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คณะกรรมการและคณะผู้บริหารขอให้คำามั่นว่า
จะทำาหน้าที่ในการกำากับดูแลองค์กรอย่าง
รอบคอบ โปร่งใส ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณ
บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เพ��อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
The Board of Directors and the
Company’s Management promise
that we will continue to conduct
business with integrity, transparency,
and adherence to good corporate
governance and sustainable
development principles
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สารจากประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Message from the Chairman of Sustainable
Development Committee
ตลอดระยะเวลา 24 ปี ไทยคมให้บริการด้านการสื่อสาร
ผ่านดาวเทียมแบบครบวงจร ทั้งบรอดคาสต์ และบรอดแบนด์
ที่ครอบคลุมภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ไทยคมให้ความส�าคัญ
กับการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งภายใต้ ก รอบการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น 4 ด้ า น
ได้แก่ การเชื่อมต่อโครงข่ายการสื่อสารสู่ทุกชีวิต (Connectivity)
ความรับผิดชอบเพื่อเสริมสร้างสังคมที่ยั่งยืน (Responsibility)
การสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม (Innovation) และการก� า กั บ ดู แ ล
กิจการที่ดี (Corporate Governance) เพื่อมุ่งสู่ความเป็นผู้น�า
ธุรกิจดาวเทียมระดับโลกที่สร้างองค์ความรู้ คุณค่าร่วม และการ
บริหารทรัพยากรเพื่อสร้างประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
รวมถึงสังคมโดยรวม

Throughout the past 24 years, Thaicom has provided
end-to-end satellite communications solutions, both
broadband and broadcast, covering the Asia-Pacific area.
In the midst of economic, social, and environmental
changes, Thaicom continually places priority on effective
management through the 4 areas of our Sustainable
Development Framework: Connectivity, Responsibility,
Innovation, and Corporate Governance. These 4 areas
drive us toward becoming a world-class leader in the
satellite business that creates knowledge, adds value,
and manages resources for the benefit of all stakeholders,
including society at large.
“Connectivity” Particularly in 2015, Thaicom places
priority on managing its satellite network to ensure
sufficient and complete coverage with uninterrupted
service, preparing for the launch of THAICOM 8 into orbit
at 78.5 degrees East which will increase the number of
transponders available and thus provide everyone with
continuous access to communication, even in remote
areas and during times of crisis or natural disaster.

“Connectivity” โดยเฉพาะในปี 2558 ไทยคมให้ความ
ส�าคัญกับการจัดหาและบริการโครงข่ายดาวเทียมให้เพียงพอและ
ครอบคลุมการใช้งานเสมอ โดยได้เตรียมความพร้อมในการจัดส่ง
ดาวเทียมไทยคม 8 ขึ้นสู่วงโคจรที่ต�าแหน่ง 78.5 องศาตะวันออก
ซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณช่องสัญญาณส่งผลให้ทุกคนสามารถติดต่อ
สื่อสารได้อย่างต่อเนื่องแม้ในพื้นที่ห่างไกลและยามเกิดภัยพิบัติ
“Responsibility” Thaicom takes responsibility for
providing a higher quality of customer service through
ต่างๆ
early-stage adaptation of its incident management system
“Responsibility” ไทยคมได้ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ การให้
for application to broadband. The IT system is leveraged
บริการแก่ลูกค้าแบบยกระดับคุณภาพโดยเริ่มประยุกต์ระบบการ to track and resolve errors in the gateway system before
บริหารสถานการณ์ (Incident Management) มาใช้ในงานด้าน a problem arises. As a result, no significant errors occurred
บรอดแบนด์โดยได้น�าระบบไอที มาติดตามและแก้ไขข้อผิดพลาด in 2015.
ในระบบ gateway ก่อนที่จะเกิดปัญหา ซึ่งส่งผลให้ในปี 2558
“Innovation” Thaicom strives for innovative product
ไม่มีความผิดพลาดที่มีนัยส�าคัญเกิดขึ้นเลย
and service design that meets the needs of its various
“Innovation” ไทยคมมุ่งมั่นในการออกแบบนวัตกรรม target groups, including individual customers, households,
ในผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ organizations, and the public sector. Thaicom also
collaborates with educational institutions to conduct
กลุม่ เป้าหมายต่างๆ ทัง้ ลูกค้ารายบุคคล ครัวเรือน องค์กรและภาครัฐ
programs to foster knowledge sharing and learning about
รวมทั้งร่วมมือกับสถาบันการศึกษาจัดโครงการเพื่อส่งเสริมให้เกิด satellite and space innovations that can actually be
การแลกเปลี่ยนและเรียนรู้นวัตกรรมด้านดาวเทียมและอวกาศ used. In 2015, Thaicom held the Ready-to-Use Antenna
ทีส่ ามารถน�าไปใช้งานได้จริง โดยในปี 2558 ได้จดั โครงการ Ready Competition as a platform for Thai youth interested in
designing and building their own working satellite receiver.
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to use Antenna Competition ซึ่งเป็นเวทีส�าหรับเยาวชนไทย
“Corporate Governance” Thaicom emphasizes
ที่สนใจออกแบบและประดิษฐ์ต้นแบบจานรับสัญญาณดาวเทียม management practices based on good corporate
governance principles in order to drive the organization
พร้อมใช้
toward sustainability. The year 2015 was a successful
“Corporate Governance” ไทยคมให้ความส�าคัญกับ year in which the Company developed its corporate
กระบวนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อขับเคลื่อน governance beyond Thai standards, achieving recognition
องค์กรสู่ความยั่งยืน โดยในปี 2558 ถือเป็นปีแห่งความส�าเร็จ at the ASEAN level and maintaining an excellent score-or
ที่บริษัทพัฒนาธรรมาภิบาลจากระดับประเทศให้เป็นที่ยอมรับ Five Stars-in Thailand’s CGR. This gives the Company
ในระดับอาเซียน และยังคงสถานะดีเลิศ หรือห้าดาว ของ CGR confidence in beginning to extend its sustainability model
ประเทศไทย ท�าให้ในปี 2559 บริษัทมีความเชื่อมั่นที่จะเริ่มขยาย to its business partners in 2016 as well.
Through the hard work and dedication of the working
แนวคิดความยั่งยืนไปสู่กลุ่มคู่ค้าด้วย
team throughout 2015, Thaicom received recognition and
จากความมุ่งมั่นและทุ่มเทของทีมงานตลอดปี 2558 ไทยคม awards for business practices which align with sustainable
ได้รบั การยอมรับและได้รบั รางวัลด้านการด�าเนินธุรกิจทีส่ อดคล้อง development from a number of organizations both in
กับแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากหลายหน่วยงานทั้งในและ Thailand and overseas, including the 2015 Corporate
ต่างประเทศ ได้แก่ รางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility Award 2015 from the Via Satellite
Social Responsibility Award) ประจ�าปี 2015 จาก Via Satellite Excellence Awards and Top 2 Outstanding Achievement
Excellence Awards และ รางวัล Top 2 Outstanding Achievement Award from the 2015 ASEAN CG Scorecard. The Company
ของ ASEAN CG Scorecard ประจ�าปี 2558 รวมทัง้ บริษทั ยังได้รบั was also ranked in Thailand Sustainability Investment
2015 (THSI-2015) by the Stock Exchange of Thailand and
การจัดอันดับเป็นหุน้ ยัง่ ยืน Thailand Sustainability Investment
was one among a group of listed companies receiving the
2015 (THSI-2015) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ESG 100 Certificate for outstanding environmental, social,
เป็นหนึ่งในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ที่มีการด�าเนินงานโดดเด่น and governance (ESG) performance from Thaipat Institute.
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล โดยสถาบันไทยพัฒน์ At the same time, our directors received a number
ในขณะเดียวกันกรรมการบริษัท ได้รับรางวัลจากสถาบันกรรมการ of awards from the Thai Institute of Directors (IOD) in
บริษทั ไทย (IOD) ภายใต้โครงการประกาศเกียรติคณ
ุ คณะกรรมการ the 2015 Board of the Year Awards (including Board with
แห่งปี ประจ�าปี 2558 (ประกอบด้วย รางวัลเกียรติคณ
ุ พิเศษส�าหรับ Consistent Best Practices, Board of the Year for Distinctive
คณะกรรมการบริษัทที่มีผลงานดีต่อเนื่อง รางวัลคณะกรรมการ Practices, and Audit Committee of the Year). Further
indicating Thaicom’s strong and sustainable growth, the
แห่งชาติ ระดับดีเด่น และรางวัลคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี)
Company’s was ranked 8th in the world among fixed
พร้อมกันนีไ้ ทยคมยังมีผลการด�าเนินงานทีแ่ สดงให้เห็นถึงการเติบโต satellite service operators in terms of revenue.
อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน โดยได้รับเป็นบริษัทดาวเทียมล�าดับที่ 8
ของโลกในแง่รายได้
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เพื่อให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2559 เป็นไปตามแผน
โดยราบรื่นไทยคมมีแนวคิดในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน
โดยเน้นกระบวนการภายในการด�าเนินธุรกิจ (CSR In-process)
ให้ครอบคลุม รวมทั้งมีแผนการทบทวนความคาดหวังจากกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย เพื่อน�ามาใช้ในการก�าหนดแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัด
ที่มีความเฉพาะเจาะจงส�าหรับสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล้อง
กับการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต

In order to ensure that sustainable development
in 2016 is carried out smoothly and according to plan,
Thaicom has a model that places emphasis on business
operation processes to drive the organization toward
sustainability in all areas (CSR-in process). This includes
a plan to review stakeholder expectations for use in
setting operational plans and indicators that are specific
to current situations and aligned with strong and
สุ ด ท้ า ยนี้ ข อขอบคุ ณ ผู ้ ถื อ หุ ้ น พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ และ sustainable future growth.
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ ไ ด้ ส นั บ สนุ น ไทยคมบนรากฐานแห่ ง ความ
Finally, I would like to thank our shareholders, our
รับผิดชอบร่วมกันด้วยดีตลอดมา ไทยคมจะยังคงยึดมัน่ ตามพันธกิจ business partners, and the public agencies who have
“การเชื่อมตอโครงขายการสื่อสารใหครอบคลุมเพียงพอใน consistently supported Thaicom on a firm foundation
ทุกสถานการณ มุงรับผิดชอบผลิตภัณฑและบริการโดยคํานึง of collective responsibility. Thaicom continues to
adhere to the mission of “connecting communications
ถึ ง สิ่ ง แวดล อ มและสั ง คมที่ ยั่ ง ยื น สร า งสรรค น วั ต กรรมแห ง
networks with sufﬁcient coverage and capacity for
อนาคตและบริหารจัดการทรัพยากรอวกาศอยางมีประสิทธิภาพ every situation, providing products and services
และพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรและดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ โดยยึ ด หลั ก responsibly for environmental and social sustainability,
ธรรมาภิบาลตลอดหวงโซอุปทาน” เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้น�าธุรกิจ creating innovations for the future and managing
ดาวเทียมระดับโลกในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจและ space resources efﬁciently, and developing people
เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ในกลุ่มอุตสาหกรรมและสังคมโดยรวม and business processes with adherence to corporate
governance principles throughout the value chain”
ที่มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนสืบต่อไป
in order to become a world-class leader in satellite
operation through business and technological innovations
that benefit both the industry and society as a whole in
achieving strong and sustainable growth.

นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์
ประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Mr.Paiboon Panuwattanawong
Chairman of the Sustainable
Development Committee and
Chief Executive Officer
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จุดเด่นในรอบปี 2558 Highlights from 2015

1
1

การค�านวณอ้างอิงจากข้อมูลขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
Calculation based on data from the Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)

08 ำ W
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)

17.5
78.5
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ตลอดระยะเวลา 24 ปีที่ผ่านมา
บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจและเทคโนโลยี
สร้างองค์ความรู้และใช้ความเช�่ยวชาญ
ตลอดจนทรัพยากรของบริษัทในการยกระดับ
ธุรกิจดาวเทียมและการสื่อสาร
Over the past 24 years, Thaicom Public Company
Limited has focused on innovating in business and
technology, creating knowledge, and leveraging
expertise and resources to raise the bar within the
satellite and communications industries.
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รู้จักไทยคม About Thaicom
ไทยคม ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2534 ด้วยความภาคภูมใิ จ
ในชือ่ “ไทยคม” (THAICOM) ทีไ่ ด้รบั พระราชทานนามดาวเทียมสือ่ สาร
แห่งชาติดวงแรก จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2534 ชื่อไทยคมนั้น มาจากค�ำว่า Thai Communications หรือ ไทยคมนาคม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เชื่อมโยงประเทศไทย
กับเทคโนโลยีสมัยใหม่จนถึงปัจจุบัน

Thaicom was established on 7 November 1991, and
the proud name THAICOM was graciously bestowed on the
Company’s first satellite by King Bhumibol Adulyadej on
17 December 1991. The name Thaicom comes from “Thai
Communications”, serving as a symbol of Thailand’s link to
modern communications technology.

บริ ษั ท ไทยคม จ� ำ กั ด (มหาชน) เป็ น บริ ษั ท จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ชอื่ “THCOM” ปัจจุบนั บริษทั
มีหนุ้ สามัญจ�ำนวน 1,098,902,540 หุน้ แบ่งเป็นหุน้ ทีอ่ อกและช�ำระแล้ว
1,095,937,540 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ส่งผลให้บริษัทมีทุน
จดทะเบียน จ�ำนวน 5,494,512,700 บาท และมีทุนจดทะเบียนช�ำระ
แล้วจ�ำนวน 5,479,687,700 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31ธันวาคม 2558)

Thaicom Public Company Limited is listed on the Stock
Exchange of Thailand under the trade symbol THCOM. At
present, the Company has 1,098,902,540 ordinary shares,
consisting of 1,095,937,540 issued and paid-up shares. At a
book value of 5 baht per share, this results in 5,494,512,700
baht of registered capital and 5,479,687,700 baht of paid-up
capital for the Company (as of 31 December 2015).

ไทยคมกับธุรกิจโครงข่ายการสื่อสาร
ที่มุ่งสู่ความยั่งยืน

Thaicom Communications
Network for Sustainability

ตลอดระยะเวลา 24 ปีที่ผ่านมา บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)
มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจและเทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้และ
ใช้ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนทรัพยากรของบริษัทในการยกระดับธุรกิจ
ดาวเทียมและการสื่อสาร เพื่อรองรับการเติบโตและการให้บริการในยุค
เศรษฐกิจดิจิตอลและนวัตกรรม ซึ่งเน้นการได้รับข้อมูลที่รวดเร็วและ
สามารถน�ำมาสร้างคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ไทยคมได้สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ และต่อยอดเทคโนโลยี
ใหม่ๆ อยู่เสมอ โดยมุ่งตอบสนองต่อความท้าทายและการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ด้วยแนวคิดความยั่งยืน ไทยคมจึงเป็นผู้น�ำ
ธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชียที่ไม่เพียงให้บริการการสื่อสารผ่านโครงข่าย
โทรคมนาคมผ่านดาวเทียมระดับโลก แต่ยังสร้างการเติบโตเคียงข้าง
สังคมด้วย

Over the past 24 years, Thaicom Public Company Limited
has focused on innovating in business and technology, creating
knowledge, and leveraging expertise and resources to raise
the bar within the satellite and communications industries. To
support growth in the age of the Digital Economy, when rapid
information delivery is used to create economic value and
develop quality of life, Thaicom must continually innovate
its business and extend new technologies, maintaining fresh
and relevant services that meet the challenges and evolving
demands of both the present and the future. With clear
direction in sustainability, Thaicom is a leading Asian satellite
operator that not only provides world-class satellite
communications services, but grows alongside society as well.

การสื่อสารเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานในการด�ำรงชีวิตที่มีความส�ำคัญ
Communication is one of life’s basic needs and is essential
อย่างยิ่งต่อสภาพสังคมในทุกระดับจึงปฏิเสธไม่ได้ว่า การสื่อสารเป็น throughout every level of society. One could not reasonably
ส่วนส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และมีสว่ นช่วยสนับสนุนให้ deny that communication is essential to social and economic
เกิดความสมดุลและความเจริญก้าวหน้าของสิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วน development and plays an ongoing role in creating a balanced
and prosperous environment in every sector.  
อย่างไม่หยุดยั้ง
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อย่างไรก็ดีมีกลุ่มคนจ�านวนไม่น้อยที่ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบ
การสื่อสารที่ทันสมัยในปัจจุบัน จึงเป็นความท้าทายประการส�าคัญของ
ไทยคม ในการมีส่วนช่วยพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรทางเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจว่าคนทุกกลุ่มจะมีโอกาสเข้าถึงการ
สื่อสารอย่างไร้ขีดจ�ากัด เพื่อให้ทุกคนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ไทยคมตระหนักถึงความส�าคัญของการด�ารงอยู่
ร่วมกัน และเชื่อว่าพลังอันแข็งแกร่งจากทุกภาคส่วน คือรากฐานส�าคัญ
ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่อนาคต พร้อมก้าวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ร่วมกัน

However, at present, there remains a sizeable group
of people still lacking access to modern communications
technology. This is one of Thaicom’s most significant
challenges-helping to develop economic, social, and
environmental resources in such a way as to ensure that every
group of people has unlimited access to communications and
the accompanying ability to develop themselves and their
community for a better quality of life. Thaicom understands
the importance of living in community and believes that the
combined energies of all segments of society is an essential
ไทยคมมุง่ มัน่ ในการเป็นผูน้ า� ธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย เพือ่ เป็นหนึง่ force for driving organizations into the future and toward
ในผูน้ า� ของโลกในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจและเทคโนโลยีผา่ น sustainable growth together.
ดาวเทียมทีม่ กี ารน�าเสนอบริการในรูปแบบของบริการแพร่ภาพสัญญาณ
Thaicom strives to be a leading Asian satellite operator,
โทรทัศน์และบริการด้านสือ่ (Broadcast & Media) บริการบรอดแบนด์ maintaining its place as a world industry leader through a
และบริการด้านข้อมูล (Broadband & Data) รวมไปถึงบริการรวมกัน combination of innovation in both business and satellite
ของบรอดคาสต์และบรอดแบนด์ (Broadcast and Broadband technology delivered in the forms of broadcast & media,
Convergence) ตลอดจนมุ่งมั่นในการคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี broadband & data, and broadcast & broadband convergence
เพื่ อ เชื่ อ มต่ อ การสื่ อ สารใหม่ ๆ และสร้ า งอนาคตที่ ดี ก ว่ า เดิ ม ให้ ค น services. Thaicom also strives for excellence in developing
ทัง้ ในประเทศและภูมภิ าคอืน่ ๆ ทัว่ โลก ในขณะเดียวกันไทยคมได้บรู ณาการ innovative new technologies that can extend connectivity,
แนวคิ ด การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ในกระบวนการด� า เนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ creating a better future not only for the people of Thailand,
มาตรฐานสากลในการก�าหนดแผน วัดและประเมินผล รวมถึงรายงาน but for people in every region across the world. Meanwhile,
ผลต่อสาธารณะ ตั้งแต่ ปี 2556 และได้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง Thaicom has been integrating its Sustainable Development
Framework into operational processes under international
ให้สอดคล้องกับบริบททีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไป อาทิ ด้านเศรษฐกิจ สังคม
standards for planning, measurement and evaluation, and
การเมือง การเงิน ผู้บริโภค นวัตกรรมและเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม public reporting since 2013. There is continual review to
ไทยคมได้ให้ความส�าคัญในกรอบการด�าเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่ การ ensure that processes remain up to date and relevant in the
เชือ่ มต่อโครงข่ายการสือ่ สารสูท่ กุ ชีวติ (Connectivity) ความรับผิดชอบ face of shifting economic, social, political, financial, consumer,
เพือ่ เสริมสร้างสังคมทีย่ งั่ ยืน (Responsibility) การสร้างสรรค์นวัตกรรม technological, and environmental contexts.
(Innovation) และการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ี (Corporate Governance)
Through its strategic framework, Thaicom has prioritized
and focused on 4 main areas: Connectivity, Responsibility,
Innovation, and Corporate Governance.

013 ํ E
Sustainability Report 2015

Thaicom is a leading satellite operator that strives to come up
ไทยคม เป็นผูน้ ำ� ธุรกิจดาวเทียมทีม่ งุ่ มัน่ ในการคิดค้นนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพือ่ เชือ่ มต่อการสือ่ สารและสร้างโอกาสใหม่ๆ เพือ่ อนาคตทีด่ ี with innovations and new technology to extend connectivity
กว่าเดิมให้กับผู้คนทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก ตามสาย and create new opportunities for a better future for all people,
both in Thailand and in other regions around the world,
ธุรกิจทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่
through the Company’s 4 main lines of business, as follows.

1. ธุรกิจดาวเทียมและบริการเกี่ยวเนื่อง

1. Satellite Communications and Related Services

เป็นผู้ให้บริการและด�ำเนินโครงการดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติ
จัดสร้างจัดส่งดาวเทียมทัง้ แบบ Conventional Satellite (Broadcast)
และ Broadband Satellite ขึน้ สูว่ งโคจร เพือ่ ให้บริการเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียม (Transponder) บริการแพร่สัญญาณโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม
ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย แอฟริกา และยุโรป ในรูปแบบบริการส่งช่อง
สัญญาณโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมถึงบ้านผูร้ บั โดยตรง (Direct-to-Home,
DTH) บริการส่งช่องโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไปยังสถานีรับภาคพื้นดิน
และผูป้ ระกอบการเคเบิลทีวี ในประเทศต่างๆ (Channel Distribution)
บริการเครือข่ายโทรทัศน์ดิจิตอลทั่วโลก (Global Digital Television)
รวมทั้งการให้บริการดาวเทียมบรอดแบนด์

Thaicom is Thailand’s communications satellite operate,
sending both conventional (broadcast) and broadband satellites
into orbit in order to provide transponder leasing and broadcast
services across Asia, Australia, Africa, and Europe. The Company
provides direct-to-home (DTH), channel distribution, global
digital television, and broadband services.

To date, Thaicom has successfully launched and operated
a total of 7 satellites, 4 of which are currently in full operation.
In 2014, Thaicom launched 2 of its currently operating satellites
into orbit to cover Southeast Asia, Africa, South Asia, and Australia,
enabling the Company to provide thorough connectivity
ปัจจุบันไทยคมประสบความส�ำเร็จในการจัดส่งและให้บริการ throughout those regions. In 2016, the Company plans to
ดาวเทียมไทยคม จ�ำนวนทั้งสิ้น จ�ำนวน 7 ดวง โดยมีดาวเทียมที่อยู่ launch its next satellite, THAICOM 8.
ระหว่างปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้บริการเต็มรูปแบบ จ�ำนวน 4 ดวง ซึง่ ในปี 2557 2. Telephone Business
ที่ผ่านมาบริษัทได้จัดส่งดาวเทียมถึง 2 ดวง ซึ่งครอบคลุมทวีปเอเชีย
Thaicom offers telephone services through its investment
ตะวันออกเฉียงใต้ ทวีปแอฟริกา ทวีปเอเชียใต้ และทวีปออสเตรเลีย
in Shenington Investments Pte Limited (Shen), an international
ส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการให้บริการได้อย่างทั่วถึง และใน telecommunications holding company. The Company provides
ปี 2559 บริษัทมีแผนที่จะจัดส่งดาวเทียมไทยคม 8 ในล�ำดับถัดไป
basic wireless CDMA-450 telephone service and mobile
network service through Lao Telecommunications Company
2. สายธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ
Limited.
เป็นผู้ให้บริการธุรกิจโทรศัพท์ผ่านการลงทุนใน บริษัท เชนนิงตัน
อินเวสเม้นท์ พีทีอี จ�ำกัด (เชน) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการ
ถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม
ต่างประเทศ โดยบริษทั เป็นผูใ้ ห้บริการธุรกิจโทรศัพท์พนื้ ฐานไร้สายระบบ
CDMA-450 และบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยอยู่ภายใต้การด�ำเนินงาน
ของบริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ำกัด
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3. สายธุรกิจอินเทอร์เน็ตและบริการที่เกี่ยวเนื่อง

3. Internet Access and Related Services

Thaicom offers Internet access and related services
ไทยคมเป็นผู้ให้บริการธุรกิจอินเทอร์เน็ตและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
ผ่านบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้าของบริษัทซึ่งสามารถแบ่ง through its subsidiaries, associated companies, and joint
ventures. These services can be divided in to 4 groups as
ได้เป็น 4 กลุ่มธุรกิจย่อย ได้แก่
shown in the following diagram.

4. สายธุรกิจสื่อโฆษณาผ่านสมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์และ 4. Advertising Business via Telephone Directories
and Classified Ads
สิ่งพิมพ์ประเภทโฆษณาย่อย
Thaicom offers advertising services via telephone
เป็นผู้ให้บริการสื่อโฆษณาผ่านสมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์และ
directories
and classified ads, including internet yellow pages
สิ่งพิมพ์ประเภทโฆษณาย่อย รวมทั้งบริการข้อมูลทั่วไปทั้งสาระบันเทิง
and
other
website
services as well as general and entertainment
ผ่านการใช้โทรศัพท์ในการสอบถามข้อมูล รวมถึงบริการหน้าเหลือง
information services available through telephone query.
ทางอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์อื่นๆ
More details can be found at www.thaicom.net
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.thaicom.net
The connections between each of Thaicom’s 4 main
ทัง้ นีภ้ าพรวมความเชือ่ มโยงทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ 4 ธุรกิจหลักของ ไทยคม areas of business can be illustrated as shown in the following
สามารถแสดงผ่านแผนภาพการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มไทยคม ดังนี้
diagram of the Thaicom Group’s business operations.
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ส�ำนักงาน:
บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)
•

สถานีดาวเทียมไทยคม : 63/21 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

•

สถานีดาวบริการภาคพื้นดินไทยคม : 50 หมู่ท่ี 1 ต.บ่อเงิน
อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

•

ไทยคมซิตี้เซ็นเตอร์ : 349 ชั้น 28 อาคารเอสเจ อินฟินิทวัน
บิสสิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
จ.กรุงเทพมหานคร

ไทยคมกับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือ
มีส่วนในกิจกรรมขององค์กร

ไทยคมให้ความส�ำคัญกับการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อ
ส่ ง เสริ ม ภารกิ จ ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งยั่ ง ยื น ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งมากไปกว่าการด�ำเนินงานและปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
ที่เกี่ยวข้องแล้ว ไทยคมให้การสนับสนุนข้อมูลเชิงเทคนิคจากผู้ที่มี
ประสบการณ์โดยตรงให้แก่หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อใช้ใน
การก� ำ หนดทิ ศ ทางของอุ ต สาหกรรมดาวเที ย มเพื่ อ การสื่ อ สารใน
ระยะยาว รวมไปถึงการประกาศเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการด�ำเนินธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืนในด้านต่างๆ เช่น การต่อต้านทุจริต หรือ สิทธิมนุษยชน
ดังจะเห็นได้จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือมีส่วนในกิจกรรมของ
องค์กรต่างๆ ดังนี้

Offices:
Thaicom Public Company Limited
• Thaicom Satellite Station: 63/21 Rattanathibet Rd.,
Nonthaburi, Thailand
• Thaicom Teleport and DTH Center: 50 Moo 1, Lat
Lum Kaew, Pathum Thani, Thailand
• Thaicom City Center: 349, Floor 28, SJ Infinite One
Business Complex, Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok, Thailand

Memberships and Affiliations
Thaicom places importance on building partnerships to
support its mission of practicing business sustainably both
domestically and abroad. Beyond simply complying with
relevant regulations, Thaicom also provides organizations
and agencies, both in Thailand and abroad, with information
and data from experts to be used in laying out long-term
directions for the satellite communications industry. Thaicom
has also pledged to support sustainable business practices in
a number of areas, such as anti-corruption or human rights.
Thaicom’s commitment to supporting the common good
and advancement within its sphere of influence is evident
through its membership or involvement in the activities of
the following organizations.

หน่วยงาน Organization
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ International Telecommunication Union (ITU)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Ministry of Information and Communication Technology (MICT)
ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
Office of the National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC)
เครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย Partnership Against Corruption for Thailand (PACT Network)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Thai Institute of Directors (IOD)
องค์การยูนิเซฟ ภายใต้โครงการส่งเสริมการด�ำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก UNICEF Child-Friendly Business Project
สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ The Telecommunications Association of Thailand Under the Royal Patronage
สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียมแห่งประเทศไทย Satellite Television Association (Thailand)
Asia-Pacific Telecommunity (APT)
Asia-Pacific Satellite Communication (APSCC)
Cable and Satellite Broadcasting Association of Asia (CASBAA)
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ Securities and Exchange Commission (SEC)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Stock Exchange of Thailand (SET)
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ Federation of Accounting Professions Under the Royal Patronage of His Majesty the King
ส�ำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) National Innovation Agency
World Teleport Association (WTA)
Certified Companies of Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทยคมฉบับนี้ ให้ความ
สำาคัญต่อการสะท้อนผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน
อันประกอบไปด้วยเนื้อหาสำาคัญ ได้แก่ กลยุทธ์ นโยบาย
แนวทางการบริหารจัดการ ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยรายงานฉบับนี้อ้างอิงตามกรอบ
การรายงานสากล GRI
The purpose of this report is to reflect the Company’s
sustainability performance, including strategies;
policies; management directions; economic, social,
and environmental impacts. This report is based on
the internationally recognized GRI.
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ About this Report
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ไทยคม ประจ�ำปี 2558 นับ
ว่าเป็นรายงานฉบับที่ 3 ของบริษัท โดยมีการจัดท�ำครั้งแรกมาตั้งแต่
ปี 2556 โดยเนื้อหาในรายงานฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการเปิดเผย
ผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนตามกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนใหม่
ทีผ่ า่ นการพิจารณา การทบทวน และปรับปรุง จากคณะกรรมการการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (Sustainable Development Committee : SDCOM)
และคณะท�ำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development
Working Group: SDWG) โดยน�ำปัจจัยทีส่ ำ� คัญต่างๆ ในการด�ำเนินธุรกิจ
อาทิ การด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทชั้นน�ำทั้งในและ
นอกกลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมโทรคมนาคม ข้ อ ก� ำ หนดของส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) ประเด็นความยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม ฯลฯ
มาใช้พิจารณาในการก�ำหนดกรอบการด�ำเนินงานใหม่ที่ส�ำคัญด้านการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนของไทยคมในรอบปีที่ผ่านมา

Thaicom Sustainable Development Report 2015 is the
Company’s third report on sustainability since the creation
of its first report of this kind in 2013. This report is intended
to disclose the Company’s sustainability performance based
on the Sustainable Development Framework developed,
reviewed, and revised by the Company’s Sustainable
Development Committee (SDCOM) and Sustainable
Development Working Group (SDWG). When developing the
framework, a number of factors, such as sustainability efforts
of other leading companies both within and outside the
telecommunications industry, regulations from the National
Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC),
and sustainability issues within the telecommunications
industry, were taken into consideration to help Thaicom
achieve more sustainable operations over the past year.

รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของไทยคมฉบับนี้ ให้ความส�ำคัญต่อ
การสะท้อนผลการด�ำเนินงานด้านความยัง่ ยืน อันประกอบไปด้วยเนือ้ หา
ส�ำคัญ ได้แก่ กลยุทธ์ นโยบาย แนวทางการบริหารจัดการ ผลกระทบ
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลการด�ำเนินงาน
ของบริษทั จากการบริหารจัดการดังกล่าว โดยรายงานฉบับนีอ้ า้ งอิงตาม
กรอบการรายงานสากล GRI (Global Reporting Initiative) ฉบับ G4
และเนื้อหามีความสอดคล้องตามเกณฑ์ (‘in accordance’ criteria)
ในแบบหลัก (Core)

The purpose of this report is to reflect the Company’s
sustainability performance, including strategies; policies;
management directions; economic, social, and environmental
impacts; and the operating results of the Company. This
report is based on the internationally recognized GRI (Global
Reporting Initiative) G4 Sustainability Reporting Guidelines,
and the substance of the report was prepared in accordance
with the ‘Core’ criteria of the G4 guidelines.

โดยขอบเขตของเนือ้ หารายงานครอบคลุมเฉพาะผลการด�ำเนินงาน
ของบริษทั ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2558 ภายใต้
การบริหารจัดการของ ไทยคม เฉพาะในประเทศไทย ประจ�ำปี 2558
โดยไม่รวมผลการด�ำเนินงานของบริษัทในเครือ อย่างไรก็ดี ในอนาคต
มีแผนงานที่จะรวมผลการด�ำเนินงานของบริษัทในเครือและปรับปรุงวิธี
การรายงานประจ�ำปี เพื่อให้ข้อมูลมีความครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

The scope of this report is limited to the Company’s
performance from 1 January to 31 December 2015, extending
only to operations under Thaicom management within
Thailand. This report does not include performance of
other companies within the Thaicom group. There are plans,
however, to include performance of companies within the
group in future reports and to further improve the reporting
process to provide more thorough data.     
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ไทยคม ได้จัดท�ำกระบวนการการมีส่วนร่วมของคณะท�ำงาน ใน
การร่วมกันก�ำหนดเนื้อหารายงานตามหลักการ GRI ฉบับ G4 และได้น�ำ
เรือ่ งทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจ เช่น กลุม่ โทรคมนาคม (Telecommunication
Services) กลุ่มสื่อสารมวลชน (Media) มาพิจารณาตั้งแต่กระบวนการ
ระบุบริบทความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับองค์กร (Identification) การจัด
ล�ำดับความส�ำคัญของประเด็นที่องค์กรควรด�ำเนินการ (Prioritization)
และการตรวจสอบความครบถ้วนของสิ่งที่ด�ำเนินการ (Validation)
ตามกรอบ GRI ฉบับ G4 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ขั้ น ตอนกระบวนการระบุ บ ริ บ ทความยั่ ง ยื น ที่

Using the G4 Guidelines as a basis, Thaicom determined
the content to be reported through a collaborative process
involving the SDWG.  Matters related to the Company’s business,
in areas such as telecommunications services and media,
were considered for inclusion through a  three-step process
of identification, prioritization, and validation based on the
G4 Guidelines. The process can be summarized as follows:

Step 1 Indentification: The SDWG determined which
issues have a significant bearing on the sustainability of the
Company’s operations. Issues were considered based on
Thaicom’s Sustainable Development Framework, recently
updated in 2015. Matters specifically related to the
telecommunications and media sectors were also taken into
account. By considering each issue through the lenses of
sustainability context and stakeholder inclusiveness, the
SDWG developed a set of specific topics most likely to
impact Thaicom’s sustainability.

เกี่ยวข้องกับองค์กร : คณะท�ำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ก�ำหนดเรื่อง
ทีม่ สี าระส�ำคัญส�ำหรับการด�ำเนินงาน อิงตามกรอบการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ของ ไทยคม (Sustainable Development Framework) ซึ่งได้มีการ
ปรับปรุงเพิ่มเติมในปี 2558 รวมถึงเรื่องเกี่ยวเนื่องต่อกลุ่มอุตสาหกรรม
โทรคมนาคม (Telecommunication) และสื่อสารมวลชน (Media)
ผ่านการพิจารณาภายใต้เกณฑ์ของบริบทด้านความยัง่ ยืน (Sustainability
Context) และความครอบคลุ ม ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย (Stakeholder
Inclusiveness) จนสามารถก�ำหนดชุดประเด็นความยั่งยืนที่คาดว่า
Step 2 Prioritization: The SDWG then conducted a
จะเกี่ยวข้องต่อไทยคม
materiality test on the topics identified to determine their
relative
significance to the Company’s sustainability, whether
ขั้นตอนที่ 2 เป็นขัน้ ตอนการจัดล�ำดับความส�ำคัญของประเด็นที่
องค์กรควรด�ำเนินการ : คณะท�ำงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ได้หยิบยกชุด they should be included as matrial aspects in the reporting
ประเด็นความยัง่ ยืนทีค่ าดว่าจะเกีย่ วข้องต่อ ไทยคม มาพิจารณาผ่านการ process, and the scope of the reporting process. Determination
of materiality for a given aspect was based on its influence
ทดสอบสารัตถภาพ (Materiality Test) เพือ่ คัดกรองประเด็นทีม่ สี ารัตถภาพ
on stakeholder assessment and decisions, as well the degree
(Material Aspects) และขอบเขตการด�ำเนินงาน ผ่านเกณฑ์การ to which that aspect affects the organization’s economic,
พิจารณาคือ อิทธิพลต่อการประเมินและการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย environmental, and social impact. The relative materiality
และนัยส�ำคัญต่อผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ที่มี of aspects affecting Thaicom’s sustainability is displayed in
ต่อองค์กร โดยสามารถสรุปความสัมพันธ์ตามรายละเอียด ดังนี้
the following figure.
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ขั้นตอนที่ 3 เป็นขั้นตอนการตรวจสอบความครบถ้วนของสิ่งที่

Step 3 Validation:  The SDWG then examined the material
aspects for completeness against important issues throughout
the entire value chain, including factors that could significantly
impact the Company and its sustainability as well as planning
for possible future events. Material aspects were also evaluated
against topics affecting assessment and decisions of both
internal stakeholders within the internet & media, advertising,
satellite, and telephone businesses and  external shareholders
such as customers, partners, suppliers, and the community.
This analysis ensured completeness in the list of material
aspects and the scope defined, with the resulting reporting
process reflecting Thaicom’s Sustainable Development
Framework in the areas of connectivity, responsibility,
innovation, and corporate governance.

ด�ำเนินการ : คณะท�ำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้พิจารณาประเด็นที่มี
สาระส�ำคัญตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเรือ่ งความสมบูรณ์ ทีค่ รอบคลุม
การพิจารณาเรื่องที่ส�ำคัญในห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมด ผลกระทบอย่างมี
นัยส�ำคัญต่อองค์กรและความยั่งยืน รวมถึงการวางแผนล่วงหน้าส�ำหรับ
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และเรื่องเกี่ยวเนื่องกับการประเมิน
หรือการตัดสินใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ จนสามารถสรุปประเด็น
สาระส�ำคัญที่มีความครบถ้วนและขอบเขตการด�ำเนินงาน ซึ่งภายใน
ประกอบด้วย สายธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ สายธุรกิจโฆษณาผ่าน
สมุดรายนามโทรศัพท์ และสิ่งพิมพ์ประเภทโฆษณาย่อย สายธุรกิจ
ดาวเทียม และสายธุรกิจโทรศัพท์ และภายนอกประกอบด้วย ลูกค้า
คูค่ า้ ผูจ้ ดั จ�ำหน่าย ประชาชน เป็นต้น โดยการด�ำเนินงานทัง้ หมดสามารถ
ตอบสนองภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทยคม ได้แก่ การ
เชือ่ มต่อโครงข่ายการสือ่ สารสูท่ กุ ชีวติ (Connectivity) ความรับผิดชอบ
Overall, with respect to economic, social, and environเพือ่ เสริมสร้างสังคมทีย่ งั่ ยืน (Responsibility) การสร้างสรรค์นวัตกรรม mental perspectives, the material aspects included in this
(Innovation) และการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Corporate Governance) report are greater in detail, number, and level of coverage
ทั้งนี้ประเด็นสารัตถภาพ (Material Aspects) ที่มีการรายงาน than in past reports. Coverage is also more clearly linked to
ในฉบับปี 2558 มีการเพิ่มรายละเอียดจ�ำนวนและความครอบคลุม shareholder groups than before.
ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมากขึ้นกว่ารายงานฉบับ
ก่อนหน้า และมีความครอบคลุม สอดคล้องกับกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียชัดเจน Quality Control
ยิ่งขึ้น
The Company’s Corporate Communications - Sustainable
Development & Public Relations Department was responsible
การควบคุมคุณภาพของการจัดท�ำรายงาน
for coordinating and compiling this report to ensure that
ส�ำนักสือ่ สารองค์กร ฝ่ายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและประชาสัมพันธ์ it is accurate, complete, and trustworthy. This report was
เป็นหน่วยงานกลางในการควบคุมคุณภาพการจัดท�ำรายงานให้มีความ compiled and checked for accuracy based on criteria set
ถูกต้อง สมบูรณ์ และมีความน่าเชือ่ ถือ โดยการรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ by SDCOM and SDWG, then presented by SDCOM to the
ความถูกต้องของข้อมูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด และรายงาน Company’s Executive Committee and Board of Directors for
ต่อคณะท�ำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการการพั ฒ นา approval.
อย่างยั่งยืน เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
บริษัทต่อไป
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สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้ได้จากเว็บไซต์ของไทยคม
สอบถามข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นต่อรายงานเพิ่มเติมได้ที่
ส�ำนักสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)
63/21 ถนนรัตนาธิเบศร์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 This report can be downloaded from Thaicom’s
website
โทรศัพท์ : (+66) 2596-5060
For further information or comments regarding this report,
อีเมล์ contact@thaicom.net
please contact:
และเว็บไซต์ www.thaicom.net, www.ipstar.com
Corporate Communications, Thaicom Public Company
Limited
63/21 Rattanathibet Rd., Nonthaburi, Thailand 11000
Telephone: (+66) 2596-5060
e-mail: contact@thaicom.net
Website: www.thaicom.net, www.ipstar.com
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ไทยคมยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจด้วยความซ�่อสัตย์ โปร่งใส
และเป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งเน้น
การต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
Thaicom is intent on conducting business honestly,
transparently, and according to good governance
principles, with a strong emphasis on fighting
corruption in all forms.
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วิถีสู่ความยั่งยืน Approach to Sustainability
ที่ผ่านมา ไทยคม ให้ความส�าคัญต่อเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และมีความมุ่งหวังต่อการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยค�านึงถึงผลกระทบ (Impact) ต่อทั้งองค์กรและสังคม
ภายนอก ผ่านการปรับปรุงวิสยั ทัศน์การบริหารเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
และการก�าหนดนโยบายแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยยึดนโยบาย
การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ของบริ ษั ท เพื่ อ ก� า หนดแนวทางการท� า งาน
ทั้งกระบวนการภายในและภายนอกตั้งแต่การก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์
และเป้าหมาย

Thaicom places great importance on sustainable
development. The Company is constantly exploring ways to
improve process efficiency throughout the organization, mindful
of impacts on both the organization itself and society at large.
By refining the sustainable development management vision
and establishing a sustainable development policy built on
social responsibility, the Company has embedded a clear
working plan for both internal and external processes into
นอกจากนี้ ไทยคม ได้ริเริ่มหยิบยกเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนมา its policies, strategies, and targets.
บูรณาการเข้าสูก่ ารบริหารจัดการในธุรกิจผ่านการคัดประเด็นส�าคัญจากการ
Thaicom has also begun to integrate sustainable
ประเมินในส่วนขององค์กร และส่วนของผู้มีส่วนได้เสีย อันน�าไปสู่การ development into its management practices. Key issues are
ก�าหนดระบบบริหารจัดการ การวางแผนการปฏิบตั ขิ องแต่ละหน่วยงาน selected based on concerns of both the organization and its
และการก� า หนดตั ว ชี้ วั ด ในการประเมิ น ผล ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น การสร้ า ง stakeholders. These key issues are then incorporated into
บรรยากาศแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั่วทั้ง plans for management systems, unit operations, and
องค์กร เพื่อบรรลุเป้าหมายธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ได้รับการยอมรับ performance indicators. This creates an environment which
และได้รับการยกย่องจากผู้มีส่วนได้เสียส�าคัญ
fosters involvement throughout the organization, driving
sustainable growth and garnering recognition from key
stakeholders.
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วิสัยทัศน์
“มุ่งสู่การเป็นผู้น�ำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย”
ที่ จ ะเป็ น หนึ่ ง ในผู ้ น� ำ ของโลกในการเชื่ อ มต่ อ โครงข่ า ยการสื่ อ สาร
มีความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการ มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม
การสื่ อ สาร อี ก ทั้ ง ยั ง ยึ ด มั่ น ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรและ
หลักธรรมาภิบาล เพือ่ รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมสังคมและ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

พันธกิจ

Vision
Thaicom aims “to be a leading Asian satellite operator”
influencing and innovating communications on a global scale,
providing products and services responsibly, and developing
people and ethical practices to accommodate economic
growth and cultivate a sustainable society.

Mission

1. สร้างการเติบโตทางธุรกิจที่ดีให้ผู้ถือหุ้น

1. Drive solid growth for shareholders

2. พัฒนานวัตกรรมเพื่อให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า และ
ตลาดใหม่

2. Develop innovative solutions for customers and
new markets

3. ส่ ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ์ ข องไทยคมให้ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ใน
ทุกภาคส่วน

3. Build a positive corporate image among all
stakeholders

4. เสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาความสามารถในการท� ำ งานและ
ความผูกพันของพนักงานเพื่อมุ่งสู่องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง
(High Performance Organization)

กลยุทธ์

4. Strive to be high performance organization by
nurturing employee potential and relationships

Strategy

“น�ำเทคโนโลยีดา้ นดาวเทียมการสือ่ สาร ผสมผสานกับประสบการณ์
“Create value for society by combining satellite
อันเชีย่ วชาญของบุคลากร เพือ่ การท�ำประโยชน์ ในการสร้างโอกาสให้แก่ communications technology with expertise to empower
ประชาชนและชุมชน เพือ่ การพัฒนามาตรฐานความเป็นอยูข่ องประชาชน communities, raising the standard of living, nurturing
the environment, and improving quality of life.”
เสริมสร้างสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตและสังคมที่แข็งแกร่งและมั่นคง”

ค่านิยมองค์กร

Core Values

“เป็นเลิศในเทคโนโลยี เต็มที่ทุกความท้าทาย มุ่งหมายนวัตกรรม
“Excellence in Technology, Passion to Challenge, Initiative
in Innovation, Commitment to Contribute”
น�ำความรู้คู่คุณธรรมสู่สังคมไทย”
จากวิสัยทัศน์ที่ก�ำหนดให้บริษัท เป็นผู้น�ำในธุรกิจดาวเทียม เพื่อ
การสือ่ สารทีส่ ร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ดาวเทียม เพือ่ การ
เติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจและสังคม ไทยคมจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Committee
: SDCOM) ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการบริษัทและกรรมการที่เป็น
ผูบ้ ริหารระดับสูงรวมอย่างน้อย 5 คนและได้รบั อนุมตั โิ ดยคณะกรรมการบริหาร
และ คณะกรรมการบริษทั เพือ่ ก�ำหนดเป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจน
แผนการด�ำเนินงานเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนทีส่ อดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจ
ทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อม ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
ตลอดจนก�ำหนดแผนงานในการจัดท�ำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และด�ำเนินการจัดท�ำรายงานตามกรอบการรายงานสากล GRI (Global
Reporting Initiative) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารแก่ผู้ที่มีส่วนได้เสีย
ให้รบั รูค้ วามก้าวหน้าในการด�ำเนินงานด้านความยัง่ ยืน ทัง้ ในมิตเิ ศรษฐกิจ
สังคม และสิง่ แวดล้อม นอกจากนี้ SDCOM ยังมีหน้าทีใ่ นการรายงานข้อมูล

Thaicom’s vision is to be a leading Asian satellite operator,
providing communications infrastructure that affords everyone
the opportunity to access and benefit from satellite technology,
and laying a foundation upon which businesses and society
can grow sustainably. To make this vision reality, Thaicom
appointed a Sustainable Development Committee (SDCOM)
tasked with directing and overseeing the Company’s plans
for sustainable development, both internally and externally,
and ensuring plans are aligned with the Company’s business
operations. SDCOM is composed of at least 5 members
chosen from among the Company’s directors and senior
executives and approved by the Executive Committee and
the Board of Directors. The committee is responsible for
planning and producing an annual sustainable development
report to be used as a tool to communicate the
Company’s sustainability progress to stakeholders, ensuring
that the reporting process follows the guidelines set by the
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Global Reporting Initiative (GRI). SDCOM is also responsible for
presenting information gathered during the reporting
process and reporting the Company’s sustainability
progress to the Executive Committee and the Board of Directors
at least 4 times per year, so the managements can direct
นอกจากนี้ ไ ทยคมยั ง ได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะท� า งานการพั ฒ นา adjustments to improve sustainabledevelopment within
อย่างยั่งยืน (Sustainable Development Working Group : SDWG) the organization.
มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการขับ เคลื่อนการด�าเนินงานด้านการพัฒนา
Thaicom also has a Sustainable Development Working
อย่างยั่งยืนที่ส�าคัญ อาทิ การตรวจสอบ วิเคราะห์ประเมินผลการ Group (SDWG) responsible for carrying out important
ด�าเนินงานและรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน การปรับปรุงและตรวจสอบ processes to drive sustainable dvelopment. Examples of
กลยุทธ์ของภารกิจให้สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท SDWG tasks include auditing, analyzing, and assessing
เป็นต้น
sustainable development performance as well as revising
strategies to ensure alignment with the Company’s sustainable
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.thaicom.net
development directions.
ทีไ่ ด้จากกระบวนการจัดท�ารายงานความยัง่ ยืน และรายงานความยัง่ ยืน
ให้คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและ
แสดงข้ อ คิ ด เห็ น เพื่ อ น� า มาใช้ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การด� า เนิ น งาน
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในองค์กรต่อไปอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

More details can be found at www.thaicom.net

โครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทยคม
Thaicom’s Sustainable Development Management Structure
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เนื่องจากไทยคมให้ความส�ำคัญในเรื่องของการขับเคลื่อนงาน
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้การขับเคลื่อนและด�ำเนินงานด้าน
ความยั่งยืนเป็นไปด้วยความราบรื่นและรวดเร็ว บริษัทได้มีการปรับปรุง
โครงสร้างการบริหารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปี 2558 โดยก�ำหนด
ให้คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDCOM) และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) ขึ้นตรง
กับคณะกรรมการบริษัท (Executive Committee)

การสานสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสีย

In 2015, the Company reworked its management
structure to better facilitate smooth and timely execution
of sustainable practices, with the Sustainable Development
Committee (SDCOM) and the Risk Management Committee
(RMC) now reporting directly to the Executive Committee.
This change reflects closer alignment between structure and
priority, supporting the Company’s ability to drive sustainable
development more efficiently.

Stakeholder Engagement

ไทยคมเชือ่ ว่าการทีอ่ งค์กรจะเดินหน้าไปสูเ่ ป้าหมายของการเติบโต
อย่างยั่งยืนอย่างแข็งแกร่งนั้น จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแนวทางในการ
ด� ำ เนิ น งานที่ ส ามารถตอบสนองต่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ๆ กลุ ่ ม อย่ า ง
เหมาะสมและครบถ้วน ดังนั้นในปี 2558 ไทยคมโดยมติของที่ประชุม
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ให้มีการทบทวนและระบุกลุ่ม
ผูม้ สี ว่ นได้เสียให้ครอบคลุมกระบวนการด�ำเนินงานทัง้ ภายในองค์กรและ
นอกองค์กร โดยใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีส่วนได้เสียที่ส�ำคัญของ
องค์กรอย่างเป็นธรรม พบว่า ผู้มีส่วนได้เสียของไทยคม ประกอบด้วย
8 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย พนักงาน ผู้ถือหุ้น หน่วยงานราชการและ
หน่วยงานก�ำกับ ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า พันธมิตร สังคม

Thaicom believes that achieving strong and sustainable
growth requires the ability to respond appropriately to
all types of stakeholders. As such, Thaicom reviewed and
updated its stakeholder group definitions in 2015 to ensure
complete coverage of those impacted, both internally and
externally, by processes related to the Company’s business
operations. SDCOM defined Thaicom’s key stakeholders
based on objective selection criteria, finding that Thaicom’s 8
key stakeholder groups are Employee, Shareholder, Government
and Regulatory Agency, Customer, Creditor, Supplier, Partner,
and the Community.

ทัง้ นีไ้ ทยคมได้มกี ารก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพือ่ ตอบสนอง
ต่อความคาดหวังหรือประเด็นทีม่ คี วามส�ำคัญของผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ
อันจะน�ำไปสูก่ ารด�ำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกกลุ่ม รวมทั้งเพื่อก�ำหนดวิธีการหรือช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารให้
เหมาะสมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย มีรายละเอียด ดังนี้

By establishing appropriate channels for communicating
with stakeholders, the Company is able to appropriately
respond to the expectations and issues important to key
stakeholders, allowing management to set directions to ensure
responsibility toward society and all stakeholders.
The Company’s stakeholdercommunication processes and
results are summarized in the following table.
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กลุ่ม
ผู้มีส่วน
ได้เสีย

พนักงาน
Employee

Stakeholder
Group

วิธีการ/ช่องทาง
ในการสื่อสาร

ความคาดหวัง/ประเด็น
ที่ผู้มีส่วนได้เสียให้
ความส�ำคัญ

Communication
Method/Channel

Stakeholder
Expectation/Issue

- ข้อเสนอแนะหรือ
ข้อร้องเรียน
- Ethical Hotline
- กิจกรรมผู้บริหาร
พบพนักงาน CEO
Roundtable 3 ครั้ง
- การส�ำรวจความคิดเห็น
ประจ�ำปี 1 ครั้ง
- รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
- การส�ำรวจเรือ่ งภาพลักษณ์
องค์กรและการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 1 ครั้ง
- เว็บไซต์
- ระบบสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ภายใน
องค์กร (intranet)
- เสียงตามสาย
- E-Media (Facebook,
Youtube, Thaicom - SD
the Series)
- Suggestions or
complaints
- Ethical Hotline
- 3 CEO Roundtable
events
- Annual survey
- Sustainable
Development Report
- Corporate image and
sustainable develop ment survey (once)
- Website
- Intranet
- Performance Assess
ment System
- E-Media (Facebook,
Youtube, Thaicom-SD
the Series)

สิ่งที่องค์กรตอบสนอง

ผลลัพธ์
(ถ้ามี)

Organization Response

Outcome
(if any)

- พัฒนาความรู้
ความสามารถ
- บรรยากาศการท�ำงาน
ที่ดี
- ปฏิบัติด้วยความสุภาพ
- เคารพต่อความเป็น
ปัจเจกชน
- ค่าจ้างที่เหมาะสม

- ส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน
- พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านต่างๆ
เช่น การฝึกอบรมให้ความรู้
- ให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับการด�ำเนินงาน
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มี
ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
- ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด

- Knowledge and skill
development
- Good workplace
atmosphere
- Politeness
- Respect for
individuality
- Appropriate
compensation

- Support employee advancement
- Develop personnel in various areas,
e.g. through informative trainings
- Provide appropriate compensation
linked to performance
- Maintain a safe and healthy working
environment
- Follow all labor laws

028 ํ W
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558 บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

กลุ่ม
ผู้มีส่วน
ได้เสีย

ผู้ถือหุ้น
Shareholder

Stakeholder
Group

วิธีการ/ช่องทาง
ในการสื่อสาร

ความคาดหวัง/ประเด็น
ที่ผู้มีส่วนได้เสียให้
ความส�ำคัญ

Communication
Method/Channel

Stakeholder
Expectation/Issue

- การประชุมผู้ถือหุ้น
1 ครั้ง/ปี
- รายงานประจ�ำปี
- รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
- Ethical Hotline
- เว็บไซต์
- การเยี่ยมชมกิจการ
- การประชุมนักวิเคราะห์
-

สิ่งที่องค์กรตอบสนอง

ผลลัพธ์
(ถ้ามี)

Organization Response

Outcome
(if any)

- สร้างความพึงพอใจสูงสุด - ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค
เป็นไปตามนโยบายก�ำกับดูแลและคู่มือ
- ความเจริญเติบโตใน
จรรยาบรรณของบริษัท โดยมุ่งมั่นใน
มูลค่าของบริษัท
การด�ำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจ
- ผลตอบแทนที่ดี
สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และค�ำนึงถึงความ
- เปิดเผยข้อมูลอย่าง
เจริญเติบโตในมูลค่าของบริษัทอย่าง
โปร่งใส เชื่อถือได้
ต่อเนื่องด้วยผลตอบแทนที่ดี
และเท่าเทียม

- Treat shareholders equally per
- High satisfaction
Corporate Governance Policy and
Annual shareholder - Growth in Company
Code of Conduct, and business
value
meeting
practices aimed to maximize share
Good
compensation
holder satisfaction, value growth,
Annual report
and shareholder compensation
Fair,
transparent,
Sustainable
and trustworthy
Development Report
disclosure
Website

- ได้รับเป็นหุ้น
ยั่งยืน
- ESG 100
- Named
SET’s
Thailand
Sustaina
bility
Investment
- ESG 100

หน่วยงานราชการ และหน่วยงานก�ำกับ
Government and Regulatory

- Site visits/tours
- Analysts’ meeting

- การประชุมพบปะชี้แจง
- Ethical Hotline
- การเข้าร่วมและให้ความ
ร่วมมือในโครงการต่างๆ
ตามค�ำร้องขอ
- การเยี่ยมชมกิจการ
- Conferences
- Ethical Hotline
- Project participation
as requested
- Site visits/tours

- ด�ำเนินงานตามกฎหมาย - ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ - บันทึกความ
ร่วมมือ
อย่างถูกต้อง
- การให้ความร่วมมือใน
ระหว่าง
การให้ข้อมูลและให้การ - ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีกว่า
กระทรวง
มาตรฐานก�ำหนด
สนับสนุนโครงการหรือ
กลาโหมกับ
กิจกรรมของหน่วยงาน - การเข้าชี้แจงให้ข้อมูลที่ก�ำกับดูแล
ไทยคมว่าด้วย
ราชการ
อย่างถูกต้องรวดเร็ว
ความร่วมมือ
- ร่วมมือกับภาครัฐในกิจการงานต่างๆ
ด้านการ
สื่อสารผ่าน
- Compliance with
ดาวเทียม
the law
- Comply with all laws and regulations
- Information, project, - Maintain environment above
and activity support
standards
- MOU with
for government
the Thai
Provide
accurate
information
quickly
agencies
- Contirbute to public sector activities Ministry
of Defence
regarding
collaboration
on satellite
communications
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กลุ่ม
ผู้มีส่วน
ได้เสีย

ลูกค้า
Customer

Stakeholder
Group

วิธีการ/ช่องทาง
ในการสื่อสาร

ความคาดหวัง/ประเด็น
ที่ผู้มีส่วนได้เสียให้
ความส�ำคัญ

Communication
Method/Channel

Stakeholder
Expectation/Issue

- ข้อเสนอแนะหรือ
ข้อร้องเรียน
- Ethical Hotline
- การส�ำรวจความคิดเห็น
- การประชุมประจ�ำปี
- รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
- เว็บไซต์
- Roadshow ทั้งในและ
ต่างประเทศ
- สัมมนาลูกค้าและกิจกรรม
เชื่อมความสัมพันธ์
- Call Center (DTV)
- Customer Support
- เว็บไซต์
- แบบฟอร์มการติดต่อ
- Suggestions or
complaints
- Ethical Hotline
- Opinion survey
- Annual meeting
- Sustainable
development report
- Website
- Roadshows in
Thailand and abroad
- Customer seminars
and networking events
- Call Center (DTV)
- Customer Support
- Website
- Contact form

สิ่งที่องค์กรตอบสนอง

ผลลัพธ์
(ถ้ามี)

Organization Response

Outcome
(if any)

- มีนโยบายคุณภาพและระบบจัดการคุณภาพ
ISO 9001 : 2008 ที่มุ่งด�ำเนินธุรกิจเพื่อ
สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดย
ค�ำนึงถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ
ที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ในระดับราคา
ที่เหมาะสมและปลอดภัย รวมถึงการ
ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าโดยไม่ได้รับ
อนุญาตซึ่งเป็นไปตามนโยบายการพัฒนา
- World-class products อย่างยั่งยืนในการปฏิบัติต่อลูกค้า และคู่มือ
and services
จรรยาบรรณในส่วนของความรับผิดชอบ
- Customer
ต่อลูกค้า
satisfaction
- Response to
- Maintain a quality management
customer needs/
system, ISO 9001 : 2008, to ensure
grievances
operations lead to trustworthy, safe,
and fairly-priced products and
services, maximizing customer
satisfaction, without unauthorized
disclosure of customer information,
per the Sustainable Development
Policy and Code of Conduct (under
the section on responsibility to
customers)
- ผลิตภัณฑ์สินค้าและ
บริการที่มีคุณภาพ
ระดับโลก
- ความพึงพอใจลูกค้า
- ข้อเรียกร้องของลูกค้า
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กลุ่ม
ผู้มีส่วน
ได้เสีย
Stakeholder
Group

วิธีการ/ช่องทาง
ในการสื่อสาร

ความคาดหวัง/ประเด็น
ที่ผู้มีส่วนได้เสียให้
ความส�ำคัญ

Communication
Method/Channel

Stakeholder
Expectation/Issue

- การประชุม

- ปฏิบัติตามเงื่อนไข

เจ้าหนี้
Creditor

- การประชุมนักวิเคราะห์
- Ethical Hotline
- Meetings

- Follow-through on
all terms and
conditions

สิ่งที่องค์กรตอบสนอง

ผลลัพธ์
(ถ้ามี)

Organization Response

Outcome
(if any)

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้
อย่างเคร่งครัด
- Fulfill all terms and conditions for
every loan

- Analysts’ meeting
- Ethical Hotline

- ข้อเสนอแนะหรือ
ข้อร้องเรียน
- เว็บไซต์
- Ethical Hotline
- Suggestions or
complaints
คู่ค้า
Supplier

- Website
- Ethical Hotline

- ไม่ขัดต่อกฎหมายใดๆ
- ความเสมอภาคในการ
ด�ำเนินธุรกิจ และ
ผลประโยชน์ร่วมกัน
- การจัดซื้อจัดจ้าง
อย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์
และเป็นธรรม
- No legal violations
whatsoever
- Fair business
practices that are
mutually beneficial

- บริษัทปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนในการปฏิบัติต่อคู่ค้าและพันธมิตร
ธุรกิจ ซึ่งมีการก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ
ไว้อย่างเป็นธรรม ทัง้ ในส่วนของการคัดเลือก
คู่ค้าให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของคู่ค้า
และคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันยั่งยืน โดย
ค�ำนึงถึงการสร้างประโยชน์และการเติบโต
ร่วมกันของธุรกิจ
- ยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นส�ำคัญ เพื่อรักษา
ความน่าเชื่อถือของบริษัทและเป็นไปตาม
คู่มือจรรยาบรรณ

-  Adhere to Sustainable Develpoment
Policy on responsibility to supplier
- Transparent, honest,
and fair procurement and selection, treatment, and
retention through due process and
mutually beneficial relationships
- Adhere to all contractual terms and
obligations per to maintain
credibility (per the Company’s
handbook on ethics)

- ได้รับความ
ไว้วางใจคงการ
ให้กู้ยืมอย่าง
ต่อเนื่อง
- Continued
favourable
credit
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กลุ่ม
ผู้มีส่วน
ได้เสีย
Stakeholder
Group

วิธีการ/ช่องทาง
ในการสื่อสาร

ความคาดหวัง/ประเด็น
ที่ผู้มีส่วนได้เสียให้
ความส�ำคัญ

Communication
Method/Channel

Stakeholder
Expectation/Issue

สิ่งที่องค์กรตอบสนอง

ผลลัพธ์
(ถ้ามี)

Organization Response

Outcome
(if any)

พันธมิตร
Partner

- Ethical Hotline
- เว็บไซต์
- Ethical Hotline
- Website
- Ethical Hotline
- กิจกรรมพบปะให้ความรู้
ชุมชน

สังคม
Community

- การเยี่ยมชมกิจกรรม/
พิพิธภัณฑ์
- เว็บไซต์
- Ethical Hotline
- Knowledge sharing
activities
- Site/museum tours
- Website

- ไม่เอาเปรียบและให้
ความช่วยเหลือสังคม

- กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ด้านความปลอดภัย
พื้นฐานในโรงเรียน

- ผลิตภัณฑ์เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

- กิจกรรม CSR ภายใต้โครงการ ไทยคิด
ไทยคม ที่ส่งเสริมการสร้างโอกาสและ
สนับสนุนการศึกษา

- การดูแลสภาพแวดล้อม
และอนุรักษ์พลังงาน

- การให้ความช่วยเหลือกรณีภัยพิบัติ

- Contribution to, and - Provide basic safety training for the
not taking advantage community at local schools
of, society
- Create educational opportunities
- Environmentallythrough CSR activities under the
friendly products
Thai Kid Thaicom project  
- Environmental
- Provide disaster recovery aid
protection and
energy conservation

032 ำ W
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558 บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)

ในปี 2558 บริษัทได้มีการก�าหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ที่ครอบคลุมการด�าเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ที่ ส ามารถตอบสนองผู ้ ท่ี มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ ่ ม โดยประกอบด้ ว ย
การก�ากับดูแลกิจการ การด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริต
การเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน การปฏิ บั ติ ต ่ อ พนั ก งานอย่ า งเป็ น ธรรม
การรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
การสร้างสรรค์นวัตกรรม และการจัดการสิ่งแวดล้อม
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.thaicom.net

In 2015, the Company established a Sustainable
Development Policy addressing economically, socially, and
environmentally sustainable business practices which take
all stakeholders into account. Topics covered in the policy
include corporate governance, business ethics, anti-corruption,
human rights, fairness toward employees, responsibility
toward customers and consumer, contribution to community
development and society, innovation, and environmental
management.
More details can be found at www.thaicom.net
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หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ไทยคมได้จัดท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดหลักตาม
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
เพื่ อ ยึ ด ถื อ เป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องคณะกรรม ผู ้ บ ริ ห าร และ
พนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยไทยคมได้ก�ำหนดให้มี
การทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ครอบคลุมแนวปฏิบัติต่างๆ
และตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงทางสังคม โดยครอบคุลมผูถ้ อื หุน้ และ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วน ทัง้ นีใ้ นปี 2558 บริษทั ได้ดำ� เนินการปรับปรุง
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ทันสมัย และบรรลุเป้าหมาย
ในการสร้างความมัน่ คงและยัง่ ยืนให้กบั องค์กร โดยมีการแบ่งเนือ้ หาออก
เป็น 5 หมวด ได้แก่
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.thaicom.net
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ว่าเป็นรากฐานในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน
อีกทัง้ ยังเป็นปัจจัยส�ำคัญในการเพิม่ มูลค่า และผลตอบแทนสูงสุดแก่ผถู้ อื หุน้
และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย รวมทัง้ ยังมีความเชือ่ มัน่ ว่า การบริหารงานโดย
ยึดหลักการก�ำกับดูแลกิจการ จะช่วยให้บริษทั จัดการกับการเปลีย่ นแปลง
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ในโลกปั จ จุ บั น ซึ่ ง มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู ่
ตลอดเวลา เช่น ความผันผวนทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และภูมิสังคม
ได้อย่างเหมาะสม และทันท่วงที
ซึง่ บริษทั ได้จดั ท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการในด้านต่างๆ เพือ่
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยมีทั้งหมด 16 นโยบาย ได้แก่
นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ นโยบาย
ด้านอนุรักษ์พลังงาน นโยบายด้านความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
นโยบายทรัพย์สนิ ทางปัญญา นโยบายการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน นโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย นโยบายด้าน
ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัท นโยบายการเคารพกฎหมาย
และหลักสิทธิมนุษยชน นโยบายการให้ขอ้ มูลกระท�ำผิด นโยบายต่อต้าน
การทุจริต นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายบริหารความเสี่ยง
ระดับองค์กร นโยบายการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงาน นโยบายการท�ำรายการเกี่ยวโยงกัน และนโยบายที่เป็นธรรม
ต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.thaicom.net

Corporate Governance
Corporate Governance Policy
Thaicom developed its Corporate Governance Policy
based on guidelines from the Stock Exchange of Thailand
(SET), the Securities and Exchange Commission (SEC), and the
Thai Institute of Directors (IOD). The policy serves to dictate
responsible decision-making and conduct among the
Company’s directors, executives, and employees at all
levels. Thaicom revises the policy at least once per year to
ensure that it thouroughly covers business operations and
stakeholder needs while also accounting for any changes to
the social landscape.  In 2015, the Company issued a revised
edition of its Corporate Governance Policy that is up to date
and supports the sustainability and stability of the organization.
The policy consists of the following 5 sections:
1.

Rights of Shareholders

2.

Equitable Treatment of Shareholders

3.

Role of Stakeholders

4.

Disclosure and Transparency

5.

Duties and Responsibilities of the Board of Directors
More details can be found at www.thaicom.net   

The Board of Directors recognizes that corporate
governance is the basis for conducting business in a manner
that fosters sustainable growth and is an essential factor
in creating value for all stakeholders while producing high
returns for shareholders. Management that strictly adheres
to corporate governance principles will help the Company
to handle complex and multi-dimensional issues arising
from the rapidly changing economic, political, and social
landscapes of today’s evolving world.
The Company maintains a set of policies to aid in
executing good governance principles in specific and current
contexts throughout the organization. At present, this includes
the following 16 policies: Sustainable Development Policy;
Corporate Governance Policy; Energy Conservation Policy;  IT
Security Policy; Intellectual Property Policy; Internal Control
and Internal Audit Policy; Occupational Safety, Health, and
Environment Policy; Protection and Proper Use of Company
Assets Policy; Human Rights Policy; Whistleblower Policy;
Anti-corruption Policy; Social Responsibility Policy;
Enterprise Risk Management Policy; Securities Trading Policy;  
Related Party Transaction Policy; and Policy on Fairness and
Responsibilities towards Business Partners and/or Creditors.
More details can be found at www.thaicom.net   
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โครงสร้างบริหารการจัดการ บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
Management Structure Thaicom Public Company Limited
คณะกรรมการบริษทั
Board of Directors
คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
นายไพบูลย์ ภานุวฒ
ั นวงศ์
Chief Executive Officer
Mr. Paiboon Panuwattanawong
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ าำ นวยการ
ส่วนงานตรวจสอบภายใน
นายประวินทร์ คุโรวาท
Vice President Internal Audit
Mr. Prawin Khurowat

หัวหน้าคณะผูบ้ ริหาร ด้านเทคนิค
นายธีระยุทธ บุญโชติ (รักษาการ)
Chief Technical Officer
Mr. Teerayuth Boonchote (Acting)

ผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผูอ้ าำ นวยการอาวุโส
ส่วนงานเทคโนโลยี
ดร.สกล กิตติวชั ราพงษ์
Senior Vice President
Technology Innovation
Dr. Sakon Kittivatcharapong

ผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผูอ้ าำ นวยการอาวุโส ส่วนงานวิศวกรรม
และปฏิบตั กิ ารดาวเทียม
นายประมุข ชัยวงศ์วฒ
ุ กิ ลุ
Senior Vice President Satellite
Engineering & Operations
Mr. Pramook Chaiwongwutthikul

หัวหน้าคณะผูบ้ ริหาร ด้านการเงิน
นายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ
Chief Financial Officer
Mr. Vuthi Asvasermcharoen

ผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผูอ้ าำ นวยการอาวุโส สำานักงานบริหาร
ระบบสารสนเทศ
นายธีรวัฒน์ กุสลางกูรวัฒน์
Senior Vice President
Management Information
System
Mr. Theerawat
Kusalangkoorawat

ผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผูอ้ าำ นวยการอาวุโส สำานักงาน
ทรัพยากรบุคคล
นายภาวิษฏ์ งานสำาเร็จ
Senior Vice President
Human Resoures
Mr. Pavit Ngansamrej

ผู้บริหารสี่รายแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา และผู้บริหารที่ตำาแหน่งเทียบเท่ากับผู้บริหารรายที่สี่
ตามคำานิยามในประกาศสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
The next four executives succeeding Chief Executive Officer and a person holding equivalent position to
the fourth executive according to definition of Notification of the Securities and Exchange Commission
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คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
Compensation Committee
คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา
Governance and Nomination
Committee
คณะกรรมการบริหาร
Executive Committee
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
Risk Management Committee
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
Sustainable Development Committee

หัวหน้าคณะผูบ้ ริหาร ด้านการค้า
นายปฐมภพ สุวรรณศิริ
Chief Commercial Officer
Mr. Patompob Suwansiri

ผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผูอ้ าำ นวยการอาวุโส สำานักงานกิจการ
องค์กร
นายเอกชัย ภัคตุรงค์
Senior Vice President
Corporate Affairs
Mr. Ekachai Phakdurong

ผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผูอ้ าำ นวยการอาวุโส
ส่วนงานปฏิบตั กิ ารธุรกิจ
ดร.สุพจน์ ชินวีระพงษ์
Senior Vice President Business
Operations
Dr. Supoj Chinveeraphan

กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั เชนนิงตัน
อินเวสเม้นท์ส พีทอี ี จำากัด
นายชุตเิ ดช ปริญฐิตภิ า
Managing Director Shenington
Investments Pte Ltd.
Mr. Chutidej Printthitipa

ผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผูอ้ าำ นวยการ
สำานักกฎหมาย
นายสลิล จารุจนิ ดา
Vice President Legal
Mr. Salil Charuchinda

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ าำ นวยการ
สำานักประธาน
กรรมการบริหาร
และเลขานุการบริษทั
นางยุพาพรรณ ฉัตรศิรนิ พคุณ
Vice President
Executive Office & Company
Secretary
Mrs. Yupapan Chatsirinoppakun
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คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งเพศชายและ
หญิงทีม่ คี วามรู้ ความสามารถและประสบการณ์หลากหลายในสาขาต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และ
ก�ำหนดให้มีกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเป็นส่วนใหญ่
โดยในจ� ำ นวนคณะกรรมการบริษัททั้งหมดประกอบด้ว ยกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งคณะ และมีจ�ำนวน
ไม่ น ้ อ ยกว่ า 3 คน โดยมี ห น้ า ที่ ก� ำ หนดนโยบายและทิ ศ ทางการ
ด�ำเนินงานของบริษทั บริษทั ย่อย และก�ำกับดูแลให้ฝา่ ยบริหารด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำ� หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
เพือ่ เพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผถู้ อื หุน้ และการเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง
รวมถึงมีการทบทวนเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของบริษัท และด�ำเนินการ
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและมีจริยธรรม รวมถึงมีการทบทวน
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และประเมินผลการปฏิบัติ ตามนโยบาย
ดังกล่าวเป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้อยู่ในกรอบของ
การมีจริยธรรมที่ดี
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.thaicom.net
ค่ า ตอบแทนกรรมการและผู้บริห ารบริษัทได้ก�ำหนดนโยบาย
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน ในระดับที่เหมาะสม
กับหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงสอดคล้องกับค่าตอบแทนของ
บริษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษทั ทีม่ ขี นาดใกล้เคียงกันแล้ว โดย
พิจารณาเปรียบเทียบกับผลการส�ำรวจค่าตอบแทนทีจ่ ดั ท�ำขึน้ โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ดังนี้ กรรมการบริษทั ทีเ่ ป็นพนักงาน
หรือผู้บริหารของบริษัทหรือของผู้ถือหุ้น จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
ในฐานะกรรมการหรือกรรมการชุดย่อยส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหาร
ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ และผลตอบแทนอืน่ ๆ
ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับผลการด�ำเนินงานของบริษัท
และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นเกณฑ์
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.thaicom.net
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านไทยคมมอบหมายให้คณะกรรมการ
ก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ด�ำเนินการ จัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารเป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี โดยใช้ บ รรทั ด ฐาน
ที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งผลปฏิบัติงาน
ทางการเงิน และผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
แบ่งเป็น 7 ส่วน คือ การประเมินผลด้านภาวะผู้น�ำ  การประเมินด้าน
การบริหารจัดการด้านการเงิน การประเมินด้านทักษะและทัศนคติ
การประเมินด้านความส�ำเร็จของงานทีส่ ำ� คัญตามเป้าหมายในระยะเวลา
มากกว่า 12 เดือนที่ผ่านมา การประเมินด้านการตัดสินใจที่ส�ำคัญ
ในรอบระยะเวลา 12 เดือนทีผ่ า่ นมา การประเมินด้านความเตรียมพร้อม
ส�ำหรับความท้าทายที่ส�ำคัญในอนาคต และการประเมินด้านอื่นๆ
โดยผลการประเมินดังกล่าวจะน�ำไปสู่การพิจารณาค่าตอบแทนของ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารในแต่ละปี และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.thaicom.net

The Board of Directors consists of expert men and
women with a wide range of knowledge and experience in
various fields related to the Company’s business operations.
There must be at least 5 directors on the Board, a majority
of which must be independent directors and non-executive
directors. At least 1 in 3 directors serving on the Board at a
given time must be independent directors, and there must
be a total of at least 3 independent directors. The Board is
responsible for operating ethically and according to good
governance principles, setting policies and business directions
for the Company and its subsidiaries, and overseeing
management in the effective execution of policies to ensure
continual growth and maximize value for shareholders.
The Board also reviews the Company’s vision, targets, and
Corporate Governance Policy and evaluates performance at
least once per year to ensure ethical business practices.
More details can be found at www.thaicom.net
The Company has formulated a remuneration policy
for the Board of Directors and executives to ensure proper
compensation commensurate with each individual’s roles and
responsibilities. Compensation rates are regularly compared
with market rates within the industry and those of other
companies of similar size as well as with results from surveys
performed by the Thai Institute of Directors (IOD). Directors
who are employees or hold executive management positions
within the Company have no right to receive any per diems,
meeting allowances, or remuneration in the performance of
their duties as directors or sub-committee members. The
remuneration of executives comprises salary, bonus,
provident fund, and other benefits which are linked to the
performance of the Company as well as individual performance.
More details can be found at www.thaicom.net
The Compensation Committee is responsible for
evaluating the performance of the Chief Executive Officer
annually in keeping with pre-agreed standards and
performance criteria covering the Company’s financial
performance as well as other strategic objectives.
The evaluation criteria are divided into 7 areas:
leadership competency, financial management, sills &
attitudes, successful task completion over a period of time
longer than the last 12 months, significant decision making
in the last 12 months, readiness for significant future
challenges, and other relevant criteria. The evaluation
results are used to set the Chief Executive Officer’s
yearly compensation and presented to the Board of
Directors for approval.
More details can be found at www.thaicom.net
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Corporate Governance and Code of Business Ethics
Handbook
Recognizing that sustainable growth results in great part
from both corporate governance and ethical behavior at
every level of the organization, the Company published the
Thaicom “Corporate Governance and Code of Business Ethics
Handbook”. The handbook was distributed to all employees
to help improve knowledge, understanding, and application
of governance, ethics, and the Company’s various policies.
The Company also included an acknowledgement form in the
handbook for stakeholders of all groups, including directors,
executives, employees, and shareholders, to sign in
acknowledgement. By signing the form, stakeholders agree
to adhere to the contents of the handbook, including the
Thaicom’s Corporate Governance Policy, Code of Conduct,
and Anti-corruption Policy.

คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด�ำเนิน
ธุรกิจ
บริษัทได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
ขององค์กร ซึง่ จะต้องมาจากปัจจัยหลายๆ ด้านบนพืน้ ฐานของการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีและธรรมาภิบาลของพนักงานทั้งองค์กร จึงได้จัดท�ำเป็น
คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ
เพื่อให้พนักงานทุกคนศึกษาและท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการ จรรยาบรรณ และนโยบายต่างๆ ของบริษทั และน�ำไปปฏิบตั ิ
ให้ถูกต้องภายในองค์กร
นอกจากนี้ บริษัท ได้จัดท�ำใบลงนามเกี่ยวกับนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติตามคู่มือ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านการทุจริต
ของไทยคม
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การประเมินการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

Corporate Governance Assessment

ในปี 2558 บริษัทได้รับคะแนนการประเมินทางด้าน CG ในระดับ
“ดีเลิศ” ต่อเนื่องกันเป็นที่ 3 โดยเป็น 1 ในจ�ำนวน 55 บริษัท ที่ได้รับ
การจัดอันดับในระดับดังกล่าวในปีนี้ จากผลการส�ำรวจการก�ำกับดูแล
กิจการบริษทั จดทะเบียนไทย ประจ�ำปี 2558 ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย หรือ IOD โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย จากการส�ำรวจบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้นรวม 588 แห่ง

In 2015, Thaicom received a corporate governance score
of “Excellent” for the third year in a row. Thaicom was one
of 55 companies to achieve this score in the IOD’s 2015
corporate governance assessment of 588 listed Thai
companies which was sponsored by SET.

จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ
เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของไทยคม และการปฏิบตั งิ านของกรรมการ
ผู้บริหารและพนักงาน เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีจริยธรรม
โปร่งใส และตรวจสอบได้ บริษทั จึงได้จดั ท�ำจรรยาบรรณเพือ่ ให้ผบู้ ริหาร
และพนักงานทุกคนใช้เป็นแนวทาง หรือเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน
เบื้องต้น และรักษาจรรยาบรรณฉบับนี้ครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ได้แก่
ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ความรับผิดชอบ
ต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ความ
รับผิดชอบต่อพนักงาน สิทธิมนุษยชน การแข่งขันทางการค้ากับคูแ่ ข่งขัน
การต่อต้านการทุจริต การฟอกเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับ กิจกรรมทางการเมือง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การปกป้ อ ง ดู แ ลรั ก ษาทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
การใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท การให้
ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน และ
รายการระหว่างกันในกลุ่มบริษัท

Code of Conduct
To ensure that all Thaicom operations, including the
actions of directors and employees, are carried out legally,
ethically, transparently, and with accountability, the Company
maintains a Code of Conduct to serve as a guideline for
proper ethical behavior. The Code of Conduct covers the
following topics: responsibility to shareholders; responsibility
to customers; responsibility to business partners and creditors;
responsibility to society and the environment; responsibility
to staff; human rights; competition in business; anti-corruption
and anti-money laundering practices; observance of the law,
rules, and regulations; political activities; conflicts of interest;
protecting and looking after company assets; intellectual
property rights; use of inside information and trading of the
group’s securities; giving information or interview to the
press or the public; and transactions between companies
in the group.

To promote ethical principles in an effective and
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนหลักจริยธรรมอย่าง
concrete way, Thaicom has established the following
เป็นรูปธรรมนั้น ไทยคมได้มีการด�ำเนินงานในการจัดการและรักษา practices:
จรรยาบรรณ โดยมีหลักการดังต่อไปนี้
1. All directors, executives, and staff must strictly
1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม adhere to the Code of Conduct. If any behavior which violates
จรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือการกระท�ำใดๆ the Code of Conduct is encountered, a report should be
ที่ขัดต่อจรรยาบรรณให้รายงานทันที โดยบริษัทจะพิจารณาลงโทษตาม filed immediately. The Company will take disciplinary action
ลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี ให้เป็นไปตามระเบียบการบริหาร appropriate for the nature of the violation and in accordance
งานบุคคล ในกรณีทกี่ ารฝ่าฝืน หรือกระท�ำการใดๆ ทีข่ ดั ต่อจรรยาบรรณ with relevant human resources regulations. In the event
มีผลท�ำให้เกิดความเสียหายต่อชือ่ เสียง และสถานะทางการเงินของบริษทั that non-compliance is so detrimental to the reputation
จนกลายเป็นความผิดทางอาญา บริษัทจะด�ำเนินการฟ้องร้องตาม and financial status of the Company that it becomes
a criminal offense, the Company will take legal action
กฎหมายต่อผู้กระท�ำความผิดตามดุลพินิจของบริษัท
against those involved, prosecuting them to the fullest extent
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ลงนาม of the law. The extent of the prosecution will be at the
รับทราบจรรยาบรรณนี้ เมือ่ เข้าเป็นพนักงานและเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลง discretion of the Company.
3. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
2. All directors, executives, and staff are required to
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลและส่งเสริม sign in acceptance of the Code of Conduct upon entering
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ก�ำหนด
the service of the Company and whenever there is a change
in the Code of Conduct.
3. Executives and supervisors must each set a good
example for other employees by following the Code of
Conducting and are responsible for monitoring and supporting
their staff in following the Code of Conduct as well.

039 ํ E
Sustainability Report 2015

4. ก� ำ หนดให้ มี ค ณะกรรมการจรรยาบรรณ ประกอบด้ ว ย
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการของบริษัท 1 ท่าน เป็นประธานผู้แทนจาก
ฝ่ายตรวจสอบภายใน หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และหัวหน้าฝ่ายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ โดยมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้
-

ดูแลปรับปรุงจรรยาบรรณให้มีความเหมาะสมและทันสมัย

-

พิจารณาเรื่องร้องเรียนกล่าวหาว่ามีการกระท�ำอันเป็นการ
ฝ่าฝืนจรรยาบรรณ และท�ำการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียนดังกล่าว

-

วิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดในกรณี มี ข ้ อ สงสั ย เกี่ ย วกั บ ความหมายของ
จรรยาบรรณของบริษัท

-

ชี้แจงอบรมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และถือปฏิบัติ
จรรยาบรรณของบริษัท

-

-

4. The Company will appoint an Ethics Committee,
chaired by an executive vice president and including a
representative from the internal audit department, the heads
of the human resources and legal departments, and heads
of other relevant departments. The Ethics Committee is
responsible for:
-

Maintaining and updating the Code of Conduct

-

Considering and investigating allegations of Code of
Conduct violations

-

Interpreting the Code of Conduct if there are any
uncertainties in meaning

-

Ensuring that employees are properly trained to
understand and fully comply with the Code of
Conduct

จั ด ท� ำ รายงานเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามจริ ย ธรรมเสนอ
ให้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ�ำทุก 6 เดือน

-

Presenting a report on compliance with the Code
of Conduct to the Executive Committee, Audit
Committee, and Board of Directors every 6 months.

มีอ�ำนาจแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

-

Appointing additional members as necessary

ซึง่ หลักจรรยาบรรณดังกล่าว สอดคล้องกับค่านิยมของไทยคมและ
ถือว่าเป็นสิ่งส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยเป็นหลักชี้น�ำและ
วิถีทางในการด�ำเนินธุรกิจของทั้งองค์กร เพื่อเป็นกลไกช่วยน�ำให้ไปสู่
เป้าหมายที่บริษัทได้ก�ำหนดไว้และเสริมสร้างชื่อเสียงภาพลักษณ์ของ
องค์กร

The Code of Conduct provides guiding principles
for ethical and sustainable practices throughout the
organization. The principles in the Code of Conduct can be
summarized in a simple, easy-to-remember set of core values
that serve as a constant reminder of who we are, where we
are going, and how we will arrive at our goals sustainably.
The Company’s core values are EPIC:
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นโยบายต่อต้านการทุจริต

Anti-corruption Policy

Thaicom is intent on conducting business honestly,
transparently, and according to good governance principles,
with a strong emphasis on fighting corruption in all forms.
The Company views corruption as a destructive force that
stands in the way of free and fair competition with a damaging
effect on economic and social development. In 2015, Thaicom
joined Thailand’ private sector “Collective Action Coalition
against Corruption (CAC)” which aims to cooperate with the
public sector, including government regulatory agencies and
international organizations, to set a standard for clean and
ไทยคมถือว่าพนักงานทุกคนมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบรายงานการพบเห็น honest business practices.
การกระท�ำผิดและการทุจริต การรายงานหรือให้ข้อมูลจะต้องท�ำด้วย
Thaicom holds all employees responsible for reporting
เจตนาสุจริต การจงใจให้ขอ้ มูลอันเป็นเท็จหรือใส่รา้ ยผูอ้ นื่ ท�ำให้บคุ คลอืน่ any suspected misconduct or corruption they encounter.
และบริ ษั ท เสี ย หายจะถู ก บริ ษั ท ลงโทษทางวิ นั ย และด� ำ เนิ น คดี ต าม All such reports should be given in good faith. Deliberately
กฎหมาย ในการให้ข้อมูลรายงานหรือแจ้งเบาะแส ให้พนักงานปฏิบัติ reporting false information with intent to defame the
Company or an individual will lead to disciplinary and legal
ตามขั้นตอน ดังนี้
action. Employees should adhere to the following guidelines
• เมื่อพนักงานพบเห็นหรือมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการ
for reporting suspected misconduct:
กระท�ำผิดหรือการทุจริตเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบริษัทในกลุ่ม
• If an employee encounters or has reason to suspect
ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ตั้งแต่ระดับผู้จัดการทราบโดยทันที
misconduct,
the employee should immediately report the
ไม่ว่าด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร หากไม่ได้รับการพิจารณาให้แจ้ง
ต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปจนถึงระดับ หัวหน้าส่วนงาน/สายงาน situation to their direct supervisor, either verbally or in writing.
ตามแบบการให้ขอ้ มูลพบเห็นการกระท�ำผิดและการทุจริต ทัง้ นีพ้ นักงาน If the report is not given consideration, the employee should
report the alleged misconduct to the supervisor at the next
ไม่ควรทีจ่ ะด�ำเนินการสอบสวน หรือซักถามใดๆ เกีย่ วกับการกระท�ำทีส่ งสัย
level using the form provided for reporting misconduct.
ด้วยตนเอง
Employees should not investigate the alleged misconduct
ไทยคมยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และ
เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ไทยคมมุ่งเน้นการต่อต้าน
การทุจริตในทุกรูปแบบด้วยความตระหนักว่า “การทุจริต” เป็นภัยร้ายแรง
ที่ ท� ำ ลายการแข่ ง ขั น อย่ า งเสรี แ ละเป็ น ธรรม รวมถึ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในปี 2558 ไทยคม
ได้เข้าร่วมลงนามในค�ำประกาศเจตนารมณ์ “แนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” โดยจะร่วมมือกับภาคประชาสังคม
หน่วยงานก�ำกับดูแลของภาครัฐ และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้าง
มาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด

• หากอยูใ่ นสถานการณ์ทไี่ ม่เหมาะสมหรือไม่สะดวกใจทีจ่ ะแจ้ง on their own.
ต่อผู้บังคับบัญชาดังกล่าว หรือสงสัยว่า ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหาร
• If the employee is uncomfortable reporting a
ของบริษัทเกี่ยวข้องกับการกระท�ำผิด พนักงานสามารถเลือกที่จะแจ้ง particular case of alleged misconduct to their supervisor, or
ผ่านช่องทางดังนี้
suspects that their supervisor or a Company executive may
be involved in the alleged misconduct, the employee may
make their report through any of the following channels:
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-

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
โทร +662 596 5001
หรือ e-mail: headofia@thaicom.net

-

Head of Internal Audit,
tel. (+66) 2596 5001
or e-mail: headofia@thaicom.net

-

หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล
โทร +662 596 5074
หรือ e-mail: headofhr@thaicom.net

-

Head of Human Resources,
tel. (+66) 2596 5074
or e-mail: headofhr@thaicom.net

-

หัวหน้าหน่วยงานเลขานุการบริษัท
โทร +662 596 6986
หรือ e-mail: comsec@thaicom.net

-

Company Secretary Office,
tel. (+66) 2596 6986
or e-mail: comsec@thaicom.net

-

ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ
โทร +662 596 8045
หรือ e-mail: headofethic@thaicom.net

-

Chairman of the Ethics Committee,
tel. (+66) 2596 8045
or e-mail: headofethic@thaicom.net

-

Ethical Hotline ใน Intranet และ เว็บไซต์ของบริษัท
ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งผ่านโดยตรงไปยังประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหัวหน้า
หน่วยงานทรัพยากรบุคคล

-

Ethical Hotline on the Company’s intranet or
website. The report will then be forwarded directly
to the Chairman of the Audit Committee, the Head
of Internal Audit, and the Head of Human Resources.

-

Thaicom Public Company Limited, 63/21
Rattanathibet Rd., Nonthaburi, Thailand 11000

-

หรือตามที่อยู่ บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน) 63/21
ถนนรัตนาธิเบศร์ ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี 11000

ในกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงที่เป็นผู้บริหารระดับฝ่ายหรือเทียบเท่า
ขึ้นไป หรือหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหัวหน้าหน่วยงาน
ทรัพยากรบุคคล เกี่ยวข้องกับการกระท�ำผิดหรือการทุจริตให้แจ้งถึง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท ในการ
แจ้งดังกล่าว พนักงานควรเปิดเผย ชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของ
ตนเองไว้ อย่างไรก็ตามพนักงานสามารถเลือกทีจ่ ะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผย
ชือ่ ของตนเองก็ได้

If a high-level executive, the Head of Internal Audit,
or the Head of Human Resources is involved in the alleged
misconduct, the case should be reported directly to the
Chairman of the Audit Committee or the Board of Directors.
In such a case, the reporting employee should disclose their
name, address, and telephone number; however, disclosure
of such personal information remains at the employee’s
discretion.
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ไทยคมตระหนักถึงความท้าทายที่เกิดข�้น ไม่ว่าจะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การเงิน
ผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม ทางเทคโนโลยี
รวมทั�งการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อม
Thaicom realizes that its operations may face many
challenges, including economic, social, political,
financial, innovation, technological, and climate
change.
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การบริหารความเสี่ยงสู่ความยั่งยืน
Managing Risk for Sustainability
ความเสี่ยงและความท้าทาย
ไทยคมตระหนั ก ถึ ง ความท้ า ทายที่ เ กิ ด ขึ้ น ไม่ ว ่ า จะเป็ น การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การเงิน ผู้บริโภค
การเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม ทางเทคโนโลยี รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
สภาพสิง่ แวดล้อม เช่น การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของโลก อันจะส่ง
ผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ดังนัน้ ไทยคมจึงได้นำ� หลักการ
บริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กร (Enterprise Risk Management : ERM)
ตามกรอบการด�ำเนินงานและขัน้ ตอนการบริหารความเสีย่ งทีส่ อดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ของ The Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission (COSO) ERM และ ISO 31000
Risk Management มาประยุ ก ต์ ใช้ ใ นการประเมิ น และบริ ห าร
ความเสีย่ งทีอ่ าจมีผลกระทบต่อบริษทั เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ การด�ำเนินธุรกิจ
จะเป็นไปตามเป้าหมายตามที่ก�ำหนดไว้ได้
ไทยคมได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk
Management Committee : RMC) เพื่อท�ำหน้าที่ในการก�ำหนด
นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง ก�ำกับดูแล และสนับสนุนให้การ
ด�ำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กรสอดคล้องกับกลยุทธ์
และเป้าหมายทางธุรกิจ โดยในแต่ละปีจะมีการประเมินความเสี่ยงและ
การจัดท�ำวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective) โดยระบุ
ความเสีย่ งในการด�ำเนินธุรกิจทีค่ ำ� นึงถึงปัจจัยทัง้ ภายในและภายนอก อาทิ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์
ทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงด้าน
ข้อก�ำหนดและกฎหมาย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญ เป็นต้น
ในปี 2558 ไทยคมได้มีการจ�ำแนกความเสี่ยงเพื่อให้สอดรับกับ
แนวคิดการด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน โดยได้เพิม่ ความเสีย่ งในมิตดิ า้ นสังคม
และมิติด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปด้วย รวมประเภทของความเสี่ยงทั้งสิ้น
6 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยง
ในการด�ำเนินงาน (Operations Risk) ความเสีย่ งอันเกีย่ วข้องกับการเงิน
(Financial Risk) ความเสี่ยงในการด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง (Compliance Risk) ความเสีย่ งด้านสังคม
(Social Risk) และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Risk)

Risks and Challenges
Thaicom realizes that its operations may face many
challenges, including economic, social, political, financial,
innovation, technological, and climate change. Even in the
context of such uncertainties, the Company must maintain
its ability to meet business targets. To this end, Thaicom
has taken Enterprise Risk management (ERM) practices
recommended by the Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission (COSO), ERM and ISO 31000,
Risk Management and adapted them to assess and manage
risks potentially impacting the Company.
Thaicom has established a Risk Management Committee
(RMC) to manage both general and specific risks facing the
company and ensure that risk management practices support
the Company’s strategies and goals. Each year, the RMC will
perform a risk assessment and set strategic objectives,
taking into account both internal and external factors, including
shareholder expectations, economic trends, politics,
technological advancements, regulatory climate, and even
significant social and environmental changes.
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นอกจากนี้ ไ ทยคมยั ง ได้ จั ด ท� ำ เกณฑ์ ก ารประเมิ น ความเสี่ ย ง
(Risk Assessment Criteria) ที่ เ หมาะสม มี ก ารก� ำ หนดระดั บ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับเบี่ยงเบนความเสี่ยง
(Risk Tolerance) ทีช่ ดั เจน เพือ่ ให้พนักงานรับทราบถึงระดับความเสีย่ ง
ในกระบวนการต่างๆ และวางมาตรการในการบริหารความเสีย่ งให้อยูใ่ น
ระดับทีย่ อมรับได้ รวมถึงสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องในสถานการณ์
ต่ า งๆ ส่ ง ผลให้ ทุ ก ความเสี่ ย งถู ก ตอบสนองด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ เ หมาะสม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ได้ท�ำการทบทวนทะเบียน
ความเสีย่ งเป็นประจ�ำทุกไตรมาส ส�ำหรับความเสีย่ งทีม่ รี ะดับผลกระทบสูง
จะได้รบั การพิจารณามาตรการป้องกันเป็นพิเศษ และจัดท�ำเป็นความเสีย่ ง
หลัก (Key Risks) ซึ่งจะมีการก�ำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk
Indicator) เพื่อเป็นสัญญาณเตือนก่อนที่ความเสี่ยงเหล่านั้นจะส่ง
ผลกระทบต่อบริษัท ในขณะที่ความเสี่ยงระดับปานกลาง ไทยคมได้มี
แผนการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของความเสี่ยงดังกล่าว
อยู่เป็นประจ�ำ เพื่อให้มั่นใจว่ามีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม

In 2015, Thaicom re-evaluated and categorized its risks
to align with sustainable business practices, adding the extra
dimensions of social and environmental risk. Risks were
divided into a total of 6 categories: strategic, operations,
financial, compliance, social, and environmental risk.
Thaicom also developed appropriate risk assessment
criteria and defined clear risk appetite and risk tolerance
levels, so that all risks can be addressed properly. Clearly
defining risk appetite and risk tolerance allows employees to
understand acceptable levels of risk for various processes,
enabling them to plan accordingly and make appropriate
decisions to ensure that risk remains within acceptable levels.
The RMC will evaluate the Company’s risk profile quarterly.
Risks with potentially high impact are designated as key risks.
Special attention is given to prevention of key risks, and key risk
indicators are set so that risk levels can be monitored closely.
Mid-level risks are monitored regularly through internal
control systems to ensure appropriate risk control plans are
in place.
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ในขณะเดี ย วกั น ไทยคมได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ หลั ก การบริ ห าร
ความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (Business Continuity Management System :
BCMS) โดยได้เริ่มจัดท�ำระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตาม
มาตรฐานสากล ISO 22301 : 2012 ประกอบด้วย ขัน้ ตอนการเตรียมการ
หรือการป้องกัน เพื่อลดผลกระทบของการเกิดอุบัติเหตุ แผนบริหาร
ภาวะวิกฤติ แผนบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ และแนวทางการปฏิบตั ิ
เพื่อให้กลับสู่ภาวะปกติ รวมทั้งมีความมุ่งมั่นในการขอการรับรองจาก
หน่วยงานภายนอกภายในปี 2559
ปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจของไทยคมในปี 2558 คือ
อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มีความผันผวน ซึ่งอาจส่งผล
ต่องบการเงินของบริษทั และสภาพการแข่งขันทีร่ นุ แรงในตลาดแอฟริกา
และตลาดโลก อย่างไรก็ดี ด้วยหลักบริหารจัดการความเสีย่ งข้างต้น ส่งผล
ให้บริษัทสามารถเตรียมมาตรการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างครบถ้วน
ในทุกมิติ ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ในปี 2558 สถานการณ์การด�ำเนินธุรกิจ ดาวเทียมและ
เครือข่ายภาคพื้นดินมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง กล่าวคือ ผู้ให้บริการ
บางรายเริ่มใช้กลยุทธ์การแข่งขันด้านราคาโดยเสนอค่าบริการที่ต�่ำกว่า
ดังนัน้ ไทยคมได้มกี ารติดตามสถานการณ์ และได้ดำ� เนินมาตรการติดตาม
และสร้างความเข้าใจส�ำหรับลูกค้ารายส�ำคัญอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ พัฒนา
ศักยภาพความเป็นผู้น�ำการให้บริการดาวเทียม และเพิ่มมูลค่าการให้
บริการที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ส่งผลให้ไทยคม
ยังคงสามารถรักษาฐานลูกค้าไว้ได้ พร้อมกันนี้ไทยคมได้มีการประสาน
กับหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมในกลุ่มอุตสาหกรรม
นอกจากนีล้ กั ษณะการประกอบธุรกิจทีม่ คี วามจ�ำเพาะ ซึง่ ต้อง
อาศัยเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและระยะเวลาในการประสานงาน
ความถี่หรือการได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งมีหลายหน่วยงาน
ทีม่ อี ำ� นาจในการก�ำกับดูแลทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ อาทิ สหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunications
Union : ITU) กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร

Meanwhile, Thaicom also implemented a Business
Continuity Management System (BCMS) based on ISO
22301:2012. Thaicom’s BCMS includes preparedness and
prevention to reduce incident impact, an incident management
plan, a business continuity plan, and plans for recovery and
restoration of normal operations. The Company intends to
have its BCMS reviewed by a third-party agency in 2016.
Major risk factors affecting Thaicom’s operations in 2015
include currency exchange rate fluctuations potentially
affecting the Company’s budget and strong competition
in the African and global markets. However, with the
aforementioned risk management procedures in place, the
Company has prepared thorough plans to deal with and
mitigate risks as outlined below.

1. Strategic Risk
In 2015, there was fierce competition within the
satellite industry and among network operators. Some service
providers began strategically offering lower prices. Thaicom
has followed the situation closely while continually
maintaining strong relationships with major customers.
Thaicom has retained its customer base by maintaining its
position of leadership in the industry, creating value-added
services that address customer needs, and working closely
with relevant regulatory agencies to promote fair competition
within the industry.
Due to its specialized nature and focus on cutting-edge
technology, Thaicom’s business depends on the time it
takes to carry out frequency coordination activities and
obtain necessary licenses through a number of agencies
in Thailand and abroad, including the International
Telecommunications Union (ITU), the Ministry of Information
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ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นั้นส่งผลให้การเปลี่ยนแปลง
ข้อก�ำหนดหรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจและให้บริการด้าน
บรอดคาสต์โดยหน่วยงานเหล่านี้ สร้างผลกระทบโดยตรงต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจ ไม่วา่ จะเป็นขัน้ ตอนการขอใบอนุญาตดาวเทียมทีอ่ าจมีความยุง่ ยาก
ซับซ้อนมากขึ้นและใช้ระยะเวลาด�ำเนินการยาวนานขึ้น การควบคุม
ระยะเวลาของโฆษณาส�ำหรับโทรทัศน์ช่องดาวเทียม การควบคุมการ
จัดเรียงช่องโทรทัศน์ดาวเทียม หรือการควบคุมคุณภาพของเนื้อหา
(Quality of Content) และเพือ่ ให้บริษทั สามารถด�ำเนินการได้อย่างต่อเนือ่ ง
(Reservation of Satellite Orbit and Frequency Coordination)
ดังนั้นไทยคมจึงได้มีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบส�ำหรับติดตาม
ข้ อ ก� ำ หนดและกฎหมายของหน่ ว ยงานผู ้ ก� ำ กั บ ดู แ ลอย่ า งใกล้ ชิ ด
ในขณะเดียวกันไทยคมได้รบั มอบหมายและมีบทบาทส�ำคัญในการให้ขอ้ มูล
เชิงเทคนิคต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมทั้งระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติอยู่เสมอ

and Communication Technology (MICT), and the Office of the
National Broadcasting and Telecommunications Commission
(NBTC). Any changes in the regulations of these organizations,
especially those related to licensing and broadcasting, will
have a direct impact on the Company’s operations. For
instance, a change in satellite licensing regulations may lead
to more complicated and, therefore, more time-consuming
procedures for essential activities such as orbital slot
reservation and frequency coordination. Other processes
highly susceptible to regulatory changes include controlling
advertising time on satellite TV channels, channel distribution,
and content quality. In order to maintain its ability to
operate smoothly and continuously in a constantly changing
technological and regulatory environment, Thaicom has
assigned personnel to follow laws and regulations of relevant
agencies closely. At the same time, Thaicom has also been
2. ความเสี่ยงในการด�ำเนินงาน
entrusted to provide technical information to such agencies on
เมื่ อ พิ จ ารณาความเสี่ ย งหลั ก ที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ การ a regular basis at both national and international conferences.
ด�ำเนินงานของไทยคมในปี 2558 พบว่า บริษัทยังคงให้ความส�ำคัญกับ
2. Operations Risk
ดาวเทียมซึ่งเป็นหัวใจในการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะความเสี่ยงที่เกิด
At the heart of the Company’s business operations,
จากอายุการใช้งานของดาวเทียมลดลง (Service Life of Satellites) และ
ความเสี่ยงกรณีดาวเทียมได้รับความเสียหายหรือเกิดความบกพร่อง satellites remained a priority when considering key risks for
ในขณะทีอ่ ยูใ่ นวงโคจร (In-Orbit Failure) โดยไทยคมได้มกี ารซือ้ ประกัน Thaicom in 2015. Of particular concern are the potential
ที่มีความครอบคลุมความเสียหายที่อาจส่งผลต่อดาวเทียมดังกล่าว for reduction in satellite service life and the possibility of
และมีแผนรองรับส�ำหรับกรณีมคี วามผิดพลาดจากการส่งดาวเทียมขึน้ สู่ damage that could lead to in-orbit failure. To mitigate
potential impact from risks of service life reduction and in-orbit
วงโคจร (Backup Plan for Transponder Failure)
ในขณะเดี ย วกั น บริ ษั ท ยึ ด มั่ น ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ย failure, Thaicom has insured all of its satellites and maintains
ความซื่ อ สั ต ย์ โปร่ ง ใส และเป็ น ไปตามหลั ก ก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี backup plans for transponder failure.
ตลอดจนนโยบายต่อต้านการทุจริต ไทยคมจึงได้พิจารณาให้บรรจุการ
ทุจริต (Fraud Risk) บรรจุเป็นความเสีย่ งในการด�ำเนินงานตัง้ แต่ปี 2557
เป็นต้นมา เพื่อให้ควบคุมและบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้โอกาสในการเกิดความเสี่ยง
ด้านการทุจริตลดลงจากปี 2557 เป็น 13.3% ในปี 2558

Additionally, the Company is determined to carry out
business operations honestly, transparently, and in
accordance with corporate governance principles as well as
its own Anti-corruption Policy. Thaicom, therefore, included
fraud risk in the Company’s risk profile, beginning in 2014,
to enable the management to control and manage fraud
risk more efficiently and effectively. This led to a reduction
from 2014 fraud risk levels, with a 13.3 percent probability
of fraud risk in 2015.

3. Financial Risk
Changes in the global economic situation, as well
as in monetary and fiscal policies, can significantly affect
currency exchange rates. As Thaicom offers both domestic
and international satellite communications services and
international telecommunications services, the Company
faces risk of currency exchange fluctuations in its accounts
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payable and accounts receivable, as well as any foreign
currency loan. These fluctuations could affect the
Company’s financial statements as well as cash flows.

3. ความเสี่ยงอันเกี่ยวข้องกับการเงิน
ความผันผวนในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และการเปลีย่ นแปลง
นโยบายการเงินการคลัง มีผลกระทบโดยตรงต่ออัตราแลกเปลี่ยน
(Currency Exchange Rate) เนื่องด้วยลักษณะธุรกิจของไทยคมที่มี
การให้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมทั้งในและต่างประเทศ และมีการ
ด�ำเนินธุรกิจให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ บริษทั จึงมีความเสีย่ งจาก
อัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากมีทั้งรายได้ และรายจ่ายซึ่งรวมถึงหนี้เงินกู้
เป็นเงินสกุลต่างประเทศ ดังนั้นความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
จึงส่งผลกระทบต่องบการเงินและกระแสเงินสดของไทยคมทีอ่ าจก่อให้เกิด
ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

The Company has a hedging policy to manage
such risk by controlling the net exposure of foreign-currencydominated transactions. That is, the risk is managed by
balancing the revenue and expense structure to maintain a
currency balance to meet operational needs. In the event
of an imbalance, the Company may use several hedging
approaches such as foreign exchange forward, foreign
exchange option, foreign currency deposit account, or cross
currency and interest rate swap.

4. Compliance Risk

Thaicom operates in strict accordance with all laws
and regulations issued by relevant agencies both in Thailand
and abroad. This includes maintaining management plans that
are up to date and applicable to current contexts to ensure
business continuity. As a result, no allegations were made
against Thaicom in 2015 for violation of relevant regulations,
including regulations related to the shareholding ratio,
back-up satellites, and insurance for THAICOM 3. Meanwhile,
Thaicom places equal importance on its employees, with no
ที่ผ่านมา ไทยคมได้ใช้นโยบายในการบริหารและป้องกัน significant employee-related complaints made in 2015 as well.
ความเสีย่ งโดยพิจารณาจากฐานะสุทธิของรายการทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ
5. Social Risk
กล่าวคือบริหารโครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายให้มีความสมดุลกัน
The Company included social risk in its 2015 risk
ในกรณีที่เกิดความไม่สมดุล บริษัทอาจใช้การป้องกันความเสี่ยงด้วย
วิธีการต่างๆ เช่น การท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า management plan, prioritizing risks arising from non-compliance
(Foreign Exchange Forward หรือ Forward Contract) การท�ำสัญญา with the Company’s social and environmental policies, failure
สิ ท ธิ ใ นการซื้ อ หรื อ ขายเงิ น ตราต่ า งประเทศในอนาคต (Options) to adhere to labor laws and occupational health and safety
การเปิดบัญชีเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit Account) regulations, sustainability practices outside the Company’s
การท� ำ สั ญ ญาแลกเปลี่ ย นสกุ ล เงิ น และอั ต ราดอกเบี้ ย ล่ ว งหน้ า governance framework, practices that do not meet the
standards set by NBTC and other regulatory agencies.
(Cross Currency and Interest Rate Swap) เป็นต้น

4. ความเสี่ยงในการด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ไทยคมได้ดำ� เนินการตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งครอบคลุ ม ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ
อย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีแผนบริหารจัดการที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพบริบทที่เปลี่ยนไป เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่าง
ต่อเนื่อง ท�ำให้ในปี 2558 ไม่พบการกล่าวหาเรื่องการฝ่าฝืนการปฏิบัติ
ตามข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งประเด็นเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น ประเด็น
ข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมส�ำรอง และประเด็นข้อก�ำหนด
ที่ เ กี่ ย วกั บการประกั น ภัยของดาวเทียมไทยคม 3 ในขณะเดียวกัน
ไทยคมได้ให้ความส�ำคัญกับพนักงานด้วยเช่นกัน จึงไม่พบการร้องเรียน
ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับพนักงานที่มีนัยส�ำคัญในปี 2558
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Thaicom is therefore committed to making sure the
community is educated on safety-related matters. The
Company offers basic safety training for communities and
schools in the Nonthaburi area as well as occupational safety,
health, and environment training for all employees including
the new-hired. Though all of these activities, and by looking
after both the wellness and quality of work of employees
at all levels, the Company is able to reduce exposure to a
variety of risks.

6. Environmental Risk
Thaicom places importance on mitigating
environmental risks associated with its operations, such
as risks tied to radio frequency (RF) emissions, and has
included environmental risk in its 2015 risk management
5. ความเสี่ยงด้านสังคม
plan. The Company also instituted a green procurement
เป็ น ประเภทความเสี่ ย งที่ ถู ก บรรจุ ล งในแผนบริ ห าร policy to ensure that the products and services the Company
ความเสี่ยงปี 2558 โดยความเสี่ยงด้านสังคมที่ไทยคมให้ความส�ำคัญ uses are environmentally-friendly.
อาทิเช่น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามนโยบายบริษัท
ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อม การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน Lessons from 2015
การด� ำ เนิ น งานด้ า นความยั่ ง ยื น อื่ น ที่ น อกเหนื อ จากบรรษั ท ภิ บ าล
Even though all of Thaicom’s key risk indicators remained
ความเสี่ ย งด้ า นอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย การด�ำ เนิ น งานที่ within the acceptable thresholds set by the Company in 2015,
ไม่สอดคล้องกับส�ำนักงาน กสทช. และหน่วยงานก�ำกับดูแลอื่น เป็นต้น risk owners often found collecting data and information from
ไทยคม จึงให้ความส�ำคัญกับการให้ความรูเ้ รือ่ งความปลอดภัย other relevant units to be quite time-consuming, especially
แก่ชมุ ชนและสังคม โดยได้จดั กิจกรรมส่งเสริมความรูเ้ รือ่ งความปลอดภัย in certain complicated and highly involved cases. To help
เบือ้ งต้นให้กบั ชุมชนและโรงเรียนในเขตพืน้ ทีน่ นทบุรี การอบรมหลักสูตร alleviate these issues and improve efficiency of operations,
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้กับ Thaicom will integrate ERM into its IT system in 2016. There
ลูกจ้างและพนักงานทั่วไปรวมถึงพนักงานที่เข้าใหม่ทุกคน ตลอดจน are also further plans to adapt and extend Thaicom’s ERM to
การดูแลสุขภาพและพัฒนาศักยภาพในการท�ำงานของพนักงานทุกระดับ cover key companies within the group, such as IPSTAR Japan
Company Limited (IPJ), IPSTAR Australia Pty Limited (IPA),
ท�ำให้สามารถลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงได้
and Cambodian DTV Network Limited (CDN).

6. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

ไทยคมได้ให้ความส�ำคัญกับความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อม อาทิเช่น
ความเสีย่ งในเรือ่ งการแผ่รงั สีจากคลืน่ วิทยุ (Radio Frequency : RF)
ตลอดจนมีแนวทางและนโยบายที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) เป็นต้น และได้บรรจุเป็น
หนึง่ ในประเภทความเสีย่ งขององค์กรทีต่ อ้ งได้รบั การบริหารและจัดการ
อย่างเหมาะสมในปี 2558
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บทเรียนจากปี 2558
ถึงแม้ว่าทุกตัวชี้วัดความเสี่ยงหลักของไทยคม ในปี 2558 จะมีค่า
ขีดจ�ำกัดของความเสีย่ งอยูภ่ ายใต้ขดี จ�ำกัด (Threshold) ทีบ่ ริษทั ก�ำหนด
แต่ในทางปฏิบตั ยิ งั พบว่า บางครัง้ หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบต้องใช้เวลาในการ
รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบางกรณีมีความยุ่งยาก
ซับซ้อน ดังนั้นในปี 2559 ไทยคมมีแผนน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาบูรณาการในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise
Risk Management : ERM) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการด�ำเนินงาน นอกจากนี้ไทยคมยังมีแผนที่จะขยายขอบเขตการ
ประยุกต์ใช้ ERM ให้ครอบคลุมบริษทั หลักในเครือ อาทิ บริษทั ไอพีสตาร์
เจแปน จ�ำกัด (IPJ) บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จ�ำกัด (IPA)
บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด (CDN) อีกด้วย
ไทยคมให้ความส�ำคัญกับกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ
แนวคิดวิธีการประเมินและบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการน�ำไปประยุกต์
ใช้ในกระบวนการปฏิบตั งิ านรายบุคคลเสมอมา อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจาก
ส่วนงานพัฒนาบุคคล ฝ่ายพัฒนาองค์กร พบว่า ยังมีความต้องการในการ
บริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน
ในระดับสูง ดังนัน้ ในปี 2559 บริษทั มีแผนในการยกระดับการสร้างความรู้
ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคน โดยการ
บรรจุเป็นหนึ่งในหลักสูตรการฝึกอบรมประจ�ำปีของพนักงาน
นอกจากนีไ้ ทยคม มีแผนการน�ำแนวทางการควบคุมภายในโดยการ
ประเมินตนเอง (Controlled Self Assessment : CSA) มาใช้ในองค์กร
โดยให้หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ต้องประเมินตนเอง
อย่างต่อเนือ่ ง โดยในปี 2559 จะเริม่ น�ำมาใช้ในหน่วยงานทีส่ ำ� คัญในการ
ด�ำเนินธุรกิจก่อน เช่น ส่วนงานการเงิน ส่วนงานบรอดคาสต์ เป็นต้น และ
มีแผนที่จะให้สมาคมผู้ตรวจสอบภายในของสหรัฐ (The Institute of
Internal Auditors : IIA) เข้ามาเป็นทีป่ รึกษาในการประยุกต์ใช้ในองค์กร

Cultivating a solid knowledge and understanding of risk
assessment and management that can be adapted and
applied continuously to individuals’ work processes is a
priority for Thaicom. Includes. However, the organization
development department in the human resources unit found
that there are still large gaps in risk management knowledge
among employees, including executives. As such, in 2016,
Thaicom will include risk management in its yearly training
curriculum to ensure that executives and all employees
have a good working knowledge of the subject that can be
applied throughout the organization.
Beyond that, Thaicom plans to implement Controlled
Self Assessment (CSA), a process in which risk owners will
be required to continuously assess themselves. In 2016, the
process will be first applied to certain key units, such as the
finance and broadcast units. The Company further plans to
engage the Institute of Internal Auditors (IIA) to consult on
implementation of the process throughout the organization.
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ในปี 2558 ไทยคมได้มีปรับกลยุทธ์การสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพ��ออนาคตให้มีความทันสมัยและมั่นใจว่าบริษัท จะสามารถ
เติบโตและดำาเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง
In 2015, Thaicom revised its innovation strategies.
The Company is confident that stable growth and
sustainable.
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ผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน
Sustainability Performance
การเช�่อมตอโครงขายการสื่อสาร
สูทุกช�วิต (Connectivity)

Connectivity
Today, connectivity is essential, not only in the city, but also
in rural communities and remote areas. Because accessibility
to network communications services is essential in today’s
world, ensuring equal access to communications for everyone
is one of Thaicom’s key missions. To sustainably improve
quality of life throughout all levels of society, we must provide
access to a variety of channels and content that can meet
the needs of people of all ages and genders. Thaicom aims
to maintain connectivity at all times both in normal and
emergency or crisis situations through the sustainable
development strategies for connectivity outlined below.

ความต้ อ งการด้ า นการสื่ อ สารในปั จ จุ บั น ถื อ เป็ น เรื่ อ งส� า คั ญ
ไม่เฉพาะในสังคมเมือง แต่ยงั แผ่ขยายไปถึงสังคมชนบทและในทีห่ า่ งไกล
อื่นๆ ซึ่งความเจริญยังเข้าไปไม่ถึง การท�าให้ทุกคนเข้าถึงการสื่อสาร
ได้อย่างเท่าเทียมกันจึงถือเป็นภารกิจส�าคัญอีกอย่างของไทยคม เพราะ
โอกาสในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และการให้บริการโครงข่ายด้านการสือ่ สาร
(Accessibility) คือ เรื่องส�าคัญ เราจึงจ�าเป็นต้องมีช่องทางและเนื้อหา
สาระที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของคนทุกเพศ ทุกวัย
ในสังคม เพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชากรในประเทศอย่างยัง่ ยืน
ทัง้ ในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์ฉกุ เฉินต่างๆ ภายใต้กลยุทธ์โครงข่าย
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และกลยุทธ์ความสามารถของการ Strategy C-1 Communications Networks for Sustainable
สื่อสารในสภาวการณ์ฉุกเฉิน มีรายละเอียด ดังนี้
Development

กลยุทธ์ที่ C-1 โครงข่ายการสื่อสารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในปั จ จุ บั น ไทยคม มี ด าวเที ย มที่ ใ ห้ บ ริ ก ารบรอดคาสต์ แ ละ
บรอดแบนด์จ�านวน 4 ดวง ได้แก่ ดาวเทียมไทยคม 5 ไทยคม 6 และ
ไทยคม 7 ซึง่ เป็นดาวเทียมทีใ่ ห้บริการถ่ายทอดสัญญาณรายการโทรทัศน์
มากกว่า 700 ช่อง ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการในประเทศไทย เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ และแอฟริกา ร่วมกับดาวเทียมไทยคม 4
(ไอพีสตาร์) เป็นดาวเทียมที่ให้บริการบรอดแบนด์ครอบคลุมกว่า 120
ประเทศทั่วโลก

Thaicom provides both broadcast and broadband
satellite services, with 4 operating satellites currently in orbit.
The Company’s conventional satellites THAICOM 5, THAICOM
6, and THAICOM 7 broadcast over 700 channels to areas
in Thailand, Southeast Asia, South Asia, and Africa, while
THAICOM 4, also known as IPSTAR, provides broadband
coverage in over 120 countries worldwide.
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ปัจจุบันบริษัทให้บริการเผยแพร่สัญญาณโทรทัศน์ซึ่งครอบคลุม
กว่าร้อยละ 70 ของการรับชมโทรทัศน์ภายในครัวเรือนในประเทศไทย
โดยในส่วนของชุดจานและกล่องรับสัญญาณดาวเทียมไทยคม โดยบริษทั
ดีทีวี เซอร์วิส จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ด�าเนินงานด้านการผลิตและ
จัดจ�าหน่ายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน
ทุกพื้นที่ในประเทศไทย สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและรับชมข่าวสาร
ในราคาที่เหมาะสม ท�าให้ประชาชนทุกคนสามารถเป็นเจ้าของกล่อง
รับสัญญาณ เพือ่ ใช้ในการรับชมข้อมูลข่าวสารหรือสาระอันเป็นประโยชน์
ต่างๆ ที่สอดคล้องกับความสนใจของแต่ละบุคคลได้ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อ
ความบันเทิง หรือเพือ่ การศึกษา โดยทีม่ าผ่านตัง้ แต่ปี 2554 ไทยคมได้แจกจ่าย
จานและกล่องรับสัญญาณไปแล้วกว่า 8,800 ชุด และในปี 2558 มีการ
ติดตัง้ ไปแล้ว จ�านวน 3,472 ชุด ทัว่ ทัง้ ประเทศครอบคลุม 3,200 โรงเรียน

The Company’s broadcast services currently account
for over 70 percent of household television viewing in
Thailand. Through its subsidiary, DTV Service Company Limited
(DTV), Thaicom has made it possible for anyone in Thailand
to own a set-top box and view a variety of entertainment
or educational programs of their choice, providing a window
to the world outside via satellite signal. DTV manufactures,
distributes, and installs satellite dishes and set-top boxes,
providing affordable access to news and information for any
household anywhere in Thailand. Since 2011, Thaicom has
donated 8,800 dishes, installing 3,472 dishes in 3,200 schools
throughout Thailand in 2015 alone.

ในปี 2558 ไทยคมสานต่อการขยายการให้บริการถ่ายทอดสัญญาณ
โทรทัศน์ในระบบทีวีดิจิตอลบนแพลทฟอร์มของทีวีดาวเทียมตามปกติ
ด้วย เพื่อให้ผู้ชมเข้าถึงรายการโทรทัศน์ได้หลากหลายและทั่วถึง ทั้งนี้
ไทยคมยังคงมุง่ มัน่ ในการสร้างโครงข่ายการสือ่ สารให้สามารถครอบคลุม
ทุกพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนไทยมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไม่ว่า
จะอยู่ในพื้นที่ใดของไทย ซึ่งถือเป็นการดูแลสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์
มากกว่า 17 ล้านครัวเรือนในประเทศไทยและอีกกว่า 120 ประเทศ
ทั่วโลก

In 2015, Thaicom extended its broadcast services on the
conventional satellite platform to include digital TV as well,
providing viewers with complete access to a wider variety of
programs. Thaicom continues to expand its network to provide
greater service in every corner of Thailand and ensure the
basic right of access to news and current information for all
17 million households in Thailand as well as viewers in over
120 countries worldwide.

พ��นที่ให้บริการของดาวเทียมไทยคม
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นอกจากนี้ ไ ทยคมยั ง สามารถให้ บ ริ ก ารโครงข่ า ยการสื่ อ สาร
ในระบบบรอดแบนด์ทลี่ ดขีดจ�ำกัดในแง่พนื้ ที่ อาทิเช่น การให้บริการช่อง
สัญญาณเพือ่ เชือ่ มในพืน้ ทีห่ า่ งไกลและเข้าถึงได้ยากในราคาสมเหตุสมผล
(Mobile Backhaul) โดยได้ติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณผ่านดาวเทียม
เพื่อเชื่อมต่อ Wifi บนยานพาหนะต่างๆ ทั้งรถ เรือ ตลอดจนเครื่องบิน

Thaicom also provides broadband network services,
removing limitations on connectivity due to location.
Through mobile backhaul services, Thaicom makes network
connectivity affordable in remote areas. Thaicom also
leverages broadband capabilities to provide Wi-Fi Internet
ตลอดปี 2558 ไทยคมได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ในการ access in mobile locations such as cars, ships, and planes.
ส่งดาวเทียมไทยคม 8 ขึ้นสู่วงโคจร ดาวเทียมดวงล่าสุดของไทยคม
Thaicom spent 2015 preparing for the launch of its next
ได้รับการออกแบบให้มีช่องสัญญาณแบบเคยูแบนด์รวมทั้งสิ้น 24 ช่อง satellite, THAICOM 8. THAICOM 8 is designed to host a total of
สัญญาณ ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการในประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียใต้ 24 Ku-band transponders that will service areas in Thailand,
และแอฟริกา และมีแผนในการจัดส่งขึ้นสู่วงโคจรที่ต�ำแหน่ง 78.5 องศา South Asia, and Africa. This newest satellite will be launched
ตะวันออก เพื่อตอกย�้ำความเป็นดาวเทียมที่มีผู้รับชมสูงสุด (Hot Bird) into orbit in Thaicom’s Hot Bird position at 78.5 degrees East,
ของไทยคม ซึ่งจะเป็นลักษณะของการใช้วงโคจรร่วมกัน (Collocation) in collocation with Thaicom’s currently operating Hot Bird
กับดาวเทียมไทยคม 5 และ 6 ตามที่ ไทยคม ได้จัดส่งขึ้นสู่วงโคจร satellites, THAICOM 5 and 6. THAICOM 8 is slated to launch
ไปก่อนหน้านี้ ทัง้ นี้ คาดว่าจะสามารถจัดส่งดาวเทียมไทยคม 8 ขึน้ สูว่ งโคจร within the first half of 2016. As satellite transponders are
ได้ภายในครึง่ แรกของปี 2559 ทัง้ นีก้ ารลงทุนในการสร้างดาวเทียม และ vital to modern communications, constructing and launching
น�ำส่งขึ้นสู่วงโคจร ถือเป็นการลงทุนโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน a new satellite is a significant investment in the country’s
(Infrastructure) เพื่อเสริมศักยภาพระบบโทรคมนาคมให้กับประเทศ infrastructure.

กลยุทธ์ที่ C-2 ความสามารถของการสื่อสารในสภาวการณ์
ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ

Strategy C-2 Emergency Communications
Capabilities

นอกเหนือจากโครงข่ายเพื่อการสื่อสารที่มีความครอบคลุมในทุก
Beyond complete network coverage throughout the
พื้นที่ของไทยแล้ว ความต่อเนื่องของการสื่อสาร ไม่ว่าจะในสถานการณ์ entire country, continuity of service is also a priority for
ปกติและภาวะฉุกเฉินทั้งที่มีสาเหตุที่เกิดขึ้นจากมนุษย์หรือเกิดจาก Thaicom. Whether in normal, everyday conditions, emergency
ภัยธรรมชาติก็ถือเป็นเรื่องที่ไทยคมให้ความส�ำคัญ
situations, or during and following natual disasters, Thaicom
บริษัทได้น�ำหลักการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business aims to provide continuous communications capabilities in
Continuity Management System : BCMS) ทีส่ อดคล้องกับมาตรฐาน any situation.

สากล ISO 22301 : 2012 มาประยุกต์ใช้เมือ่ เดือนมิถนุ ายนทีผ่ า่ นมา โดย
In June 2015, the Company adopted a Business Continuity
ไทยคมมีการจัดท�ำแผนบริหารภาวะวิกฤติ แผนบริหารความต่อเนือ่ งทาง Management System (BCMS), following ISO 22301:2012
ธุรกิจ และแนวทางการปฏิบตั เิ พือ่ ให้กลับสูภ่ าวะปกติทมี่ คี วามครอบคลุม guidelines, and adapted it to cover processes throughout
ในทุกกระบวนการภายในองค์กร
the organization. Thaicom’s BCMS includes preparedness
นอกจากนี้ในสภาวการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดผลกระทบกับสังคม and prevention to reduce incident impact, an incident
ภายนอกองค์กร เช่น ภัยธรรมชาติซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงและเกิด management plan, a business continuity plan, and plans for
บ่อยครั้งขึ้นอันน�ำไปสู่ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน recovery and restoration of normal operations.
ในหลายภู มิ ภ าคทั่ ว โลกซึ่ ง ถื อ เป็ น ส่ ว นที่ ไ ทยคมได้ อ อกไปให้ ค วาม
ช่วยเหลือ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่การสื่อสารเข้าถึงได้ยากและขาดติดต่อ
ไทยคมในฐานะธุรกิจดาวเทียมและการสือ่ สารได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือ
กับผู้ประสบภัยและหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย อาทิ สภากาชาดไทย
โดยการให้บริการเชือ่ มโยงโครงข่ายดาวเทียม เพือ่ ให้สามารถติดต่อสือ่ สาร
ได้อย่างต่อเนือ่ งในเวลาอันรวดเร็ว กล่าวคือ บริษทั จัดส่งผูเ้ ชีย่ วชาญพร้อม
อุปกรณ์การรับ-ส่งสัญญาณดาวเทียมเข้าไปติดตัง้ ในพืน้ ทีป่ ระสบภัย เพือ่
ให้ประชาชนและเจ้าหน้าทีก่ ภู้ ยั สามารถใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตและ
โทรศัพท์ในการติดต่อประสานความช่วยเหลือได้ดว้ ยความรวดเร็ว ช่วยลด
ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้

Beyond potential crises within the organization,
Thaicom’s crisis readiness also addresses potential emergencies
affecting society at large. Natural disasters, for instance, are
increasing in frequency and severity due to climate change,
causing damage and loss of life in a number of regions around
the world. Thaicom is ready to respond, providing connectivity
to areas where communications are lacking, particularly in
areas that are difficult to reach. Thaicom has been able to
use its capabilities as a satellite operator to rapidly enable
reliable communications via satellite for disaster victims and
responders such as the Thai Red Cross Society. Thaicom
sends experts to install satellite communications equipment
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ที่ผ่านมาบริษัทได้น�ำระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมไอพีสตาร์ไปใช้ในการ in disaster zones to provide the local population and first
กูค้ นื ระบบสือ่ สารในช่วงทีเ่ กิดภัยพิบตั คิ รัง้ ใหญ่มาแล้วในหลายเหตุการณ์ repsonders with access to Internet and telephone networks
อาทิ
to facilitate rapid disaster response and hopefully mitigate
lossess as much as possible.
In the past, Thaicom has provided communications
assistance through its IPSTAR satellite in response to a number
of serious disasters, including:

ความรับผิดชอบเพื่อเสริมสร้างสังคม
ที่ยั่งยืน (Responsibility)

Responsibility

ไทยคมมุ่งมั่นสร้างความรับผิดชอบเพื่อเสริมสร้างสังคมที่ยั่งยืน
ทั้งสินค้าและบริการ รวมทั้งสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2558 คณะกรรมการ
การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น มี ก ารปรั บ กลยุ ท ธ์ ใ ห้ ทั น สมั ย สอดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้เสียผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ การให้บริการ
อย่างรับผิดชอบ การเสริมสร้างสังคมทีย่ งั่ ยืน และการจัดการทรัพยากรและ
บรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

To promote sustainable development, Thaicom is always
striving to attain the highest degree of responsibility towards
both society and the environment, especially regarding its
products and services. In 2015, SDCOM updated its strategic
framework to better meet shareholder needs through 3 key
strategies to demonstrate responsibility: responsible service,
support for a sustainable society, and environmental resource
management & impact mitigation.

กลยุทธ์ที่ R-1 การเสนอสินค้าและบริการอย่างรับผิดชอบ

Strategy R-1 Responsible Service

ไทยคมมีการออกแบบสินค้าและรูปแบบการให้บริการในธุรกิจ
ดาวเทียมและการสือ่ สารทีม่ คี วามสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
และผู้บริโภคภายใต้การเติบโตของยุคเศรษฐกิจดิจิตอล รวมทั้งมีการ
ค�ำนึงถึงประเด็นความท้าทายด้านต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้กับลูกค้าตลอดจน
ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

Thaicom strives design all of its products and services
to meet the growing needs of customers and users in the
digital era. This means not only considering the demands of
the present, but also taking into account the challenges of
the future so that all stakeholder can remain cofindent and
fully satisfied with Thaicom’s services.

ทั้งนี้บริษัทได้ให้ความส�ำคัญด้านการรักษาคุณภาพของสินค้าและ Quality of Products & Services
รูปแบบการให้บริการ (Quality of Service) ทั้งภายในและภายนอก
Quality of service, is very important to Thaicom. The
กระบวนการด�ำเนินงาน ไปพร้อมกับการสร้างความพึงพอใจของลูกค้า Company extends this priority to encompass the quality of
กลุ่มต่างๆ (Customer Satisfaction) กล่าวคือ
both internal and external processes related to operations,
aiming to build customer satisfaction by:
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•

พัฒนาคน/ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ เพื่อลดระยะเวลา
ในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาให้กบั ลูกค้าภายในเวลา
อันรวดเร็ว

•

Developing people, hardware, and software to
reduce the time it takes to resolve issues for
customers.

•

จั ด ท� ำ มาตรฐานการให้ บ ริ ก าร Service Level
Agreement (Incident Management) เพื่อให้ลูกค้า
ได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

•

Establishing service level agreements (for
incident management) to ensure customers
receive the most effective service possible.

•

จัดท�ำแผนพัฒนาศักยภาพพนักงานในส่วนให้บริการ
ลูกค้า (Capability List) เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ
ได้รับบริการที่ได้คุณภาพ

•

Developing the customer service capabilities
(Capability List) of employees to ensure that
stakeholders receive quality service.

ส�ำหรับการยกระดับคุณภาพการให้บริการกับลูกค้า ในปี 2558
To improve quality of service for cutomers, Thaicom
ไทยคมได้รเิ ริม่ ระบบบริหารจัดการสถานการณ์ (Incident Management) implemented an incident management system in 2015
ประกอบด้วย
consisting of the following elements:
1) การจัดท�ำระบบไอที (IT System Monitoring) เพือ่ ใช้ตดิ ตาม
1) IT System Monitoring: Tracking and checking of
และตรวจสอบข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นใน gateway หรือระบบอื่น errors that may occur in the gateway or other systems in
ที่ก�ำหนด ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มความเสถียรให้แก่ระบบ
order to enhance system stability.
2) การจัดท�ำแผนการตอบสนองในภาวะฉุกเฉิน (Escalation
2) Escalation Flow: Clear definitions of employee
Flow) ซึ่งก�ำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน roles, duties, and responsibilities in order to reduce incident
ที่ รั บ ผิ ด ชอบอย่ า งชั ด เจน เพื่ อ ลดระยะเวลาในการตอบสนองและ response time and minimize potential losses.
ความเสียหายที่อาจเกิดจากภาวะฉุกเฉิน
3) Auto Escalation: Automatic response system
3) การติดตัง้ ระบบการตอบสนองอัตโนมัตใิ นภาวะฉุกเฉิน (Auto programmed to resolve signal issues as they arise, reducing
Escalation) ซึ่งเป็นการออกแบบระบบและติดตั้งอุปกรณ์ที่สามารถ number of employees necessary in the response and reducing
ด�ำเนินการตอบสนอง แก้ปญ
ั หาความบกพร่องของสัญญาณโดยอัตโนมัติ incident response time.
ซึ่งท�ำให้ลดจ�ำนวนพนักงานและระยะเวลาในการตอบสนอง เมื่อเกิด
4) Fibre Head-end Enhancement: Development of
ภาวะฉุกเฉิน
equipment to improve fibre head-end efficiency at Thaicom

4) การพัฒนาอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานของ Satellite Station (Kae Rai), providing uninterrupted service
Fibre Head-end ที่สถานีดาวเทียมแคราย ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ลูกค้า to customers while also addressing the requirements of the
สามารถใช้บริการช่องสัญญาณได้อย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุดแล้ว ยังถือเป็น Company’s business continuity plan.
การปฏิบัติตามแผนงานการบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
5) Redundancy Report for Customers: Additional
5) การเพิ่ ม รายงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สมรรถภาพและคุ ณ ภาพ reporting on signal quality and performance in normal and
สัญญาณทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน (Redundancy Report for crisis conditions to build customer confidence and provide
Customer) เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจและสามารถตรวจสอบมาตรฐานบริการ consistent and constant accountability.
ได้อย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ
To ensure the highest possible customer satisfaction,

ไทยคมได้จัดท�ำ  Operation Guidelines ซึ่งเป็นคู่มือส�ำหรับ
พนักงานทีต่ อ้ งติดต่อกับลูกค้าต่างประเทศ เพือ่ สร้างความพึงพอใจสูงสุด
ส่งผลให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงกว่าร้อยละ 90 ในปี 2558 และมีแผน
ที่จะเพิ่มรูปแบบการแก้ปัญหาและยกระดับการให้บริการกับลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง

Thaicom has prepared handbook of operation guidelines for
employees who communicate with overseas customers. This
led to a 90 percent increase in customer satisfaction in 2015.
The Company has plans to continually upgrade the content
of the guidelines to provide greater flexibility in responding
นอกจากนี้ไทยคมมีโครงการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า to customer issues.
(Customer Relationship Management หรือ CRM) โดยมีการแต่งตัง้
Thaicom has also implemented a Customer Relationship
คณะกรรมการอ�ำนวยการ และคณะท�ำงานโครงการ มีหน้าที่ก�ำหนด Management (CRM) initiative, appointing both a steering
เป้าหมาย ติดตามและควบคุมการด�ำเนินงานให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ committee and working team to set targets and follow
ทีก่ ำ� หนดไว้ รวมทัง้ น�ำผลการส�ำรวจความพึงพอใจมาเป็นส่วนหนึง่ ในการ up on performance and outcomes. Results of customer
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ปรับปรุงสินค้า การให้บริการ และกระบวนการท�างาน เพื่อสร้างความ
พึงพอใจให้แก่ลูกค้าสูงสุด โดยในปี 2558 ได้มีกิจกรรมร่วมกับลูกค้า
เช่น การให้ความรูเ้ กีย่ วกับเทรนด์ดา้ นการสือ่ สารและเทคโนโลยีแก่ลกู ค้า
เพื่อต่อยอดแผนธุรกิจให้กับลูกค้า

หลักการกำากับดูแลช่องรายการรวมถึงเนื้อหาและโฆษณา
ถึ ง แม้ ว ่ า ไทยคมจะอยู ่ ใ นฐานะผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารเช่ า ช่ อ งสั ญ ญาณ
ดาวเทียมซึ่งไม่ได้มีหน้าที่หลักในการผลิตรายการหรือเนื้อหาที่จะน�า
มาออกอากาศโดยตรง แต่บริษัทก็ให้ความส�าคัญกับเนื้อหาสาระของ
รายการที่เผยแพร่ผ่านทางช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม โดยป้องกัน
ไม่ให้ขัดต่อหลักศีลธรรม จรรยาและกฎหมายของประเทศนั้นๆ

satisfaction surveys will be used to develop products,
management, and processes to improve customer satisfaction.
A number of customer activities were held in 2015, including
a conference on trends in communications and technology
to help customers further develop their business plans.

Quality of Content

Even though Thaicom primarily leases transponders and
does not play a direct role in the production of broadcast
content, Thaicom still places importance on quality of content
and aims to ensure that all content broadcast via its
transponders adheres to the moral, ethical, and legal
โดยไทยคมได้มอบหมายให้ บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ�ากัด ซึ่งเป็น standards of the country in which it airs.
บริษทั ย่อยทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบให้เช่าช่องสัญญาณ รวมถึงจัดผังการออกอากาศ
Through DTV Service Company Limited (DTV), a subsidiary
รายการเป็นผู้ก�าหนดแนวทางและระเบียบปฏิบัติ เพื่อก�ากับ ดูแลและ responsible for transponder leasing and broadcasting plans,
ตรวจสอบ เนื้อหารายการโทรทัศน์และโฆษณาที่ได้สิทธิ์ออกอากาศ Thaicom ensures that all program and advertising content
บนช่องรายการของไทยคม หรือออกอากาศในช่อง D-Channel โดยมี broadcast over its transponders or airing on D-Channel is
วัตถุประสงค์ในการน�าเสนอเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับผู้รับชม และ properly licensed. DTV is responsible for establishing plans
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบแก่สังคม ตัวอย่างของกระบวนการในการ to manage, check, and monitor all content to ensure that
it meets all regulations, is appropriate for viewers, and does
ก�ากับดูแล เช่น
not negatively affect society. A sample process for managing
• ก�ากับดูแลเรือ่ งลิขสิทธิ์ (Copyright) เนือ้ หารายการและ quality of content is outlined below.
โฆษณาทีอ่ อกอากาศในช่อง D-Channel โดย บริษทั ดีทวี ี
• Monitoring copyrights for D-Channel content:
เซอร์ วิ ส จ� า กั ด จะมี ก ระบวนการในการตรวจสอบ
DTV maintains a process for checking copyrights
ลิขสิทธิ์ เฝ้าระวังและตรวจสอบเนื้อหารายการรวมถึง
and monitoring program and advertising
โฆษณาก่อนน�ามาเผยแพร่ออกอากาศ เพื่อป้องกัน
content before broadcast to prevent
มิ ใ ห้ มี ร ายการที่ ขั ด ต่ อ กฎหมายหรื อ กฎระเบี ย บ/
violations of any laws, regulations, rules, or
ข้อบังคับ/ค�าสัง่ หรือประกาศจากทางราชการ และขัดต่อ
orders and ensure that content does not
ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
create unrest or promote immoral behavior.
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•

ก�ากับดูแลเรื่องช่องรายการที่ได้รับใบอนุญาตจากทาง
กสทช. ให้ออกอากาศบนโครงข่าย DTV โดย บริษัท
ดี ที วี จะมี ก ระบวนการในการตรวจสอบสิ ท ธิ์ แ ละ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ กสทช. (www.broadcast.nbtc.
go.th) ก่อนเพือ่ แจ้งขอส�าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ของช่องรายการซึ่งออกโดย
กสทช. พร้อมกับหนังสือยืนยันจากทางบริษัทเจ้าของ
รายการในการเผยแพร่รายการทีม่ เี นือ้ หาสาระไม่ขดั ต่อ
กฎหมายและศีลธรรม

บริษทั ยังมีแนวทางปฏิบตั กิ รณีทชี่ อ่ งรายการมีเนือ้ หา โฆษณา ขัดต่อ
กฎระเบียบและข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ไทยคม
ยึดหลักการให้บริการอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค ทัง้ ในสถานการณ์ปกติ
และสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังจะเห็นได้จากการให้ความร่วมมือในการ
ถ่ายทอดสดรายการทางการเมืองตามที่ได้มีการร้องขอจากหน่วยงาน
ผู้ควบคุมกฎหมายอย่างต่อเนื่องจริงจัง

•

Monitoring channels licensed by NBTC for
broadcast via DTV: DTV checks a channel’s
copyright licenses and looks up the channel’s
NBTC license on the NBTC website
(www.broadcast.nbtc.go.th). DTV will then
request copies of relevant NBTC broadcast
licenses from the channel as well as a letter
from thecontent owner guaranteeing that all
content is in compliance with the law and
relevant moral standards.

In the event that a violation occurs in the program or
advertising content on a channel violates a relevant law or
regulation, proper procedure will be followed by the Company
to resolve the issue. Thaicom is committed to providing fair
and equitable service, both under normal circumstances
as well as in the event of an incident, as evidenced by
its continued cooperation with the relevant authorities
regarding political broadcasts.
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กลยุทธ์ที่ R-2 การเสริมสร้างสังคมที่ยั่งยืน
โครงการ “ไทยคิด ไทยคม”

Strategy R-2 Support for a Sustainable Society
Thai Kid Thaicom

ในฐานะที่ไทยคมเป็นผู้สร้างโครงข่ายพื้นฐานด้านดาวเทียมและ
การสื่อสาร ได้สนับสนุนการน�ำระบบการสื่อสารมาใช้เชิงสร้างสรรค์
ให้เกิดประโยชน์กับสังคมโดยรวม โดยเฉพาะการศึกษา กล่าวคือ บริษัท
ได้ใช้ดาวเทียมไทยคมเป็นดาวเทียมในการส่งสัญญาณโทรทัศน์เพื่อ
การศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยโครงการหลัก คือ
โครงการ “ไทยคิด ไทยคม” ที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการเรียนรู้
และลดช่องว่างในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลของเยาวชนในพืน้ ทีห่ า่ งไกลและ
พื้นที่ที่ขาดแคลนครูผู้สอน โดยใช้ประโยชน์จากช่องสัญญาณดาวเทียม
ไทยคมเป็นสื่อกลางเพื่อเพิ่มช่องทางการเรียนการสอน และมีส่วนช่วย
ส่งเสริมเยาวชนไทยในการพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างทัดเทียม
กัน ทั้งนี้ไทยคมได้ด�ำเนินการมอบ “ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม”
ให้แก่โรงเรียนทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีห่ า่ งไกลหรือขาดแคลนครูผสู้ อน ตัง้ แต่ปี 2554 2558 รวมทั้งสิ้น 6,661 ชุด มีผู้ได้รับผลประโยชน์แล้วกว่า 666,100 คน
โดยในปี 2558 มีการมอบและติดตั้งแล้วเสร็จ อีก 2,062 ชุด ถือเป็นการ
สร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้
ทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรการศึกษา ให้แก่ผู้ได้รับผลประโยชน์
ทั้งประเทศ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.41 เมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้บริษัทมีการ
ส่งทีมงานเพือ่ ท�ำการติดตัง้ อุปกรณ์รบั สัญญาณดาวเทียมพร้อมทัง้ สอนวิธี
การใช้งานให้แก่ผรู้ บั ผิดชอบ รวมทัง้ มีแผนติดตามและซ่อมบ�ำรุง เพือ่ ให้
อุปกรณ์สามารถรับสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

As a provider of basic communications infrastructure,
Thaicom encourages and promotes the creative use of
communications technology to benefit society as a whole.
Thaicom is particularly interested in leveraging satellite
technology to provide equal educational opportunities
for students throughout Thailand. The Thai Kid Thaicom
project aims to provide educational opportunities to children
in rural communities where access to education is scarce,
sub-standard, or where there is a chronic lack of teachers.
Through the project, the Company provides satellite receiver
dishes to schools in these areas so that they may then access
distance education programs. By equipping schools with satellite
equipment, Thaicom provides students in rural areas with
a wider variety of tools through which they can learn and
develop themselves. From 2011- 2015, the Company donated
and installed a total of 6,661 satellite receiver sets to benefit
over 666,100 people, creating opportunities for students to
access knowledge both within and beyond the educational
curriculum. In 2015 alone, the Company donated another
2,062 sets, increasing the number of people benefiting from
the program by 9.41% from the previous year. The Company
not only sends teams to install the sets and teach those at
the school how to use the equipment, but also follows up
with each school and provides maintenance to ensure that
each dish is used effectively.

หลักสูตรทีใ่ ช้ในโครงการ “ไทยคิด ไทยคม” นัน้ บริษทั ได้รบั ความ
ร่วมมือจากโรงเรียนวังไกลกังวล อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทั้งหลักสูตรตามมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการส�ำหรับ
นักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปัจจุบนั มีชอ่ งโทรทัศน์เพือ่ การศึกษา (DLTV) จ�ำนวน 15 ช่อง ออกอากาศ
Thai Kid Thaicom not only provides equipment to
ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ไทยคมยังได้ขยายขอบเขตการเรียนรู้
เพือ่ พัฒนาตามแนวทางพึ่งตนเองส�ำหรับโรงเรียนเครือข่ายไทยคม โดย facilitate distance learning, but also provides educational
ให้การสนับสนุนโครงการเพือ่ ส่งเสริมคุณภาพชีวติ พัฒนาการเรียนรูแ้ ละ programming. Thaicom works with Klai Kang Won School in
Hua Hin, Prachuab Khiri Khan to create programming for grades
ทักษะอาชีพที่ใช้ทรัพยากร ภูมิปัญญา และบุคลากรท้องถิ่น
1 through 12 that follows a curriculum approved by the Thai
ไทยคมได้มีการต่อยอดการด�ำเนินงานภายใต้โครงการ “ไทยคิด
Ministry of Education. The programming is aired through 15
ไทยคม” โดยในปี 2558 ได้ขยายขอบเขตโครงการทีส่ อนการประกอบและ
Distance Learning TV (DLTV) channels 24 hours a day. Beyond
ติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมให้แก่นักศึกษาระดับ
providing distance learning equipment and content, Thaicom
อาชีวศึกษา ต�ำรวจตระเวนชายแดนและทหารหน่วยเฉพาะกิจ ปัจจุบัน
has also provided additional educational opportunities and
มีสถาบันการศึกษาและหน่วยงานทีเ่ ข้าร่วมฝึกอบรม จ�ำนวน 10 หน่วยงาน
experiences to promote self-sufficiency and life skills among
ทั่วประเทศ อาทิ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ทหารหน่วยเฉพาะกิจ
students in certain “network schools” through its Thai Kid
จงอางศึก เป็นต้น ทั้งนี้ไทยคมได้มอบอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ผ่าน
Thaicom Network Schools program.
ดาวเทียมให้แก่นักเรียนอาชีวศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมทั่วประเทศ
Thaicom has expanded the scope of the portion of the
อีก 511 ชุด เพื่อไปติดตั้งในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นการสร้าง
ทักษะอาชีพที่สามารถก่อให้เกิดรายได้ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว Thai Kid Thaicom which trains technicians to install receiver
sets. In 2015, extended the vocational training program to
include candidates training to join the Boarder Police. Currently,
there are 10 institutes throughout Thailand participating in the
training program in total, including Kalasin Technical College
and some of the army’s special forces units. Through the
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บริษัทมีแผนที่จะขยายกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการไปยังกลุ่มนักเรียน
การศึกษานอกระบบ (กศน.) รวมทัง้ มีการฝึกอบรม IP-Gateway ส�ำหรับ
ช่างเทคนิคที่สนใจ เพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง
กับการติดตั้งจานดาวเทียม และจุดรับสัญญาณดาวเทียม

training program, Thaicom has provided a total 511 receiver
sets for vocational students to install in areas throughout
Thailand, passing on useful and potentially gainful skills to
program participants.

The Company has plans to further expand the training
program to include students enrolled in the government’s
ไทยคมส่งเสริมการพัฒนาทักษะให้ครูผสู้ อนสามารถจัดการเรียนรู้ adult education programs and also to offer IP-Gateway training
ตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างสรรค์ดว้ ยปัญญา (Constructionism) for those interested in increasing their skills and knowledge
ที่มุ่งเน้นการให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ตามหลักการ of satellite systems.
ที่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การเรี ย นรู ้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น และสร้ า งขึ้ น ได้ เ มื่ อ ผู ้ เรี ย น
Thaicom Learning Center
มีโอกาสเป็นผู้ลงมือกระท�ำด้วยตนเอง (Learning by Doing) กล่าวคือ
Thaicom promotes teachers’ ability to apply
เน้นให้เด็กค้นหาข้อมูล (Data) แล้วสังเคราะห์เป็นข้อมูลทีใ่ ช้ประโยชน์ได้
(Information) แล้วน�ำไปสู่ความรู้ (Knowledge) อันน�ำไปสู่ปัญญา Constructionism in the classroom. Constructionism
emphasizes knowledge creation by the learners themselves
(Wisdom) ที่สามารถน�ำไปใช้ตลอดชีวิต ซึ่งบริษัทคาดหวังในการเป็น
by encouraging experiential learning, or learning by doing.
ส่วนส�ำคัญในการพัฒนาการศึกษาของประเทศต่อไป
That is, students must gather data on their own, turn the
data
into useful information, apply the information to create
เพื่อสนับสนุนให้เกิดโรงเรียนต้นแบบ ตลอดจนโรงเรียนเครือข่าย
knowledge,
and reflect on the process to build wisdom that
ของโครงการ โดยมีกลุม่ เป้าหมายเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ไทยคม
ร่วมมือกับโรงเรียนวัดเขียนเขต อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส�ำนักงาน will stay with them throughout their life. The Company sees
this as an important investment in the development of the
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี 2 และองค์การบริหาร
nation’s education system.
ส่วนท้องถิน่ อย่างต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 2 ในการขับเคลือ่ นและประสานให้เกิด
Thaicom aims to develop model schools, and ultimately
การขยายผล ในปีการศึกษา 2558 ครูผู้สอนจากโรงเรียนวัดเขียนเขต
ริ เริ่ ม น� ำแนวคิ ด ดั ง กล่ า วไปประยุ ก ต์ ใช้ ใ นการเรี ย นการสอนในกลุ ่ ม a network of such schools, focusing on the high school level.
To do this, Thaicom works with Wat Khian Khet School in the
สาระต่างๆ โดยการพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอน จ�ำนวน 17 แผน
Thanyaburi district of Pathum Thani, a province just north
ทีส่ ง่ เสริมให้ผเู้ รียนเรียนรูแ้ ละค้นคว้าผ่านโครงการตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย of Bangkok. Other partners include Pathum Thani Primary
นอกจากนี้ บริษัท ยังมีกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ Educational Service Area Office 2 and the Department of Local
ให้ดียิ่งขึ้น เช่น การส่งอาสาไทยคมที่เป็นพนักงานของบริษัทผู้มีความรู้ Administration. Thaicom has cooperated with these partners
ความสามารถในด้านต่างๆ ไปถ่ายทอดความรูด้ า้ นเทคโนโลยี ความรูด้ า้ นไฟฟ้า continually for the past 2 years to drive expansion of the
เป็นต้น รวมทั้งจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียนและเครือข่าย program. In 2015, teachers from Wat Khian Khet School
ที่เกี่ยวข้อง โดยการส่งเข้าร่วมการสัมมนาและทัศนศึกษาที่เหมาะสม began applying constructionism directly to a number of subjects
นอกจากนั้นบริษัทยังได้ร่วมจัดสร้างห้องเรียน จ�ำนวน 1 ห้องและ in the classroom, developing 17 different lesson plans to
encourage exploratory learning. Thaicom also carried out a
ห้องปฏิบัติการ จ�ำนวน 1 ห้องเพิ่มเติม
number of activites to encourage and supplement the learning
process, sending expert employees to the school to volunteer
their time teaching students about technology, electricity, and
a number of other subjects. Thaicom arranged for seminars
and study tours to allow school personnel to continue
their own learning, while also sponsoring the construction of
a dedicated classroom as well as a laboratory classroom.

ห้องเรียนไทยคม (Thaicom Learning Center)
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ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 และ 5 ได้ทำ� โครงการไปแล้ว 22 โครงการ ทัง้ นีพ้ บว่านักเรียนทีผ่ า่ น
กระบวนการเรียนการสอนจากห้องเรียนไทยคมล้วนเป็นผูม้ จี ติ สาธารณะ
และบริการสังคม แสวงหาความรู้ข้อมูลสารสนเทศ รู้จักคิด สังเกต และ
ตั้งค�ำถาม

During the first semester of the 2015 academic year,
students in grades 10 and 11 completed 22 projects. Students
who experience this style of learning through the Thaicom
Learning Center are all socially-minded and service-oriented.
They seek out knowledge on their own, and they know how
to think, how to observe, and how to formulate questions.

“บรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูท้ ำ� ให้เด็กได้รบั การกระตุน้ ให้มคี วาม
สามารถในการแสดงออก กล้าพูด และมีความสามารถในการคิด
มากขึ้น ท�ำให้พวกเขาสามารถแสดงศักยภาพได้มากขึ้น”

“เขาเปลี่ยนไปในทางที่ดี...มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาตัวเอง
ขึ้นไปได้เรื่อยเรื่อย เรารับรู้ได้จากผลงานที่เขาท�ำ”

“An atmosphere that is conducive to learning encourages
children express themselves, speak up, and think for
themselves more and more, allowing them to display
their potential more.”

“They have changed in a good way...they are more
creative and continually develop themselves. We can
learn from their work.”
นางสาวสุ ร ภา ปทุ ม รั ต นนารา รองประธานกรรมการสถานศึ ก ษา
ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนวัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี

นางสุ นั น ท์ แก้ ว มณี ครู เชี่ ย วชาญ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร องผู ้ อ� ำ นวยการ Miss Surapha Pathumrattananara, Vice Chair of the Student
กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนวัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี
Affair Committee, Wat Khien Khet School, Pathumtani
Mrs. Sunan Kaewmanee, Expert Teacher, Acting Assistant Province.
Principal, Academic Department, Wat Khien Khet School,
Knowledge Sharing
Pathumtani Province.
Beyond simply bringing network connectivity to
โครงการ “แบ่งปันความรู้และประสบการณ์”
the classroom, Thaicom also promotes an intellectual
นอกเหนือจากการน�ำโครงข่ายเพื่อการสื่อสารมาใช้ประโยชน์ ecosystem in which learning and discovery can thrive, creating
ด้านการศึกษาแล้ว ไทยคมยังได้ขยายบทบาทในการสนับสนุนให้เกิด opportunities for students who are interested in
สภาพแวดล้อมของการศึกษาเรียนรู้ (Ecosystem) โดยเปิดโอกาสให้ communications and space technology to apply their
นักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและอวกาศ knowledge. Thaicom hosts a number of competitions for
น�ำองค์ความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการสร้างดาวเทียมและอุปกรณ์ students to test, challenge, and showcase their design skills
ทีเ่ กีย่ วข้องผ่านโครงการประกวดทีไ่ ทยคมจัดขึน้ ท�ำให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการ by creating their own satellite or related equipment, as
ได้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง บริษัทได้จัดโครงการและ outlined below.
• Space Box is a the first program in Thailand to offer
การประกวดที่เกี่ยวข้องกับอวกาศ ดังนี้
students and faculty the chance to research, design, and
• โครงการ Space Box เป็นการสร้างดาวเทียมในชัน้ Low Earth โดย create their own working satellite for Low Earth orbit. In
ไทยคมสนับสนุนงบประมาณ องค์ความรู้ และร่วมมอบประสบการณ์ cooperation with King Mongkut’s Institute of Technology
ให้แก่นกั เรียน นักศึกษาในการศึกษา ค้นคว้า และวิจยั เพือ่ สร้างดาวเทียม Ladkrabang and King Mongkut’s University of Technology
Thonburi, Thaicom provides funding and knowledge to
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สือ่ สารเพือ่ ใช้ในการถ่ายภาพทางอากาศและส�ำรวจทรัพยากรธรรมชาติ
ผ่านความร่วมมือจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบังและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งถือเป็น
โครงการแรกในประเทศไทยที่ให้โอกาสนักศึกษาและกลุ่มคณาจารย์
ที่สนใจกว่า 20 คน ร่วมกันท�ำวิจัยเพื่อสร้างดาวเทียมที่สามารถใช้งาน
ได้จริง
• โครงการ Ready to Use Antenna เป็นการประกวดต้นแบบ
จานรับสัญญาณดาวเทียมพร้อมใช้ โดยไทยคมเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ทีม่ คี วามสนใจในการพัฒนาจานรับสัญญาณดาวเทียมต้นแบบทีส่ ามารถ
ติดตั้งง่ายและหันไปทางดาวเทียม (Quick-deploy and auto-point)
ได้อย่างอัตโนมัติ ซึ่งสามารถลดปัญหาความยุ่งยากในการติดตั้งจาน
ตามบ้านเรือนได้ และประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากสามารถผลิตได้เอง
ในประเทศไทย ในปี 2558 มีนกั ศึกษาและนักวิชาการทัง้ หมด 5 ทีม จาก
สถานศึกษาทั่วประเทศผ่านการคัดเลือกเพื่อรับเงินสนับสนุนให้พัฒนา
จานต้นแบบ โดยทีม Sky Ranger จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เป็นผู้ชนะการประกวด พร้อมเงินรางวัลทุนการศึกษา มูลค่า 135,000
บาท

support over 20 participants in creating satellite that can
take images of Earth and survey natural resource from space.
• Thaicom holds the Ready-to-Use Antenna competition
for university students interested in developing their own
quick-deploy and auto-point antenna for easy at-home
installation. The students’ antenna designs are also more
cost-effective as they can be manufactured in Thailand. In
2015, a total of 5 teams of students and expert advisors were
selected from universities throughout Thailand to receive
funding to develop a prototype. The Sky Ranger team from
Mahanakorn University of Technology won fist place in the
competition, receiving a prize of 135,000 baht in scholarships.
As a leader in satellite communications, Thaicom also
lent its expertise to a number of efforts by leading universities
in 2015 by providing technical and research support related
to electrical engineering, satellite technology, and space, as
outlined below.

• Through the Innovative Electromagnetics Academy
of Thailand (iEMAT), started in 2014, Thaicom promotes
knowledge sharing in the area of electrical engineering,
leveraging the Company’s expertise to support research to
improve efficiency of signal transmission by lowering side
lobes on reflector antennas for C-band frequencies.
• โครงการ iEMAT : Innovative Electromagnetics Academy
Over 800 university students and faculty and industry
of Thailand เป็นโครงการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557 ที่ไทยคมให้การ professionals have participated in the program.
สนับสนุนกิจกรรมโครงการแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ ชิงวิศวกรรมไฟฟ้า แก่นสิ ติ
นักศึกษา คณาจารย์และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องจากภาคอุตสาหกรรมดาวเทียม • Thaicom is collaborating with Kasetsart University to
สื่อสารกว่า 800 คน ตลอดจนสร้างคุณค่าร่วมจากความรู้ความช�ำนาญ develop an anti-jamming system for satellite TV signal,
ของบริษทั ในการสนับสนุนงานวิจยั เพือ่ พัฒนาการส่งสัญญาณดาวเทียม using a wider range of the spectrum than typical systems.
The anti-jam technology also delivers a better signal and
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยลดระดับของล�ำคลื่นรองหรือพูข้างของ
clearer picture to the user even in the absence of jamming,
สายอากาศตัวสะท้อน (Reflector Antenna) ในย่านความถี่ C band while ensuring that signal remains compatible with that of

นอกจากนี้ ในปี 2558 ไทยคมยังมุ่งมั่นในการสนับสนุนและสร้าง
ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นน�ำในการค้นคว้าและวิจัย
เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยีด้านดาวเทียมและอวกาศ
เพื่อตอกย�้ำความเป็นผู้น�ำในธุรกิจดาวเทียมสื่อสาร ดังเช่น

typical systems.   
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• ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการร่วมกัน
พั ฒ นาและคิ ด ค้ น ระบบป้ อ งกั น การรบกวนสั ญ ญาณโทรทั ศ น์ ผ ่ า น
ดาวเทียม (Anti-Jam TV) ซึ่งเป็นระบบที่ถูกออกแบบมาให้มีจ�ำนวน
ช่องสัญญาณเพิ่มขึ้นจากระบบปกติ และระบบเสริมความชัดที่ท�ำให้
ผูร้ บั บริการสามารถรับสัญญาณทีม่ คี ณ
ุ ภาพความคมชัดแบบทีด่ กี ว่าแบบ
ปกติที่ใช้อยู่ในปัจจุบันในสภาวะที่ไม่มีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้นในระบบ
ทีใ่ ช้งาน มีการพัฒนาสัญญาณเสริมความคมชัดเพือ่ ใช้ผสมเข้ากับสัญญาณ
หลักที่ได้จากการให้บริการแบบปกติ
• ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและดาวเทียม
สื่อสาร ตลอดจนเทคโนโลยีอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้าน
การศึกษา สังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย
บริษัทมีความตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากบริบทที่มี
การเปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC
ต้นปี 2559 หรือการก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอลที่อาจมีผลต่อความ
สามารถของนักเรียนนักศึกษาไทย ดังนั้นบริษัทจึงได้สนับสนุนหลักสูตร
การเรี ย นการสอนที่ มี ค วามทั น สมั ย สอดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลง
ดังกล่าว อาทิ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสารอวกาศ รวมถึงความรู้
เบื้องต้นเรื่องเศรษฐกิจดิจิตอล โดยมีแผนที่จะมีเผยแพร่องค์ความรู้
ดังกล่าวให้ครอบคลุมกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียมากขึน้ โดยเฉพาะกลุม่ เยาวชน
กลุ่มลูกค้าและประชาชนที่สนใจ อาทิ ความรู้ในหัวข้อการรู้เท่าทัน
สื่อโทรทัศน์

โครงการ ”ไทยคมเพื่อชุมชน-กองทุนผักปลอดภัยชุมชน
เฉลิมศรี”
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและส่งเสริมชุมชนให้เกิดความ
เข้มแข็ง ไทยคมจึงจัดให้มกี ารตัง้ กองทุนปัจจัยการผลิตและกองทุนหมุนเวียน
สร้างองค์ความรู้เครือข่ายผักปลอดภัย เพื่อแก้ปัญหาการพึ่งพิงการซื้อ
ปัจจัยการผลิต การลดต้นทุนเพิม่ มูลค่าผลผลิต สร้างรายได้ให้กบั สมาชิก
ลดการใช้สารเคมี ผลิตผักปลอดภัยเพื่อบริโภคในชุมชนและจ�ำหน่าย
ให้กับประชาชน ซึ่งเป็นการประยุกต์ในหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอันจะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน โดยในปี
2558 ได้มกี ารน�ำผลผลิตจากโครงการมาจ�ำหน่ายให้พนักงานในงานเปิด
Café de Pa ซึ่งเป็นโรงอาหารของบริษัท มีการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
ในงาน Sharing Day ซึ่งเป็นการรวมตัวของพนักงานในการจัดกิจกรรม
สาธารณกุศล ผลิตรายการกล้าคิดกล้าท�ำ  และจัดการอบรมเรื่องการ
ท�ำบัญชีให้กบั สมาชิกโครงการเพือ่ สร้างฐานความรูแ้ ละก่อให้เกิดการบริหาร
ข้อมูลด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดจิ ติ อลและไอที รวมถึงการท�ำ
ตลาดในเชิงธุรกิจชุมชนและผู้ประกอบการขนาดเล็ก

• Thaicom provides expert support to King Mongkut’s
Institute of Technology Ladkrabang in the areas of space
and satellite communications technology as well as other
related technology, contributing to Thailand’s education, society,
and economy.
The Company is aware of potential impacts that changing
contexts may have on Thai education. Whether due to the
launch of the AEC in the beginning of 2016 or the advent of
the Digital Economy, the skill sets required of Thai students
are evolving. The Company, therefore, promotes educational
curricula which keep up with the demands of a changing world
with instruction modern and relevant topics, including English,
space and communications technology, and basic knowledge
of the Digital Economy. Thaicom plans to create more quality
content on these topics to distribute to all stakeholders,
especially to youth and interested parties.

Thaicom for Communities - Healthy and Safe
Vegetable Fund
In an effort to promote healthier diets and to provide
an additional source of income for communities, the
Company established a community support fund and
revolving fund which can be used by participating
villagers to produce pesticide-free vegetables. The project allows
villagers to eat healthier while also marketing their produce at
better prices to health-conscious consumers. As the project
evolves, its success will not only make the project self-sustaining,
but also improve the quality of life of people within the
community. In 2015, employees were able to buy produce
from this project at an even held at Café de Pa, the cafeteria
at the Company’s Kae Rai location. Produce from the project
was also sold at Sharing Day, an event held by employees
for participating communities. At the event, project participants
were also offered training on basic accounting, helping
small business owners to use information and digital
technology to their advantage.

063 ํ E
Sustainability Report 2015

กลยุทธ์ที่ R-3 การจัดการทรัพยากรและบรรเทาผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม

Strategy R-3 Environmental Resource Management
and Impact Mitigation

ไทยคมได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ แนวทางการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ
รับผิดชอบผลกระทบจากการด�ำเนินธุรกิจที่อาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม เพือ่ ป้องกันและจ�ำกัดขนาดผลกระทบเหล่านัน้
ให้ส่งผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในองค์กรและภายนอก (ห่วงโซ่คุณค่า)
รวมทั้งมีการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท
มีการประกาศนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม อาทิ นโยบายด้าน
การอนุรักษ์พลังงาน (ปี 2556) นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม ปี 2558 (Green Procurement) ซึง่ ครอบคลุมกระบวนการ
จัดซือ้ จัดจ้างภายในองค์กร บริษทั มีการแต่งตัง้ คณะท�ำงานเพือ่ พิจารณา
การจัดซือ้ จัดจ้างภายใต้แนวคิดการจัดซือ้ จัดจ้างทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ส�ำหรับขัน้ ตอนการออกแบบดาวเทียมและอุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้องและมีแผน
ในการประกาศนโยบายเฉพาะด้านต่อไป

Mitigating both the direct and indirect environmental
impacts of its operations is a priority for Thaicom. Thaicom
takes preventative measures to ensure that such impacts
do not negatively affect stakeholders. This Company is
committed to effective use of resources and has
implemented number of environmentally-oriented policies,
including an Energy Conservation Policy (in 2013). In 2015,
the Company also instituted a Green Procurement Policy
and working team to ensure that products used internally
by the Company are environmentally-friendly. Environmental
considerations are also made in satellite and equipment
design, with plans in place for more specialized policies.

เมื่อพิจารณาถึงลักษณะธุรกิจไทยคมที่มีการให้บริการเช่าช่อง
สัญญาณในความถีย่ า่ น C-Band, KU-Band และ KA-Band พบว่า จ�ำเป็น
ต้องมีการรับ-ส่ง หรือขยายช่องสัญญาณดาวเทียมอยู่ตลอดเวลา บริษัท
จึงได้ด�ำเนินงานตามมาตรฐานที่ก�ำหนดอย่างเคร่งครัดในการตรวจวัด
ระดับความเข้มข้นของความถีจ่ ากเครือ่ งส่งสัญญาณ (Radio Frequency
Interference) โดยการเทียบค่าตามมาตรฐานของ IEEE (Institute of
Electrical and Electronic Engineers) ซึ่งได้ก�ำหนดค่าความเข้มของ
ก�ำลังของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่อาจส่งผลต่อมนุษย์ไว้ บริษัทร่วมมือกับ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่ปี 2555
ในการตรวจวัดและติดตามตรวจสอบ เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบ
ชุมชนรอบข้างสถานีภาคพืน้ ดิน พบว่า ทัง้ สองสถานีมคี า่ ดังกล่าวในระดับ
ที่ต�่ำมากเมื่อเทียบกับเกณฑ์ของมาตรฐาน IEEE (10 W/m² ) กล่าวคือ
มีการตรวจพบเพียง 0.00119 และ 0.05113 W/m² ที่สถานีดาวเทียม
แครายและที่ลาดหลุมแก้วตามล�ำดับ ส�ำหรับปี 2558 มีการปรับปรุง
อาคารสถานที่ที่สถานีดาวเทียมแคราย จึงมีการวัดค่าตามจุดต่างๆ โดย
ละเอียด ซึง่ ผลการวัดไม่มคี วามแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญกับผลทีผ่ า่ นมา

When operating transponders on C-band, Ku-band, Ka-band
frequencies, signal is constantly being transmitted, received,
and compressed, leading to radio frequency interference
which, at certain levels, can impact human health. In this
regard the Company adheres to strict standards for measuring
and monitoring radio frequency interference set by Institute of
Electrical and Electronic Engineers (IEEE). IEEE’s threshold for
electromagnetic field strength which is safe for human health
is 10 W/m². Since 2012, the Company has collaborated with
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang to monitor
electromagnetic emissions and ensure values detected
remain within levels that are safe for the surrounding communities.
Both stations remain within IEEE’s threshold, with maximum
values of 0.00119 and 0.05113 W/m² detected at the Kae
Rai and Lat Lum Kaew ground stations, respectively. In 2015,
the station at Kae Rai was renovated and detailed emissions
ในขณะเดียวกัน ไทยคมยังได้ให้ความส�ำคัญกับการใช้พลังงาน measurements were made at a number of locations on
อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการ iSAVE, My Thaicom, My Life the premises; however, no significant differences from the
มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 ได้มีการแต่งตั้งคณะท�ำงานโครงการ previously detected values were encountered.
iSAVE ท�ำหน้าที่ในการก�ำหนดเป้าหมายและแผนงานการใช้ทรัพยากร
Meanwhile, Thaicom continues to place importance on
อย่างประหยัดและรูค้ ณ
ุ ค่า สร้างความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับการ efficient energy consumption through its internal energy-saving
ใช้ทรัพยากร รวมถึงส่งเสริมและให้ความร่วมมือ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ initiative, iSAVE, My Thaicom, My Life. In 2013, the iSAVE
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน โดยในปี 2558 ไทยคมมีปริมาณ working team was appointed to create an appreciation of
การใช้พลังงานไฟฟ้าภายในพื้นที่ส�ำนักงานใหญ่ สถานีภาคพื้น (แคราย) the value of resources within the organization, educate and
และสถานที่ภาคพื้น (ลาดหลุมแก้ว) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
engage employees on energy conservation, and set specific
targets and plans for conserving energy. Thaicom’s energy
consumption at its 2 main locations, Thaicom Satellite Station
(Kae Rai) and Thaicom Teleport and DTH Center (Lat Lum
Kaew), is shown in the following figure.
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ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในองค์กรประจ�าปี 2558 (สถานีดาวเทียม
Internal Electricity Usage 2015 (Thaicom Satellite Station
ไทยคมแครายและลาดหลุมแก้ว)
& Thaicom Teleport and DTH Center)

จากข้อมูลในตารางด้านบน พบว่า หลังจากเริม่ ด�าเนินการโครงการ
ดั ง กล่ า ว ไทยคมสามารถลดปริ ม าณการใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า ได้ ทั้ ง สิ้ น
357,960 หน่วย (kWh) หรือคิดเป็นร้อยละ 4.83 เมื่อเทียบกับปีก่อน
ท�าให้ประหยัดค่าใช้จา่ ยด้านไฟฟ้าได้มากถึง 2,332,720 บาท หรือร้อยละ
8.48 เมื่อเทียบกับปีก่อน สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้
218,105.03 kgCO2 ซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ทดแทนเพื่อดูดซับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 19,827.73 ต้น/วัน2

As shown in the figure, Thaicom reduced its energy
consumption in 2015 by 357,960 kWh, a 4.83 percent reduction
from the previous year. This resulted in savings of 2,332,720
Baht, reducing electricity cost by 8.48 percent from the previous
year. Thaicom’s 2015 energy savings are equivalent to
218,105.03 kgCO2 in GHG reductions, or the CO2 consumption
of 19,827.73 trees/day2

บริษัทยังส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการท�างานภายใต้
แนวคิด “สะสาง” ให้ “สะอาด” เพื่อความสะดวกในการท�างาน และ
เป็นการ “สร้างนิสยั ” ความเรียบร้อย ดูแลสิง่ แวดล้อมน�าไปสู่ “สุขลักษณะ”
ทีด่ ี ผ่านกิจกรรม Big Cleaning Day 2015 โดยให้พนักงานทุกคนได้รว่ มกัน
ท�าความสะอาดบริเวณโต๊ะท�างานแล้วคัดแยกขยะและสิ่งของต่างๆ
ออกเป็น 6 ประเภท คือ ขยะอันตราย ขยะรีไซเคิล เอกสารลับเฉพาะ
(Confidential) กระดาษเสียหน้าเดียว สิง่ ของทีส่ ามารถน�ากลับมาใช้ใหม่
และสิ่งของที่สามารถน�าไปบริจาคได้ ผลจากการท�ากิจกรรมสามารถ
รวบรวมกระดาษที่สามารถรีไซเคิลได้ทั้งสิ้น 405 กิโลกรัม

The Company also promotes a clean and tidy working
environment for the conveniences of all employees,
encouraging habits that will create a better environment for
everyone. This year, the Thaicom held Big Cleaning Day 2015
in which employees cleared their workspaces of superfluous
paper, trash, and other items no longer in use. Working
together, employes separate waste into 6 categories: hazardous
waste, recyclables, confidential documents, paper used on
only one side, reusables, and items for donation. Altogether,
the event resulted in the collection of 405 kilograms of
reusable paper.
In 2016, Thaicom plans to set a comprehensive resource
management and conservations plan that will extend current
efforts and include environmental conservation indicators
to ensure sustainable and environmentally-friendly growth.
Included in these plans is the goal to reduce electricity
consumption by an additional 10 percent over the next year.

2
2

การค�านวณอ้างอิงจากข้อมูลขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
Calculation based on data from the Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)
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นอกจากนีใ้ นปี 2559 ไทยคมยังมีแผนในการก�ำหนดโครงการหลัก Innovation
และขยายแผนการบริหารจัดการทรัพยากรให้มคี วามครอบคลุมมากขึน้
Thaicom is committed to being a sustainable leader
ทัง้ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน พร้อมตัวชีว้ ดั
within the satellite industry, always seeking to new and
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจและ
innovative product and service designs that anticipate trends
สิง่ แวดล้อม โดยมีเป้าหมายในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงอีกร้อยละ 10
in technology and address the demands of tomorrow’s
lifestyle. Innovations should meet customer needs while also
การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่ออนาคต
providing social and environmental value. It takes careful and
(Innovation)
practical management to nuture innovations from inception
ไทยคมมีความมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้น�ำธุรกิจดาวเทียมที่ยั่งยืน จึงได้ to reality. Thaicom’s innovation pipeline focuses on 3 main
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการให้บริการรูปแบบใหม่ทจี่ ะสามารถตอบสนอง areas technological innovation, financial innovation, and
ต่อแนวโน้มของเทคโนโลยีและรูปแบบการใช้ชีวิตในอนาคต ความ marketing innovation to ensure that Thaicom products and
ต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง พร้อมทั้งสร้างคุณค่าให้ services remain on the cutting edge, meeting the future needs
เกิดขึน้ กับสิง่ แวดล้อมและสังคม โดยผ่านกระบวนการพัฒนาสร้างสรรค์ of customers and end-users while keeping costs within a
นวัตกรรมของไทยคม (Innovation Pipeline) ซึ่งเกี่ยวข้องกับงาน 3 reasonable range.
ส่วนหลัก คือ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการเงิน และ
In 2015, Thaicom revised its innovation strategies. The
นวัตกรรมด้านการตลาด ในการร่วมกันพัฒนาตัง้ แต่การคิดค้นจนถึงการ Company is confident that stable growth and sustainable
ให้บริการผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ เพือ่ ให้ผลิตภัณฑ์และบริการของไทยคม operations can be achieved, in part, through its updated
มีความก้าวล�ำ้ เทคโนโลยีในปัจจุบนั และตอบสนองต่อความต้องการของ innovation strategies addressing innovation in product and
ลูกค้าและผู้ใช้ปลายทางในอนาคต ไปพร้อมกับสามารถบริหารจัดการ service design, strategy and business models, and business
ต้นทุนได้อย่างเหมาะสม
processes, outlined as follows.

โดยในปี 2558 ไทยคมมีการปรับกลยุทธ์การสร้างสรรค์นวัตกรรม Strategy I-1 Product and Service Design Innovation
เพื่ออนาคตให้มีความทันสมัยและมั่นใจว่าบริษัท จะสามารถเติบโตและ
ด�ำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์นวัตกรรม Space and Orbital Resource Management
แห่งการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ รูปแบบและนวัตกรรมเชิงกล
Thaicom places great importance on the design of its
ยุทธ์ธุรกิจ และกลยุทธ์ความเป็นเลิศในการพัฒนากระบวนการธุรกิจ
products and service, constantly innovating to ensure the
รายละเอียด ดังนี้
most efficient use of spectrum and space resources possible.
กลยุทธ์ที่ I-1 นวัตกรรมแห่งการออกแบบผลิตภัณฑ์
Thaicom works to make sure that the space resources
และบริการ
allocated to Thailand do not go to waste and that Thai people
have access to high quality telecommunications services.
การบริหารจัดการทรัพยากรอวกาศและวงโคจร
Thaicom has successfully reserved orbital spectrum rights
ไทยคมให้ความส�ำคัญกับการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ โดย at 78.5 degrees East, maintaining rights to the spectrum at
คิดค้นนวัตกรรมด้านการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ และทรัพยากรอวกาศ 12 GHz while acquiring rights for 10 and 11 GHz as well. The
ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด เพือ่ รักษาสิทธิประโยชน์การใช้ทรัพยากรอวกาศ launch of THAICOM 8, planned for the first half of 2016, will
ของประเทศ และให้คนไทยได้มโี อกาสเข้าถึงบริการสือ่ สารผ่านดาวเทียม increase capacity in Asia and prepare Thaicom to facilitate
และโทรคมนาคมที่ครอบคลุมและมีความคมชัดมากขึ้น โดยไทยคม anticipated growth in the Digital Economy.
ประสบความส�ำเร็จในการจองสิทธิในการใช้คลื่นวิทยุที่ต�ำแหน่ง 78.5 E
โดยสามารถรักษาความถี่ 12 GHz. และการเพิ่มความถี่ที่ 10 และ 11
GHz. ส�ำหรับดาวเทียมไทยคม 8 ที่มีก�ำหนดการส่งขึ้นไปในปี 2559
ซึ่งครอบคลุมพื้นที่การให้บริการในภูมิภาคเอเชียที่มุ่งรองรับการเติบโต
ของเศรษฐกิจดิจิตอล
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อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพช่องสัญญาณ

Improving Signal Quality

นอกจากนีไ้ ทยคมยังประสบความส�าเร็จในการพัฒนาอุปกรณ์ขยาย
ช่องสัญญาณให้กว้างขึ้น เพื่อรับชมช่องรายการได้มากขึ้นและมีความ
คมชัดขึน้ หรือ U-LNB (Universal-Low Noise Block Down Converter)
โดยในปี 2558 ไทยคมได้มกี ารติดตัง้ ไปแล้ว จ�านวน 4,249 ตัว นอกจากนี้
ในปี 2558 ได้มีการพัฒนา Push Content ซึ่งเป็นแนวทางการบริหาร
จัดการแบนด์วิธให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการอัพโหลดเนื้อหาไว้ใน
เซิร์ฟเวอร์ในช่วงเวลาที่มีการใช้งานน้อยอย่างเวลากลางคืน โดยเฉพาะ
ส่วนไม่สง่ ผลกระทบเชิงธุรกิจมากนัก เช่น เนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษา
จึงส่งผลให้เพิ่มความสะดวกและลดระยะเวลาในการอัพโหลดบทเรียน
ที่ใช้สอนในโรงเรียนที่รับสัญญาณ

Thaicom has also had success in developing U-LNB
(Universal-Low Noise Block Down Converter), technology
designed to widen signal lobes, increasing the number of
channels that can be viewed. In 2015, Thaicom installed
4,249 such sets. Meanwhile Thaicom also worked to better
manage bandwidth through ‘Push Content’ services, uploading
certain content to the server during low-traffic periods,
often in the middle of the night. Focusing primarily on
educational material, which does not have a direct impact on
business, Thaicom made it both easier and faster for schools
to upload lesson material.

ไทยคม
แนะเทคนิคเพ��มความคุ้มค่า
ในการชมทีว�ดาวเทียม
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ส�ำหรับด้านการบริการในปี 2558 ไทยคมค�ำนึงถึงประสิทธิภาพ
ในการติดต่อและให้บริการลูกค้า รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย จึงจัดให้มี
ไทยคมซิตเี้ ซ็นเตอร์ (Thaicom City Center : TCC) ขึน้ เป็นส�ำนักงานที่ 3
(Third Site) ซึ่งเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ติดต่อธุรกิจในเมือง ประหยัด
เวลา และลดการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทาง ถือเป็นอีกหนึ่ง
ช่องทางในการช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซงึ่ เป็น
สาเหตุหนึ่งของโลกร้อน

กลยุทธ์ที่ I-2 รูปแบบและนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ธุรกิจ

In 2015, the Company established a third site, Thaicom
City Center (TCC), located in Bangkok to facilitate more
convenient access for key stakeholder groups, saving travel
time and fuel. In addition to enhancing communications and
customer service capabilities, this development also helps
to reduce GHG emissions linked to climate change.

Strategy I-2 Strategic Business Models and
Innovation

To maintain and sharpen its competitive edge, Thaicom
เป็นการก�ำหนดรูปแบบกลยุทธ์และโมเดลธุรกิจแนวใหม่ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน ประกอบด้วยนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ธุรกิจ explores new ways of thinking and solving problems through
innovative business strategies and innovative business
และนวัตกรรมทางด้านโมเดลธุรกิจแนวใหม่ มีรายละเอียด ดังนี้
models, as outlined below.
นวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ธุรกิจ
ไทยคมมุ่งมั่นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของบริษัท
โดยมีการออกแบบการบริการทีค่ รบวงจร End to End Service สามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการในการใช้ชวี ติ ของผูใ้ ช้บริการและลูกค้ากลุม่ ต่างๆ
ในทุกพื้นที่ ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่ธุรกิจ รวมทั้งไทยคมได้เล็งเห็นถึงความ
ส�ำคัญของความต่อเนื่องในการติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าบุคคล
หรือองค์กร ไม่วา่ จะอยูท่ ใี่ ดหรือแม้กระทัง่ ในระหว่างการเดินทาง ไทยคม
ได้ทุ่มเทเพื่อคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่เพื่อให้ชีวิตประจ�ำวัน
ด�ำเนินไปโดยสะดวกสบายยิ่งขึ้นและสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้
ทุกที่ทุกเวลาส�ำหรับทุกคน (Anytime Anywhere Anyone)

ผู้ใช้บริการรายบุคคล
Individual Users

Innovative Business Strategy

Thaicom is committed to providing value-added products
and services by designing end-to-end solutions to meet
the demands of user lifestyles and the needs customers
everywhere, throughout the value chain. Whether for
individual users or organizational customers, Thaicom
appreciates the importance of providing continuity of service
everywhere, even during travel. Dedicated to developing
new innovations to deliver greater convenience in daily life,
Thaicom aims to connect people to anyone. anywhere any
time.
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ลูกค้าองค์กร

Organizational Customers

ไทยคมเข้าใจและเห็นความส�าคัญของความต่อเนือ่ งในการสือ่ สาร
ดังนัน้ จึงได้คดิ ค้นนวัตกรรมการให้บริการเพือ่ ให้ทกุ คนไม่พลาดการติดต่อ
แม้ขณะเดินทาง หรือทีเ่ รียกว่า บริการเชือ่ มต่อข้อมูลผ่านระบบดาวเทียม
แบบเคลื่อนที่ Mobility Service แบบครบวงจร ครอบคลุมทุกโหมด
การเดินทาง ทั้งทางอากาศ ทางน�้า และทางบก

Thaicom understands the importance of uninterrupted
connectivity, seeking out new innovative services to ensure
that everyone can be connected, even during travel.
Through end-to-end mobility service, Thaicom enables
customers to connect to commnications networks while
traveling by air, land, or sea.

นอกจากนี้ไทยคมยังได้ให้บริการในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อ
ความบันเทิงให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานต่างๆ เช่น
สถานีโทรทัศน์ ผู้ผลิตรายการ และบริษัทต่างๆ ที่สนใจเพื่อใช้ในการ
ตอบสนองความต้องการลูกค้าและเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงานดังกล่าว อาทิ

Beyond that, Thaicom also provides design services for
entertainment products to meet the needs of television
stations, content producers, and other interested companies
who wish to open up new communication channels and
better respond to customer needs. Examples are shown
in the figure below.
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นวัตกรรมทางด้านโมเดลธุรกิจแนวใหม่

Innovative Business Model

ไทยคมประสบความส� ำ เร็ จ ในการผนวกรวมบริ ก ารระหว่ า ง
บรอดคาสต์และบรอดแบนด์ (Broadcast and Broadband Convergence)
ซึ่ ง เป็ น บริ ก ารแบบใหม่ ที่ ร วมเอาจุ ด เด่ น ของทั้ ง สองธุ ร กิ จ มาไว้ ใ น
ทีเ่ ดียวกัน หรือ 2nd Screen Application โดยด�ำเนินการได้เป็นรายแรก
ของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจและธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่องรูปแบบใหม่บนแพลทฟอร์ม (Platform) ดังกล่าว อาทิเช่น
ธุรกิจการซื้อขายออนไลน์ (E-commerce) การเปิดช่องทางให้แสดง
ความคิดเห็น (Content Feedback) ตัวอย่างเช่น

Thaicom has achieved success in broadcast and
broadband convergence, combining the strengths of each
platform into a single new platform, or 2nd Screen Application.
In 2014, Thaicom became the first to offer this type of service.
This new platform has opened up a number of business
opportunities related to e-commerce and content feedback,
to name a few.

Gossip Girl Thailand เป็น application ที่ดูรายการโทรทัศน์
ผ่านโทรศัพท์มอื ถือ โดยความร่วมมือระหว่างไทยคมและสถานีโทรทัศน์
ไทยทีวีสีช่อง 3 ซึ่งประกอบด้วย 2 คุณลักษณะ คือ สร้างการมีส่วนร่วม
(ด้านข้อมูล เกม สังคมออนไลน์ ข้อมูลออนดีมานด์ (on-demand) และ
การแข่งขันชิงรางวัล และการซื้อขายสินค้าออนไลน์ (E-Commerce)
และโฆษณา
Movie Time ซึ่งไทยคมเป็นผู้ประกอบการรายแรกที่ให้บริการ
Digital Cinema Package (DCP) ในเอเชียแปซิฟิก ที่มีการกระจาย
เนื้อหาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย สามารถส่งข้อมูลต่างๆ ไปยัง
โรงภาพยนตร์ที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของดาวเทียมได้ในเวลาเดียวกัน
ทุกโรงภาพยนตร์ ปัจจุบนั มีทงั้ โรงภาพยนตร์ และศูนย์บริการในระดับชุมชน
ที่ใช้นวัตกรรมนี้ ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการทั่วประเทศ

Gossip Girl Thailand is an application created in
cooperation with Thai TV Channel 3 enabling users to view
the TV show on their smartphone. The application has 2 main
features: audience engagement & competitions (through
interactive facts, games, social networking, and on-demand
information) and e-commerce & advertising.
Movie Time Thaicom is the first provider to offer a Digital
Cinema Package (DCP) service in Asia Pacific. The service sends
movie content securely and efficiently to movie theaters,
with the ability to simultaneously send data to all theaters
within the service area covered by Thaicom satellites. At
present, both movie theaters and service centers are using
this innovative service in communities throughout Thailand.

กลยุทธ์ที่ I-3 : ความเป็นเลิศในการพัฒนากระบวนการธุรกิจ Strategy I-3 Business Process Innovation
Thaicom aims to be a sustainable leader in the satellite
industry. Beyond developing innovative technology for users
and customers alike, Thaicom believes developing the
organization internally is an essential element for sustainable
development. The Company is always seeking innovative
models to help improve and develop its existing practices.
In 2015, the Company experienced a number of successes in
นวัตกรรมทางการเงิน
this regard, particularly in the areas of finance, management
จากเป้าหมายที่ต้องการเพิ่มมูลค่าหุ้นของไทยคมอีกทั้งสร้างเสริม information system, and human resources management.
ให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสามารถที่จะให้ผลตอบแทนคืนแก่ Financial Innovation
ผูถ้ อื หุน้ ได้ นอกเหนือจากการเพิม่ รายได้แล้ว การลดหรือควบคุมค่าใช้จา่ ย
The Company aims to increase the value of Thaicom
รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการท�ำงาน ก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง
ที่จะผลักดันให้ไทยคมสามารถบรรลุผลได้ ในปีที่ผ่านมา ไทยคมได้มี shares while creating stable growth in order to consistently
การพัฒนา ปรับปรุง กระบวนการจัดการนวัตกรรมด้านต่างๆ ขึน้ รวมถึง provide compensation for shareholders. Aside from increasing
revenue, lowering or limiting expenses by improving work
การลดต้นทุนทางการเงิน ดังนี้
process efficiency is another way to drive Thaicom towards
• ระบบค่าใช้จ่ายออนไลน์
achievement of this goal. Over the past year, Thaicom
จากการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว ท�ำให้ไทยคมมีพนักงานเพิ่มมากขึ้น has improved a number of its processes through financial
ตามล�ำดับ อีกทัง้ ธุรกิจของไทยคมทีม่ กี ารติดต่อกับต่างประเทศ ดังนัน้ เพือ่ innovations, including reduction in financing costs, as outlined
เป็ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพทางด้ า นกระบวนการด� ำ เนิ น การเพื่ อ below.
ตอบสนองการท�ำธุรกรรมของพนักงานให้รวดเร็วและคล่องตัวมากขึน้ ไทยคม
จึงได้มกี ารพัฒนากระบวนการจัดการด้านนวัตกรรมขึน้ โดยพัฒนาระบบ
ไทยคมมุ ่ ง มั่ น ในการเป็ น ผู ้ น� ำ ด้ า นธุ ร กิ จ ดาวเที ย มที่ ยั่ ง ยื น ซึ่ ง
นอกเหนือจากการสร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับผู้ใช้
บริการและลูกค้าแล้ว บริษัทยังให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาภายใน
องค์กร จึงได้คิดค้นนวัตกรรมรูปแบบใหม่ๆ มาปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการทางธุรกิจ โดยเฉพาะทางการเงินและการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตัวอย่างความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นในปี 2558 มีรายละเอียด ดังนี้
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ค่าใช้จ่ายออนไลน์ (Online Expense : OE) โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2546
ซึ่งเป็นระบบ Web Application ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้พนักงาน
สามารถด�ำเนินการขออนุมตั เิ ดินทาง การขอท�ำวีซา่ ต่างประเทศ การจอง
โรงแรม การเบิกค่าใช้จา่ ยต่างๆ ผ่านทางออนไลน์ และระบบจะด�ำเนินการ
ส่งไปยังผูเ้ กีย่ วข้องเพือ่ ท�ำการตรวจสอบ และอนุมตั ติ ามสายบังคับบัญชา
(Approval Authority) ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้อนุมัติสามารถด�ำเนินการ
ผ่านทางสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้ ในขณะเดียวกันพนักงานก็สามารถ
เช็คสถานะของเอกสาร นอกเหนือจากที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว ระบบ OE
ยังท�ำให้ไทยคมสามารถบริหารจัดการ และควบคุมงบประมาณได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งสามารถน�ำผลมาท�ำการวิเคราะห์การ
ใช้จ่าย การติดตามหนี้พนักงาน และการเสนอหักเงินเดือนพนักงาน
ผ่านระบบ OE นอกเหนือจากนัน้ ไทยคมยังได้พฒ
ั นาเชือ่ มโยงระบบ OE
กับระบบ SAP และระบบของธนาคาร เพื่อท�ำการจ่ายเงินผ่านเข้าบัญชี
พนักงานโดยอัตโนมัติ

• Online Expense (OE) System

• การลดต้นทุนการการเงิน

Business Partners and/or Creditors

Due to rapid growth, Thaicom’s employee count has
increased and international communications are more
frequent. To improve process efficiency and accommodate
the growing number of international transactions, Thaicom
has made innovations in its Online Expense (OE) system. In
use since 2003, the OE system is a web application designed
for employees to request approval for travel, visa, hotel
reservation, and other expenses. The system then sends the
request to the line manager with the proper approval authority,
who can review and approve the request via their smartphone
or tablet. Through the OE system, employees can easily check
and track the status of their request and relevant documents,
and Thaicom can ensure effective management and control
of budget spending. Data can be easily extracted from the
• ระบบการวางแผนงบประมาณ
online system for analysis, tracking employee balances, and
การพัฒนาในด้านนี้ถือเป็นการบูรณาการซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้อง recommending withholding of balances from salary payments.
The OE system is also connected to the Company’s SAP and
กับการบริหารจัดการทางการเงินให้เป็นระบบเดียวกันทั้งภายในบริษัท
banking systems so that any payments can be automatically
ครอบคลุมไปถึงบริษัทในเครือ อาทิ การวางแผนงบประมาณประจ�ำปี transferred to the employee’s account.
และการจัดท�ำงบประมาณการระหว่างปี หรือการจัดท�ำ e-budget เพือ่ ลด
ความซับซ้อนและความคลาดเคลื่อนในการท�ำงาน รวมทั้งลดระยะเวลา • Budget Planning (BGP) System
ในการปฏิบัติงาน และมีโครงการที่จะขยายให้ครบทุกกิจกรรมทาง
Financial software was integrated to create a unified
system within the Company, covering subsidiaries as well.
การเงินภายในปี 2560
• การปรับปรุงอ�ำนาจการอนุมตั ดิ า้ นต่างๆ ให้มคี วาคล่องตัว Annual budget planning, mid-year budgeting, e-budget systems were all moved to a single platform to
มากขึ้น
reduce complexity and discrepancies as well the manhours
ที่ผ่านมาไทยคมได้มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนิยามของอ�ำนาจ required for each process. There are plans to expand the
การอนุมัติด้านต่างๆ ให้มีความครอบคลุมมากขึ้น และมีการถ่ายโอน integration to include all financial activites by 2017.
อ�ำนาจการตัดสินใจให้ผบู้ ริหารระดับกลางและระดับล่างมากขึน้ เพือ่ ลด • Approval Authority
ปริมาณงานของผู้บริหารระดับสูง โดยใช้จ�ำนวนเงินและงบประมาณ
Thaicom has revised and updated its approval authority
เป็นเกณฑ์ ส่งผลให้กระบวนการท�ำงานมีความคล่องตัวมากขึ้น
definitions, expanding the scope while also transferring
• การก�ำหนดนโยบายที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่ค้า decision-making authority regarding spending to middle
และ/หรือเจ้าหนี้
and lower level manangers. In addition to reducing senior
นโยบายนี้เป็นนโยบายที่จะท�ำให้เกิดการปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือ management’s workload, these changes have increased
เจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน process efficiency and flexibility.
• Policy on Fairness and Responsibilities towards
โดยไม่ขัดต่อกฎหมายใดๆ
This policy will help to ensure fair and equitable
ในปีที่ผ่านมา ไทยคมสามารถด�ำเนินการเจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้
treatment of all business partners and creditors, stipulating
เงิ น กู ้ ร ะยะยาวเพื่ อ ปรับ ลดอัต ราดอกเบี้ย ซึ่งมีผลท�ำให้ต้น ทุน ทาง that all arrangements should be beneficial to both parties
การเงินลดลง
and not violate any laws.

• Cost Reduction
Over the past year, Thaicom successfully negotiated with
creditors for lower interest rates on long-term loans, reducing
financing costs.
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นวัตกรรมการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ

Management Information System Innovation

Thaicom places importance of innovating to achieve
ไทยคมได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมเพื่ อ
ความเป็นเลิศในการพัฒนากระบวนการธุรกิจ โดยการน�ำระบบการบริหาร excellence in business process development, adapting its
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (MIS) เข้ามาประยุกต์ใช้ใ นการด�ำเนิน งาน management information system (MIS) for application in a
ไม่ว่าจะเป็นในระบบการบริหารส�ำนักงาน ระบบการบริหารงานบุคคล number of work processes, including functions related to
office management and human resources management.

SMART Office Concept เป็นแนวคิดการบริหารจัดการเพื่อลด
ความซับซ้อนของระบบงานภายในส�ำนักงาน และมีการออกแบบทีค่ ำ� นึง
ถึงความสะดวกสบายของพนักงานในการใช้สถานที่เพื่อการปฏิบัติงาน
การฝึกอบรมสัมมนา การท�ำกิจกรรมต่างๆ สันทนาการและออกก�ำลังกาย
โดยมี ก ารจั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์ ส� ำ นั ก งานอย่ า งครบครั น ไม่ ว ่ า จะเป็ น
ระบบการจองห้องประชุม ระบบการจองทีน่ งั่ ท�ำงาน ระบบการจ่ายรหัส
สัญญาณ WIFI แก่ผทู้ มี่ าติดต่อ ระบบการจองรถ/อุปกรณ์ และระบบการ
สั่งเครื่องดื่มส�ำหรับการประชุม โดยตั้งแต่เริ่มน�ำมาใช้เมื่อมีนาคม 2558
มีพนักงานจองเข้าใช้ห้องประชุม จ�ำนวน 976 ครั้ง และจองที่นั่งท�ำงาน
จ�ำนวน 866 ครั้ง

SMART Office Concept is a framework for managing and
reducing the complexity of coordinating routine office tasks.
The application was designed with employees needs in mind,
aiming to facilitate ease and convenience in using office space
for daily work, trainings and seminars, activities, socializing,
and fitness activities. The application helps to ensure that
all necessary materials and equipment are available when
needed through tools such as meeting room reservation, seat
reservation, guest Wi-Fi request, van/equipment reservation,
and beverage request systems. Since SMART Office was
launched in March 2015, employees have used it to reserve
ทั้งนี้พนักงานของไทยคมสามารถเลือกท�ำงานได้ทั้งส�ำนักงาน meeting rooms 976 times and to reserve seats 866 times.
Thaicom City Center (TCC) ส�ำนักงานแคราย และสถานีดาวเทียม
Thaicom employees may choose to work at any one of
ลาดหลุมแก้ว โดยมีการบริการรถรับส่งพนักงานระหว่างส�ำนักงาน ซึง่ เป็น our 3 location - Thaicom City Center (TCC), Thaicom Satellite
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งในด้านการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย Station (Kae Rai), or Thaicom Teleport & DTH Center (Lat Lum
ในการเดินทาง อีกทั้งยังช่วยลดการเดินทางของผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับ Kaew) with van service provided between locations. This
ไทยคมให้ได้รับความสะดวก ควบคู่กับการรักษาส่งเสริมการอนุรักษ์ saves both time and money for employees as well as other
stakeholders who can save travel time by choosing to visit
สิ่งแวดล้อม โดยการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากยานพาหนะด้วย
us at the location most convenient for them. Meanwhile,
shorter travel time also helps to protect the environment
by reducing GHG emissions from vehicles during travel.
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การประยุกต์ในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
Adaptations for Human Resources Management

Thaicom places consistent priority on employees and
human resources management. As a technology company, it
is important to design, maintain an IT system tailored to the
needs of our organization and able to support our HR systems.
Our innovative system designs are made with responsibility
toward employees and society in mind at every stage in the
process. Including tools for a variety of essential processes,
including recruitment, healthcare reimbursement, payroll,
insurance coverage, performance appraisal, and training, our
HR applications cover an employee’s entire experience with
ไทยคมได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ the Company, from selection and development all the way
งานบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความทันสมัยและสอดคล้องกับบริบท through resignation.
Thaicom makes use of computer and IT systems to
องค์กร ตลอดจนเพื่อลดการใช้กระดาษ (Paper-Less) โดยการใช้ระบบ
ลงทะเบียนออนไลน์เข้าฝึกอบรมในองค์กรของพนักงาน การบันทึก maintain modern and up-to-date human resources practices
เข้าร่วมการอบรมและการออกแบบแอพพลิเคชัน่ ทีใ่ ช้ในการบันทึกชัว่ โมง that meet the needs of the organization. The amount of paper
ท�ำดีผ่านเทคโนโลยี (Thaicom Volunteer Hour Application) เพื่อ used is also reduced by moving to paper-less applications.
เป็นการบันทึกชั่วโมงอาสาท�ำดีส�ำหรับพนักงานในกิจกรรมเพื่อสังคม For example, the Training Center Application allows employees
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ส่งผลให้มีพนักงานได้รับโอกาสในการ to register for training online and keeps attendance records
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีความภาคภูมิใจในการท�ำงานจิตอาสา และ as well. The Thaicom Volunteer Hour Application allows
สะดวกในการติดตามและประเมินข้อมูลในกิจกรรมเพือ่ สังคมของบริษทั employees to enter the hours that they participated in both
นอกจากนีใ้ นระหว่างการเป็นพนักงาน ระบบ Staff Transfer ได้ถกู internal and external volunteer activities in our online system,
พัฒนามาเพื่อให้พนักงานสามารถตรวจสอบต�ำแหน่งงานที่ว่างภายใน providing a convenient channel trough which employees can
องค์กร และด�ำเนินการขอโอนย้ายต�ำแหน่งในกรณีท่ีมีความสนใจและ share valuable experiences that contribute to society and
ต้องการ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงาน follow up on the Company’s activities as well.
ไทยคม ให้ความส�ำคัญกับพนักงานและการบริหารทรัพยากรบุคคล
เสมอ และในฐานะที่เป็นบริษัทแห่งเทคโนโลยี จึงได้มีการออกแบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้สนับสนุนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ขององค์กร โดยออกแบบนวัตกรรมที่ค�ำนึงถึงแนวคิดความรับผิดชอบ
ต่อพนักงานและสังคม ตั้งแต่เริ่มต้นการสร้างบุคลากร การคัดเลือกและ
พัฒนา จนถึงการสิ้นสภาพการเป็นพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการ
คัดเลือกเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงาน (Recruitment) การจัดการ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สวั ส ดิ ก ารพนั ก งาน เช่ น การเบิ ก ค่ า รั ก ษาพยาบาล
การจ่ายเงินเดือน การประกันรายบุคคล การประเมินผล การพัฒนาและ
ฝึกอบรม เป็นต้น

A staff transfer system has also been developed to allow
ในองค์กร ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดอัตราการว่างงาน ความซับซ้อน
และระยะเวลาในการสรรหาพนักงานที่เหมาะสมกับต�ำแหน่งงานนั้นๆ employees to view open positions within the organization
and request a transfer if they are interested. While helping
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Electronic Data Integration (EDI)
ไทยคมได้น�ำระบบรวมศูนย์ข้อมูล หรือ EDI มาใช้ในองค์กร ตั้งแต่
ปี 2551 และได้มีการพัฒนาปรับปรุงจากที่ใช้ในแต่ละส่วนงานแยกกัน
นั้น ให้เป็นการบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เข้ามาไว้ด้วยกัน
ไม่ว่าจะเป็นส่วนงานบริหารการขนส่งและสินค้าคงคลัง (Logistic)
ส่วนงานการเงิน (Finance) ส่วนงานบัญชี (Accounting) ส่วนงานจัดซือ้
(Procurement) ส่วนงานขาย (Sale) และบริการหลังการขาย (After
Sale Service) ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพการด�ำเนินงานที่ดีขึ้น โดย
ในปี 2558 ได้มีการเพิ่มรูปแบบการใช้งาน (Function) และคุณลักษณะ
การใช้งาน (Feature) ให้มีความครอบคลุมเหมาะสมกับการใช้งานและ
ทันสมัยมากยิ่งขึ้น

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
(Corporate Governance)
ไทยคมให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ กระบวนการบริ ห ารจั ด การที่ มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร ทัง้ นีก้ ารก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ถี อื เป็นพืน้ ฐานส�ำคัญ
ของการพัฒนาองค์กรตามแนวทางธุรกิจยั่งยืน เพื่อให้พนักงานใช้
เป็นแนวทางและกรอบการปฏิบัติที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร คือ
“เป็ น เลิ ศ ในเทคโนโลยี เต็ ม ที่ ทุ ก ความท้ า ทาย มุ ่ ง มั่ น นวั ต กรรม
น�ำความรู้คู่คุณธรรมสู่สังคมไทย” นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องส�ำคัญส�ำหรับ
ไทยคม เพื่อให้คู่ค้าใช้เป็นหลักในการด�ำเนินธุรกิจร่วมกับไทยคม

to retain employees and maintain satisfaction, this system
also helps to reduce the number of open positions and the
length and complexity of the recruiting process required to
fill each open position.

Electronic Data Integration (EDI)
Thaicom has been using its Electronic Data Integration
(EDI) system since 2008. During that time, the system has
undergone continual upgrades to integrate more and more
data from various units into a single, unified system. Whether in
logistics, finance, accounting, procurement, sales, or after-sale
service, integration has improved work process efficiency. In
2015, the system was updated to include a number of new
functions and features that better accommodate user needs.

Corporate Governance
Thaicom believes in effective and transparent
management processes that treat all stakeholders inside and
outside of the organization with fairness. Good corporate
governance is an essential foundation for sustainable
business practices, providing employees with a framework for
guiding their behavior to fit the Company’s core values of
“Excellence in Technology, Passion to Challenge, Initiative in
Innovation, Commitment to Contribute”. It is also important
to the Company that its suppliers operate on the basis of
good corporate governance principles alongside Thaicom.
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กลยุทธ์ที่ CG-1 การปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม
ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ
ในปี 2558 ไทยคมเริ่มขยายแนวคิดความยั่งยืนไปสู่คู่ค้า โดยการ
จัดท�ำแนวทางปฏิบัติของคู่ค้า เพื่อเป็นหลักการส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจ
ร่วมกันระหว่างไทยคมและคู่ค้า ทั้งนี้ไทยคมได้น�ำแนวปฏิบัติดังกล่าว
มาเป็นเกณฑ์สำ� คัญส�ำหรับการคัดเลือกและการประเมินคูค่ า้ และคาดหวัง
ว่าคูค่ า้ ทุกรายจะน�ำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กรคูค่ า้
เช่นกัน แนวทางปฏิบัติของคู่ค้าของไทยคม ประกอบด้วย 4 หลักการ
ส�ำคัญ ดังนี้

Strategy CG-1 Fairness throughout the Value Chain
In 2015, Thaicom began to extend its sustainability
practices to its suppliers, preparing guidelines for suppliers to
serve as a basis for conducting business together. Thaicom has
also incorporated these guidelines into the criteria for supplier
selection and evaluation. Thaicom expects that each supplier
will adapt these guidelines for appropriate use within their
own organization. The guidelines consist of 4 main elements
as outlined below.

1) หลักจรรยาบรรณในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ไทยคม
1) Ethics: Thaicom expects suppliers to engage in
คาดหวังให้คู่ค้าของบริษัทด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจรรยาบรรณและ business ethically and honestly.
ความซื่อสัตย์
2) Human Rights & Labor: Thaicom expects suppliers
2) หลักสิทธิมนุษยชน ไทยคมหวังว่าคูค่ า้ ของเราจะปกป้องสิทธิ to protect the basic rights of their employees and to treat
มนุษยชนของพนักงานของตนและปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพ employees with respect.
และให้เกียรติ
3) Safety, Environment & Quality: Thaicom expects
3) หลักคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย คู่ค้าไทยคม suppliers to maintain a safe and healthy working environment
จะจัดให้มีสภาวะแวดล้อมในการท�ำงานที่ถูกสุขอนามัยและปลอดภัย and conduct business with environmental responsibility.
และด�ำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพบนพืน้ ฐานของความรับผิดชอบต่อ
4) Management Systems: Thaicom expects suppliers
สิ่งแวดล้อม
to implement management and internal control systems to
4) ข้อก�ำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไทยคมหวังให้คู่ค้าใช้ระบบ facilitate adherence to all applicable laws and to promote
การจัดการและการควบคุมภายในที่ดีเพื่อดูแลให้การด�ำเนินงานของตน continual sustainable development.
เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ คู่ค้าควรส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตามแนวทางที่ก�ำหนดไว้
หลักจรรยาบรรณ
Ethics

หลักสิทธิมนุษยชน
Human Rights & Labor

• ความซื่อสัตย์
• การปฏิบัติอย่างยุติธรรม
• การแข่งขันอย่างยุติธรรม
• ชั่วโมงการท�ำงาน ค่าตอบแทน
• ข้อมูลส่วนบุคคลและทรัพย์สิน และสิทธิประโยชน์
ทางปัญญา
• เสรีภาพในการสมาคม
• การหลีกเลีย่ งการใช้แรงงานเด็ก
• การไม่บังคับใช้แรงงาน
• Business integrity
• การไม่เลือกปฏิบัติ
• Fair competition
• Privacy and intellectual
property

• Fair operations
• Working hours, compensation, and benefits
• Freedom of association
• No child labor
• No forced labor
• No discrimination

หลักคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย
Safety, Environment &
Quality
• ข้อก�ำหนดเรื่องความปลอดภัย
• ข้อบังคับเรื่องอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม
และคุณภาพ
• ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
• อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการท�ำงาน
• ความปลอดภัยของ
กระบวนการผลิต
• การเตรียมพร้อมส�ำหรับ
กรณีฉุกเฉิน
• ขยะและของเสียทีป่ ล่อยออกมา
• การอนุรักษ์ทรัพยากรและ
การปกป้องสภาพภูมิอากาศ

ข้อก�ำหนดเรื่องความปลอดภัย
Management Systems
• ความมุง่ มัน่ และความรับผิดชอบ
• การบริหารความเสี่ยง
• การสื่อสารข้อมูลมาตรฐาน
ความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน
• ข้อก�ำหนดทางกฎหมาย
และอื่นๆ
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หลักจรรยาบรรณ
Ethics

หลักสิทธิมนุษยชน
Human Rights & Labor

หลักคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย
Safety, Environment &
Quality
• Safety regulations
• Occupational safety,
health, and environment
regulations
• Product safety
• Safe and healthy
workplace

ข้อก�ำหนดเรื่องความปลอดภัย
Management Systems
• Commitment and
accountability
• Risk management
• Communication of
sustainability criteria in
supply

• Legal and regulatory
• Production process safety compliance
• Emergency preparedness
• Waste and emissions
• Resource conservation
and climate protection
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.thaicom.net
ในปี 2558 ไทยคมได้จัดท�ำฐานข้อมูลคู่ค้า และได้จัดส่งแนวทาง
ปฏิบัติ (Supplier Charter) ให้แก่คู่ค้าทุกรายอย่างเป็นทางการ จ�ำนวน
368 ราย โดยได้รับการตอบกลับคิดเป็นร้อยละ 12.5 ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
สาเหตุ เช่น การสูญหายระหว่างการจัดส่ง ดังนั้นไทยคมจึงมีแผน
ในการสื่ อ สารกั บ คู ่ ค ้ า เพิ่ ม มากขึ้ น ในปี 2559 และจั ด ท� ำ ระบบ
การจัดส่งข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดปัญหาดังกล่าว รวมถึงจะมี
การติดต่อขอความร่วมมือโดยพนักงานฝ่ายจัดซื้อโดยตรง นอกจากนี้
ไทยคมยังจัดให้มชี อ่ งทางการรับเรือ่ งร้องเรียนส�ำหรับคูค่ า้ บนเว็บไซต์ไทยคม
ในปี 2559 ไทยคมมีแผนที่จะก�ำหนดแนวปฏิบัติส�ำหรับคู่ค้าของ
ไทยคม ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้า การประเมินคู่ค้า
เกีย่ วกับการด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน รวมถึงจัดท�ำและปรับปรุง Blacklist
Supplier อย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ เป็นฐานข้อมูลในการคัดเลือกคูค่ า้ ทีป่ ฏิบตั ิ
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของคู่ค้าไทยคม บริษัทได้เตรียมชุดข้อมูล
ความรู ้ ใ ห้ คู ่ ค ้ า ได้ รั บ ทราบและตระหนั ก ถึ ง การให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
การปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีระบบและรูปแบบทีส่ นับสนุน
การด�ำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งเป็นการต่อยอดแนวปฏิบัติเดิมและ
เพื่อช่วยพัฒนาการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนให้คู่ค้าและไทยคมเช่นกัน

In 2015 Thaicom created a Supplier Charter which
detailed these guidelines, and sent formal letters to each
of its 368 suppliers. So far, the Company has received
responses from 12.5 percent of its suppliers. The relatively low
response rate may have been due, in part, to letters getting
lost in the post and not arriving at their destinations. In 2016,
Thaicom plans to improve communication with its suppliers,
and establish a better system for sending similar documents
by mail in order to avoid such losses. The Company will
ask suppliers for their cooperation directly through the
procurement department staff who already maintain regular
contact with suppliers. The Company also provides a channel
for complaints regarding suppliers via the Thaicom website.
In 2016 Thaicom plans to establish guidelines for
Thaicom suppliers which address supplier selection and
evaluation of sustainability performance as well as maintainance
of a consistently updated supplier blacklist. This will help
to ensure that the supplier selection process supports the
expected behaviors outlined in Thaicom’s Supplier Charter.
The Company has prepared informative materials that will
be distributed to suppliers in 2016 and onwards to help
supplier better understand how to apply corporate governance
principles to business practices, extending the scope
sustainable practice for both Thaicom and its suppliers.
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กลยุทธ์ที่ CG-2 การบริหารทรัพยากรบุคคล

Strategy CG-2 Human Resources Management

พนักงานเป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญที่สุดของบริษัทและเป็นปัจจัย
ที่ส�ำคัญในการขับเคลื่อนทรัพยากรด้านอื่นๆ และทรัพย์สินของบริษัท
ให้เกิดประสิทธิผล แนวทางการบริหารงานบุคคลของเราจึงไม่เพียงพัฒนา
ความรู้ความสามารถของตัวบุคคล แต่ยังมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ดี ตลอดปี 2558 ที่ผ่านมา
บริษัทได้ด�ำเนินนโยบายการบริหารงานบุคคลอย่างต่อเนื่องใน 4 ด้าน
ดังนี้

People are the Company’s most valuable resource and
the driving force behind the effective use of the Company’s
other resources and assets. Our human resources management
does not merely focus on developing the knowledge and skills
of our employees, but also aims to build strong organization
culture and good working environment. Throughout 2015,
the Company approached human resources by implementing
การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงาน policies in 4 key areas, outlined as follows.

(Capability)

Capability

To enhance the capabilities and skills necessary for
employees perform effectively, Thaicom has created
development plans for employees at each level, covering
managerial and leadership skills as well as functional skills.
Training is conducted by Company employees and executives
as well as highly qualified external trainers.

เพือ่ ยกระดับความสามารถและพัฒนาทักษะในการปฏิบตั งิ านของ
พนักงาน บริษัทได้ก�ำหนดแผนการพัฒนาที่เหมาะสมส�ำหรับพนักงาน
ในแต่ละระดับ ครอบคลุมทัง้ ทักษะทางด้านการบริหารจัดการ (Managerial
& Leadership Skill) และความรูเ้ ฉพาะทางวิชาชีพ (Functional Skill)
มีทงั้ การอบรมโดยพนักงานหรือผูบ้ ริหารภายในบริษทั เอง และการอบรม
โดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก
นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั ง ใช้ ช ่ อ งทาง E-learning เพื่ อ ให้ ค วามรู ้
แก่พนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องนโยบายก�ำกับดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณบริษัท นโยบายและแนวการปฏิบัติในการต่อต้านการ
ทุจริต พนักงานทุกคนจะได้เรียนรู้ผ่านบทเรียนมัลติมีเดีย ซึ่งมีรูปแบบ
ทีน่ า่ สนใจและเข้าใจง่าย บริษทั ยังก�ำหนดให้มแี บบทดสอบหลังการเรียน
เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานได้รับทราบและเข้าใจนโยบายส�ำคัญของบริษัท
อย่างแท้จริง
ในปี 2558 บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมทักษะแก่พนักงาน
ทุ ก ระดั บ เนื่ อ งจากเล็ ง เห็ น ความส� ำ คั ญ ของทั ก ษะทางสั ง คมต่ า งๆ
ซึ่งเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานและการท�ำงานเป็นทีม เช่น ทักษะการ
บริหารเวลา ทักษะการน�ำเสนอต่อหน้าสาธารณะ ทักษะการรับมือ
ต่อการเปลี่ยนแปลง ทักษะการเป็นผู้น�ำ เป็นต้น
ในด้านการเพิ่มทักษะทางวิชาชีพ (Professional Skill) จะมุ่งเน้น
ไปที่ พ นั ก งานระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ เพิ่ ม เติ ม ความรู ้ ค วามสามารถ
ในสายอาชีพของพนักงาน เช่น CCNA Routing and Switching,
หลักสูตร Agile/Scrum Workshop: An Alternative Software
Development, หลักสูตร Rapid Cross Platform Application
development with HTML5 เป็นต้น

The Company also uses an e-learning platform to
educate employees regarding variety of topics, particularly
the Company’s Corporate Governance Policy, Code of
Conduct, and Anti-corruption Policy. Information
is conveyed to employees online through interesting
and easy-to-understand multi-media courses. At the
end of each course, employees are tested on the material
to make sure that they truly understand the content of the
Company’s key policies.
Recognizing that social skills form an important
foundation for performing effectively and working in teams,
the Company included courses focusing on soft skills,
such as time management, public speaking, adjusting to
change, and leadership, in the 2015 training curriculum for
employees of all levels.
Professional skills training is targeted mainly at operational
level employees, aiming to expand and deepen knowledge
within each employee’s area of expertise. Training topics
geared toward development of employees’ professional skills
include CCNA Routing and Switching, Agile/Scrum Workshop:
An Alternative Software Development, and Rapid Cross
Platform Application development with HTML5, among others.
The Company also has Executive Education Program
which provides executives with opportunities to develop their
management skills and exchange knowledge and ideas with
world-class executive both in Thailand and abroad. Courses
offered include the Director Certification Program (DCP),
Diploma of the National Defence Course, and Innovation for
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ในส่วนของผู้บริหาร บริษัทได้จัดให้มี Executive Education
Program เพื่อให้ผู้บริหารได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพและทักษะในการ
บริหารให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้บริหาร
ชั้นน�ำทั้งในและต่างประเทศ เช่น Director Certification Program
(IOD), หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วปอ., หลักสูตร Innovation for
Growth: Strategies and Best Practices (Wharton, Pennsylvania,
USA) การจัดหลักสูตรดังกล่าว นอกจากวัตถุประสงค์ในการพัฒนา
ศักยภาพของผูบ้ ริหารแล้ว ยังเป็นการเพิม่ โอกาสในการสร้างกลุม่ สัมพันธ์
(Connection) ในทางอาชีพด้วย

Growth: Strategies and Best Practices (Wharton, Pennsylvania,
USA). Beyond providing executives with a chance to develop
their capabilities, these programs also create opportunities
for executive to network and build connections with other
leaders in their field.

Career

The Company is also concerned with the career
development and advancement of its employees. To help
employees grow along with the Company, Thaicom provides
การสร้างโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงานให้พนักงาน
opportunities for career development and offers dual
(Career)
career path options, allowing employees to choose to
บริษัทให้ความส�ำคัญกับความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน develop their career along a managerial path or a path of
เพื่อให้พนักงานสามารถเจริญเติบโตไปพร้อมกับบริษัท โดยมุ่งเน้นให้ technical expertise based on their strengths.
พนักงานได้รบั การพัฒนาในด้านต่างๆ และมีสายความก้าวหน้าในอาชีพ
To facilitate sustainable growth, the Company maintains
แบบคู่ขนาน (Dual Career Path) ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงาน
a succession plan as well as a talent management plan to
เลือกสายความก้าวหน้าในอาชีพของตนเองไปในสายบริหารหรือสาย
develop and retain high-potential employees. Through a variety
ผู้เชี่ยวชาญได้ตามความถนัด
of tools and processes, including a leadership pipeline
เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทได้จัดท�ำแผนสืบทอด matrix, individual development plans, and special project
ต�ำแหน่งงาน และแผนการบริหารพนักงานทีม่ ศี กั ยภาพสูง (Succession assignments as well as coaching from experts and executives,
Plan and Talent Management) มุง่ เน้นการพัฒนาและรักษาพนักงาน employees are challenged to push their capabilities to the limits
ทีม่ ศี กั ยภาพสูงให้อยูก่ บั องค์กร ด้วยกระบวนการต่างๆ เช่น การประเมิน to reach their potential.
ความพร้อมและบุคลิกภาพ การก�ำหนดแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล Climate
การมอบหมายให้ท�ำงานโครงการพิเศษต่างๆ เป็นต้น ทั้งยังจะได้รับ
We believe that a good working climate is essential for
การฝึกฝน (coaching) จากผู้เชี่ยวชาญพิเศษและผู้บริหารเพื่อสามารถ
employees to perform to their full potential. The Company’s
น�ำศักยภาพของตนมาใช้ให้เกิดผลสูงสุดอีกด้วย
approach to achieving a good working climate is to create
การสร้างบรรยากาศที่ดีในการท�ำงาน (Climate)
both a healthy organization and a happy workplace.
เราเชื่อว่าบรรยากาศที่ดีในการท�ำงาน เป็นหนึ่งในปัจจัยส�ำคัญ
In addition to offering an annual health check-up, the
ทีช่ ว่ ยให้พนักงานมีความพร้อมในการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างเต็มศักยภาพ
Company promotes a healthy organization by encouraging
โดยบริษัทได้แบ่งการท�ำงานเป็น 2 ส่วน คือ การสร้างให้เกิดองค์กร
employees to look after their health and exercise regularly. The
สุขภาวะ หรือ Healthy Organization และการสร้างให้เกิดสถานทีท่ ำ� งาน
Company offers on-site fitness centers as well as employee
ที่มีความสุข หรือ Happy Workplace
clubs dedicated to sports such as badminton, tennis, and
การสร้างให้เกิดองค์กรสุขภาวะ หรือ Healthy Organization swimming. Each year, the Company holds a football
นอกเหนือจากการจัดให้มกี ารตรวจสุขภาพประจ�ำปีแก่พนักงานแล้ว บริษทั tournament in which employees set up their own teams to
ยังส่งเสริมให้พนักงานดูแลสุขภาพและออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอโดย compete against one another. Not only do such activities
ผ่านกิจกรรมหลากหลาย เช่น การปรับปรุงห้องฟิตเนส การให้การสนับสนุน promote exercise, but they also create closer bonds among
ชมรมกีฬาต่างๆ ของพนักงาน เช่นแบดมินตัน เทนนิส ว่ายน�้ำ  จัดการ employees of all levels.
แข่งขันฟุตบอลประจ�ำปี ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้พนักงาน
The Company also celebrates holidays and other
ออกก�ำลังกายแล้ว ยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ในหมู่พนักงานและ important days by hosting events including a New Year’s party,
ผู้บริหารอีกด้วย
a traditional ceremony for the Songkran water festival, and
บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมตามเทศกาลและวันส�ำคัญต่างๆ เช่น merit making opportunites for employee birthdays as well as
การเลีย้ งสังสรรค์เนือ่ งในวันปีใหม่ การรดน�ำ้ ขอพรจากผูใ้ หญ่ในเทศกาล the anniversary of the Company’s founding. The Company
สงกรานต์ การท�ำบุญวันเกิด การท�ำบุญเลีย้ งพระวันก่อตัง้ บริษทั รวมทัง้ also holds a staff outing every year to give employees of
Staff Outing ประจ�ำปี เพือ่ ส่งเสริมให้พนักงานและผูบ้ ริหารได้มกี จิ กรรม all levels an opportunity to share experiences and bond
outside of the office. This helps to create a family atmosphere
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ร่วมกัน เกิดความผูกพัน และความรูส้ กึ แบบพีน่ อ้ งครอบครัว ไม่แบ่งแยก
เพศ ศาสนา หรือเชือ้ ชาติ ส่งเสริมให้พนักงานได้รวมกลุม่ ท�ำกิจกรรมตาม
ความสนใจหรือกิจกรรมจิตสาธารณะ เช่น ชมรมถ่ายภาพ ชมรมอิ่มบุญ
นอกจากนีบ้ ริษทั ยังจัดให้มกี ารส�ำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
(Employee Engagement Survey) เพือ่ เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดง
ความคิดเห็นต่อปัจจัยและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในการปฏิบัติงานอย่าง
ตรงไปตรงมา ซึ่งผลจากการส�ำรวจนี้ บริษัทได้น�ำมาใช้เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการด�ำเนินการในหลายด้านอย่างจริงจัง อาทิ การพัฒนาภาวะ
ผู้น�ำ การปรับปรุงการสื่อสารและกระบวนการท�ำงาน

การสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร (Culture)
บริษทั มุง่ เน้นทีจ่ ะสร้างให้เกิดวัฒนธรรมขององค์กรแห่งการเรียนรู้
หรือ Learning Organization ซึ่งจะเป็นการท�ำงานไปพร้อมกับการ
เรียนรู้ การสั่งสมความรู้ และการแบ่งปันความรู้ บริษัทส่งเสริมให้
พนักงานกล้าคิดกล้าแสดงออกเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง
สิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น ทั้งยังให้ความส�ำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์อันดี
และใกล้ชดิ ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ระหว่างพนักงาน
และผู้บริหาร เพื่อให้เกิดการสื่อสารระหว่างกันอย่างสม�่ำเสมอและ
มีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากการประเมินผลงานอย่างเป็นทางการอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้งแล้ว บริษัทยังจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพบปะพูดคุยทั้งอย่าง
เป็นทางการและไม่เป็นทางการอย่างสม�ำ่ เสมอ อาทิ การประชุมพนักงาน
(Staff Meeting) การประชุมโต๊ะกลมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(Roundtable with CEO)

where employees and are not divided slong lines of
gender, religion, or nationality. A number of activites
are also available to employees who are interested
in pursuing their hobbies, such as philanthropy or
photography, alongside their coworkers. The Company also
carries out an employee engagement survey to provide
employees with the chance to share their honest views
on a variety of factors affecting the working environment.
The results of the survey are then used by the Company to
improve its practices in a number of areas, such as leadership
development, communication, and work processes.

Culture

The Company strives to become a learning organization
in which every task is seen as an opportunity to learn, grow,
reflect, and share knowledge. We encourage our employees
to think independently and express their ideas to drive change
within the Company and help us to continually improve
our organization. To this end, we place priority on building
good relationships between supervisors and their staff,
executives and other employees, creating an environment
where communication can flow freely and efficiently. Aside
from formal performance reviews twice per year, the Company
encourages both formal and informal dialogue between
supervisors and staff, holding events such as staff meetings
ยิ่ ง ไปกว่ า นี้ เพื่ อ สร้ า งวั ฒ นธรรมการท� ำ งานที่ มุ ่ ง การบริ ก าร and rountables with the CEO.
อันเป็นเลิศให้แก่ลกู ค้า บริษทั ได้จดั ให้มกี ารท�ำแบบส�ำรวจความพึงพอใจ
Beyond that, the Company strives to create a
ของลูกค้าทุกปี ผลการส�ำรวจจะเป็นส่วนหนึง่ ในการประเมินผลงานของ service-oriented culture committed to providing excellent
พนักงาน และจะถูกน�ำมาวิเคราะห์เพื่อใช้ประกอบการท�ำแผนพัฒนา customer service. Every year, the Company conducts a
และปรับปรุงสินค้าและบริการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
customer satisfaction survey. The results are incorporated
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนทางด้านทรัพยากรบุคคล เมื่อ into employee performance reviews and analyzed to help
วันที่ 27 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) improve the Company’s product and service development.
In order to better support sustainable development
ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร (Thaicom People
in
the
area of human resources, the Company’s Executive
Development Committee: PDC) ขึ้น โดยคณะกรรมการชุดนี้
มีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธาน และมีผู้บริหารระดับสูง Committee appointed a new People Development Committee
จากหลากหลายสายงานเป็นกรรมการ มีหน้าที่ในการดูแล พัฒนา (PDC) on 27 October 2015. This new committee is chaired
และส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรในองค์กรอย่างจริงจัง เพือ่ ให้เกิดคุณค่า by the CEO and its membership includes senior executives
from a number of units within the Company. The committee
แก่พนักงาน องค์กรและสังคมในระยะยาว
is responsible for overseeing and directing the development
ปัจจุบันไทยคมมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจภายใน and growth of individuals within the organization to create
ประเทศไทย จ�ำนวน 591 คน (พนักงานไทยคม และ DTV ในประเทศไทย long-term value for employees, the organization, and society.
เท่านั้น ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
At present, Thaicom employs 591 people in Thailand
(Thaicom and DTV employees in Thailand only, as of 31
December 2015). Key statistics and details regarding
employees are displayed in the following table.
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รายละเอียด Category

หน่วย Unit

2556/2013

2557/2014

2558/2015

จ�ำแนกตามเพศ Gender
• ชาย male
• หญิง female

คน/ People
คน/ People

385
210

377
211

376
215

จ�ำแนกตามอายุ Age
• น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 ปี 25 yrs old or under
• 26 - 40 ปี 26 - 40 yrs old
• 41 - 50 ปี 41 - 50 yrs old
• มากกว่า 50 ปี Over 50 yrs old

คน/ People
คน/ People
คน/ People
คน/ People

6
366
180
43

12
357
178
41

21
361
177
32

จ�ำแนกตามประเภทของการจ้าง Type of Contract
• พนักงานประจ�ำ Permanent
• พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ Temporary

คน/ People
คน/ People

583
12

575
13

583
8

จ�ำแนกตามระดับ Level
• พนักงานระดับปฏิบัติการ Operational
• ผู้จัดการ Managerial
• ผู้บริหาร Executive
• ผู้บริหารระดับสูง Unclassified

คน/ People
คน/ People
คน/ People
คน/ People

508
54
28
5

500
53
30
5

505
52
28
6

จ�ำนวนพนักงานเข้าใหม่
New employees
สัดส่วนของพนักงานเข้าใหม่ต่อจ�ำนวนพนักงานทั้งหมด
Ratio of new employees to total employees

คน/ People

68

39

52

ร้อยละ/
Percent

11

7

9

จ�ำนวนพนักงานพ้นสภาพ
Exiting employees
สัดส่วนของพนักงานพ้นสภาพต่อจ�ำนวนพนักงานทั้งหมด
Ratio of exiting employees to total employees

คน/ People

84

46

49

ร้อยละ/
Percent

14

8

8

จ�ำนวนพนักงานที่มีสิทธิ์ลาคลอดบุตร
Employees taking maternity leave
สัดส่วนของพนักงานที่มีสิทธิ์ลาคลอดบุตรต่อจ�ำนวนพนักงานทั้งหมด
Ration of employees taking maternity leave to total employees

คน/ People

7

10

2

1.18

1.70

0.34

จ�ำนวนพนักงานที่กลับมาท�ำงานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาหยุด
Employees returning to work after maternity leave
สัดส่วนของพนักงานที่กลับมาท�ำงานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาหยุด
Rate of return to work after maternity leave

คน/ People

7

10

2

ร้อยละ/
Percent

100

100

100

คน /
People

0

0

0

อัตราการเสียชีวิตจากการท�ำงานของพนักงาน
Loss of life from work-related causes

ร้อยละ/
Percent
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บริษัทสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เพื่อ
เป็นหลักประกันรายได้หลังเกษียณอายุและเป็นการส่งเสริมการออม
โดยพนั ก งานสามารถสมทบเงิ น เข้ า กองทุ น ฯ ในอั ต ราร้ อ ยละ 3
ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือนพนักงานตามความสมัครใจ โดยบริษัท
จะสมทบเงินเข้ากองทุนฯ ตามอายุงานของพนักงาน ซึ่งสูงสุดอยู่ที่
ร้อยละ 7 ของเงินเดือนส�ำหรับพนักงานทีม่ อี ายุงาน 8 ปีขนึ้ ไป นอกจากนี้
ไทยคมยังมีสวัสดิการอื่นๆ ให้กับพนักงาน ดังนี้

สวัสดิการของพนักงานไทยคม
Thaicom Employee Benefits

The Company encourages permanent employees to
participate in the provident fund arranged by the Intouch Group.
The provident fund encourages savings and helps to provide
security for retirement. Employees may contribute anywhere
from 3 to 15 percent of their income to the fund, depending
on their preference. The Company will make a contribution
to the fund on behalf of each participating employee. The
Company’s contribution for an employee is based on length
of employment, with a maximum Company contribution of
7 percent for employees who have worked with the Company
for 8 or more years. Thaicom also provides a variety of other
employee benefits as shown in the following table.
สวัสดิการที่ได้รับตามประเภทพนักงาน
Benefits by type of contract
พนักงานประจ�ำ
พนักงานสัญญาจ้าง พนักงานทดลองงาน
Permanent
Temporary
Probation Period
Employee
Employee

เงินเดือน Salary







ค่าล่วงเวลา Overtime







วันหยุด Holidays







การลาหยุด Leave







ค่ารักษาพยาบาล Healthcare







การตรวจสุขภาพ Health check-up







การประกันชีวิต - อุบัติเหตุ Life & accident insurance





การให้ความช่วยเหลือพนักงานที่ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย
อันเนื่องจากการปฏิบัติงานให้บริษัท
Worker’s compensation







กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ Provident fund



เงินช่วยเหลือกรณีสมรส Wedding stipend



เงินแท้งบุตร Miscarriages Aid



เงินช่วยเหลืองานศพ Funeral stipend







เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ Accident stipend







ค่าซื้อของเยี่ยมผู้ป่วย Funds to visit sick employees







ค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศ
Domestic travel expenses







ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ
International travel expenses
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การพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรม

Personnel Development and Training

เพือ่ พัฒนาพนักงานให้รว่ มกันขับเคลือ่ นองค์กรให้กา้ วสูค่ วามเป็นผูน้ ำ�
ธุรกิจดาวเทียมและการสื่อสาร ไทยคมมีนโยบายส่งเสริม และพัฒนา
ความรู้ให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีขีดความสามารถสอดคล้องกับ
ต�ำแหน่งงานที่ต้องการ และเพื่อเตรียมความพร้อมส�ำหรับการเติบโต
ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป การวางแผนพัฒนาและฝึกอบรม โดยหลักๆ
จะพิจารณาความต้องการจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ดังนี้

To develop people and drive the organization toward
its vision of being a leading satellite operator, Thaicom
maintains plans for supporting and developing the
knowledge and capabilities of employees appropriately for
their respective career paths and to prepare them to grow
into positions of greater responsibility. Plans for development
• ความต้องการในระดับองค์กร พิจารณาจากทิศทาง กลยุทธ์ and training are based on needs assessed through a variety
นโยบาย ผลการด�ำเนินงานต่างๆ ในระดับองค์กร และความเห็น of perspectives as outlined below:
จากผู้บริหาร เช่น แผนกลยุทธ์ประจ�ำปี การวางแผนอัตรา
• Organizational needs: Determined based on business
ก�ำลัง การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร นโยบายการก�ำกับดูแล
directions, strategies, policies, and performance at
กิจการที่ดี
the organizational level, as well as executives’ opinions.
Information is gathered through souces such as
• ระดับขีดความสามารถที่ต้องการในงาน
the
annual strategic direction plan, the manpower
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถให้กับพนักงาน
planning process, the Company’s core values, and
ให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบในงาน
the Corporate Governance Policy.
• ข้อมูลจากการประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจ�ำปี จากการที่
• Competencies: Determined by the demands of
หัวหน้าและลูกน้องได้พูดคุยถึงผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี
employees’ roles and responsibilities.
จุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาของพนักงาน เพื่อน�ำมาวางแผน
การพัฒนารายบุคคลของพนักงาน เพือ่ เสริมสร้างทักษะทีจ่ ะ
• Performance appraisal: Results from the annual
ช่วยให้พนักงานบรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
performance appraisal discussions between
employees and their supervisors are used to assess
ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มคี วามสมดุลในเรือ่ งการท�ำงานควบคูไ่ ปกับการพัฒนา
employee
strengths and opportunites and
ขีดความสามารถอย่างต่อเนือ่ ง บริษทั ได้ผสมผสานรูปแบบการพัฒนาให้
subsequently to develop appropriate personnel
มีความหลากหลาย เหมาะสมกับระดับและลักษณะการเรียนรู้ (Learning
development plans that will support employees
Style) ของแต่ละกลุม่ โดยได้แบ่งรูปแบบการพัฒนาออกเป็น 2 แบบ คือ
in achieving their targets.
1. การเรียนรู้ผ่านทางผู้อื่น เช่น การฝึกอบรม/สัมมนา การ
The Company also strives to achieve a balance between
สอนงานและการมอบหมายงาน การหมุนเวียนงาน การฝึกปฏิบตั ิ
work
and development, combining various learning
งานจริง การศึกษาดูงาน
approaches to accommodate varying employee levels, roles,
2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนผ่านระบบ E-learning and learning styles. Development tools are provided to
มุมหนังสือทีท่ างบริษทั จัดไว้ให้ และ ระบบจัดการความรูข้ อง employees through 2 basic approaches:
องค์กร (Thaicom Knowledge System) ซึ่งเป็นช่องทาง
1. Learning from others through trainings/seminars,
การบริหารจัดการองค์ความรู้
on-the-job training and job assignments, rotations,
practical experience, and observation
2. Self-learning through the e-learning system,
Company library, and Thaicom Knowledge
Management System
Apart from short-term training, the Company also
encourages further education by providing scholarships for
employees to pursue masters-level study at both Thai and
foreign universities (Top 10). Scholarships are provided for
fields that address the Company’s present and future business
needs and in which experts are few, such as satellite
communications engineering, systems design, and
นอกเหนื อ จากฝึ ก อบรมระยะสั้ น แล้ ว บริ ษั ท ยั ง สนั บ สนุ น การ management.
ยกระดับองค์ความรู้ด้วยการให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
ในสถาบั นชั้ น น� ำ ทั้ ง ในประเทศและต่างประเทศ (Top 10) ให้กับ
พนักงานอีกด้วย โดยจะมุ่งเน้นการให้ทุนในสาขาที่ขาดแคลน และ
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ตอบสนองการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบนั และอนาคตของบริษทั เช่น Satellite
To support executives in their role of leading the
Communications Engineering, System Design and Management organization to successful achievement of business targets,
เป็นต้น
the Company maintains an executive development plan
that includes leadership and management courses hosted
การพัฒนาผู้บริหาร ด้วยระดับผู้บริหารมีบทบาทหน้าที่ส�าคัญ
by leading organizations both in Thailand and abroad. The
ในการน�าองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย บริษัทได้สนับสนุนและวางแผน Company also arranges for regular knowledge-building
ให้ผบู้ ริหารเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรผูน้ า� การบริหารจัดการจากองค์กร activites to encourage executives to expand their knowledge
ชั้นน�าทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหาร of management-related topics and build relationships with
ได้ รั บ องค์ ค วามรู ้ ใ หม่ ๆ อยู ่ เ สมอเพื่ อ พั ฒ นาและต่ อ ยอดความคิ ด other leaders in both the public and private sectors.
ในการบริหาร รวมทัง้ สร้างความสัมพันธ์ในเครือข่ายผูบ้ ริหารจากทัง้ ภาครัฐ
Succession Planning and Talent Development
และเอกชน
As the field of satellite technology is highly specialized,
การพัฒนาผู้สืบทอดตำาแหน่งงาน และพนักงานกลุ่ม
Thaicom
requires expert personnel with very specific skill
ผู้มีศักยภาพสูง
sets and extensive technical knowledge. Such people are
ด้วยไทยคม เป็นบริษัทให้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมซึง่ ถือเป็น difficult to find in the Thai workforce. As such, the Company
เทคโนโลยีขน้ั สูงทีต่ อ้ งใช้บคุ ลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถทางด้านเทคนิค must often hire people with knowledge and skill sets similar
เฉพาะด้านและหายากในตลาดแรงงาน ซึง่ ต้องอาศัยการรับบุคลากรทีม่ ี to those needed, then develop the employee through expert
คุณสมบัตใิ กล้เคียงกับคุณสมบัตทิ ตี่ อ้ งการ แล้วมาเรียนรูจ้ ากผูเ้ ชีย่ วชาญ training to meet the demands of the position, which may take
ในบริษัท ในบางต�าแหน่งต้องใช้ระยะเวลาถึง 2 ปีในการพัฒนา หรือ up to 2 years. Even managerial and other types of supporting
แม้แต่ต�าแหน่งด้านการบริหาร หรือด้านสนับสนุนอื่นๆ ที่ก็ต้องมีความ roles require multi-faceted knowledge and understanding of
เข้าใจในธุรกิจที่มีความยากและซับซ้อน ในหลายมิติ เพราะไทยคม a highly technical and specialized business. Since Thaicom
ด�าเนินธุรกิจทัง้ ในประเทศไทย และต่างประเทศ ดังนัน้ ผูบ้ ริหาร พนักงาน operates both in Thailand and abroad, executives and
นอกจะต้องมีความรู้ในเชิงลึกในหน้าที่ที่ปฏิบัติแล้วยังต้องมีความเข้าใจ employees must not only be highly knowledgeable in their
ในเรือ่ งความแตกต่างทางวัฒนธรรม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในแต่ละ field, but also possess an understanding of differences in the
ประเทศอีกด้วย
cultures, laws, and regulatory environments of the various
บริษทั เห็นว่าการสูญเสียบุคลากรในต�าแหน่งทีส่ า� คัญ จะมีผลกระทบ countries in which Thaicom operates.
อย่างมากต่อการด�าเนินธุรกิจ ดังนั้นจึงได้มีการจัดท�าแผนการสืบทอด
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Losing an employee in a critical position will significantly
ต�ำแหน่งที่ส�ำคัญในองค์กร เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนบุคลากร
impact
the Company’s operations. To prevent problems that
ในต�ำแหน่งงานหลัก และต�ำแหน่งงานเป้าหมายที่ส�ำคัญส�ำหรับบริษัท
could arise from lacking personnel to fill key positions, as well
ในอนาคต
as position that may be needed in the future, the Company
ไทยคมได้ด�ำเนินการพัฒนาผู้สืบทอดต�ำแหน่งอย่างเป็นระบบ has developed a succession plan.
ตั้งแต่ปี 2556 เริ่มต้นด้วยการพัฒนากรอบแนวคิด โดยการศึกษา
Thaicom has had a systematic plan for succession
development
in place since 2013. First, a succession planning
เป้ า หมายระยะสั้ น ระยะยาวของบริ ษั ท แนวโน้ ม อั ต ราก� ำ ลั ง
ในฟังก์ชั่นงานต่างๆ ต�ำแหน่งงานที่มีความส�ำคัญและมีผลกระทบ framework was developed based on consideration of the
อย่างยิ่งต่อบริษัท Leadership Competency Model ประเมินระดับ Company’s short-term and long-term goals, manpower
trends in each function, key positions with high impact on
ความเสีย่ งของการเลือ่ นระดับ รวมทัง้ ก�ำหนดศักยภาพด้านต่างๆ ทีต่ อ้ งการ the organization, the Leadership Competency Model, and
ประเมิน และวัดผล เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาศักยภาพให้มีความพร้อม risks involved in job moves. A profile is also created for each
ในการด�ำรงต�ำแหน่งเป้าหมาย หลังจากนั้น ได้เริ่มด�ำเนินการจัดท�ำ  key position to identify the capabilities which should be
Succession Plan ในต�ำแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูง (C Suite) ซึง่ ได้ระบุผทู้ มี่ ี evaluated and developed in order to prepare the potential
ศักยภาพที่จะสามารถมาสืบทอดต�ำแหน่งดังกล่าว และได้ประเมิน successor to fill the position. Once the succession planning
framework was established, succession planning was
ความพร้อมด้านต่างๆ และน�ำมาวางแผนพัฒนารายบุคคล ในปี 2557 implemented for C-level positions. This includes identification
ได้เริม่ ด�ำเนินการพัฒนาผูส้ บื ทอดต�ำแหน่งของผูบ้ ริหารระดับสูง (C Suite) and assessment of potential candidates and well as the
ซึ่งเน้นด้านการมอบหมายงานและการสอนงาน เพื่อสร้างทักษะและ design of individual development plans to bridge capability
ประสบการณ์ ใ นงานเป้ า หมาย นอกเหนื อ จากนี้ จ ะพั ฒ นากรอบ gaps. In 2014, execution began on individual development
ความคิด มุมมอง ด้านการบริหารให้กว้างไกลยิง่ ขึน้ ด้วยการเข้าโปรแกรม plans for C-level successors, with an emphasis on job
assignments and mentoring aimed at creating the skills and
พัฒนาทางด้านการบริหารระยะสั้นจากสถาบันชั้นน�ำในต่างประเทศ experience necessary to fulfill the target position. Efforts are
เช่น Harvard Business School (HBS), International Institute for also made to intentionally broaden successors’ ideas and
Management Development เป็นต้น และในปี 2558 ได้เริ่มวางแผน management perspectives through short-term programs at
การจัดท�ำ  Succession Plan ส�ำหรับผู้บริหารระดับกลาง (Business leading management institutes including Harvard Business
School (HBS) and the International Institute for Management
Unit) ซึ่งคาดว่าจะด�ำเนินการตามกระบวนการในปี 2559
Development, among others. In 2015, succession planning
was initiated for business unit heads, and implementation
will
continue in 2016.
การด�ำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ไทยคมให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน โดยการจัดตั้งคณะ
กรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ มีหน้าที่ก�ำหนด
นโยบายเพื่ อ เป็ น แนวทางปฏิบัติและพัฒ นาด้านการบริหารจัดการ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
สามารถอ่านรายละเอียดเพิม่ เติมได้จาก www.thaicom.net
บริษทั มีแผนการจัดอบรมเป็นประจ�ำทุกปี โดยเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัย
ในการท� ำ งานระดั บ วิ ช าชี พ (จป.) ในหลั ก สู ต รความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ตาม พ.ร.บ. ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย พ.ศ. 2554 ซึ่งจัดอบรมให้กับลูกจ้างและพนักงาน
ทัว่ ไปรวมถึงพนักงานทีเ่ ข้าใหม่ทกุ คน นอกจากนีย้ งั มีหลักสูตรการอบรม
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงาน (ระดับหัวหน้างานและระดับ
บริหาร) และหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ซึ่งมีการจัดอบรมโดย สมาคมส่งเสริม
ความปลอดภัยและอนามัยในการท�ำงาน (ประเทศไทย) โดยในปี 2558
มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งสิ้น จ�ำนวน 319 คน หรือร้อยละ 54.16 ของ
พนักงานทั้งองค์กรในประเทศไทย

Occupational Safety, Health, and Environment
Ensuring that the workplace environment is healthy and
safe is a constant priority for Thaicom. The Company has
appointed an Occupational Safety, Health, and Environment
Committee to set relevant policies, operational guidelines,
and management practices to ensure health and safety in
all areas of Thaicom’s working environment and aligned
with the State Enterprise Labour Relation Notification.
More details can be found at www.thaicom.net
The Company has an annual safety training program
with a curriculum planned and facilitated by the Company’s
safety officer in accordance with the Occupational Safety,
Health, and Environment Act of 2011. Training is available
to all employees, and provided for every new employee.  
Additionally, there is a Safety Training for Supervisor and
Executive levels as well as a Safety Committee Training
taught by Safety and Health at Work Promotion Association
(Thailand). In 2015, a total 319 employees participated in
safety training, or 54.16 percent of the Company’s employees
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จากการทีไ่ ทยคมได้สร้างความตระหนักด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องท�ำให้ผลข้อมูลการเก็บสถิติการประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยจากการท�ำงานรายเดือน ที่จัดท�ำขึ้นโดยคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พบว่า
ในปี 2558 ทีผ่ า่ นมาไม่พบการเสียชีวติ และการบาดเจ็บทีเ่ กิดจากการท�ำงาน
ของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน แต่มีการบาดเจ็บถึงขั้นปฐมพยาบาล
เพียง 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.008 ของพนักงานทั้งหมด จ�ำแนกเป็น
ชาย 3 ราย และหญิง 2 ราย ซึง่ สาเหตุสว่ นใหญ่เกิดจากการพลัดตกหกล้ม
และจากของมีคมบาด
สถิติวันลาป่วยและขาดงานของพนักงาน
Employee Absence and Sick Leave
จ�ำนวนวันที่ลาป่วยและขาดงานทั้งหมดของพนักงาน
Total number of employee sick leave and
absence days

มาตรการดูแลสุขภาพ

in Thailand.
Thaicom’s continual efforts to create awareness of
health and safety issues in the workplace have led to good
results. Based on the monthly incident statistics collected
by the Occupational Safety, Health, and Environment
Committee, in 2015 there were no work-related accidents
leadingto loss of life or injuries which required medical leave.
There were, however, 5 cases, requiring first aid, mostly due to

ปี 2558 (วัน) Days in 2015
1,366

falls or minor cuts. These 5 cases, of which 3 were men and
2
ไทยคมให้ความส�ำคัญกับการดูแลสุขภาพของพนักงานทุกระดับ were women, accounted for 0.008 percent of employees.
ทัง้ สุขภาพกายและสุขภาพใจ โดยจัดให้มสี ถานพยาบาลในสถานประกอบการ Caring for Health
มีแพทย์เฉพาะทางที่ได้รับใบอนุญาตอยู่ประจ�ำการสัปดาห์ละ 2 วัน
Caring for the physical and mental health of all employees
และมีพยาบาลวิชาชีพประจ�ำการอยู่ทุกวัน ตลอดเวลาท�ำการ รวมทั้ง is a priority for Thaicom. Each of the Company’s locations has
มีบริการด้านการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร ทั้งด้านการดูแลรักษา a dedicated infirmiry with a licensed medical expert available
สุขภาพให้แข็งแรงและด้านการรักษาเมื่อมีอาการเจ็บป่วย อาทิ บริการ 2 days per week and a registered nurse available on site every
day during working hours. The Company also provides access
ให้คำ� ปรึกษาเรือ่ งโภชนาการจากนักโภชนากร เป็นต้น โดยในปีทผี่ า่ นมา to a variety of health services, such as nutritional advice,
มีกิจกรรมในโครงการ Wellness Program เพื่อส่งเสริมและสร้างความ to help employees take care of themselves when they are
ตระหนักในการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรให้กบั พนักงาน อันมีกจิ กรรม healthy as well as when they are sick. A number of activities
were held over the past year as part the Wellness Program
ย่อย คือ
to promote healthy habits among employees.
• การตรวจสุขภาพประจ�ำปี โดยในปี 2558 บริษัทได้เพิ่ม
• Annual health check-up: In 2015, the Company
ทางเลือกและความสะดวกให้กับพนักงานโดยสามารถเลือก
added a second hospital where employees could
โรงพยาบาลเพือ่ เข้ารับการตรวจสุขภาพ จ�ำนวน 2 โรงพยาบาล
get their annual health check-up. Employees could
choose to get their check-up at either Paolo
ชั้นน�ำ  คือ โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล และโรงพยาบาล
Memorial Hospital or at Phaya Thai 2 Hospital.
พญาไท 2
• Nutritional advice: Thaicom believes that good
• การให้ค�ำปรึกษาเรื่องของโภชนาการ เพราะไทยคมเชื่อว่า
health depends on eating safe and clean food that
สุขภาพที่ดีนั้นมาจากการรับประทานอาหารที่ตรงตามหลัก
gives you all the vitamins and nutrients that your
โภชนาการ ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย และรวมถึงการ
body needs. By providing nutritional advice and
exercise facilities, Thaicom encourages all employees
จั ด สภาพแวดล้ อ มและสถานที่ ใ นการออกก� ำ ลั ง กาย
to stay in shape and healthy so they can be ready
ถื อ เป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานทุ ก คนมี สุ ข ภาพร่ า งกาย
to
achieve their full potential.
ที่สมบูรณ์แข็งแรง และมีความพร้อมในการท�ำงานอย่าง
• Fit & Firm: The Company holds a competition to see
เต็มประสิทธิภาพ
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•

กิจกรรม Fit & Firm ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงาน
ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างถูกวิธี ทั้งการ
รับประทานอาหารและการออกก�ำลังกาย โดยการแข่งขัน
หาผู ้ ที่ ส ามารถลดน�้ ำ หนั ก ลดปริ ม าณไขมั น และเพิ่ ม
กล้ามเนื้อได้มากที่สุดในระยะเวลา 3 เดือน ทั้งยังมีเวทีใน
การแบ่ ง ปั น ประสบการณ์ แ ละวิ ธี ก ารกั บ เพื่ อ นพนั ก งาน
ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีประโยชน์และพนักงานให้
ความสนใจมาก ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งแรกนี้มีผู้เข้าร่วม
จ�ำนวน 100 คน ทางไทยคมจึงวางแผนการจัดกิจกรรมนี้
อย่างต่อเนื่อง

which employees can achieve the highest weight
loss, reduction in body fat, and increase in muscle
mass within a 3-month period. Throughout the
competition, there are opportunities for employees
to share their experiences and techniques, promoting
awareness of health as well as proper methods
for exercising, eating right, and losing weight.
This program generated a lot of employee interest.
The first round had 100 participants, and there are
plans to make this a reular activity in the future.

• Fitness Center: The Company provides fitness
ห้องออกก�ำลังกาย (Fitness Center) บริษัทได้จัดเตรียม
centers equipped with standard exercise equipment
อุปกรณ์ออกก�ำลังกายระดับมาตรฐาน เพื่อให้พนักงานได้มา
available for all employees to use.
ใช้บริการ
Cultivating Our Community

การสานสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน

Thaicom also provides opportunities for employees to
นอกจากนี้ ไทยคมยังจัดกิจกรรมเพือ่ สร้างความรักความผูกพันในองค์กร bond with each other outside of the office and build relationships
ให้กับพนักงาน รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและ with coworkers throughout the Company, regardless of
position or title, through the activities outlined below.
พนักงาน ในการท�ำงาน ดังนี้

กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
•

•

Staff New Year Party เป็นการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์
ประจ�ำปี เพือ่ เป็นการขอบคุณพนักงานทีไ่ ด้ทมุ่ เททัง้ แรงกายและ
แรงใจในการท�ำงานตลอดระยะเวลาหนึง่ ปีทผี่ า่ นมา โดยในงาน
จะมี กิ จ กรรมเกม การแสดงของผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งาน
การรับประทานอาหาร การประกวดการแต่งกาย และชมดนตรี
จากศิลปินชั้นน�ำ ส�ำหรับปีนี้จัดในธีม Uniform Night Party
วันที่ 16 มกราคม 2558 ณ สโมสรราชพฤกษ์ นอร์ธปาร์ค
มีพนักงานเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 423 คน พนักงานให้คะแนน
ความพึงพอใจในการจัดงานในระดับ ดี
1 Fine Day Family Outing ซึ่งถึงเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรม
ทีช่ ว่ ยขยายการดูแลพนักงานไปถึงครอบครัว เพือ่ ให้พนักงาน
และครอบครัวได้ท�ำกิจกรรมร่วมกัน โดยให้เลือกจาก 1 ใน 5
โปรแกรม ในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วง
ปิดเทอมใหญ่ของบุตรและธิดาของพนักงาน มีพนักงานและ
ครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมทัง้ สิน้ 491 คน พนักงานให้คะแนน
ความพึงพอใจในการจัดงานในระดับ ดี
o ชมภาพยนตร์เรื่อง Jurassic World ณ โรงภาพยนตร์
SF เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์
o ชมภาพยนตร์เรื่อง The Avengers ณ โรงภาพยนตร์
SF เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์

Building Team Bonds
•

Staff New Year Party To thank employees for their
dedication throughout the previous year, the Company
hosts a party with games, shows by executives and
other employees, dinner, a costume contest, and
live music. In 2015, the party was held on 16 January
at Rajpruek Club North Park, with the theme Uniform
Night Party. A total of 423 employees attended the
event, which received an average satisfaction rating
of “good”.

•

1 Fine Day Family Outing Extending employee care
to families, this event aimed to promote quality
family time. Employees and their families could
choose to participate in 1 of 5 outings during April
and May, when many children are on break from
school. A total of 491 people, including employees
and their family members, participated in this event,
which received an average satisfaction rating of
“good”. The 5 outings included:
o Viewing Jurassic World at SF Cineplex Central
Rattanathibet
o Viewing The Avengers at SF Cineplex Central
Rattanathibet

o องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปทุมธานี

o National Science Museum in Pathum Thani

o ชมฟาร์มแกะ ณ Country Place ปทุมธานี

o Sheep Farm at Country Place in Pathum Thani

o Bangkok Sea Life Ocean World and Madame
Tussauds Wax Museum ณ สยามพารากอน
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•

•

Staff Outing เป็นการจัดเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้มี
กิจกรรมร่วมกันในเรื่องของการท�ำงานเป็นทีม งานเลี้ยง
สังสรรค์ การพักผ่อนท่องเที่ยวในสถานที่ส�ำคัญ ณ จังหวัด
ที่ จั ด กิ จ กรรม ระหว่ า งวั น ที่ 21 - 23 สิ ง หาคม 2558
ณ เฟลิกซ์ริเวอร์ แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี มีพนักงาน
เข้าร่วมงานทัง้ สิน้ 311 คน พนักงานให้คะแนนความพึงพอใจ
ในการจัดงานอยู่ในระดับ ดีมาก
ของขวัญวันเกิดพนักงาน (Birthday Gift) เป็นการจัดเตรียม
ของขวั ญ วั น เกิ ด ให้ กั บ พนั ก งานทุ ก คน เป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี
โดยจะน�ำไปมอบให้ในวันเกิดของพนักงาน ซึ่งในแต่ละปี
ของขวัญดังกล่าวจะมีความหลากหลาย

o Bangkok Sea Life Ocean World and Madame
Tussaud’s Wax Museum at Siam Paragon
•

กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมองค์กรและจิตอาสา
•

•

•
•

•

•

Staff Outing In 2015, the annual staff outing was
held at the Felix Resort in Kanchanaburi, Thailand
from on 21 - 23 August. In total 311 employees
attended the event, which received an average
satisfaction rating of “very good”. The outing offered
employees of all levels a chance to work together
in teams. Employees were able to choose different
tourist attractions to visit with coworkers. The
Company also hosted a lively party for employees
to enjoy together.

ชมรมอิ่มบุญ โดยจัดให้พนักงานได้เข้าร่วมฟังพระธรรม
• Birthday Gift Every year, the Company gives each
เทศนา บรรยายธรรมรับปีใหม่กับชมรมอิ่มบุญ ในหัวข้อ
employee a gift on their birthday, with the gifts
“สวัสดีปีใหม่ ด้วยธรรมะเพื่อมงคลชีวิต” โดย พระอาจารย์
varying from year to year.
ประสงค์ ปริปุณโณ และกิจกรรม ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด
Promoting Values and Generosity
บริเวณเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี
• Buddhist Club The Company arranged for interested
Share your C (Contribution) ซึ่งเป็นการเปิดโอกาส
ให้พนักงานมาแบ่งปันประสบการณ์หรือความรูค้ วามสามารถ
employees to go to listen to a sermon for the new
ที่ ต นเองมี กั บ เพื่ อ นๆ พนั ก งาน เช่ น การนวดแผนไทย
year by Phra Prasong Paripunno on the topic
เพื่อสุขภาพ และ Presentation Techniques
“Welcoming the New Year with Dharma for Life”
The group also took a boat tour of 9 temples around
Staff Birthday Charity จัดขึ้นที่บ้านเด็กตาบอดพิการ
Pak Kret, Nonthaburi.
ซ�้ ำ ซ้ อ น รามอิ น ทรา โดยน� ำ สิ่ ง ของและเงิ น ไปบริ จ าค
พร้อมทั้งสนับสนุนอาหารกลางวันน้องๆ
• Share your C (Contribution) Employees are given the
opportunity to share their passion, knowledge,
กิจกรรมบริจาคโลหิต เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้กบั พนักงาน
ที่ มี ค วามประสงค์ บ ริ จ าคโลหิ ต โดยได้ ป ระสานกั บ ทาง
and experience in a particular area, such as Thai
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าในการรับบริจาคโลหิต ซึ่งจัดเป็น
massage or presentation techniques, with their
ประจ�ำไตรมาสละ 1 ครั้ง รวม 4 ครั้งต่อปี
coworkers.
Staff Food Fair เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พนักงาน
• Staff Birthday Charity A group of employees
น�ำอาหารที่ท�ำโดยฝีมือของพนักงานเองมาขายให้กับเพื่อน
visited a home for blind and disabled children to
พนักงานในราคาพิเศษ รวมทัง้ การน�ำสินค้าซึง่ เป็นผักสดจาก
donate money and items as well as serve lunch to
ชุมชนผักปลอดสารพิษเฉลิมศรี ซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนที่บริษัท
the the children.
มีโครงการรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับชุมชนมาจ�ำหน่าย
• Blood Donation Every quarter, or 4 times per year,
การแข่งขันฟุตบอลประจ�ำปี ในโครงการ Thaicom Premier
the Company coordinates with Pranangklao Hospital
League 2015 เป็นการจัดการแข่งขันโดยชมรมฟุตบอล
to host a blood drive for the convenience of
ไทยคม เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะร่างกาย สร้างความสามัคคี
employees wishing to donate blood.
ในหมู่พนักงาน รวมถึงส่งเสริมให้เกิดสุขภาพที่ดี และให้รู้แพ้
รู้ชนะ รู้อภัย
• Staff Food Fair The Company offered employees
the opportunity to showcase their cooking skills by
selling their homemade dishes to their coworkers
at a special price. Organic vegetables grown in one
of the communities participating in Thaicom’s
Healthy and Safe Vegetable Fund were also sold.
•

Annual Football Tournament “Thaicom Premier
League 2015” was held to promote physical
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กิจกรรมวันส�ำคัญตามเทศกาล
•

•
•

•

•

•

fitness as well bonding among employees, giving
everyone the chance to practice teamwork and
good sportsmanship.

วันวาเลนไทน์ ได้จัดเตรียมซุ้มแห่งความรัก เพื่อให้พนักงาน
ได้ ถ ่ า ยภาพร่ ว มกั น จั ด เตรี ย มการ์ ด แห่ ง ความรั ก จากใจ
เพื่อให้พนักงานได้เขียนและน�ำไปมอบให้กัน
Celebrating Seasonal Holidays
วันตรุษจีน ได้จัดตกแต่งสถานที่ให้เข้ากับบรรยากาศ รวมถึง
• Valentine’s Day A “Love Booth” was set up for
จัดเตรียมส้มมงคล ไว้ให้กับพนักงานทุกคนด้วยเช่นกัน
employees to take pictures together, and Valentine’s
cards were provided for employees to decorate
วันสงกรานต์ ไทยคมเริงรืน่ วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย
and give to each other.
เพื่ อ ให้ พ นั ก งานได้ ร ่ ว มอนุ รั ก ษ์ สื บ สาน วั ฒ นธรรม
• Chinese New Year The offices were decorated for
ประเพณีอนั ดีงามของไทย รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้พนักงาน
the occasion and each employee was given an
ได้แสดงออกถึงความเคารพต่อผู้อาวุโส โดยการรดน�้ำขอพร
orange for good luck as is traditional.
จากผู้บริหาร มีการแสดงร�ำไทยจากพนักงาน ท�ำให้เกิด
ความรักความสามัคคีภายในองค์กร
• Songkran Thaicom encouraged employees to join in
celebrating and preserving Thai culture during the
วันแม่แห่งชาติ จัดประกวดภาพถ่ายวันแม่ โดยชมรมถ่ายภาพ
traditional water festival. Employees took part in
ไทยคม ในหัวข้อ “รูปนีเ้ พือ่ แม่” เพือ่ ให้พนักงานได้มสี ว่ นร่วม
a traditional water pouring ceremony, showing
ในการแสดงความรัก ความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก และ/
respect and receiving the blessing of executives. The
หรือ ลูกกับแม่ อีกทั้งยังร่วมร�ำลึกถึงพระคุณแม่ในโอกาส
activities, including a traditional Thai dance show,
วั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
helped to build bonds within the organization.
พระบรมราชินีนาถ
• Mother’s Day Thaicom’s photography club held
วันลอยกระทง เพื่อร่วมสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
a Mother’s Day photo contest to encourage
อันดีงามของไทย รวมถึงให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการประดิษฐ์
employees to capture what a relationship between
กระทงจากวัสดุธรรมชาติ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญจาก กรมพัฒนาฝีมอื
mother and child means to them and to express
their love for their mother and/or child through
แรงงาน จ.นนทบุรี
photography. Employees also joined in honoring
วันคริสมาสต์ ได้จัดตกแต่งต้นคริสมาสต์ขนาดใหญ่ พร้อม
H.M. the Queen of Thailand on this day.
ตกแต่งสวยงาม ให้พนักงานได้บันทึกภาพถ่ายร่วมกัน และ
• Loy Krathong To promote Thailand’s beautiful art,
แจกไอศกรีมให้กับพนักงานด้วย
culture, and traditions, the Company provided
employees the opportunity to create their own
krathongs using natural materials under the
instruction of experts from Department of Skill
Development, Ministry of Labour in Nonthaburi.
•

Christmas The Company created a festive
atmosphere for employees to take pictures with
beautiful decorations and a big Christmas tree.
Ice cream was also served.
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จากความมุ่งมั่นและทุ่มเทของทีมงานตลอดปี 2558
ไทยคมได้รับการยอมรับและได้รับรางวัล
ด้านการดำาเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับ
แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
จากหลายหน่วยงานทั�งในและต่างประเทศ
Through the hard work and dedication of the working
team throughout 2015, Thaicom received recognition
and awards for business practices which align with
sustainable development from a number of
organizations both in Thailand and overseas
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รางวัลและความสำาเร็จ
Awards and Accomplishments
ด้านความยั่งยืน / Sustainability

• กลุมหลักทรัพย ESG 100 โดย สถาบันไทยพัฒน
ESG100 (ESG: Environmental, Social and Governance) from Thaipat Institute
• การจัดอันดับเปนหุนยั�งยืน ประจําป 2558 โดย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
Thailand Sustainability Investment 2015
(THSI - 2015) by the Stock Exchange of Thailand
• รางวัลระดับ “ดีเลิศ” ดาน Corporate Social Responsibility โดย Via Satellite, USA
“Excellence Awards” Corporate Social Responsibility from Via Satellite, USA
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ด้านความยั่งยืน / Sustainability

• ไดรับการรับรองการเปนสมาช�กแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจร�ต
โดย สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
“CAC’s Company Against Corruption” by Thai Institute of Directors
Association (IOD)
• หนึ่งในบร�ษัทจดทะเบียนไทยที่มีคะแนน ASEAN CG Scorecard สูงสุด 50 อันดับแรก
โดย โครงการ ASEAN CG Scorecard
“ASEAN CG Scorecard” 2015 by ASEAN CG Scorecard
• Corporate Governance Report (CGR) ประจําป 2558 การกํากับดูแลกิจการ
บร�ษัทจดทะเบียนไทยไดในระดับ “ดีเลิศ” (หาดาว) ตอเนื่องเปนปที่ 3
Corporate Governance Report (CGR) of Thai listed companies “Excellent”
score (Five Stars) for the 3rd year in a row
• รางวัลบร�ษัทจดทะเบียนไทยที่มีพัฒนาการดาน CG โดดเดนสูงสุด 2 อันดับแรกของไทย
ประจําป 2558
TOP 2 Outstanding Achievement Awards on ASEAN Corporate Scorecard
2015
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ด้านการดำาเนินธุรกิจ / Business Practice

• ไดรับการจัดอันดับบร�ษัทไทยที่มีความโดดเดนดาน ‘Best CEO’
IAA’s Best CEO Award for Listed Companies 2014
• โครงการประกาศเกียรติคุณ คณะกรรมการแหงป ประจําป 2558 IOD’s Board of the Year
Awards 2015
- เกียรติคุณพ�เศษสําหรับคณะกรรมการบร�ษัทที่มีผลงานดีตอเนื่อง
Board with Consistent Best Practices
- คณะกรรมการแหงชาติ-ดีเดน
Board of the Year for Distinctive Practices
- คณะกรรมการตรวจสอบแหงป
Audit Committee of the Year
• “Top Fixed Satellite Service Operators” 2014 by SpaceNews
• ไดรับการจัดอันดับใหเปน 1 ใน 5 อันดับบร�ษัทที่ช�่นชอบในกลุม Telecommunication
ประจําป 2558 โดย BrandAge Research House
TOP 5 Thailand’s Most Admired Company 2015, THE COMPANY-BrandAge
Research House
• ไดรับการจัดอันดับความนาเช�่อถือของหุนกูที่ A- แนวโนม “คงที่” โดย บร�ษัท ทร�สเรทติ�ง จํากัด
“A- with Stable Outlook” 2015 by TRIS Rating
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GRI Content Index
General Standard Disclosures
General Standard
Disclosures

Page or
Website

Strategy and Analysis
G4-1

G4-2

Provide a statement from the most senior
decision-maker of the organization (such as CEO, chair,
or equivalent senior position) about the relevance of
sustainability to the organization and the organization’s
strategy for addressing sustainability
Provide a description of key impacts, risks, and
opportunities

3-5

43-49

Organisational Profile
G4-3
G4-4
G4-5
G4-6

G4-7
G4-8
G4-9

G4-10

G4-11
G4-12
G4-13

Report the name of the organization
Report the primary brands, products, and services
Report the location of the organization’s headquarters
Report the number of countries where the organization
operates, and names of countries where either the
organization has significant operations or that are
specifically relevant to the sustainability topics
covered in the report
Report the nature of ownership and legal form
Report the markets served (including geographic
breakdown, sectors served, and types of customers
and beneficiaries).
Report the scale of the organization, including: Total
number of employees, Total number of operations, Net
sales (for private sector organizations) or net revenues
(for public sector organizations) , Total capitalization
broken down in terms of debt and equity (for private
sector organizations), Quantity of products or services
provided
Report the total number of employees by employment
contract and gender.
b. Report the total number of permanent employees by
employment type and gender.
c. Report the total workforce by employees and
supervised workers and by gender.
d. Report the total workforce by region and gender.
e. Report whether a substantial portion of the
organization’s work is performed by workers who are
legally recognized as selfemployed, or by individuals
other than employees or supervised workers, including
employees and supervised employees of contractors.
f. Report any significant variations in employment
numbers
Report the percentage of total employees
covered by collective bargaining agreements
Describe the organization’s supply chain
Report any significant changes during the
reporting period regarding the organization’s
size, structure, ownership, or its supply chain

11
13
15
8, 13-14, 51-52

11
13-14, 51
8, 11, 79

79

80
14
7-9

Omission

External
Assurance

093 ํ E
Sustainability Report 2015
G4-14

Report whether and how the precautionary
approach or principle is addressed by the organization

63-64

G4-15

List externally developed economic, environmental and
social charters, principles, or other initiatives to which
the organization subscribes or which it endorses

45, 63

G4-16

List memberships of associations (such as industry
associations) and national or international advocacy
organizations in which the organization

15

Identified Material Aspects And Boundaries
G4-17

a.List all entities included in the organization’s
consolidated financial statements or equivalent
documents.
b. Report whether any entity included in the
organization’s consolidated financial statements or
equivalent documents is not covered by the report

-

G4-18

a. Explain the process for defining the report content and
the Aspect Boundaries.
b. Explain how the organization has implemented the
Reporting Principles for Defining Report Content

17-20

G4-19

List all the material Aspects identified in the process for
defining report content

19

G4-20

For each material Aspect, report the Aspect Boundary
within the organization

-

The
information is
currently
unavailable.

G4-21

For each material Aspect, report the Aspect Boundary
outside the organization

-

The
information is
currently
unavailable.

G4-22

Report the effect of any restatements of information
provided in previous reports, and the reasons for such
restatements

20

G4-23

Report significant changes from previous reporting
periods in the Scope and Aspect Boundaries

20

Stakeholder Engagement
G4-24

Provide a list of stakeholder groups engaged by the
organization.

26

G4-25

Report the basis for identification and selection of
stakeholders with whom to engage.

26

G4-26

Report the organization’s approach to stakeholder
engagement, including frequency of engagement by type
and by stakeholder group, and an indication of whether
any of the engagement was undertaken specifically as
part of the report preparation process.

27-31

G4-27

Report key topics and concerns that have been raised
through stakeholder engagement, and how the
organization has responded to those key topics and
concerns, including through its reporting. Report the
stakeholder groups that raised each of the key topics
and concerns.

27-31

Report Profile
G4-28

Reporting period (such as fiscal or calendar year)
for information provided

17

G4-29

Date of most recent previous report (if any).

17

G4-30

Reporting cycle (such as annual, biennial).

17

G4-31

Provide the contact point for questions regarding
the report or its contents

21

The
information is
currently
unavailable.
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General Standard
Disclosures

Page or
Website

G4-32

a. Report the ‘in accordance’ option the organization
has chosen.
b. Report the GRI Content Index for the chosen option
(see tables below).
c. Report the reference to the External Assurance Report,
if the report has been externally assured. (GRI
recommends the use of external assurance but it is not a
requirement to be ‘in accordance’ with the Guidelines.)

92-96

G4-33

a. Report the organization’s policy and current practice
with regard to seeking external assurance for the report.
b. If not included in the assurance report accompanying
the sustainability report, report the scope and basis of
any external assurance provided.
c. Report the relationship between the organization and
the assurance providers.
d. Report whether the highest governance body or senior
executives are involved in seeking assurance for the
organization’s sustainability report.

-

Omission

External
Assurance

Not applicable

Governance
G4-34

Report the governance structure of the organization,
23-25, 33-36, 73-74
including committees of the highest governance body.
Identify any committees responsible for decision-making
on economic, environmental and social impacts

Ethics and Integrity
G4-56

Describe the organization’s values, principles, standards
and norms of behavior such as codes of conduct and
codes of ethics.

37-41

Specific Standard Disclosures
Specific Standard
Disclosures

Page or
Website

Omission

Category : Economic
G4-DMA
G4-EC1

51-53
Direct economic value generated and distributed.

G4-DMA Indirect
Economic Impacts
G4-EC7
G4-EC8

The information
is currently
unavailable.
58-62

Development and impact of infrastructure investments
and services supported.
Significant indirect economic impacts, including the
extent of impacts.

8-9, 51, 58-62
8-9, 51, 58-62

Category : Environment
G4-DMA

63-64

G4-EN3

Energy consumption within the organization.

64

G4-EN6

Reduction of energy consumption

64

Category : Social
Sub category : Labour Practices and Decant Work
G4-LA1
G4-LA2
G4-LA3

Total number and rates of new employee hires and
employee turnover by age group, gender, and region
Benefits provided to full-time employees that are not
provided to temporary or part-time employees, by
significant locations of operation
Return to work and retention rates after parental leave,
by gender

78-79
80
79

External
Assurance
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G4-LA5

Percentage of total workforce represented in formal joint
management–worker health and safety committees
that help monitor and advise on occupational health and
safety programs

83-84

G4-LA6

Type of injury and rates of injury, occupational diseases,
lost days, and absenteeism, and total number of workrelated fatalities, by region and by gender

83-84

G4-LA8

Health and safety topics covered in formal agreements
with trade unions

84

G4-LA10

Programs for skills management and lifelong learning
that support the continued employability of employees
and assist them in managing career endings

76-83

G4-DMA Supplier
Assessment

74-75

Sub category : Human Rights
G4-DMA Supplier
Assessment

74-75

Sub category : Society
G4-DMA

58-62

G4-DMA
Anti-corruption

40-41, 74-75

Sub category : Product Responsibility
G4-DMA

54-57

Sector Specific Disclosure
Sector Specific
Disclosure

Page or
Website

Omission

External
Assurance

Omission

External
Assurance

Sector : Electric Utilities
Disaster/Emergency Planning and Response
G4-DMA

Contingency planning measures, disaster/emergency
management plan and training programs, and recovery/
restoration plans.

43-46, 53-54

Actions taken to improve performance in relation to
content dissemination Issues (accessibility and protection
of vulnerable audiences and informed decision making)
and results obtained.

56-57

Sector : Media
M4

Company Specification Disclosure
Specific
Disclosures

Page or
Website

Topic : Persons’ access to telecommunication products and services
PA2

Policies and Practices to overcome barriers for access
and use of telecommunication products and services
including: language, culture, illiteracy, and lack of
education, income, disabilities, and age. Include an
explanation of business models and applied.

PA3		

Policies and practices to ensure availability and
reliability of telecommunication products and
services and quantify, where possible, for specified
time periods and locations of down time.

51-53, 58-62

53-56

Topic : Business Strategy (Innovation)
65-73
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SDGs Content Index
SDGs

Business theme

GRI Indicators

Page

1. End poverty in all its 		 • Availability of products
forms everywhere
and services for those on
low incomes

• G4-EC8

8-9, 51, 58-62

2. End hunger, achieve food
security and improved
nutrition and promote
sustainable agriculture

• G4-EC1, G4-EC7
• Disaster/Emergency
Planning and Response

8-9, 58-62
43-46, 53-54

• Infrastructure investments
• Disaster/emergency
planning and response

3. Ensure healthy lives and • Occupational health
promote well-being for 		
and safety
all at all ages
• Responsible content
dissemination

• G4-LA6

83-84

• M4

56-57

5. Achieve gender equality
and empower all women
and girls

• G4-LA1
• G4-LA5

79
83

7. Ensure access to affordable, • Energy efficiency
reliable, sustainable and 		
modern energy for all

• G4-EN3, G4-EN6

64

8. Promote sustained,
inclusive and sustainable
economic growth, full 		
and productive
employment and decent
work for all

• employment
• Earnings, wages and
benefits
• Parental leave
• Occupational health
and safety
• Employee training and 		
education
• Energy efficiency

• G4-LA1
• G4-LA2

79
80

11. Make cities and human
settlements inclusive,
safe, resilient and
sustainable

• Gender equality
• Parental leave

• G4-LA3
• G4-LA5, G4-LA6

79
83-84

• G4-LA10

76-83

• G4-EN3

64

• Infrastructure investments

• G4-EC7

8-9, 51, 58-62

12. Ensure sustainable
consumption and
production patterns

• Energy efficiency

• G4-EN6

64

13. Take urgent action to
combat climate change
and its impacts

• Energy efficiency

• G4-EN3, G4-EN6

64

