วนทีส่ามารถด�าเนนิการได้ เนือ่งจากการสร้างดาวเทยีม
แต่ละดวงต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างอย่างน้อยเป็นเวลา  
2 - 3 ปี ซึ่งอาจท�าให้ไม่สามารถตอบสนองแผนทางธุรกิจได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ 

ดงันัน้ ในบางกรณบีริษทัอาจจ�าเป็นต้องเตรยีมงานบางส่วนส�าหรบั
โครงสร้างพื้นฐานในการให้บริการดาวเทียมในอนาคตของบริษัท 
เพื่อที่จะสามารถน�าดาวเทียมขึ้นใช้งานได้ทันก�าหนดเวลาตาม
แผนธุรกิจก่อนที่การประสานงานความถี่หรือการได้รับอนุญาตที่
เกี่ยวข้องต่างๆ จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยบริษัทจะท�าการเจรจา
เงื่อนไขสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างระมัดระวัง เพื่อลดความเสี่ยง
ทีอ่าจเกดิขึน้ได้จากกรณกีารออกใบอนญุาตล่าช้า อาทเิช่น เง่ือนไข
ในการส่งมอบงาน ตารางเวลา การช�าระค่าก่อสร้าง การขยายเวลา
ของสัญญา และเงื่อนไขการสิ้นสุดของสัญญา เป็นต้น

ทั้งน้ี ความเส่ียงในการได้มาซ่ึงสิทธิในการใช้งานวงโคจร และ 
การอนุญาตที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งดาวเทียมเพิ่มเติมดังกล่าว 
ข้างต้นนั้น อาจจะส่งผลถึงการที่บริษัทไม่สามารถน�าดาวเทียม 
ขึน้ใช้งานทนัต่อความต้องการของลูกค้า ท�าให้เสียโอกาสทางธรุกจิ  
บริษัทจึงต้องมีการบริหารความเส่ียงของการด�าเนินโครงการ โดย
บริหารจัดการองค์ประกอบส�าคัญในการด�าเนินโครงการดาวเทียม 
ทุกองค์ประกอบร่วมกัน ทั้งการขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ  
ที่เกี่ยวข้อง (Regulation) การท�าให้โครงการมีความคุ ้มค่า
ในการลงทุน (Commercial) และการด�าเนินการทางเทคนิค
ต่างๆ ทั้งการออกแบบและการจัดสร้างดาวเทียม (Technical)  
อาทิ เช่น การหาทางลดระยะเวลา หรือการหาทางเลือกอื่นๆ ของ
การด�าเนินงานบางส่วน การให้ลูกค้าจองช่องสัญญาณล่วงหน้า
ก่อนยิงดาวเทียม การเจรจาและหาแนวทางแก้ปัญหาให้กับลูกค้า 
กรณีการด�าเนินงานบางส่วนล่าช้า ฯลฯ โดยมีเป้าหมายที่จะ 
บริหารจัดการให้สามารถน�าดาวเทียมขึ้นใช้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าได้ในที่สุด
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 ความเสี่ยงในการดําเนินงาน 
1. ความเสี่ยงจากอายุการใช้งานของดาวเทียมสั้นลง

ปัจจุบันดาวเทียมส่วนใหญ่จะมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15 ปี  
แต ่ยังมีป ัจจัยอื่นๆ ท่ีมีผลต่ออายุการใช ้งานของดาวเทียม 
เช่น คุณภาพของโครงสร้าง ความแข็งแกร่งและความทนทาน 
ของอุปกรณ์ต่างๆ จรวดท่ีใช้ส่งดาวเทียม ประสิทธิภาพในการ
จัดส่งดาวเทียมขึ้นสู ่วงโคจร ตลอดจนปริมาณการใช้เช้ือเพลิง
ของดาวเทียม และทักษะความสามารถในการควบคุมดาวเทียม
ในสภาวการณ์ต่างๆ ดังนั้น บริษัทอาจสูญเสียลูกค้าและรายได้
หากดาวเทียมของบริษัทมีอายุการใช้งานสั้นกว่าที่ได้คาดการณ์
ไว้ และบริษัทไม่สามารถจัดหา หรือส่งดาวเทียมดวงใหม่แทน 
ได้ทันเวลา ดังนั้น วิศวกรดาวเทียมของบริษัทจะท�าการประเมิน 
อายุดาวเทยีมทีเ่หลืออยูต่ลอดเวลา และถ้าดาวเทยีมใกล้หมดอายลุง  
ก็จะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณามาตรการป้องกันแก้ไข  
ทั้งโดยการเช่าดาวเทียมจากผู้ประกอบการรายอื่น หรือพิจารณา
ลงทุนสร้างดาวเทียมดวงใหม่เพื่อทดแทนดาวเทียมที่ก�าลังจะ 
หมดอายุลง

นอกจากนี้เพื่อให้เกิดความม่ันใจในการจัดการความเสี่ยงจากการ 
ที่อายุการใช้งานของดาวเทียมสั้นลง บริษัทได้ด�าเนินการจัดการ 
ด้านบุคลากร และกระบวนการปฏบิตังิาน ซ่ึงการปฏบิติังานควบคมุ
ดาวเทียม ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความช�านาญ ในด้านการ
ควบคมุและปฏบัิตกิาร ทีไ่ด้รบัการอบรมและฝึกงานเป็นระยะเวลา
ประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปี เป็นอย่างน้อย เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงาน
มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากการปฏิบัติงานควบคุมดาวเทียมน้ันด�าเนินการโดยมนุษย์  
จึงมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดความผิดพลาดข้ึนได้ ดังน้ัน เพื่อ 
หลีกเล่ียงความผดิพลาดในการปฏบิตังิานโดยเฉพาะการส่งสญัญาณ
ติดต่อขึ้นไปบนดาวเทียมเพื่อควบคุมการท�างานของดาวเทียมจึง
ต้องมีระบบการตรวจสอบความถูกต้องของค�าส่ังก่อนที่จะมีการ
ส่งค�าสั่งทุกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีท่ีเกิดความผิดพลาดในการส่งค�าสั่ง 
เพ่ือควบคุมดาวเทียม บริษัทได้ก�าหนดขั้นตอน และวิธีการแก้ไข
ปัญหาทางวิศวกรรมไว้เป็นการล่วงหน้าแล้ว 

2. ความเสีย่งจากการทีด่าวเทยีมอาจเกดิความเสยีหายหรือ
เกิดความบกพร่องในขณะที่อยู่ในวงโคจร 

ดาวเทียมเป็นงานสร้างทางวิศวกรรมขั้นสูง และเม่ือมีการส่ง
ดาวเทียมเข้าสู่วงโคจรแล้ว ดาวเทียมอาจได้รับความเสียหายจาก
การขัดข้องของระบบการท�างานของดาวเทียม พายุสุริยะ หรือ
การชนกันระหว่างดาวเทียมกับวัตถุต่างๆ ในอวกาศ เป็นต้น ซึ่ง
อาจส่งผลให้ดาวเทียมได้รับความเสียหาย ท�าให้ความสามารถใน
การให้บริการถ่ายทอดสัญญาณลดลงชั่วคราวหรือถาวร หรือเกิด
ความเสียหายทั้งหมด ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการ 
และอาจท�าให้สูญเสียลูกค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือ สูญเสีย
โอกาสในการหาลูกค้าใหม่ในระหว่างการจัดหาดาวเทียมดวงใหม่
มาให้บริการแทน 

อย่างไรก็ตาม ผู ้จัดสร้างดาวเทียมได้ออกแบบให้ดาวเทียม 
มีคุณลักษณะที่สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมบนอวกาศ 
ที่เลวร้าย ซ่ึงท�าให้ดาวเทียมมีความน่าเช่ือถือ (Reliability)  
สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล บริษัทได้จัดเตรียมแผนการเพื่อ
รองรับผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกค้า หากเกิดความเสียหาย 
ขั้นรุนแรงขึ้นกับดาวเทียมดวงใดดวงหนึ่งจนหมดสภาพการใช้งาน 
โดยมีแผนที่จะด�าเนินการให้ผู ้ ใช ้บริการส่วนหนึ่งย ้ายมาใช้ 
ช่องสัญญาณที่ยังคงว่างอยู่ในดาวเทียมไทยคมที่เหลือ นอกจากน้ี 
บริษัทได้เจรจาร่วมกับผู ้ให้บริการรายอื่นถึงความเป็นไปได้ใน 
การเช่าช่องสัญญาณจากดาวเทียมอื่นชั่วคราว เพื่อให้ผู้ใช้บริการ
สามารถโอนการใช้งานไปได้ในระหว่างที่บริษัทเร่งด�าเนินการสร้าง
ดาวเทียมขึ้นเพื่อทดแทน ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้ระยะเวลาประมาณ 
24 - 30 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของดาวเทียม 

บริษัทได้ตระหนักถึงความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นกับดาวเทียมขณะที่ 
อยู่ในวงโคจรค้างฟ้า ดังนั้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงภัยดังกล่าว 
ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจึงได้จัดท�าประกันภัยดาวเทียมเพื่อคุ้มครอง
ความเสีย่งภยัทกุชนดิ (All Risks) โดยกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร และบรษัิทเป็นผูร้บัผลประโยชน์ร่วมกนัในส่วนของ
ดาวเทียมไทยคมภายใต้สัญญาสัมปทาน กรมธรรม์ประกันภัยที่
จัดท�าขึ้นนั้นเป็นแบบ Full Coverage with Partial Loss ซึ่ง
เป็นกรมธรรม์ปีต่อปี กล่าวคือ บริษัทสามารถเรียกร้องค่าเสียหาย 
ในทนัททีีด่าวเทยีมได้รบัความเสยีหายเพยีงบางส่วน ในการเรยีกร้อง 
ค่าสนิไหมทดแทนจากบรษิทัผูร้บัประกนัภยั บรษัิทจะต้องยืน่หนงัสอื 
แจ้งความเสียหาย (Notice of Loss) และหนังสือพิสูจน์ความ 
เสียหาย (Proof of Loss) ให้บริษัทผู้รับประกันภัย และเมื่อบรรลุ
ข้อตกลง บริษัทจึงจะได้รับเงินค่าสินไหมทดแทน

มูลค ่าประกันภัยดั งกล ่าวมีมูลค ่ า เท ่ ากับมูลค ่าทางบัญช ี
ของดาวเทียม ณ ระยะเวลาที่ท�าประกันภัย อย่างไรก็ตาม มูลค่า
ประกันภัยดังกล่าวไม่ครอบคลุมผลเสียหายจากการสูญเสียรายได้ 
อันสืบเนื่องมาจากการเสียหายของดาวเทียม ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อผลประกอบการของบริษัท 

อนึ่ง กรมธรรม์ประกันภัยของกิจการดาวเทียม จะไม่ครอบคลุม
เหตุการณ์ต่อไปนี้

1. ภาวะสงคราม การคุกคาม หรือการป้องกัน หรือการกระท�า 
 อันน�าไปสู่สงครามโดยรัฐบาล หรือการใช้ก�าลังทางทหาร

2. อุปกรณ์ต่อต้านดาวเทียม หรืออุปกรณ์เกี่ยวข้องกับระเบิด 
 ปรมาณู หรือนิวเคลียร์

3. การก่อกบฏ การก่อความไม่สงบ การจลาจล การนัดหยุดงาน  
 การปฏิวัติ สงครามกลางเมือง การก่อการร้าย

4. การยึดทรัพย์โดยหน่วยงานรัฐบาล

5. ปฏิกิริยาตอบสนองของนิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสีของ 
 นิวเคลียร์ ที่ตกค้าง โดยทางตรงหรือทางอ้อมอันท�าให้เกิด 
 การสูญเสีย/เสียหายต่อดาวเทียม ยกเว้นกัมมันตภาพรังส ี
 ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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6. คลื่นกระแสไฟฟ้า หรือคลื่นความถี่รบกวน 

7. ความตัง้ใจ หรอืเจตนาในการกระท�าของผูเ้อาประกนั หรอืผู้ม ี
 อ�านาจในการกระท�า อันก่อให้เกิดการสูญเสียหรือเสียหาย 
 ของดาวเทียม

 ความเสี่ยงอันเกี่ยวข้องกับการเงิน 
1. ความเสี่ยงจากการที่รายได้หลักของบริษัทขึ้นอยู่กับการ
ให้บริการแก่ลูกค้าหลักเพียงน้อยราย

รายได้หลักของบริษัทข้ึนอยู่กับการให้บริการแก่ลูกค้าหลักเพียง 
น้อยราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม
และการส่ือสารโทรทัศน์ หากลูกค้าหลักรายใดรายหนึ่งประสบ
ปัญหาด้านการเงนิ หรอืได้รบัการตดิต่อจากผูป้ระกอบการดาวเทยีม
รายอื่น ลูกค้าหลักรายดังกล่าวอาจยกเลิกสัญญา หรือไม่ต่อสัญญา 
กบับรษัิท ซึง่อาจก่อให้เกดิผลกระทบในทางลบต่อผลประกอบการ 
ของบริษัท เนื่องจากบริษัทต้องใช้เวลาในการหาลูกค้ารายใหม ่
มาทดแทน อย่างไรก็ตาม ท่ีผ่านมาลูกค้าหลักของบริษัทได้ช�าระ
ค่าบริการอย่างสม�่าเสมอ โดยเฉพาะลูกค้าด้านการสื่อสารโทรทัศน์ 
เนื่องมาจากลูกค้ามีความจ�าเป็นต้องใช้บริการช่องสัญญาณ 
ดาวเทยีมเพ่ือออกอากาศรายการโทรทศัน์อย่างต่อเนือ่ง นอกจากนี้ 
การเปลีย่นไปใช้ดาวเทยีมดวงอืน่จะท�าให้มต้ีนทนุและความยุง่ยาก 
ในการปรับเปลี่ยนแนวรับของจานดาวเทียม ซ่ึงเป็นข้อจ�ากัด
ประการส�าคัญหากลูกค้าจะเปลี่ยนไปใช้ดาวเทียมของผู้ให้บริการ
รายอื่น

บริษัทได้ลงนามในสัญญาให้บริการระยะยาวกับลูกค้าหลัก โดย
เน้นคุณภาพการให้บริการท่ีดี รวมท้ังการน�าเสนอรูปแบบบริการ
ทางเทคนคิและทางธรุกจิทีม่คีวามยดืหยุน่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า เพื่อช่วยให้ธุรกิจของลูกค้าเติบโต นอกจากน้ี 
บริษัทได้รักษาความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้าอย่างสม�่าเสมอเพื่อสร้าง
ความพึงพอใจและความร่วมมืออันดีระหว่างกัน

2. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บรษิทัให้บริการสือ่สารผ่านดาวเทยีมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
และมกีารด�าเนนิธุรกจิให้บรกิารโทรศัพท์ในต่างประเทศ บรษิทัจึงม ี
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการมีรายรับ รายจ่าย  

รวมถึงการกู้ยืมเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งการเปล่ียนแปลง 
อัตราแลกเปล่ียนจะส่งผลกระทบต่องบการเงินและกระแสเงินสด
ของบริษัท

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการท่ี
บริษัทท�าธุรกรรมเกี่ยวกับสกุลเงินตราต่างประเทศที่อาจก่อให้เกิด
ผลก�าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งรวมถึงการใช้อนุพันธ์
ทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนที่ส�าคัญ ได้แก่

1. การเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจโลก 

2. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินการคลัง

ทั้งน้ี บริษัทมีนโยบายในการบริหารและป้องกันความเส่ียง โดย
จะพิจารณาจากฐานะสุทธิของรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 
กล่าวคือ บริหารโครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายให้มีความสมดุล
กัน ในกรณีที่เกิดมีความไม่สมดุล บริษัทอาจใช้วิธีการป้องกัน
ความเส่ียงด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การท�าสัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า (Foreign Exchange Forward หรือ 
Forward Contract) การท�าสัญญาสิทธิในการซื้อหรือขายเงิน
ตราต่างประเทศในอนาคต (Options) การเปิดบัญชีเงินตรา
ต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit Account) และ
การท�าสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า 
(Cross Currency and Interest Rate Swap) เป็นต้น

 ความเสี่ยงด้านการทุจริต
บรษัิทยดึมัน่ท่ีจะด�าเนนิธรุกจิด้วยความซือ่สัตย์ โปร่งใส และเป็นไป 
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการทุจริต  
ดังนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เสนอให้น�าความเสี่ยง 
ด้านการทุจริต (Fraud Risk) เข้าไปบรรจุในทะเบียนความเสี่ยง 
(Risk Profile) ของบริษัท เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถควบคุม 
และบริหารความเส่ียงด้านการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล

ในเดือนกันยายน 2558 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดท�าการฝึกอบรมเชิง 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการประเมินความเส่ียงด้านการทุจริตให้กับ
พนักงาน และได้จัดท�าเครื่องมือประเมินความเส่ียงด้านการทุจริต 
(Fraud Risk Assessment Tools) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมท�าการ
ประเมินโอกาสเกิดการทุจริตประเภทต่างๆ 

ผลจากการประเมินพบว่าบริษัทยังคงมีความเสี่ยงด้านการทุจริต 
อยู่ในระดับต�่ามากที่ 13.31% เมื่อเทียบกับกลุ่มบริษัทมหาชนที่อยู่
ที ่15 - 20% ซึง่บรษิทัได้น�าผลการประเมนิดงักล่าวมาวเิคราะห์เพือ่ 
จัดล�าดับความส�าคัญของความเส่ียงที่อาจมีโอกาสเกิดขึ้น และ
วางแผนเพื่อป้องกัน และตรวจจับการทุจริต ในประเภทของการ
ทุจริตที่มีโอกาสเกิด 6 อันดับแรก ดังนี้

1. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. การขโมยข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์หรือมีเจ้าของ

3. การขโมยสินค้าและเครื่องมือ
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4. การตกแต่งรายงานทางการเงิน

5. การน�าเงินสดไปใช้ส่วนตัวหลังถูกบันทึกเข้าบัญชีขององค์กร

6. การทุจริตประเภทคอร์รัปชั่น

จากประเภทของการทุจริต 6 อันดับแรกข้างต้น บริษัท ได้ท�าการ 
วิเคราะห์สาเหตุของการทุจริตแต่ละประเภท และได้จัดท�า 
มาตรการเพือ่ป้องกนัสาเหตตุ่างๆ รวมถึงการปรบัปรงุกระบวนการ
การควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังมีการสื่อสารไปยังพนักงาน  
ให้ทราบถึงสาเหตุ มาตรการป้องกัน และวิธีการปรับปรุงดังกล่าว 
เพื่อให้เกิดการปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้บริษัท ยังให้ความส�าคัญในการฝึกอบรมพนักงานให้
พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับการทุจริต และปลูกฝังคุณธรรม 
ศีลธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้พนักงาน 
ประพฤตตินตามหลกัการก�ากับดแูลกจิการทีด่ ีและนโยบายต่อต้าน
การทุจริต อันเป็นรากฐานของการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและ 
ต่อต้านการทุจริตในองค์กร

ทั้งนี้ บริษัทได้ก�าหนดให้น�าเสนอความคืบหน้าของแผนงาน  
รวมถึงมาตรการต่างๆ ให้กับคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
คณะกรรมการการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
เป็นประจ�าทุกไตรมาส

 ความเสีย่งในการดาํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย   
 ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงจากการที่ถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติผิดสัญญาดําเนิน
กิจการดาวเทียมสื่อสาร

ธุรกิจส ่วนหนึ่งของบริษัทคือการด�าเนินกิจการตามสัญญา
ด�าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ (สัญญาฯ) ลงวันที่ 
11 กันยายน 2534 ระหว่างกระทรวงคมนาคม (ปัจจุบันอยู ่
ภายใต้การก�ากับดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสือ่สาร) กบั บริษทั ชนิวตัรคอมพวิเตอร์ แอนด์ คอมมวินเิคชัน่  
จ�ากัด (มหาชน) ป ัจจุ บันเปลี่ยนชื่อเป ็น “บริ ษัท อินทัช  
โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)”(1) (บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์) ซ่ึงเป็น 
ผู ้ ถือหุ ้นใหญ ่ของบริษัท ทั้ งนี้  มีข ้อพิจารณาในเรื่องของ 
ความเสี่ยงเรื่องการปฏิบัติผิดสัญญาด�าเนินกิจการดาวเทียม
สื่อสารภายในประเทศ ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเด็น ตามสรุป 
ข้อเท็จจริง ดังนี้

(ก) ประเด็นเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น

ตามสัญญาด�าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ 
ลงวันที่ 11 กันยายน 2534 ตามสัญญาฯ ข้อที่ 4 ก�าหนดให้ บมจ. 
อินทัช โฮลดิ้งส์ จะต้องจัดตั้งบริษัทข้ึนใหม่ (คือ บมจ. ไทยคม  
ในปัจจุบัน) เพื่อด�าเนินงานตามสัญญาสัมปทาน โดยมีทุน 
จดทะเบียนไม่ต�่ากว่า 1,000 ล้านบาท และ บมจ. อินทัช  

โฮลดิ้งส์ จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่นั้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 51 ซึ่ง บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ ได้ด�าเนินการตามสัญญาฯ
ดังกล่าวแล้ว โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51  
แต่เน่ืองจากในปี 2548 บริษัทจ�าเป็นต้องท�าการเพิ่มทุนโดย 
ออกหุน้ใหม่เพือ่จ�าหน่ายแก่บคุคลทัว่ไป และ บมจ. อนิทชั โฮลดิง้ส์ 
มิได้เข้าซ้ือหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนั้น จึงเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้น 
ของ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ ลดลงน้อยกว่า ร้อยละ 51 โดยก่อนหน้า
การออกหุน้เพิม่ทนุ บริษัทได้ประสานงานกับกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร (กระทรวงฯ) เพือ่ขอแก้ไขสัญญาด�าเนนิ
กจิการดาวเทยีมสือ่สารภายในประเทศในปี 2547 เพือ่เปลีย่นแปลง 
ข้อก�าหนดเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นของ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์  
ในบริษัทจากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  
ซ่ึงถือได้ว่าบริษัทได้ด�าเนินการตามขั้นตอนของวิธีปฏิบัติในทาง
สัญญาและกฎหมายแล้ว โดยกระทรวงฯ ได้ส่งเรื่องการขอแก้ไข
สัญญาฯ ดังกล่าวไปให้ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อน�าเสนอ 
คณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามข้อเสนอแนะของส�านักงานอัยการ
สงูสดุ แต่ส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรวีนิจิฉยัว่าเป็นเรือ่งทีไ่ม่อยูใ่น 
หลักเกณฑ์ที่จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและส่งเรื่องคืน  
ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีนโยบายลดเรื่องที่ เข ้าพิจารณา 
ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องการเสนอเรื่องต่อ 
คณะรัฐมนตรีตามมาตรา 22 โดยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่ได้
มีค�าอธิบาย หรือข้อแนะน�าประการใด และระเบียบดังกล่าวมิได้
ระบุไว้ประการใดว่า หากหน่วยงานราชการได้รับหนังสือปฏิเสธ 
จากส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว หรือถูกส่งเรื่องคืนแล้ว  
จะต้องด�าเนินการส่งเรื่องเข้าไปหรือไม่อย่างไร ท้ังนี้ ท้ายสุดเรือ่ง 
จงึไม่ได้รบัพิจารณาจากคณะรฐัมนตร ีหลงัจากนัน้กระทรวงฯ ยังได้
หารอืไปยงัส�านกัอยัการสงูสดุอกีครัง้หนึง่ และส�านกังานอยัการสงูสดุ 
ก็ได้แจ้งมายังกระทรวงฯ ว่า เมื่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า  
เรื่องไม่อยู ่ในเกณฑ์ที่จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา  
กระทรวงฯ กส็ามารถใช้ดลุยพนิจิด�าเนนิการต่อไปได้ ซึง่ก่อนหน้านี้ 
ส�านักงานอัยการสูงสุดก็ได้เคยให้ความเห็นไว้แล้วว่า เป็นกรณีท่ี
สามารถแก้ไขสัญญาตามที่บริษัทร้องขอได้ เนื่องจากผลการแก้ไข 
สัญญาในเรื่องสัดส ่วนไม่ท�าให้สิทธิและหน้าที่ของคู ่ สัญญา 
เปล่ียนแปลงแต่ประการใด กล่าวคือ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์  
ยังเป็นคู่สัญญาที่จะต้องร่วมรับผิดกันและแทนกัน กับบริษัท 
ผู ้รับสัมปทาน นอกจากนี้ การแก้ไขสัญญาดังกล่าวก็ไม่ท�าให้
บริษัทจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่รัฐตามสัญญาลดลง อีกทั้งการ 
ลดสัดส่วนการถือหุ้นของ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ ในบริษัทน้ัน  
จากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ 
จ�านวนหุ้นทั้งหมดน้ัน ยังถือว่าเป็นการคุมอ�านาจเบ็ดเสร็จแล้ว 
ตามมาตรา 247 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
พ.ศ. 2535 อีกด้วย 

ต่อมา ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง 
ได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงบางประการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขสัญญา 

หมายเหตุ

(1) บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนชื่อมาจาก บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)

080 ํ W 



เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อก�าหนดเก่ียวกับสัดส่วนการถือหุ ้นของ  
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ ในบริษัท ซ่ึงอย่างไรก็ตาม บริษัทมิได้เป็น 
คู่ความในคดีดังกล่าว ค�าพิพากษาจึงไม่มีผลผูกผันและบังคับใช้กับ 
บริษัท อีกทั้งในการด�าเนินการเพื่อแก้ไขสัญญาดังกล่าวบริษัท 
ได้ปฏิบัติตามข้ันตอนของวิธีปฏิบัติในทางสัญญาและกฎหมาย  
และได้รับอนมุตัจิากกระทรวงฯ แล้ว ในภายหลงักระทรวงฯ ได้มกีาร 
แต่งตั้งคณะกรรมการตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติการ 
ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 เพื่อพิจารณา
แนวทางที่เหมาะสม ซ่ึงบริษัทได้มีการประสานงานกับกระทรวงฯ 
และคณะกรรมการประสานงานฯ เพื่อด�าเนินการต่างๆ ต่อไป

(ข) ประเด็นเรื่องข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมสํารอง

ภายใต้สัญญาด�าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ 
ดาวเทียมทุกดวงที่จัดสร ้างและจัดส ่งตามสัญญาฯ จะต้อง 
ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงฯ ก่อน และจะต้องมีคุณสมบัต ิ
เฉพาะของดาวเทียม (Satellite Technical Specification)  
ที่ไม่ด้อยกว่าคุณสมบัติของดาวเทียมหลักและส�ารองดวงที่หน่ึง  
แต่จ�านวนช่องสัญญาณดาวเทียมและย่านความถ่ีให้เป็นไปตามท่ี 
กระทรวงฯ และบริษัทจะตกลงกัน ซึ่งในการด�าเนินการที่เกี่ยวข้อง 
กับดาวเทียมไทยคม 4 บริษัทก็ได้ด�าเนินการตามข้อก�าหนด 
ของสัญญาฯ ทุกประการ

อย่างไรก็ตามเนื่องจากดาวเทียมไทยคม 4 ซ่ึงบริษัทได้รับอนุมัติ 
จากกระทรวงฯ ให้ส่งเข้าสู่วงโคจรเป็นดาวเทียมส�ารอง ไม่ได้มี 
รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (Specification) เหมือนกับ 
ดาวเทียมไทยคม 3 ทุกประการ ท�าให้มีข้อสงสัยว่าดาวเทียม 
ไทยคม 4 สามารถเป็นดาวเทียมส�ารองของดาวเทียมไทยคม 3  
ได ้หรือไม ่ ประกอบกับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ้ด�ารง
ต�าแหน่งทางการเมืองได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงบางประการที่เกี่ยวข้อง
กับดาวเทียมไทยคม 4 เอาไว้ ซ่ึงอย่างไรก็ตาม บริษัทมิได้เป็น 
คู่ความในคดีดังกล่าว ค�าพิพากษาจึงไม่มีผลผูกผันและบังคับใช้ 
กับบริษัท อีกทั้งในการด�าเนินโครงการดาวเทียมไทยคม 4  
บรษัิทได้ปฏบิตัติามขัน้ตอนของวธิปีฏบิตัใินทางสญัญาและกฎหมาย  
และได้รับอนุมัติจากกระทรวงฯ แล้ว ในภายหลังกระทรวงฯ ได้มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติการ 
ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 เพื่อพิจารณา
ก�าหนดแนวทางที่ เหมาะสม ซ่ึงบริษัทได้มีการประสานงาน  
กับกระทรวงฯ และคณะกรรมการประสานงานฯ เพื่อด�าเนินการ
ต่างๆ ต่อไป

 ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์องค์กร
บรษัิทให้ความส�าคญักับการรกัษาภาพลกัษณ์ขององค์กร เนือ่งด้วย 
ภาพลักษณ์น�ามาซึ่งความเช่ือม่ันและการยอมรับหรืออคติ และ 
การต่อต้าน จากผูมี้ส่วนได้เสยี ในขณะทีก่ารด�าเนนิธรุกจิของบรษัิท 
ต้องได้รับการสนบัสนนุและความเข้าใจจากผูม้ส่ีวนได้เสยีในวงกว้าง 
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานก�ากับดูแล ลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน 

สือ่มวลชน ตลอดจนประชาชนโดยทัว่ไป  บรษิทัจงึได้ก�าหนดแนวทาง 
ในการบริหารภาพลักษณ์ และมีกระบวนการจัดการความเสี่ยง 
ด้านภาพลักษณ์อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. บรษัิทมแีนวทางในการบรหิารภาพลักษณ์โดยยดึมัน่ในการด�าเนนิ
ธุรกิจเพื่อจะเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) 
โดยมีประเด็นส�าคัญ 4 ส่วน ได้แก่ การสร้างโครงข่ายสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพและเพียงพอ (Connectivity) การด�าเนินธุรกิจอย่าง
มคีวามรบัผิดชอบต่อทกุภาคส่วน (Responsibility) การมศัีกยภาพ
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) และการด�าเนินธุรกิจ 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Corporate Governance)

2. บรษิทัมกีารตดิตามและวเิคราะห์ข่าวสารจากแหล่งต่างๆ ทัง้ทาง
ตรงและทางอ้อม (Monitoring and Analysis) เพือ่ประเมนิความเสีย่ง 
และก�าหนดระดับผลกระทบด้านภาพลักษณ์จากประเด็นต่างๆ 
อย่างต่อเนือ่ง และมกีารวางแผนในการตอบสนองต่อประเด็นต่างๆ  
ได้แก่ การก�าหนดประเด็นที่จะส่ือสาร ช่องทางการสื่อสาร  
และการประเมินผลการด�าเนินตามแผน

3. บรษิทัมกีารท�าการส�ารวจเกีย่วกบัภาพลักษณ์องค์กร (Corporate  
Image Survey) จากกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย เช่น ประชาชน
ทั่วไป ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อให้ทราบประเด็นหลัก  
ความคาดหวังและข้อควรค�านึงจากผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในเชิงบวก 
และลบ เพื่อน�ามาก�าหนดแผนการในการบริหารภาพลักษณ์ของ
บริษัทให้ตรงกับประเด็นส�าคัญและล�าดับความเร่งด่วน

4. บรษิทัมนีโยบายในการเข้าไปมปีฏสิมัพนัธ์กบัผูม้ส่ีวนได้เสยีต่างๆ 
(Stakeholder Engagement) อย่างต่อเนือ่ง เช่น ลกูค้า หน่วยงาน 
ภาครัฐ ส่ือมวลชน นักลงทุน ชุมชน สถาบันการศึกษา พนักงาน 
ของบรษิทั ฯลฯ ผ่านทางช่องทางและกจิกรรมต่างๆ ทีห่ลากหลาย 
เช่น การเข้าร่วมประชุมและกิจกรรมท่ีจัดขึ้นโดยภาคส่วนต่างๆ 
การจัดประชุมสัมมนา การพบปะเยี่ยมเยียนลูกค้า การให้ข้อมูล
กบัสือ่มวลชน การด�าเนนิกิจกรรมเพือ่สงัคม การสนบัสนนุกจิกรรม
ทางการศกึษาของสถาบนัการศกึษาต่างๆ รวมไปถงึการจดักจิกรรม
ภายในองค์กร เพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจอันดีเก่ียวกับ
บริษัทและบุคลากร

การด�าเนินงานในการบริหารภาพลักษณ์องค์กร โดยยึดมั่นใน
แนวทางการด�าเนนิธรุกจิเพือ่จะเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทั ท�าให้
ปัจจุบันบริษัทได้รับการยอมรับและยกย่องจากหน่วยงานต่างๆ  
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทั้งในแง่ของการบริหารงาน  
การด�าเนนิธรุกจิ การท�ากจิกรรมเพือ่สังคม การบรหิารธรุกจิโดยยดึ
หลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง

กล่าวโดยรวมได้ว่า บริษัทให้ความส�าคัญและมีแนวการบริหาร 
ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์อย่างเหมาะสม กล่าวคือ ไม่เพียงมี 
การประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังได้มีการก�าหนดกลยุทธ์ 
การบริหารความเส่ียงด้านภาพลักษณ์ และแผนการปฏิบัติเพื่อ 
สร้างเสริมและรักษาความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน
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การจัดการและการกํากับดูแลกิจการที่ดี

โครงสร้างการบริหารจัดการ
บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ 
ส่วนงานตรวจสอบภายใน  
นายประวินทร์ คุโรวาท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านเทคนิค 
นายธีระยุทธ บุญโชติ (รักษาการ)

หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการเงิน 
นายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ

หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการค้า 
นายปฐมภพ สุวรรณศิริ

ผู้บริหารสี่รายแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา และผู้บริหารที่ต�าแหน่งเทียบเท่ากับผู้บริหารรายที่สี่
ตามค�านิยามในประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้อ�านวยการอาวุโส  
ส่วนงานเทคโนโลย ี

นายสกล กิตติวัชราพงษ์

ผูช่้วยกรรมการ 
ผูอ้�านวยการอาวโุส ส่วนงาน

วศิวกรรมและปฏบัิตกิารดาวเทียม  
นายประมขุ ชยัวงศ์วฒุกิลุ

ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้อ�านวยการอาวุโส ส�านักงาน

บริหารระบบสารสนเทศ 
นายธีรวัฒน์ กุสลางกูรวัฒน์

ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้อ�านวยการอาวุโส 

ส�านักงานทรัพยากรบุคคล 
นายภาวิษฏ์ งานส�าเร็จ

ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้อ�านวยการอาวุโส 

ส�านักงานกิจการองค์กร 
นายเอกชัย ภัคตุรงค์

ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้อ�านวยการอาวุโส  

ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ 
นายสุพจน์ ชินวีระพงษ์

กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท เชนนิงตัน  

อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จ�ากัด 
นายชุติเดช ปริญฐิติภา

ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้อ�านวยการ  

ส�านักกฎหมาย 
นายสลิล จารุจินดา

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ  
ส�านักประธาน 

กรรมการบริหาร 
และเลขานุการบริษัท 

นางยุพาพรรณ ฉัตรศิรินพคุณ

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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1. โครงสร้างการจัดการ
1.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

ตามข้อบังคับของบริษัทก�าหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายก�าหนด ทั้งนี้  
กรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการจ�านวน 8 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง (1)

1. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานกรรมการ และ
กรรมการอิสระ 

4 มกราคม 2537

2. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

20 มีนาคม 2544

3. นางชรินทร วงศ์ภูธร กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน และ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

8 ธันวาคม 2542

4. ศาสตราจารย์ส�าเรียง เมฆเกรียงไกร กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

10 สิงหาคม 2550

5. นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการ 
กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน และ 
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

11 สิงหาคม 2549

6. นายเกว็ก บัค ไช (2) กรรมการ 
และกรรมการบริหาร

27 มีนาคม 2558

7. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (3) กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการบริหาร 

1 ตุลาคม 2558

8. นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ (4) กรรมการ 
กรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1 ตุลาคม 2558

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายสมประสงค์ บุญยะชัย และ นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับ
ตราส�าคัญของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในระหว่างปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามวาระปกติและวาระพิเศษทั้งสิ้น 16 ครั้ง การประชุมกันเองระหว่างกรรมการ
อสิระจ�านวน 3 ครัง้ การประชุมระหว่างกรรมการอสิระกบัประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารจ�านวน 1 ครัง้ และการประชุมกนัเองระหว่างกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหารอีก 1 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

หมายเหตุ
(1) วันที่ได้รับแต่งตั้งในที่นี้ หมายถึง วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในครั้งแรก
(2) นายเกว็ก บัค ไช ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการบริหาร แทน นายยอง ล�า ซุง ที่ลาออกจากต�าแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป
(3) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ์ ได ้รับแต ่งตั้งเป ็นกรรมการบริหารและประธานกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต ่วันที่  8 พฤษภาคม 2558 เป ็นต ้นไป  
 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนนายอเนก พนาอภิชน ที่ลาออกจากต�าแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
(4) นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท แทนนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ที่ลาออกจากต�าแหน่ง โดยมีผล 
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
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1.2 ผู้บริหาร (Management)

บริษัทมีผู้บริหารตามค�านิยามในประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จ�านวน 10 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร ต�าแหน่ง

1. นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ (1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการเงิน

3. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ (2) หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการค้า

4. นายธีระยุทธ บุญโชติ (3) รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านเทคนิค

5. นายประมุข ชัยวงศ์วุฒิกุล (4) ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการอาวุโส ส่วนงานวิศวกรรมและปฏิบัติการดาวเทียม

6. นายสกล กิตติวัชรานนท์ (4) ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการอาวุโส ส่วนงานนวัตกรรมเทคโนโลยี

7. นายเอกชัย ภัคดุรงค์ (4) ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการอาวุโส ส�านักงานกิจการองค์กร

8. นายธีรวัฒน์ กุสลางกูรวัฒน์ (4) ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการอาวุโส ส�านักงานบริหารระบบสารสนเทศ

9. นายสุพจน์ ชินวีระพันธุ์ (4) ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการอาวุโส ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ

10. นายภาวิษฏ์ งานส�าเร็จ (4) ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการอาวุโส ส�านักงานทรัพยากรบุคคล
หมายเหตุ 
(1) นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ที่ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
(2) นายปฐมภพ สุวรรณศิริ ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการค้า  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
(3) นายธีระยุทธ บุญโชติ ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านเทคนิค โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
(4) นายปราดีพ อุนนิ ได้ลาออกจากต�าแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการค้า - ธุรกิจระหว่างประเทศ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป  
 และท�าให้ผู้บริหารทั้ง 6 คน เป็นผู้บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

รายชื่อกรรมการ

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

หมายเหตุ
การประชุม

สามัญ
ผู้ถือหุ้น

การประชุม
คณะกรรมการ

บริษัท

การประชุม
กรรมการ

อิสระ

การประชุม
กรรมการ
อิสระกับ 

CEO

การประชุม
กรรมการ
ที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร

1. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา เข้า 16/16 3/3 1/1 1/1

2. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี เข้า 16/16 3/3 1/1 1/1

3. นางชรินทร วงศ์ภูธร เข้า 16/16 3/3 1/1 1/1

4. ศาสตราจารย์ส�าเรียง เมฆเกรียงไกร เข้า 16/16 3/3 1/1 1/1

5. นายสมประสงค์ บุญยะชัย เข้า 15/16 - - 1/1

6. นายยอง ล�า ซุง เข้า 5/5 - - - ลาออกเมื่อ 
26 มี.ค. 58

7. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ เข้า 13/13 - 1/1 - ลาออกเมื่อ 
1 ต.ค. 58

8. นายอเนก พนาอภิชน เข้า 13/13 - - - ลาออกเมื่อ 
1 ต.ค. 58

9. นายเกว็ก บัค ไช - 10/11 - - - ด�ารงต�าแหน่ง 
27 มี.ค. 58

10. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ - 4/4 - - - ด�ารงต�าแหน่ง 
1 ต.ค. 58

11. นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ - 4/4 - - - ด�ารงต�าแหน่ง 
1 ต.ค. 58

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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หมายเหตุ
ผู ้บริหาร หมายถึง ผู ้บริหารตามค�านิยามในประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ตามโครงสร้างบริหารจัดการของบริษัท  
ณ วันที่ 1 มกราคม2559 ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าคณะผู้บริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการอาวุโส)

1.3 เลขานุการบริษัท

ปัจจุบัน นางยุพาพรรณ ฉัตรศิรินพคุณ ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่  
12 พฤศจิกายน 2555 จนถึงปัจจุบัน ซ่ึง นางยุพาพรรณ ฉัตรศิรินพคุณ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 
ของเลขานุการบริษัท เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนั้น ยังเป็น 
ผู้ที่มีประสบการณ์ในงานเลขานุการ รวมถึงคุณสมบัติอื่นที่ช่วยให้งานเลขานุการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะรายงานตรงต่อทั้งคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
เพื่อท�าหน้าที่เกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนให้การก�ากับดูแลกิจการเป็นไปตาม
มาตรฐานบรรษัทภิบาล และการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

(1) แจ้งมตแิละนโยบายของคณะกรรมการและผูถ้อืหุน้ให้ผูบ้รหิารทีเ่กีย่วข้องรบัทราบ พร้อมทัง้ ให้ค�าปรกึษา และข้อเสนอแนะเบือ้งต้น 
 แก่คณะกรรมการตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการ

(2) จัดท�าและจัดเก็บเอกสาร ดังน้ี ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประชุม 
 คณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจ�าปีของบริษัท

(3) ด�าเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้ที่เก่ียวข้องตามข้อก�าหนดของกฎหมาย  
 พร้อมทั้ง เก็บรักษารายงานดังกล่าว และส่งส�าเนาให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ตามที่กฎหมายก�าหนด

(4) จัดการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตร 
 ของคณะกรรมการแต่ละชุด รวมถึงข้อพึงปฏิบัติ รวมทั้ง บันทึกรายงานการประชุมและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม

(5) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(6) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

(7) ดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ประสานงานระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร พร้อมทั้ง ให้ข่าวสาร และข้อมูล 
 แก่กรรมการในประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบธรุกจิของบรษิทั รวมถงึรายงานการเปล่ียนแปลงทีม่นียัส�าคัญแก่กรรมการทราบ

(8) จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชดุย่อยทกุชดุ รวมถงึการประเมนิตนเองเป็นรายบคุคล  
 และรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท

(9) ด�าเนนิการอืน่ใดเพือ่ให้เป็นไปตามทีพ่ระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดทรพัย์ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 กฎหมาย และข้อบงัคับอ่ืนๆ  
 ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ประกาศและข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน 

1.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1) บริษัทได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้อยู ่ในระดับเหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับ 
  ผลการส�ารวจค่าตอบแทนทีจ่ดัท�าข้ึนโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย และท�าการปรบัปรุงเมือ่มกีารเปลีย่นแปลง  
  นอกจากนั้น ยังก�าหนดให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยจัดให้มีค่าตอบแทนเพิ่มเติมเมื่อกรรมการต้องรับภาระ 
  หน้าที่และความรับผิดชอบ ในคณะกรรมการชุดย่อย

 2) ค่าตอบแทนของผู้บริหาร ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และผลตอบแทนอื่นๆ ซึ่งค่าตอบแทน 
  ดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับการด�าเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นเกณฑ์

 3) ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน บริษัทมีโครงการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัท  
  ซึ่งนโยบายค่าตอบแทนแบบระยะยาวแบ่งเป็น 3 โครงการ แต่ละโครงการมีอายุ 5 ปี โดยบริษัทได้เริ่มใช้นโยบายนี้ตั้งแต ่
  ปี 2556 ทั้งนี้ เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงาน
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 1.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  (ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

  กรรมการของบรษัิทมสีทิธไิด้รบัค่าตอบแทนในการปฏบิตัหิน้าท่ี ซึง่ค่าตอบแทน ได้แก่ เงนิเดอืน เบีย้ประชมุ เบีย้เลีย้ง โบนสั  
  โดยการจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ส�าหรับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2558 นั้น  
  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติก�าหนดงบประมาณค่าตอบแทน 
  ให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท ซ่ึงเป็นวงเงิน 
  เทียบเท่ากับปี 2557 ทั้งนี้ นโยบายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทนั้น บริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนให้กับประธานกรรมการ  
  กรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมกรรมการ ค่าตอบแทน 
  ประจ�าปี และผลประโยชน์อื่นๆ ดังนี้ 

กรรมการ
ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท) ปี 2558

รายเดือน เบี้ยประชุม (ครั้งละ) ค่าตอบแทนประจ�าปี

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ 150,000 x √

กรรมการ 50,000 25,000 √

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000 √

กรรมการตรวจสอบ x 25,000 √

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ประธาน 10,000 25,000 √

กรรมการ x 25,000 √

หมายเหตุ
(1) ประธานกรรมการบริษัทจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอีก และในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไปด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการหรือ
 กรรมการ ในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ จะไม่ได้ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมใดๆ 
(2) ประธานกรรมการบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ รถประจ�าต�าแหน่งพร้อมคนขับ และค่ารักษาพยาบาลในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อปี
(3) กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

ส�าหรับปี 2558 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงิน ส�าหรับประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมเป็นจ�านวนเงิน
ทั้งสิ้น 14,541,935 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจ�าปี และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ทั้งนี้ 
กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะเป็นกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดแยกเป็นรายบุคคล ดังนี้

หน่วย: บาท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
ค่า

ตอบแทน
ประจ�าปี

ค่าตอบแทน
รวม

คณะ
กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ

ตรวจ
สอบ

คณะ
กรรมการ
ก�าหนด 

ค่า
ตอบแทน

คณะ 
กรรมการ
บรรษทั
ภบิาล 
และ

สรรหา

คณะ
กรรมการ
บริหาร

การ
ประชุม

กรรมการ
อิสระกับ 

CEO

การ
ประชุม

กรรมการ
อิสระ

การ
ประชุม

กรรมการ
ที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร

การประชมุ
คณะ

กรรมการ
บริษัทนัด
พิเศษนอก
สถานที่

1. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา 975,000 1,800,000 - - - - - - - - 2,775,000

2. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี 975,000 1,000,000 725,000 - - - 25,000 75,000 25,000 25,000 2,850,000

3. นางชรินทร วงศ์ภูธร 460,000 1,000,000 425,000 370,000 295,000 - 25,000 75,000 25,000 25,000 2,700,000

4. ศาสตราจารย์ส�าเรยีง เมฆเกรยีงไกร 400,000 1,000,000 425,000 250,000 175,000 - 25,000 75,000 25,000 25,000 2,400,000

5. นายยอง ล�า ซุง - 266,935 - - - 125,000 - - - - 391,935

6. นายเกว็ก บัค ไช 716,935 708,065 - - - 275,000 - - - - 1,700,000

7. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ 972,667 375,000 - - - 352,333 - - - 25,000 1,725,000

รวม 14,541,935

ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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  (ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  ในปี 2558 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะผู้บริหาร จ�านวน 5 ท่าน (รวมผู้บริหารที่พ้นจากต�าแหน่งในระหว่าง 
  ปี 2558) รวมเป็นจ�านวนเงิน 52.71 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน โบนัสรวม และค่าตอบแทนอื่นๆ  
  ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับการด�าเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นเกณฑ์

 14.2 ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหาร

 	 (ก)	โครงการจดัสรรใบส�าคญัแสดงสทิธท่ีิจะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัต่อกรรมการและพนกังานของบรษิทัและบรษิทัย่อย	 
	 	 (“โครงการใบส�าคัญแสดงสิทธิ”)

  บริษัทได้จัดให้มีการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย  
  ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของโครงการจ่ายค่าตอบแทนระยะยาว (Performance share plan) ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค ์
  ที่จะสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคล 
  ที่มีคุณค่าต่อบริษัทให้ท�างานกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยเพื่อการเติบโต 
  ทีย่ัง่ยนืในระยะยาว ซึง่ก�าหนดให้พนกังานระดบัผูบ้รหิารของบรษิทัทีเ่ข้าร่วมโครงการสามารถน�าเงนิเฉพาะทีเ่ป็นเงินโบนสั 
  บางส่วนตามเกณฑ์การจัดสรรท่ีบริษัทก�าหนดให้แต่ละรายได้รับมาใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย 
  ได้เท่านั้น โดยเงินโบนัสท่ีแต่ละรายจะได้รับนั้นจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ รวมถึงเป้าหมายที่บริษัทจะพิจารณา 
  ก�าหนด ซึง่บรษิทัได้มกีารจดัสรรใบส�าคญัแสดงสิทธติามโครงการดังกล่าวไปแล้วจ�านวน 3 ครัง้ โดยมีกรรมการและพนกังาน 
  ที่ได้รับการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

ปี 2558  
จ�านวนใบส�าคัญแสดง

สิทธิที่จัดสรร

ปี 2557  
จ�านวนใบส�าคัญแสดง

สิทธิที่จัดสรร

ปี 2556  
จ�านวนใบส�าคัญแสดง

สิทธิที่จัดสรร

หน่วย ร้อยละ หน่วย ร้อยละ หน่วย ร้อยละ

1.  นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ (1) 164,900 15.19 167,900 14.02 111,600 16.36

2.  นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ 88,728 8.18 116,400 9.72 77,122 11.31

3.  นายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ 70,963 6.54 84,600 7.06 70,022 10.27

4.  นายปราดีพ อุนนิ (2) 88,728 8.18 105,800 8.83 47,800 7.01

5.  นายปฐมภพ สุวรรณศิริ 97,611 8.99 116,400 9.72 32,111 4.71

6.  นายธีระยุทธ บุญโชติ 54,156 4.99 48,200 4.02 35,722 5.24

7.  นายประมุข ชัยวงศ์วุฒิกุล 38,849 3.58 53,000 4.43 31,933 4.68

8.  นายสกล กิตติวัชราพงษ์ 35,335 3.26 48,200 4.02 31,933 4.68

9.  นายเอกชัย ภัคดุรงค์ 38,849 3.58 53,000 4.43 18,022 2.64

10. นายธีรวัฒน์ กุสลางกูรวัฒน์ 31,821 2.93 48,200 4.02 28,333 4.15

11. นายสุพจน์ ชินวีระพันธุ์ 29,000 2.67 25,300 2.11 16,422 2.41

หมายเหตุ
(1)  นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
(2) นายปราดีพ อุนนิ ได้ลาออกจากต�าแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการค้า - ธุรกิจระหว่างประเทศ ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
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ประเภทธุรกิจ จ�านวนพนักงาน (คน)

สายธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ 51

สายธุรกิจดาวเทียม 661

สายธุรกิจโทรศัพท์ 2,620

รวม 3,332

ผลตอบแทนของพนักงานบริษัท และบริษัทในเครือ ได้แก่ เงินเดือน เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ 
ส�าหรับปี 2558 รวมเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 1,730.89 ล้านบาท

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทถือว่าพนักงานคือทรัพยากรอันมีค่าย่ิงขององค์กร บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นที่จะให้การดูแลรักษา และพัฒนาพนักงานอย่างมีระบบ 
และต่อเนือ่งเพือ่เพิม่คณุภาพในตวัพนกังาน และสร้างขวญัก�าลังใจในการท�างานอย่างทัว่ถงึ ทัง้นี ้บรษิทัมนีโยบายในการบริหารทรพัยากร
บุคคล ดังนี้

1. สรรหา และคดัเลอืกพนกังานทีม่คีณุสมบตั ิคณุวฒุทิางการศึกษา มคีวามรูค้วามสามารถ มาร่วมงานกบักลุม่บรษิทั ตามความจ�าเป็น 
 และความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดยมีการคัดเลือกคุณสมบัติบุคลากรให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กร

2. บริษัทได้ด�าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ  
 และข้อก�าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท อีกท้ังยังส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร มิให้ได้ 
 รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยด�าเนินงานด้านความปลอดภัย  
 อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน มีระเบียบปฏิบัติและแผนด�าเนินการที่มีประสิทธิภาพ มีการเก็บสถิติ  
 มีการประเมินและติดตามผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ มีการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความ 
 สูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือความเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดอื่นๆ ท่ีอาจ 
 เกิดข้ึน มีระบบเตือนภัยและระบบการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมภายในส�านักงาน 
 และสถานประกอบการ มีการประชาสัมพันธ์และสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคลากรของบริษัท  
 ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัทอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ และได้จัดเตรียมความพร้อม 
 ต่อวิกฤตต่างๆ ที่อาจท�าให้การด�าเนินธุรกิจหยุดชะงัก หรืออาจท�าให้เกิดความเสียหายต่อช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท 
 อย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ ส�าหรับปี 2558 ไม่มีรายงานอุบัติเหตุจากการท�างานของพนักงานถึงขั้นหยุดงานหรือเสียชีวิต 
 ทั้งสองสถานี คือ สถานีดาวเทียมไทยคมแคราย และสถานีดาวเทียมไทยคมลาดหลุมแก้ว

3. บริษัทมีแนวทางการบริหารค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการให้เป็นไปโดยยุติธรรม และทัดเทียมกับบริษัทชั้นน�า ซึ่งได้มีการก�าหนด 
 โครงสร้างค่าจ้าง และค่าตอบแทนในระดับที่เหมาะสม เพื่อสามารถอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันในกลุ่มอุตสาหกรรม โดยมี 
 การด�าเนินการเปรียบเทียบโครงสร้างเงินเดือนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างต่อเนื่อง และรวมถึงการจัดสวัสดิการต่างๆ  
 ให้พนักงาน โดยค�านึงถึงความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม เช้ือชาติ ภาษา และรวมถึงภูมิประเทศ เพื่อน�ามาพิจารณาในการ 
 จัดระบบค่าตอบแทน และสวัสดิการให้เหมาะสมและเป็นธรรม โดยพิจารณาจากความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงาน 
 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และไม่สนับสนุนแนวทางการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ

  (ข)	 เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

  บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพส�าหรับผู้บริหาร 
  จ�านวน 5 ราย (รวมผู้บริหารที่พ้นจากต�าแหน่งในระหว่างปี 2558) จ�านวน 2.20 ล้านบาท

1.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท และบริษัทในเครือ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 3,332 คน โดยแบ่งตามสายธุรกิจดังนี้

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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 นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ ให้กับพนักงานตามความเหมะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ 
 และความสามารถแข่งขัน ทางบริษัทซึ่งมีกลยุทธ์ และนโยบายในการสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานในรูปแบบของตัวเงิน และ 
 ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น นโยบายสวัสดิการทางเลือกด้านค่ารักษาพยาบาล (Flexible Benefit) เพื่อเปิดโอกาสได้เลือกใช้สวัสดิการ 
 ที่เหมาะสม การให้เงินสนับสนุนช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรพนักงาน และสนับสนุนให้จัดตั้งชมรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานได ้
 ผ่อนคลายและมีส่วนร่วม อาทิเช่น ชมรมโยคะ ชมรมแบดมินตัน ชมรมฟุตบอล ชมรมถ่ายภาพ ฯลฯ

4. การพัฒนาความรู้ศักยภาพพนักงาน

 บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้กับพนักงานเพื่อให้พนักงานมีขีดความสามารถสอดคล้องกับต�าแหน่งงานที่ต้องการ  
 และเพ่ือเตรยีมความพร้อมส�าหรับการเตบิโตในระดบัทีส่งูขึน้ต่อไป การวางแผนพฒันาและฝึกอบรม เริม่มาจากการหาความจ�าเป็น 
 ในการฝึกอบรมซึ่งโดยหลักจะพิจารณาความต้องการจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ดังนี้

 • ความต้องการในระดบัองค์กร - โดยพจิารณาจาก ทศิทาง กลยทุธ์ นโยบาย ผลการด�าเนนิงานต่างๆ ในระดบัองค์กร และความเหน็ 
  จากผูบ้ริหาร เช่น แผนกลยทุธ์ประจ�าปี การวางแผนอัตราก�าลงั การปลกูฝังวฒันธรรมองค์กร (EPIC) นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ 
  ที่ดี เป็นต้น

 • ระดับขีดความสามารถที่ต้องการในงาน (Competency) - เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถให้กับพนักงาน 
  ให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบในงาน

 • ข้อมูลจากการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปี - พิจารณาจากหัวหน้างานที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนา 
  ของพนักงาน และความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารายบุคคลของพนักงาน

 ทั้งนี้ เพื่อให้มีความสมดุลในเรื่องการทางานควบคู่ไปกับการพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเน่ือง บริษัทได้ผสมผสานรูปแบบ 
 การพัฒนาให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับระดับและลักษณะการเรียนรู้ (Learning Style) ของแต่ละกลุ่ม โดยได้แบ่งรูปแบบ 
 การพัฒนาออกเป็น 2 แบบ คือ

 1. การเรียนรู้ผ่านทางผู้อื่น เช่น การฝึกอบรม/สัมมนา การสอนงาน และการมอบหมายงาน การฝึกปฏิบัติงานจริง (On the job  
  training) รวมถึงการศึกษาดูงาน เป็นต้น

 2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การอ่านหนังสือ การเรียนผ่านระบบ E-learning KM Portal เป็นต้น 

นอกเหนือจากการฝึกอบรมระยะสั้นแล้ว บริษัทยังสนับสนุนการยกระดับองค์ความรู้ด้วยการให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับพนักงานอีกด้วย

การพัฒนาผู้บริหาร - ด้วยระดับผู้บริหารมีบทบาทหน้าที่ส�าคัญในการน�าองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย บริษัทได้สนับสนุนและวางแผน 
ให้ผู้บริหารเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรผู้น�า การบริหารจัดการจากองค์กรช้ันน�าทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้ง ยังจัดกิจกรรมต่างๆ  
เพื่อให้ผู้บริหารได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อพัฒนาและต่อยอดความคิดในการบริหาร รวมทั้ง สร้างความสัมพันธ์ในเครือข่าย 
ผู้บริหารจากทั้ง ภาครัฐและเอกชน

การพัฒนาพนักงานกลุ่ม Talent และการพัฒนาผู้สืบทอดต�าแหน่ง - บริษัทได้ด�าเนินการอย่างเป็นระบบตั้งแต่กระบวนก�าหนดกรอบ
แนวคิดและวัตถุประสงค์ การคัดเลือก การวางแผนพัฒนารายบุคคล ซ่ึงจะมีการติดตามผลการพัฒนา และความพร้อมในการสืบทอด
ต�าแหน่งทุกปี

ในปี 2558 บริษัทได้จัดฝึกอบรมให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยมีจ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย อยู่ที่ 27.94 ชั่วโมงต่อคน

ปี 2558 2557 2556

จ�านวนชั่วโมงอบรมต่อปี 27.94 24.88 16.8
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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)
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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
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• 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

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี เป็นธรรม ไม่ผูกขาด และไม่ขัดต่อกฎหมายและจริยธรรม  
ตามคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท

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

7. บริษัทมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการท�าหน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
 ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจ และการเปิดเผยข้อมูลแก่ตลาดหลักทรัพย์  
 ทัง้นี ้เพือ่ให้มัน่ใจว่าได้ปฏบิตัติามระเบยีบข้อบงัคบัของกฎหมายอย่างครบถ้วน อาทเิช่น การน�าเสนอข้อมลูต่อนกัลงทนุท้ังในประเทศ 
 และต่างประเทศ (Road Show) การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมการด�าเนินงานของบริษัท (Company Visit) การจัดประชุมนักวิเคราะห์ 
 หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) หรืองานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ในแต่ละไตรมาส ณ ตลาดหลักทรัพย์ 
 แห่งประเทศไทย เป็นต้น ท้ังน้ี 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)
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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. คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหาได้ทบทวนแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานเป็นประจ�าทกุปี ผ่านการเสนอโดยเลขานกุาร 
  บริษทั เพ่ือให้มัน่ใจว่าแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานทัง้คณะ และแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานโดยตนเองรายบคุคลมคีวามถกูต้อง  
  ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม ซ่ึงแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) บริษัทได้ใช้แบบประเมินผล 
  การปฏิบัติงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นแนวทางในการประเมินผล และปรับปรุงเพิ่มเติมตามค�าแนะน�าของ 
  คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหา เพือ่ให้สอดคล้องกบัลักษณะธรุกจิของบรษิทั ซึง่แบบประเมนิผลการปฏบิติังานสามารถ 
  แบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ

  ก. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการทั้งคณะ
  ข.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด
  ค.  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยตนเองเป็นรายบุคคล

 2. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมแบบประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งหมด แล้วจะท�าการสรุปผลคะแนนและน�าเสนอต่อ 
  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลสรรหาพิจารณา

 3. คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหา จะน�าเสนอผลการประเมนิทัง้หมดต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณา และน�าไปใช้ 
  เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานของคณะกรรมการ 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)
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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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ประเภทของคณะกรรมการ และรูปแบบการประเมิน ผลการประเมิน

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)

114 ํ W 



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
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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 แทนนายยอง ล�า ซุง ซึ่งลาออกจากต�าแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2558
(3)  นายปฐมภพ สุวรรณศิริ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

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

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

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

15. นายวิชัย กิตติวิทยากุล 3/4

16. นายธีระยุทธ บุญโชติ 3/4 3/3

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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 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน: บริษัทได้สร้างกลไกในการควบคุมให้กับผู้บริหารโดยการพัฒนาระบบต่างๆ ทั้งการน�าเอาระบบ 
  การจัดการคุณภาพของ ISO มาปรับใช้กับการควบคุมการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการควบคุม 
  อื่นๆ ที่เน้นผลในเรื่องความน่าเช่ือถือของข้อมูล ความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท  
  และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีระบบควบคุมในด้านบัญชี 
  การเงิน การปฏิบัติการ การก�ากับดูแลกิจการ และการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 
  และเพียงพอ

 4. สารสนเทศและการสื่อสาร: บริษัทให้ความส�าคัญต่อระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก 
  องค์กร โดยการจัดท�าอินทราเน็ตหรือเว็บไซต์ภายใน และเว็บไซต์ภายนอก ส�าหรับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ กรณีพบส่ิงผิดปกต ิ
  ที่อาจน�าไปสู่การทุจริต และคอร์รัปช่ัน บริษัทมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถ 
  ด�าเนินไปได้ตามที่ก�าหนดไว้

 5. การตดิตาม: ฝ่ายบรหิารจะท�าหน้าทีใ่นการตดิตามการปฏบิตังิานให้เป็นไปตามแผนทีไ่ด้รบัการอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั  
  และรายงานผลประกอบการให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ�าทุกไตรมาสส่วนหน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงาน 
  ตามแผนการตรวจสอบที่จัดท�าขึ้นบนพื้นฐานความเสี่ยงของบริษัทและรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
  และคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาสเช่นกัน เว้นแต่จะพบส่ิงบอกเหตุ ซ่ึงอาจน�าไปสู่การทุจริตที่มีมูลค่า 
  ของรายการเกิน 1 ล้านบาท ต้องรายงานให้ทราบโดยพลัน

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัได้ท�าการประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ 
คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศการสื่อสารข้อมูล ระบบติดตาม และ
หลักการขององค์ประกอบอีก 17 หลักการ พร้อมแสดงเหตุผลและค�าอธิบาย ประกอบกับรายงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ
รายงานของผูส้อบบัญชทีีเ่กีย่วข้องในเรือ่งนีแ้ล้ว เหน็ว่าบรษิทัมีระบบการควบคมุภายในทีเ่หมาะสมเพยีงพอและมีประสทิธผิล โดยเฉพาะ 
การป้องกันและควบคุมของฝ่ายบริหาร (Management Control) ที่สามารถป้องกันความเสียหายจากการน�าทรัพย์สินของบริษัท 
ไปใช้หรือจ�าหน่ายจ่ายโอนโดยมิชอบ การท�าธุรกรรมต่างๆ ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ�านาจจัดการ มีการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน 
เพื่อให้งบการเงินมีความน่าเชื่อถือ และมีระบบการจัดเก็บเอกสารส�าคัญที่ท�าให้กรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้มีอ�านาจตามกฎหมาย 
สามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร 

อนึ่งเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการก�ากับดูแลกิจการมีประสิทธิผลและมีการปรับปรุง 
อย่างต่อเนื่องเพ่ือช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ บริษัทจึงก�าหนดเป็นนโยบายให้มีส�านักตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระ 
ขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและมกีฎบตัรทีไ่ด้รบัการอนมุตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบอย่างชดัเจนรวมทัง้มกีารทบทวนกฎบตัรฯ
เป็นประจ�าทุกปี โดยในปัจจุบันมีผู้ตรวจสอบภายในที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากสถาบันผู้ตรวจสอบสากล เช่น Certified  
Internal Auditor (CIA), Certified Information Systems Auditor (CISA) และ Certified Public Accountants (CPA)  
โดยผู้ตรวจสอบภายในสามารถเข้าถึงข้อมูลและท�าการตรวจสอบในส่วนงานต่างๆ ได้โดยไม่มีข้อจ�ากัดและสามารถรายงานผล 
การตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
เพื่อให้เกิดการแก้ไข ป้องกัน และปรับปรุงได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม 

ส�าหรับปี 2558 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้น�าผลจากการบริหารความเส่ียงของฝ่ายบริหาร และการประเมินความเสี่ยง 
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน มาปรับปรุงแผนการตรวจสอบส�าหรับปี 2559 ถึงปี 2562 โดยเน้นการให้ความมั่นใจในด้าน 
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลและรายงานทางบัญชีและการเงิน ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานและความคุ้มค่า 
ของการใช้ทรพัยากร ด้านวนิยัในการปฏบิตัติามกฎระเบยีบต่างๆ และความมัน่คงปลอดภยัของทรพัย์สิน  ด้านสารสนเทศและการสือ่สาร 
ด้านการก�ากับดูแลกิจการและการต่อต้านคอร์รัปชั่นและการทุจริตประเภทต่างๆ 

นอกจากนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในยังให้ค�าปรึกษาในเรื่องการปรับปรุงระบบงานและระบบสารสนเทศที่ฝ่ายบริหารน�ามาใช ้
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ เช่น การพัฒนาระบบคุณภาพตามข้อก�าหนดของ ISO  
ในบริษัทย่อย การประเมนิกจิกรรมบรหิารความเสีย่ง กจิกรรมก�ากบัดูแลและกจิกรรมต่อต้านการทจุรติและคอรปัชัน่ สดุท้ายนี ้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในยังท�าการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในให้มีคุณสมบัติเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของสถาบัน 
ผู้ตรวจสอบภายในสากลหรือ The Institute of Internal Auditors, USA ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและ 
ความร่วมมือของผู้บริหารท�าให้ประเด็นท่ีพบจากการตรวจสอบ ทั้งจากผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีได้ถูกแก้ไขปรับปรุงแล้วเสร็จ
กว่าร้อยละ 85
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การบริหารความเสี่ยง

บรษัิทได้น�าคูม่อืและแนวทางการบรหิารความเสีย่งของกลุม่บรษิทัอนิทัชมาปรบัใช้ให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมของบรษิทั โดยเผยแพร่ 
และให้ความรู้แก่พนักงานในระดับต่างๆ รวมทั้งจัดสัมมนาในเชิงปฏิบัติการพร้อมกับจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ประกอบ
ด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังได้ออกแบบขั้นตอนของกระบวนการบริหารความเส่ียงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ COSO 
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเริ่มน�ามา 
ปรับให้เข้ากับการก�าหนดวิสัยทัศน์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกในการตอบสนองวิสัยทัศน์ การก�าหนดพันธกิจ
และวตัถปุระสงค์ การก�าหนดกลยทุธ์ และการก�าหนดตวัชีวั้ดส�าหรบัแผนการปฏิบตังิานในระดบัต่างๆ มกีารประเมนิวเิคราะห์ความเสีย่ง
ซึ่งอาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบท่ีเป็นสาระส�าคัญพร้อมทั้งมีการวางแผนบรรเทาความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในเพื่อให้
ฝ่ายบรหิารสามารถควบคมุและบรหิารความเสีย่งได้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล มกีารตดิตามผลเพือ่รายงานต่อคณะกรรมการ 
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสมและด้วยวิธีการดังกล่าวน้ีท�าให้การบริหารความเส่ียงของบริษัทเป็นกระบวนการ 
ที่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากทุกระดับ 

ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มอบนโยบายให้หน่วยงานของบริษัทในต่างประเทศมีการจัดท�าการประเมินและบริหาร
จัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายและกระบวนการจากส่วนกลางอันจะท�าให้การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

2.  ความเห็นของส�านักตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในรวมทั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจ�าปี 2558 ของบริษัท
ได้ให้ความเห็นว่าไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระส�าคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทแต่อย่างใด ระบบควบคุมภายในของบริษัท 
มีความเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล 

3.  หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) 

 (1) หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทคือ นายประวินทร์ คุโรวาท ซึ่งปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ  
  ส่วนงานตรวจสอบภายในท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ท�าหน้าที่นี้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบ 
  เหน็สมควรว่า นายประวนิทร์ คโุรวาท เป็นผูท้ีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม ทัง้ในด้านวฒุกิารศกึษา คณุวฒุด้ิานวชิาชพี ประสบการณ์ 
  ในการท�างาน รวมถึงการอบรมท่ีเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมเพียงพอส�าหรับการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
  ของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

  หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) คือ นางยุพาพรรณ ฉัตรศิรินพคุณ ซึ่งปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง 
  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ ส�านักประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบดูแลในส่วนงานดังกล่าว 

 (2) กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั ได้ระบแุนวปฏบิตัเิกีย่วกบั การแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย การให้ความดคีวามชอบ  
  และการเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
  ของบริษัทน้ัน จะต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยเป็นไปตามขอบเขต 
  และอ�านาจหน้าที่ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้มีการสอบทานและปรับปรุงเป็นประจ�าทุกปี

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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รายการระหว่างกัน

ในรอบปี 2558 บริษัท และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งผู้สอบบัญชีระบุไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์

กับบริษัท

ลักษณะรายการ เหตุผลและความจ�าเป็น
ของการท�ารายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด  

31 ธ.ค. 2558 (ล้านบาท)

งบการเงินรวม

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ 

จ�ากัด (มหาชน) (อินทัช)/ 

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ของบรษิทั ถอืหุน้ 41.14% 

และมีกรรมการร่วมกัน 

- ประกอบธุรกิจด้าน

 การลงทุนโดยการ

 เข้าถือหุ้นและเข้าไป

 บริหารงานในบริษัท

 ต่างๆ 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) 

(เอไอเอส)/มีอินทัชเป็น

ผู้ถือหุ้น 40.45% และมี

กรรมการร่วมกัน

- ประกอบธุรกิจการ

 ให้บริการโทรศัพท์

 เคลื่อนที่ 

1.00

0.12

0.96

0.04

0.06

8.78

4.44

0.01

1. รายได้

 - รายได้จากค่าบริการอินเทอร์เน็ต

2. ค่าใช้จ่าย

 - ค่าใช้จ่ายจากการจัดหาอุปกรณ ์

  วงจรสือ่สญัญาณส�าหรบัให้บรกิาร 

  อินเทอร์เน็ต

 

 - ค่าสัมมนาและฝึกอบรม ให้กับ 

  ผู้บริหารและพนักงาน, ค่าจัดท�า 

  ระบบสารสนเทศ, ค่าเช่าซอฟท์แวร์  

  และอื่นๆ 

3. ลูกหนี้การค้า

4. เจ้าหนี้การค้าและเงินรับล่วงหน้า 

 ค่าบริการ

1. รายได้

 - บรษิทัให้เช่าช่องสญัญาณดาวเทยีม  

  (Transponder) บนดาวเทียม 

  ไทยคม

  

 - รายได้จากค่าบริการอินเทอร์เน็ต  

  และค่าบริการจากโทรศัพท์และ 

  สื่อโฆษณา

 

 - รายได้อื่น

บริษัทย่อย (ซีเอส ล็อกซอินโฟ) มีรายได้จากการให้บริการ

อนิเทอร์เนต็ ซึง่เป็นการด�าเนนิธรุกจิปกต ิโดยคดิค่าบรกิาร

ตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าปกติเช่นเดียวกับบุคคล

ภายนอก

บริษัทย่อย (ซีเอส ล็อกซอินโฟ) มีค่าใช้จ่ายจัดหาอุปกรณ์

วงจรสื่อสัญญาณส�าหรับการบริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็น 

การด�าเนินธุรกิจปกติ โดยจ่ายค่าบริการตามสัญญาและ

เงื่อนไขทางการค้าปกติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก

กลุ่มบริษัทใช้บริการ การจัดอบรมสัมมนาและฝึกอบรม 

และจัดท�าระบบสารสนเทศท่ีด�าเนินการโดยอินทัช เพื่อ

ให้ระบบการจัดการสอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัท

บริษัทเป็นผู้ให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมรายเดียว

ในประเทศ ซึ่งเป็นการด�าเนินธุรกิจปกติ โดยคิดค่าบริการ

ตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าปกติเช่นเดียวกับบุคคล

ภายนอก

กลุ่มบริษัทซีเอส ล็อกซอินโฟ มีรายได้จากการให้บริการ

อินเทอร์เน็ต และค่าบริการจากโทรศัพท์และสื่อโฆษณา 

ซึ่งเป็นการด�าเนินธุรกิจปกติ โดยคิดค่าบริการตามสัญญา

และเงื่อนไขทางการค้าปกติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์

กับบริษัท

ลักษณะรายการ เหตุผลและความจ�าเป็น
ของการท�ารายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด  

31 ธ.ค. 2558 (ล้านบาท)

งบการเงินรวม

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) 
(เอไอเอส)/มีอินทัชเป็น
ผู้ถือหุ้น 40.45% และมี
กรรมการร่วมกัน

- ประกอบธุรกิจการ
 ให้บริการโทรศัพท์
 เคลื่อนที่ 

บริษทั แมทช์บอกซ์ จ�ากดั          
(แมทช์บอกซ์)/มีอินทัช 
ถือหุ้นอยู่ 99.96%

- ประกอบธรุกิจนายหน้า 
 และตวัแทน รบัโฆษณา 
 ด้วยวิธีการทุกชนิด รับ 
 เป็นตวัแทนน�าสนิค้าไป 
 โฆษณาทางสื่อโฆษณา

บรษัิท ไอ.ท.ี แอพพลเิคชัน่ส์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด (ไอที
เอเอส)/มีอินทัช ถือหุ้นอยู่ 
100%

- จัดท�าระบบงานด้วย
 โปรแกรมส�าเร็จรูปและ 
 โปรแกรมเพิ่มเติม
 ให้ค�าปรึกษา

8.07

1.81

0.01

0.29

0.12

0.16

0.21

1.57

0.62

7.95

0.01

0.11

0.59

0.04

2. ค่าใช้จ่าย
 - ค่าบริการในการจัดท�าส่ือโฆษณา  
  ประชาสัมพันธ์ 

 
 - บริษัทจ่ายเงินค่าใช้บริการ
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าสัมมนา
  และฝึกอบรม ให้กับผู้บริหาร
  และพนักงาน
 
 - ค่าบริการอื่น

3. ลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ

4. เจ้าหนีก้ารค้า เงนิรบัล่วงหน้าค่าบรกิาร  
 และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

5.  หนี้สินหมุนเวียนอื่น

1. รายได้
 - รายได้จากค่าบริการอินเทอร์เน็ต

2. ค่าใช้จ่าย
 - บริษัทว่าจ้างแมทช์บอกซ์ ในการ 
  จัดท�าส่ือโฆษณา ประชาสัมพันธ ์ 
  เช่น สื่อภาพพิมพ์ สื่อโฆษณา

1. รายได้
 - รายได้จากค่าบริการอินเทอร์เน็ต

2. ค่าใช้จ่าย
 - บริษัทใช้บริการด้านโปรแกรม 
  คอมพวิเตอร์เพือ่ประมวลผลบญัช ี
  และบริการด้านการให้ค�าปรึกษา

 

 - ค่าบริการอื่น

3. ลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ

4. เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

5. เจ้าหนี้อื่น  

กลุ ่มบริษัทใช้บริการจัดท�าโฆษณาและประชาสัมพันธ ์ 
ซึง่เป็นการด�าเนนิการสนบัสนนุธรุกจิปกต ิโดยจ่ายค่าบรกิาร 
ตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าปกติเช่นเดียวกับบุคคล
ภายนอก

กลุ่มบริษัทใช้บริการโทรศัพท์มือถือเพื่อสนับสนุนธุรกิจ 
ปกติโดยเครือข่ายของเอไอเอสครอบคลุมพื้นที่บริการ 
อย่างทัว่ถงึ และใช้บรกิาร การจดัอบรมสมัมนาและฝึกอบรม 
ที่ด�าเนินการโดยเอไอเอส อัตราค่าบริการเป็นราคาตลาด
เสมือนท�ารายการกับบุคคลภายนอก

บริษัทย่อย (ซีเอส ล็อกซอินโฟ) มีรายได้จากการให้บริการ
อนิเทอร์เนต็ ซึง่เป็นการด�าเนนิธรุกจิปกต ิโดยคดิค่าบรกิาร
ตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าปกติเช่นเดียวกับบุคคล
ภายนอก

บริษัทใช้บริการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการ
ด�าเนินการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยจ่ายค่าบริการตาม
สัญญาและเงื่อนไขทางการค้าปกติเช่นเดียวกับบุคคล
ภายนอก

บริษัทย่อย (ซีเอส ล็อกซอินโฟ) มีรายได้จากการให้บริการ
อนิเทอร์เนต็ ซึง่เป็นการด�าเนนิธรุกจิปกต ิโดยคดิค่าบรกิาร
ตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าปกติเช่นเดียวกับบุคคล
ภายนอก

กลุม่บรษัิทใช้บรกิารโปรแกรมคอมพวิเตอร์เพือ่ประมวลผล
ทางบญัชรีวมถงึการให้ค�าปรกึษาซ่ึงเป็นการสนบัสนนุธรุกจิ
ปกติ โดยคิดค่าบริการใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่ให้
บรกิารในลกัษณะเดยีวกนั เนือ่งจากขนาดของรายการเป็น
รายการขนาดกลาง บริษัทจึงมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลการท�า
รายการต่อตลาดหลักทรัพย์

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์

กับบริษัท

ลักษณะรายการ เหตุผลและความจ�าเป็น
ของการท�ารายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด  

31 ธ.ค. 2558 (ล้านบาท)

งบการเงินรวม

Codespace Inc./
บรษิทั ถือหุน้ใน สเปซโคด 
แอล แอล ซี (สเปซ) 
ร่วมกบั Codespace Inc. 
ในสัดส่วน 70%: 30%

- ให้บรกิารด้านวศิวกรรม 
 พัฒนาเทคโนโลยีการ 
 สือ่สารและอเิลก็ทรอนกิส์

บริษัท เอ็มโฟน จ�ากัด 
(เอ็มโฟน)/ถือหุ้น
โดยเชน 100%

-  ให้บรกิารด้านโทรคมนาคม  
 ในประเทศกัมพูชา
  (อยู่ระหว่างข้ันตอนการ 
 เลิกกิจการตามกฎหมาย 
 ของประเทศกัมพูชา) 

บริษัท เชนนิงตัน อินเวส
เม้นท์ส พทีอีี (เชน)/บริษัท 
ถือหุ้นใน เชน ร่วมกับ 
Asia Mobile Holdings 
Pte Ltd. (AMH) 
ในสัดส่วน 51%: 49% 

- เป็นบริษัทถือเงินลงทุน 
 ในธุรกิจให้บริการ
 โทรคมนาคม

25.40

15.22

42.22

2.46

13.55

1.54

37.71

7.87

168.52

2,161.86

39.82

1. ค่าใช้จ่าย
 - ค่าใช้จ่ายส�าหรบัสทิธทิางเทคโนโลยี  
  ในดาวเทียม

 
 - บรษัิทว่าจ้าง Codespace ท�าการ 
  พัฒนาผลิตภัณฑ์ส�าหรับโครงการ 
  ไอพีสตาร์

2. ลูกหนี้อื่น

3. เจ้าหนี้การค้า

4. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

1.   เจ้าหนี้การค้า

1. รายได้อื่น
 - ดอกเบี้ยรับ

 

 - บรษิทัรบัจ้างให้ค�าปรกึษา โดยเชน  
  ต้องจ่ายค่าทีป่รึกษาและบริหารงาน  
  เป็นรายเดือนโดยค่าบริการ
  ก�าหนดจากต้นทุนของผู้บริหาร 
  และพนักงานที่ให้ค�าปรึกษาและ 
  บริหารงานเพื่อสนับสนุนการ
  ด�าเนินธุรกิจของบริษัทย่อย

2. เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

3. เงินให้กู้ยืมระยะยาว

4. ลูกหนี้อื่น

บรษิทัย่อย (สตาร์ นวิเคลยีส) มคีวามร่วมมอืกับ Codespace  
ในการจัดสร้างและจัดหาเทคโนโลยีในดาวเทียม ท�าให้มี 
ค่าใช้จ่ายส�าหรับสิทธิทางเทคโนโลยีในดาวเทียม โดยมี 
การจัดท�าสัญญาส�าหรับค่าสิทธิ์

รายการดังกล่าวถือเป็นการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดย 
จ่ายค่าบริการตามอัตราค่าบริการรายช่ัวโมงบวกด้วย 
ค่าใช้จ่ายเบิกจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง 

บริษัทให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบของ  
Shareholder Loan อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บถูกค�านวณ 
จากต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นจริงบวกด้วยส่วนต่าง เสมือน
ท�ารายการกับบุคคลภายนอก

เป็นนโยบายในการก�ากับดูแลบริษัทย่อยของบริษัท  
เพื่อให้การควบคุมเป็นประโยชน์สูงสุด

บรษิทั ลาว เทเลคอมมวินเิคชัน่ 
จ�ากัด (แอลทีซี)/ถือหุ้น
โดยเชน ร่วมกับรัฐบาลของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ในสัดส่วน 
49%: 51%

- ให้บรกิารด้านโทรคมนาคม  
 ในสาธารณรฐัประชาธปิไตย  
 ประชาชนลาว

5.86

1.19

1.   ค่าใช้จ่าย
 - ค่าบริการควบคุมดูแลสถานี
  เครือข่ายภาคพื้นดิน

2. เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

บริษัทย่อย (ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี) ใช้บริการ 
ด�าเนินการ ดูแล บ�ารุงรักษา สถานีควบคุมเครือข่าย 
ภาคพ้ืนดินไอพีสตาร์ในประเทศลาว ซึ่งเป็นการด�าเนิน
ธุรกิจปกติ โดยจ่ายค่าบริการตามสัญญาและเง่ือนไข
ทางการค้าปกติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์

กับบริษัท

ลักษณะรายการ เหตุผลและความจ�าเป็น
ของการท�ารายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด  

31 ธ.ค. 2558 (ล้านบาท)

งบการเงินรวม

Singapore Telecommu-
nications Limited (STC)/ 
บริษัทในกลุ่ม Singtel 
ที่ถือหุ้นในบริษัท 
ซีเอส ล็อกซอินโฟ 14.14%  

- ให้เช่าบริการวงจร
 สื่อสัญญาณความเร็วสูง  
 ระหว่างประเทศ 
 เพ่ือเชือ่มต่อไปยงัเครอืข่าย 
 อนิเทอร์เนต็ในต่างประเทศ

Equinix Singapore Pte. 
Ltd. (EQX)/บริษัทย่อย
ในกลุ่มเทมาเส็ก

- ให้เช่าบริการวงจร
 สื่อสัญญาณความเร็วสูง 
 ระหว่างประเทศ 
 เพ่ือเชือ่มต่อไปยงัเครอืข่าย 
 อนิเทอร์เนต็ในต่างประเทศ

Advanced Wireless  
Network Co., Ltd.
(AWN)/บรษิทัย่อยในกลุม่
เอไอเอส 

- ให้บริการโทรคมนาคม 
 บริการโครงข่าย
 โทรคมนาคมและ
 บริการระบบ
 คอมพิวเตอร์

2.46

5.57

1.15

0.02

0.66

3.81

0.34

59.06

49.47

15.66

5.83

1. รายได้
 - รายได้จากค่าบริการอินเทอร์เน็ต 
  และพื้นที่ตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ 
  (Co-Location)

2. ค่าใช้จ่าย
 - ค่าใช้จ่ายค่าเช่าวงจรส่ือสัญญาณ 
  ความเร็วสูงในประเทศและ
  ระหว่างประเทศ และเครือข่าย
  อินเทอร์เน็ต

3. ลูกหนี้การค้า

4. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

5. เจ้าหนี้การค้า

1. ค่าใช้จ่าย
 - ค่าใช้จ่ายค่าเช่าวงจรส่ือสัญญาณ 
  ความเร็วสูงในประเทศและ
  ระหว่างประเทศ และเครือข่าย
  อินเทอร์เน็ต

2. เจ้าหนี้การค้า 

1. รายได้
 - รายได้จากการขายอุปกรณ์
  ดาวเทยีมแบบครบวงจร (Turnkey)

 
 - รายได้จากการให้เช่าช่องสัญญาณ 
  ดาวเทียม (Transponder) บน 
  ดาวเทียมไทยคม

 - รายได้จากค่าบริการอินเทอร์เน็ต  
  และค่าบริการจากโทรศัพท์และ 
  สื่อโฆษณา

 - รายได้จากบริการโฆษณาและ 
  ประชาสัมพันธ์

บริษัทย่อย (ซีเอส ล็อกซอินโฟ) มีรายได้จากการให ้
บริการอินเทอร ์เน็ต และพ้ืนที่ตั้ งเคร่ืองเซิร ์ฟเวอร ์  
(Co-Location) ซึ่งเป็นการด�าเนินธุรกิจปกติ โดยคิด 
ค่าบริการตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าปกติเช่นเดียว
กับบุคคลภายนอก

บริษัทย่อย (ซีเอส ล็อกซอินโฟ) มีค่าใช้จ่ายในการเช่า
บริการวงจรสือ่สญัญาณความเร็วสงูในประเทศและระหว่าง
ประเทศ ซ่ึงเป็นการด�าเนินธุรกิจปกติ โดยจ่ายค่าบริการ
ตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าปกติเช่นเดียวกับบุคคล
ภายนอก

บริษัทย่อย (ซีเอส ล็อกซอินโฟ) มีค่าใช้จ่ายในการเช่า
บริการวงจรสือ่สญัญาณความเร็วสงูในประเทศและระหว่าง
ประเทศ ซ่ึงเป็นการด�าเนินธุรกิจปกติ โดยจ่ายค่าบริการ
ตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าปกติเช่นเดียวกับบุคคล
ภายนอก

บริษัทเป็นผู้จ�าหน่ายอุปกรณ์ดาวเทียม โดยคิดค่าบริการ
ตามสัญญาและเง่ือนไขทางการค้าโดยปกติเช่นเดียวกับ
บคุคลภายนอก

บริษัทเป็นผู้ให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมรายเดียว
ในประเทศ ซึง่เป็นการด�าเนนิธรุกจิปกต ิ โดยคดิค่าบริการ
ตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าปกติเช่นเดียวกับบุคคล
ภายนอก

กลุม่บริษัท ซเีอส ลอ็กซอินโฟ มรีายได้จากการให้บรกิาร
อินเทอร์เน็ต และค่าบริการจากโทรศัทพ์และสื่อโฆษณา  
ซึ่งเป็นการด�าเนินธุรกิจปกติ โดยคิดค่าบริการตามสัญญา 
และเง่ือนไขทางการค้าปกตเิช่นเดียวกบับคุคลภายนอก

กลุม่บริษัทให้บริการโฆษณาและประชาสมัพันธ์ ซึง่เป็นการ
ด�าเนินธุรกิจปกติ โดยคิดค่าบริการเป็นอัตราเดียวกันกับ
บคุคลภายนอก

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์

กับบริษัท

ลักษณะรายการ เหตุผลและความจ�าเป็น
ของการท�ารายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด  

31 ธ.ค. 2558 (ล้านบาท)

งบการเงินรวม

Advanced Wireless 
Network Co., Ltd
(AWN)/บริษัทย่อย
ในกลุ่มเอไอเอส 

- ให้บริการโทรคมนาคม 
 บริการโครงข่าย
 โทรคมนาคมและ
 บริการระบบ
 คอมพิวเตอร์

8.18

6.92

1.16

79.66

6.37

0.11

0.19

2. ค่าใช้จ่าย
 - ค่าใช้จ่ายค่าเช่าวงจรส่ือสัญญาณ 
  ความเร็วสูงภายในประเทศ และ 
  ค่าบรกิารอืน่ผ่านช่องทางโทรศพัท์

 
 - บริษัทจ่ายเงินค่าใช้บริการ
  โทรศพัท์เคลือ่นที ่และค่าจดัอบรม 
  และสัมมนาให้กับผู ้บริหารและ 
  พนักงาน

 - ค่าใช้บริการโฆษณาและ
  ประชาสัมพนัธ์ และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ

3. ลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ

4. เจ้าหนี้การค้าและเงินรับล่วงหน้า 
 ค่าสินค้า

5. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

6. เจ้าหนี้อื่น 

กลุม่บริษัท ซเีอส ล็อกซอินโฟ มค่ีาใช้ในการเช่าบรกิารวงจร
สือ่สัญญาณความเรว็สูงภายในประเทศ และค่าบรกิารอื่น 
ผ่านช่องทางโทรศัพท์ ซ่ึงเป็นการด�าเนินธุรกิจปกติ โดย 
จ่ายค่าบริการตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าปกต ิ
เช่นเดยีวกบับคุคลภายนอก

กลุม่บริษัทใช้บริการโทรศพัท์มอืถือเพ่ือสนับสนุนธรุกจิปกติ  
และใช้บริการ การจัดอบรมสัมมนาและฝึกอบรม อัตรา 
ค่าบริการเป็นราคาตลาดเสมือนท�ารายการกับบุคคล
ภายนอก

บริษัทใช้บริการโฆษณาและประชาสมัพันธ์ และค่าใช้จ่าย 
อ่ืนๆ ซึ่งเป็นการด�าเนินการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยจ่าย 
ค่าบริการตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าปกติเช่นเดียว
กบับุคคลภายนอก

บริษัท ไมโม่เทค จ�ากัด 
(เอ็มเอ็มที)/บริษัทย่อย
ในกลุ่มเอไอเอส

- ให้บริการพัฒนาระบบ 
 ข้อมูลสารสนเทศ และ 
 รวบรวมข้อมูลเสริมบน 
 โทรศัพท์เคลื่อนที่

250.07

1.31

0.02

46.59

4.68

1. รายได้
 - รายได้จากค่าบริการอินเทอร์เน็ต 
  และอินเทอร ์เน็ตไร ้สาย และ 
  ค่าบริการจากโทรศัทพ์และ
  สื่อโฆษณา
 
 - รายได้อื่น

2. ค่าใช้จ่าย
 - ค่าใช้จ่ายส่วนแบ่งก�าไร

3. ลูกหนี้การค้า

4. เจ้าหนี้การค้าและเงินรับล่วงหน้า 
 ค่าสินค้า 

กลุ่มบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ มีรายได้จากการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตไร้สาย และค่าบริการจาก 
โทรศัพท์และสื่อโฆษณา ซึ่งเป็นการด�าเนินธุรกิจปกติ  
โดยคิดค่าบริการตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าปกติ
เช่นเดียวกับบุคคลภายนอก
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์

กับบริษัท

ลักษณะรายการ เหตุผลและความจ�าเป็น
ของการท�ารายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด  

31 ธ.ค. 2558 (ล้านบาท)

งบการเงินรวม

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
10.23

0.45

0.06

7.70

3.51

 

2.  ค่าใช้จ่าย

 - ค่าใช้จ่ายค่าเช่าวงจรส่ือสัญญาณ 

  ความเร็วสูงภายในประเทศ และ 

  ค่าบรกิารอืน่ผ่านช่องทางโทรศพัท์

 - บริษัทจ่ายเงินค่าใช้บริการ

  โทรศัพท์เคลื่อนที่ให้กับผู้บริหาร 

  และพนักงาน 

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

3.   ลูกหนี้การค้า

4. เจ้าหนี้การค้าและเงินรับล่วงหน้า 

 ค่าสินค้า

กลุม่บรษิทั ซเีอส ลอ็กซอนิโฟ มค่ีาใช้ในการเช่าบรกิารวงจร

สื่อสัญญาณความเร็วสูงภายในประเทศ  และค่าบริการอื่น 

ผ่านช่องทางโทรศัพท์ ซ่ึงเป็นการด�าเนินธุรกิจปกติ  

โดยจ่ายค่าบริการตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าปกติ

เช่นเดียวกับบุคคลภายนอก

กลุ่มบริษัทใช้บริการโทรศัพท์มือถือเพื่อสนับสนุนธุรกิจ

ปกต ิอตัราค่าบรกิารเป็นตามราคาตลาด เสมอืนท�ารายการ

กับบุคคลภายนอก

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ในปี  2558 บมจ. ไทยคม และบริษัทย่อย (บริษัท) มีรายการ 
กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งแสดงในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินท่ีตรวจสอบแล้ว ข้อ 5 ในงบการเงินประจ�าปี 2558  
โดยผู ้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตได้สรุปรายการกับบุคคลและ
กจิการทีเ่กีย่วข้องกันในการท�ารายการดงักล่าวว่ารายการทีบ่รษิทัมี 
กับบริษัทในกลุ่มอินทัช และกลุ ่มเทมาเส็ก เช่น บริษัทย่อย  
การร่วมค้า ผู้บริหาร และกิจการอื่นที่อินทัช และเทมาเส็ก และ
บริษัท มีอิทธิพลอย่างมีสาระส�าคัญ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม 
จะแสดงเป็นรายการกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท 

บริษัทคิดราคาซื้อขายสินค้าและบริการกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน
ตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าโดยปกติเช่นเดียวกับบุคคล
ภายนอก ส�าหรับรายการท่ีมีนัยส�าคัญและต้องด�าเนินการตาม
ระเบียบปฏิบัติของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึง่รายการ

ดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการและได้ให้
ความเหน็ว่าเป็นรายการทีส่มเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ต่อบรษัิท

มาตรการขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการ
ระหว่างกัน

บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีเป้าหมายในการประกอบการ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูล
ให้แก่นักลงทุนอย่างเพียงพอ รวมทั้งยึดถือปฏิบัติตามระเบียบ  
ข้อก�าหนด และกฎหมายต่างๆ ในประเทศทีบ่รษัิทประกอบการอยู่ 
ดังนั้น เพื่อให้การด�าเนินการเก่ียวกับรายการระหว่างกลุ่มบริษัท
กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปอย่างโปร่งใส ลดความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์และสอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี และเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ
ของหน่วยงานก�ากับดูแลท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) ส�านักงาน กลต. ในอันที่จะท�าให้ผู้ลงทุน 

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
37.50

0.02

1.   รายได้

 - รายได้จากค่าบริการอินเทอร์เน็ต 

  และอินเทอร์เน็ตไร้สาย และ

  ค่าบริการจากโทรศัพท์และ

  สื่อโฆษณา

 - รายได้อื่น

กลุ่มบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ มีรายได้จากการให้บริการ

อินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตไร้สาย และค่าบริการจาก 

โทรศัพท์และสื่อโฆษณา ซึ่งเป็นการด�าเนินธุรกิจปกติ  

โดยคิดค่าบริการตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าปกติ

เช่นเดียวกับบุคคลภายนอก

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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มีข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจลงทุนได้ 
บริษัทจึงก�าหนดแนวทางการท�ารายการระหว่างกลุ่มบริษัทกับ
บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา 
ท�ารายการดังรายละเอียดต่อไปนี้

การท�ารายการระหว่างกันของบริษัท และบริษัทย่อย กับบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทจะพิจารณาด�าเนินการเสมือนหนึ่ง 
ท�ารายการกบับคุคลภายนอก (Arm’s length basis) เพือ่ประโยชน์
สูงสุดของบริษัทโดยจะต้องมีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไข
ที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ในกรณีที่ไม่
ชัดเจนว่าราคาระหว่างกันเข้าข่าย Arm’s length basis หรือไม่ 
จะต้องน�าเสนอรายการดังกล่าวหารือต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อขอความเห็นชอบก่อนท�ารายการ 

บริษัทมีการมอบอ�านาจอนุมัติวงเงินแก่ผู ้บริหารตามล�าดับขั้น  
โดยจะก�าหนดอ�านาจของผูม้สีทิธอินมุตัติามวงเงนิท่ีก�าหนด อย่างไร
ก็ตาม บริษัทห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือ 
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยส่วนตัวเป็นผู ้อนุมัติ 
ท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันซ่ึงตนมีส่วนได้เสีย และกรรมการที่ม ี
ส่วนได้เสียในการตกลงเข้าท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันต้องไม่เข้า 
ร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุม โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบท�าหน้าท่ีสอบทานการท�ารายการระหว่างบริษัท หรือ 
บรษัิทย่อยกับบุคคลทีเ่ก่ียวโยงกันและให้ด�าเนนิการตามหลกัเกณฑ์
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรกต็าม การท�ารายการ
ระหว่างบริษัทกับบริษัทท่ีมีบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งมีสัดส่วน 
การถือหุ ้นต�่ากว่าร ้อยละ 10 จะไม่ผ ่านการตรวจสอบจาก 
คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงสอดคล้องกบัประกาศตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยการเข้าท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั
ของบริษัทจดทะเบียน

การท�ารายการระหว่างกันพึงกระท�าได้ตามปกติเนื่องจากเป็นการ
ท�ารายการตามปกติธุรกิจและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเสมือน 
ลูกค้าภายนอกทั่วไปโดยปกติ รวมทั้งราคาหรือค่าตอบแทน 
อยู่ในกรอบซึ่งต้องได้รับอนุมัติตามระเบียบปฏิบัติทางการเงิน 
ของบริษัทและต้องทบทวนกระบวนการคัดเลือกผู้ขายและผู้ผลิต 
(Vendor selection process) อยู่เสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัท  
ได้เปิดโอกาสแก่ผู้ประกอบการนอกกลุ่ม ซึ่งอาจให้ผลประโยชน์
แก่บริษัทมากกว่า และเป็นแหล่งภายนอกส�าหรับการเปรียบเทียบ
ราคาและเงื่อนไขทางการค้า

บริษัทท�าการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันโดยยึดแนวปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง 
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และ
ตามระเบียบปฏิบัติของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้
ฝ่ายกฎหมายและก�ากับดูแล (Legal and Compliance) และ 
ฝ่ายบัญชีจะน�าเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นเข้าสู ่การพิจารณาของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อสอบทานและ
ให้ความเห็นต่อความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทหรือไม่ ก่อนรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป นอกจากนี้ ฝ่ายบัญชีจะน�าเสนอ 
รายการระหว่างกันทุกๆ เดือนเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�านักงาน 
กลต.)

นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกัน
ในอนาคต 

ในอนาคตบริษัทอาจมีความจ�าเป็นที่จะต้องเข ้าท�ารายการ 
ระหว่างกนั ทัง้ทีเ่ป็นรายการทางการค้าตามปกตธิรุกจิและรายการ
ที่ไม่เป็นไปตามการค้าปกติธุรกิจ โดยการเข้าท�ารายการดังกล่าว
จะตั้งอยู่บนเงื่อนไข ราคาที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุด 
ต่อบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรพัย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค�าสัง่ หรือข้อก�าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมถงึการปฏบิตัติาม 
ข้อก�าหนดและปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการ 
ที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�าคัญ 
ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย บริษัทจะท�าการเปิดเผย
รายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับ 
การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท
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ในปี 2558 บริษัทได้มีการกำาหนดนโยบาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ที่ครอบคลุมการดำาเนินงาน
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ที่สามารถตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทีผ่่านมา ไทยคม ให้ความส�าคญัต่อเรือ่งการพฒันาอย่างยัง่ยนื และ
มีความมุ่งหวังต่อการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยค�านึงถึงผลกระทบ (Impact) ต่อท้ังองค์กรและ
สงัคมภายนอก ผ่านการปรับปรงุวสิยัทศัน์การบรหิารเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน และการก�าหนดนโยบายแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยยึดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท เพื่อก�าหนด 
แนวทางการท�างานทั้งกระบวนการภายในและภายนอกต้ังแต่ 
การก�าหนด นโยบาย กลยทุธ์ และเป้าหมาย อนัน�าไปสูก่ารวางแผน
การปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน และการก�าหนดตัวช้ีวัดในการ
ประเมินผล ภายใต้กรอบการด�าเนินงาน 4 ด้าน คือ 

1. การเชื่อมต่อโครงข่ายการสื่อสารสู่ทุกชีวิต 
 (Connectivity)

ความต้องการด้านการสื่อสารในปัจจุบันถือเป็นเรื่องส�าคัญ 
ไม่เฉพาะในสังคมเมือง แต่ยังแผ่ขยายไปถึงสังคมชนบทและ 
ในที่ห่างไกลอื่นๆ ซึ่งความเจริญยังเข้าไปไม่ถึง การท�าให้ทุกคน 
เข้าถึงการสื่อสารได้อย่างเท่าเทียมกันจึงถือเป็นภารกิจส�าคัญ 
อีกอย่างของไทยคม เพราะโอกาสในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และ 
การให้บริการโครงข่ายด้านการสื่อสาร (Accessibility) คือ เรื่อง
ส�าคัญ เราจึงจ�าเป็นต้องมีช่องทางและเน้ือหาสาระท่ีหลากหลาย  
เพื่อตอบสนองความต้องการของคนทุกเพศ ทุกวัยในสังคม  
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศอย่างยั่งยืน  
ทัง้ในสถานการณ์ปกต ิและสถานการณ์ฉกุเฉนิต่างๆ ภายใต้กลยทุธ์
โครงข่ายการสื่อสารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และกลยุทธ์ความ
สามารถของการสื่อสารในสภาวการณ์ฉุกเฉิน 

2. ความรับผิดชอบเพื่อเสริมสร้างสังคมที่ยั่งยืน 
 (Responsibility)

ไทยคมมุ่งมั่นสร้างความรับผิดชอบเพื่อเสริมสร้างสังคมที่ยั่งยืน  
ทั้ งสินค ้าและบริการ รวมท้ังสิ่ งแวดล ้อม โดยในปี 2558  
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการปรับกลยุทธ์ให้ทันสมัย
สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก 
ได้แก่ การให้บริการอย่างรับผิดชอบ การเสริมสร้างสังคมที่ยั่งยืน 
และการจัดการทรัพยากรและบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

3. การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่ออนาคต 
 (Innovation)

ไทยคมมีความมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้น�าธุรกิจดาวเทียมท่ียั่งยืน จึงได้
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการให้บริการรูปแบบใหม่ที่จะสามารถ
ตอบสนองต่อแนวโน้มของเทคโนโลยีและรูปแบบการใช้ชีวิต 
ในอนาคต ความต้องการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 
พร้อมทั้งสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นกับส่ิงแวดล้อมและสังคม โดยผ่าน
กระบวนการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมของไทยคม (Innovation 
Pipeline) ซึ่งเกี่ยวข้องกับงาน 3 ส่วนหลัก คือ Technological 
Innovation, Financial Innovation และ Marketing Innovation 
ในการร่วมกนัพฒันาตัง้แต่การคดิค้นจนถงึการให้บรกิารผลติภณัฑ์ 
เชิงพาณิชย์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการของไทยคมมีความ 
ก้าวล�้าเทคโนโลยีในปัจจุบันและตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าและผู้ใช้ปลายทางในอนาคต ไปพร้อมกับสามารถบริหาร 
จัดการต้นทุนได้อย่างเหมาะสม โดยในปี 2558 ไทยคมได้มีการ 
ปรบักลยทุธ์การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพือ่อนาคตให้มคีวามทนัสมยั
และมัน่ใจว่าบรษิทัจะสามารถเตบิโตและด�าเนนิธรุกจิได้อย่างยัง่ยนื
และมั่นคง ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์นวัตกรรมแห่งการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และบริการ รูปแบบและนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ธุรกิจ และ
ความเป็นเลิศในการพัฒนากระบวนการธุรกิจ

4. การกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate 
 Governance)

ไทยคมให ้ความส� า คัญกับกระบวนการบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง 
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ท้ังนี้การก�ากับดูแลกิจการท่ีด ี
ถือเป็นพื้นฐานส�าคัญของการพัฒนาองค์กรตามแนวทางธุรกิจ 
ยั่งยืน เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทางและกรอบการปฏิบัต ิ
ที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร คือ “เป็นเลิศในเทคโนโลยี  
เต็มที่ทุกความท้าทาย มุ่งหมายนวัตกรรม น�าความรู้ คู่คุณธรรม 
สู ่สังคมไทย” นอกจากนี้ยังเป ็นเรื่องส�าคัญส�าหรับไทยคม  
เพื่อให้คู่ค้าใช้เป็นหลักในการด�าเนินธุรกิจร่วมกับไทยคม 
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2. การดําเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม

บริษัทด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ตามนโยบายจริยธรรมธุรกิจ  
ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ส่งเสริมความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน ด�ารงตน
เป็นกลางทางการเมือง เคารพต่อขนบธรรมเนียมประเพณีของ
สังคมทีด่�าเนนิธรุกจิอยู ่และปฏบิตัติามหลักนติธิรรมอย่างมภีาวะผูน้�า 
โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคู่ค้า คู่สัญญารับจ้างในการประกอบ
กิจการด้วยหลักนิติธรรมและการรับผิดชอบต่อสังคม 

3. การต่อต้านการทุจริต

บริษัทต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ หลีกเลี่ยงการด�าเนินการ  
หรือการใช้อ�านาจหรือทรัพย์สินในทางมิชอบ ป้องปรามความ 
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ การฉ้อฉล การปกปิดข้อเทจ็จรงิ การขดัขวาง  
กระบวนการตรวจสอบโดยสุจริต ซึ่งครอบคลุมความสัมพันธ์ 
ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมถึงการร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย
ระหว่างกลุ่มธุรกิจ บนหลักการบริหารความเสี่ยงกิจการ

ในปี 2558 บริษัทได้มีการก�าหนด นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ที่ครอบคลุมการด�าเนินงานท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ  
สิ่งแวดล้อม ที่สามารถตอบสนองผู ้ที่มีส ่วนได ้เสียทุกกลุ ่ม  
โดยประกอบด้วย การก�ากับดูแลกิจการ การด�าเนินธุรกิจอย่าง 
เป็นธรรม การต่อต้านการทุจริต การเคารพสิทธิมนุษยชน  
การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม การรับผิดชอบต่อลูกค้า 
และผู้บริโภค การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม การสร้างสรรค์
นวัตกรรม และการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรลุเป้าหมาย 
สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน อันประกอบไปด้วย

1. การกํากับดูแลกิจการ

บริษัทยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลตามนโยบายการก�ากับดูแล 
กิจการท่ีดี บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส เท่าเทียม เป็นธรรม 
ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกภาคส่วน โดยมุ่งเพ่ิมคุณค่าและมูลค่า อันเกิดจากการให้ความ
ส�าคัญกับการก�ากับดูแลโครงสร้างการบริหาร ระบบการจัดการ 
การรายงานผลกระทบ และผลลพัธ์ทีเ่กีย่วกับการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
ตลอดจนการตรวจสอบสารัตถภาพและความสมบูรณ์ของการ 
น�าสู่การปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอต่อเนื่อง โดยค�านึงถึงความสัมพันธ์
กบัวฒันธรรมและค่านยิมองค์กร ร่วมกบัการปฏบัิตตินเป็นพลเมอืง 
ที่ดี ในระดับประเทศและภูมิภาคที่บริษัทด�าเนินธุรกิจอยู่
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4. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทเคารพในสิทธิมนุษยชนและคุ ้มครองศักดิ์ศรีความ 
เป็นมนุษย์ โดยไม่เลือกปฏิบัติ สร้างเสริมความเสมอภาคและ 
การมีส่วนร่วม ไม่ใช้แรงงานเด็ก ไม่แบ่งแยกหรือกีดกันทางเพศ  
ความทุพพลภาพ เชื้อชาติ และชนชั้น ตลอดจนไม่มีส่วนร่วม
กับการกระท�าใดๆ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน ไร้มนุษยธรรม  
หรือย�่ายีในศักดิ์ศรี

5. การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพย์สินท่ีมีค่าสูงสุดส�าหรับองค์กร  
โดยยึดหลักกฎหมายและจริยธรรมในการจ้างงาน บนพื้นฐาน 
แห ่งความยุติธรรม มั่นคง และสงบสุข โดยส ่งเสริมสิทธ ิ
ในการท�างานตามหลักมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน  
ให้ความคุ้มครองเสรีภาพและผลตอบแทนการท�างาน ส่งเสริม 
สุขภาพและความปลอดภัยในการท�างาน สนับสนุนการฝึกอบรม 
และพัฒนาความรู ้ความสามารถของพนักงาน รวมถึงปลูกฝัง 
วัฒนธรรมองค ์กรอันมี ท่ีมาจากค ่านิยมหลักและวิสัยทัศน ์
ขององค์กร โดยด�ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และรากฐานความเป็นไทย

6. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค

บริษัทส่งมอบสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัยต่อชีวิต  
บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ให้ข้อมูล 
และความรู ้ที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับสินค้าและ 
บริการ ตลอดจนวิธีการใช้งาน โดยมุ่งเน้นการเคารพสิทธิของ 
ผู ้บริโภค ความปลอดภัย และประโยชน์ที่ลูกค้าและผู ้บริโภค 
จะได้รับท้ังก่อนและหลงัการขาย บนพืน้ฐานการสร้างความพงึพอใจ
ในความเชี่ยวชาญของบริการ แนวทางการปรับปรุงพัฒนาบริการ
ที่ลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานคุณภาพ
สินค้าอันเป็นเลิศ 

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทเชื่อมั่นและน�าแนวคิดในการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่าง 
ภาคธรุกจิกบัสงัคมมาเป็นแนวทางในการด�าเนนิธรุกจิ เพือ่ให้ธุรกจิ 
ชุมชน และสังคมเจริญเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้น 
สนับสนุนการศึกษา การเปิดโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีและ 
การเรยีนรู้ สร้างเสรมิอาชพีและการพฒันาทกัษะ ส่งเสรมิการลงทนุ
เพือ่สงัคม โดยค�านงึถงึการมส่ีวนร่วมและลกัษณะเฉพาะของแต่ละ
ชุมชน ภายใต้การมีจิตสาธารณะ การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
ตลอดจน การยกระดบัคณุภาพชีวติและสงัคมในระยะยาว โดยเฉพาะ  
ในด้านการสื่อสารโทรคมนาคม บริษัทมีบทบาทส�าคัญในการ 
สร้างเสรมิความร่วมมอืในการพฒันาและรกัษาคณุภาพการสือ่สาร 

สามารถติดตาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก 

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ประจ�าปี 2558 

โดยดาวน์โหลดได้จาก 
www.thaicom.net

ทั้งในภาวะปกติและกรณีภัยพิบัติ เพื่อให้ผู ้ใช้บริการในชุมชน  
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย สามารถได้รับความช่วยเหลือ  
ในโอกาสแรกที่ท�าได้และเป็นไปอย่างทั่วถึง ทันต่อเหตุการณ์ 

8. การสร้างสรรค์นวัตกรรม

บริษัทเช่ือมั่นในศักยภาพการสร้างสรรค์นวัตกรรม อันเป็น 
องค์ประกอบส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืน 
ขององค์กร บริษัทสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาสินค้าและบริการ 
รวมถึงเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ทั้งในด้านเทคโนโลยี กระบวนการท�างาน และรูปแบบธุรกิจ  
ทั้งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงใหม่ หรือการพัฒนาต่อยอด โดยมี
เป้าหมายเพ่ือการสร้างสรรค์เชิงบวก การปรับปรุงผลิตภาพ และ
เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้แก่กิจการและผู้เกี่ยวข้องในระยะยาว  
เพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้าและผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทกุฝ่าย 
นอกจากนี้ ยังหมายรวมถึงนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดความร่วมมือกับ
คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน
ของอุตสาหกรรมที่บริษัทด�าเนินธุรกิจอยู่ บนพื้นฐานการน�ามา 
ซ่ึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ การลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และ
ความเจริญก้าวหน้าของสังคมโดยรวม

9. การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายด�าเนินธุรกิจโดยให้ความส�าคัญกับความยั่งยืน
ของสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรต่างๆ โดยเน้นการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรและส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลรักษาและฟื้นฟ ู
สิ่งแวดล้อม การป้องกันและลดมลภาวะ การใช้ทรัพยากรอย่าง 
คุ ้มค่าและยั่งยืน การลดผลกระทบภาวะโลกร้อน ส่งเสริม 
การด�ารงชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ทั้งภายในกระบวนการ
ด�าเนินงานและบนความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน รวมถึง 
การมีส่วนร่วมของชุมชนภายนอกบริษัท 
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คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

1. ภาพรวม
การเปลี่ยนแปลงของนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

ในปี 2558 บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) (บริษัท หรือ ไทยคม) 
มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญในเรื่องการรับรู้และ 
บันทึกเงินลงทุนใน บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ากัด (มหาชน)  
(ซีเอสแอล) และ Shenington Investment Pte Limited (เชน) 
โดยในปี 2557 บริษัทบันทึกเงินลงทุนของ ซีเอสแอล ตามวิธีส่วน
ได้เสยี และบนัทกึเงนิลงทนุของ เชน ตามวธิเีงนิลงทนุในบรษิทัย่อย  
อย่างไรก็ตามในปี 2558 กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรงุใหม่ ท�าให้มกีารปรับปรุง
การบันทึกเงินลงทุนของ ซีเอสแอล ตามวิธีเงินลงทุนในบริษัทย่อย  
และบนัทกึเงนิลงทุนของ เชน ตามวธิส่ีวนได้เสยี โดยในการเปิดเผย 
งบการเงนิของกลุม่บรษัิทส�าหรบัปี 2558 ได้แสดงการเปรยีบเทยีบ
นโยบายการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ของปี 2557 เรียบร้อยแล้ว

ภาพรวมผลประกอบการของบริษัท

ในปี 2558 บริษัทมรีายได้จากการขายและการให้บรกิารรวมทัง้สิน้ 
12,453 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 560 ล้านบาท หรือ 4.7% จาก 11,893 
ล้านบาทในปี 2557 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได ้
จากการให้บริการดาวเทียม ในส่วนของดาวเทียมแบบทั่วไป  
โดยเฉพาะดาวเทียมไทยคม 7 ซึ่งเริ่มให้บริการในไตรมาส 4 ของ

ปี 2557 และมีอัตราการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนสามารถ
ขายช่องสัญญาณดาวเทยีมได้เตม็ 100% ในไตรมาส 4 ของปี 2558 

ส�าหรับรายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตและส่ือ ในปี 2558  
เพ่ิมขึ้นจากปี 2557 เนื่องจากรายได้จากการขายชุดอุปกรณ ์
รบัสญัญาณดาวเทยีมของบรษิทั แคมโบเดยีน ดทีีว ีเนต็เวร์ิค จ�ากดั 
(ซีดีเอ็น) ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการเติบโตของรายได้จากธุรกิจการ 
ให้บริการด้านไอซีทีของซีเอสแอล

ในส่วนของธุรกิจบริการโทรศัพท์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาวของ บรษิทั ลาว เทเลคอมมวินิเคชัน่ส์ จ�ากดั (แอลทซี)ี 
ซึ่งบริษัทบันทึกเงินลงทุนโดยวิธีส่วนได้เสียใน เชน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 
ของแอลทีซีนั้น ในปี 2558 บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งก�าไรสุทธิจาก 
เงนิลงทนุตามสัดส่วนจ�านวนรวม 194 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 40 ล้านบาท 
หรือ 26.0% จาก 154 ล้านบาทในปี 2557 โดยผลก�าไรที่เพิ่มขึ้น
เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งทางการตลาดของผู้ใช้บริการ 
โทรศัพท์เคล่ือนที่จาก 46.93% ณ ส้ินปี 2557 เป็น 51.98%  
ณ สิ้นปี 2558 ซึ่งปัจจุบันแอลทีซียังคงครองความเป็นที่ 1 ใน
ส่วนแบ่งการตลาดโทรศัพท์เคล่ือนที่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว นอกจากนี้ ในปี 2558 แอลทีซีได้รับการต่ออายุ
สิทธิในการด�าเนินธุรกิจโทรคมนาคมในสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาวไปอีก 25 ปี ตั้งแต่ปี 2565 ถึงปี 2589 จากเดิมที่จะ 
สิน้สดุอายลุงในปี 2564 โดยการต่ออายสุทิธดิงักล่าว จะเป็นประโยชน์ 
ต่อการด�าเนินธุรกิจและการเติบโตต่อไปในอนาคตของ แอลทีซี

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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บริษัทมีก�าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ในปี 2558 จ�านวน 
2,122 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 521 ล้านบาท หรือ 32.5% จาก 1,601  
ล้านบาทในปี 2557 เป็นผลจากรายได้ของบริษัทที่เติบโตขึ้น  
ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจ�านวนลดลงจากการที ่
ปี 2557 บริษัทมีการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม
ของธุรกิจสมุดหน้าเหลืองจ�านวน 550 ล้านบาท ในปี 2558 บริษัท
มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิหลังหักภาษีจ�านวน 552  
ล้านบาท ซึง่ส่วนใหญ่มาจากการประเมนิมลูค่าใหม่ในรายการเงนิกู้
ยืมส�าหรับโครงการดาวเทียมไทยคม 6 และไทยคม 8 รวมทั้งเงินกู้
ยมืที ่เชน กูย้มืเพือ่การสนบัสนนุการต่ออายสุทิธใินการด�าเนนิธรุกิจ
โทรคมนาคมของแอลทีซี อย่างไรก็ตามบริษัทมีการบริหารรายรับ
จากรายได้อื่นๆ โดยผลขาดทุนดังกล่าวถูกชดเชยด้วยผลก�าไรจาก
การขายเงินลงทุนจากการขายหุ้นสามัญของบริษัท ซินเนอร์โทน 
คอมมวินเิคชัน่ คอร์ปอเรชัน่ (ซนิเนอร์โทน) ทัง้นี ้หากพจิารณาก�าไร
สุทธิจากการด�าเนินงานปกติของบริษัท โดยไม่รวมส่วนของก�าไร 
(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน ก�าไรจากการขายเงินลงทุน และ 
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยมของธุรกิจสื่อโฆษณาผ่าน 
สมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง ในปี 2558 บริษัทมีก�าไรสุทธิจากการ
ด�าเนินงานปกติเป็นจ�านวนท้ังสิ้น 2,396 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 598 
ล้านบาท หรือ 33.3% จาก 1,798 ล้านบาทในปี 2557

รายการที่ส�าคัญอื่นๆ

ในปี 2558 บริษัทมีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงิน
ลงทุนของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง คือ บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย 
พีทีวาย จ�ากัด (ไอพีเอ) ผู้ให้บริการขายสัญญาณอินเทอร์เน็ตใน
ประเทศออสเตรเลีย ไอพีเอ ได้รับการจัดตั้งเม่ือปี 2546 และถือ
หุน้ทัง้หมดโดยบรษัิทย่อยแห่งหนึง่ของไทยคม จนกระทัง่ในปี 2555 
บริษัทได้ท�าการปรับโครงสร้างภายในโดยการเข้าซื้อกิจการของ 
ไอพเีอเข้ามาถอืหุน้ภายใต้ไทยคมโดยตรงด้วยเงนิลงทนุจ�านวน 971 
ล้านบาท โดยตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้รับเงินปันผล
จากการด�าเนินงานของไอพีเอเป็นจ�านวนรวมแล้วทั้งสิ้น 25 ล้าน
ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือประมาณ 650 ล้านบาท 

รายได ้หลักของไอพี เอมาจากการให ้บริการกับโครงข ่าย 
แห่งชาตขิองประเทศออสเตรเลยี (National Broadband Network: 
NBN) ซึง่สญัญาการให้บรกิารจะสิน้สดุลงในเดอืนกันยายนปี 2560 
โดยไอพีเอวางแผนจะหารายได้ทดแทนจากการขายสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตให้แก่ลูกค้าในกลุ่มอื่น เช่น ลูกค้าองค์กรภาคเอกชน 
รวมถึงลูกค้ารายย่อยอื่นๆ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากสภาวะ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมหลักในประเทศออสเตรเลีย พบว่า
ธุรกิจเหมืองแร่และธุรกิจก่อสร้างมีแนวโน้มการเติบโตที่ชะลอ 
ตวัลง ซ่ึงผู้ประกอบการในธุรกจิทัง้สองดงักล่าวเป็นลูกค้าภาคเอกชน  
ซึง่เป็นกลุม่ลกูค้าเป้าหมายของไอพเีอ จงึท�าให้เกดิความไม่แน่นอนว่า 
รายได้ทดแทนที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากลูกค้ากลุ่มนี้เพื่อชดเชย 
กับรายได้จาก NBN ที่อาจจะต้องหายไป จะเพียงพอหรือไม่เมื่อ
สัญญาได้สิ้นสุดลง 

ดงัน้ัน บรษิทัจงึใช้หลักความระมดัระวงัในการพจิารณาการด้อยค่า
ของเงินลงทุน และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าเงินลงทุน
ของไอพีเอเป็นจ�านวนทั้งส้ิน 454 ล้านบาท โดยเป็นการรับรู้ใน 
งบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งส่งผลให้ก�าไรสุทธิเฉพาะกิจการในป ี
2558 มีจ�านวนทั้งสิ้น 794 ล้านบาท ลดลง 224 ล้านบาท หรือ 
22.0% จาก 1,018 ล้านบาทในปี 2557 การด้อยค่าของเงินลงทุน 
ดังกล่าวมิได้ส่งผลกระทบต่องบการเงินรวมของบริษัท และเป็น 
ค่าใช้จ่ายทีไ่ม่ใช่เงนิสด จงึไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบรษิทั
แต่อย่างใด 

2. ภาพรวมธุรกิจ
ธุรกิจบริการดาวเทียมและธุรกิจที่ เ ก่ียวเน่ืองกับ
ดาวเทียม

วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2558 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
ได้ร ่วมกับ 6 องค์กรเอกชนชั้นน�า ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษทัจดทะเบยีนไทย  
และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย จัดงานมอบประกาศเกียรติคุณ 
คณะกรรมการแห่งปี 2558 ให้แก่คณะกรรมการของบริษัท 
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการ 
ของบรษิทัได้รบัรางวัล “คณะกรรมการแห่งปี-ดีเด่น” (Board of 
the Year) ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 3 ส่งผลให้บริษัทได้รับการประกาศ 
เกยีรติคณุพเิศษส�าหรบั “คณะกรรมการบรษิทัทีมี่ผลงานดต่ีอเนือ่ง”  
นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้รับการประกาศ
ให้เป็น “คณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี” โดยรางวัลที่ได้รับจาก
องค์กรชัน้น�าเหล่านีล้้วนแสดงให้เหน็ว่าพนัธกจิของกรรมการในการ
ขบัเคลือ่นด้านธรรมาภิบาลนัน้ประสบความส�าเรจ็และเป็นการสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนของบริษัท
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* ก�าไรจากการด�าเนินงาน = รายได้จากการขายและการให้บริการ - ต้นทุนขาย 
 และการให้บริการ - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
** ก�าไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และ ค่าเสื่อมราคา = ก�าไรจากการด�าเนินงาน  
 + ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
***  ก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานปกติ = ก�าไรสุทธิซึ่งไม่รวมผลกระทบจาก 
 รายการอื่นๆ ซึ่งได้แก่ ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ผลขาดทุนจากการ 
 ด้อยค่าความนยิม และก�าไรจากการขายเงนิลงทนุ (ตวัเลขรายการอืน่ๆ ดังกล่าว 
 เป็นตัวเลขสุทธิหลังภาษี)

3. ผลการดําเนินงาน

ข้อมูลการเงินที่ส�าคัญ
 ล้านบาท                  จ�านวน  เปล่ียนแปลง
   2558 2557 YoY
   (ปรับปรุงใหม่) (%)

รายได้จากการขายและการให้บริการ 12,453 11,893 4.7%

ต้นทุนขายและการให้บริการ  7,354 7,041 4.4%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,118 2,854 -25.8%

ก�าไรจากการด�าเนินงาน* 2,981 1,998 49.2%

ก�าไรจากการด�าเนนิงานก่อน 
ดอกเบีย้จ่ายภาษ ีและค่าเสือ่มราคา** 5,758 5,110 12.7%

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) 
จากเงินลงทุนในการร่วมค้า 194 154 26.0%

ก�าไรส�าหรับงวด 2,305 1,514 52.2%

 ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของ
 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 183 (87) -310.3%

 ก�าไรสุทธ ิส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 2,122 1,601 32.5%

ก�าไรสุทธิ ต่อหุ้น (บาท) 1.94 1.46 32.9%

รายการอื่นๆ*** (274) (197) 39.1%

ก�าไรจากการด�าเนินงานปกติ*** 2,396 1,798 33.3%

ก�าไรจากการด�าเนินงาน
ปกติต่อหุ้น (บาท) 2.19 1.64 33.3%

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 บริษัทประสบความส�าเร็จจากการ
ขายช่องสัญญาณบนดาวเทียมไทยคม 7 ได้ครบ 100% หลังจาก
ขายช่องสญัญาณดาวเทยีมให้แก่ บรษิทั แกรนท์ อินเวสเทรด จ�ากัด  
ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ฮินดูจา เวนเจอร์ส จ�ากัด เพื่อใช้
ในการให้บรกิารเคเบลิทวีดิีจติอลผ่านระบบเทคโนโลย ีHeadend-
In-The-Sky (HITS) ซึ่งเป็นระบบที่จะช่วยส่งสัญญาณเพื่อเปลี่ยน 
ผ่านไปสู ่ระบบดิจิตอลอย่างราบรื่น และยังเป็นการอ�านวย 
ความสะดวกให้ลูกค้าสามารถเลือกช่องรายการบนดาวเทียม  
ซึ่งให้บริการได้ครอบคลุมประเทศอินเดีย

นอกจากนี้  บ ริษัทมีแผนท่ีจะจัดสร ้างดาวเทียมดวงใหม ่  
ได้แก่ดาวเทียมไทยคม 9 เพื่อตอบสนองความต้องการการใช ้
ช่องสัญญาณของลูกค้าในประเทศต่างๆ ที่ดาวเทียมไทยคม 
4 ไม่สามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ ซ่ึงปัจจุบันขั้นตอน 
การขอใบอนุญาตดาวเทียมไทยคม 9 จากหน่วยงานของรัฐบาล 
ทีเ่กีย่วข้อง กเ็ป็นไปตามแผนทีไ่ด้วางไว้ และบรษัิทอยูใ่นขัน้ตอนการ
พิจารณาจัดหาผู้สร้างดาวเทียมส�าหรับโครงการก่อสร้างดาวเทียม
ไทยคม 9 ดังกล่าว

ธุรกิจบริการอินเทอร์เน็ตและสื่อ

ซีดีเอ็น หนึ่งในบริษัทย่อยของบริษัท มีการเติบโตของยอดขาย
ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมในประเทศกัมพูชาในปี 2558  
ซึ่งเป็นผลมาจากการท�าการตลาดและโปรโมชั่นควบคู่กันอย่าง 
ต่อเนื่อง และการพัฒนาช่องทางการกระจายสินค้าและทีมติดตั้ง
ไปยังแต่ละจังหวัด

ธรุกจิไอซทียีงัคงมกีารเติบโตอย่างต่อเนือ่งในกลุม่สนิค้าหลกั ได้แก่ 
การให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสายวงจรเช่า (Leased 
Line) การให้บริการด้านศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Internet Data 
Center: IDC) และการให้บริการโซลูชั่นด้านไอซีทีและบริการด้าน
คลาวด์คอมพิวติ้ง ในส่วนของธุรกิจสื่อโฆษณาผ่านสมุดโทรศัพท ์
หน้าเหลือง บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จ�ากัด (มหาชน) (ทีเอ็มซี)  
ให้ความส�าคัญกับการมุ่งเน้นการจัดพิมพ์และแจกจ่ายส่ิงพิมพ์
โฆษณาใหม่ๆ แบบเจาะเฉพาะกลุ่มมากขึ้น อาทิเช่น “อร่อย”, 
“Factory Guide”, “Machine Parts & Hardware Tools”, 
“Builder & Construction Guide” เป็นต้น เพื่อชดเชยรายได ้
จากการขายโฆษณาในสมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองหลักที่ลดลง  
โดยสื่อสิ่งพิมพ์ดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เน่ืองจาก
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น

ธุรกิจบริการโทรศัพท์

แอลทซี ีมผีลประกอบการและฐานลกูค้าเตบิโตขึน้อย่างก้าวกระโดด
ทั้งในส่วนของก�าไรจากการด�าเนินงานและจ�านวนผู้ใช้บริการ  
ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและเครือข่าย  
การเสนอดาต้าแพคเกจที่หลากหลายและครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า 
รวมถึงการท�าการตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่าง
ต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นปี 2558 แอลทีซีมีส่วนแบ่งในตลาดโทรศัพท์
เคลื่อนที่เป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็น 51.98% ของตลาดรวม เพิ่มขึ้น
จาก 46.93% ณ ปี 2557 โดยมจี�านวนผู้ใช้บรกิารโทรศัพท์ในระบบ
รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,947,996 ราย เพิ่มขึ้นจาก 1,712,506 ราย 
ณ สิ้นปี 2557

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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* ประกอบด้วยรายได้จากการขายและให้บริการโดยบริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ�ากัด  
 (ดีทีวี) บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จ�ากัด (ซีดีเอ็น) 
 และบริษัท ซี เอส ล็อกซอินโฟ จ�ากัด (มหาชน) (ซีเอสแอล)

* ประกอบด้วยดาวเทียมไทยคม 5 6 7 และดาวเทียมที่บริษัทจัดหามาเป็น 
 การชั่วคราวก่อนการส่งดาวเทียมไทยคม 6 ขึ้นสู่วงโคจร

รายได้จากการขายและการให้บริการ

รายได้จากการขายและการให้บรกิารรวมในปี 2558 มีจ�านวนทัง้สิน้ 
12,453 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 560 ล้านบาท หรือ 4.7% จาก 11,893 
ล้านบาทในปี 2557 จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นของทั้งรายได้จากการ 
ให้บริการดาวเทียม และการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อ

รายได้จากการให้บริการดาวเทียมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

 รายได้จากการขาย 2558 2557 YoY
 และการให้บริการ  (ปรับปรุงใหม่) (%)

 รายได้จากการให้บริการดาวเทียม 2558 2557 YoY
 และเกี่ยวเนื่อง  (ปรับปรุงใหม่) (%)

บริการดาวเทียมและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 9,258 8,783 5.4%

บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อ* 3,272 3,230 1.3%

ตัดรายการระหว่างส่วนงาน (77) (120) -35.8%

รวม 12,453 11,893 4.7%

ดาวเทียมไทยคมแบบทั่วไป* 5,031 4,472 12.5%

ดาวเทียมไทยคม 4  4,227 4,311 -1.9%

 รายได้จากการบริการ 3,910 3,920 -0.3%

 รายได้จากการขาย 317 391 -18.9%

รวม 9,258 8,783 5.4%

บริษัทมีรายได้จากการให้บริการดาวเทียมและธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่อง 
ในปี 2558 ทั้งสิ้น 9,258 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 475 ล้านบาท หรือ 
5.4% จาก 8,783 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา จากธุรกิจการให้บริการ
ดาวเทียมแบบทั่วไป มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

• รายได้จากการให้บริการดาวเทียมแบบท่ัวไป ในปี 2558  
 มีจ�านวน 5,031 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 559 ล้านบาท หรือ 12.5%  
 จาก 4,472 ล้านบาทในปี 2557 มีสาเหตุหลักจาก

 - การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการเช่าช่องสัญญาณ 
  ดาวเทียมตามการเติบโตของธุรกิจบรอดคาสต์ โดยจ�านวน 
  ช่องรายการโทรทัศน์บนดาวเทียม ณ ต�าแหน่ง 78.5 องศา 
  ตะวันออก ณ สิ้นปี 2558 มีจ�านวน 792 ช่องรายการ (666  
  ช่องรายการประเภทความคมชดัปกต ิและ 126 ช่องรายการ 
  ประเภทความคมชัดสูง) เพิ่มขึ้นจาก 702 ช่องรายการ (592  
  ช่องรายการประเภทความคมชดัปกต ิและ 110 ช่องรายการ 
  ประเภทความคมชัดสูง) ณ สิ้นปี 2557 ประกอบกับ 
  การเปิดให้บริการดาวเทียมไทยคม 7 ตั้งแต่ไตรมาส 4/2557  
  ซึง่บริษัทประสบความส�าเรจ็ในการขายช่องสญัญาณเตม็ดวง 
  แล้วในไตรมาส 4/2558

 - การเพิ่มขึ้นของรายได้จากดาวเทียมไทยคม 6 จากบริการ 
  เสริมต่างๆ ประกอบกับการเพิ่มข้ึนของรายได้จากการขาย 
  อุปกรณ์ให ้แก ่ผู ้ประกอบการโทรทัศน์ผ ่านดาวเทียม 
  โดยเฉพาะในประเทศเมียนมาในไตรมาส 1/2558 ที่ผ่านมา

• รายได ้จากดาวเทียมไทยคม 4 ในป ี 2558 มีจ�านวน  
 4,227 ล้านบาท ลดลง 84 ล้านบาท หรือ 1.9% จาก 4,311  
 ล้านบาทในปี 2557 เนื่องจาก

 - รายได้จากการให้บริการในปี 2558 ที่ลดลง 10 ล้านบาท  
  หรอื 0.3% จาก 3,920 ล้านบาท ในปีทีผ่่านมา มสีาเหตหุลกั 
  จากรายได้ที่ลดลงในประเทศออสเตรเลียและญี่ปุ ่นจาก 
  ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนของสกุลเงินเหรียญ 
  ออสเตรเลียและสกุลเงินเยนมีการอ่อนค่าเม่ือเทียบกับ 
  สกุลเงินเหรียญสหรัฐ สุทธิกับการเพิ่มขึ้นของรายได้จาก 
  การให้บริการแบนด์วิดธ์ในประเทศมาเลเซีย อินเดีย และ 
  เมียนมา ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2558 ปริมาณการใช้แบนด์วิดธ์ 
  โดยรวมของดาวเทียมไทยคม 4 ยังคงเพิ่ม ข้ึนจาก  
  57.0% ณ สิ้นปี 2557 เป็น 57.5% 

 - รายได้จากการขายในปี 2558 ที่ลดลง 74 ล้านบาท หรือ  
  18.9% จาก 391 ล้านบาท มีสาเหตุหลักการลดลงของ 
  รายได้จากการขายและตดิตัง้อปุกรณ์ ซึง่ยอดขายจะขึน้อยูกั่บ 
  โครงการของลูกค้าในประเทศต่างๆ ในแต่ละปี และในส่วน 
  ของรายได้จากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ผู้ใช้ปลายทาง (UT)  
  ในปี 2558 มีรายได้เพิ่มขึ้นจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นในประเทศ 
  ออสเตรเลยีและญีปุ่น่ สทุธกิบัยอดขายทีล่ดลงในประเทศอ่ืนๆ 
  ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ Open Access Platform (OAP)  
  ของบริษัท 

รายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อ

บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อ 
ในปี 2558 รวมทั้งสิ้น 3,272 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42 ล้านบาท หรือ 
1.3% จาก 3,230 ล้านบาท ในปี 2557 โดยมีสาเหตุหลักจาก

• รายได้จากการขายของซีดีเอ็นที่เพิ่มขึ้นจ�านวน 163 ล้านบาท  
 หรือ 131.3% จากยอดขายชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม 

• รายได้จากธรุกิจการให้บรกิารด้านไอซทีขีองซเีอสแอลท่ีเพิม่ขึน้ 
 จ�านวน 52 ล้านบาท หรือ 2.3% จากการเติบโตของรายได ้
 จากการให้บริการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสายวงจรเช่า  
 (Leased Line) การให้บรกิารศนูย์ข้อมลูคอมพวิเตอร์ (Internet  
 Data Center: IDC)) และบริการเสริมอื่นๆ สุทธิกับ

• การลดลงของรายได้จากการขายและให้บรกิารจากบรษิทั ดทีวีี  
 เซอร์วิส จ�ากัด (ดีทีวี) ธุรกิจสื่อโฆษณาผ่านสมุดหน้าเหลือง  
 และธุรกิจการให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์และการ 
 ให้บรกิารเสรมิบนโทรศัพท์เคลือ่นที ่รวมจ�านวน 174 ล้านบาท  

145 ํ E 



* ประกอบด้วยต้นทุนจากการขายและให้บริการโดยบริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ�ากัด  
 (ดีทีวี) บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จ�ากัด (ซีดีเอ็น)
  และบริษัท ซี เอส ล็อกซอินโฟ จ�ากัด (มหาชน) (ซีเอสแอล)

*  ประกอบด้วยดาวเทียมไทยคม 5 6 7 และดาวเทียมที่บริษัทจัดหามาเป็น 
 การชั่วคราวก่อนการส่งดาวเทียมไทยคม 6 ขึ้นสู่วงโคจร

 ต้นทุนขายและการให้บริการ 2558 2557 YoY
   (ปรับปรุงใหม่) (%)

 ต้นทุนการบริการดาวเทียมและเกี่ยวเนื่อง 2558 2557 YoY
   (ปรับปรุงใหม่) (%)

บริการดาวเทียมและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 5,302 5,140 3.2%

บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อ* 2,115 2,005 5.5%

ตัดรายการระหว่างส่วนงาน (63) (104) -39.4%

รวม 7,354 7,041 4.4%

ดาวเทียมไทยคมแบบทั่วไป* 2,557 2,348 8.9%

ดาวเทียมไทยคม 4  2,745 2,792 -1.7%

รวม 5,302 5,140 3.2%

 หรือ 19.7% ซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มอุตสาหกรรม พฤติกรรม 
 ของผู้บริโภค และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

ต้นทุนขายและการให้บริการ

บริษัทมีต้นทุนขายและการให้บริการในปี 2558 รวมทั้งสิ้น 7,354 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 313 ล้านบาท หรือ 4.4% จาก 7,041 ล้านบาท 
ในปี 2557 จากการเพิม่ขึน้ของต้นทนุของธรุกจิดาวเทยีม และธรุกจิ
อินเทอร์เน็ตและสื่อ

ต้นทุนการให้บริการดาวเทียมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

ต้นทุนการให้บริการดาวเทียมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในปี 2558  
มีจ�านวนทั้งสิ้น 5,302 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 162 ล้านบาท หรือ 3.2%  
จาก 5,140 ล้านบาท ในปี 2557 จากการเพิ่มขึ้นของต้นทุน 
การให้บริการดาวเทียมไทยคมแบบทั่วไป สุทธิกับการลดลงของ
ต้นทุนการให้บริการดาวเทียมไทยคม 4 

ในปี 2558 อัตราก�าไรขั้นต้นจากการให้บริการดาวเทียมและ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอยู่ที่ 42.7% ปรับตัวขึ้นจาก 41.5% ในปี 2557  
ส่วนหน่ึงมาจากการลดลงของอตัราค่าอนญุาตให้ด�าเนนิการส�าหรบั
ดาวเทียมไทยคม 7 โดยบริษัทช�าระค่าอนุญาตให้ด�าเนินการจาก
รายได้จากดาวเทียมไทยคม 7 ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ให้แก่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ท่ี 5.25%  
ของรายได้ (License Fee) ในขณะทีด่าวเทยีมดวงอืน่ๆ มค่ีาอนญุาต
ให้ด�าเนินการที่ช�าระต่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอยู่ที่ 20.5% ของรายได้ (Concession Fee)

• บริษัทมีต้นทุนการให้บริการดาวเทียมไทยคมและธุรกิจ 
 ที่เก่ียวเนื่องจากการให้บริการดาวเทียมแบบทั่วไปในปี 2558  
 จ�านวนทั้งสิ้น 2,557 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 209 ล้านบาท หรือ  
 8.9% จาก 2,348 ล้านบาทในปี 2557 มีสาเหตุหลักจาก

 - การเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าอนุญาตให้ด�าเนินการ ทั้งในส่วน 
  ของ License Fee และ Concession Fee ตามรายได้ 
  การให้บริการแบนด์วิดธ์ที่เพิ่มขึ้นของดาวเทียมไทยคม 7  
  และดาวเทียมดวงอื่น

 - ต้นทุนค่าเสื่อมราคาจากดาวเทียมไทยคม 6 และไทยคม 7  
  สุทธกิบัต้นทนุค่าเช่าดาวเทียมจากการจดัหาดาวเทยีมชัว่คราว  
  เพื่อให้บริการที่ต�าแหน่ง 78.5 องศาตะวันออกก่อนการส่ง 
  ดาวเทียมไทยคม 6 ขึ้นสู่วงโคจร และ

 - การเพ่ิมขึ้นของต้นทุนค่าอุปกรณ์ที่ขายให้กับผู้ประกอบการ  
  โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมตามยอดขายที่เพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาส  
  1/2558 ที่ผ่านมา

• ต ้ นทุ นการขายและ ให ้ บ ริ ก า รดาว เที ยม ไทยคม  4  
 ในปี 2558 มีจ�านวนทั้งสิ้น 2,745 ล้านบาท ลดลง 47 ล้านบาท  
 หรือ 1.7% จาก 2,792 ล้านบาทในปี 2557 มีสาเหตุหลักจาก

 - การลดลงของต้นทุนจากการขายและติดตั้งอุปกรณ์ตาม 
  การลดลงของรายได้จากขายและติดตั้งอุปกรณ์ สุทธิกับ

 - การเพิม่ขึน้ต้นทนุค่าอนญุาตให้ด�าเนนิการ Concession Fee  
  ตามการเติบโตของปริมาณการใช้งานแบนด์วิดธ์ 

ต้นทุนการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อ

ต้นทนุการขายและให้บริการอนิเทอร์เนต็และสือ่ในปี 2558  จ�านวน
ทั้งสิ้น 2,115 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 110 ล้านบาท หรือ 5.5% จาก 
2,005 ล้านบาท ในปี 2557 มีสาเหตุหลักจากเพิ่มขึ้นของ

• ต้นทุนจากการขายและบรกิารของซดีีเอน็ จ�านวน 114 ล้านบาท  
 หรือ 110.6% ตามการเพิ่มขึ้นของยอดขายชุดอุปกรณ์ 
 รับสัญญาณดาวเทียม

• ธุรกิจการให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์และการ 
 ให้บริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ จ�านวน 38 ล้านบาท หรือ  
 16.6% จากต้นทุนค่าบริการคอนเทนต์ที่เพิ่มขึ้น และต้นทุน 
 การพัฒนาสินค้าใหม่ด้านแอพพลิเคชั่น สุทธิกับ

• ต้นทุนที่ลดลงของดีทีวี จ�านวน 38 ล้านบาท หรือ 33.3%  
 ตามรายได้ที่ลดลง และ

• การลดลงของต้นทุนของธุรกิจส่ือโฆษณาผ่านสมุดหน้าเหลือง  
 จ�านวน 18 ล้านบาท หรือ 17.1% จากการบริการจัดการและ 
 ควบคุมต้นทุนตามรายได้ที่ลดลง 

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บริษทัมค่ีาใช้จ่ายในการขายและบรหิาร และค่าตอบแทนกรรมการและ 
ผูบ้รหิาร ในปี 2558 รวมทัง้สิน้ 2,118 ล้านบาท ลดลง 736 ล้านบาท 
หรือ 25.8% จาก 2,854 ล้านบาทในปี 2557 มีสาเหตุหลักจาก

• การบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยมของธุรกิจ 
 สือ่โฆษณาผ่านสมดุโทรศพัท์หน้าเหลือง ของทเีอม็ซใีนไตรมาส  
 3/2557 จ�านวน 550 ล้านบาท

• การกลบัรายการค่าเผือ่สนิค้าล้าสมยัซ่ึงเกดิจากการขายอปุกรณ์ 
 รับสัญญาณดาวเทียมของดีทีวี

• การลดลงของค่าใช้จ่ายทางการตลาด ของธุรกิจดาวเทียมและ 
 ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ สุทธิกับ

• การเพิม่ขึน้ของค่าใช้จ่ายพนกังานของธรุกิจดาวเทยีมและธรุกจิ 
 อินเทอร์เน็ตและสื่อ

• การเพ่ิมขึ้นของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธุรกิจอินเทอร์เน็ต 
 และสื่อ

ก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน

ในปี 2558 บริษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�านวน 595 
ล้านบาท มีสาเหตุหลักจากจากการประเมินมูลค่าใหม่ในรายการ
เงินกู้ยืมส�าหรับโครงการดาวเทียมไทยคม 6 และไทยคม 8 ซึ่งเป็น
ผลจากการอ่อนตัวของค่าเงินบาทต่อค่าเงินเหรียญสหรัฐ โดยเม่ือ
เปรียบเทียบกับปี 2557 บริษัทมีผลก�าไรจากอัตราแลกเปล่ียน 
ทั้งสิ้น 72 ล้านบาท

ต้นทุนทางการเงิน

บรษัิทมต้ีนทนุทางการเงนิทัง้สิน้ 306 ล้านบาทในปี 2558 ลดลง 78 
ล้านบาท หรอื 20.3% จาก 384 ล้านบาทในปี 2557 เป็นผลมาจาก

• การลดลงของเงินต้นของเงินกู ้ส�าหรับโครงการดาวเทียม 
 ไทยคม 6 

• การลดลงของอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยจากการรีไฟแนนท์เงินกู ้
 ส�าหรับโครงการดาวเทียมไทยคม 6 และ 8 เพื่อให้มีต้นทุน 
 ทางการเงินที่เหมาะสม รวมถึงการลดลงของอัตราดอกเบี้ย 
 เฉลี่ยของหุ้นกู้ระยะยาว สุทธิกับ

• การเพ่ิมขึ้นของเงินกู ้ยืมระยะสั้นส�าหรับใช ้ในการช�าระ 
 ค่าต่ออายุสิทธิในการด�าเนินธุรกิจโทรคมนาคมของแอลทีซี 

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

บริษัทมีส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนร่วมค้าในธุรกิจโทรศัพท ์
ในปี 2558 ทั้งสิ้น 194 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40 ล้านบาท หรือ 26.0% 
จากจ�านวน 154 ล้านบาทในปี 2557 มีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของ 

• ส่วนแบ่งรายได้จากแอลทีซี จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ 
 รายได้ โดยในปี 2558 มีจ�านวน 1,336 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก  
 1,076 ล้านบาทในปี 2557 ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของ 
 จ�านวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ Fixed Wireless และ 
 อินเทอร์เน็ตซิม (HSPA) รวมถึงยอดขายจากชุดโทรศัพท ์ 
 Fixed Wireless Handset และ SIM Card สุทธิกับ

• ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในเชน จากการประเมินมูลค่า 
 ใหม่ในรายการเงินกู้ยืมส�าหรับใช้ช�าระค่าต่ออายุสิทธิในการ 
 ด�าเนินธุรกิจโทรคมนาคมของแอลทซี ีโดยบรษัิทรบัรูผ้ลขาดทุน 
 ตามสัดส่วนเป็นจ�านวน 70 ล้านบาท และ

• ต้นทุนทางการเงินของเชนที่เพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืม โดยบริษัท 
 รับรู้ตามสัดส่วนประมาณ 38 ล้านบาท

ก�าไรสุทธิ

บริษัทมีก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่มีจ�านวน 2,122  
ล้านบาท เพิม่ขึน้ 521 ล้านบาท หรอื 32.5% จาก 1,601 ล้านบาท 
ในปี 2557 

ในส่วนของก�าไรสทุธจิากการด�าเนนิงานปกตขิองบรษิทั เมือ่ไม่รวม
ผลกระทบจากผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น ผลก�าไรจากการขาย
เงินลงทุนจากการขายหุ้นสามัญของซินเนอร์โทน และผลขาดทุน 
จากการด้อยค่าความนิยมของ ทีเอ็มซี มีจ�านวนทั้งส้ิน 2,396  
ล้านบาท เพิม่ขึน้ 598 ล้านบาท หรอื 33.3% จาก 1,798 ล้านบาท 
ในปี 2557 จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจดาวเทียม  
โดยเฉพาะรายได้จากการให้บริการจากดาวเทียมแบบทั่วไป  
รายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อ และบริการเครือข่าย 
โทรศัพท์

ในปี 2558 บริษัทรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าเงินลงทุน
ของ ไอพีเอ เป็นจ�านวนทั้งส้ิน 454 ล้านบาท โดยเป็นการรับรู้ 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งส่งผลให้ก�าไรสุทธิเฉพาะกิจการ 
ในปี 2558 มีจ�านวนทั้งสิ้น 794 ล้านบาท ลดลง 224 ล้านบาท  
หรือ 22.0% จาก 1,018 ล้านบาทในปี 2557
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4. ฐานะทางการเงิน
ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวมท้ังสิ้น 33,592 ล้านบาท  
เพิ่มขึ้น 1,704 ล้านบาท หรือ 5.3% จาก 31,888 ล้านบาท  
ณ สิ้นปี 2557 มีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของ

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากผลการด�าเนินงาน 
 ของบริษัท และการขายหุ้นซินเนอร์โทน

• การเพิม่ขึน้ของเงินให้กูย้มืระยะยาวให้กบัเชน เพือ่การสนบัสนนุ 
 การต่ออายุสิทธิในการด�าเนินธุรกิจโทรคมนาคมของแอลทีซี  

 ซึ่งถือเป็นการลงทุนเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการด�าเนินธุรกิจ 
 ของแอลทีซีในระยะยาว

• การเพิ่มขึ้นอาคารที่ดินและอุปกรณ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย ์
 ระหว่างก่อสร้างส�าหรับโครงการดาวเทียมไทยคม 8 สุทธิกับ 

• ค่าเส่ือมราคาและตดัจ�าหน่ายอาคารและอปุกรณ์ และสินทรพัย์ 
 ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด�าเนินการ

ลูกหนี้การค้า รายได้ค้างรับ และลูกหนี้อื่น
ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมียอดลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ-สุทธิ 
2,086 ล้านบาท คิดเป็น 6.2% ของสินทรัพย์รวม ซึ่งประกอบด้วย 
ลกูหนีบ้คุคลภายนอกและลกูหนีก้จิการทีเ่กีย่วข้องกนั โดยมสัีดส่วน
ของยอดลูกหนี้ 91.6% และ 8.4% ตามล�าดับ 

บริษัทมีการต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�านวน 231 ล้านบาท หรือ 
คิดเป็น 13.1% ของลูกหนี้การค้า ลดลงจาก 16.0% ณ สิ้นปี 2557  
โดยลกูหนีก้ารค้า รายได้ค้างรบั และลกูหนีอ้ืน่ - สทุธ ิณ สิน้ปี 2558 
เพิม่ขึน้ 471 ล้านบาท จาก ณ สิน้ปี 2557 จากลกูหนีก้ารค้าส�าหรบั
ธุรกิจดาวเทียม

สภาพคล่อง

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหน้ีสิน
หมุนเวียน 1.83 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 1.77 เท่า ณ สิ้นปี 2557 มีสาเหตุ
หลักจากการเพิ่มขึ้นของ

• เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด และยอดลกูหนีก้ารค้าและ 
 รายได้ค้างรับ-สุทธิ สุทธิกับ

• การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพื่อน�าไป 
 ปล่อยกู้ให้กับเชนส�าหรับใช้ในการช�าระค่าต่ออายุสิทธิในการ 
 ด�าเนินธุรกิจโทรคมนาคมของแอลทีซี

เงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้าและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีการให้เงินกู้ยืมแก่การร่วมค้าและกิจการ 
ที่เกี่ยวข้องกันเป็นจ�านวนทั้งส้ิน 2,330 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,039  
ล้านบาท หรอื 700.7% จาก 291 ล้านบาทในปี 2557 โดยส่วนเพิม่
ดังกล่าวคือเงินที่บริษัทให้ เชน กู้ยืมเพื่อกิจการของแอลทีซี 

อาคารและอุปกรณ์

บรษิทัมอีาคารและอุปกรณ์สทุธ ิ(PP&E) ณ ส้ินปี 2558 ทัง้สิน้ 9,032 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 679 ล้านบาท หรือ 8.1% จาก 8,353 ล้านบาท 
ณ สิ้นปี 2557 มีสาเหตุหลักจาก

• การซื้อสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างส�าหรับดาวเทียมไทยคม 8  
 สุทธิกับ

• ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายของอาคารและอุปกรณ์ 
 ของปี 2558 

สินทรัพย์หมุนเวียน 8,005 23.8% 7,072 22.2%

เงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้าและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2,330 6.9% 291 0.9%

อาคารและอุปกรณ์ 9,032 26.9% 8,353 26.2%

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด�าเนินการ 11,227 33.4% 13,249 41.5%

ส่วนประกอบหลักของสินทรัพย์
 สินทรัพย์                       31-ธ.ค.-58                                31-ธ.ค.-57
                                                      (ปรับปรุงใหม่)
   จำานวน ร้อยละของ จำานวน ร้อยละของ
   (ล้านบาท) สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) สินทรัพย์รวม

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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เงินกู้ยืม และส่วนของเจ้าของ

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีเงินกู้ยืมสุทธิทั้งสิ้น 11,750 ล้านบาท  
เพิ่มขึ้น 649 ล้านบาท หรือ 5.8% จาก 11,101 ล้านบาท  
ณ สิ้นปี 2557 มีสาเหตุหลักจาก

• การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ส�าหรับ 
 ใช้ในการช�าระค่าต่ออายุสิทธิในการด�าเนินธุรกิจโทรคมนาคม 
 ของแอลทีซี

• ผลกระทบจากการประเมินมูลค่าใหม่ของเงินกู้ยืมจากการ 
 อ่อนตัวของค่าเงินบาทต่อค่าเงินเหรียญสหรัฐ สุทธิกับ

• การจ่ายคืนเงินกู ้ยืมระยะยาวส�าหรับโครงการดาวเทียม 
 ไทยคม 6

• การจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นสุทธิของซีเอสแอล 

ณ สิน้ปี 2558 บรษิทัมส่ีวนของผูถ้อืหุน้ท้ังสิน้ 18,111 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 826 ล้านบาท หรือ 4.8% จาก 17,285 ล้านบาท  
ณ สิ้นปี 2557 มีสาเหตุหลักจากก�าไรสะสมสุทธิจ�านวน 2,122  
ล้านบาท สุทธิกับ การจ่ายเงินปันผลให้ผู ้ถือหุ ้นของบริษัท 
จ�านวน 712 ล้านบาท และผลจากการประเมินมูลค่าใหม่ของ 
หุ้นซินเนอร์โทน

ณ ส้ินปี 2558 บริษัทมีอัตราส่วนเงินกู้ยืมท่ีมีภาระดอกเบี้ย 
ต่อส่วนทุน 0.65 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 0.64 ณ สิ้นปี 2557 

งบกระแสเงินสด

บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน จากปี 
2558 ทั้งสิ้น 4,729 ล้านบาท ลดลง 102 ล้านบาท หรือ 2.1%  
จาก 4,831 ล้านบาท จากปี 2557 โดยมีสาเหตุหลักจากการ 
เพิ่มขึ้นของลูกหน้ีการค้าในส่วนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย ์
และหนี้สินด�าเนินงาน สุทธิกับก�าไรจากการด�าเนินงานที่เพิ่มขึ้น
ในปี 2558 

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ในปี 2558 จ�านวนทั้งสิ้น 
3,378 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็น

• เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ เชน และ 

• เงินสดจ่ายส�าหรับซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมส�าหรับดาวเทียม 
 ไทยคม 8 

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน ในปี 2558 จ�านวน 
716 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็น

• การช�าระเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินส�าหรับส�าหรับ 
 ซื้อสินทรัพย์โครงการดาวเทียมไทยคม 8 การช�าระเงินกู ้
 ระยะยาวส�าหรับโครงการดาวเทียมไทยคม 6 และจ่ายเงิน 
 ปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท สุทธิกับ

• เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ โดยส่วนหนึง่ 
 ใช้ในการให้กู้ยืมกับ เชน 

บริษัทมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ้นปี 2558 ทั้งสิ้น 3,401 ล้านบาท

ในเอกสารชุดน้ีอาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่เก่ียวกับการประมาณการถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต (ไม่ว่าจะเป็นการ
ประมาณการทางด้านการเงินหรือการประมาณการทางด้านธุรกิจในส่วนอื่นๆ) ตัวอย่างของค�าที่ใช้ในการประมาณการ 
ถงึเหตกุารณ์ทีอ่าจจะเกิดข้ึนในอนาคต เช่น “อาจจะ”, “จะ”, “คาดว่า”, “ประมาณ”, “เชือ่ว่า”  เป็นต้น แม้ว่าประมาณการ  
ดังกล่าวจะประเมินขึ้นโดยอาศัยข้อมูลท่ีมีอยู ่ในปัจจุบันเป็นพื้นฐาน บริษัทไม่สามารถรับประกันหรือยืนยันได้ว่า  
การประมาณการดังกล่าวจะเกิดข้ึนตรงตามท่ีบริษัทคาดการณ์ไว้ในอนาคต ดังนั้นผู้ใช้ข้อมูลดังกล่าวจึงควรระมัดระวัง 
ในการใช้ข้อมูลประมาณการข้างต้น
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์      
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของ 
บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี  
งบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ 
อย่างสม�่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�า รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูล 
ที่ส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง รวมถึงให้มีและด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม 
และมีประสิทธิผล เพื่อให้ม่ันใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะ 
ด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท�าหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพ
ของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง  
ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี ้
ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

งบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท  
คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด ในการตรวจสอบน้ันทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและ 
เอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็น 
ของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถ 
สร้างความเช่ือม่ันอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของ 
บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีความถูกต้อง เชื่อถือได้  
โดยถือปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา 
ประธานกรรมการ 

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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(สุพจน์ สิงห์เสน่ห์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 2826

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด
กรุงเทพมหานคร

10 กุมภาพันธ์ 2559

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
(“กลุ่มบริษัท”) และของเฉพาะบริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามล�าดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง 
ฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 งบก�าไรขาดทนุรวมและงบก�าไรขาดทนุ
เฉพาะกิจการ งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ 
ผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด 
เฉพาะกิจการ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกต้อง 
ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็น 
เพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น 
สาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจากผลการตรวจสอบ 
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนด 
ทางจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดง 
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมิน 
ความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้อง 
ตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดง 
ความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบาย 
การบญัชทีีผู่บ้รหิารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบัญชีทีจ่ดัท�าข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทัง้การประเมนิการน�าเสนอ 
งบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชท่ีีข้าพเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษัทและบริษัทตามล�าดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
โดยมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ซึ่งได้อธิบายถึงผลกระทบ 
ต่อกิจการจากการน�านโยบายการบัญชีใหม่ตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 
1 มกราคม 2558 ตัวเลขเปรียบเทียบที่น�ามาแสดงนี้น�ามาจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ และส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2557 และหลังจากปรับปรุงรายการตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3
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งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 
(บาท)

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม1 มกราคม

2557 25582557 25572558

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 3,401,140,969  2,769,147,544  2,278,596,372  1,253,746,837  443,266,569 

เงินลงทุนชั่วคราว 7 1,645,152,691  1,736,196,182  1,305,171,495  1,574,220,655   800,000,000 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  8 2,417,498,479  1,946,173,884  1,963,379,369  1,361,316,236   1,124,232,044 

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5 82,402,936   71,226,944 115,082,803  211,886,621   141,707,165 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า 5 168,520,658  291,143,866  289,946,028   168,520,658  291,143,866 

สินค้าคงเหลือ 9 229,799,487  236,495,205  305,963,129   160,423,960   155,493,915 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   60,603,544  21,241,533  33,968,610  32,865,381   16,096,089 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  8,005,118,764  7,071,625,158  6,292,107,806  4,762,980,348  2,971,939,648

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการ

 ที่เกี่ยวข้องกัน 5 2,161,864,194  -    -    2,161,864,194   9,843,840 

เงินลงทุนเผื่อขาย  -     -    699,839,569  -     -   

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 10 -     -     -    1,460,031,422   1,913,540,009 

เงินลงทุนในการร่วมค้า 10 1,210,350,988  1,082,914,067  909,144,877  137,638,749  137,638,749 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  12 9,031,833,653  8,352,631,411  2,326,145,223  8,073,204,433  7,346,224,811 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญา

 อนุญาตให้ด�าเนินการ 13 11,227,186,999  13,249,340,669  15,041,927,575  11,227,186,999   13,249,340,669 

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี  13 19,652,871  44,363,784  34,693,489  19,667,859  44,691,030 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  13 829,134,657  966,818,173  1,480,198,271  515,934,767  615,260,720 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 14 240,035,956  248,168,172  497,904,359  86,460,112   121,229,144 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  15 866,580,447  871,851,808  1,144,726,265  838,416,858   844,082,477 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  25,586,639,765  24,816,088,084  22,134,579,628  24,520,405,393   24,281,851,449 

        

รวมสินทรัพย์  33,591,758,529  31,887,713,242  28,426,687,434  29,283,385,741   27,253,791,097

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 
(บาท)

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม1 มกราคม

2557 25582557 25572558

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนี้สินหมุนเวียน       

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 16 1,650,520,587  871,104,665  -    1,460,520,587  641,104,665 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 17 1,225,857,976  1,060,951,506  1,011,940,298  546,644,863  497,917,964 

เจ้าหนี้ - อาคารและอุปกรณ์  92,463,112  173,000,945  89,290,205  92,454,418  157,851,361 

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5 224,004  279,671  1,228,311  37,330,754  32,819,230 

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว       

 ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี  16 69,063,419  639,536,315  4,375,628,418  7,992,543   577,777,039 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการ

 ที่เกี่ยวข้องกัน 5 -    -    -    1,126,768,104   -   

เงินรับล่วงหน้าค่าบริการจากลูกค้า  733,956,359  783,381,453  1,127,704,071  676,917,443   689,883,475 

ผลประโยชน์ตอบแทนค้างจ่าย  333,401,729  285,698,928  265,274,094  333,401,729  285,698,929 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  161,902,384  53,616,473  46,220,398  55,972,634  -   

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 18 112,541,535  118,382,572  63,943,976 72,919,034  70,952,531 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  4,379,931,105  3,985,952,528  6,981,229,771  4,410,922,109 2,954,005,194 

หนี้สินไม่หมุนเวียน	       

เจ้าหนี้ - อาคารและอุปกรณ์ระยะยาว  250,151,220  307,952,760  434,932,080  250,151,220   307,952,760 

เงินกู้ยืมระยะยาว  16 10,030,358,222  9,590,329,196  4,031,419,495  9,905,129,460   9,426,066,748 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 19 404,259,941  337,040,959  308,180,720  208,848,138   199,066,920 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 20 416,277,287  381,808,569  382,145,481  392,876,579  354,835,789 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  11,101,046,670  10,617,131,484  5,156,677,776  10,757,005,397   10,287,922,217 

       

รวมหนี้สิน  15,480,977,775  14,603,084,012  12,137,907,547  15,167,927,506   13,241,927,411 

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 
(บาท)

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม1 มกราคม

2557 25582557 25572558

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 21      

 ทุนจดทะเบียน   5,494,512,700  5,489,086,200  5,483,097,700  5,494,512,700  5,489,086,200 

   ทุนที่ออกและช�าระแล้ว  5,479,687,700  5,479,687,700  5,479,687,700  5,479,687,700   5,479,687,700 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 21 4,301,989,672  4,301,989,672  4,301,989,672  4,301,989,672  4,301,989,672 

ก�าไรสะสม       

 จัดสรรแล้ว       

    ทุนส�ารองตามกฎหมาย 22 549,451,270  544,154,995  493,237,236  549,451,270   544,154,995 

 ยังไม่ได้จัดสรร  6,715,451,453  5,469,863,284  4,413,069,092  3,767,092,570  3,676,732,850 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น  637,244,902  1,091,666,228  855,087,943  17,237,023   9,298,469 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่   17,683,824,997  16,887,361,879  15,543,071,643  14,115,458,235   14,011,863,686 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม   426,955,757  397,267,351  745,708,244   -     -   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  18,110,780,754  17,284,629,230  16,288,779,887  14,115,458,235  14,011,863,686 

       

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  33,591,758,529  31,887,713,242  28,426,687,434  29,283,385,741  27,253,791,097 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ

บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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งบก�าไรขาดทุน

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายได้ 5     
รายได้จากการขายและการให้บริการ 25 12,453,089,955  11,893,030,438  7,653,798,891   6,989,624,431 
รายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาอนุญาต
 ให้ด�าเนินการ  543,915  172,270,278  543,915  172,270,278 
ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ  -    71,871,278   -     -   
รายได้อื่น 26 489,105,936  172,648,576  689,901,811   438,956,134 
รวมรายได้  12,942,739,806  12,309,820,570  8,344,244,617  7,600,850,843 
       
ค่าใช้จ่าย 5     
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ  6,287,173,476  6,055,782,897  3,815,117,464  3,727,668,083 
ต้นทุนค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาอนุญาต
 ให้ด�าเนินการ  543,915  172,270,278  543,915   172,270,278 
ต้นทุนค่าอนุญาตให้ด�าเนินการ  1,066,618,826  985,260,005  1,066,618,826   985,260,005 
ค่าใช้จ่ายในการขาย  338,451,733  376,275,952  167,041,702 211,823,594 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  1,676,992,895  1,825,063,317  798,084,481   799,304,797 
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย 10 -     -    453,508,587   -   
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม 13 -     550,013,793  -    -   
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  102,593,824  102,631,718  72,871,517  74,936,839 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ  595,024,208  -    631,945,714  9,085,775 
ต้นทุนทางการเงิน  306,037,479  384,475,690  283,757,455  362,308,345 
รวมค่าใช้จ่าย  10,373,436,356  10,451,773,650  7,289,489,661   6,342,657,716 

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 10 193,659,781  154,057,274   -     -   
ก�าไรก่อนภาษีเงินได้  2,762,963,231  2,012,104,194   1,054,754,956  1,258,193,127 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 29 (458,280,748) (498,078,112)  (260,699,622)  (239,837,947)
ก�าไรส�าหรับปี  2,304,682,483  1,514,026,082  794,055,334  1,018,355,180 

การแบ่งปันก�าไร (ขาดทุน)       
 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  2,122,147,081 1,600,883,844  794,055,334  1,018,355,180 
 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  182,535,402  (86,857,762) -    -   
ก�าไรส�าหรับปี  2,304,682,483  1,514,026,082  794,055,334  1,018,355,180 

ก�าไรต่อหุ้น (บาท)  31      
 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  1.94 1.46 0.72 0.93
 ก�าไรต่อหุ้นปรับลด  1.94 1.46 0.72 0.93

(ปรับปรุงใหม่) 
(บาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2558 25582557 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ

บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

ก�าไรส�าหรับปี  2,304,682,483   1,514,026,082  794,055,334    1,018,355,180 
        
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 23      
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่	 	 	 	 	 	 	
	 เข้าไปไว้ในก�าไรหรือขาดทุน       
ก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักการ
 คณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรับโครงการ
 ผลประโยชน์พนักงาน  (19,743,251) -    13,960,062  -   
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุน
 ในการร่วมค้า 10 (157,897,336)  -    -    -   
   (177,640,587)  -    13,960,062   -   
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่	 	 	 	 	 	 	
	 เข้าไปไว้ในก�าไรหรือขาดทุน       
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
 หน่วยงานในต่างประเทศ  334,925,885  (3,238,369) -    -   
ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้จากการเพิ่มสัดส่วนการลงทุน
 ในบริษัทย่อย  (216) (2,612,055) -    -   
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของ
 เงินลงทนุเผ่ือขายส่วนทีโ่อนไปก�าไรหรอืขาดทุน  (335,334,101)  -    -    -   
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของ
 เงินลงทุนเผื่อขาย  (458,294,533) 235,736,603  -     -   
   (458,702,965) 229,886,179  -    -   
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี - สุทธิจากภาษี  (636,343,552) 229,886,179  13,960,062  -   
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  1,668,338,931  1,743,912,261  808,015,396  1,018,355,180 
        
การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  1,500,883,965 1,830,595,227  808,015,396 1,018,355,180 
 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  167,454,966 (86,682,966)  -     -   
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  1,668,338,931  1,743,912,261  808,015,396  1,018,355,180 

(ปรับปรุงใหม่) 
(บาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2558 25582557 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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งบกระแสเงินสด

บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน       

ก�าไรส�าหรับปี  2,304,682,483 1,514,026,082 794,055,334 1,018,355,180

รายการปรับปรุง       

ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ 12, 27 618,756,522 465,747,576 390,382,861 245,763,190

ค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้       

 สัญญาอนุญาตให้ด�าเนินการ 13 2,022,697,586 1,967,011,496 2,022,697,586 1,964,857,184

ค่าตัดจ�าหน่ายค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี 13 25,038,947 10,506,121 25,023,170 10,385,865

ค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 13 135,551,462 129,050,088 96,131,055 96,171,219

(กลบัรายการ) ขาดทนุจากการด้อยค่าของสนิทรพัย์  (42,202,254) 59,769,666 (42,984,186) 36,252,820

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย 10 -     -    453,508,587 -   

ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม 13 -    550,013,793  -    -   

รายได้จากการลงทุน  (413,554,874) (72,917,054) (506,497,013) (296,074,760)

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  7,938,554 6,866,902 7,938,554 6,866,902

ต้นทุนทางการเงิน  306,037,479 384,475,690 283,757,455 362,308,345

(ก�าไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  269,756,156 (28,356,326) 158,523,087 (11,453,783)

ค่าตัดจ�าหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม 16, 27 1,065,891 2,363,082 1,065,891 2,363,082

(กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 8 61,686,173 17,750,840 29,376,863 (13,339,090)

(กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ  (49,956,287) 31,049,627 (1,639,603) (10,472,693)

(ก�าไร) ขาดทุนจากการจ�าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 26 (3,464,432) 1,436,405 (7,462,636) (3,217,565)

การตัดจ�าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 12 25,864,490 18,795,521 25,163,609 17,460,392

การตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  5,265,187 530,498 5,256,633  -   

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 10 (193,659,781) (154,057,274)  -     -   

ภาษีเงินได้ 29 458,280,748 498,078,112 260,699,622 239,837,947

    5,539,784,050   5,402,140,845   3,994,996,869   3,666,064,235

(ปรับปรุงใหม่) 
(บาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

25582558 25572557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด

บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน      
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  (507,531,468) (13,600,702) (241,869,583) 48,801,281
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  (11,060,619) (22,446,209) (66,414,266) (20,955,889)
สินค้าคงเหลือ  73,667,168 54,068,913 13,731,770 2,487,451
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (5,380,731) 54,474,064 (15,451,421) 7,119,948
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  (16,304,734) (51,184,109) (16,318,830) 336,721
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  (80,372,259) (65,605,966) (133,858,822) (46,085,165)
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  (231,187) (918,640) 4,336,003 (281,536,850)
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า  (49,458,190) (348,930,035) (12,966,031) (132,797,176)
ผลประโยชน์ตอบแทนค้างจ่าย  47,702,801 20,424,834 47,702,801 20,424,834
หนี้สินหมุนเวียนอื่น  27,554,216 53,046,860 (4,408,662) 8,833,192
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  1,668,716 3,087,128 5,240,787 10,612,018
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  29,638,859 17,025,639 19,185,559 (236,179)
จ่ายภาษีเงินได้  (321,032,123) (270,469,622) (126,608,914) (78,449,097)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน   4,728,644,499 4,831,113,000 3,467,297,260 3,204,619,324

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      
รับดอกเบี้ย  73,346,642  66,145,014  63,274,326   59,676,719 
รับเงินปันผล 11 -    68,572,943  434,208,879  327,831,870 
เงินลงทุนชั่วคราว  (364,637,489) 505,171,495  (774,220,655) 505,171,495 
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์  (1,247,044,720) (6,344,029,910) (1,095,731,911) (5,947,966,153)
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์  5,249,401  8,052,413  14,575,359  4,738,801 
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า 5 137,214,949  -    137,214,949  -   
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 5 -    -    9,843,840  3,222,836 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้า  (1,972,424,724) -     (2,069,568,372) -   
เงินสดจ่ายส�าหรับค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี  -    (20,176,416) -    (20,176,416)
เงินสดจ่ายส�าหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน   (9,539,366) (22,087,035)  (741,035) (6,300,825)
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย  -    -    -    (1,590,405)
เงินจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม  -    (174,240,846) -    -   
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (3,377,835,307) (5,912,592,342)  (3,281,144,620) (5,075,392,078)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ

25582558 25572557

(ปรับปรุงใหม่) 
(บาท)

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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งบกระแสเงินสด

บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท 32 (850,125,380) (754,927,084) (712,353,200) (493,171,893)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 16 1,351,393,541  2,074,029,743  1,011,393,541  1,844,029,743 

ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 16  (657,305,743)  (1,202,925,078) (277,305,743) (1,202,925,078)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 16 3,768,146,233  6,289,929,848  3,746,090,159  6,007,641,624 

ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 16 (4,038,021,583) (4,485,395,384) (3,976,243,423) (4,246,160,740)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการ

 ที่เกี่ยวข้องกัน 5  -     -     1,103,643,420  -   

จ่ายดอกเบี้ย   (290,293,793)  (353,248,221) (268,362,176) (337,941,312)

เงนิสดสทุธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ   (716,206,725) 1,567,463,824  626,862,578  1,571,472,344 

       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 

 (ลดลง) - สุทธิ  634,602,467  485,984,482  813,015,218  (299,300,410)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 ณ วันที่ 1 มกราคม  2,769,147,544  2,278,596,372   443,266,569  740,069,890 

ผลกระทบจากซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม   -     2,067,829   -    -   

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตรา

 ต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี   (2,609,042) 2,498,861  (2,534,950) 2,497,089 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 6 3,401,140,969  2,769,147,544  1,253,746,837  443,266,569 

       

รายการที่ไม่ใช่เงินสด      

ซื้ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ  41,156,368 49,512,224 28,488,844 37,006,234

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  52,104,847 38,431,530 45,805,209 32,409,806

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ

25582558 25572557

(ปรับปรุงใหม่) 
(บาท)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) ส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558

หมายเหตุ สารบัญ
1 ข้อมูลทั่วไป
2 เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน
3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
4 นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
5 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
7 เงินลงทุนอื่น
8 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
9 สินค้าคงเหลือ
10 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
11 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด�าเนินการ ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
14 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
15 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
16 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
17 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
18 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
19 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
20 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
21 ทุนเรือนหุ้นและการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
22 ส�ารอง
23 ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
24 ส่วนงานด�าเนินงาน
25 รายได้จากการขายและการให้บริการ
26 รายได้อื่น
27 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
28 เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
29 ภาษีเงินได้
30 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
31 ก�าไรต่อหุ้น
32 เงินปันผล
33 เครื่องมือทางการเงิน
34 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
35 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
36 เหตุการณ์อื่น
37 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน
38 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

1 ข้อมูลทั่วไป
บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู ่จดทะเบียนตั้งอยู ่เลขที่ 414  
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนมกราคม 2537 

บริษัทใหญ่ในระหว่างงวด คือ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 41.14) ซึ่งเป็น นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย

บริษัท บริษัทย่อยและการร่วมค้า (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการวงจรดาวเทียมเพื่อการสื่อสาร 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จัดจ�าหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมไอพีสตาร์ บริการเน้ือหาส�าหรับเครือข่าย  
จัดจ�าหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ บริการศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต บริการอินเทอร์เน็ต บริการรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม 
บริการธุรกิจกระจายเสียงโทรทัศน์และโทรคมนาคม บริการจัดพิมพ์และโฆษณาสมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์ฉบับธุรกิจ บริการโฆษณา 
บนอินเทอร์เน็ต บริการระบบโทรศัพท์ บริการเสริมบนโทรศัพท์เคล่ือนที่ และบริการด้านวิศวกรรมพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร 
และอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่วนใหญ่เป็นการประกอบธุรกิจภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด�าเนินการต่างๆ 

กลุม่บรษัิทมีการประกอบกจิการใน 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สิงคโปร์ กมัพชูา สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ออสเตรเลยี 
นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา มอริเชียส เกาะบริติช-เวอร์จิน และญี่ปุ่น 

บรษัิทได้ท�าสญัญากบักระทรวงคมนาคมเพือ่ด�าเนนิกจิการดาวเทยีมสือ่สารเป็นเวลา 30 ปี โดยบรษิทัมีสทิธใินการบรหิารกจิการและการให้
บรกิารวงจรดาวเทยีมเพือ่การสือ่สารทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ และมสีทิธเิกบ็ค่าใช้วงจรดาวเทยีมจากผูใ้ช้วงจรดาวเทยีมภายใน
ระยะเวลา 30 ปี ซึง่ปัจจบุนัสญัญาดงักล่าวอยูภ่ายใต้การดแูลของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารและจะหมดอายใุนปี 2564

บริษัทได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม 
แห่งชาติ (“กสทช.”) ซ่ึงบริษัทมีสิทธิให้บริการโทรคมนาคมบนโครงข่ายของตนเองทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใบอนุญาต 
ดังกล่าวมีอายุ 20 ปี และจะหมดอายุในปี 2575

รายละเอียดของบริษัทย่อยและการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้

ชื่อกิจการ ลักษณะธุรกิจ ประเทศที่กิจการ
จัดตั้ง

บริษัทถือหุ้นร้อยละ
2558           2557

บริษัทย่อยทางตรง 

บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ�ากัด

บริษัท ไอพีสตาร์ จ�ากัด

บริษัท สตาร์ นิวเคลียส จ�ากัด

จัดจ�าหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียม บริการให้ค�าปรึกษาและ
ติดตั้งระบบส�าหรับเครือข่าย
แบบครบวงจร 
(System Integration)

จัดจ�าหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียม
ของดาวเทียมไทยคม 4

ให้บริการด้านวิศวกรรมพัฒนา
เทคโนโลยีการสื่อสารและ
อิเล็กทรอนิกส์

ไทย

เกาะบริติช-
เวอร์จิน

เกาะบริติช-
เวอร์จิน

99.99

100

100

99.99

100

100
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ชื่อกิจการ ลักษณะธุรกิจ ประเทศที่กิจการ
จัดตั้ง

บริษัทถือหุ้นร้อยละ
2558           2557

Spacecode LLC

บริษัท ไอพีสตาร์ อินเตอร์
    เนชั่นแนล พีทีอี จ�ากัด 

บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย 
    พีทีวาย จ�ากัด

บริษัท ไอพีสตาร์ เจแปน จ�ากัด
    

บริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จ�ากัด
    

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล 
    แซทเทลไลท์ จ�ากัด

บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ�ากัด

บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี 
    เน็ตเวิร์ค จ�ากัด

บริษัท ไอพีสตาร์ โกลเบิล    
    เซอร์วิส จ�ากัด

ให้บริการด้านวิศวกรรมพัฒนา
เทคโนโลยีการสื่อสารและ
อิเล็กทรอนิกส์

จัดจ�าหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียม
ของดาวเทียมไทยคม 4 
และจัดจ�าหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4

ช่องสัญญาณดาวเทียมของดาวเทียม
ไทยคม 4 และจัดจ�าหน่ายอุปกรณ์
รับสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 
ในประเทศออสเตรเลีย

ช่องสัญญาณดาวเทียมของดาวเทียม
ไทยคม 4 และจัดจ�าหน่ายอุปกรณ์
รับสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 
ในประเทศญี่ปุ่น

ช่องสัญญาณดาวเทียมของดาวเทียม
ไทยคม 4 และจัดจ�าหน่ายอุปกรณ์
รับสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 
ในประเทศนิวซีแลนด์

จัดจ�าหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียม
ของดาวเทยีมไทยคม 7 และ ดาวเทยีม
ไทยคม 8

ให้บริการด้านธุรกิจกระจายเสียง 
โทรทัศน์ โทรคมนาคม

จัดจ�าหน ่ายอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียม

จัดจ�าหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียม
ของดาวเทียมไทยคม 4

สหรัฐอเมริกา

สิงคโปร์

ออสเตรเลีย

ญี่ปุ่น

นิวซีแลนด์

มอริเชียส

ไทย

กัมพูชา

มอริเชียส

70

100

100

100

100

100

99.99

100

100

70

100

100

100

100

100

99.99

100

100

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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ชื่อกิจการ ลักษณะธุรกิจ ประเทศที่กิจการ
จัดตั้ง

บริษัทถือหุ้นร้อยละ
2558           2557

การร่วมค้าของบริษัท

บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส 
 พีทีอี จ�ากัด

บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์
    จ�ากัด

บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ
    จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท โอไรอ้อน แซทเทล
    ไลท์ ซิสเทม พีทีวาย จ�ากัด

ประกอบธุรกิจหลักในการลงทุน
ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม
ในระดับนานาชาติ

ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์
เคลือ่นที ่โทรศัพท์สาธารณะ โทรศัพท์
ระหว่างประเทศและอินเทอร์เน็ต

ประกอบธุรกิจในการให้บริการ
ศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตและบริการ
รับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม
เพื่อการสื่อสาร

ให้บริการด้านการส่ือสารข้อมูลผ่าน
ดาวเทียมและโซลูชั่นเพื่อธุรกิจ

สิงคโปร์

ลาว

ไทย

ออสเตรเลีย

51

24.99

42.07

100

51

24.99

42.07

100

การร่วมค้าของบริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี  จ�ากัด

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ

 งบการเงินนี้จัดท�าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
 (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง  

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชี 
 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 ในเบื้องต้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้น  
 มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทในบางเร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงที่เป็นสาระส�าคัญ 
 ต่องบการเงินได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 3 

 นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐาน 
 การรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป  
 และไม่ได้มีการน�ามาใช้ส�าหรับการจัดท�างบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวกับ 
 การด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 38
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(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า

 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

(ค)  สกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานและน�าเสนองบการเงิน  

 งบการเงินนี้จัดท�าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท ข้อมูลทางการเงิน 
 ทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

(ง) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ 

 ในการจดัท�างบการเงนิให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ผู้บรหิารต้องใช้วจิารณญาณ การประมาณและข้อสมมตฐิาน 
 หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก�าหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ�านวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้  
 และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

 ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท�างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรับประมาณการทางบัญชี 
 จะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

 (1) การใช้วิจารณญาณ

  ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้วิจารณญาณในการเลือกนโยบายการบัญชีซ่ึงมีผลกระทบที่มีนัยส�าคัญที่สุดต่อจ�านวนเงินท่ีรับรู ้
  ในงบการเงินซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้

  หมายเหตุข้อ 11 การจัดประเภทการร่วมค้า
  หมายเหตุข้อ 11 การจัดท�างบการเงินรวม: กลุ่มบริษัทมีอ�านาจควบคุมโดยพฤตินัย (De facto control) เหนือ 
   ผู้ได้รับการลงทุน

 (2)  การประมาณการข้อสมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ

  ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการที่ส�าคัญซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมีนัยส�าคัญที่เป็นเหตุให้ต้องมีการปรับปรุง 
  จ�านวนเงินที่รับรู้ในงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้

  หมายเหตุข้อ 8 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
  หมายเหตุข้อ 9 มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืนจากสินค้าคงเหลือ
  หมายเหตุข้อ 10 ข้อสมมติฐานส�าหรับการประมาณการในการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต 
  หมายเหตุข้อ 12 การประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์
  หมายเหตุข้อ 13 การประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาต 
   ให้ด�าเนินการ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
  หมายเหตุข้อ 14 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
  หมายเหตุข้อ 19  การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
  หมายเหตุข้อ 21 การวัดมูลค่าของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
  หมายเหตุข้อ 33 การวัดมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
  หมายเหตุข้อ 34 และ 35 ประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ มีผลให้นโยบาย 
การบัญชีของกลุ่มบริษัทเปลี่ยนแปลงจากนโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดท�างบการเงินส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557  
โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่มีผลกระทบที่ส�าคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท มีดังต่อไปนี้

l มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	10	(“TFRS	10”)	-	งบการเงินรวม

 TFRS 10 ให้ค�านิยามหลักการการควบคุม เพื่อน�าไปใช้เป็นเกณฑ์ในการก�าหนดว่า กิจการใดจะถูกน�ามารวมในงบการเงินรวม  
 ส่งผลให้ผู้ลงทุนต้องพิจารณาและทบทวนข้อสรุปเกี่ยวกับกิจการที่ลงทุนที่ต้องน�ามาจัดท�างบการเงินรวม ซ่ึงอาจท�าให้ต้อง 
 เปลี่ยนวิธีการบัญชีที่ใช้อยู่ส�าหรับกิจการที่ลงทุนเหล่านั้น

 ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้ส่งผลให้กลุ่มบริษัทต้องรวมงบการเงินรวมของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ากัด  
 (มหาชน) (“CSL”) (ถือหุ้นโดยบริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ�ากัด) ในการจัดท�างบการเงินรวมของบริษัท โดยรับรู้และบันทึกเงินลงทุน 
 ใน CSL เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยในการจัดท�างบการเงินรวมของบริษัท 

l มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	11	(“TFRS	11”)	-	การร่วมการงาน

 TFRS 11 ก�าหนดให้ผู้ร่วมค้าที่ข้อตกลงถือเป็นการร่วมค้า (Joint Venture) ต้องรับรู้และบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย  
 (Equity Method) โดยทางเลือกตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) (“TAS 31”) - ส่วนได้เสียในการร่วมค้า  
 ที่ให้ใช้วิธีรวมตามสัดส่วน (Proportionately consolidate) ถูกยกเลิก

 ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้ส่งผลให้กลุ่มบริษัทต้องรับรู ้และบันทึกเงินลงทุนใน บริษัท เชนนิงตัน  
 อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จ�ากัด (“SHEN”) จากวิธีรวมตามสัดส่วน (Proportionately consolidate) เป็นวิธีส่วนได้เสีย (Equity  
 Method)

l มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	12	(“TFRS	12”)	-	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

 TFRS 12 ได้น�าข้อก�าหนดในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในบริษัทย่อย การร่วมการงาน บริษัทร่วม และกิจการอื่น 
 ที่ไม่ได้น�ามาจัดท�างบการเงินรวม เข้าไว้ด้วยกันเป็นมาตรฐานเดียว และก�าหนดให้เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับลักษณะ ความเสี่ยง  
 และผลกระทบทางการเงินของส่วนได้เสียเหล่านี้

 ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้มีผลเฉพาะต่อการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของกลุ่มบริษัท  
 ดังนี้
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สรุปผลกระทบที่มีสาระส�าคัญจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีในฐานะการเงิน ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและกระแสเงินสด 
ของกลุ่มบริษัท ดังนี้

  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

งบแสดงฐานะการเงินรวม 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,152,258 281,991 (155,653) 2,278,596
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 1,568,488 495,570 (100,679) 1,963,379
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 28,647 (33) 86,469 115,083
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า 142,074 - 147,872 289,946
สินค้าคงเหลือ 251,541 68,006 (13,584) 305,963
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 33,158 7,103 (6,292) 33,969
เงินลงทุนในการร่วมค้า - - 909,145 909,145
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 487,493 (487,493) - -
อาคารและอุปกรณ์ 3,163,136 597,488 (1,434,479) 2,326,145
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี 34,637 56 - 34,693
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 840,934 645,342 (6,078) 1,480,198
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 503,843 53,764 (59,703) 497,904
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,120,904 23,822 - 1,144,726
อื่นๆ 17,046,940 - - 17,046,940
รวมสินทรัพย์ 27,374,053 1,685,616 (632,982) 28,426,687

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 719,628 404,431 (112,119) 1,011,940
เจ้าหนี้ - อาคารและอุปกรณ์ 112,777 - (23,486) 89,291
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2,797 371 (1,940) 1,228
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 142,664 - (142,664) -
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนด
 ช�าระภายในหนึ่งปี 4,343,759 61,530 (29,661) 4,375,628
เงินรับล่วงหน้าค่าบริการจากลูกค้า 931,770 259,621 (63,687) 1,127,704
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 35,753 21,612 (11,144) 46,221
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 70,547 1,405 (8,007) 63,945
เงินกู้ยืมระยะยาว 4,028,345 64,614 (61,540) 4,031,419
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 335,619 123,012 (150,450) 308,181
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 368,726 22,873 (9,454) 382,145
อื่นๆ 700,205 - - 700,205
รวมหนี้สิน 11,792,590 959,469 (614,152) 12,137,907

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 38,391 707,317 - 745,708
ก�าไรสะสม 4,413,069 - - 4,413,069
อื่นๆ 11,130,003 - - 11,130,003
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 15,581,463 707,317 - 16,288,780

ตามที่เคย
เสนอรายงานไว้แล้ว บริษัทย่อย

(พันบาท)

การร่วมค้า ปรับปรุงใหม่

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

(พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงินรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,564,934 386,198 (181,984) 2,769,148
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 1,589,960 445,411 (89,197) 1,946,174
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 53,185 - 18,042 71,227
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า 142,661 - 148,483 291,144
สินค้าคงเหลือ 225,274 42,824 (31,603) 236,495
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 49,349 (421) (27,687) 21,241
เงินลงทุนในการร่วมค้า - - 1,082,914 1,082,914
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 234,339 (234,339) - -
อาคารและอุปกรณ์ 9,093,305 814,586 (1,555,260) 8,352,631
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี 44,363 1 - 44,364
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 889,671 82,510 (5,363) 966,818
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 254,417 52,981 (59,230) 248,168
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 848,229 23,623 - 871,852
อื่นๆ 14,985,537 - - 14,985,537
รวมสินทรัพย์ 30,975,224 1,613,374 (700,885) 31,887,713

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 641,105 230,000 - 871,105
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 791,216 423,349 (153,614) 1,060,951
เจ้าหนี้ - อาคารและอุปกรณ์ 293,623 - (120,622) 173,001
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 759 229 (708) 280
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 143,313 - (143,313) -
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนด   
 ช�าระภายในหนึ่งปี 579,670 61,759 (1,893) 639,536
เงินรับล่วงหน้าค่าบริการจากลูกค้า 646,368 185,562 (48,549) 783,381
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 59,566 12,046 (17,996) 53,616
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 129,619 1,258 (12,494) 118,383
เงินกู้ยืมระยะยาว 9,435,530 164,262 (9,463) 9,590,329
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 367,310 133,680 (163,949) 337,041
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 367,565 23,699 (9,455) 381,809
อื่นๆ 593,652 - - 593,652
รวมหนี้สิน 14,049,296 1,235,844 (682,056) 14,603,084

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 38,566 358,701 - 397,267
ก�าไรสะสม 5,469,863 - - 5,469,863
อื่นๆ 11,417,499 - - 11,417,499
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 16,925,928 358,701 - 17,284,629

ตามที่เคย
เสนอรายงานไว้แล้ว บริษัทย่อย การร่วมค้า ปรับปรุงใหม่
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  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

(พันบาท)

งบก�าไรขาดทุนรวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายได้จากการขายและการให้บริการ 10,004,056 2,965,398 (1,076,424) 11,893,030

รายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาอนุญาตให้   

 ด�าเนินการ 172,270 - - 172,270

อื่นๆ 199,630 28,654 16,237 244,521

รวมรายได้ 10,375,956 2,994,052 (1,060,187) 12,309,821

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ 4,866,412 1,741,311 (551,940) 6,055,783

ต้นทุนค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาอนุญาตให้   

 ด�าเนินการ 172,270 - - 172,270

ต้นทุนค่าอนุญาตให้ด�าเนินการ 985,260 - - 985,260

ค่าใช้จ่ายในการขาย 289,013 139,475 (52,212) 376,276

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,492,917 1,118,075 (235,915) 2,375,077

ต้นทุนทางการเงิน 381,206 15,359 (12,089) 384,476

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 449,979 102,073 (53,974) 498,078

อื่นๆ 74,937 27,695 - 102,632

รวมค่าใช้จ่าย 8,711,994 3,143,988 (906,130) 10,949,852

รายได้จากวิธีส่วนได้เสีย (63,078) 63,078 154,057 154,057

ก�าไรส�าหรับปี 1,600,884 (86,858) - 1,514,026

การแบ่งปันก�าไร

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,600,884 - - 1,600,884

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม - (86,858) - (86,858)

ก�าไรส�าหรับปี 1,600,884 (86,858) - 1,514,026

ตามที่เคย
เสนอรายงานไว้แล้ว บริษัทย่อย การร่วมค้า ปรับปรุงใหม่

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

(พันบาท)

งบกระแสเงินสดรวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 4,876,417 573,673 (618,977) 4,831,113

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (5,908,213) (517,854) 513,475 (5,912,592)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,439,907 48,388 79,169 1,567,464

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,564,934 386,201 (181,987) 2,769,148

4  นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
นโยบายการบัญชีที่น�าเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม�่าเสมอส�าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน 

(ก)  เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

 งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท บริษัทย่อย และส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในการร่วมค้า

 การรวมธุรกิจ 

 กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีส�าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อ เมื่อการควบคุมถูกโอนไปยังกลุ่มบริษัท ยกเว้นในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจ 
 ภายใต้การควบคุมเดียวกัน

 การควบคมุ หมายถงึอ�านาจในการก�าหนดนโยบายทางการเงนิและการด�าเนนิงานของกจิการเพือ่ให้ได้มาซึง่ประโยชน์จากกจิกรรม 
 ของกิจการนั้น ในการพิจารณาอ�านาจในการควบคุม กิจการต้องน�าสิทธิในการออกเสียงที่เกิดขึ้นมารวมในการพิจารณา วันที่ซื้อ 
 กจิการคอืวนัทีอ่�านาจในการควบคมุนัน้ได้ถกูโอนไปยงัผู้ซือ้ การก�าหนดวนัทีซ่ือ้กจิการและการระบเุกีย่วกบัการโอนอ�านาจควบคมุ 
 จากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่งต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง 

 ค่าความนยิม ถกูวดัมลูค่า ณ วนัทีซ่ือ้ โดยวดัจากมลูค่ายตุธิรรมของสิง่ตอบแทนทีโ่อนให้ซึง่รวมถงึการรบัรูจ้�านวนส่วนได้เสยีทีไ่ม่มี 
 อ�านาจควบคมุในผูถู้กซ้ือ หกัด้วยมลูค่าสทุธิ (มลูค่ายตุธิรรม) ของสนิทรพัย์ทีร่ะบุได้ทีไ่ด้มาและหน้ีสนิทีร่บัมาซึง่วดัมลูค่า ณ วนัทีซ่ือ้

 สิ่งตอบแทนที่โอนให้ ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอนไป หนี้สินที่กลุ่มบริษัทก่อขึ้นเพื่อจ่ายช�าระให้แก่เจ้าของเดิม  
 และส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มบริษัท ทั้งนี้สิ่งตอบแทนที่โอนให้ยังรวมถึงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
 และมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีออกแทนโครงการของผู้ถูกซื้อเม่ือรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลให้สิ้นสุด 
 ความสัมพันธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริษัทและผู้ถูกซื้อ ให้ใช้ราคาที่ต�่ากว่าระหว่าง มูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามที่ระบุ 
 ในสัญญา และมูลค่าองค์ประกอบนอกตลาด ไปหักจากสิ่งตอบแทนที่โอนให้ และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายอื่น 

 หากมีการออกโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (โครงการทดแทน) เพื่อแลกเปล่ียนกับโครงการที่พนักงานของผู้ถูกซื้อถืออยู่  
 (โครงการผู้ถูกซื้อ) ขึ้นอยู่กับต้นทุนบริการในอดีต ผู้ซื้อต้องวัดส่วนของโครงการทดแทนด้วยมูลค่าตามราคาตลาดซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง 
 ของสิ่งตอบแทนที่โอน หากมีข้อก�าหนดเกี่ยวกับการท�างานในอนาคต ผลต่างระหว่างมูลค่าซึ่งรวมอยู่ในสิ่งตอบแทนที่โอนไป และ  
 ราคาตลาดของโครงการทดแทน รับรู้เป็นผลตอบแทนพนักงานภายหลังการรวมธุรกิจ

ตามที่เคย
เสนอรายงานไว้แล้ว บริษัทย่อย การร่วมค้า ปรับปรุงใหม่

173 ํ E 



 หนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้ของบรษิทัทีถ่กูซือ้ทีร่บัมาจากการรวมธรุกจิ รับรูเ้ป็นหนีสิ้นหากมภีาระผูกพนัในปัจจบุนัซ่ึงเกดิขึน้จากเหตกุารณ์ 
 ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ

 กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ

 ต้นทนุทีเ่กีย่วข้องกบัการซือ้ของกลุม่บรษิทัท่ีเกิดขึน้ซึง่เป็นผลมาจากการรวมธรุกจิ เช่น ค่าทีป่รกึษากฎหมาย ค่าธรรมเนยีมวชิาชพี 
 และค่าที่ปรึกษาอื่นๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

 การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 

 การรวมธุรกิจซ่ึงเกิดจากการโอนส่วนได้เสียในกิจการภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้นซึ่งควบคุมกลุ่มบริษัท ถือเป็นการเข้า 
 ครอบครองเสมอืนว่าได้เกดิขึน้ต้ังแต่วนัต้นงวดของปีเปรยีบเทยีบก่อนหน้าสดุหรอื ณ วนัทีม่กีารรวมธรุกจิภายใต้การควบคมุเดยีวกนั 
 แล้วแต่วันใดจะหลังกว่า เพื่อปรับปรุงงบการเงินเปรียบเทียบ สินทรัพย์และหนี้สินที่ได้มาจะถูกรับรู้ด้วยมูลค่าตามบัญชีก่อนการ 
 จัดท�างบการเงินรวมภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้น ที่กลุ่มบริษัทมีส่วนควบคุม ส่วนประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของที่ได้มาจาก 
 การรวมธุรกิจถือเป็นส่วนหนึ่งของทุนของกลุ่มบริษัท เว้นแต่ส่วนที่ได้มานั้นได้รับรู้เป็นส่วนหนึ่งของส่วนเกินมูลค่าหุ้น เงินสดจ่าย 
 ในการรวมธุรกิจรับรู้โดยตรงในส่วนของเจ้าของ

 บริษัทย่อย

 บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทน 
 ผันแปรจากการเก่ียวข้องกับกิจการน้ันและมีความสามารถในการใช้อ�านาจเหนือกิจการนั้นท�าให้เกิดผลกระทบต่อจ�านวนเงิน 
 ผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท  งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุม 
 สิ้นสุดลง 

     การสูญเสียการควบคุม 

 เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยนั้นออก รวมถึง 
 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น ก�าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้น 
 จากการสญูเสียการควบคมุในบริษทัย่อยรบัรูใ้นก�าไรหรอืขาดทนุ  ส่วนได้เสยีในบรษิทัย่อยเดมิทีย่งัคงเหลอือยูใ่ห้วดัมลูค่าด้วยมลูค่า 
 ยุติธรรม ณ วันที่สูญเสียการควบคุม

 ส่วนได้เสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย 

 ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย ประกอบด้วยส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

 บริษัทร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญโดยมีอ�านาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย 
 ทางการเงนิและการด�าเนนิงานแต่ไม่ถงึระดบัทีจ่ะควบคมุหรอืควบคมุร่วมในนโยบายดงักล่าว  การร่วมค้าเป็นการร่วมการงานทีก่ลุม่ 
 บริษัทมีการควบคุมร่วมในการงานน้ัน โดยมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงานนั้นมากกว่าการมีสิทธิในสินทรัพย์และ 
 ภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่วมการงานนั้น

 ส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้าบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุน 
 การท�ารายการ ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก ส่วนแบ่งก�าไรหรือขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนที่บันทึก 
 ตามวิธีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่กลุ่มบริษัทสูญเสียความมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญ  
 หรือการควบคุมร่วม 

 การตัดรายการในงบการเงินรวม

 ยอดคงเหลอืและรายการบญัชรีะหว่างกจิการในกลุ่ม รวมถงึรายได้ หรอืค่าใช้จ่ายทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิซ่ึงเป็นผลมาจากรายการระหว่าง 
 กจิการในกลุม่ ถกูตดัรายการในการจดัท�างบการเงนิรวม ก�าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิซึง่เป็นผลมาจากรายการกบับรษิทัร่วมและกจิการ 
 ที่ควบคุมร่วมกันถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น  ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัด 
 รายการในลักษณะเดียวกับก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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(ข) เงินตราต่างประเทศ 

 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท โดยใช้อัตรา 
 แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

 สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงาน 
 โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น  ก�าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน

 สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีไม่เป็นตัวเงินซ่ึงเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม  
 แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 

 หน่วยงานในต่างประเทศ 

 สินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดขึ้นจาก 
 การซื้อหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน

 ค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา 
 แลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน

 รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในระหว่างปี

 ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บันทึกในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตรา 
 แลกเปลีย่นในส่วนของผูถ้อืหุน้ จนกว่ามกีารจ�าหน่ายเงนิลงทนุน้ันออกไป ยกเว้นผลต่างจากการแปลงค่าทีถ่กูปันส่วนให้ส่วนได้เสยี 
 ที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

 เมื่อหน่วยงานต่างประเทศถูกจ�าหน่ายส่วนได้เสียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนที่ท�าให้สูญเสียการควบคุม ความมีอิทธิพลอย่างม ี
 สาระส�าคัญ หรือการควบคุมร่วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศนั้นต้อง 
 ถูกจัดประเภทเป็นก�าไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหนึ่งของก�าไรขาดทุนจากการจ�าหน่าย หากกลุ่มบริษัทจ�าหน่ายส่วนได้เสีย 
 ในบริษัทย่อยเพียงบางส่วนแต่ยังคงมีการควบคุม ผลสะสมต้องถูกปันสัดส่วนให้กับส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  
 หากกลุ่มบริษัทจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าเพียงบางส่วนโดยที่กลุ่มบริษัทยังคงมีอิทธิพลหรือการควบคุม 
 ร่วมที่มีสาระส�าคัญอยู่ กลุ่มบริษัทต้องจัดประเภทยอดสะสมบางส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นก�าไรหรือขาดทุน

(ค) เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์

 เครื่องมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพันธ์ได้ถูกน�ามาใช้เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน 
 เงนิตราต่างประเทศ ทีเ่กดิจากกจิกรรมด�าเนนิงาน กจิกรรมจัดหาเงนิ และกิจกรรมลงทุน เครือ่งมอืทางการเงนิท่ีเป็นตราสารอนพุนัธ์ 
 ไม่ได้มไีว้เพ่ือค้า อย่างไรกต็าม ตราสารอนพุนัธ์ท่ีไม่เข้าเงือ่นไข การก�าหนดให้เป็นเครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่งถอืเป็นรายการเพือ่ค้า

 เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์จะถูกบันทึกบัญชีเม่ือเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท�ารายการ 
 ดังกล่าวบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น การวัดมูลค่าใหม่ภายหลังการบันทึกครั้งแรกใช้มูลค่ายุติธรรม ก�าไรหรือขาดทุน 
 จากการวัดมูลค่าใหม่ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนทันที อย่างไรก็ตาม หากตราสารอนุพันธ์เข้าเงื่อนไขมีไว ้
 เพื่อเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง การบันทึกรายการก�าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาจะขึ้นอยู่กับประเภทของรายการที่ได้รับ 
 การป้องกันความเสี่ยง 

 มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าถือตามราคาตลาดของสัญญาล่วงหน้า ณ วันที่รายงาน ถ้ามี 
 ราคาตลาด ในกรณีทีไ่ม่มรีาคาตลาด ให้ประมาณมลูค่ายตุธิรรมโดยการคิดลดจากผลต่างระหว่างราคาล่วงหน้าตามสัญญากบัราคา 
 ล่วงหน้าของสัญญาปัจจุบัน ณ วันท่ีรายงานท่ีครบก�าหนดในวันเดียวกัน โดยใช้อัตราดอกเบี้ยประเภทที่ใช้กับธุรกรรมการเงิน 
 ที่ปลอดความเสี่ยง เช่น พันธบัตรรัฐบาล
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(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้น 
 ที่มีสภาพคล่องสูง และมีระยะเวลาครบก�าหนดเริ่มแรกภายใน 3 เดือนหรือน้อยกว่า เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องช�าระคืน 
 เมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมด�าเนินงานในงบกระแสเงินสด

(จ)  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการช�าระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการช�าระหนี้ในอนาคตของลูกค้า  
 โดยค�านวณสุทธิจากเงินมัดจ�ารับจากลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจ�าหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

(ฉ)  สินค้าคงเหลือ

 สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า 

 ต้นทุนของสินค้าค�านวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก ต้นทุนสินค้าประกอบด้วย ราคาทุนที่ซื้อและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้อง 
 กับการซื้อสินค้านั้น เช่น ค่าภาษีอากร ค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลดและเงินที่ได้รับคืนจากการซ้ือสินค้า ต้นทุนของสินค้าส�าเร็จรูป 
 และงานระหว่างท�าประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิต ซึ่งปันส่วนตามเกณฑ์ 
 การด�าเนินงานตามปกติ แต่ไม่รวมต้นทุนการกู้ยืม 

 มลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบัเป็นการประมาณราคาทีจ่ะขายได้จากการด�าเนนิธรุกจิปกตหิกัด้วยค่าใช้จ่ายทีจ่�าเป็นโดยประมาณในการขาย

(ช)  เงินลงทุน

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน ส่วนการบันทึก 
 บัญชีเงินลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย

 เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนอื่น

 ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่งถือไว้เพื่อค้า จัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและ 
 แสดงในมูลค่ายุติธรรม ก�าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บันทึกในงบก�าไรหรือขาดทุน

 ตราสารหนี้ซ่ึงกลุ่มบริษัทตั้งใจและสามารถถือจนครบก�าหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบก�าหนด เงินลงทุนที่จะถือ 
 จนครบก�าหนด แสดงในราคาทุนตัดจ�าหน่ายหักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหว่างราคาทุนท่ีซื้อมา 
 กับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ

 ตราสารหนีแ้ละตราสารทุนซ่ึงเป็นหลักทรพัย์ในความต้องการของตลาด  นอกเหนอืจากทีถื่อไว้เพือ่ค้าหรอืตัง้ใจถอืไว้จนครบก�าหนด 
 จดัประเภทเป็นเงนิลงทนุเผือ่ขาย ภายหลงัการรบัรู้มลูค่าในครัง้แรกเงนิลงทนุเผ่ือขายแสดงในมลูค่ายตุธิรรม และการเปล่ียนแปลง 
 ที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการที่เป็นตัวเงิน บันทึกโดยตรงในส่วนของ 
 ผู้ถือหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน เม่ือมีการ 
 ตัดจ�าหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลก�าไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรงเข้าก�าไรหรือขาดทุน ในกรณีที่เป็น 
 เงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ย จะต้องบันทึกดอกเบี้ยในก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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 เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า

 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินส�าหรับหลักทรัพย์เพื่อค้าและหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันที่รายงาน

 การจ�าหน่ายเงินลงทุน

 เมื่อมีการจ�าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ�านวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงก�าไรหรือขาดทุนสะสมจาก 
 การตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น จะถูกบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน

 ในกรณีที่กลุ่มบริษัทจ�าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การค�านวณต้นทุนส�าหรับเงินลงทุนที่จ�าหน่ายไปและเงินลงทุน 
 ที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด

(ซ)  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

 สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

 ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึง 
 ต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพ 
 ที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม  
 ส�าหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ ซึ่งไม่สามารถท�างานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟแวร์นั้นให้ถือว่า ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ 
 ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ 

 ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบ 
 ที่มีนัยส�าคัญแยกต่างหากจากกัน 

 ก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ�าหน่ายกับมูลค่า 
 ตามบัญชีของอาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิในก�าไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพย์ที่เช่า

 การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่าน้ันๆ ให้จัดประเภทเป็น 
 สญัญาเช่าการเงิน  ส่วนทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ทีไ่ด้มาโดยท�าสญัญาเช่าการเงนิบันทกึเป็นสนิทรัพย์ด้วยมลูค่ายตุธิรรมหรือมลูค่า 
 ปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า หักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุน 
 จากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ช�าระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนที่จะหักจากหน้ีตามสัญญา เพื่อท�าให้อัตรา 
 ดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่ส�าหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในก�าไรหรือขาดทุน

 สินทรัพย์ที่ให้เช่า

 สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรวมแสดงอยู่ในอาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน และตัดค่าเสื่อมราคา 
 ตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ด้วยเกณฑ์เดียวกันกับอาคารและอุปกรณ์ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน

 ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

 ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้าม ี
 ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุน 
 ของรายการนัน้ได้อย่างน่าเชือ่ถอื  ช้ินส่วนท่ีถกูเปลีย่นแทนจะถกูตัดจ�าหน่ายตามมลูค่าตามบญัช ี ต้นทนุทีเ่กดิขึน้ในการซ่อมบ�ารงุ 
 อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าจะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
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 ค่าเสื่อมราคา

 ค่าเสื่อมราคาค�านวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุน 
 ในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ 

 ค่าเสือ่มราคาบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรหรือขาดทนุ ค�านวณโดยวธิเีส้นตรงตามเกณฑ์อายกุารใช้งานโดยประมาณของส่วนประกอบ 
 ของสินทรัพย์แต่ละรายการ หรืออายุสัญญาเช่าในกรณีที่อายุสัญญาเช่าส้ันกว่า ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ 
 แสดงได้ดังนี้

 สิทธิการเช่าที่ดิน  30 ปี
 อาคารและส่วนปรับปรุง  5 - 10 ปี 
 อุปกรณ์  5 - 18 ปี  
 เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส�านักงาน 5 - 18 ปี  
 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  3 - 5 ปี
 ยานพาหนะ  5 ปี  

 กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

 วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกส้ินรอบปีบัญชี  
 และปรับปรุงตามความเหมาะสม

(ฌ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด�าเนินการ

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด�าเนินการประกอบด้วย สิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการจากการให้บริการดาวเทียม 
 ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด�าเนินการ

 วิธีการตัดจ�าหน่าย ตัดจ�าหน่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสินทรัพย์หรืออายุของสัญญาอนุญาตให้ด�าเนินการแล้วแต่ 
 ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า

(ญ)  ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี

 ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการออกหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาว และตัดจ�าหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอาย ุ
 ของหุ้นกู้หรืออายุของสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว

(ฎ)  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 ค่าความนิยม

 ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อกิจการของบริษัทย่อยรับรู้ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน การรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยม ได้อธิบาย 
 ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 4(ก) ภายหลังจากการรับรู้เริ่มแรก ค่าความนิยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุน 
 จากการด้อยค่าสะสม ส�าหรับตราสารทุน - การบัญชีด้านผู้ลงทุน มูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญช ี
 ของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนต้องไม่ถูกปันส่วนให้สินทรัพย์ใดๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชี 
 ของเงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม

 รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา

 รายจ่ายในขั้นตอนการวิจัย ได้แก่ การส�ารวจตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซ่ึง ความรู้ความเข้าใจใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือ 
 ทางด้านเทคนิค รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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 ต้นทุนที่เกิดข้ึนของโครงการเพื่อการพัฒนา (ซ่ึงเก่ียวข้องกับการออกแบบและการทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่หรือที่ปรับปรุงข้ึน)  
 รับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าโครงการนั้นจะประสบความส�าเร็จโดยการประเมินความเป็นไปได้ 
 ทั้งทางพาณิชยกรรมและทางเทคโนโลยี และต้องสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ ส่วนรายจ่ายในการพัฒนาอื่นรับรู้เป็น 
 ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ต้นทุนการพัฒนาที่ได้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายไปแล้วในงวดก่อนไม่สามารถรับรู้เป็นสินทรัพย์ในงวดถัดไป ต้นทุน 
 การพัฒนาที่บันทึกเป็นสินทรัพย์จะเริ่มตัดจ�าหน่ายเมื่อเริ่มผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อการพาณิชย์

 รายจ่ายในการพัฒนาซึ่งรับรู้เป็นสินทรัพย์แสดงราคาด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ ท่ีกลุ่มบริษัทซ้ือมาและมีอายุการใช้งานจ�ากัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและผลขาดทุน 
 จากการด้อยค่าสะสม

 ต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นประกอบด้วยค่าพัฒนาเทคโนโลยีของดาวเทียมไอพีสตาร์ ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รายจ่าย 
 ที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้าและใบอนุญาตโดยมีก�าหนดตัดจ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอาย ุ
 การให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องโดยมีระยะเวลาตัดจ�าหน่ายระหว่าง 5 ปีถึง 15.75 ปี

 สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ซื้อมาจะเริ่มตัดจ�าหน่ายเม่ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์น�ามาใช้งาน 
 ได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจ�าหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 3 - 5 ปี          

 วิธีการตัดจ�าหน่าย  ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุง 
 ตามความเหมาะสม

(ฏ) การด้อยค่า

 ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีม ี
 ข้อบ่งชีจ้ะท�าการประมาณมลูค่าสนิทรพัย์ทีค่าดว่าจะได้รบัคืน  ส�าหรบัค่าความนยิมและสินทรพัย์ไม่มตีวัตนทีม่อีายกุารให้ประโยชน์ 
 ไม่ทราบแน่นอน หรือยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน

 ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่า 
 มูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน

 การค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินส�าหรับหลักทรัพย์เผื่อขาย ค�านวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม

 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึงมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ หรือมูลค่ายุติธรรม 
 ของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแส 
 เงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนค�านึงภาษีเงินได้เพ่ือให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมิน 
 ได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย์ ส�าหรับสินทรัพย์ท่ีไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระ 
 จากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

 การกลับรายการด้อยค่า

 ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน จะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และการ 
 เพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน ส่วนสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารทุน 
 ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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 ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลับรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ 
 ทางการเงินอื่นๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจาก 
 การด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจาก 
 การด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเส่ือมราคาหรือ 
 ค่าตัดจ�าหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

(ฐ)    หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

 หนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ียบันทึกเริ่มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเกิดหนี้สิน ภายหลังจากการบันทึกหน้ีสิน 
 ที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบก�าหนดไถ่ถอน  
 จะบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

(ฑ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

(ฒ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 โครงการเงินสมทบ

 กลุ่มบริษัทจัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้ก�าหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สินทรัพย์ 
 ของกองทุนส�ารองเล้ียงชีพได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทและบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนส�ารอง 
 เลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง เงินจ่ายสมทบกองทุนส�ารอง 
 เลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น 

 โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

 ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ถูกค�านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณ 
 ผลประโยชน์ในอนาคตทีเ่กดิจากการท�างานของพนกังานในงวดปัจจบุนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์ดงักล่าวได้มกีารคิดลดกระแส 
 เงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน 

 การค�านวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้นั้นจัดท�าโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นประจ�า 
 ทุก 3 ปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ผลจากการค�านวณอาจท�าให้กลุ่มบริษัท มีสินทรัพย์เกิดขึ้น ซึ่งการรับรู้เป็น 
 สินทรัพย์จะใช้มูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีในรูปของการได้รับคืนในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบ 
 เข้าโครงการในอนาคต ในการค�านวณมูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้มีการพิจารณาถึงความต้องการเงินทุนขั้นต�่า 
 ส�าหรับโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัท

 ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้สุทธิ ก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร ์
 ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที กลุ่มบริษัท/บริษัทก�าหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน ์
 ที่ก�าหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยค�านึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ  
 ในหนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายช�าระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและ 
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในก�าไรหรือขาดทุน 

 เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง 
 กบัการบริการในอดตี หรอืก�าไรหรอืขาดทนุจากการลดขนาดโครงการต้องรบัรูใ้นก�าไรหรอืขาดทนุทนัท ีกลุ่มบรษิทั/บรษิทั รบัรู้ก�าไร 
 และขาดทุนจากการจ่ายช�าระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 

 ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการท�างาน 
 ของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ซ่ึงผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน การวัดมูลค่าใหม่ 
 จะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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 ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง 

 ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือวันใดวันหน่ึงต่อไปน้ีเกิดขึ้นก่อน เม่ือกลุ่มบริษัทไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอ 
 การให้ผลประโยชน์ดงักล่าวได้อกีต่อไป หรอืเมือ่กลุม่บรษิทัรบัรูต้้นทนุส�าหรบัการปรบัโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์ 
 เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะถูกคิดลดกระแสเงินสด 

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู ้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือพนักงานท�างานให้ หนี้สินรับรู ้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายช�าระ  
 หากกลุ่มบริษัท/บริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงาน 
 ได้ท�างานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล 

 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์     

 มลูค่ายตุธิรรมของสทิธซ้ืิอหุน้ ณ วนัทีใ่ห้สทิธแิก่พนกังาน (ช�าระด้วยตราสารทนุ) รบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายพร้อมๆ ไปกบัการเพิม่ขึน้ในส่วน 
 ของผู้ถือหุ้น ตลอดระยะเวลาท่ีพนักงานสามารถเข้าใช้สิทธิได้อย่างไม่มีเงื่อนไข จ�านวนที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจะถูกปรับปรุง 
 เพื่อให้สะท้อนถึงจ�านวนสิทธิซื้อหุ้นที่แท้จริงซึ่งเข้าเงื่อนไขการให้บริการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไข 
 เรื่องตลาดทุน ซึ่งเป็นจ�านวนที่เดิมเคยรับรู้ตามจ�านวนสิทธิซื้อหุ้นที่เข้าเงื่อนไขการให้บริการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการได้รับสิทธ ิ
 ที่ไม่ใช่เงื่อนไขเรื่องตลาดทุน ณ วันที่ได้รับสิทธิ  ส�าหรับเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขการบริการหรือผลงาน มูลค่ายุติธรรม 
 ของสทิธซิือ้หุน้ ณ วนัทีใ่ห้สทิธจิะถกูวดัค่าเพือ่ให้สะท้อนถงึเงือ่นไขนัน้และไม่มกีารปรบัปรงุส�าหรบัผลต่างระหว่างจ�านวนทีค่าดไว้ 
 กับผลที่เกิดขึ้นจริง 

 มลูค่ายตุธิรรมของจ�านวนทีจ่่ายให้แก่พนกังานจากราคาหุน้ท่ีเพิม่ขึน้ทีช่�าระด้วยเงนิสดรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายพร้อมๆ ไปกับการเพิม่ขึน้  
 ในส่วนของหนี้สิน ตลอดระยะเวลาที่พนักงานมีสิทธิได้รับช�าระอย่างไม่มีเงื่อนไข  หนี้สินถูกวัดมูลค่าใหม่ทุกๆ วันที่ในรายงานและ 
 วันที่จ่ายช�าระ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก�าไรหรือขาดทุน 

(ณ) ประมาณการหนี้สิน

 ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผลมาจาก 
 เหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อช�าระภาระหนี้สินดังกล่าว   
 ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนค�านึงถึง 
 ภาษีเงินได้  เพื่อให้สะท้อนจ�านวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการ 
 หนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

 ประมาณการค่าประกันความเสียหาย

 ประมาณการค่าประกันความเสียหายจะบันทึกเมื่อได้ขายสินค้าหรือให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว ประมาณการค่าใช้จ่ายพิจารณา 
 จากประวัติการจ่ายค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับการประกันความเสียหาย และปัจจัยต่างๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็นที่จะเกิด 
 ความเสียหายดังกล่าว

(ด) รายได้

 รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

 การขายสินค้าและให้บริการ

 รายได้รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเม่ือได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยส�าคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว  
 และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยส�าคัญในการ 
 ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการน้ัน ไม่อาจวัดมูลค่าของจ�านวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่าง 
 น่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า 

 รายได้จากการขายอปุกรณ์เกตเวย์พร้อมตดิตัง้รบัรูด้้วยวธิอ้ีางองิกบัขัน้ความส�าเร็จของงาน ขัน้ความส�าเรจ็ของงานวดัด้วยอตัราส่วน 
 ของต้นทุนของมูลค่างานที่ท�าเสร็จจนถึงปัจจุบันคิดเทียบกับประมาณการต้นทุนของมูลค่างานทั้งหมด รายการขาดทุนที่คาดว่า 
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 จะเกิดขึ้นจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันทีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ต้นทุนมูลค่างานทั้งหมดจะมีมูลค่าเกินกว่ารายได้จาก 
 ค่างานทั้งหมด

 รายได้จากการให้บริการวงจรดาวเทียมและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจดาวเทียม บริการอินเทอร์เน็ตและบริการอ่ืน 
 ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอินเทอร์เน็ต และบริการโทรศัพท์ รับรู้เมื่อให้บริการแก่ลูกค้า และมีความแน่นอนในการได้รับประโยชน์ 
 เชิงเศรษฐกิจจากการให้บริการนั้น

 รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์ รับรู้รายได้ภายในระยะเวลาและอัตราที่ก�าหนดในสัญญาเช่า

 รายได้เกี่ยวกับค่าสิทธิรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างซึ่งเป็นไปตามเนื้อหาและความเป็นจริงเชิงเศรษฐกิจของข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง

 เงินปันผลรับ

 เงินปันผลรับบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล 

 ดอกเบี้ยรับ

 ดอกเบี้ยรับบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง 

(ต) ต้นทุนทางการเงิน

 ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมและประมาณการหนี้สินส่วนที่เพ่ิมขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไป และ 
 สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้เพื่อขาย เงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิ 
 ซึ่งถูกจัดประเภทเป็นหน้ีสิน ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน หรือขาดทุนจากการ 
 ด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหนี้การค้า) และขาดทุนจากเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง รับรู้ในก�าไรหรือ 
 ขาดทุน

 ต้นทุนการกู้ยืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา  การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน โดยใช้วิธีอัตรา 
 ดอกเบี้ยที่แท้จริง

(ถ) สัญญาเช่าด�าเนินงาน

 รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้อง 
 น�ามารวมค�านวณจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า

 การจ�าแนกประเภทสัญญาเช่า

 ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง กลุ่มบริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบ 
 หรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพย์ท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบัติตามข้อตกลงน้ันขึ้นอยู่กับการใช้สินทรัพย์ที่มีลักษณะ 
 เฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะน�าไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ถ้าท�าให้กลุ่มบริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ 

 ณ วนัทีเ่ร่ิมต้นข้อตกลง หรอื มกีารประเมนิข้อตกลงใหม่ กลุม่บรษัิทแยกค่าตอบแทนส�าหรบัสัญญาเช่า และส่วนทีเ่ป็นองค์ประกอบ 
 อืน่โดยใช้มลูค่ายตุธิรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุม่บรษิทัสรปุว่าเป็นสญัญาเช่าการเงนิ แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจ�านวนดงักล่าว 
 ได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้รับรู้สินทรัพย์และหนี้สินในจ�านวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงน้ัน  
 หลงัจากนัน้จ�านวนหนีส้นิจะลดลงตามจ�านวนทีจ่่าย และต้นทนุทางการเงนิตามนยัจากหนีส้นิจะรบัรูโ้ดยใช้อตัราดอกเบีย้เงินกูย้มื 
 ส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท

(ท) ภาษีเงินได้

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 
 และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรือรายการ 
 ที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจบุนัได้แก่ภาษทีีค่าดว่าจะจ่ายช�าระหรอืได้รบัช�าระ โดยค�านวณจากก�าไรหรอืขาดทนุประจ�าปีทีต้่องเสยีภาษี  
 โดยใช้อตัราภาษทีีป่ระกาศใช้หรือทีค่าดว่ามผีลบงัคบัใช้ ณ วันทีร่ายงาน ตลอดจนการปรบัปรุงทางภาษีทีเ่กีย่วกบัรายการในปีก่อนๆ

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยค�านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน 
 และจ�านวนท่ีใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างช่ัวคราวต่อไปนี้   
 การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้น 
 ไม่มีผลกระทบต่อก�าไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า 
 หากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้   

 การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริษัทคาดว่า 
 จะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายช�าระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างช่ัวคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษ ี
 ที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

 ในการก�าหนดมลูค่าของภาษีเงนิได้ของงวดปัจจบุนัและภาษเีงินได้รอการตดับญัชี กลุม่บรษิทัต้องค�านงึถงึผลกระทบของสถานการณ์ 
 ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจท�าให้จ�านวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบ้ียที่ต้องช�าระ กลุ่มบริษัทเช่ือว่าได้ต้ังภาษี 
 เงนิได้ค้างจ่ายเพยีงพอส�าหรับภาษเีงนิได้ทีจ่ะจ่ายในอนาคต ซึง่เกดิจากการประเมนิผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถงึ การตคีวาม 
 ทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะ 
 เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะท�าให้กลุ่มบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับ 
 ความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดท่ี 
 เกิดการเปลี่ยนแปลง

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย 
 ที่จะน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้น้ีประเมิน 
 โดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันส�าหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน ส�าหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้น 
 กิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช�าระหน้ีสินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย ์
 และจ่ายช�าระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าก�าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจ�านวน 
 เพยีงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะถกูทบทวน ณ ทกุวนัทีร่ายงาน 
 และจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

5 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน ได้แก่ บุคคลและหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุม หรือถูกควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม  
ซึง่กระท�าผ่านบรษัิททีท่�าหน้าทีถ่อืหุน้ บรษัิทย่อย และกจิการทีเ่ป็นบรษัิทย่อยในเครอืเดยีวกนั นอกจากนีก้จิการทีเ่กีย่วข้องกนัยงัรวมถงึ
การร่วมค้าและบคุคลทีม่อีทิธพิลอย่างเป็นสาระส�าคญักบักจิการไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรอืทางอ้อม ผูบ้รหิารส�าคญัของกจิการรวมตลอดทัง้ 
สมาชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวซ่ึงมีอ�านาจชักจูง หรืออาจถูกชักจูงให้ปฏิบัติตามบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เก่ียวข้อง 
กับบุคคลข้างต้น ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันแต่ละรายการบริษัทค�านึงถึงเนื้อหาของ 
ความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

บริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมของ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) (“Intouch”) ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยถือหุ้นคิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 41.14 (2557: ร้อยละ 41.14) ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท รายการที่กลุ่มบริษัทมีกับบริษัทในกลุ่ม Intouch และผู้ถือหุ้น
ของกลุ่ม Intouch จะถือเป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทคิดราคาซื้อขายสินค้าและบริการกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าโดยปกติเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป  
ส�าหรับรายการค่าท่ีปรึกษาและบริหารงาน กลุ่มบริษัทคิดราคาตามที่ตกลงร่วมกัน โดยค�านวณตามอัตราร้อยละของสินทรัพย์  
อนึ่งรายการระหว่างบริษัทกับกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน Codespace, Inc. คิดราคากันตามอัตราค่าบริการรายชั่วโมงบวกด้วย 
ค่าใช้จ่ายเบิกจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
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รายได้	 	 	 	 	

รายได้จากการขายและการให้บริการ     

บริษัทใหญ่ 1,000 1,292 - -

บริษัทย่อย - - 1,922,014 1,776,955

กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน 430,864 454,385 117,316 66,090

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 2,460 2,460 - -

      

รายได้อื่น     

บริษัทย่อย - - 597,869 353,688

การร่วมค้า 45,583 17,294 45,583 17,294

กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน 2,126 1,456 815 13

รวมรายได้ 482,033 476,887 2,683,597 2,214,040

      

ค่าใช้จ่าย     

การซื้อสินค้าและบริการ     

บริษัทใหญ่ 125 436 - -

บริษัทย่อย - - 89,361 105,396

การร่วมค้า 5,859 993 - -

กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน 18,450 10,314 28 26

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 49,993 24,496 15,220 14,886

             งบการเงินรวม      งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

2558 2557 2558 2557

รายการที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้ 

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บริษัทใหญ่ 958 1,294 692 -

บริษัทย่อย - - 12,774 10,389

กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน 27,984 42,898 8,925 11,240

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 103,586 103,492 73,564 75,528

ต้นทุนทางการเงิน

บริษัทย่อย - - 6,637 -

รวมค่าใช้จ่าย 206,955 183,923 207,201 217,465

ลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ 

ลูกหนี้การค้า	

บริษัทใหญ่ 41 686 - -

บริษัทย่อย - - 87,468 63,751

กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน 129,152 61,780 67,952 -

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 61,110 55,970 2,926 2,672

รวม 190,303 118,436 158,346 66,423

รายได้ค้างรับ 

บริษัทย่อย - - 215,702 81,857

กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน 5,208 14,409 5,125 14,409

รวม 5,208 14,409 220,827 96,266

รวมลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ 195,511 132,845 379,172 162,689

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (59,955) (54,762) (2,926) (2,672)

สุทธิ 135,556 78,083 376,247 160,017

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้ 

             งบการเงินรวม      งบการเงินเฉพาะกิจการ

             งบการเงินรวม      งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

(พันบาท)

2558

2558

2557

2557

2558

2558

2557

2557
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เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้ามีอัตราดอกเบี้ยต่อปีในอัตราร้อยละ LIBOR + 2.50 และ LIBOR + 2.75 มีก�าหนดช�าระคืนเมื่อทวงถาม

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้าส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้

ลูกหนี้อื่น

บริษัทใหญ่ - 138 - 138

บริษัทย่อย - - 171,708 106,179

การร่วมค้า 40,179 35,390 40,179 35,390

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 42,224 35,699 - -

รวม 82,403 71,227 211,887 141,707

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า 168,521 291,144 168,521 291,144

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

บริษัทย่อย - - 560 560

กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน - 30 - -

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 17 17 - -

รวม 17 47 560 560

ณ วันที่ 1 มกราคม 291,144 289,946

ลดลง (137,215) -

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่รับรู้ 14,592 1,198

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 168,521 291,144

             งบการเงินรวม      งบการเงินเฉพาะกิจการ

             งบการเงินรวม      งบการเงินเฉพาะกิจการ

                                                                                  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

(พันบาท)

(พันบาท)

2558

2558

2557

2557

2558

2558

2558

2557

2557

2557

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้ามีอายุสัญญา 10 ปี

รายการเคลือ่นไหวของเงนิให้กูย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อยและการร่วมค้าส�าหรบัแต่ละปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มดีงันี้

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

บริษัทย่อย - 4.35 - - - 9,844

การร่วมค้า LIBOR + 3 - 2,161,864 - 2,161,864 -

    2,161,864 - 2,161,864 9,844

 อัตราดอกเบี้ยต่อปี                 งบการเงินรวม           งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)(ร้อยละ)

255825582558 255725572557

บริษัทย่อย

ณ วันที่ 1 มกราคม  - - 9,844 13,026

ลดลง - - (9,844) (3,223)

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - - - 41

ณ วันที่ 31 ธันวาคม   - - - 9,844

การร่วมค้า

ณ วันที่ 1 มกราคม  - - - -

เพิ่มขึ้น 2,069,568 - 2,069,568 -

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 92,296 - 92,296 -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2,161,864 - 2,161,864 -

เจ้าหนี้การค้า 

บริษัทใหญ่ 28 206 -  206

บริษัทย่อย - - 26,276 32,736

การร่วมค้า 832 332 332 333

กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน 6,046 12,363 196 3,607

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 5,000 3,611 2,458 1,125

รวม 11,906 16,512 29,262 38,007

             งบการเงินรวม      งบการเงินเฉพาะกิจการ

             งบการเงินรวม      งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

(พันบาท)

2558

2558

2557

2557

2558

2558

2557

2557

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.43

เจ้าหนี้อื่น

บริษัทย่อย - - 37,175 32,819

กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน 224 280 156 -

รวม 224 280 37,331 32,819

เงินรับล่วงหน้าค่าบริการจากลูกค้า 

บริษัทใหญ่ 35 95 - -

บริษัทย่อย - - 366,762 385,612

กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน 8,899 1,885 3,941 -

รวม 8,934 1,980 370,703 385,612

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

บริษัทย่อย - - 3,504 5,717

การร่วมค้า - 997 - -

กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน 442 794 379 465

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 13,545 - - -

รวม 13,987 1,791 3,883 6,182

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

บริษัทย่อย - - 5,334 12,695

กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน 6,854 530 4,832 160

รวม 6,854 530 10,166 12,855

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย - - 1,126,768 -

             งบการเงินรวม      งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

2558 2557 2558 2557

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)

188 ํ W 



รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้

ณ วันที่ 1 มกราคม  - -

เพิ่มขึ้น 1,103,643 -

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่รับรู้ 23,125 -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,126,768 -

                                                     งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

2558 2557

ส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 96,583 95,678 67,359 68,463

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

 -  ต้นทุนบริการที่แสดงรวมในค่าใช้จ่ายบริหาร 2,591 2,493 2,092 2,013

 -  ต้นทุนดอกเบี้ยที่แสดงรวมในต้นทุนทางการเงิน 992 860 693 591

 -  การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 3,420 4,461 3,420 4,461

รวม 103,586 103,492 73,564 75,528

             งบการเงินรวม      งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

2558 2557 2558 2557

ค่าตอบแทนผู้บริหารส�าคัญ

ค่าตอบแทนผู้บริหารส�าคัญประกอบด้วย

ตลอดเวลาที่ผ่านมากรรมการของกลุ่มกิจการหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน อาจซื้อสินค้าจากกลุ่มบริษัท การซื้อเหล่านี้มีระยะเวลาและ
เงื่อนไขเช่นเดียวกับรายการที่กลุ่มบริษัทมีกับพนักงานหรือลูกค้า
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ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนประจ�าปี และเบ้ียประชุม ค่าตอบแทนกรรมการเหล่าน้ีได้รับอนุมัติ 
จากที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่แสดงไว้
ในงบก�าไรขาดทุน

สัญญาส�าคัญที่ท�ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้	

ก) บริษัทได้ท�าสัญญากับบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง โดยบริษัทย่อยมีภาระผูกพันในการให้บริการส่งสัญญาณขึ้นสู่ดาวเทียม (Uplink)  
 เป็นระยะเวลาประมาณ 5 ปี โดยบริษัทมีภาระผูกพันต่อบริษัทย่อยที่จะต้องช�าระค่าบริการดังกล่าวตามสัญญาอีกเป็นจ�านวนเงิน 
 รวมประมาณ 10.33 ล้านบาท (2557: ประมาณ 17.80 ล้านบาท)

ข)  บริษัทและบริษัทย่อยได้ท�าสัญญากับบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องช�าระค่าสิทธิ (Royalty)  
 ร้อยละ 1 ของรายได้ที่ได้มาจากการขายหรือให้เช่าสถานีควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดิน (เกตเวย์) ไอพีสตาร์ ร้อยละ 1 ของรายได้ 
 ที่ได้มาจากการขายหรือให้เช่าอุปกรณ์ปลายทางไอพีสตาร์ (IPSTAR User Terminal: “UT”) และ ร้อยละ 3 ของรายได ้
 ที่ได้มาจากการขายหรือให้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์)

ค) บริษัทได้ท�าสัญญาในการด�าเนินธุรกิจทางด้านดาวเทียมกับบริษัทย่อยและกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยบริษัท 
 มีภาระผูกพันในการให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม (Transponder) ให้บริการไอพีสตาร์และให้ค�าปรึกษา บริษัทย่อยมีภาระ 
 ผกูพนัต่อบรษัิททีจ่ะต้องช�าระค่าบรกิารดังกล่าวตามสัญญาอกีเป็นจ�านวนเงนิรวมประมาณ 45.16 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ และ 49.58  
 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: ประมาณ 65.01 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ 23.75 ล้านบาท) ค่าบริการเป็นไปตามอัตราที่ตกลงไว้ 
 ในสัญญา คิดตามจ�านวนที่ใช้จริงหรือคิดตามจ�านวนการติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณปลายทาง

ง) บริษัทได้ท�าสัญญากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีภาระผูกพันในการให้บริการบ�ารุงรักษาระบบ 
 คอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทางบัญชีและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องช�าระค่าบริการดังกล่าว 
 เป็นจ�านวนเงินรวมประมาณ 5.63 ล้านบาท (2557: ประมาณ 7.15 ล้านบาท)

จ) บริษัทได้ท�าสัญญากับบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง โดยบริษัทมีภาระผูกพันในการให้เช่าอุปกรณ์สื่อสารสัญญาณดาวเทียม (Satellite  
 Uplink Equipment) บรษิทัย่อยมภีาระผกูพนัต่อบรษิทัทีจ่ะต้องช�าระค่าเช่าอปุกรณ์ดงักล่าวตามสญัญาเป็นจ�านวนเงนิรวมประมาณ  
 7.55 ล้านบาท (2557: ประมาณ 22.66 ล้านบาท)

ฉ) บรษิทัได้ท�าสญัญากบับรษิทัย่อยแห่งหนึง่ โดยบรษิทัย่อยมภีาระผกูพนัในการให้บรกิารรวมสญัญาณภาพ สญัญาณเสยีง และสญัญาณ 
 ข้อมูล ซึ่งบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องช�าระค่าบริการ เป็นจ�านวนเงิน 6,480 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อช่อง/ต่อปี 

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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เงินสดในมือ 7,044 2,022 867 627

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันและ 

 ประเภทออมทรัพย์ 2,424,685 1,429,817 982,880 442,640

เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง 969,412 1,337,309 270,000 -

รวม 3,401,141 2,769,148 1,253,747 443,267

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของเงินฝากธนาคาร

 ประเภทออมทรัพย์และเงินฝากประจ�า 0.75% 0.76% 0.70% 0.44%

เงินลงทุนชั่วคราว

เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน 1,609,221 800,000 1,574,221 800,000

ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย 35,932 936,196 - -

รวม 1,645,153 1,736,196 1,574,221 800,000

             งบการเงินรวม      งบการเงินเฉพาะกิจการ

             งบการเงินรวม      งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

(พันบาท)

2558

2558

2557

2557

2558

2558

2557

2557

6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7 เงินลงทุนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินลงทุนชั่วคราวมีอัตราดอกเบี้ยต่อปี ร้อยละ 1.45 ถึงร้อยละ 1.80 (2557: ร้อยละ 2.85 ถึงร้อยละ 3.00) 
และถึงก�าหนดรับช�าระภายใน 1 ปี 
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หลักทรัพย์เผื่อขาย

ณ วันที่ 1 มกราคม 936,196 699,840

ลดลง (447,562) -

รายการปรับปรุงจากการตีราคา (455,315) 235,736

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่รับรู้ 2,613 620

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  35,9329 36,196

  

                                                                                                             งบการเงินรวม

(พันบาท)

2558 2557

รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ของตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขายที่อยู่ในความต้องการ
ของตลาดมีดังนี้

ลูกหนี้การค้า	 
 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5 190,303 118,436 158,346 66,423
 กิจการอื่น  1,572,810 1,258,139 520,976 542,734
รวม  1,763,113 1,376,575 679,322 609,157

รายได้ค้างรับ
 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5 5,208 14,409 220,827 96,266
 กิจการอื่น  549,032 480,284 381,282 414,213
รวม  554,240 494,693 602,109 510,479

ลูกหนี้อื่น 
 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  114,248 135,045 30,178 45,216 
 เงินจ่ายล่วงหน้า  152,887 53,796 105,247 25,463 
 อื่นๆ  64,389 106,974 9,196 5,179
รวม  331,524 295,815 144,621 75,858

รวมลูกหนี้การค้า รายได้ค้างรับและลูกหนี้อื่น  2,648,877 2,167,083 1,426,052 1,195,494
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (231,379) (220,909) (64,736) (71,262)
สุทธิ  2,417,498 1,946,174 1,361,316 1,124,232

(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ส�าหรับปี  61,686 17,751 29,377 (13,339)  

             งบการเงินรวม      งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

8 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดังนี้

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ 117,660 50,559 141,443 24,106 

เกินก�าหนดช�าระ:

 น้อยกว่า 3 เดือน 11,285 11,145 5,755 1,897 

 3 - 6 เดือน 505 800 17 - 

 6 - 12 เดือน 153 570 - 3,611 

 มากกว่า 12 เดือน 60,700 55,362 11,131 36,809

  190,303 118,436 158,346 66,423

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (59,955) (54,762) (2,926) (2,672)

  130,348 63,674 155,420 63,751

             งบการเงินรวม      งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

2558 2557 2558 2557

กิจการอื่น

ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ 391,675 454,664 121,344 148,854

เกินก�าหนดช�าระ: 

 น้อยกว่า 3 เดือน 622,465 464,132 245,310 243,473 

 3 - 6 เดือน 349,609 162,934 61,313 62,971 

 6 - 12 เดือน 77,051 53,077 47,705 23,425 

 มากกว่า 12 เดือน 132,010 123,332 45,304 64,011

  1,572,810 1,258,139 520,976 542,734

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (171,424) (166,147) (61,810) (68,590)

  1,401,386 1,091,992 459,166 474,144

สุทธิ 1,531,734 1,155,666 614,586 537,895

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทส�าหรับลูกค้าทั่วไป มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วัน ถึง 120 วัน
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9 สินค้าคงเหลือ 

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง 53,225 72,201 50,701 51,039

งานระหว่างท�า 3,764 11,365 - -

สินค้าส�าเร็จรูป 216,225 260,808 127,827 137,707

สินค้าระหว่างทาง 23,590 9,984 23,491 9,983

  296,804 354,358 202,019 198,729

หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (67,005) (117,863) (41,595) (43,235)

สุทธิ 229,799 236,495 160,424 155,494

             งบการเงินรวม      งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

2558 2557 2558 2557

10  เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า

ณ วันที่ 1 มกราคม 1,082,914 909,145 2,051,179 2,046,930 

ซื้อเงินลงทุน - - - 4,249

ส่วนแบ่งก�าไรสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 193,660 154,057 - -

ค่าเผื่อการด้อยค่า - - (453,509) -

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์

 ประกันภัยส�าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน (157,897) - - -

การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 91,674 19,712 - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,210,351 1,082,914 1,597,670 2,051,179

             งบการเงินรวม      งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

2558 2557 2558 2557

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังต่อไปนี้

บริษัทย่อย

ก) การจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ากัด (มหาชน) (“CSL”)   

 ในการประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นของ CSL เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรก�าไร เป็นเงินปันผล 
 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 95 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558

 ในการประชุมคณะกรรมการของ CSL เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2558 กรรมการของ CSL มีมติอนุมัติการจัดสรรก�าไรเป็น 
 เงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท เป็นจ�านวนเงินท้ังสิ้น 143 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น 
 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 

ข) การจ่ายเงินปันผลของบริษัท ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี จ�ากัด (“IPIN”)

 ในการประชุมคณะกรรมการของ IPIN เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 กรรมการของ IPIN มีมติอนุมัติการจัดสรรก�าไรเป็นเงินปันผล 
 ระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 250 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นจ�านวนเงินทั้งส้ิน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เงินปันผลดังกล่าวได้จ่าย 
 ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในเดือนสิงหาคม 2558

ค)  การจ่ายเงินปันผลของบริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จ�ากัด (“IPN”) 

 ในการประชุมคณะกรรมการของ IPN เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 กรรมการของ IPN มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น 
 จากผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2557 เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 1 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว 
 ในเดือนกันยายน 2558 

 ในการประชุมคณะกรรมการของ IPN เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 กรรมการของ IPN มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น  
 เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 0.2 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในเดือนพฤศจิกายน 2558 

ง) การจ่ายเงินปันผลของบริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จ�ากัด (“IPA”)

 ในการประชุมคณะกรรมการของ IPA เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 กรรมการของ IPA มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น  
 เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 3 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในเดือนตุลาคม 2558

จ) การเสนอจ่ายเงินปันผลของบริษัท ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส จ�ากัด (“IPGS”)

 ในการประชุมคณะกรรมการของ IPGS เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 กรรมการของ IPGS มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น  
 เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในเดือนตุลาคม 2558

ฉ)  การจ่ายเงินปันผลของบริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ�ากัด (“DTV”)

 ในการประชุมคณะกรรมการของ DTV เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 กรรมการของ DTV มีมติอนุมัติการจัดสรรก�าไรเป็นเงินปันผล 
 ระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 3.00909 บาท เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 120 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว 
 ในเดือนตุลาคม 2558

ช) การจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ�ากัด (“TCB”)

 ในการประชุมคณะกรรมการของ TCB เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 กรรมการของ TCB มีมติอนุมัติการจัดสรร  ก�าไรเป็นเงินปัน 
 ผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 36.50 บาท เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 3.65 ล้านบาท

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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การร่วมค้า

ซ) การเสนอจ่ายเงินปันผลของบริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ากัด (“LTC”)

 ในการประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นของ LTC เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจาก 
 ผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2557 ของ LTC เป็นจ�านวนเงิน 18 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังต่อไปนี้

บริษัทย่อย

ก) การซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ ซิสเทม พีทีวาย จ�ากัด (“OSS”) โดย บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย  
 จ�ากัด (“IPA”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท   

 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 IPA เข้าซื้อหุ้นสามัญของ OSS จากบริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ อินเวสเม้นท์ จ�ากัด เป็นจ�านวน  
 5.96 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ OSS เป็นจ�านวนเงินรวมทั้งสิ้น 5.96 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย 

ข) การเสนอจ่ายเงินปันผลของบริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จ�ากัด (“IPA”)

 ที่ประชุมคณะกรรมการของ IPA เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากผลก�าไรสะสม ณ วันที่  
 31 ธันวาคม 2556 เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 2 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในเดือนเมษายน  
 2557

 ที่ประชุมคณะกรรมการของ IPA เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 มีมติอนุมัติการจัดสรรก�าไรเป็นเงินปันผลระหว่างกาล เป็นจ�านวนเงิน 
 ทั้งสิ้น 2 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในเดือนธันวาคม 2557

ค) การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมของบริษัท ไอพีสตาร์ จ�ากัด (“IPST”) 

 ในเดือนมิถุนายน 2557 บริษัทได้ตกลงซ้ือหุ้นสามัญของ IPST เพ่ิมเติมจ�านวน 31,220 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ  
 คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของทุนจดทะเบียนของ IPST ในราคารวม 31,220 ดอลลาร์สหรัฐฯ ผลจากการตกลงซื้อหุ้นเพิ่มเติมน้ี  
 ท�าให้บริษัทถือหุ้นทุนช�าระแล้วของ IPST เป็นจ�านวนร้อยละ 99.98 

 ในเดือนสิงหาคม 2557 บริษัทได้ตกลงซื้อหุ้นสามัญของ IPST เพิ่มเติมจ�านวน 50,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ  
 คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของทุนจดทะเบียนของ IPST ในราคารวม 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ผลจากการตกลงซื้อหุ้นเพิ่มเติมน้ี  
 ท�าให้บริษัทถือหุ้นทุนช�าระแล้วของ IPST เป็นจ�านวนร้อยละ 100 

ง) การเสนอจ่ายเงินปันผลของบริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จ�ากัด (“IPN”)

 ที่ประชุมคณะกรรมการของ IPN เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากผลก�าไรสะสม  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นจ�านวนเงินทั้งส้ิน 1 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว 
 ในเดือนธันวาคม 2557

จ)    การเสนอจ่ายเงินปันผลของบริษัท ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส จ�ากัด (“IPGS”)

 ที่ประชุมคณะกรรมการของ IPGS เม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น เป็นจ�านวนเงินทั้งส้ิน  
 2.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในเดือนธันวาคม 2557
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ฉ)  การจัดตั้งบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แซทเทลไลท์ จ�ากัด (“ISC”)

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันท่ี 18 กันยายน 2557 มีมติอนุมัติให้จัดต้ังบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แซทเทลไลท์ จ�ากัด  
 ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 50,000 หุ้นๆ ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ  ซึ่งได้ช�าระแล้วทั้งจ�านวน  
 บริษัททีสัดส่วนในการถือหุ้น 50,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100

ช)  การเสนอจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ากัด (มหาชน) (“CSL”)

 ที่ประชุมสามัญประจ�าปีของผู้ถือหุ้นของ CSL เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรก�าไรเป็นเงินปันผล 
 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 208 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557

 ในการประชุมคณะกรรมการของ CSL เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2557 กรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจัดสรรก�าไรเป็นเงินปันผล 
 ระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.41 บาท เป็นจ�านวนเงินทั้งส้ิน 244 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเม่ือวันที่  
 4 กันยายน 2557

ซ) การรับรู้การด้อยค่าของค่าความนิยมใน บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จ�ากัด (มหาชน)

 เนื่องจากแนวโน้มของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาท่ีลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัท เทเลอินโฟ  
 มีเดีย จ�ากัด (มหาชน) ท้ังน้ี CSL ได้ประเมินและรับรู้การด้อยค่าของค่าความนิยมในบริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จ�ากัด (มหาชน)  
 เป็นค่าใช้จ่ายจ�านวน 550 ล้านบาท ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

การร่วมค้า

ฌ) การเสนอจ่ายเงินปันผลของบริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ากัด (“LTC”)

 เม่ือวันที่ 29 มกราคม 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ LTC มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากผลการด�าเนินงาน 
 ประจ�าปี 2556 ของ LTC เป็นจ�านวนเงิน 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

ภาระผูกพัน

ตามทีร่ะบุไว้ในสญัญาร่วมทนุระหว่างกลุม่บรษิทัและรฐับาลของสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว กลุม่บรษิทัจะต้องโอนหุน้ทัง้หมด
ใน LTC ให้แก่รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาอนุญาตให้ด�าเนินการ
ในปี 2589 (หมายเหตุ 34 ข))

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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11  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

ร้อยละของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 57.93% 57.93%

สินทรัพย์หมุนเวียน 946,465 921,060

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 961,768 973,703

หนี้สินหมุนเวียน        (917,422)  (953,920)

หนี้สินไม่หมุนเวียน        (333,995) (328,973)

สินทรัพย์สุทธิ 656,816 611,871

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 380,494 354,457

รายได้ 2,963,844 3,044,906

ก�าไร (ขาดทุน) 315,097 (149,936)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น          (32,345) -

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 282,752 (149,936) 

ก�าไร (ขาดทุน) ที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 182,535 (86,858)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 163,798 -

  

                                                                                                             บริษัท CSL

(พันบาท)

2558 2557

ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลเก่ียวกับบริษัทย่อย (บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ากัด (มหาชน) (“CSL”)) แต่ละรายการของกลุ่มบริษัท 
ที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมที่มีสาระส�าคัญ ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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12  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

                                                                งบการเงินรวม

(พันบาท)

ที่ดิน 
สิทธิการเช่าที่ดิน

และอาคาร

รถยนต์
และอุปกรณ์
ส�านักงาน

อุปกรณ์ สินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 529,078 3,866,264 1,176,829 829,137 6,401,308

เพิ่มขึ้น 56,543 3,117,626 102,180 3,117,059 6,393,408

ได้มาจากการรวมธุรกิจ 21,958 15,287 3,541 - 40,786

โอน  94,768 (165,533) 79,501 138,453 147,189

จ�าหน่าย (5,651) (161,997) (40,861) - (208,509)

ตัดจ�าหน่าย (3,154) (207,018) (12,962) - (223,134)

การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (26,499) (25,511) (4,964) 661 (56,313)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557     

 และ 1 มกราคม 2558 667,043 6,439,118 1,303,264 4,085,310 12,494,735 

เพิ่มขึ้น 22,999 242,075 90,267 932,860 1,288,201

โอน  9,593 8,082 17,222 (54,854) (19,957)

จ�าหน่าย (367) (80,009) (60,896) - (141,272)

ตัดจ�าหน่าย (6,197) (132,536) (2,466) (193) (141,392)

การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (5,247) 20,671 1,867 51 17,342

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 687,824 6,497,401 1,349,258 4,963,174 13,497,657

ค่าเสื่อม ราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 273,338 3,010,332 791,493 - 4,075,163

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 50,769 298,354 116,625 - 465,748

ได้มาจากการรวมธุรกิจ 10,652 14,882 2,876 - 28,410

ขาดทุนจากการด้อยค่า - 36,253 - - 36,253

โอน  - (14,822) - - (14,822)

จ�าหน่าย (5,652) (161,283) (37,069) - (204,004)

ตัดจ�าหน่าย (2,598) (189,793) (11,948) - (204,339)

การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (20,164) (15,941) (4,200) - (40,305)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 และ 1 มกราคม 2558 306,345 2,977,982 857,777 - 4,142,104

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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                                                                งบการเงินรวม

(พันบาท)

ที่ดิน 
สิทธิการเช่าที่ดิน

และอาคาร

รถยนต์
และอุปกรณ์
ส�านักงาน

อุปกรณ์ สินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 และ 1 มกราคม 2558

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 360,698 3,461,136 416,016 4,085,310 8,323,160

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - 29,471 - 29,471

  360,698 3,461,136 445,487 4,085,310 8,352,631

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 337,841 3,296,775 388,911 4,963,174 8,986,701

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - 45,133 - 45,133

  337,841 3,296,775 434,044 4,963,174 9,031,834

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจ�านวนแล้ว แต่ยังคงใช้งาน
จนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจ�านวน 3,063.85 ล้านบาท (2557: 2,265.12 ล้านบาท)

ขาดทุนจากการด้อยค่าส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 จ�านวน 36.25 ล้านบาท เป็นขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์ 
ปฏิบัติการภาคพื้นดินไอพีสตาร์ของบริษัท 

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 52,005 446,806 119,946 - 618,757

โอน  842 (3,166) (74) - (2,398)

จ�าหน่าย (324) (79,521) (60,642) - (140,487)

ตัดจ�าหน่าย (5,367) (150,898) (2,246) - (158,511)

การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (3,518) 9,423 453 - 6,358

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 349,983 3,200,626 915,214 - 4,465,823

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 255,740 855,932 356,169 829,137 2,296,978

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - 29,167 - 29,167

  255,740 855,932 385,336 829,137 2,326,145
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                                                              งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

สิทธิการเช่าที่ดิน
และอาคาร

รถยนต์
และอุปกรณ์
ส�านักงาน

อุปกรณ์ สินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 97,011 2,530,753 218,114 784,520 3,630,398
เพิ่มขึ้น 25,609 2,976,553 26,819 2,918,985 5,947,966
โอน  - (203,408) - 346,550 143,142
จ�าหน่าย (5,652) (123,639) (21,579) - (150,870)
ตัดจ�าหน่าย (524) (201,025) (3,255) - (204,804)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 และ 1 มกราคม 2558 116,444 4,979,234 220,099 4,050,055 9,365,832
เพิ่มขึ้น 20,719 176,364 51,382 875,756 1,124,221
โอน  - (19,977) (9) - (19,986)
จ�าหน่าย (367) (70,138) (20,835) - (91,340)
ตัดจ�าหน่าย (5,657) (82,005) (693) - (88,355)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 131,139 4,983,478 249,944 4,925,811 10,290,372

ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 63,793 1,867,138 162,664 - 2,093,595
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 7,850 212,738 25,175 - 245,763
ขาดทุนจากการด้อยค่า - 36,253 - - 36,253
โอน  - (19,311) - - (19,311)
จ�าหน่าย (5,652) (123,420) (20,277) - (149,349)
ตัดจ�าหน่าย (330) (183,801) (3,213) - (187,344)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 และ 1 มกราคม 2558 65,661 1,789,597 164,349 - 2,019,607

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 13,711 349,519 27,153 - 390,383
โอน  - (2,413) (7) - (2,420)
จ�าหน่าย (324) (63,203) (20,701) - (84,228)
ตัดจ�าหน่าย (5,134) (100,367) (674) - (106,175)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 73,914 1,973,133 170,120 - 2,217,167

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 33,218 663,615 31,316 784,520 1,512,669
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - 24,134 - 24,134
  33,218 663,615 55,450 784,520 1,536,803

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)

204 ํ W 



                                                              งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

สิทธิการเช่าที่ดิน
และอาคาร

รถยนต์
และอุปกรณ์
ส�านักงาน

อุปกรณ์ สินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 และ  1 มกราคม 2558

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 50,783 3,189,637 30,939 4,050,055 7,321,414

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - 24,811 - 24,811

  50,783 3,189,637 55,750 4,050,055 7,346,225

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 57,225 3,010,345 39,999 4,925,811 8,033,380

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - 39,825 - 39,825

  57,225 3,010,345 79,824 4,925,811 8,073,205

ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจ�านวนแล้ว แต่ยังคงใช้งาน 
จนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจ�านวน 1,491.49 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: 1,274.39 ล้านบาท)

ต้นทุนการกู้ยืมซึ่งเกิดจากการกู้ยืมเพื่อสร้างสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจ�านวนเงิน  
134.09 ล้านบาท (2557: 35.63 ล้านบาท) ได้ถูกรวมอยู่ในต้นทุนการซื้อสินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อาคารและอุปกรณ์ได้รวมงานระหว่างก่อสร้างของโครงการดาวเทียมไทยคม 8 จ�านวน 4,925.81 ล้านบาท 
(31 ธนัวาคม 2557: 4,050.05 ล้านบาท) โดยบรษิทัได้รบัอนญุาตให้ประกอบกจิการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง 
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2559

ภาระผูกพันส�าหรับรายจ่ายฝ่ายทุน

รายจ่ายฝ่ายทุนที่ถือเป็นภาระผูกพัน ณ วันที่รายงาน มีดังต่อไปนี้

โครงการไทยคม 8 ดอลลาร์สหรัฐฯ 9,336 30,777 9,336 30,777

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บาท 1,778 2,464 - -

รวมเป็นเงินบาททั้งสิ้น  340,243 1,021,589 338,465 1,019,125

             งบการเงินรวม      งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หลักพัน)

สกุลเงิน 2558 2557 2558 2557
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13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดําเนินการ ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
 และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 26,250,570 653,656 880,675 1,780,086 2,660,761

เพิ่มขึ้น - 20,176 99,534 22,211 121,745

ได้มาจากการรวมธุรกิจ - - - 53,003 53,003

โอน 174,429 - - (1,231) (1,231)

จ�าหน่าย - - - (67) (67)

ตัดจ�าหน่าย (2,159) - - (26,505) (26,505)

การปรบัปรุงการแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ - - - 513 513

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

   และ 1 มกราคม 2558 26,422,840 673,832 980,209 1,828,010 2,808,219

เพิ่มขึ้น - - - 10,860 10,860

โอน 544 540 - (29) (29)

จ�าหน่าย - - - (958) (958)

ตัดจ�าหน่าย - - - (5,299) (5,299)

การปรบัปรุงการแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ - - (10,043) 11,456 1,413

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 26,423,384 674,372 970,166 1,844,040 2,814,206

ค่าตัดจ�าหน่ายและขาดทุนจากการด้อยค่า

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 11,208,642 618,962 275,916 904,647 1,180,563

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 1,967,011 10,506 - 129,050 129,050

ได้มาจากการรวมธุรกิจ - - - 658 658

ขาดทุนจากการด้อยค่า - - 550,014 6,810 556,824

จ�าหน่าย - - - (58) (58)

ตัดจ�าหน่าย (2,154) - - (25,975) (25,975)

การปรบัปรุงการแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ - - - 399 339

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 และ 1 มกราคม 2558 13,173,499 629,468 825,930 1,015,471 1,841,401

                                             งบการเงินรวม      

(พันบาท)

สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนภายใต้

สัญญาอนุญาต
ให้ด�าเนินงาน

สินทรัพย์
ไม่มีตัวตนอื่น

รวมสินทรัพย์
ไม่มีตัวตน

ค่าใช้จ่าย
รอตัดบัญชี ค่าความนิยม

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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                                             งบการเงินรวม      

                                             งบการเงินเฉพาะกิจการ      

(พันบาท)

(พันบาท)

สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนภายใต้

สัญญาอนุญาต
ให้ด�าเนินงาน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ภายใต้สัญญา

อนุญาตให้ด�าเนินงาน

สินทรัพย์
ไม่มีตัวตนอื่น

สินทรัพย์
ไม่มีตัวตนอื่น

รวมสินทรัพย์
ไม่มีตัวตน

ค่าใช้จ่าย
รอตัดบัญชี

ค่าใช้จ่าย
รอตัดบัญชี

ค่าความนิยม

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 2,022,698 25,039 - 135,551 135,551

ขาดทุนจากการด้อยค่า - - - 1,781 1,781

โอน - 212 - (22) (22)

จ�าหน่าย - - - (965) (965)

ตัดจ�าหน่าย - - - (33) (33)

การปรบัปรุงการแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ - - - 7,358 7,358

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 15,196,197 654,719 825,930 1,159,141 1,985,071

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 15,041,928 34,694 604,759 875,439 1,480,198

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

   และ 1 มกราคม 2558 13,249,341 44,364 154,279 812,539 966,818

ณ วันที่ 31 มกราคม 2558 11,227,187 19,653 144,236 684,899 829,135

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 26,059,991 654,139 1,429,775

เพิ่มขึ้น - 20,177 6,509

โอน 174,429 - -

จ�าหน่าย - - (20)

ตัดจ�าหน่าย (2,159) - (14,734)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558 26,232,261 674,316 1,421,530

เพิ่มขึ้น - - 2,062

โอน 544 - -

ตัดจ�าหน่าย - - (5,286)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 26,232,805 674,316 1,418,306

207 ํ E 



                                                                                       งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ภายใต้สัญญา

อนุญาตให้ด�าเนินงาน
สินทรัพย์

ไม่มีตัวตนอื่น
ค่าใช้จ่าย

รอตัดบัญชี

ค่าตัดจ�าหน่ายและขาดทุนจากการด้อยค่า

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 11,018,063 619,239 724,644

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 1,967,011 10,386 96,171

จ�าหน่าย - - (10)

ตัดจ�าหน่าย (2,154) - (14,536)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558 12,982,920 629,625 806,269

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 2,022,698 25,023 96,131

ตัดจ�าหน่าย - - (29)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 15,005,618 654,648 902,371

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 15,041,928 34,900 705,131

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558 13,249,341 44,691 615,261

ณ วันที่ 31 มกราคม 2558 11,227,187 19,668 515,935

14 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีภายหลังจากการน�ามาหักกลบกันตามความเหมาะสม ได้แสดงรวมไว้ในงบแสดง 
ฐานะการเงินโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรู้ได้ไม่เกินจ�านวนที่มีความเป็นไปได้ 
ค่อนข้างแน่ว่าจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีนั้น 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 240,036 248,168 86,460 121,229

  240,036 248,168 86,460 121,229

             งบการเงินรวม      งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

2558 2557 2558 2557

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)

208 ํ W 



ปีที่หมดอายุ

(พันบาท)

ณ วันที่ 
1 มกราคม 

2558
ก�าไรหรือขาดทุน 
(หมายเหตุ 29)

บันทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได้ ใน

ก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2558

บริษัทย่อยมีรายการขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไปเพื่อหักกลบกับก�าไรทางภาษีในอนาคตซึ่งไม่รับรู้อยู่ในงบการเงินรวม  
ดังต่อไปนี้

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ยอดขาดทุนยกไป 28,474 4,975 (1,768) 31,681

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 10,175 189 (5) 10,359

ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ 9,184 (150) (6) 9,028

เงินมัดจ�ารับ 42,966 119 - 43,085

รายได้รับล่วงหน้า 51,634 (45,065) (2,115) 4,454

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 66,674 8,451 4,595 79,720

อื่นๆ 39,061 21,770 878 61,709

รวม 248,168 (9,711) 1,579 240,036

2558  -   9,128

2559  24,369 24,369

2560  82,924 82,924

2561  34,652 34,652

2562  68,589 68,589

2563  45,717  -

รวม 256,251 219,662

                                                               งบการเงินรวม      

(พันบาท)

2558 2557
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(พันบาท)

(พันบาท)

ณ วันที่ 
1 มกราคม 

2558

ณ วันที่ 
1 มกราคม 

2558

ก�าไรหรือขาดทุน 
(หมายเหตุ 29)

ก�าไรหรือขาดทุน 
(หมายเหตุ 29)

บันทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได้ ใน

บันทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได้ ใน

ก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2558

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2558

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ยอดขาดทุนยกไป 270,766 (242,292) - 28,474

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 9,541 637 (3) 10,175

ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ 11,880 (2,629) (67) 9,184

เงินมัดจ�ารับ 41,964 1,002 - 42,966

รายได้รับล่วงหน้า 116,082 (56,408) (8,040) 51,634

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 61,019 5,655 - 66,674

อื่นๆ (13,348) 51,039 1,370 39,061

รวม 497,904 (242,996) (6,740) 248,168

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ยอดขาดทุนยกไป 23,900 (23,900) - -

ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ 8,647 (328) - 8,319

เงินมัดจ�ารับ 42,966 119 - 43,085

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 39,814 5,446 (3,490) 41,770

อื่นๆ 5,902 (12,616) - (6,714)

รวม 121,229 (31,279) (3,490) 86,460

                                                               งบการเงินรวม      

                                                               งบการเงินเฉพาะกิจการ      

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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(พันบาท)

ณ วันที่ 
1 มกราคม 

2558
ก�าไรหรือขาดทุน 
(หมายเหตุ 29)

บันทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได้ ใน

ก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2558

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ยอดขาดทุนยกไป 262,451 (238,551) - 23,900

ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ 10,770 (2,123) - 8,647

เงินมัดจ�ารับ 41,964 1,002 - 42,966

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 36,293 3,521 - 39,814

อื่นๆ 9,589 (3,687) - 5,902

รวม 361,067 (239,838) - 121,229

                                                               งบการเงินเฉพาะกิจการ      

15  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 623,564 655,202 619,009 651,056

เงินมัดจ�าการประเมินภาษี 235,358 213,943 235,358 213,943

เงินมัดจ�าอื่น 39,446 39,202 15,838 15,579

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์ 7,141 2,434 7,141 2,434

  905,509 910,781 877,346 883,012

หัก ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (38,929) (38,929) (38,929) (38,929)

รวม 866,580 871,852 838,417 844,083

             งบการเงินรวม      งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

2558 2557 2558 2557
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16 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

ส่วนที่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้น

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 1,650,521 871,105 1,460,521 641,105

รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น 1,650,521 871,105 1,460,521 641,105

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 60,000 626,236 - 566,236

เงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอกอื่น 9,063 13,300 7,992 11,541

รวมส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนด   

 ช�าระภายในหนึ่งปี 69,063 639,536 7,992 577,777

รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ยระยะสั้น 1,719,584 1,510,641 1,468,513 1,218,882

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวเงิน

กู้ยืมจากสถาบันการเงิน 5,442,203 5,021,150 5,322,203 4,861,150

เงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอกอื่น 43,041 25,131 37,813 20,869

รวมเงินกู้ยืมระยะยาว 5,485,244 5,046,281 5,360,016 4,882,019

หุ้นกู้ระยะยาว 4,545,114 4,544,048 4,545,114 4,544,048

รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ยไม่หมุนเวียน 10,030,358 9,590,329 9,905,130 9,426,067

รวม 11,749,942 11,100,970 11,373,643 10,644,949

             งบการเงินรวม      งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

2558 2557 2558 2557

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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ส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ราคาตามบัญชีต้นงวด - สุทธิ  11,100,970 8,407,048 10,644,949 8,235,904

เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น  1,351,394 2,074,030 1,011,393 1,844,030

เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นสุทธิ

 จากค่าใช้จ่ายทางการเงิน  3,794,135 6,301,754 3,772,079 6,007,642

จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น  (657,306) (1,202,925) (277,306) (1,202,925)

จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว  (4,038,022) (4,485,395) (3,976,243) (4,246,161)

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม ตัดจ�าหน่าย 27 1,066 2,363 1,066 2,363

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  197,705 4,095 197,705 4,096

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ  11,749,942 11,100,970 11,373,643 10,644,949

             งบการเงินรวม      งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

กลุ่มบริษัทต้องด�ารงอัตราส่วนทางการเงินตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว

อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมของกลุ่มบริษัทมีดังต่อไปนี้

เงินกู้ยืมทั้งสิ้น

- อัตราคงที่ 4,597,219 4,582,480 4,590,919 4,576,458 

- อัตราลอยตัว 7,152,723 6,518,490 6,782,724 6,068,491

รวม 11,749,942 11,100,970 11,373,643 10,644,949

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก

- เงินกู้ยืม 2.47% 2.73% 2.42% 2.66%

- หุ้นกู้ 4.48% 4.48% 4.48% 4.48%

             งบการเงินรวม      งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

2558 2557 2558 2557

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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ระยะเวลาการครบก�าหนดของเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิจากต้นทุนทางการเงิน มีดังต่อไปนี้

เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 797,325 632,350 673,666 571,073

เกินกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4,299,375 4,638,671 4,297,805 4,535,687

เกินกว่า 5 ปี 4,933,658 4,319,308 4,933,659 4,319,307

รวม 10,030,358 9,590,329 9,905,130 9,426,067

             งบการเงินรวม      งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

2558 2557 2558 2557

วงเงินกู้ยืมจากธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีวงเงินที่ยังไม่ได้ใช้จากธนาคารในประเทศและต่างประเทศเป็นจ�านวน 5,106.94 ล้านบาท  
และ 90.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (2557: 3,089.96 ล้านบาท และ192.19 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

สัญญาเงินกู้ระยะยาวส�าหรับโครงการดาวเทียมไทยคม 6 และดาวเทียมไทยคม 8

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 บริษัทได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ระยะยาวกับธนาคารในประเทศจ�านวน 207.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  
เพือ่สนบัสนนุการลงทนุในโครงการดาวเทยีมไทยคม 8 และรไีฟแนนซ์เงนิกูย้มืของโครงการดาวเทยีมไทยคม 6 จ�านวน 105 ล้านดอลลาร์ 
สหรัฐฯ และ 102.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามล�าดับ สัญญาเงินกู้มีระยะเวลา 10 ปี เงินกู้ยืมตามสัญญามีอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ลอยตัว 
โดยอ้างอิงกับ LIBOR ท้ังน้ีบริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ในการด�ารงอัตราส่วนทางการเงินหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
ไม่เกิน 2:1 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 บริษัทได้ท�าการรีไฟแนนซ์เงินกู้ยืมส�าหรับโครงการดาวเทียมไทยคม 6 
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เงินมัดจ�ารับจากลูกค้าระยะสั้น 20,822 24,914 22,474 25,082

ภาษีอื่นๆ 89,596 92,698 50,428 45,840

อื่นๆ 2,124 770 17 31

รวม 112,542 118,382 72,919 70,953

             งบการเงินรวม      งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

2558 2557 2558 2557

17 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

18 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

เจ้าหนี้การค้า

-  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5 11,906 16,512 29,262 38,007

-  บุคคลหรือกิจการอื่นๆ  571,095 422,041 197,219 115,028

รวม  583,001 438,553 226,481 153,035

เจ้าหนี้อื่น

-  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  559,668 479,592 269,942 253,019

-  อื่นๆ  83,189 142,806 50,222 91,864

รวม  642,857 622,398 320,164 344,883

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  1,225,858 1,060,951 546,645 497,918

             งบการเงินรวม      งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน ที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน 404,260 337,041 208,848 199,067

ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงิน 404,260 337,041 208,848 199,067

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที ่1 มกราคม 337,041 308,181 199,067 181,461
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (2,962) (18,271) (2,153) (9,966)

รับรู้ในก�าไรขาดทุน
ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย 45,842 43,272 29,384 27,572
ขาดทุนจากการลดขนาดโครงการ - 3,859 - -
  45,842 47,131 29,384 27,572
รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(ก�าไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลัก  
 คณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในระหว่างปี 24,339 - (17,450) -
  24,339 - (17,450) -
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 404,260 337,041 208,848 199,067

             งบการเงินรวม      งบการเงินเฉพาะกิจการ

             งบการเงินรวม      งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

(พันบาท)

2558

2558

2557

2557

2558

2558

2557

2557

19 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 
ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงินมีดังต่อไปนี้

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
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สมมตฐิานประชากร 28,942 - 44,524 -

สมมตฐิานทางการเงนิ (19,852) - (10,410) -

การปรบัปรุงจากประสบการณ์ (33,429) - (16,664) -

รวม (24,339) - 17,450 -

อตัราคดิลด 3.50 3.90   3.50   3.90

การเพิม่ขึน้ของเงนิเดือนในอนาคต  7.00 - 8.00   7.00 - 8.00   8.00   8.00

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพิ่มขึ้น ลดลง เพิ่มขึ้น ลดลง

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) (49,557) 59,084 (25,736) 30,521

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 

 (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) 55,752 (47,934) 28,725 (24,846)

             งบการเงินรวม      งบการเงินเฉพาะกิจการ

             งบการเงินรวม      งบการเงินเฉพาะกิจการ

             งบการเงินรวม      งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

(ร้อยละ)

(พันบาท)

2558

2558

2557

2557

2558

2558

2557

2557

ก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เกิดขึ้นจาก

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว	 

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานท่ีเก่ียวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่าง 
สมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้เป็นจ�านวนเงิน 
ดังต่อไปนี้

แม้ว่าการวเิคราะห์นีไ้ม่ได้ค�านงึการกระจายตวัแบบเตม็รปูแบบของกระแสเงนิสดทีค่าดหวงัภายใต้โครงการดงักล่าว แต่ได้แสดงประมาณ
การความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่างๆ

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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เงินมัดจ�ารับจากลูกค้าระยะยาว 263,388 232,466 256,225 225,009

อื่นๆ 152,889 149,343 136,652 129,827

รวม 416,277 381,809 392,877 354,836

             งบการเงินรวม      งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

2558 2557 2558 2557

20 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

21 ทุนเรือนหุ้นและการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ทุนจดทะเบียน 

ณ วันที่ 1 มกราคม

- หุ้นสามัญ 5 1,097,817 5,489,086 1,096,619 5,483,098

ออกหุ้นใหม่ 5 1,085 5,427 1,198 5,988

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

- หุ้นสามัญ 5 1,098,902 5,494,513 1,097,817 5,489,086

หุ้นที่ออกและช�าระแล้ว

ณ วันที่ 1 มกราคม

- หุ้นสามัญ 5 1,095,938 5,479,688 1,095,938 5,479,688

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

- หุ้นสามัญ	 5 1,095,938 5,479,688 1,095,938 5,479,688

มูลค่าหุ้น
ต่อหุ้น 
(บาท)

2558
จ�านวนหุ้น

(พันหุ้น / พันบาท)
จ�านวนหุ้นจ�านวนเงิน จ�านวนเงิน

2557

ผู้ถือหุ้นสามัญจะได้รับสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น 
ในที่ประชุมของบริษัท  

การเพิ่มทุน

วันที่ 26 มีนาคม 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน 1,085,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท 
รวม 5,426,500 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 

วันที่ 27 มีนาคม 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน 1,197,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท 
รวม 5,988,500 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557
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การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ก) ข้อมูลโครงการ 

 ใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญออกให้ส�าหรับกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทได้เสนอขายใบส�าคัญ 
 แสดงสิทธิซ้ือหุ ้นสามัญโดยจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ ้นสามัญของบริษัทให้แก่พนักงานที่ท�างานเต็มเวลา (Full-time  
 Employment) ของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีเข้าร่วมโครงการ Performance share plan (“โครงการ”) โดยข้อมูลส�าคัญ 
 ของใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญมีดังนี้

  โครงการ 1 โครงการ 2 โครงการ 3

วันที่อนุมัติ 28 มีนาคม 2556 27 มีนาคม 2557 26 มีนาคม 2558

จ�านวนหน่วยที่เสนอขาย 682,000 หน่วย 1,197,700 หน่วย 1,085,300 หน่วย

ราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น 23.266 บาท/หุ้น 38.265 บาท/หุ้น 37.626 บาท/หุ้น

จ�านวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ 682,000 หุ้น 1,197,700 หุ้น 1,085,300 หุ้น

อายุของโครงการ 5 ปี นับจากวันที่มีการเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งแรก

ราคาเสนอขายต่อหุ้น หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)

อัตราการใช้สิทธิ ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น

การเปลี่ยนแปลงใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญแสดงได้ดังนี้

ESOP - Grant I

กรรมการ 112 - (112) 77 77

พนักงาน 514 - - (77) 437

รวม 626 - (112) - 514

ESOP - Grant II

กรรมการ 167 - (168) 116 115

พนักงาน 976 - - (116) 860

รวม 1,143 - (168) - 975

ESOP - Grant III

กรรมการ - 165 (165) 89 89

พนักงาน - 780 - (89) 691

รวม - 945 (165) - 780

รวมทั้งสิ้น 1,769 945 (445) - 2,269

ออกให้
ระหว่างงวด

จ�านวนคงเหลือ 
1 มกราคม 2558

รับคืน
ระหว่างงวด 
(พันหน่วย)

โอน
ระหว่างงวด

จ�านวนคงเหลือ 
31 ธันวาคม 2558

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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ณ วันที่ 1 มกราคม 9,298 2,432

ค่าใช้จ่ายรวมที่รับรู้ระหว่างปีในงบก�าไรขาดทุน 11,323 7,037

ลดลงในระหว่างปี (3,384) (171)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 17,237 9,298

                                                                                                             งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

2558 2557ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่ 
จดทะเบยีนไว้ บรษัิทต้องน�าค่าหุน้ส่วนเกนินีต้ัง้เป็นทนุส�ารอง  (“ส่วนเกินมลูค่าหุน้”)  ส่วนเกนิมลูค่าหุน้นีจ้ะน�าไปจ่ายเป็นเงนิปันผลไม่ได้

ส�ารองประกอบด้วย

การจัดสรรก�าไร	และ/หรือ	ก�าไรสะสม

ส�ารองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนส�ารอง (“ส�ารองตามกฎหมาย”) 
อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส�ารองดังกล่าวมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน เงินส�ารองนี้จะน�าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงินของหน่วยงาน 
ในต่างประเทศ

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย

ผลต่างจากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายตุธิรรมของเงนิลงทนุเผือ่ขายแสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลรวมการเปลีย่นแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจนกระทั่งมีการตัดรายการหรือเกิดการด้อยค่า

22 สํารอง

ข) การวัดมูลค่ายุติธรรม
 บริษัทวัดมูลค่าของรายจ่ายโครงการ โดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ณ วันที่ให้สิทธิโดยใช้ Monte  
 Carlo Simulation techniques โดยมีข้อสมมติฐานที่ส�าคัญดังนี้

  โครงการ 1 โครงการ 2 โครงการ 3
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ให้สิทธิ 35.037 บาท 27.864 บาท 20.424 บาท
ราคาหุ้น ณ วันที่ให้สิทธิ 35.750 บาท 40.500 บาท 36.500 บาท
ราคาใช้สิทธิ 23.266 บาท 38.265 บาท 37.626 บาท
ความผันผวนที่คาดหวัง 55.392% 41.562% 39.894%
เงินปันผลที่คาดหวัง 1.119% 1.111% 1.781%
อัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ยง 3.074% 3.082% 2.340%

รายการกระทบยอดทุนส�ารองอื่น - การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
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ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ 334,926 (3,238) - -
ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้จากการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย - (2,612) - -
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุน
 เผื่อขายส่วนที่โอนไปก�าไรหรือขาดทุน (335,334) - - -
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุน
 เผื่อขาย (458,295) 235,736 - -
ก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์
 ประกันภัยส�าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน (19,744) - 13,960 -
ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในการร่วมค้า (157,897) - - -
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ (636,344) 229,886 13,960 -

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
 ต่างประเทศ 334,926 - 334,926 (3,238) - (3,238)
ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้จากการเพิ่มสัดส่วน
 เงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - (2,612) - (2,612)
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ
 ของเงินลงทุนเผื่อขายส่วนที่โอนไปก�าไร
 หรือขาดทุน (335,334) - (335,334) - - -
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ
 ของเงินลงทุนเผื่อขาย (458,295) - (458,295) 235,736 - 235,736
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการ
 คณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรับโครงการ
 ผลประโยชน์พนักงาน (24,339) 4,595 (19,744) - - -
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุน
 ในการร่วมค้า (197,372) 39,475 (157,897) - - -
รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (680,414) 44,070 (636,344) 229,886 - 229,886

             งบการเงินรวม      งบการเงินเฉพาะกิจการ

                                             งบการเงินรวม     

(พันบาท)

(พันบาท)

จ�านวน
ก่อนภาษี

จ�านวน
ก่อนภาษี

จ�านวนสุทธิ
หลังภาษี

จ�านวนสุทธิ
หลังภาษี

2558 
รายได้ภาษี

2557
รายได้ 

(ค่าใช้จ่าย) ภาษี

25582558 25572557

23 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

องค์ประกอบของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแสดงได้ดังนี้

ผลกระทบทางภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละองค์ประกอบของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น แสดงได้ดังนี้

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

ก�าไรจากการประมาณการตามหลักการ

 คณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรับโครงการ

 ผลประโยชน์พนักงาน 17,450 (3,490) 13,960 - - -

รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 17,450 (3,490) 13,960 - - -

                                                             งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

จ�านวน
ก่อนภาษี

จ�านวน
ก่อนภาษี

จ�านวนสุทธิ
หลังภาษี

จ�านวนสุทธิ
หลังภาษี

2558 
รายได้ภาษี

2557
รายได้ 

(ค่าใช้จ่าย) ภาษี

24 ส่วนงานดําเนินงาน

กลุม่บรษัิทน�าเสนอข้อมลูทางการเงนิจ�าแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธรุกจิและส่วนงานภูมศิาสตร์ เป็นรปูแบบหลักในการรายงาน 
โดยพิจารณาจากโครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษัทเป็นเกณฑ์ในการก�าหนดส่วนงาน

ส่วนงานธุรกิจ

กลุ่มบริษัทเสนอส่วนงานธุรกิจที่ส�าคัญ ดังนี้

ส่วนงาน 1  บริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจดาวเทียม
ส่วนงาน 2  การขายและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ
ส่วนงาน 3  การขายและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโทรศัพท์

ส่วนงานภูมิศาสตร์

ในการน�าเสนอการจ�าแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายได้ตามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์โดยก�าหนดจากสถานที่ตั้งของลูกค้า

ส่วนงานในประเทศไทยมีขอบเขตการด�าเนินงานหลักเกี่ยวกับการบริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจดาวเทียม ธุรกิจ
อินเทอร์เน็ตและสื่อ และบริการจัดพิมพ์และโฆษณาในสมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์ฉบับธุรกิจ ส่วนงานในประเทศออสเตรเลีย ประเทศจีน 
ประเทศอนิเดยี ประเทศญีปุ่น่ และประเทศพม่า มขีอบเขตการด�าเนนิงานหลักเกีย่วกบัการขายและบรกิารทีเ่ก่ียวเนือ่งกบัธรุกจิดาวเทยีม

กลุ่มบริษัทเสนอส่วนงานภูมิศาสตร์ที่ส�าคัญ ดังนี้

ส่วนงาน 1 ประเทศไทย
ส่วนงาน 2 ประเทศออสเตรเลีย
ส่วนงาน 3 ประเทศจีน
ส่วนงาน 4 ประเทศอินเดีย
ส่วนงาน 5 ประเทศญี่ปุ่น
ส่วนงาน 6 ประเทศพม่า
ส่วนงาน 7 ประเทศอื่นๆ
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รายได้จากส่วนงาน

ประเทศไทย 7,875,557 7,623,260

ประเทศออสเตรเลีย 1,269,932 1,393,602

ประเทศจีน 316,591 292,987

ประเทศอินเดีย 548,255 413,484

ประเทศญี่ปุ่น 640,596 718,948

ประเทศพม่า 626,621 489,449

ประเทศอื่นๆ 1,175,538 961,300

รวม 12,453,090 11,893,030

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ประเทศไทย 21,558,796 22,943,263

ประเทศออสเตรเลีย 183,583 245,254

ประเทศจีน 18,243 19,247

ประเทศอินเดีย 19,076 56,622

ประเทศญี่ปุ่น 48,486 44,008

ประเทศพม่า 178 660

ประเทศอื่นๆ 3,518,242 1,258,866

รวม 25,346,604 24,567,920

(พันบาท)

(พันบาท)

2558

2558

2557

2557

รายได้จากส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้   

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ของกลุ่มกิจการ

ส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษัทไม่มีรายการกับลูกค้าภายนอกกิจการรายใดรายหนึ่งที่มีมูลค่า 
ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนตามส่วนงานภูมิศาสตร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้
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รายได้จากการขาย 1,227,772 771,060 377,287 239,884

รายได้จากการให้บริการ 11,225,318 11,121,970 7,276,512 6,749,740

รวม 12,453,090 11,893,030 7,653,799 6,989,624

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ 618,757 465,748 390,383 245,763
ค่าตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญา
 อนุญาตให้ด�าเนินการ ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
 และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,183,288 2,106,568 2,143,852 2,071,414
ค่าตัดจ�าหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม 1,066 2,363 1,066 2,363
ค่าใช้จ่ายพนักงาน 1,730,894 1,697,908 930,032 903,046

             งบการเงินรวม      งบการเงินเฉพาะกิจการ

             งบการเงินรวม      งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

(พันบาท)

2558

2558

2557

2557

2558

2558

2557

2557

25 รายได้จากการขายและการให้บริการ

27 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

26 รายได้อื่น

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน
 ในหลักทรัพย์เผื่อค้า 23 335,334 - - - 
รายได้เงินปันผล 10 - - 437,859 230,351
รายได้ค่าที่ปรึกษาและบริหาร  - - 158,677 128,010
รายได้ดอกเบี้ย  78,221 75,048 68,638 65,724
ก�าไร (ขาดทุน) จากการจ�าหน่ายอุปกรณ์  3,464 (1,436) 7,463 3,218
รายได้ค่าเบี้ยปรับจากลูกค้า  - 31,419 - -
อื่นๆ  72,087 67,618 17,265 11,653
รวม  489,106 172,649 689,902 438,956

             งบการเงินรวม      งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

งบการเงินได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิดเผยตามข้อก�าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับต่างๆ ดังนี้

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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ก�าไรส�าหรับปี  2,122,147  1,600,884

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รวม  458,281  498,078

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้รวม  2,580,428  2,098,962

จ�านวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 20 (516,086) 20 (419,792)

การลดภาษีเงินได้ - รอการตัดบัญชี  -  (3,612)

ผลกระทบจากความแตกต่างของอัตราภาษี

 ส�าหรับกิจการในต่างประเทศ  77,188  (32,982)

รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี  88,284  84,099

ผลกระทบจากรายได้ที่รับรู้ต่างงวดกัน

 ระหว่างบัญชีและภาษี  20,029  (1,002)

ผลกระทบจากค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษีได้  (124,846)  (104,890)

การใช้ขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้บันทึก  -  (4,978)

ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  (1,754)  (13,718)

ภาษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกต�่าไป  (1,096)  (1,203)

รวม 18 (458,281) 24 (498,078)

                                                                              งบการเงินรวม

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

อัตราภาษี
(ร้อยละ)(พันบาท) (พันบาท)

2558 2557

28 เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

29 ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน  (448,570) (255,082) (229,421) -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว 14 (9,711) (242,996) (31,279) (239,838)

รวม  (458,281) (498,078) (260,700) (239,838)

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

             งบการเงินรวม      งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของ 
กองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ถึง อัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบในอัตรา 
ร้อยละ 3 ถึง อัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนส�ารองเล้ียงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 
ตามข้อก�าหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต
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ก�าไรส�าหรับปี  794,055  1,018,355

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รวม  260,700  239,838

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้รวม  1,054,755  1,258,193

จ�านวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 20 (210,951) 20 (251,638)

การลดภาษีเงินได้ - รอการตัดบัญชี  -  2,515

รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี  87,572  46,083

ผลกระทบจากรายได้ที่รับรู้ต่างงวดกัน

 ระหว่างบัญชีและภาษี  (119)  (1,002)

ผลกระทบจากค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษีได้

 และค่าใช้จ่ายที่รับรู้ต่างงวดกันระหว่างบัญชี

 และภาษี  (137,202)  (35,796)

รวม 25 (260,700) 19 (239,838)

                                                                             งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

อัตราภาษี
(ร้อยละ)(พันบาท) (พันบาท)

2558 2557

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 577 พ.ศ. 2557 ลงวันที่  
10 พฤศจิกายน 2557 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ของก�าไรสุทธิส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 ที่เริ่มใน 
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติอนุมัติให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตรา 
ร้อยละ 30 เป็นอัตราร้อยละ 20 ของก�าไรสุทธิ ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

บริษัทใช้อัตราภาษีเงินได้ที่ลดลงเหลือร้อยละ 20 ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558 และ 2557 ตามค�าชี้แจงของสภาวิชาชีพบัญชีที่ออกในปี 2555

บรษัิทได้รบัการส่งเสรมิการลงทนุจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุภายใต้พระราชบญัญตัส่ิงเสรมิการลงทนุ พ.ศ. 2520 ส�าหรบักจิการ
บริการโทรคมนาคมเฉพาะรายได้ในส่วนที่ได้รับจากต่างประเทศของดาวเทียมไทยคม 3 สิทธิประโยชน์ที่ส�าคัญ ได้แก่การได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการ
ประกอบกจิการนัน้ โดยเริม่ตัง้แต่เดือนธนัวาคม 2540 ทัง้นีบ้ริษทัต้องปฏบิตัติามเงือ่นไขและข้อก�าหนดต่างๆ ส�าหรบัธรุกจิทีร่บัการส่งเสริม

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริม 
การลงทุน พ.ศ. 2520 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 ส�าหรับกิจการบริการโทรคมนาคม
เฉพาะรายได้ในส่วนที่ได้รับจากต่างประเทศของโครงการดาวเทียม ไทยคม 4 สิทธิประโยชน์ที่ส�าคัญได้แก่การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบ
กจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมินัน้ ทัง้นีบ้รษิทัต้องปฏบิตัติามเงือ่นไขและข้อก�าหนดต่างๆ ส�าหรบัธรุกจิทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิ โดยสทิธปิระโยชน์
ดังกล่าวได้สิ้นสุดลงในเดือนตุลาคม 2557

บริษัทมีรายได้ในส่วนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ส�าหรับปี 2557 จ�านวน 1,517 ล้านบาท

30 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ค�านวณจากก�าไรส�าหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ
ของบริษัทและจ�านวนหุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายแล้วระหว่างปีในแต่ละปีโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก แสดงการค�านวณดังนี้

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด	

ก�าไรต่อหุ้นปรับลดส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ค�านวณจากก�าไรส�าหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ 
ของบริษัทและจ�านวนหุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายแล้วระหว่างปีหลังจากที่ได้ปรับปรุงผลกระทบของหุ้นปรับลดดังนี้

31 กําไรต่อหุ้น

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

ก�าไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท     

 (ขั้นพื้นฐาน) 2,122,147 1,600,884 794,055 1,018,355

จ�านวนหุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายแล้ว 1,095,938 1,095,938 1,095,938 1,095,938

ก�าไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) 1.94 1.46 0.72 0.93

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

ก�าไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท (ปรับลด) 2,122,147 1,600,884 794,055 1,018,355

จ�านวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (ขั้นพื้นฐาน) 1,095,938 1,095,938 1,095,938 1,095,938

ผลกระทบจากการออกสิทธิที่จะเลือกซื้อหุ้น 160 285 160 285

จ�านวนหุน้สามญั โดยวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกั (ปรบัลด) 1,096,098 1,096,223 1,096,098 1,096,223

ก�าไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 1.94 1.46 0.72 0.93

             งบการเงินรวม      งบการเงินเฉพาะกิจการ

             งบการเงินรวม      งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท/พันหุ้น)

(พันบาท/พันหุ้น)

2558

2558

2557

2557

2558

2558

2557

2557
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33  เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน

กลุ่มบริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินท่ีส�าคัญได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  
กลุ่มบริษัทได้กู ้ยืมเงินส�าหรับรายจ่ายฝ่ายทุน ซ่ึงต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยทั้งแบบคงที่และแบบลอยตัว รวมทั้งมีรายการขาย  
และรายการซื้อที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทจึงท�ารายการตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง 
ที่อาจเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว 

กลุ่มบริษัทใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย 
และอัตราแลกเปลี่ยน และเพื่อช่วยในการบริหารสภาพคล่องของเงินสด กลยุทธ์ที่ใช้ในการป้องกันความเส่ียงได้แก่ ความเส่ียงจาก 
อตัราดอกเบีย้ได้ป้องกนัโดยการท�าสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัธนาคารทีใ่ห้กู้ยมื ส่วนความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทีจ่ะเกดิขึน้
จากการขายในอนาคตได้ป้องกันโดยการท�าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสิทธิในการซื้อขายอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้า 
ทัง้นีเ้พ่ือป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นในอนาคตของรายการขาย รายการซ้ือและการกูย้มื การตดัสินใจทีจ่ะรบัระดับความเสีย่ง
ขึ้นอยู่กับนโยบายของกลุ่มบริษัท ซึ่งก�าหนดระดับความเสี่ยงที่สามารถรองรับได้ตามประเภทของรายการและคู่ค้า

กลุ่มบริษัทไม่อนุญาตให้มีการใช้เครื่องมือทางการเงินที่มีลักษณะเป็นทางการค้าเพื่อเก็งก�าไร การท�าตราสารอนุพันธ์ทุกประเภท 
ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารก่อนท�าสัญญา

ผู้บริหารฝ่ายการเงินมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบ้ีย รายงาน 
ผูบ้รหิารประกอบด้วย รายละเอยีดของต้นทนุ และราคาตลาดของเครือ่งมอืทางการเงนิทัง้หมด รวมถงึสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงค้างอยู่ นอกจากนี้ยังได้มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
ความเสี่ยงที่มีอยู่กับระดับความเสี่ยงที่ผู้บริหารก�าหนดให้เป็นระดับความเส่ียงที่สามารถรับได้ครอบคลุมถึงความเส่ียงในเรื่องเงินลงทุน
โดยมีการก�าหนดนโยบายในการลงทุนระยะสั้น

การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนของบริษัทเพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น 
ตลอดจนเพือ่ด�ารงไว้ซึง่โครงสร้างของทนุทีเ่หมาะสมเพือ่ให้มคีวามสอดคล้องและสามารถสนบัสนนุแผนการบรหิารเงนิลงทนุหรอืโอกาส
ในการลงทุนต่างๆ อันจะเป็นการสร้างมูลค่า และเสริมความมั่นคงทางการเงินให้กับกลุ่มบริษัท 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้าและการขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

32  เงินปันผล
ในการประชมุสามญัประจ�าปีของผูถื้อหุน้ของบรษิทัเมือ่วนัที ่26 มนีาคม 2558 ผูถ้อืหุน้มมีตอินมุตักิารจดัสรรก�าไรเป็นเงนิปันผลในอตัรา
หุ้นละ 0.65 บาท เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 712 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 

ในการประชมุสามญัประจ�าปีของผูถื้อหุน้ของบรษิทัเมือ่วนัที ่27 มนีาคม 2557 ผูถ้อืหุน้มมีตอินมุตักิารจดัสรรก�าไรเป็นเงนิปันผลในอตัรา
หุ้นละ 0.45 บาท เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 493 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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สินทรัพย์ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นเงินฝากธนาคารและลูกหน้ีการค้า ส่วนหน้ีสินที่เป็นเงินตราต่างประเทศส่วนใหญ่ 
เป็นเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้ - อาคารและอุปกรณ์ และเงินกู้ยืม

เสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทมีลักษณะท่ีไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนัยส�าคัญ กลุ่มบริษัทมีนโยบายท่ีจะท�าให้แน่ใจได้ว่า 
กลุ่มบริษัทจะขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าท่ีมีประวัติสินเชื่อที่อยู่ในระดับที่มีความเหมาะสม คู่สัญญาในอนุพันธ์ทางการเงิน 
และรายการเงินสดเป็นสถาบันการเงินที่มีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัท มีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสดให้เพียงพอ 
ต่อการด�าเนินงานของกลุ ่มบริษัท รวมทั้งจัดหาวงเงินสินเชื่อระยะสั้นจากธนาคารต่างๆ เพื่อส�ารองในกรณีที่มีความจ�าเป็น 
และเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด

การก�าหนดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ�านวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือช�าระหนี้สินกัน ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู ้
และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

ราคาตามบัญชีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
และเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้ - อาคารและอุปกรณ์ เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน และเงินกู้ยืมระยะสั้น 
มมีลูค่าใกล้เคยีงกบัมลูค่ายตุธิรรมเนือ่งจากมรีะยะเวลาครบก�าหนดทีส่ัน้ มลูค่ายตุธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กูร้ะยะยาวได้แสดง
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16

สินทรัพย์

 ดอลลาร์สหรัฐฯ 85.79 3,082.04 23.86 782.62

 อินเดียรูปี 448.39 227.87 429.47 207.48

 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ 1.76 43.45 1.96 50.67

 รวม  3,353.36  1,040.77

หนี้สิน

 ดอลลาร์สหรัฐฯ 207.72 7,530.70 201.78 6,681.10

 ดอลลาร์สิงคโปร์ 0.05 1.32 0.06 1.60

 อินเดียรูปี 239.65 138.40 239.36 131.31

 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ 1.91 47.29 0.59 15.28

 รวม  7,717.71  6,829.29

                                                                             งบการเงินรวม

เงินตรา
ต่างประเทศ

เงินตรา
ต่างประเทศเงินบาท

(หลักล้าน)

เงินบาท

2558 2557

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อันเป็นผลมาจาก
การมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้
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มูลค่ายุติธรรมของหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยพร้อมทั้งมูลค่าตามบัญชีที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิน มีดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมุนเวียน

ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย 35,932 35,932 - - 35,932

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า 168,521 - - 168,521 168,521

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,650,521 - - 1,650,521 1,650,521

ไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวแก่กิจการ

 ที่เกี่ยวข้องกัน 2,161,864 - - 1,832,930 1,832,930

หุ้นกู้ 4,545,114 - 4,693,457 - 4,693,457

เงินกู้ยืมระยะยาว 5,554,307 - - 5,527,487 5,527,487

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมุนเวียน

ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย 936,196 936,196 - - 936,196

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า 291,143 - - 291,143 291,143

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 871,105 - - 871,105 871,105

ไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว 5,685,817 - - 5,713,066 5,713,066

หุ้นกู้ 4,544,048 - 4,693,457 - 4,693,457

                                                                                   งบการเงินรวม

(พันบาท)
มูลค่าตามบัญชี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

มูลค่ายุติธรรม

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมุนเวียนเงิน

ให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า 168,521 - - 168,521 168,521

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,460,521 - - 1,460,521 1,460,521

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการ

   ที่เกี่ยวข้องกัน 1,126,768 - - 1,126,768 1,126,768

ไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวแก่กิจการ

   ที่เกี่ยวข้องกัน 2,161,864 - - 1,832,930 1,832,930

เงินกู้ยืมระยะยาว 5,368,008 - - 5,339,962 5,339,962

หุ้นกู้ 4,545,114 - 4,693,457 - 4,693,457

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมุนเวียนเงิน

ให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า 291,143 - - 291,143 291,143

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 641,104 - - 641,104 641,104

ไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวแก่กิจการ

    ที่เกี่ยวข้องกัน 9,844 - - 9,844 9,844

เงินกู้ยืมระยะยาว 5,459,796 - - 5,485,574 5,485,574

หุ้นกู้ 4,544,048 - 4,693,457 - 4,693,457

                                                                                   งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)
มูลค่าตามบัญชี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

มูลค่ายุติธรรม
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34  ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ก) สัญญาด�าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ

 บริษัทได้รับสิทธิจากกระทรวงคมนาคมให้ด�าเนินการโครงการดาวเทียมส่ือสารโดยให้บริษัทมีสิทธิในการบริหารกิจการและ 
 การให้บริการวงจรดาวเทียมเพื่อการสื่อสารทั้งภายในและต่างประเทศ และมีสิทธิเก็บค่าใช้วงจรดาวเทียมจากผู้ใช้วงจรดาวเทียม 
 เป็นระยะเวลา 30 ปี ตามสัญญาลงวันที่ 11 กันยายน 2534 ซึ่งได้มีการแก้ไขลงวันที่ 22 มีนาคม 2535 ซึ่งปัจจุบันสัญญาดังกล่าว 
 อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (“MICT”)

 ภายใต้สัญญาดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ MICT ในอัตราร้อยละของรายได้ค่าบริการที่บริษัท 
 ได้รับหรืออย่างน้อยเท่ากับเงินขั้นต�่าที่ระบุไว้ในสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ต้นทุนค่าอนุญาตให้ด�าเนินการขั้นต�่าคงเหลือ  
 479 ล้านบาท (2557: 550 ล้านบาท) นอกจากนี้ภายใต้สัญญาดังกล่าวข้างต้น บริษัทยอมให้ดาวเทียมทุกดวงและสถานีควบคุม 
 ดาวเทียมรวมท้ังอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนตามสัญญาฉบับนี้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ MICT เมื่อได้ด�าเนินการก่อสร้างและติดตั้ง 
 เรียบร้อยแล้ว

ข) สัญญาร่วมทุน

 บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ากัด (“LTC”) ได้ก่อตั้งขึ้นตามสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2539 ระหว่างรัฐบาล 
 ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) และบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) (เดิมช่ือบริษัท ชินวัตร 
 คอมพวิเตอร์ แอนด์ คอมมวินเิคชัน่ส์ จ�ากดั (มหาชน)) ภายใต้สญัญาอนญุาตให้ด�าเนนิการดงักล่าว LTC ได้รบัสทิธใินการให้บรกิาร 
 ทางด้านโทรคมนาคมใน สปป. ลาว เป็นระยะเวลา 25 ปี และได้รบัสิทธใินการให้บริการทางด้านโทรศพัท์พืน้ฐาน โทรศพัท์เคลือ่นที่  
 บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ติดตามตัว ปัจจุบัน บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จ�ากัด  
 (“SHEN”) ซึ่งเป็นการร่วมค้าของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของ LTC ตามสัญญาร่วมทุนดังกล่าว 
 เมื่อสิ้นสุดปีที่ 20 ของสัญญาร่วมทุน (ปี 2559) รัฐบาลของ สปป. ลาว มีสิทธิในการพิจารณาการซื้อหุ้นทั้งหมดของ LTC ที่กลุ่ม 
 บริษัทถืออยู่ด้วยราคาตลาด และเม่ือสิ้นสุดปีท่ี 23 ของสัญญาร่วมทุน (ปี 2562) หากกลุ่มบริษัทมีความประสงค์ในการด�าเนิน 

ล�าดับขั้นของมูลค่ายุติธรรม 

ตารางข้างต้นวิเคราะห์การวัดมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นประจ�าส�าหรับสินทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภท 
อยู่ในระดับที่ต่างกันของล�าดับชั้นมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า นิยามของระดับต่างๆ มีดังนี้

l ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สิน อย่างเดียวกัน  
 ซึ่งกลุ่มบริษัท/บริษัทสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า

l ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นท่ีสังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมส�าหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจาก 
 ราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1

l ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ส�าหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น

กลุ่มบริษัทพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 ส�าหรับหุ้นกู้โดยอ้างอิงราคาซื้อขาย ณ วันที่รายงานจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

บริษัทพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 3 ส�าหรับเงินกู้ยืมค�านวณโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดรับ โดยใช้อัตราดอกเบี้ยส่วนเพิ่ม 
ของเงินกู้ยืมของกลุ่มบริษัทที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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 กจิการตามสญัญาร่วมทนุต่อไป กลุม่บรษิทัมสีทิธใินการยืน่ขอต่ออายสุญัญา โดยการยืน่ความประสงค์ขอขยายระยะเวลาของสญัญา 
 ต่อรัฐบาลของ สปป. ลาว แต่อย่างไรก็ตามหากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่มีการตกลงกันเพื่อต่อสัญญาตามเงื่อนไขข้างต้น เมื่อครบ 
 ก�าหนด 25 ปี (ปี 2564) กลุ่มบริษัทจะต้องโอนหุ้นของ LTC ที่ถืออยู่ทั้งหมดให้แก่รัฐบาลของ สปป. ลาว โดยไม่คิดค่าตอบแทน  
 (หมายเหต ุ10) ตามข้อตกลงเบือ้งต้นของสญัญาร่วมทนุ LTC ต้องลงทนุในโครงการทีไ่ด้รบัสิทธติามทีร่ะบใุนสญัญาร่วมทนุข้างต้น 
 ในประเทศลาวเป็นจ�านวนเงินไม่ต�่ากว่า 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในระยะเวลา 25 ปี 

 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 SHEN และรัฐบาลของ สปป. ลาว ได้ลงนามอย่างเป็นทางการในข้อตกลงในการขยายเวลาของสัญญา 
 ร่วมทนุและสญัญาอนญุาตให้ด�าเนนิการในการให้บรกิารทางด้านโทรคมนาคมใน สปป. ลาว ซึง่มผีลให้ LTC ได้รบัการต่ออายสุทิธิ 
 ในการให้บริการทางด้านโทรคมนาคมใน สปป. ลาว ต่อไปอีก 25 ปี จนถึงปี 2589 ทั้งนี้ตามสัญญาที่มีการแก้ไขใหม่ LTC จะต้อง 
 ลงทนุในโครงการทีไ่ด้รบัสทิธติามทีร่ะบใุนสญัญาร่วมทนุข้างต้นในประเทศลาวเป็นจ�านวนเงนิไม่ต�า่กว่า 400 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ  
 ภายในระยะเวลา 25 ปี

ค) สัญญาด�าเนินกิจการในประเทศไทยของบริษัทและบริษัทย่อยที่เกี่ยวกับการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์และสัญญาณ 
 บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม และการให้บริการอินเทอร์เน็ต

 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ากัด (มหาชน) (“CSL”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ท�าสัญญากับบริษัท กสท. โทรคมนาคม จ�ากัด  
 (มหาชน) (“กสท.”) เพื่ออนุญาตให้ CSLสามารถให้บริการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ และสัญญาณบริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม  
 เป็นเวลา 22 ปี นับจากวันที่ 9 สิงหาคม 2537 ซึ่งจะสิ้นสุดวันที่ 8 สิงหาคม 2559 

 ปัจจุบันคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) (เดิมชื่อ คณะกรรมการ 
 กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กทช.”)) เป็นผู้มีอ�านาจในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และการให้บริการ 
 อนิเทอร์เนต็ในประเทศไทย โดยบรษิทั และบรษิทัย่อย ได้ด�าเนนิกจิการการให้บรกิารอนิเทอร์เนต็ กระจายเสยีงหรอืโทรทศัน์และ 
 โทรคมนาคมภายใต้ใบอนุญาตต่างๆ จาก กสทช. ดังนี้ 

ใบอนุญาตที่บริษัท ได้รับ
 ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง 16 สิงหาคม 2554 5 ปี
 ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม 26 มิถุนายน 2555 20 ปี 

ใบอนุญาตที่บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ�ากัด ได้รับ
 ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 21 มกราคม 2556 15 ปี
 ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (LAO STAR) 28 มกราคม 2557 2 ปี
 ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (D-Channel) 28 มกราคม 2557 2 ปี
 ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (Bayon TV) 9 มีนาคม 2558 1 ปี
 ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (LAO PSTV) 13 กรกฎาคม 2558 1 ปี
 ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (LNTV 3) 13 กรกฎาคม 2558 1 ปี
 ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (TVK) 13 กรกฎาคม 2558 1 ปี
 ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (TV LAO) 24 พฤศจิกายน 2558 2 ปี

 ประเภทใบอนุญาต  วันที่ได้รับใบอนุญาต ระยะเวลาอนุญาต
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รายได้ของบริษัทภายใต้ข้อบังคับของ กสทช.

รายได้จากการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ของบริษัทส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สามารถจ�าแนกได้ดังนี้

ใบอนุญาตโทรคมนาคมแบบที่สาม 303,146 6,398

รายได้ค่าบริการอื่น 7,350,653 6,983,226

รวม 7,653,799 6,989,624

                                                                                                             งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

2558 2557

ง) ภาระผูกพันจากสัญญา “Financing and Project Agreement” 

 บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ากัด (“LTC”) ได้ลงนามในสัญญา “Financing and Project Agreement” ร่วมกับรัฐบาล 
 ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“รัฐบาล”) และองค์การแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมัน (KfW, Frankfurt am Main)  
 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม  2547 ส�าหรับการจัดซื้อ ติดตั้ง และค่าที่ปรึกษาของโครงการเครือข่ายโทรศัพท์ทางไกลชนบทระยะที่ 4 5  
 และ 6 โดยมีมูลค่าโครงการรวมไม่เกิน 6.5 ล้านยูโร โดย LTC จะต้องรับโอนสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อโครงการแล้วเสร็จในรูปแบบ 
 ของการกูย้มืเงนิจากรฐับาล ในราคาร้อยละ 30 ของมลูค่าอปุกรณ์โครงการซึง่ไม่รวมค่าทีป่รกึษาของโครงการ โดยมอีตัราดอกเบีย้ 
 ของเงินกู้ร้อยละ 1 ถึง ร้อยละ 4 ต่อปี  

 
ใบอนุญาตที่บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ�ากัด ได้รับ
 ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 4 มีนาคม 2556 15 ปี
 ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม  10 พฤศจิกายน 2558 15 ปี

ใบอนุญาตที่บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ากัด (มหาชน) ได้รับ
 ใบอนุญาตการให้บริการอินเตอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง 8 กันยายน 2557 5 ปี
 ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง 11 ตุลาคม 2557 5 ปี
 ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่สอง 26 เมษายน 2555 5 ปี
 ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม 20 ธันวาคม 2550 15 ปี

 ประเภทใบอนุญาต  วันที่ได้รับใบอนุญาต ระยะเวลาอนุญาต

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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ไม่เกิน 1 ปี บาท 71,472 56,995 14,917 18,690

  เยน 5,131 5,443 - -

  ดอลลาร์สหรัฐฯ 3,959 5,008 3,913 4,999

  รูปี 4,170 4,170 4,170 4,170

  รูเปียห์ - 39,461 - 39,461

  ริงกิต 56 70 56 70

  เปโซ 246 306 246 306

  หยวน 745 183 745 183

  ดอลลาร์ออสเตรเลีย 163 149 - -

  ดอลลาร์นิวซีแลนด์ 230 307 - -

รวมเป็นเงินบาท  233,807 240,622 164,052 188,491

เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี บาท 100,097 36,456 28,935 28,090

  เยน - 4,564 - -

  ดอลลาร์สหรัฐฯ 7,260 7,820 7,250 7,820

  รูปี 695 4,865 695 4,865

  ดอลลาร์ออสเตรเลีย 4 123 - -

  ดอลลาร์นิวซีแลนด์ - 204 - -

รวมเป็นเงินบาท  363,815 308,031 292,187 289,689

เกินกว่า 5 ปี บาท 2,373 5,933 2,373 5,933

  ดอลลาร์สหรัฐฯ 1,930 914 1,930 914

รวมเป็นเงินบาท  72,334 36,196 72,334 36,196

รวมเป็นเงินบาททั้งสิ้น  669,95 584,849 528,572 514,376

                     งบการเงินรวม             งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หลักพัน)

สกุลเงิน 2558 2557 2558 2557

จ) สัญญาเช่าด�าเนินงาน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน จ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่าย 
 ในอนาคตตามสัญญาเช่าด�าเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ดังนี้
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35  หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
การประเมินภาษีเงินได้ที่ประเทศอินเดีย

บริษัทและเจ้าพนักงานประเมินภาษีของประเทศอินเดียมีความเห็นที่แตกต่างกันเก่ียวกับประเภทรายได้ และภาระภาษีส�าหรับรายได ้
จากการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียม โดยเจ้าพนักงานประเมินภาษีมีความเห็นว่ารายได้ของบริษัทจากการให้บริการช่องสัญญาณ
ดาวเทียมให้กับผู้ใช้บริการท่ีมีถ่ินท่ีอยู่และไม่มีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศอินเดียแต่สามารถรับชมและเข้าใจได้โดยผู้รับชมในประเทศอินเดีย
เป็นรายได้ประเภทค่าสิทธิหรือ Royalty ตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ของประเทศอินเดีย และอนุสัญญาเพื่อหลีกเล่ียงการเก็บภาษี
ซ้อนระหว่างประเทศไทยกับประเทศอินเดีย รายได้ดังกล่าวของบริษัทจึงต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 บริษัทไม่เห็นด้วย
กับความเห็นดังกล่าว โดยบริษัทมีความเห็นว่ารายได้จากการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมเป็นรายได้จากการท�าธุรกิจ (business 
income) เมื่อบริษัทไม่มีสถานประกอบการถาวรในประเทศอินเดีย รายได้ดังกล่าวจึงไม่ต้องเสียภาษีในประเทศอินเดีย 

แต่กรมสรรพากรอินเดียยืนยันความเห็นเดิมและได้ประเมินภาษีเงินได้ เงินเพิ่ม ภาษีเพื่อการศึกษาและดอกเบี้ย จากรายได้ที่บริษัท 
ได้รับจากผู้ใช้บริการของบริษัท ส�าหรับปีประเมิน 2541 - 2542 ถึง 2555 - 2556 (วันท่ี 1 เมษายน 2540 ถึง วันที่ 30 มีนาคม 
2555) เป็นจ�านวนเงินรวม 859.4 ล้านรูปี (ประมาณ 467 ล้านบาท) เบี้ยปรับและดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องกับเบี้ยปรับเป็นจ�านวนเงินรวม  
566.1 ล้านรูปี (ประมาณ 307 ล้านบาท) 

ฉ) ภาระผูกพันอื่น

 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันในการให้ธนาคารออกหนังสือค�้าประกันสัญญาทางธุรกิจ เลตเตอร์ออฟเครดิต และหนังสือค�้าประกัน 
 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาทางธุรกิจ ดังนี้

                     งบการเงินรวม             งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หลักพัน)

สกุลเงิน 2558 2557 2558 2557

ค่าอนุญาตให้ด�าเนินการขั้นต�่าที่ต้อง    

 จ่ายให้กระทรวงเทคโนโลยี   

 สารสนเทศและการสื่อสาร บาท 48,667 47,333 48,667 47,333

สัญญาเช่าดาวเทียมของลูกค้า ดอลลาร์สหรัฐฯ 3,707 3,617 3,707 3,617

  บาท 433,750 448,861 433,7504 48,861

  ดอลลาร์ออสเตรเลีย 5,000 5,000 - -

อื่นๆ บาท 46,283 34,581 12,696 9,371

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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36  เหตุการณ์อื่น

ก) ตามที่ได้มีค�าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งมีส่วน 
 ทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัและบรษิทัในกลุม่อยูห่ลายประการนัน้ บรษิทัเหน็ว่าผลของค�าพพิากษาฎกีานัน้จ�ากดัอยูแ่ต่เฉพาะในประเดน็ 
 ที่ว่าทรัพย์สินบางส่วนของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่สมควร สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีหรือ 
 ใช้อ�านาจในต�าแหน่งหน้าท่ีเท่าน้ัน มิได้มีผลให้บริษัทและบริษัทในกลุ่มต้องไปด�าเนินการใดๆ เนื่องจากมิใช่คู่ความในคดี บริษัท 
 และบริษัทในกลุ่มได้ปฏิบัติการทุกอย่างให้เป็นไปตามกฎหมายและตามสัญญาด้วยความสุจริตตลอดมา ซึ่งบริษัทและบริษัท 
 ในกลุ่มมีสิทธิโดยชอบตามกฎหมายและสัญญาที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงและความสุจริตของตนต่อไปในการด�าเนินการใดๆ  
 ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายและหลักการยุติธรรม

ทั้งนี้บริษัทได้น�าใบภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ท่ีผู้ใช้บริการในประเทศอินเดียได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้จนถึงปีประเมิน 2555 - 2556 เป็นเงิน 
จ�านวนสุทธิ 593.8 ล้านรูปี (ประมาณ 322 ล้านบาท) ซึ่งบางส่วนเป็นภาษี หัก ณ ที่จ่ายที่ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายแทนบริษัท  
วางเป็นหลักประกันส�าหรับภาษีเงินได้ เงินเพิ่ม ภาษีเพื่อการศึกษาและดอกเบ้ีย รวมถึงเบี้ยปรับและดอกเบี้ยที่เก่ียวข้องกับเบี้ยปรับ  
และบริษัทยังได้วางเงินประกันเพิ่มเติมเป็นเงินจ�านวน 480.4 ล้านรูปี (ประมาณ 261 ล้านบาท) โดยบริษัทได้แสดงเงินประกันดังกล่าว
ไว้เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2554 Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ได้มีค�าตัดสินว่ารายได้ของบริษัท จากการให้บริการช่องสัญญาณ
ดาวเทียมในประเทศอินเดียไม่ถือว่าเป็นค่าสิทธิ (royalty) เมื่อบริษัทไม่มีสถานประกอบการถาวรในประเทศอินเดีย รายได้ดังกล่าว 
จึงไม่ต้องเสียภาษีในประเทศอินเดีย

ส�าหรับเบี้ยปรับและดอกเบ้ียท่ีเก่ียวข้องกับเบ้ียปรับที่กรมสรรพากรอินเดียได้เรียกเก็บจากบริษัทให้ถือว่าไม่มีผลและ ITAT ได้ม ี
ค�าสัง่ให้ยกเลกิการเรยีกเกบ็เบีย้ปรับส�าหรบัปีประเมนิภาษ ี2541 - 2542, 2542 - 2543, 2543 - 2544, 2544 - 2545 และ 2545 - 2546  
ที่กรมสรรพากรเรียกเก็บจากบริษัท และกรมสรรพากรของประเทศอินเดียไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ค�าตัดสินในเรื่องเบี้ยปรับส�าหรับปีประเมิน
ภาษีดังกล่าวต่อศาล High Court ดังนั้น ค�าตัดสินของ ITAT ในเรื่องของเบี้ยปรับจึงถือเป็นที่สุด และเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2554  
กรมสรรพากรของประเทศอินเดียได้แจ้งคืนหลักประกันที่บริษัทได้วางไว้ส�าหรับเบี้ยปรับและดอกเบ้ียที่เกี่ยวข้องกับเบ้ียปรับส�าหรับ 
ปีประเมิน 2541 - 2542 ถึง 2544 - 2545 เป็นจ�านวนเงิน 162.4 ล้านรูปี (ประมาณ 88 ล้านบาท) 

จากค�าตัดสินของ ITAT ข้างต้น บริษัทอยู่ระหว่างการด�าเนินการขอคืนเงินประกัน และภาษีหัก ณ ที่จ่ายส่วนที่เหลือจากกรมสรรพากร
ของประเทศอินเดีย โดยภาษี หัก ณ ที่จ่ายส่วนที่ลูกค้ารับผิดชอบจ่ายแทนบริษัท บริษัทจะส่งคืนลูกค้า ภายหลังคดีตัดสินถึงที่สุดโดย 
Supreme Court 

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554 กรมสรรพากรอินเดียได้ยื่นอุทธรณ์ค�าพิพากษาของ High Court เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งพิพากษา
ว่ารายได้จากการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมไม่ถือเป็นรายได้ประเภทค่าสิทธิต่อ Supreme Court แล้ว ขณะนี้เรื่องอยู่ในระหว่าง
การพิจารณาของศาล Supreme Court 

ศาลได้มีหนังสือลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2554 แจ้งให้ตัวแทนด้านภาษีของบริษัททราบถึงการอุทธรณ์ดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่าง 
การพิจารณาของ Supreme Court
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37  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน

ก)  การจัดตั้งบริษัท ไอพีสตาร์ (อินเดีย) ไพรเวท จ�ากัด (“IPI”)

 วนัที ่19 มกราคม 2559 บริษทัได้ด�าเนนิการจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั ไอพสีตาร์ (อนิเดยี) ไพรเวท จ�ากดั ซ่ึงมทีนุจดทะเบียน 3 ล้านรปีู  
 แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 3 ล้านหุ้นๆ ละ 1 รูปี ซึ่งบริษัทมีสัดส่วนในการถือหุ้น 3 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100

ข) การเสนอจ่ายเงินปันผลของบริษัท

 ที่ประชุมสามัญคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ  
 0.65 บาท เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 712 ล้านบาท ทั้งนี้การเสนอจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ 
 ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ค)  การเสนอจ่ายเงินปันผลของบริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ากัด (“LTC”)

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ LTC เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นจากผลการด�าเนินงาน 
 ประจ�าปี 2558 เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 22 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ง)  การเสนอจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ากัด (มหาชน) (“CSL”)

 ในการประชมุคณะกรรมการของ CSL เมือ่วนัที ่10 กุมภาพนัธ์ 2559 คณะกรรมการมมีตอินมุตักิารจดัสรรเงนิปันผลในอตัราหุ้นละ  
 0.20 บาทต่อหุ้น เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 119 ล้านบาท ทั้งนี้ การเสนอจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม 
 สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท

ข)  เมือ่วนัที ่19 เมษายน 2550 นายสพุงษ์ ลิม้ธนากุล ได้ยืน่ฟ้อง กทช. ส�านกังาน กทช. และกระทรวงเทคโนโลยฯี ต่อศาลปกครองกลาง 
 โดยอ้างเหตุเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานทางปกครองละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบบริษัทว่าประกอบกิจการ 
 โทรคมนาคมโดยฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ หลังจากที่มีการโอนขายหุ้นของ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้น 
 รายใหม่

 ศาลปกครองกลางได้มีค�าสั่งลงวันที่ 8 เมษายน 2552 เรียกให้บริษัทเข้ามาเป็นผู้ถูกฟ้องคดีร่วมโดยก�าหนดให้บริษัท เป็นผู้ถูกฟ้อง 
 คดีที่ 4 ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทได้ยื่นค�าให้การแก้ค�าฟ้องรวมทั้งพยานหลักฐาน ต่อศาลปกครองกลางซึ่งบริษัทได้ด�าเนินการ 
 ไปแล้วในเดือนกรกฎาคม 2552 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554 ศาลปกครองกลางได้มีค�าพิพากษายกฟ้อง 

 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ซ่ึงคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
 ศาลปกครองสูงสุดและเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 บริษัทได้ยื่นค�าแก้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

 บริษัทมีความเห็นว่าบริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบจากคดีดังกล่าว เนื่องจากเป็นการยื่นฟ้อง กทช. ส�านักงาน กทช. และกระทรวง 
 เทคโนโลยีฯ ในการละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ และไม่น่าจะเป็นเหตุที่กระทรวง เทคโนโลยีฯ บอกเลิกสัญญาอนุญาต 
 ให้ด�าเนินการกับบริษัทได้ เนื่องจากบริษัทได้ด�าเนินการถูกต้องตามสัญญาอนุญาตให้ด�าเนินการ

ค)  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 บริษัท โกลเด้นทาวน์ฟิล์ม จ�ากัด (“โจทก์”) ได้ยื่นฟ้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญา โดยอ้างว่า  
 บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) (“ไทยคม” หรือ “บริษัท”) และกรรมการของบริษัท และลูกค้าของบริษัท (“จ�าเลย”) ได้แพร่ภาพ 
 ภาพยนตร์ผ่านช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมซ่ึงเช่าสัญญาณจากไทยคม เป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ซ่ึงโจทก์ 
 เป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิ ทั้งน้ีศาลทรัพย์สินทางปัญญาได้นัดทั้งสองฝ่ายเพื่อไต่สวนมูลฟ้องในวันท่ี 21 มีนาคม 2559 ผู้บริหาร 
 มีความเห็นว่าบริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการดาวเทียมเท่านั้นและบริษัทไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ใด

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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38  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) การน�าเสนองบการเงิน 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) สินค้าคงเหลือ 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ 2559
  ทางบัญชีและข้อผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) สัญญาก่อสร้าง 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได้ 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเช่า 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) รายได้ 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชน์ของพนักงาน 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 2559
  เงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) ต้นทุนการกู้ยืม 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) ก�าไรต่อหุ้น 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหว่างกาล 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
  และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558)  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 2559
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 2559 
 (ปรับปรุง 2558)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 การรวมธุรกิจ 2559 
 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงาน 2559 
 (ปรับปรุง 2558) ที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 การส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 2559 
 (ปรับปรุง 2558) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 ส่วนงานด�าเนินงาน 2559 
 (ปรับปรุง 2558)   

กลุ่มบริษัทยังไม่ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ เนื่องจากยังไม่มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทและก�าหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส�าหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปีดังต่อไปนี้

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง ปีที่มีผลบังคับใช้

241 ํ E 



กลุม่บรษัิทได้ประเมนิในเบือ้งต้นถงึผลกระทบทีอ่าจเกดิข้ึนต่องบการเงนิรวมหรอืงบการเงนิเฉพาะกจิการ จากการถอืปฏิบติัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้  ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระส�าคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง ปีที่มีผลบังคับใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10  งบการเงินรวม 2559
 (ปรับปรุง 2558)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 การร่วมการงาน 2559  
 (ปรับปรุง 2558)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น 2559 
 (ปรับปรุง 2558)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 การวัดมูลค่ายุติธรรม 2559 
 (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 สัญญาเช่าด�าเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า 2559 
 (ปรับปรุง 2558) 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี 2559 
 (ปรับปรุง 2558) ของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบ 2559 
 (ปรับปรุง 2558) กฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 2559 
 (ปรับปรุง 2558) 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 2559 
 (ปรับปรุง 2558) 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน  2559
 ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 2559
 ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 2559 
 ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ข้อตกลงสัมปทานบริการ 2559 
 ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 2559 
 ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558) 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เงินที่น�าส่งรัฐ 2559 
 ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)  

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ก. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจ�าปีของบริษัทโดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น  
เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงคณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า 
บริษัทมีผลก�าไรสมควรที่จะท�าเช่นนั้น แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป

ปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิ 
หลังหักเงินส�ารองตามกฎหมาย (ถ้ามี) และจะต้องไม่เกินก�าไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะบริษัท ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผล 
ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อแผนการลงทุน และการด�าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญและขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด รวมถึง 
ความจ�าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทมีต่อสถาบันการเงิน

ข. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม

บริษัทย่อย/บริษัทร่วม ของบริษัทส่วนใหญ่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลสอดคล้องกับบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อย/ 
บริษัทร่วม จะพิจารณาและเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบโดยขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ�าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ  
ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมเห็นสมควร
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คําอธิบายย่อ

3G 
เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายผ่านอุปกรณ์แบบเคลื่อนท่ีในยุคท่ี 3  
ที่ให้บริการระบบเสียง และการส่งข้อมูลท้ังภาพและวีดีโอด้วย
ความเร็วสูง

4G
เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายผ่านอุปกรณ์แบบเคลื่อนท่ีในยุคที่ 4  
อาจจะเรียกในอีกชื่อหนึ่งว่า LTE (Long Term Evolution)  
ที่มีความเร็วในการส่งข้อมูลมากกว่าเทคโนโลยี 3G 4 - 10 เท่า

Analog (อนาล็อก) 
สญัญาณไฟฟ้าหรือข้อมลูทีม่ลีกัษณะการเปลีย่นแปลงอย่างต่อเนือ่ง

Backhaul
ช่องทางการเดนิทางของข้อมลูระหว่างสถานส่ีงสญัญาณ และสถานี
รับสัญญาณ

Bandwidth (แบนด์วิธ) 
ช่วงของความถี่ที่สัญญาณไฟฟ้าใช้ นอกจากน้ียังหมายถึงอัตรา
การส่งข้อมูลเมื่อสื่อสารผ่านสื่อกลางหรืออุปกรณ์เฉพาะ สัญญาณ 
อนาลอ็ก และสญัญาณดิจิตอลมแีบนด์วธิ ซ่ึงสามารถวดัโดยใช้หน่วย
เป็นเมกะบิตต่อวินาที

Broadband ()
วิธีในการส่งและรับข้อมูลได้อย่างไม่ติดขัด ที่มีความเร็วสูง  
โดยการใช้ Internet Protocol (IP)

Broadcast Beam 
ขนาดความกว้างของสัญญาณจากดาวเทียมท่ีฉายลงมาบนพื้นโลก 
ซึ่งเกิดจากการน�าเอาพื้นที่การให้บริการของ SPOT Beam จ�านวน
หนึ่งมารวมกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของพื้นท่ีการให้บริการ 
แต่จะเน้นการให้บริการในลักษณะการสื่อสารแบบทางเดียว

C-band
มีความถี่ระหว่าง 4 - 8 กิกะเฮิรตซ์ ซึ่งสัญญาณจากดาวเทียมที่ฉาย 
ลงมาบนพ้ืนโลกครอบคลุมพื้นท่ีกว้าง จานท่ีใช้รับสัญญาณจะต้อง
เป็นขนาดใหญ่ ความถี่น้ีเหมาะส�าหรับการสื่อสารท่ัวๆ ไป เช่น  
การส่งข้อมูล ภาพ และเสียง

CCTV
โทรทัศน์วงจรปิด

Code Division Multiple Access (CDMA)
รปูแบบของเทคโนโลยกีารสือ่สารอีกประเภทหนึง่ทีม่กีารให้บรกิาร 
อย่างแพร่หลาย จะท�างานโดยการแปลงคลื่นเสียงไปเป็นข้อมูล
ดิจิตอล และถูกน�าไปเข้ารหัสเฉพาะส�าหรับการใช้งานในแต่ละครั้ง 
ซึ่งท�าให้รองรับการใช้งานจากเครื่องลูกข่ายได้ในจ�านวนมาก

Compression 
การบีบอัดสัญญาณเพื่อให้สามารถส่งข้อมูลได้มากขึ้น โดยผ่าน 
ช่องสัญญาณดาวเทียมที่มีขนาดเท่าเดิม

Compressed Video
เป็นกระบวนการรับ-ส่งสัญญาณภาพ (Video) ที่เป็นดิจิตอล  
โดยการบีบอัดสัญญาณข้อมูลภาพที่มีจ�านวนมากให้เล็กลง และมี 
การใส่รหสัเข้าไป สญัญาณภาพทีถ่กูบบีอดัดงักล่าวจะช่วยประหยดั
ค่าใช้จ่ายได้มากกว่า โดยสามารถรับ-ส่งผ่านทางสายโทรศัพท์ที่ใช้
อยูปั่จจบุนัได้ การบบีอดัสญัญาณภาพเพือ่ให้ใช้แบนด์วิธน้อย  อาจ
ท�าให้คุณภาพของภาพที่ส่งมาด้อยลงไป  

Digital Broadcasting
การแปลงสัญญาณภาพโทรทัศน์เป็นตัวเลขเมื่อท�าการส่ง และการ
แปลงสัญญาณกลับเป็นภาพเมื่อได้รับ

Digital Direct-to-Home (DTH)
ระบบการส่งรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมตรงสู่บ้าน

Digital Subscriber Line (DSL)
เทคโนโลยีการส่งข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์ธรรมดา อาศัยความเร็ว
ระหว่าง 256 กิโลบิตต่อวินาที ถึง 24 เมกะบิตต่อวินาที ทั้งนี ้
ขึ้นกับเทคโนโลยี DSL สภาพสายโทรศัพท์ และระดับบริการท่ีใช้   
ผู้ใช้บริการชนิดนี้จะต้องอยู่ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร จากส�านักงาน 
ผู้ให้บริการโทรศพัท์ จึงเหมาะส�าหรบัตลาดในเขตเมอืงทีม่ปีระชากร
หนาแน่น

Downlink
การรับสัญญาณจากดาวเทียม คือ หลังจากท่ีสถานีภาคพื้นดิน 
ส่งสัญญาณขึ้นดาวเทียมแล้ว จานรับสัญญาณบนตัวดาวเทียม 
จะรับคล่ืนสัญญาณข้อมูลและเสียงไว้ จากนั้นจึงส่งลงมายังสถานี
ภาคพื้นดินที่ต้องการ ซึ่งเราเรียกว่า “การเชื่อมโยงขาลง” 

Downloading 
การโอน หรือดึงไฟล์ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นมาเก็บไว้ 
ที่เครื่องของผู้ใช้งาน

รายงานประจำาปี 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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Femto cell
อุปกรณ์ที่ช่วยขยายพื้นท่ีในการครอบคลุมเครือข่ายโทรศัพท์
เคลือ่นที ่ในพืน้ทีข่นาดเลก็ โดย Femto cell จะเชือ่มต่อกบัอปุกรณ์
สื่อสารเคลื่อนที่ผ่านเครือข่าย GSM CDMA หรือ UMTS จากนั้น 
จะส ่ งต ่ อ ไปยั งอิ น เทอร ์ เน็ ต  กลับมายั ง เครื อข ่ ายนั้ นๆ  
โดยไม่ผ่านเสาสัญญาณโทรศัพท์ปกติ

Fiber Optics 
เทคโนโลยีที่ใช้เคเบิลใยแก้วน�าแสงเพื่อส่งข้อมูล ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายสูง
ในการติดตั้ง  เปราะแตกง่ายกว่า  และต่อเข้ากันยากกว่าเส้นโลหะ
แบบเดิม

Free-to-Air 
รายการออกอากาศทางโทรทัศน์หรือวิทยุ ซ่ึงไม่มีการเข้ารหัส
สัญญาณ ดังนั้นเคร่ืองรับที่เหมาะสมสามารถรับสัญญาณดังกล่าว
ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Gateway 
มี 2 ความหมาย 1) ส�าหรับ Networking: Gateway เป็นตัวกลาง
ที่ท�าหน้าที่ส่งผ่านข้อมูลระหว่างเครือข่ายหน่ึงกับเครือข่ายอื่นๆ;  
2) ส�าหรบัระบบดาวเทียม (รวมถงึไอพสีตาร์) : Gateway คอื สถานี
แม่ข่าย หรือที่เรียกว่า “สถานีควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดิน” ที่เป็น
ตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างระบบดาวเทียมกับเครือข่ายภาคพื้นดิน 
(เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต)

High Definition Television (HDTV)
เป็นระบบโทรทศัน์ทีมี่การปรับปรงุพัฒนาให้ภาพทีส่่งออกมามคีวาม
ละเอียดสูงกว่า 2 เท่าของระบบโทรทัศน์ในปัจจุบัน และคุณภาพ
ของเสียงที่ออกมายังใกล้เคียงกับแผ่นดิสก์อีกด้วย  

High Throughput Satellite (HTS)
ดาวเทียม

Integrated Services Digital Network (ISDN) 
ระบบเครอืข่ายโทรศพัท์ดจิติอล ทีถ่กูออกแบบเพือ่การส่งสญัญาณ
เสียงและข้อมูล ผ่านสายโทรศัพท์พื้นฐาน 

Internet Protocol Television (IPTV) 
ระบบที่บริการโทรทัศน์ดิจิตอลผ่านเครือข่าย ส�าหรับผู้ที่อยู ่
ตามบ้าน IPTV จะเป็นการบริการร่วมกับบริการวิดีทัศน์ตาม
ประสงค์ และสามารถพ่วงไปกับการให้บริการของอินเทอร์เน็ต
ในรูปแบบต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต และระบบเสียงผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต  โดยปกติ IPTV จะไม่ใช่เป็นการให้บริการผ่านบริการ
อนิเทอร์เน็ต แต่จะเป็นบรกิารผ่านช่องทางอ่ืนๆ เช่น ผ่านสายเคเบลิ
ใยแก้วน�าแสง หรือสายเคเบิลทองแดง ผู้ให้บริการก็มักจะเป็นผู้ให้
บริการเคเบิลทีวี ผู้ให้บริการโทรศัพท์ หรือผู้ให้บริการไฟฟ้า

Ka-band (เคเอ-แบนด์)
มีความถี่ระหว่าง 18 - 31 กิกะเฮิรตซ์ ซึ่งใช้จานรับสัญญาณขนาด
เล็กกเ็พยีงพอในรบัสัญญาณส�าหรบัผู้ใช้ตามบ้าน ความถี ่Ka-band 
ที่ถูกส่งจากดาวเทียมลงมาบนพื้นโลกจะครอบคลุมพื้นที่เล็กกว่า
ความถี่ C-band ส�าหรับความถี่ Ka-band นี้นิยมใช้กับดาวเทียม
เพือ่ให้บรกิารด้านการส่ือสาร เช่น การรบั-ส่งสญัญาณระหว่างสถานี
ควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดิน (IPSTAR Gateway) กับดาวเทียม 
ไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) 

Ku-band (เคยู-แบนด์)
มีความถี่ระหว่าง 12 - 18 กิกะเฮิรตซ์ เหมาะส�าหรับการรับ-ส่ง
สัญญาณดิจิตอลตรงสู่ผู้ชมตามบ้าน ซึง่ใชใ้นการให้บริการโทรทศัน์
แบบ Direct-to-Home หรือการให้บริการอินเทอร์เน็ต   

Leased Line 
วงจรเช่า (วงจรสื่อสารข้อมูล)  ซึ่งเชื่อมต่อจุดสองจุดเข้าด้วยกัน

Local Multipoint Distribution Service (LMDS) 
เทคโนโลยีการรับ-ส่งข้อมูลแบบไร้สายด้วยความเร็วสูง ซึ่งใช้
สัญญาณไมโครเวฟในช่วงความถี่ระหว่าง 26 - 29 กิกะเฮิรตซ์  
ใช้ในการเช่ือมโยงแบบหนึง่จดุต่อไปยงัหลายๆ จดุทีม่รีะยะทางไกล

Multi-Channel Per Carrier (MCPC) 
ลักษณะของการส่งข้อมูลจ�านวนหลายๆ ช่องรวมกัน เข้าไป 
ในสัญญาณตัวเดียวกัน เช่น เราสามารถส่งสัญญาณโทรทัศน์ 
หลายๆ ช่อง เข้าไปในสัญญาณดจิติอลเพยีงสัญญาณเดยีว (carrier) 
เพื่อส่งขึ้นสู่ดาวเทียม

Point-to-Multipoint
การเชื่อมต่อที่ประกอบด้วยจุดเชื่อมต่อกลาง ซึ่งถูกต่อเข้ากับ 
จุดเชื่อมต่ออื่นๆ อีกหลายจุด ข้อมูลท่ีถูกส่งจากจุดเชื่อมต่อกลาง  
จะถูกรับโดยจุดเชื่อมต่ออื่นๆ ในขณะที่ข้อมูลที่ถูกส่งจากจุด 
เชื่อมต่ออื่นๆ จะถูกรับโดยจุดเชื่อมต่อกลางเท่านั้น

Point-to-Point
วงจรดาวเทียมที่เชื่อมโยงแบบหนึ่งจุดต่อหนึ่งจุด
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Shaped Beam
สญัญาณดาวเทยีมทีม่กีารปรบัแต่งรปูร่างตรงบริเวณพืน้ท่ีให้บรกิาร
บนพื้นโลก เพ่ือให้ครอบคลุมและเข้ากับลักษณะของภูมิประเทศ
นั้นๆ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วพื้นท่ีให้บริการมักจะครอบคลุมเป็นบริเวณ
กว้าง เน้นการให้บริการในลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง และ
เป็นบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่น้อย

Spot Beam
สัญญาณดาวเทียมที่มีความแรงของสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ให้
บริการที่จ�ากัด ซ่ึงเมื่อมองจากดาวเทียมจะมีพื้นที่ให้บริการเป็น 
วงกลมแคบๆ หลายๆ วงเรยีงตดิกันในลกัษณะรงัผึง้ เป็นรปูแบบของ
สัญญาณที่ให้บริการในลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง ในบริเวณ
ที่มีประชากรอาศัยอยู่จ�านวนมาก

Streaming
การเล่นวิดีทัศน์ หรือฟังเพลงตามเวลาจริง (Real Time) ในขณะที่ 
ก�าลังดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต ข้อมูลดังกล่าวจะถูกขยายและ 
เล่นกลับ (โดยผ่านทาง web browser) ในขณะท่ีก�าลังถ่ายโอน 
เข้ามาในคอมพิวเตอร์จากอินเทอร์เน็ต การรับ streaming จ�าเป็น 
ต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีก�าลังรับ-ส่งด้วยความเร็วสูงในการเช่ือมต่อ  
เพราะจะไม่มีการเก็บไฟล์ข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้รับ

Teleport 
สถานีบริการภาคพื้นดิน เพื่อใช้เป็นศูนย์ให้บริการรับ-ส่งสัญญาณ
โทรทศัน์ และวทิยผุ่านดาวเทยีมทีค่รบวงจร นอกจากนีย้งัให้บรกิาร
การเชือ่มต่อเครือข่าย และบริการอนิเทอร์เนต็คณุภาพสงู ให้แก่ผู้รบั 
ในท้องถิ่นห่างไกลอีกด้วย

Terminal
จุดสุดท้ายของเครือข่ายในระบบไอพีสตาร์ หมายถึง โมเด็ม
ดาวเทียม (อุปกรณ์ภายใน) และจานดาวเทียมกับสายเคเบิล 
(อุปกรณ์ภายนอก)

Transponder 
คือช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีติดอยู่ใน
ตวัดาวเทยีม ท�าหน้าทีใ่นการรบัสญัญาณจากสถานภีาคพืน้ดนิผ่าน
จานสายอากาศ และน�าสัญญาณน้ันมาแปลงความถ่ีให้ต�่าลง และ
ขยายสัญญาณให้มีก�าลังแรงขึ้น เพื่อส่งสัญญาณกลับมาสู่สถาน ี
รับสัญญาณปลายทางบนพื้นโลก ช่องสัญญาณดาวเทียมจ�านวน  
2  - 3 ช่องที่ครอบคลุมพื้นที่บริเวณเดียวกัน เรียกว่า “Beam” เช่น 
“India Beam” หมายถึงช่องสัญญาณต่างๆ ท่ีมีพื้นท่ีครอบคลุม 
ประเทศอินเดีย

Turnaround Service
เป็นบริการรับสัญญาณจากดาวเทียมดวงอื่นๆ เพื่อส่งสัญญาณนั้น 
ขึ้นสู่ดาวเทียมไทยคม

Turnkey Service 
การให้บริการแบบครบวงจร ที่ผู้ซื้อบริการสามารถน�าไปใช้งาน 
ได้เลย

TTC & M 
ย่อมาจากค�าว่า “Telemetry, Tracking, Command and  
Monitoring” เป็นระบบควบคุมการท�างานของดาวเทียม

Universal Service Obligation (USO) 
โครงการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อ
สาธารณประโยชน์ต่อสังคม 

Uplink
การส่งสัญญาณขึ้นสู ่ดาวเทียม ดาวเทียมส่ือสารจะท�าหน้าที ่
ถ่ายทอดทวนสัญญาณ (Repeater) ไปยังสถานีภาคพื้นดิน โดย
จะใช้ความถี่คลื่นไมโครเวฟส่งสัญญาณขึ้นสู่ดาวเทียม ซึ่งเรียกว่า 
“การเชื่อมโยงขาขึ้น”

Uploading
การถ่ายโอนไฟล์ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานไปยังฐาน
ข้อมูล หรือเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ และเป็นค�าตรงกันข้ามของ 
“Downloading”

Very Small Aperture Terminal (VSAT)
ระบบที่สามารถให้บริการได้ทั้งภาพ เสียง และข้อมูล โดยการ
รับ-ส่งสัญญาณจากดาวเทียม ซ่ึงประกอบด้วยการส่งข้อมูลจาก
คอมพิวเตอร์ และข้อมูลสื่อสารชนิดอื่นๆ

WiFi
ระบบการส่งสัญญาณประเภท ซึ่งจะอยู่ในช่วงความถี่ระหว่าง 
2.4 - 5 กิกะเฮิรตซ์ แถบความถี่ของไว-ไฟจะสูงกว่าความถี่ที่ใช้
ส�าหรับโทรศัพท์เคลื่อนท่ี วอล์คกี้ทอล์คกี้ และการส่งโทรทัศน์  
ซึ่งความถี่ที่สูงกว่านี้ท�าให้สามารถส่งข้อมูลที่มากขึ้นตามไปด้วย  
อย่างไรกต็าม ระบบไว-ไฟ จะรบั-ส่งสญัญาณได้แค่ในระยะทางสัน้ๆ  
คือ ประมาณ 100 ฟุต เท่านั้น 

WiMAX
เป ็นระบบส ่ งสัญญาณแบบไร ้สาย และเป ็นที่ รู ้ จั ก กันด ี
ในระบบที่เรียกว่า “IEEE 802.16e” และข้อแตกต่างจากระบบ
ไว-ไฟ คือ สามารถให้บริการได้ไกลที่สุดเกินกว่า 3 ไมล์  ในขณะที่
ไว-ไฟสามารถให้บรกิารได้ไกลทีส่ดุแค่ 100 ฟตุ ทัง้นี ้ระบบ WiMAX 
รองรับการใช้งานทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่ และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
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ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์หุ้นสามัญ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
  อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
  กรุงเทพมหานคร 10400
  โทรศัพท์ : (66) 2009 9999
  โทรสาร : (66) 2009 9991
  www.set.or.th/tsd

นายทะเบียนหลักทรัพย์หุ้นกู ้ : ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน)
  เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 
  กรุงเทพมหานคร 10900
  โทรศัพท์ : (66) 2299 1111
  โทรสาร : (66) 2617 9111
  www.tmbbank.com

ผู้สอบบัญชี : นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2826

  บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด
  เลขที่ 1 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50-51
  ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 
  กรุงเทพมหานคร 10120
  โทรศัพท์ : (66) 2677 2000
  โทรสาร : (66) 2677 2222
  www.kpmg.co.th
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ข้อมูลสําหรับนักลงทุน

นักลงทุนสามารถหาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) ได้ที่ : 

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  
บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)
63/21 ถนนรัตนาธิเบศร์ อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : (66) 2596 5073
โทรสาร : (66) 2591 0705
อีเมล์ : ir@thaicom.net
เว็บไซต์ : www.thaicom.net
Social Network : Facebook : Thaicom PLC.
  

ไทยคม ลงทะเบียนการซื้อขายหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  THCOM

Reuters    THCOM.BK

Bloomberg    THCOM TB

ข้อจ�ากัดในการโอนหุ้นต่างด้าว : 40%
สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี : 31 ธันวาคม
ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ  : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด

ผูล้งทนุสามารถศกึษาข้อมลูของบรษิทัเพิม่เตมิได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี (แบบ 56-1) ของบรษิทั
ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท
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