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C Commitment to Contribute นำความรู คูคุณธรรม สูสังคมไทย 

I Initiative in Innovation 
มุงหมายนวัตกรรม 

P Passion to Challenge 

เต็มที่ทุกความทาทาย 

E Excellence in Technology 

เปนเลิศในเทค
โนโลยี 

คานิยม 

วิสัยทัศน 
“มุงสูการเปนผูนำ 
ธุรกิจดาวเทียม 
และดิจิทัล 
แพลตฟอรม 
แหงเอเชีย” 

พันธกิจ • เปนองคกรแหงการเรียนรู 

• มุงสูความเปนเลิศดานนวัตกรรมส่ือสาร 

• สรางประโยชนแกผูถือหุนใตกรอบธรรมาภิบาล 

• สานปณิธานเสริมคุณคา สูการพัฒนาอยางย่ังยืน 

บริษัทมุง เปาหมายที่จะเปนหนึ่งในผูนำของโลก 
ในการเชื่อมตอโครงขายการสื่อสาร มีความรับ
ผิดชอบตอผลิตภัณฑและบริการ มุงสรางสรรค
นวัตกรรมการส่ือสาร อีกทั้ งยังยึดมั่นในการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและหลักธรรมาภิบาล 
เ พ่ือรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ สงเสริม
สังคมและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน 

บริษัทกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจโดยวางแผนใหทุกหนวยงานมีสวนรวมในการวางแผนกลยุทธหลัก เพื่อใหบริษัทเปนองคกรที่สรางผลกำไร

และเติบโตอยางยั่งยืน ทั้งนี้ กลยุทธในการดำเนินงานของบริษัทประกอบดวย 

(1) กลยุทธดานธุรกิจ 
 บริษัทกำหนดแผนกลยุทธดานธุรกิจ เพื่อเปนกรอบในการนำเสนอสินคาและบริการที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคา  

สรางความไดเปรียบในการแขงขัน และสรางการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน โดยแบงกลยุทธดานธุรกิจออกเปนสามสวน ดังนี้ 

กล ยุทธในการดำเนินงานของบริษัท 
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1. กลยุทธสำหรับบริการหลัก 
  บริการดานบรอดคาสต บริษัทใหความสำคัญกับการพัฒนาบริการแพรกระจายชองรายการโทรทัศนผานดาวเทียมเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม 

บรอดคาสตในประเทศไทย โดยการนำเสนอบริการที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการออกอากาศรายการโทรทัศนที่มีความคมชัดสูงในระบบ High 

Definition และ Ultra-High Definition และบริการเสริมตางๆ เพื่อชวยเพิ่มศักยภาพใหกับผูประกอบการและนำสงคุณภาพการรับชมรายการที่มี 

ความคมชัดสูงสูประชาชน นอกจากนี้ บริษัทใหความสำคัญกับการขยายบริการไปยังตลาดเกิดใหมที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาค 

ลุมแมน้ำโขงและเอเชียใต โดยเนนการนำเสนอบริการสงชองรายการโทรทัศนผานดาวเทียมถึงบานผูรับโดยตรงที่มีคุณภาพและมีความแรงของ

สัญญาณสูง เพื่อตอบสนองความตองการของผูประกอบการในภูมิภาคดังกลาว 

  บริการดานบรอดแบนด บริษัทใหความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของการใชงานแบนวิดธบนแพลตฟอรมไอพีสตารและแพลตฟอรมของ

พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสรางโอกาสในการเพิ่มปริมาณการใชงานแบนวิดธดาวเทียมไทยคม 4 โดยเฉพาะในประเทศไทย อินเดีย และฟลิปปนส 

นอกจากนี้ บริษัทมีแผนขยายธุรกิจบรอดแบนดไปยังตลาดผูใชบริการรายยอยในประเทศที่มีศักยภาพและมีความไดเปรียบในการแขงขัน  

เชน ออสเตรเลียและนิวซีแลนด 

2. กลยุทธสำหรับบริการทางนวัตกรรมใหม 
  บริษัทมุงพัฒนาบริการที่จะเปนแพลตฟอรมในการเชื่อมตอการสื่อสารใหกับผูใชบริการปลายทาง (B2C) เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผูบริโภค

ที่ตองการเขาถึงขอมูลขาวสารและการติดตอสื่อสารทุกที่ทุกเวลาบนทุกหนาจอ นอกเหนือจากการใหบริการหลักแกลูกคาที่เปนผูประกอบการ 

(B2B) โดยนำจุดเดนของระบบสื่อสารผานดาวเทียมที่สามารถเขาถึงไดทุกที่ ทุกเวลา มาผนวกกับการใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตในการ

สื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูล ซึ่งสงผลใหเกิดบริการใหม ไดแก การพัฒนาแอพพลิเคชั่นและบริการเสริมที่ตอบสนองความตองการในการใชงาน ทั้งการ

ใชงานผานจอโทรทัศนและโทรศัพทมือถือ (แพลตฟอรม LOOX TV Application) และการใหบริการแบบ Mobility แกเรือเดินทะเลและอากาศยาน 

(แพลตฟอรม Mobility) 

3. กลยุทธในการขยายธุรกิจ 
  บริษัทใหความสำคัญกับการขยายธุรกิจทั้งทางแนวตั้งและแนวราบในระดับภูมิภาค โดยทางแนวตั้งจะเปนการขยายบริการที่ใชดาวเทียม 

ในลักษณะดาวนสตรีมลงไปในหวงโซธุรกิจเปนตนวาการใหบริการบรอดแบนดอินเทอรเน็ตไปสูผูใชงานปลายทางและบริการอินเทอรเน็ตทางเรือ 

สวนการขยายตัวทางแนวราบจะเปนการขยายธุรกิจไปสู สวนการขยายธุรกิจทางแนวราบจะมุงเนนการทำธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับดาวเทียม  

เชน การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอรมสำหรับคอนเทนททีวีและธุรกิจอื่นๆ ที่มีศักยภาพเขามาทดแทนในหวงโซธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจ

ทั้ง 2 มิติอยางตอเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพในการแขงขันและสรางการเติบโตใหกับบริษัทอยางยั่งยืน 
 

(2) กลยุทธดานบุคลากร 
 บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่เปนบริษัทไทยและดำเนินกิจการทั้งในประเทศไทยและตางประเทศที่มุงเนนการสรางความมั่นคงและเติบโต

อยางยั่งยืนในธุรกิจสื่อสาร บริษัทเล็งเห็นถึงคุณคาและความสำคัญของพนักงาน โดยมีความเชื่อมั่นวาพนักงานที่มีคุณภาพเปนปจจัยสำคัญยิ่งตอการนำพา

องคกรสูความเจริญเติบโตและความสำเร็จที่ยั่งยืน และยังเปนปจจัยบงชี้ถึงความสามารถในการแขงขันของธุรกิจอีกดวย บริษัทจึงมุงมั่นในการแสวงหา

คนดีและเกง พรอมทั้งสรางใหพนักงานทุกระดับเปนผูมีความรูความสามารถ มีคุณธรรม มีความรักในงานและองคกร สรางโอกาสและความทาทายใหมๆ 

เพื่อกระตุนใหพนักงานไดใชศักยภาพที่มีอยูของตนอยางเต็มที่ พรอมถายทอดและปลูกฝงหลักการทำงานที่ยึดมั่นในคานิยมขององคกร เพื่อความเจริญ

กาวหนาไปพรอมกับความเจริญเติบโตของบริษัท 
 

(3) กลยุทธดานการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 เพื่อมุงสู Thaicom Sustainability Goals ภายใตแนวคิด “Connectivity for Sustainability” หรือ “การสรางโอกาส สรางอนาคต สูการพัฒนาอยางยั่งยืน” 

ไทยคมจึงดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงในทุกมิติโดยกำหนดกรอบการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้ง 4 ดาน ผาน 10 กลยุทธดานการพัฒนาอยางยั่งยืน ไดแก 
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 นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดนโยบายในการดำรงไวซึ่งมาตรฐานการเปนบรรษัทภิบาล เชน การเปนองคกรที่ยึดนโยบายการตอตานการคอรรัปชั่นอยาง

เครงครัด การดำรงสถานะองคกรที่ไดรับการประเมินธรรมาภิบาลในระดับดีเลิศ ทั้งในระดับประเทศและอาเซียน เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุน

และผูถือหุนทุกรายโดยเสมอภาคกัน 

1. การเชื่อมตอโครงขายการสื่อสารสูทุกชีวิต (Connectivity) 
 

ใหความสำคัญกับการจัดหาและบริการโครงขายดาวเทียมและรักษา

ความตอเนื่องของการสื่อสารใหครอบคลุมเพียงพอในทุกสภาวการณ 

เพื่อนำมาซึ่งความมั่นคงผาสุกของผูมีสวนไดเสีย และการเติบโตของ

เศรษฐกิจ ทั้งในภาวะปกติและสภาวการณวิกฤต 

1.1 โครงขายการสื่อสารเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

1.2 ความสามารถของการสื่อสารในทุกสภาวการณ 

2. ความรับผิดชอบเพื่อเสริมสรางสังคมที่ยั่งยืน (Responsibility) 
 

รับผิดชอบตอผลิตภัณฑและบริการแบบครบวงจร โดยนำเสนอ

ผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณคาและยกระดับคุณภาพการบริการ  

คำนึงถึงการสรางเสริมและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงมุงสนับสนุนใหเกิดสังคมที่ยั่งยืน 

2.1 การนำเสนอสินคาและบริการอยางรับผิดชอบ 

2.2 การเสริมสรางสังคมที่ยั่งยืน 

2.3 การจัดการทรัพยากรและบรรเทาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 
3. การสรางสรรคนวัตกรรมเพื่ออนาคต (Innovation) 
 

สรางสรรคนวัตกรรมทั้งดานผลิตภัณฑและบริการที่ตอบสนองตอ

ความตองการของกลุมเปาหมายตางๆ ทั้งลูกคารายบุคคล ครัวเรือน 

องคกรและภาครัฐ รวมทั้งรวมมือกับสถาบันการศึกษา ตลอดจน

นวัตกรรมดานกระบวนการดำเนินธุรกิจ และบริหารจัดการทรัพยากร

อวกาศ เพื่อประสิทธิผลสูงสุด 

3.1 นวัตกรรมแหงการออกแบบผลิตภัณฑและบริการ 

3.2 นวัตกรรมเชิงกลยุทธธุรกิจ 

3.3 นวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการธุรกิจ 

4. การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) 
 

ใหความสำคัญกับกระบวนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ตลอดหวงโซธุรกิจ เนนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสนับสนุนให

เกิดความโปรงใส ซื่อสัตย และเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน

เพื่อขับเคลื่อนองคกรสูความยั่งยืน 

4.1 การดำเนินธุรกิจดวยธรรมาภิบาลตลอดหวงโซธุรกิจ 

4.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
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ขอมูลสำคัญทางการเงิน 

 2560 2559 

  (ปรับปรุงใหม) 
 

ผลการดำเนินงาน 
 

รายไดรวม 7,228 8,981 

รายไดจากการขายและบริการ 6,689 8,642 

กำไรขั้นตน 1,398 3,073 

กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน (3,594) 1,562 

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สวนที่เปนของบริษัทใหญ (2,650) 1,612 

 

สถานะทางการเงิน 
 

สินทรัพยรวม 25,939 32,840 

หนี้สินรวม 10,659 13,919 

สวนของผูถือหุนรวม 15,280 18,921 

 

อัตราสวนทางการเงิน 
 

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 3.22 2.53 

อัตราสวนเงินกูยืมที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.49 0.54 

อัตรากำไรขั้นตน 21% 36% 

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน -50% 17% 

อัตรากำไรสุทธิ -37% 18% 

อัตราผลตอบแทนตอทรัพยสิน -10% 5% 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน -17% 9% 

กำไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน (บาท) (2.42) 1.47 

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 13.94 17.26 

8 รายงานประจำป 2560 
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รายไดจากธุรกิจดาวเทียม 

6,475 ลานบาท 

คิดเปน 68% 
ของรายไดจากการขายและบริการ 

ผลการดำเนินงาน 

รายไดจากการขายและบริการ กำไรขั้นตน กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 

สวนที่เปนของบริษัทใหญ 

6,689 
ป 2560 

8,642 
ป 2559 

1,398 
ป 2560 

3,073 
ป 2559 

(2,650) 
ป 2560 

1,612 
ป 2559 
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สถานะทางการเงิน 2560 

25,939 

15,280 

10,659 

หนี้สินรวม 

สวนของผูถือหุนรวม 

สินทรัพยรวม 

9 << << 
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ความรับผิดชอบ 
เพื่อเสริมสรางสังคมที่ยั่งยืน 

การนำเสนอสินคาและบริการอยางรับผิดชอบ 
ไทยคมพัฒนาตอยอดเทคโนโลยี เพื่ อการส งมอบ 
ประสบการณอยางไรขีดจำกัดดานคุณภาพของสินคาและ
บริการ โดยมุงเนนการเชื่อมโยงเทคโนโลยีใหเปนสวนหนึ่ง
ของรูปแบบการใชชีวิต และตอบสนองความตองการ
ของสังคมสื่อสารออนไลนที่เติบโตอยางรวดเร็ว บริษัท
จึงใหความสำคัญและคำนึงถึงการนำเสนอสินคาและ
บริการดวยความรับผิดชอบ ผานขั้นตอนและกระบวนการ
ดวยความใสใจ ดังนี้ 
o การตอยอดและพัฒนาสินคาและบริการ เพื่อนำเสนอ

ประสบการณและทางเลือกใหมที่ตอบโจทยความ
ตองการ 

o การทดสอบบริการกอนสงมอบ เพื่อใหมั่นใจในการ
สรางประสบการณที่ดีที่สุด 

o การรักษาระดับความพึงพอใจของลูกคา เพื่อสราง
ความประทับใจและเกิดความผูกพันในการใชสินคา
และบริการ 

o การรับฟงปญหาและขอเสนอแนะจากการใชสินคา
และบริการ เพื่อการรับขอมูลอันเปนประโยชนในการ
วิเคราะหและปรับปรุงคุณภาพสินคาและบริการ 

o การปรับปรุงชองทางการสื่อสาร และรับฟงขอเสนอ
แนะ เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับกับไลฟ
สไตลของคนยุคปจจุบัน 

o การยกระดับความตระหนักเรื่องการดำเนินธุรกิจ
อยางยั่งยืนใหแกคูคา เพื่อแสดงถึงเจตนารมณที่จะ
ผลักดันใหเกิดความยั่งยืนในหวงโซอุปทานของ
บริษัทในระยะยาว 

 
การเสริมสรางสังคมที่ยั่งยืน 
ดวยความเชื่อวามนุษยทุกคนควรไดรับสิทธิ์อยางเทา
เทียมกัน โดยเฉพาะสิทธิ์ในเรื่องของการศึกษาและการ
เขาถึงขอมูล และเรายังเชื่ออีกวาการศึกษาคือพื้นฐานของ
การพัฒนาคนเพื่อสังคมที่ยั่งยืน ไทยคมจึงมีเปาหมายที่จะ
มุงพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อม
ล้ำทางสังคมผานโครงการในดานตางๆ เชน 

• ดานการสงเสริมการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
(Long distance Learning) 

 โครงการ “ไทยคิด ไทยคม” ซึ่งเปนโครงการที่ทำ
อยางตอเนื่องมาตั้งแตป 2552 เพราะบริษัทเล็งเห็นถึง
ประโยชนจากการใชดาวเทียมไทยคมในการสงเสริม
การเรียนรูและลดชองวางในการเขาถึงแหลงขอมูล
และเพิ่มชองทางการเรียนการสอนของเยาวชนใน
พื้นที่หางไกลและพื้นที่ที่ขาดแคลนครูผูสอน และมี
สวนชวยสงเสริมเยาวชนไทยในการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองไดอยางทัดเทียมกัน โดยมอบ “ชุดอุปกรณ
รับสัญญาณดาวเทียม” ใหแกโรงเรียนที่อยูในพื้นที่
หางไกลหรือขาดแคลน รวมทั้งมีการสงทีมงานเพื่อ
ทำการติดตั้งอุปกรณรับสัญญาณดาวเทียมพรอมทั้ง
สอนวิธีการติดตั้ง การใชงาน และการซอมบำรุง  
เพื่ อ ใหอุปกรณสามารถรับสัญญาณไดอย า งมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินการเรื่อง
การถายทอดความรู เรื่องการประกอบและติดตั้ง
อุปกรณรับสัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียมใหแก 
นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ตำรวจตระเวนชายแดนและ
ทหารหนวยเฉพาะกิจ และกลุมครูและนักศึกษา 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
บริษัทไดสนับสนุนการแขงขันการติดตั้งจานรับ
สัญญาณดาวเทียมนักศึกษาระดับอาชีวะศึกษาอยาง

ไทยคมมุงมั่นใหความสำคัญตอการดำเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบ เพื่อเสริมสรางสังคมที่ยั่งยืน 

ผานสินคาและบริการที่ตอบโจทยความตองการของลูกคา และผูบริโภคภายใตการเติบโตของยุค

เศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งใสใจในการจัดการทรัพยากรและบรรเทาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 
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ตอเนื่อง โดยมุงหวังในการสรางมาตรฐานทางอาชีพ
และสามารถนำทักษะความรูไปใชในการประกอบ
อาชีพตอไปได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ดานการแบงปนความรูและประสบการณ (Knowledge 
Sharing) 

 โครงการ “SpaceBox STEP-1: Thailand’s CubeSat 
for the Next Generation” 

 กาวสูปที่สองของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
ดาวเทียมขนาดเล็ก ภายใตแนวคิด Connectivity for 
Sustainability โดยความรวมมือกับสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี โรงเรียนดรุณสิกขาลัย 
และนักวิจัยของ SpaceBox Laboratory เพื่อสงเสริม
แรงบันดาลใจดานอวกาศของเยาวชนไทย อีกทั้งเปน
โครงการที่จะชวยผลักดันใหเกิดนวัตกรรมดาวเทียม 
และความกาวหนาของอุตสาหกรรมอวกาศไทย
สำหรับคนรุนตอไป 

 
 Thaicom Space & Satellite Pavilion 
 ไทยคม จัดสรางศูนยการเรียนรู หรือพ้ืนที่สวนจัด

แสดงนิทรรศการดาวเทียม โดยมุงหวังใหเปนแหลง
เรียนรูสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจได
รับความรูเกี่ยวกับดาวเทียม และอวกาศ นอกเหนือ
จากความรูเรายังหวังวาจะเปนสวนหนึ่งในการสราง
แรงบันดาลใจใหแกเยาวชน ภายในศูนยการเรียนรูนี้
จ ะมีพนั กง านของไทยคมคอยให ความรู ผ าน
ประสบการณอวกาศแบบสัมผัสไดจริง รวมคนพบ
ความเปนมาเกี่ยวกับอวกาศ ไดภาคภูมิใจกับเทคโนโลยี
แหงมวลมนุษยชาติ และดาวเทียมที่สรางสรรคโดย
ฝมือของคนไทย 

 

• ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community 
Development) 

 โครงการกองทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชน
อยางยั่งยืน ไทยคม พัฒนาชุมชนและสังคมที่เชื่อม
โยงและตอเนื่อง ตั้งแตการสรางโครงสรางพื้นฐาน
การเรียนรูจากศักยภาพการสื่อสาร ไปสูกระบวนการ
สรางความรูจากการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  
จนเกิดเปนองคความรู การประยุกตใชและนำไปสู
การประกอบอาชีพ เพื่อใหสามารถนำความรูที่ได 
ไปพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม จนเกิดคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น และสงเสริมใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง  
และยั่งยืนตามมา ดวยแนวคิดนี้ ไทยคม ประสาน
ความรวมมือกับสำนักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เพื่อตอยอด 
การเรียนรูจากโครงการ “ไทยคิด ไทยคม” ในพื้นที่
หางไกลในจังหวัดเชียงใหม เชียงราย ตาก แมฮองสอน 
และนาน โดยมีเปาหมายเพื่อสนับสนุนเกิดการนำ
ความรูจากการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมมาพัฒนา
ประสบการณและทักษะชีวิตตลอดจนเสริมสราง 
การประกอบอาชีพใหดีขึ้น นอกจากการสนับสนุน
ดานโครงสรางพื้นฐานและศักยภาพของการเขาถึง
แหลงเรียนรูและขอมูล บริษัทยังสนับสนุนการขับ
เคลื่อนดวยกองทุนในการดำเนินโครงการอาชีพตางๆ 
ซึ่งทั้งหมดนั้น ไทยคมคาดหวังวาจะทำใหการเรียนรู
สูการสรางอาชีพคนในชุมชนมีรายไดเพิ่มมากขึ้น 
สรางความยั่งยืนใหชุมชนไดในที่สุด 

 
 กองทุนไทยคมเพื่อเศรษฐเสถียรเบเกอรี่ช็อป ไทยคม 

ใหความสำคัญกับโอกาสในการเขาถึงการสื่อสาร
อยางเทาเทียมโดยไมทอดทิ้งผูพิการ ภายใตการดำเนิน
โครงการ “ไทยคม...สรางโอกาสเพื่อผูพิการไทย - 
กองทุนไทยคมเพื่อเศรษฐเสถียรเบเกอรี่ช็อป” เพื่อ
ตอยอดการสนับสนุนใหโรงเรียนดำเนินโครงการที่
สามารถตอบสนองวัตถุประสงคของการจัดการเรียน
การสอนสำหรับผูพิการ คือ การเรียนรู สูการปฏิบัติ 
และนำไปประกอบอาชีพไดในอนาคต 
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การจัดการทรัพยากรและบรรเทาผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอม 
บริษัทใหความสำคัญกับการบริหารจัดการเพื่อรับ 
ผิดชอบผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจที่อาจสงผลตอ 
สิ่งแวดลอมทั้งทางตรงและทางออม เพื่อปองกันและลด
ผลกระทบเหลานั้นตอผูมีสวนไดเสียทั้งภายในและนอก
องคกร โดยที่ผานมา บริษัทเริ่มสงเสริมจากภายในองคกร
เรื่อง ‘การประหยัดพลังงาน’ ผานแคมเปญ iSAVE โดยมี
การออกนโยบายการจัดการพลังงาน เพื่อกำหนดทิศทาง
การดำเนินงานมาตั้งแตป 2552 และตั้งเปาหมาย คือ  
การลดปริมาณการใชพลังงานอยางตอเนื่อง และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการอนุรักษพลังงาน บริษัทมีมาตรการ
หลากหลายเพื่อสนับสนุนการอนุรักษพลังงาน เชน 
มาตรการควบคุม Peak Demand และ มาตรการการจัดหา
พลังงานทดแทน โดยการติดตั้ง Solar Cell เพื่อใชใน
บริเวณสถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน และใชในสวนของ
สำนักงานเปนหลัก สามารถผลิตไฟฟาไดเฉลี่ย 36,000 
หนวย/ป ซึ่งนอกจากเปนการจัดหาพลังงานทดแทนเพื่อ
ลดคาใชจาย ยังเปนการจัดสรรพลังงานสะอาดที่ลดการ
ปลอย CO2 อันเปนสาเหตุของสภาวะเรือนกระจกและ
สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก หรือ 
ภาวะโลกรอน อีกดวย บริษัทในฐานะประชากรของโลก
จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะรวมเปนสวนหนึ่งในการรับ
ผิดชอบตอปญหาที่ทุกสังคมกำลังเผชิญ ในปที่ผานมา 

บริษัทเพิ่มระดับความเขมขนของกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม
มากยิ่งขึ้น ผานโครงการ SD Green Project โดยเพิ่ม 
แคมเปญ Thaicom Loves Earth ใหดำเนินควบคูไปกับ
แคมเปญ iSAVE เพื่อเปนการตอกย้ำความตั้งใจในการ
ดำเนินธุรกิจที่ใสใจและดูแลผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 
โดยมีเปาหมายกวางขึ้นไมเพียงแตการดำเนินการจาก
ภายในองคกรแตยังเสริมสรางสิ่งแวดลอมภายนอกรอบๆ 
ไทยคมดวย โดยในปแรกบริษัทเขาไปมีสวนรวมในการ
ชวยชุมชุมดูแลเรื่องการสราง “สิ่งแวดลอม” ที่ดี โดยเริ่ม
จากการจัดการกับปญหาขยะและบรรเทาปญหาน้ำเนา
เสียในคูคลองบริเวณชุมชนโดยรอบบานไทยคม รวมทั้ง
จัดกิจกรรม Reduce Reuse Recycle ในองคกรควบคูไป
เพื่อเพิ่มระดับความตระหนักและความเขาใจตลอดจน
เปดโอกาสใหพนักงานและคนในชุมชนมีสวนรวมกับ
บริษัทในการดูแลสิ่งแวดลอมเพื่อเสริมสรางสังคมที่ 
ยั่งยืนตอไป 
 
ทั้งนี้ บริษัทไดเปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ตอสังคมเพื่อเสริมสรางสังคมอยางยั่งยืน ตลอดจน 
ผลการดำเนินงานเพื่อสงเสริมความยั่งยืนในมิติตางๆ ซึ่ง
ไดเผยแพรไวทั้งในรูปเลมรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน
และบนเว็บไซตของบริษัทที่ www.thaicom.net หัวขอ 
การพัฒนาอยางยั่งยืน > รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 
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สารจากประธานกรรมการ และ 
ประธานเจาหนาที่บริหาร 
 

เรียน ทานผูถือหุน 
 
ป 2561 เปนปที่ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ยางเขาสู
ปที่ 26 ความสำเร็จตลอดระยะเวลา 25 ปที่ผานมา เต็มไป
ดวยอุปสรรค ความทาทาย ความกลาคิดกลาทำ ที่จะนำ
เทคโนโลยีใหมๆ เขามานำเสนอ ตอบสนองใหลูกคาของ
บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจตอยอดอยางยั่งยืน เพื่อ
ประชาชนผูใชงานทั้งในประเทศไทยและในตางประเทศ 
ที่สัญญาณดาวเทียมไทยคม ทั้ง 5 ดวง ครอบคลุมไปถึง 
ไมวาจะเปนประเทศในภูมิภาคลุมแมน้ำโขง มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย ญี่ปุน จีน อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด 
และประเทศบางสวนในทวีปแอฟริกา คณะกรรมการ
ตระหนักดีวา ความสำเร็จในอดีต ไมสามารถจะขับ
เคลื่อนใหองคกรเจริญเติบโตอยางยั่งยืนสืบไปในอนาคต
ได หากไมไดรับการเตรียมการที่เหมาะสมไวลวงหนา 
การตระหนักรูเทาทันการปรับเปลี่ยนของโลกดิจิทัลใน
ยุคนี้ จึงเปนความทาทายอยางมาก 
 
ในป 2560 บริษัทไดรับผลกระทบอยางมากจากการปรับ
เปลี่ยนทางเทคโนโลยี ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว รุนแรง และ
กวางขวาง ทำใหลูกคารายใหญของบริษัทหลายรายไดรับ
ผลกระทบ จนตองยกเลิกสัญญาการใหบริการกับบริษัท 
นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบของภาครัฐไดสง
ผลกระทบตอแผนการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทดวย 
ทั้งหมดนี้ทำใหบริษัทไดรับผลกระทบทางผลประกอบ
การทางดานการเงินที่ไมสามารถบริหารจัดการใหเปนไป
ตามประมาณการได 
 
คณะกรรมการฝายจัดการและพนักงานทุกคนไดทำงาน
อยางหนัก ใชเวลาปรึกษาหารือรวมกัน เพื่อปรับเปลี่ยน
ธุรกิจใหสามารถรับมือกับสถานการณดังกลาวใหดีขึ้น 
จึงนำมาสูการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน จาก “การเปนผูให
บริการดาวเทียมชั้นนำในภูมิภาคเอเชยี” ซึ่งไดใชมากวา 5 
ปแลว ขยายใหกวางขึ้นเปน “การเปนผูใหบริการดาว
เทียมและดิจิทัลแพลทฟอรมชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย” เพื่อ
แสดงใหเห็นทิศทางที่บริษัทมุงมั่นจะขยายตัวเพิ่มจาก
ธุรกิจดาวเทียมในปจจุบัน บริษัทไดปรับโครงสราง
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องคกรใหมใหสอดรับกับทิศทางใหมที่ไดวางไว กิจกรรม
สำคัญที่ไดดำเนินการในปที่ผานมา คือ การขายหุนใน
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ซึ่งนับเปน
สวนหนึ่งของแผนในการปรับโครงสรางทางธุรกิจ เพื่อ
เตรียมพรอมทางดานการเงิน สำหรับการลงทุน และการ
ขยายตัวไปในทิศทางธุรกิจใหมๆ เปน start up new 
business ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 
อยางไรก็ตาม แมบริษัทจะไดรับผลกระทบทางธุรกิจ แต
บริษัทยังคงยึดมั่นในการบริหารจัดการดวยธรรมาภิบาล
อยางเขมงวด ดังที่ไดปรากฏวาไทยคมยังไดรับการจัด
อันดับ CGR ในระดับดีเลิศ หรือ 5 ดาว ติดตอกันมาเปน
ปที่ 5 และสามารถทำคะแนนไดเพิ่มขึ้นในทุกหมวด และ
ยั ง ส า ม า ร ถ ค ง ส ถ า น ะ ก า ร เ ป น หุ น ยั่ ง ยื น ข อ ง
ตลาดหลักทรัพย และยึดมั่นในการบริหารงานภายใต
นโยบายตอตานการคอรรัปชั่นอยางเต็มความสามารถ 
 
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังไดใหความสำคัญในเรื่อง
บุคลากรของบริษัท โดยไดนำหลักการ Constructionism 
และ Learning Organization ของ MIT เขามาพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของบริษัท เพื่อทำใหเปนองคกร 
แหงการเรียนรู สรางความกระตือรือรนในการทำงานแก
พนักงาน ใหสามารถคิดคนนวัตกรรมหรือธุรกิจใหมๆ ที่
เปนประโยชนตอองคกรตอไปไดในอนาคต นอกจากนั้น 
บริษัทยั ง ใหความสำคัญแกการพัฒนาชุมชนและ 
สิ่งแวดลอมดวย 
 
คณะกรรมการจะเรงติดตามและรวมมือกับฝายจัดการใน
การกาวเขาสูธุรกิจใหมๆ อยางใกลชิด เพื่อความมั่นคง
และยั่งยืนขององคกร และพัฒนาองคกรใหเขมแข็งเพื่อ
ประโยชนสุขของผูลงทุน  
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำป 2560 

เรียน ทานผูถือหุน บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 
 

คณะกรรมการตรวจสอบไดรับการแตงตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการอิสระ 4 ทาน  

คือ ศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี เปนประธานกรรมการตรวจสอบ นางชรินทร วงศภูธร ศาสตราจารย สำเรียง  

เมฆเกรียงไกร และนางภัทรียา เบญจพลชัย เปนกรรมการตรวจสอบ โดยในระหวางปมีนายประวินทร คุโรวาท  

ผูชวยกรรมการผูอำนวยการ สวนงานตรวจสอบภายใน (ระหวางเดือนมกราคม ถึง พฤศจิกายน) และ นายจิโรจน  

ศรีนามวงศ รักษาการ ผูชวยกรรมการผูอำนวยการ สวนงานตรวจสอบภายใน (เดือนธันวาคม) ของบริษัททำหนา 

ที่เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระตามที่ไดรับ 

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีการทบทวนใหสอดคลอง 

กับสถานการณปจจุบันและไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใหความสำคัญกับ การสอบทานงบการเงิน 

การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

และการตรวจสอบภายใน การสอบทานการปองกันและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ การสอบทานใหบริษัท

ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

กับธุรกิจของบริษัท การสอบทานความถูกตองและความมีประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของกับ 

การปฏิบัติงานรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและกฎหมาย และการเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี 

และพิจารณาคาสอบบัญชี 

 

ในป 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง ทุกสิ้นปคณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประเมิน 

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งโดยรวมทั้งคณะและ รายบุคคล ซึ่งไดผลการประเมินอยูในเกณฑที่ 

นาพึงพอใจ สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหนาที่ในป 2560 ไดดังนี้ 

 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานขอมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาส

และประจำป 2560 ของบริษัทไทยคม จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย จากรายงานผูสอบบัญชี ฝายจัดการ  

และหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในยืนยันวา บริษัทไดมีการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทาง 

การเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standards -TFRS) โดยไดสอบทานประเด็นที่เปนสาระสำคัญ รายการ

พิเศษ ประกอบคำชี้แจงและแสดงหลักฐานเกี่ยวกับขอมูลในประเด็นดังกลาว ตลอดจนการเปดเผยหมายเหตุ

ประกอบในงบการเงินอยางเพียงพอ อีกทั้งยังติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยเปนประจำ 

ทุกเดือน เพื่อประเมินรายการที่มีความเสี่ยงและอาจสงผลกระทบตอธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได

กำหนดใหผูอำนวยการฝายบัญชีจัดทำสรุปและรายงานนโยบายการบัญชีที่สำคัญประจำป การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

การบัญชี ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ รายงานมาตรฐานการบัญชีที่ออก

ใหมเปนประจำทุกไตรมาส และขอสมมติฐานในการจัดทำประมาณการ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดมี

การประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการ เพื่อใหมั่นใจวาผูสอบบัญชีไดปฏิบัติงานและแสดงความเห็น 

ไดอยางอิสระไมถูกจำกัดขอบเขต รวมทั้งไดจัดทำแผนการตรวจสอบซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่จะทำใหงบการเงิน

ไมถูกตองหรือเกิดการทุจริต 

 

2. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ คณะกรรมการ 

ตรวจสอบไดสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัท รวมทั้ง การปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบ และกฎหมายตางๆ แลวพบวากรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานไดปฏิบัติตามเปนอยางดี  



บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 17 << << 

TRANSFORMATION TO THE DIGITAL ERA 

โดยคณะกรรมการบริษัทไดสงเสริมใหผูบริหารและพนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม  

และการปฏิบัติตามกฎหมายอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง สำหรับป 2560 บริษัทไดรับการประเมินใหเปนบริษัท 

จดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ซึ่งเปนปที่ 5 ติดตอกัน (2556 - 2560) จากสมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สำหรับรายการเกี่ยวโยงและรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  

คณะกรรมการไดกำหนดใหผูมีหนาที่เกี่ยวของรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำการสอบทานเปนประจำ 

และใหปฏิบัติและเปดเผยใหถูกตอง ครบถวน พอเพียง ตามเวลาที่กำหนด ตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากนี้ ทางบริษัทยังไดเปดชองทาง

รายงานการทุจริต การคอรรัปชั่น และการปฏิบัติที่อาจขัดตอจรรยาบรรณ ผานชองทางการสื่อสารตางๆ อาทิเชน 

การสง E-mail หรือ Ethics Hotline ใน Internet และ Intranet ของบริษัท ตาม “นโยบายการรับเรื่องรองเรียนและ

เบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต” ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดมอบหมายใหหนวยงานตรวจสอบภายใน

มีหนาที่สอบทานมาตรการการปองกันการทุจริต คอรรัปชั่น การสอบทานการกำกับดูแลกิจการและระบบควบคุม

ภายในที่เกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและใหมีการปฏิบัติจริงอยางสม่ำเสมอ รวมทั้งใหมีการจัดทำ

รายงานผลการตรวจสอบภายในเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอยาง

เหมาะสม 

 

3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีหนาที่

กำหนดหลักเกณฑนโยบายและกระบวนการในการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอบริษัท รวมทั้ง

ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยงเปนประจำทุกไตรมาสและ

รายงานตอคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารอยางสม่ำเสมอเกี่ยวกับ 

การบริหารความเสี่ยงในดานกลยุทธ การเงิน และรายงานทางการเงิน การปฏิบัติการ และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ

และกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดทำหนาที่สอบทาน และติดตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ของทุกกลุมธุรกิจ รวมถึงความเสี่ยงของเหตุการณที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางสำคัญอันอาจจะสงผลกระทบตอ 

การดำเนินงานของบริษัทเปนประจำทุกไตรมาส นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอแนะและสอบทาน 

ใหหนวยงานในตางประเทศมีการจัดทำการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานของ COSO โดยจัดใหฝายบริหาร 

ความเสี่ยงที่สำนักงานใหญใหคำแนะนำและชวยเหลือใหหนวยงานในตางประเทศมีความรู ความเขาใจ และจัดการ

บริหารความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม โดยในป 2560 บริษัทในเครือที่มีการดำเนินงานอยูในตางประเทศมีการประเมิน

และบริหารจัดการความเสี่ยงครบทุกบริษัทแลว 

 

4. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานผลการ 

ตรวจสอบและการประเมินระบบการควบคุมภายในที่หนวยงานตรวจสอบภายในไดรายงานเปนรายเดือน  

รายไตรมาส และรายป รวมถึงการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ประจำป พบวาระบบควบคุมภายใน มีความพอเพียง

เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของไทยคมสอดคลองกับความเห็นของผูสอบบัญชีที่รายงานวา จากการสอบทาน 

ยังไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบตองบการเงินของบริษัท และดวยความกาวหนาของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีสวนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบไดเนนย้ำถึง 

ความเสี่ยงดานความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจึงสนับสนุนใหบริษัทมีการพัฒนาระบบงาน

เชิงปองกันและพัฒนาระบบการควบคุมภายในดานอิเล็กทรอนิกสที่เหมาะสมและเพียงพอตอการบรรเทา 
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ความเสี่ยง ทั้งยังผลักดันใหมีการจัดฝกอบรมและใหความรูกับพนักงานของบริษัททุกคนอยางตอเนื่องเพื่อสราง

ความตระหนักของพนักงานถึงความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอยูเสมอ 

ในปนี้นอกจากการใหการอบรมทางดานความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแลว บริษัทยังใหมี

การอบรมตอพนักงานในดานการกำกับดแูล จริยธรรมและ การบริหารความเสี่ยง เพื่อสงเสริมใหพนักงานตระหนัก

และเขาใจในดานตางๆ ดังกลาว เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาระบบเชิงปองกันอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ไดใหมีการ 

นำระบบประเมินการควบคุมดวยตนเองของธุรกิจมาปฏิบัติใชกับหนวยงานภายในของบริษัทอยางเหมาะสมซึ่ง

รวมทั้งบริษัทยอยและสำนกังานตัวแทนในตางประเทศอีกดวย 

 

 สำหรับดานการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการสอบทานการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจ

สอบภายในตามแผนงานระยะยาวและแผนงานประจำปตามที่ไดรับอนุมัติแลว พบวาไดบรรลุตามเปาหมายและ

ดัชนีตัวชี้วัด (KPI) ที่กำหนดไว รวมทั้งยังไดสอบทานความเหมาะสมของงบประมาณรายจายประจำป แผนการ

ตรวจสอบภายใน และอัตรากำลังคนเปนประจำทุกป โดยเนนและใหความสำคัญในเรื่องการตรวจสอบการปองกัน

เชิงรุกตามระดับความเสี่ยง สำหรับบริษัทการรายงานของหนวยงานตรวจสอบภายในไดมีการกำหนดไวอยาง

เหมาะสมโดยใหมีการรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูประเมินผล

การปฏิบัติงานและความดีความชอบของหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในโดยตรงเพื่อใหแนใจวาหนวยงาน 

ตรวจสอบภายในสามารถทำหนาที่ไดอยางเปนอิสระและตรงไปตรงมาเพื่อประโยชนของบริษัท 

 

5. การสอบทานการปองกันและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทาน 

ผลการตรวจสอบการทุจริตเปนรายไตรมาส รวมทั้งไดสอบทานมาตรการและการกำหนดแนวทางเชิงปองกัน 

การทุจริตและพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ที่จะเกิดขึ้นไดในระบบงานตางๆ โดยในป 2560 มีเรื่องรองเรียนจาก 

พนักงานที่มีสวนรวมในการแจงเบาะแสของผูกระทำความผิด การทุจริตหรือการมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมจำนวน 

3 เรื่องโดยมีเรื่องที่ยกมาจากปกอนจำนวน 1 เรื่อง ซึ่งเรื่องทุกเรื่องไดมีการดำเนินการสอบสวนขอเท็จจริง และ 

ผลจากการสอบสวนที่เสร็จสิ้นทั้ง 4 เรื่องแลวนั้น ไมมีเรื่องใดที่เขาขายการทุจริตเกิดขึ้น ซึ่งผลจากการสอบสวนได

นำมาใชกำหนดแนวทางการปองกันและวิธีปฎิบัติตอไป นอกจากนี้การดำเนินการสอบสวนและการปกปองผูแจง

เบาะแสของบริษัทไดมีการปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติตามนโยบายรับเรื่องรองเรียนและนโยบาย 

การสอบสวนเรื่องรองเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตของบริษัทอยางครบถวน 

 

6. การพิจารณาเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีและคาสอบบัญชีประจำป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดทำงานรวมกับ

ฝายบริหารรวมกันพิจารณาแตงตั้งและกำหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจำป โดยประเมินจากผลงานของผูสอบ

บัญชี พิจารณาจากประสบการณ ความรู ความเชี่ยวชาญ ความเปนอิสระ การปฎิบัติงานในปที่ผานมา รวมถึง 

คาสอบบัญชีที่เสนอมาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและธุรกิจของบริษัทแลวเห็นวาสมควรใหบริษัท ดีลอยท ทูช 

โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทเปนปที่สาม และไดสอบทาน

คุณสมบัติของผูสอบบัญชีวาถูกตองครบถวนแลว คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอใหคณะกรรมการบริษัท

พิจารณา และมีมติเห็นชอบใหเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้ง นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ  

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 (เปนผูสอบบัญชีและลงนามในรายงานของผูสอบบัญชีของบรษิัทเปนระยะเวลา

สองปติดตอกันแลว (ป 2559 และป 2560)) และ/หรือนายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 

และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศพัชรปกรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 แหงบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ  

ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เปนผูสอบบัญชีโดยมีคาสอบบัญชีประจำป 2561 ของบริษัทเปนจำนวนเงิน 1.86 ลานบาท 
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และมีคาสอบบัญชีของกลุมบริษัทไทยคมรวมทั้งสิ้น 9.59 ลานบาทแบงเปนคาสอบบัญชีสำหรับบริษัทที่จัดตั้ง 

ตามกฎหมายไทย เปนจำนวน 3.89 ลานบาท และคาสอบบัญชีสำหรับบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายตางประเทศ  

เปนจำนวน 0.84 แสนเหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกาและ 1.14 แสนเหรียญดอลลารออสเตรเลีย (เทียบเทา 5.70  

ลานบาท) ซึ่งคาสอบบัญชีโดยรวมของกลุมบริษัทไทยคมนั้นสูงขึ้นจากปกอนซึ่งอยูที่ 7.76 ลานบาทเปนจำนวน

ประมาณ 1.83 ลานบาท 

 

โดยสรุปจากรายงานและคำชี้แจงของผูรับผิดชอบตามหนาที่ดังกลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบมั่นใจ 

ไดวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล การจัดทำรายงานทางการเงินประจำปมีความถูกตอง 

เปดเผยครบถวน ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 

 

 

 

 

 

 

  

 (ศาสตราจารย หิรัญ รดีศรี) 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 25 มกราคม 2561 
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เรียน ทานผูถือหุน บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 
 
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อ 
วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ไดมีมติแตงตั้งนายประเสริฐ  
บุญสัมพันธ เปนกรรมการกำหนดคาตอบแทน แทน 
นายฟลิป เชียง ชอง แทน ที่ลาออก โดยใหมีผลตั้งแต 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 
 
ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนจึงประกอบ
ดวย กรรมการ 3 ทาน ไดแก นางชรินทร วงศภูธร 
ป ร ะ ธ า น คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก ำ หน ด ค า ต อ บ แ ทน 
ศาสตราจารยสำเรียง เมฆเกรียงไกร และนายประเสริฐ 
บุญสัมพันธ กรรมการกำหนดคาตอบแทน และมี
นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง เลขานุการบริษัท  
ทำหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการ 
 
คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนไดปฏิบัติหนาที่ตาม
ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบตามกฎบตัร และตาม
ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอยางครบ
ถวนดวยความรอบคอบ เต็มความสามารถ และเปน
อิสระเพื่อประโยชนโดยรวมตอบริษัทและผูถือหุนอยาง
เหมาะสม 
 
โดยในป 2560 มีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ซึ่งสามารถ
สรุปสาระสำคัญของงานที่ไดปฏิบัติในป 2560 ดังตอไปนี้ 
 
• พิจารณานโยบายคาตอบแทนของคณะกรรมการ

บริษัทประจำป 2560 โดยเห็นชอบใหคงองคประกอบ
ของคาตอบแทนไวเชนเดียวกับปกอน คือประกอบไป
ดวย คาตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม คาตอบแทน
รายป เบี้ยเลี้ยง คาเบี้ยประกันชีวิต และคาเบี้ยประกัน
สุขภาพประจำป ซึ่งเปนไปตามนโยบายของกลุม
บริษัท 

 
• พิจารณากำหนดงบประมาณคาตอบแทนกรรมการ

ประจำป 2560 ซึ่งเปนจำนวนเทาเดิมกับปกอนที่ 25 
ลานบาท โดยพิจารณาใหสอดคลองกับผลประกอบ
การของบริษัท หนาที่ความรับผิดชอบและผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการแตละทาน ซึ่งคาตอบแทน

รายงานคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน  
ประจำป 2560 

ดังกลาวจะอยูในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงไดกับ
ตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะ
จูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไวกับบริษัท 

 
• พิจารณาการจัดสรรคาตอบแทนประจำป 2560 ใหแก

คณะกรรมการบริษัท โดยในป 2560 ไดมีการจาย 
คาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบริษัท (รวมคา
ตอบแทนทุกประเภท) เปนจำนวน 21,222,075 บาท 
ซึ่งไมเกินวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากผูถือหุนไวในป 2560 

 
• พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของประธาน 

เจาหนาที่บริหาร รวมทั้งกำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือน
และโบนัสประจำปของประธานเจาหนาที่บริหารและ
ผูบริหารระดับสูง 

 
• พิจารณางบประมาณและอัตราการขึ้นเงินเดือน  

และการจายเงินโบนัสประจำปของบริษัท 
 
• พิจารณานโยบายและโครงการคาตอบแทนระยาว 

ใหกับผูบริหารระดับสูงของบริษัท 
 
• ทบทวนกฎบั ต รของคณะกรรมก า รก ำหนด 

คาตอบแทน และเห็นวากฎบัตรคณะกรรมการชุด
ปจจุบันยังคงเหมาะสม และสอดคลองกับการปฏิบัติ
หนาที่ของคณะกรรมการ รวมถึงนโยบาย และ 
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 

 
• ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง 

โดยเห็นวาโครงสรางและองคประกอบของคณะ
กรรมการมีความเหมาะสม และสามารถปฏิบัติหนาที่
ไดอยางครบถวน และมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 

 
 
 ในนามคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน 
 
 
 
  
 (นางชรินทร วงศภูธร) 
 ประธานคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน 
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TRANSFORMATION TO THE DIGITAL ERA 

เรียน ทานผูถือหุน บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 
 
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อ 
วันที่ 29 มีนาคม 2560 ไดมีมติแตงตั้ง นายเกว็ก บัค ไช 
เขาดำรงตำแหนงกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
แทนนาย ฟลิป เชียง ชอง แทน 
 
ดังนั้น คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจึง
ประกอบดวย กรรมการ 3 ทาน ไดแก นางภัทรียา 
เบญจพลชัย ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
และสรรหา ศาสตราจารยสำเรียง เมฆเกรียงไกร และ 
นายเกว็ก บัค ไช กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  
และมีนางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง เลขานุการ
บริษัท ทำหนาที่เลขานุการคณะกรรมการ 
 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดปฏิบัติหนาที่
ตามขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตร และ
ตามที่รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอยางครบ
ถวนดวยความรอบคอบ เต็มความสามารถ และเปน
อิสระเพื่อประโยชนโดยรวมตอบริษัทและผูถือหุนอยาง
เหมาะสม 
 
โดยมีหนาที่รับผิดชอบที่สำคัญ ไดแก การพัฒนาและ
กำกับดูแลใหบริษัทดำเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาล 
ที่ดี เพื่อใหองคกรเติบโตอยางยั่งยืน รวมถึงการพิจารณา
และสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมเขาดำรง
ตำแหนงกรรมการ และผูบริหารระดังสูง โดยในป 2560 
ที่ผานมา คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีการ
ประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง สามารถสรุปสาระสำคัญ ไดดังนี้ 
 
1. ดานการพิจารณาสรรหา 

• พิจารณาเสนอแตงตั้งกรรมการที่มีกำหนดพนจาก
ตำแหนงตามวาระ 3 ทาน ซึ่งไดแก นางชรินทร 
วงศภูธร ศาสตราจารยสำเรียง เมฆเกรียงไกร  
และนายไพบูลย ภานุวัฒนวงศ กลับเขาดำรง
ตำแหนงอีกวาระหนึ่ง และนำเสนอที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจำปพิจารณาอนุมัติ 

รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  
ประจำป 2560 

• พิจารณาเสนอแตงตั้งกรรมการใหม ซึ่งเปนผูแทน
จากกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ไดแก นายวีระศักดิ์ กิติวัฒน และนำเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจำปพิจารณาอนุมัติ 

 
• พิจารณาทบทวนโครงสรางคณะกรรมการและ

เปลี่ยนแปลงกรรมการผูแทนในบริษัทยอย เพื่อให
มั่นใจวาโครงสรางและองคประกอบของคณะ
กรรมการมีความเหมาะสม และสอดคลองกับ
กลยุทธและสภาพธุรกิจของแตละบริษัท รวมถึง
เพื่อใหแนใจวา บริษัทมีการติดตามควบคุมดูแล
การดำเนินงานของบริษัทยอยอยางเหมาะสม 
สอดคลองกับกฎหมาย และการหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี 

 
• พิจารณาปรับโครงสรางองคกรและการแตงตั้ง 

ผูบริหารระดับสูง รวมทั้ง Executive Rotation 
และแผนการมอบหมายงาน เพื่อใหสอดคลองกับ
สภาพธุรกิจ แผนการดำเนินงาน และกลยุทธที่
เปลี่ยนไปของบริษัท และนำเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ 

 
• พิจารณาหลักเกณฑในการสืบทอดตำแหนง 

ผูบริหารระดับสูง ตั้งแตระดับหัวหนาคณะ 
ผูบริหารทุกดานที่รายงานตรงตอประธานเจา
หนาที่บริหาร เพื่อใหการบริหารงานของบริษัท
สามารถดำเนินไปไดอยางตอเนื่อง และเตรียม
ความพรอมใหแกผูสืบทอดตำแหนง ในกรณีที่ 
ผูบริหารระดับสูงเกษียณอายุ หรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได 

 
• พิจารณาทบทวนตาราง Board Skills Matrix เพื่อ

เปนการสอบทานโครงสราง องคประกอบ และ
ความ เชี่ ย วชาญของคณะกรรมการบริษัท  
และคณะกรรมการชุดยอย และใชประกอบการ
พิจารณาในการสรรหากรรมการ และใหเห็นถึง
ความจำเปนตอองคประกอบของคณะกรรมการ 
ที่ยังขาดอยู 
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• ดูแลใหมีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม โดย
มีเลขานุการบริษัท และผูบริหารจากสายงาน
ตางๆ เปนผูบรรยายชี้แจงใหกรรมการใหมไดรับ
ทราบถึงการบริหารงาน ลักษณะธุรกิจตลอดจน
แนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท 

 
2. ดานบรรษัทภิบาล 
 

• ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท 
และติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว 
นอกจากนี้ ในป 2560 บริษัทไดสงเสริมใหมีการ
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอยางสม่ำเสมอ  
ผานการสื่อสารนโยบายของบริษัทใหพนักงานได
รับทราบ การจัดทำบทเรียนออนไลนหลักสูตร
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หลักสูตร
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และหลักสูตร
นโยบายตอตานการทุจริต เพื่อสงเสริมใหพนักงาน
มีความเขาใจ และปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
นโยบายตางๆ ของบริษัทไดอยางถูกตอง 

 
• ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

และสรรหา และเห็นวากฎบัตรคณะกรรมการชุด
ปจจุบันยังคงเพียงพอและสอดคลองกับการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ รวมถึงสอดคลอง
กับนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 

 
• ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง 

โดยเห็นวาโครงสรางและองคประกอบของคณะ
กรรมการมีความเหมาะสม และสามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดอยางครบถวน และมีประสิทธิภาพอยาง
ตอเนื่อง 

 

 นอกจากนี้ ผลจากการที่บริษัทไดใหความสำคัญตอ
การกำกับดูแลกิจการที่ดีอยางตอเนื่อง ทำใหในป 
2560 ที่ผานมา บริษัทไดรับรางวัลตางๆ ดานบรรษัท
ภิบาล ดังนี้ 

 
• ไดรับการประเมินจากผลสำรวจรายงานการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ประจำป 
2560 โดยสมาคมสงเสริมกรรมการบริษัทไทย 
โดยมีคะแนนอยูในเกณฑ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว 
เปนปที่ 5 ติดตอกัน 

 
• ไดรบัคดัเลอืกใหอยูในรายชือ่ Thailand Sustainability 

Investment (THSI) หรือ หุนยั่งยืน ประจำป 2560 
ตอเนื่องเปนปที่ 3 ติดตอกัน 

 
• ไดรับรางวัล รายงานความยั่งยืน ประจำป 2560 

(Sustainability Report Award 2017) ประเภท 
Recognition ซึ่งจัดโดย CSR Club สมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย 

 
ผลการประเมิน และรางวัลขางตน เปนการสะทอนให
เห็นวา ไทยคมเปนบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจอยางสมดุล
ระหวางผลประกอบการทางการเงิน และความรับผิดชอบ
ตอผูมีสวนไดเสีย ตลอดจนสามารถนำประเด็นดาน 
สิ่งแวดลอม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อไปใชเปนกลไก
ในการพัฒนาธุรกิจสูความยั่งยืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 ในนามคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
 
 
 
 

 
(นางภัทรียา เบญจพลชัย) 

ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
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รายงานคณะกรรมการบริหาร ประจำป 2560 
 เรียน ทานผูถือหุน บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 
 
ป 2560 เปนปที่บริษัทไดรับผลกระทบทางธุรกิจจากสภาวะ
ถดถอยของอุตสาหกรรมทีวีในประเทศไทย รวมไปถึงสภาวะ
การแขงขันสูงในตลาดโลก อันเนื่องมาจากอุปสงคของชอง
สัญญาณดาวเทียม ที่เพิ่มสูงขึ้นมากจากการที่หลายๆ ประเทศ 
ไดลงทุนสรางดาวเทียมของตัวเอง คณะกรรมการบริหารจึง
ไดมุงใหบริษัทพัฒนาธุรกิจตอเนื่องอื่นๆ ของดาวเทียม มาให
บริการตอบสนองวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่เกิดขึ้น โดยบริษัทหวังเปนอยางยิ่งวาจะเห็น
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่ชัดเจนขึ้น ในป 2561 นี้ 
 
สำหรับกิจกรรมที่สำคัญของคณะกรรมการบริหารในป 2560 
ที่ผานมา เห็นสมควรเรียนแจงใหผูถือหุนรับทราบ มีดังนี้ 
 
นายฟลิป เชียง ชอง แทน ไดแจงขอลาออกจากตำแหนง 
กรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่
ผานมา ดังนั้น คณะกรรมการบริหาร จึงประกอบดวย 
กรรมการ 5 ทาน จากเดิม 6 ทาน ดังนี้ 
 
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานคณะกรรมการ 
2. นายไพบูลย ภานุวัฒนวงศ กรรมการบริหาร 
3. นายเกว็ก บัค ไช กรรมการบริหาร 
4. นายเอนก พนาอภิชน กรรมการบริหาร 
5. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ กรรมการบริหาร 
 
โดยมีนางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง เลขานุการบริษัท 
ทำหนาที่เปน เลขานุการคณะกรรมการ 
 
คณะกรรมการบริหารไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตหนาที่ 
และความรับผิดชอบตามกฎบัตร และตามรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทอยางครบถวนดวยความรอบคอบ  
และเต็มความสามารถ เพื่อประโยชนโดยรวมตอบริษัทและ 
ผูถือหุนอยางเหมาะสม 
 
คณะกรรมการบริหารมีหนาที่รับผิดชอบหลักที่สำคัญ คือ 
บริหารจัดการ และควบคุมดูแลกิจการของบริษัท ใหเปนไป
ตามกลยุทธ และวัตถุประสงคการประกอบกิจการของบริษัท 
รวมทั้งติดตามการดำเนินใหเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับ 
หรือตามมติของคณะกรรมการบริษัท อีกทั้ง มีหนาที่ในการ
พิจารณากลั่นกรองเรื่องตางๆ ที่จะนำเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 
ในป 2560 ที่ผานมา คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมทั้ง
สิ้น 15 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญ ไดดังนี้ 
 

• พิจารณา จัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ ทิศทางของ
ธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย แนวทาง แผนการ
ดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทยอย 
เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
รวมถึงติดตามงานให เปนไปตามแผนงานและงบ
ประมาณอยางตอเนื่อง 

 
• ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงาน

ดานตางๆ ของบริษัท ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย 

 
• พิจารณาอนุมัติการดำเนินโครงการ การลงทุน หรือการ

ดำเนินรายการอื่นๆ อันเปนปกติธุรกิจของบริษัทภายใต
วงเงินหรืองบประมาณประจำปตามที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทและอำนาจดำเนินการตามที่กำหนด
ไวในตารางอำนาจอนุมัติของบริษัท (Authority Approval 
Table) 

 
• พิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทเปน

ประจำทุกเดือน ทั้งทางดานธุรกิจ ดานการเงิน การ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และการบริหารจัดการ
กระแสเงินสดของบริษัท 

 
• พิจารณาและติดตามความคืบหนาดานกฎระเบียบตางๆ 

ที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง คดี
ความตางๆ ที่คงคางอยู 

 
• พิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยงและระบบ

ควบคุมภายในของบริษัทเปนประจำทุกไตรมาส 
 
• พิจารณา ทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตร

คณะกรรมการบริหาร และเห็นวากฎบัตรคณะกรรมการ
ชุดปจจุบันยังคงเพียงพอและสอดคลองกับการปฏิบัติ
หนาที่ของคณะกรรมการ รวมถึงสอดคลองกับนโยบาย 
และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ 

 
• ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดย

เห็นวาโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการ 
มีความเหมาะสม และสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยาง 
ครบถวน และมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 

 
 ในนามคณะกรรมการบริหาร 
 

 
 

 
(นายประเสริฐ บุญสัมพันธ) 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 



24 รายงานประจำป 2560 

คณะกรรมการ 
และเลขานุการบริษัท 

05 »“ μ√“®“√¬å ”‡√’¬ß ‡¡¶‡°√’¬ß‰°√ 
 °√√¡°“√Õ‘ √– 
 °√√¡°“√μ√«® Õ∫ 
 °√√¡°“√°”Àπ¥§à“μÕ∫·∑π 
 ·≈–°√√¡°“√∫√√…—∑¿‘∫“≈·≈– √√À“ 
 

02 »“ μ√“®“√¬åÀ‘√—≠ √¥’»√’ 
 °√√¡°“√Õ‘ √– 
 ·≈–ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√μ√«® Õ∫ 

06 π“ß¿—∑√’¬“ ‡∫≠®æ≈™—¬ 
 °√√¡°“√Õ‘ √– 
 °√√¡°“√μ√«® Õ∫ 
 ·≈–ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√∫√√…—∑¿‘∫“≈·≈– √√À“ 
 

24 รายงานประจำป 2560 

 
03 π“¬ª√–‡ √‘∞ ∫ÿ≠ —¡æ—π∏å 
 °√√¡°“√Õ‘ √– 
 °√√¡°“√°”Àπ¥§à“μÕ∫·∑π 
 ·≈–ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√ 

01 π“¬æ“√≥ Õ‘»√‡ π“ ≥ Õ¬ÿ∏¬“  
 ª√–∏“π°√√¡°“√ 
 ·≈–°√√¡°“√Õ‘ √– 

04 π“ß™√‘π∑√ «ß»å¿Ÿ∏√ 
 °√√¡°“√Õ‘ √– 
 °√√¡°“√μ√«® Õ∫ 
 ·≈–ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥§à“μÕ∫·∑π 
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07 π“¬‡°«Á° ∫—§ ‰´ 
 °√√¡°“√ 
 °√√¡°“√∫√√…—∑¿‘∫“≈·≈– √√À“ 
 ·≈–°√√¡°“√∫√‘À“√ 

 
10 π“¬‰æ∫Ÿ≈¬å ¿“πÿ«—≤π«ß»å   
 °√√¡°“√ 
 °√√¡°“√∫√‘À“√  
 ·≈–ª√–∏“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√ 
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08 π“¬‡Õπ° æπ“Õ¿‘™π 
 °√√¡°“√ 
 °√√¡°“√∫√‘À“√ 

 
11 π“ß “«¬ÿæ“æ√√≥ ª“π‡§≈◊Õ∫∑Õß   
 ºŸâ™à«¬°√√¡°“√ ºŸâÕ”π«¬°“√ 
  ”π—°ª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√  
 ·≈–‡≈¢“πÿ°“√∫√‘…—∑ 

09 π“¬ ¡ª√– ß§å ∫ÿ≠¬–™—¬  
 °√√¡°“√ 



26 รายงานประจำป 2560 

คณะผูบริหาร 
 

 
01 π“¬‰æ∫Ÿ≈¬å ¿“πÿ«—≤π«ß»å   
 ª√–∏“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√  

 
02 π“¬Õπÿ«—≤πå  ß«π∑√—æ¬“°√   
 √—°…“°“√À—«Àπâ“§≥–ºŸâ∫√‘À“√ ¥â“π°“√‡ß‘π 
    
  

26 รายงานประจำป 2560 
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03 π“¬ª∞¡¿æ  ÿ«√√≥»‘√‘  
 À—«Àπâ“§≥–ºŸâ∫√‘À“√ ¥â“π°“√§â“   
  

 
04 π“¬∏’√–¬ÿ∑∏ ∫ÿ≠‚™μ‘ 
 √—°…“°“√À—«Àπâ“§≥–ºŸâ∫√‘À“√ ¥â“π‡∑§π‘§    
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05 π“¬ ÿæ®πå ™‘π«’√–æ—π∏ÿå 
 √—°…“°“√À—«Àπâ“§≥–ºŸâ∫√‘À“√  
 ¥â“π°≈¬ÿ∑∏åÕß§å°√   
  



28 รายงานประจำป 2560 

ประวัติคณะกรรมการ ผูบริหาร 
และเลขานุการบริษัท 

28 รายงานประจำป 2560 
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1 นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา 

ประธานกรรมการ  

กรรมการอิสระ 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ 4 มกราคม 2537 

อายุ 90   สัดสวนการถือหุนในบริษัท(1)  :  ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

ไมมี 
 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 
 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิต นวัตกรรมการเรียนรูแหงเทคโนโลยี  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
• ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตตมิศักดิ์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
 สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยโยนก 
• ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาธุรกิจบัณฑิต  
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเครื่องกล  
 Massachusetts Institute of Technology, USA 
 
การอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุน 4/2553 
• Role of the Compensation Committee (RCC) รุน 1/2549 
• Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)  
 รุน 3/2549 
• Directors Accreditation Program (DAP) รุน 4/2546 
 
การอบรม / สัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
• The Characteristics of Effective Directors ป 2549 
• คณะกรรมการตรวจสอบ...ความคาดหวงัทีเ่พิม่และความรบัผดิชอบ 
 ที่ขยาย ป 2544 โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
• บทบาทคณะกรรมการในการกำหนดนโยบายคาตอบแทน  
 ป 2544 โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปที่ผานมา 
• 2537 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 
  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 
 

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ไมมี 
 
ตำแหนงในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 
• 2560 - ปจจุบัน รกัษาการผูอำนวยการ สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิ 
  ศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• 2559 - ปจจุบัน กรรมการผูทรงคณุวฒุใินคณะกรรมการบรรษทัภบิาล  
  เครือเจริญโภคภัณฑ 
• 2559 - ปจจุบัน กรรมการ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ 
  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 
• 2558 - ปจจุบัน ที่ปรึกษา คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแหงชาติ 
• 2557 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ  
  บริษัท มิตรเทคนิคคัลคอนซัลเทนท จำกัด 
• 2557 - ปจจุบัน กรรมการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร  
  แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• 2555 - ปจจุบัน กรรมการ โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน 
• 2554 - ปจจุบัน ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ 
  บริษัท ธนบุรีประกอบยนต จำกัด 
• 2554 - ปจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของ 
  ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC) 
• 2554 - ปจจุบัน ผูอำนวยการใหญ ดรุณสิกขาลัย  
  โรงเรียนนวัตกรรมแหงการเรียนรู 
• 2544 - ปจจุบัน กรรมการ สภากาชาดไทย 
• 2544 - ปจจุบัน ที่ปรึกษา คณะกรรมการศูนยดวงตา 
  สภากาชาดไทย 
• 2536 - ปจจุบัน กรรมการ มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการ 
  จัดการแหงประเทศไทย 
 
ประสบการณทำงานที่ผานมา 
• 2556 - 2560 ประธานกรรมการ คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิ  
  และสังคมแหงชาติ 
• 2551 - 2560 กรรมการ คณะกรรมการสรรหากรรมการ 
  รัฐวิสาหกิจ 
• 2547 - 2560 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร 
  และเทคโนโลยีแหงชาติ 
• 2535 - 2560 ประธาน บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด 
• 2537 - 2559 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) 
• 2548 - 2559 ประธานกรรมการตรวจสอบ สภากาชาดไทย 
• 2540 - 2559 กรรมการ บริษัท โรงแรมปารคนายเลิศ จำกัด 
• 2550 - 2555 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
  สภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 29 << << 
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30 รายงานประจำป 2560 30 รายงานประจำป 2560 

2 ศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี 

กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ 20 มีนาคม 2544 

อายุ 88   สัดสวนการถือหุนในบริษัท(1)  :  ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

ไมมี 

 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

• ปริญญาเอก บัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• Master of Business Administration, Wharton School,  

 University of Pennsylvania, USA 

 

การอบรมของสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

• Directors Certification Program (DCP) รุน 0/2543 

 

การอบรม / สัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

• ประกาศนียบัตรการอบรมกรรมการบริษัท  

 จาก Yale School of Management USA 

• ประกาศนียบัตรเกี่ยวกับนโยบายและการบริหารรัฐวิสาหกิจ  

 จากมหาวิทยาลัยฮาวารด 

• ประกาศนียบัตรการวางแผนและประเมินโครงการขั้นพื้นฐาน  

 จากมหาวิทยาลัยแบรดฟอรด 

 

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปที่ผานมา 

• 2544 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ 

  และประธานกรรมการตรวจสอบ  

  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 

 

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

• 2544 - ปจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ  

  บริษัท ปูนซีเมนตไทย จำกัด (มหาชน) 

• 2542 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ 

  และประธานกรรมการตรวจสอบ  

  บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) 

• 2542 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ 

  และประธานกรรมการตรวจสอบ 

  บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

 

ตำแหนงในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

• 2560 - ปจจุบัน กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 

  บรรษัทภิบาล เครือเจริญโภคภัณฑ 

• 2555 - ปจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

  สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ 

• 2546 - ปจจุบัน ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ สมาคมสงเสริม 

  สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• 2545 - ปจจุบัน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  

  สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• 2544 - ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการทดสอบ 

  ผูสอบบัญชภีาษีอากร กรมสรรพากร 

• 2543 - ปจจุบัน ผูเชี่ยวชาญดานการกำกับดูแลกิจการและ 

  ความรับผิดชอบตอสังคม 

  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

ประสบการณทำงานที่ผานมา 

• อดีต ประธานกรรมการ 

  บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส จำกัด 

  กรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

  ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 

  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

  กรรมการ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย  

  (ประเทศไทย) จำกัด 

  ผูวาการ การรถไฟแหงประเทศไทย 

  ประธานกรรมการ องคการรถไฟฟามหานคร 

  กรรมการผูทางคุณวุฒิ  

  คณะกรรมการกำกับดูแล 

  การประกอบวิชาชีพบัญชี 

 



บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 31 << << 
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3 นางชรินทร วงศภูธร 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ 8 ธันวาคม 2542 

อายุ 71   สัดสวนการถือหุนในบริษัท(1)  :  ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

ไมมี 

 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Creighton University, USA 

 

การอบรมของสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

• Boards that Make a Difference (BMD) รุน 3/2559 

• Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)  

 รุน 21/2557 

• Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุน 2/2553 

• Advance Audit Committee Programs (AACP) ป 2553 

• Role of the Compensation Committee (RCC) รุน 6/2551 

• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุน 2/2551 

• Monitoring the System of Internal Control and  

 Risk Management (MIR) รุน 2/2551 

• Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)  

 รุน 5/2550 

• DCP Refresher Course 1/2548 

• Audit Committee Program (ACP) รุน 1/2547 

• Directors Certification Program (DCP) รุน 8/2544 

 

การอบรม / สัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

ไมมี 

 

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปที่ผานมา 

• 2555 - ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน  

  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 

• 2542 - ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   

  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 

 

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

-ไมมี- 

 

ตำแหนงในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

• 2558 - ปจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 

  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน  

  โซลาริส จำกัด 

• 2553 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ 

  และประธานกรรมการตรวจสอบ 

  บริษัท อินนิทรี ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) 

 

ประสบการณทำงานที่ผานมา 

• 2556 - ม.ค. 2560 ที่ปรึกษาประธานเจาหนาที่บริหาร  

  บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จำกัด (มหาชน) 

• 2551 - 2557 ที่ปรึกษาประธานเจาหนาที่บริหาร  

  บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จำกัด 

• 2551 - 2555 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 

  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม  

  ซีมีโก จำกัด 

 



32 รายงานประจำป 2560 32 รายงานประจำป 2560 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

ไมมี 

 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

• ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.)  

 University of Miami, USA 

• เนติบัณฑิตไทย  

 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 

 

การอบรมของสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

• Boards that Make a Difference (BMD) รุน 3/2559 

• Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)  

 รุน 19/2556 

• How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS)  

 รุน 2/2556 

• Financial Statement for Directors (FSD) รุน 9/2553 

• Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุน 2/2553 

• Audit Committee Program (ACP) รุน 20/2550 

• Directors Certification Program (DCP) รุน 96/2550 

 

การอบรม / สัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

• Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 8) 

 

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปที่ผานมา 

• 2555 - ปจจุบัน กรรมการกำหนดคาตอบแทน  

  และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 

• 2550 - ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 

 

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

• 2559 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ 

  บริษัท เสริมสรางพาวเวอร คอรปอเรชั่น  

  จำกัด (มหาชน) 

• 2554 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ 

  บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด 

  คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 

 

ตำแหนงในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

• 2557 - ปจจุบัน อาจารยพิเศษ 

  คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• 2533 - ปจจุบัน นักวิจัยดานกฎหมายและองคกร 

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

ประสบการณทำงานที่ผานมา 

• 2557 - 2559 กรรมการอิสระ 

  บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) 

• 2518 - 2557 อาจารยประจำ 

  คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

4 ศาสตราจารยสำเรียง เมฆเกรียงไกร 
กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการกำหนดคาตอบแทน 

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ 10 สิงหาคม 2550 

อายุ 64   สัดสวนการถือหุนในบริษัท(1)  :  ไมมี 
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TRANSFORMATION TO THE DIGITAL ERA 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

ไมมี 

 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

• พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

การอบรมของสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

• Director Certification Program (DCP) รุน 1/2543 

 

การอบรม / สัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

• Financial Institutions Governance ป 2553 

 

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปที่ผานมา 

• พ.ค. 2559 - ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ  

  และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

  และสรรหา 

  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 

• มี.ค. 2559 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ 

  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 

 

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

• 2557 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ  

  และประธานกรรมการตรวจสอบ 

  บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 

• 2554 - ปจจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

  บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จำกัด  

  (มหาชน) 

• 2554 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

  ธนาคารทิสโก จำกัด (มหาชน) 

 

ตำแหนงในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

• ก.พ. 2560 - ปจจุบัน ที่ปรึกษาสำหรับมาตรการลงโทษทางแพง 

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย 

  และตลาดหลักทรัพย 

• ก.พ. 2560 - ปจจุบัน อนุกรรมการวินิจฉัยการเขาถือหลักทรัพย 

  เพื่อครอบงำกิจการ 

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย 

  และตลาดหลักทรัพย 

• 2556 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ 

  บริษัท บางกอกกลาส จำกัด (มหาชน) 

• 2556 - ปจจุบัน กรรมการประเมินกองทุนหมุนเวียน 

  กระทรวงการคลัง 

• 2556 - ปจจุบัน คณะกรรมการพิจารณา SET Award  

  ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาการกำกับดูแล 

  กิจการที่ดี 

  ตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย 

• 2556 - ปจจุบัน กรรมการ 

  สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

• 2553 - ปจจุบัน ตำแหนงผูพพิากษาสมทบในศาลทรพัยสนิ 

  ทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง 

  ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา 

  ระหวางประเทศกลาง 

• 2553 - ปจจุบัน กรรมการ 

  บริษัท บานรวมทางฝน จำกัด 

 

ประสบการณทำงานที่ผานมา 

• 2556 - 2560 คณะกรรมการวินัยกรรมการและ 

  ผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย 

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย 

  และตลาดหลักทรัพย 

• 2554 - 2560 กรรมการจรรยาบรรณ 

  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ 

• 2554 - 2559 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาด 

  สินคาเกษตรลวงหนา ประเทศไทย 

• 2549 - 2553 กรรมการและผูจัดการ 

  ตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย 

 

5 นางภัทรียา เบญจพลชัย 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ 30 มีนาคม 2559 

อายุ 63   สัดสวนการถือหุนในบริษัท(1)  :  ไมมี 



34 รายงานประจำป 2560 34 รายงานประจำป 2560 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 
ไมมี 
 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 
 
การอบรมของสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
• Role of the Chairman Program (RCP) รุน 21/2552 
• Directors Certification Program (DCP) รุน 65/2548 
• Directors Accreditation Program (DAP) รุน 30/2547 
 
การอบรม / สัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
• วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปรอ. 4313) 
• Graduate School of Business, Stanford University:  
 Leading Change and Organizational Renewal 
• IMD International, MIT Sloan: Leadership Dilemmas and  
 Profitable Growth 
• สถาบันพระปกเกลา: หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ 
 ประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุน 11 
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)  
 รุนที่ 6 
• Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 4) 
• Harvard Business School: Corporate Restructuring, Mergers,  
 and Acquisitions 
• หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุน 17 
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุน 4 
• High Performance Board ป 2558 จัดโดย IMD 
 
ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปที่ผานมา 
• 2549 - ปจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 
 
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
• ม.ค. 2560 - ปจจุบัน กรรมการและประธานคณะ 
  กรรมการบริหาร 
  บริษัท บีอีซี เวิลด จำกัด (มหาชน) 
• ก.ค. 2560 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ 
  บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) 
• 2551 - ปจจุบัน รองประธานกรรมการ 
  บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส  
  จำกัด (มหาชน) 

• ม.ค. 2551 - ปจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน) 
• 2545 - ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
  (มหาชน) 
 
ตำแหนงในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 
• ก.ย. 2560 - ปจจุบัน กรรมการ 
  คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ -  
  คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติ 
  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ 
  และทรัพยากรมนุษยขอบเขต 
• เม.ย. 2559 - ปจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท โอสถสภา จำกัด 
 
ประสบการณทำงานที่ผานมา 
• ม.ค. 2559 - มิ.ย. 2560 ที่ปรึกษาประธานเจาหนาที่บริหาร 
  บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน) 
• ม.ค. 2559 - ม.ค. 2560 กรรมการอิสระ 
  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด  
  (มหาชน) 
• 2559 - ธ.ค. 2559 กรรมการอิสระ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง  
  จำกัด (มหาชน) 
• 2547 - ต.ค. 2559 กรรมการ 
  บริษัท โรงพยาบาลพระรามเกา จำกัด 
• 2551 - 2559 ประธานคณะกรรมการบริหาร 
  บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน) 
• 2551 - 2558 ประธานเจาหนาที่บริหาร 
  บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน) 
• 2552 - 2554 ประธานคณะกรรมการบริหาร 
  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 
• 2543 - 2551 กรรมการบริหาร  
  บริษัท ชินแซทเทลไลท จำกัด (มหาชน) 
• 2542 - 2551 ประธานคณะกรรมการบริหาร 
  บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส  
  จำกัด (มหาชน) 
• 2537 - 2551 กรรมการ 
  บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส  
  จำกัด (มหาชน) 
 

6 นายสมประสงค บุญยะชัย 

กรรมการ 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ 11 สิงหาคม 2549 

อายุ 62   สัดสวนการถือหุนในบริษัท(1)  :  ไมมี 



บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 35 << << 

TRANSFORMATION TO THE DIGITAL ERA 

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 35 << << 

TRANSFORMATION TO THE DIGITAL ERA 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 
ไมมี 
 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
• ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิต 
 พัฒนบริหารศาตร (NIDA) 
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Utah State University, USA 
 
การอบรมของสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
• Role of the Chairman Program (RCP) รุน 27/2555 
• Director Accreditation Program (DAP) รุน 26/2547 
 
การอบรม / สัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
• Advanced Management Program, Harvard Business School 
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน รุนที่ 3 (วพน. 3)  
 สถาบันวิทยาการพลังงาน 
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)  
 รุนที่ 3 
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับ 
 ผูบริหารขั้นสูง (ปปร.รุนที่ 6) สถาบันพระปกเกลา 
• หลักสูตรปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (วปรอ. 4010)  
 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
 
ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปที่ผานมา 
• ก.ค. 2560 - ปจจุบัน กรรมการกำหนดคาตอบแทน  
  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 
• ต.ค. 2558 - ปจจุบัน กรรมการอสิระ บรษิทั ไทยคม จำกดั (มหาชน) 
• พ.ค. 2558 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร 
  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 
 
ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
• เม.ย. 2560 - ปจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
  บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) 
• ม.ค. 2555 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ 
  และประธานคณะกรรมการบริหาร 
  บรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนตซสี จำกดั (มหาชน) 
• ธ.ค. 2554 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส  
  จำกัด (มหาชน) 

• ต.ค. 2554 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล  
  เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 
• มี.ค. 2555 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เมอรเมด  
  มาริไทม จำกัด (มหาชน) 
 
ตำแหนงในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 
• ก.ย. 2557 - ปจจุบัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
  สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
• 2554 - ปจจุบัน ประธาน องคกรธรุกจิเพือ่การพฒันาอยางยัง่ยนื 
 
ประสบการณทำงานที่ผานมา 
• เม.ย. 2556 - ก.พ. 2560 กรรมการอิสระ 
  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
• ต.ค. 2554 - เม.ย. 2558 กรรมการ และประธานคณะกรรมการ 
  บริหาร ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
• ก.ค. 2549 - เม.ย. 2556 ประธานกรรมการ / กรรมการ /  
  ประธานกรรมการบริหาร 
  บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) 
• ก.ค. 2549 - ธ.ค. 2555 ประธานกรรมการ / กรรมการ 
  บริษัท น้ำมัน ไออารพีซี จำกัด 
• ก.ค. 2549 - ธ.ค. 2555 ประธานกรรมการ / กรรมการ 
  บริษัท ไออารพีซี โพลีออล จำกัด 
• ก.ค. 2549 - ธ.ค. 2555 ประธานกรรมการ / กรรมการ 
  บริษัท ไทย เอบีเอส จำกัด 
• ต.ค. 2548 - ธ.ค. 2555 ประธานกรรมการ 
  บริษัท ไทยลูบเบส จำกัด (มหาชน) 
• ส.ค. 2543 - มี.ค. 2554 ประธานกรรมการ / กรรมการ 
  บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปโตรเลียม  
  จำกัด (มหาชน) 
• เม.ย. 2546 - มี.ค. 2554 ประธานกรรมการ / กรรมการ บริษัท 
  ไทยออยล เพาเวอร จำกัด (มหาชน) 
• ธ.ค. 2548 - มี.ค. 2554 ประธานกรรมการ / กรรมการ 
  บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 
• ธ.ค. 2550 - มี.ค. 2554 กรรมการ บริษัท ปตท.อะโรเมติกส  
  และการกลั่น จำกัด (มหาชน) 
• ส.ค. 2546 - ก.ย. 2554 กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร 
  และกรรมการผูจัดการใหญ  
  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
• ส.ค. 2547 - เม.ย. 2553 กรรมการ บรษิทั ไทยออยล จำกดั (มหาชน) 
• ต.ค. 2549 - มี.ค. 2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
  สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
• เม.ย. 2548 - ธ.ค. 2550 กรรมการ บริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง  
  จำกัด (มหาชน) 
• ส.ค. 2549 - ต.ค. 2550 ประธานกรรมการ / กรรมการ บริษัท  
  ทอสงปโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 

7 นายประเสริฐ บุญสัมพันธ 

กรรมการอิสระ 

กรรมการกำหนดคาตอบแทน 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ 1 ตุลาคม 2558 

อายุ 65   สัดสวนการถือหุนในบริษัท(1)  :  ไมมี 



36 รายงานประจำป 2560 36 รายงานประจำป 2560 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

ไมมี 

 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

• Advanced Management Program, Harvard University, USA 

• ปริญญาตรี การบัญชี University of Singapore 

 

การอบรมของสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

• Director Certification Program (DCP) รุน 214/2558 

 

การอบรม / สัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

• High Performance Board ป 2558 จัดโดย IMD 

 

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปที่ผานมา 

• มี.ค. 2560 - ปจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 

• มี.ค. 2558 - ปจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร 

  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 

 

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

• ม.ค. 2558 - ปจจุบัน กรรมการ 

  บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน) 

 

ตำแหนงในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

• เม.ย. 2560 - ปจจุบัน กรรมการ 

  Accuron Technologies Limited 

• เม.ย. 2559 - ปจจุบัน กรรมการ 

  Trailblazer Foundation Limited  

  (Singapore) 

• 2556 - ปจจุบัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 

ประสบการณทำงานที่ผานมา 

• ก.ย. 2535 - ก.ย. 2556 ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน 

  StarHub Limited 

• ต.ค. 2543 - ส.ค. 2545 ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน 

  ST Telemedia Pte Limited 

• พ.ค. 2543 - ก.ย. 2544 ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน 

  Vickers Capital Limited 

• ม.ค. 2542 - เม.ย. 2542 ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน 

  Vertex Management (II) Pte. Limited 

• พ.ย. 2540 - ม.ค. 2542 ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน 

  ST Assembly & Test Services Pte.  

  Limited 

• เม.ย. 2539 - พ.ย. 2540 ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน 

  Chartered Semiconductor Mfg  

  Limited 

• เม.ย. 2535 - เม.ย.2542 Group Director Finance 

  Singapore Technologies Pte Limited 

• 2526 - 2535 Financial Planner (Asia Pac) 

  UTC Carrier-APO Office 

 

8 นายเกว็ก บัค ไช 

กรรมการ 

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

กรรมการบริหาร 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ 27 มีนาคม 2558 

อายุ 64   สัดสวนการถือหุนในบริษัท(1)  :  ไมมี 



บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 37 << << 

TRANSFORMATION TO THE DIGITAL ERA 

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 37 << << 

TRANSFORMATION TO THE DIGITAL ERA 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

ไมมี 

 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

การอบรมของสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

• Director Certification Program (DCP) รุน 111/2551 

 

การอบรม / สัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

• Advance Management Program - The Wharton School of the  

 University of Pennsylvania USA 

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)  

 รุนที่ 15 

 

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปที่ผานมา 

• ก.ค. 2560 - ปจจุบัน กรรมการ 

  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 

• มี.ค. 2553 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร 

  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 

 

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

• ก.ค. 2560 - ปจจุบัน กรรมการ และรักษาการประธาน 

  เจาหนาที่บริหาร 

  บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน) 

• 2553 - ปจจุบัน รองกรรมการผูอำนวยการ  

  สายการเงินและบัญชี 

  บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน) 

 

ตำแหนงในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

• ก.ค. 2560 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ 

  บริษัท ไฮ ช็อปปง จำกัด 

• ก.ค. 2560 - ปจจุบัน กรรมการ 

  บริษัท อินทัช มีเดีย จำกัด 

• ก.ค. 2560 - ปจจุบัน กรรมการ 

  บริษัท ทัชทีวี จำกัด 

• 2558 - ปจจุบัน กรรมการ 

  บริษัท ไฮ ช็อปปง ทีวี จำกัด 

• 2558 - ปจจุบัน กรรมการ 

  บริษัท ไอ.ที. แอพพลิเคชั่นส แอนด  

  เซอรวิส จำกัด 

 

ประสบการณทำงานที่ผานมา 

• 2558 - มิ.ย. 2560 กรรมการ 

  บริษัท ไฮ ช็อปปง จำกัด 

• 2553 - 2558 กรรมการ 

  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 

• ก.พ. 2554 - ก.ย. 2554 รักษาการหัวหนาคณะผูบริหาร 

  ดานการเงิน 

  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 

• 2547 - 2553 ผูชวยกรรมการผูอำนวยการ 

  สวนงานการเงินและบัญชี 

  บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน) 

 

9 นายเอนก พนาอภิชน 

กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

(กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ 1 กรกฎาคม 2560 

อายุ 52   สัดสวนการถือหุนในบริษัท(1)  :  ไมมี 



38 รายงานประจำป 2560 38 รายงานประจำป 2560 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

ไมมี 

 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

• ปริญญาโท (M.S.E.E.) วิศวกรรมไฟฟา Carnegie Mellon  

 University, Pittsburgh, PA, USA 

 

การอบรมของสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

• Director Certification Program (DCP) รุน 119/2552 

 

การอบรม / สัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน NDC/2557  

 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) 

 

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปที่ผานมา 

• ต.ค. 2558 - ปจจุบัน กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร 

  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 

• 2554 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร 

  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 

 

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

• ก.พ. 2559 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร 

  บริษัท แอดวานซ อินโฟ เซอรวิส  

  จำกัด (มหาชน) 

• ต.ค. 2558 - ปจจุบัน กรรมการ 

  และประธานคณะกรรมการบริหาร 

  บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด  

  (มหาชน) 

 

ตำแหนงในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

• ต.ค. 2558 - ปจจุบัน กรรมการ 

  บริษัท เทเลอิโฟมีเดีย จำกัด (มหาชน) 

• ต.ค. 2558 - ปจจุบัน กรรมการ 

  บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำกัด 

• ต.ค. 2558 - ปจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

  บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเมนทส พีทีอี 

  ลิมิเต็ด 

• ต.ค. 2558 - ปจจุบัน กรรมการ 

  บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล 

  แซทเทลไลท จำกัด 

• ต.ค. 2558 - ปจจุบัน กรรมการ 

  บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จำกัด 

• 2550 - ปจจุบัน กรรมการ 

  บริษัท ไอพีสตาร จำกัด 

• 2550 - ปจจุบัน กรรมการ 

  บริษัท สตาร นิวเคลียส จำกัด 

• 2550 - ปจจุบัน กรรมการ 

  บริษัท ไอพีสตาร อินเตอรเนชั่นแนล  

  พีทีอี จำกัด 

• 2550 - ปจจุบัน กรรมการ 

  บริษัท ไอพีสตาร โกลเบิล เซอรวิส  

  จำกัด 

• 2550 - ปจจุบัน กรรมการ 

  บริษัท ไอพีสตาร ออสเตรเลีย พีทีวาย  

  จำกัด 

• 2550 - ปจจุบัน กรรมการ 

  บริษัท ไอพีสตาร นิวซีแลนด จำกัด 

• ปจจุบัน กรรมการ 

  บริษัท ไอพีสตาร เจแปน จำกัด 

 

ประสบการณทำงานที่ผานมา 

• 2552 - 2558 หัวหนาคณะผูบริหาร ดานเทคนิค 

  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 

 

10 นายไพบูลย ภานุวัฒนวงศ (2) 

กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

ประธานเจาหนาที่บริหาร 

(กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ 1 ตุลาคม 2558 

อายุ 57   สัดสวนการถือหุนในบริษัท(1)  :  0.0023 



บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 39 << << 

TRANSFORMATION TO THE DIGITAL ERA 

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 39 << << 

TRANSFORMATION TO THE DIGITAL ERA 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

ไมมี 

 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

• ปริญญาโท บัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

การอบรมของสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

• Director Certification Program (DCP) รุน 88/2550 

 

การอบรม / สัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

• Executive Development Program (EDP) รุน 9/2555  

 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

• Diploma ISP รุน 116/2558 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง  

 สถาบันวิชาการปองกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย 

 

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปที่ผานมา 

• ก.ย. 2560 - ปจจุบัน รักษาการหัวหนาคณะผูบริหาร  

  ดานการเงิน 

  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 

 

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

• ก.ย. 2560 - ปจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร 

  บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) 

 

ตำแหนงในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

• ก.ย. 2560 - ปจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร 

  บริษัท เทเลอิโฟมีเดีย จำกัด (มหาชน) 

• ก.ย. 2560 - ปจจุบัน กรรมการและ 

  ประธานกรรมการบริหาร 

  บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเมนทส พีทีอี 

  ลิมิเต็ด 

• ก.ย. 2560 - ปจจุบัน กรรมการ 

  บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จำกัด 

• ก.ย. 2560 - ปจจุบัน กรรมการ 

  บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำกัด 

• ก.ย. 2560 - ปจจุบัน กรรมการ 

  บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวอรค  

  จำกัด 

• ก.ย. 2560 - ปจจุบัน กรรมการ 

  บรษิทั ไอพสีตาร โกลเบลิ เซอรวสิ จำกดั 

• ก.ย. 2560 - ปจจุบัน กรรมการ 

  บริษัท สตาร นิวเคลียส จำกัด 

• ก.ย. 2560 - ปจจุบัน กรรมการ 

  บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล  

  แซทเทลไลท จำกัด 

• ก.ย. 2560 - ปจจุบัน กรรมการ 

  บริษัท ไอพีสตาร จำกัด 

• ก.ย. 2560 - ปจจุบัน กรรมการ 

  บริษัท ไอพีสตาร ออสเตรเลีย พีทีวาย  

  จำกัด 

• ก.ย. 2560 - ปจจุบัน กรรมการ 

  บริษัท ไอพีสตาร นิวซีแลนด จำกัด 

• ก.ย. 2560 - ปจจุบัน กรรมการ 

  บริษัท ไอพีสตาร เจแปน จำกัด 

• ก.ย. 2560 - ปจจุบัน กรรมการ 

  บริษัท ไอพีสตาร อินเตอรเนชั่นแนล  

  พีทีอี จำกัด 

 

ประสบการณทำงานที่ผานมา 

• พ.ค. 2546 - ส.ค. 2560 หัวหนาคณะผูบริหาร ดานการเงิน 

  บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด  

  (มหาชน) 

• 2541 - 2546 ผูจัดการฝายบัญชี 

  บริษัท ซีเอส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 

• 2540 ผูจัดการฝานวางแผน 

  บริษัทเงินทุนหลักทรัพย 

  ไทยแคปปตอล จำกัด 

• 2539 - 2540 ผูจัดการฝายวาณิชธนกิจ 

  บริษัทเงินทุนหลักทรัพย กรุงไทย จำกัด 

• 2537 - 2539 ผูจัดการฝายบัญญชี 

  Multi Credit Corporation of Thai 

• 2531 - 2536 Senior Auditor 

  บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ  

  สอบบัญชี จำกัด 

 

11 นายอนุวัฒน สงวนทรัพยากร (2) 

รักษาการหัวหนาคณะผูบริหารดานการเงิน 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ 1 กันยายน 2560 

อายุ 52   สัดสวนการถือหุนในบริษัท(1)  :  ไมมี 



40 รายงานประจำป 2560 40 รายงานประจำป 2560 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

ไมมี 

 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

• Advanced Management Program, Harvard Business School 

• Executive MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร 

 แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

การอบรมของสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

• Director Certification Program (DCP) รุน 185/2557 

 

การอบรม / สัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

• Strategy and Innovation for Business in Asia (SIBA),  

 College of Management Mahidol University 

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุน 18/2557  

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

 

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปที่ผานมา 

• ม.ค. 2559 - ปจจุบัน หัวหนาคณะผูบริหาร ดานการคา 

  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 

• พ.ย. 2558 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร 

  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 

 

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

ไมมี 

 

ตำแหนงในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

• ก.ย. 2560 - ปจจุบัน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (คณะกรรมการ 

  ปรับปรุงหลักสูตรการจัดการ) 

  วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

• ก.พ. 2558 - ปจจุบัน กรรมการ 

  บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แซทเทลไลท 

• ก.พ. 2557 - ปจจุบัน กรรมการ 

  บริษัท โอไรออน แซทเทลไลท ซิสเทม 

  พีทีวาย จำกัด 

 

ประสบการณทำงานที่ผานมา 

• พ.ค. 2557 - ธ.ค. 2558 หัวหนาคณะผูบริหาร ดานการตลาด 

  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 

• เม.ย. 2556 - เม.ย. 2557 ผูชวยกรรมการผูอำนวยการอาวุโส  

  สวนงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 

  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 

• ม.ค. 2555 - มี.ค. 2556 ผูชวยกรรมการผูอำนวยการ 

   สวนงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 

  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 

• ก.ค. 2552 - ธ.ค. 2554 ผูชวยกรรมการผูอำนวยการ 

  สวนงานการตลาดและการขาย 

  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 

 

12 นายปฐมภพ สุวรรณศิริ (2) 

กรรมการบริหาร 

หัวหนาคณะผูบริหารดานการคา 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ 1 มกราคม 2559 

อายุ 49   สัดสวนการถือหุนในบริษัท(1)  :  0.0008 



บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 41 << << 
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13 นายธีระยุทธ บุญโชติ (2) 

รักษาการหัวหนาคณะผูบริหารดานเทคนิค 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ 1 มกราคม 2559 

อายุ 53   สัดสวนการถือหุนในบริษัท(1)  :  0.0010 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

ไมมี 

 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร 

 แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

การอบรมของสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

• Director Certification Program (DCP) ป 2557 

 

การอบรม / สัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

ไมมี 

 

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปที่ผานมา 

• ม.ค. 2559 - ปจจุบัน รักษาการหัวหนาคณะผูบริหาร  

  ดานเทคนิค 

  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 

 

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

ไมมี 

 

ตำแหนงในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

ไมมี 

 

ประสบการณทำงานที่ผานมา 

• เม.ย. 2558 - ธ.ค. 2559 รองกรรมการผูอำนวยการ  

  สวนงานนวัตกรรมเทคโนโลยี 

  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 

• ม.ค. 2556 - มี.ค. 2558 ผูชวยกรรมการผูอำนวยการอาวุโส  

  สวนงานนวัตกรรมเทคโนโลยี 

  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 

• ม.ค. 2555 - ธ.ค. 2555 ผูชวยกรรมการผูอำนวยการอาวุโส -  

  Broadcast 

  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 

• เม.ย. 2551 - ธ.ค. 2554 ผูชวยกรรมการผูอำนวยการอาวุโส -  

  IPSTAR Operations 

  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 

• ก.พ. 2547 - มี.ค. 2551 ผูชวยกรรมการผูอำนวยการ -  

  IPSTAR Operations 

  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 
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14 นายสุพจน ชินวีระพันธุ (2) 

รักษาการหัวหนาคณะผูบริหาร 

ดานกลยุทธองคกร 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ 1 มกราคม 2560 

อายุ 49   สัดสวนการถือหุนในบริษัท(1)  :  0.0002 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

ไมมี 

 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

• Doctor of Philosophy, Department of Intelligence Science  

 Specialized in Computer Vision and Image Understanding,  

 Tokyo Institute of Technology 

 

การอบรมของสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

• Director Certification Program (DCP) ป 2557 

 

การอบรม / สัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

ไมมี 

 

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปที่ผานมา 

• ม.ค. 2560 - ปจจุบัน รักษาการหัวหนาคณะผูบริหาร  

  ดานกลยุทธองคกร 

  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 

 

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

ไมมี 

 

ตำแหนงในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

• ปจจุบัน กรรมการ 

  บริษัท โอไรออน แซทเทลไลท ซิสเทม 

  พีทีวาย จำกัด 

  กรรมการ 

  บริษัท ไอพีสตาร เจแปน จำกัด 

 

ประสบการณทำงานที่ผานมา 

• อดีต กรรมการ 

  บริษัท ไอพีสตาร ออสเตรเลีย พีทีวาย  

  จำกัด 

  กรรมการ 

  บริษัท ไอพีสตาร นิวซีแลนด จำกัด 

• ม.ค. 2559 - 2560 ผูชวยกรรมการผูอำนวยการอาวุโส  

  สวนงานปฏิบัติการธุรกิจ 

  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 

• เม.ย. 2558 - ธ.ค. 2558 กรรมการผูจัดการ 

  บริษัท ไอพีสตาร ออสเตรเลีย พีทีวาย  

  จำกัด และบริษัท ไอพีสตาร  

  นิวซีแลนด จำกัด 

• ม.ค. 2552 - มี.ค. 2558 ผูจัดการทั่วไป 

  บริษัท ไอพีสตาร ออสเตรเลีย พีทีวาย  

  จำกัด และบริษัท ไอพีสตาร  

  นิวซีแลนด จำกัด 
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15 นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง 

ผูชวยกรรมการผูอำนวยการ  

สำนักประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท (3) 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนเลขานุการบริษัท 12 พฤศจิกายน 2555 

อายุ 54   สัดสวนการถือหุนในบริษัท(1)  :  ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 

ไมมี 

 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

• ปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

การอบรมของสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

• Boards that Make a Difference (BMD) รุน 3/2559 

• Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุน 10/2557 

• Directors Certification Program (DCP) รุน 185/2557 

• Company Secretary Program (CSP) รุน 48/2555 

 

การอบรม / สัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

• TMA: Management Development Program รุน 26/2560 

• ITD World: Change your habits, change your world 2560 

• TLCA Executive Development Program - EDP รุน 12/2556 

 

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปที่ผานมา 

• 2560 - ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูอำนวยการ 

  สำนักสื่อสารองคกร 

  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 

• เม.ย. 2557 - ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูอำนวยการ 

  สำนักประธานกรรมการบริหาร 

  และเลขานุการบริษัท 

  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 

• 2555 - ปจจุบัน เลขานุการบริษัท 

  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 

 

ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

ไมมี 

 

ตำแหนงในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 

ไมมี 

 

ประสบการณทำงานที่ผานมา 

• 2555 - 2557 ผูอำนวยการ 

  สำนักประธานกรรมการบริหาร 

  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 

• 2532 - 2555 เลขานุการ ประธานกรรมการบริหาร 

  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 

 

หมายเหตุ 
(1) สัดสวนการถือหุนนับรวมจำนวนหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุติภาวะ 
(2) เปนผูบริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(3) หนาที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทไดแสดงไวแลวในหัวขอ การจัดการและการกำกับดูแลกิจการที่ดี หัวขอยอย เลขานุการบริษัท 
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บริษัทใหญ บริษัท

 

 รายชื่อกรรมการและผูบริหาร   1 2 3 4 5 6 

  INTOUCH THAICOM IPSTAR IPNZ IPA OSS IPIN IPGS  

1. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา  C 

2. ศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี  / 

3. นางชรินทร วงศภูธร  / 

4. ศาสตราจารยสำเรียง เมฆเกรียงไกร  / 

5. นางภัทรียา เบญจพลชัย  / 

6. นายสมประสงค บุญยะชัย / / 

7. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ / /, // 

8. นายเกว็ก บัค ไช / /, // 

9. นายอเนก พนาอภิชน (2) / /, // 

10. นายไพบูลย ภานุวัฒนวงศ  /, //, E / / /  / / 

11. นายวีระศักดิ์ กิติวัฒน (3) (4)  / 

12. นายอนุวัฒน สงวนทรัพยากร (5)  E / / /  / / 

13. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ  //, E    /   

14. นายธีระยุทธ บุญโชติ  E 

15. นายสุพจน ชินวีระพันธุ  E    /   

ขอมูลการดำรงตำแหนงของกรรมการ ผูบริหาร  
และผูมีอำนาจควบคุม ในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

หมายเหตุ (1) บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จำกัด (เอดับบลิวเอ็น) เขาถือหุนในบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) (ซีเอสแอล) ผานการ 
  ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย คิดเปนรอยละ 80.10 ของหุนที่ออกและชำระแลวของซีเอสแอล (ขอมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2561 จาก 
  แบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย (แบบ 256-2) ของเอดับบลิวเอ็น ที่นำสงตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ 
  ตลาดหลักทรัพย) 
 (2) นายเอนก พนาอภิชน ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท แทนนาย ฟลิป เชียง ชองแทน ที่ลาออกจากตำแหนง โดยมติที่ประชุม 
  คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 มีผลตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เปนตนไป 
 (3) นายวีระศักดิ์ กิติวัฒน ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท โดยมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม  
  2560 มีผลตั้งแตวันที่ 29 มีนาคม 2560 เปนตนไป 
 (4) นายวีระศักดิ์ กิติวัฒน ลาออกจากตำแหนงกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแตวันที่ 12 มกราคม 2561 เปนตนไป 
 (5) นายอนุวัฒน สงวนทรัพยากร ไดรับแตงตั้งเปนรักษาการหัวหนาคณะผูบริหาร ดานการเงิน แทนนายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ ที่ลาออก 
  จากตำแหนง โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 มีผลตั้งแตวันที่ 1 กันยายน  
  2560 เปนตนไป 
 C = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร E = ผูบริหาร 

รายชื่อบริษัท 
ADV บริษัท เอดี เวนเจอร จำกัด (มหาชน) IPGS บริษัท ไอพีสตาร โกลเบิล เซอรวิส จำกัด 
CDN บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิรค จำกัด IPI บริษัท ไอพีสตาร (อินเดีย) ไพรเวท จำกัด 
CSL บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) IPIN บริษัท ไอพีสตาร อินเตอรเนชั่นแนล พีทีอี จำกัด 
DTV บริษัท ดีทีวี เซอรวิส จำกัด IPJ บริษัท ไอพีสตาร เจแปน จำกัด 
INTOUCH บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน) IPNZ บริษัท ไอพีสตาร นิวซีแลนด จำกัด 
IPA บริษัท ไอพีสตาร ออสเตรเลีย พีทีวาย จำกัด IPSTAR บริษัท ไอพีสตาร จำกัด 
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บริษัทยอยและบริษัทรวม 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

IPJ IPI STAR TCB ISC TCGS DTV CDN CSL (1) ADV TMC YPC SHEN LTC 

/  / / /    /, //  /  /, // / 

/  / / /   / /, //  /  /, // / 

    / 

/   

(ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

ISC บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แซทเทลไลท จำกัด TCGS บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอรวิส จำกัด 
LTC บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จำกัด THAICOM บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 
OSS บริษัท โอไรออน แซทเทลไลท ซิสเท็ม พีทีวาย จำกัด TMC บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) 
SHEN บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเมนทส พีทีอี จำกัด YPC บริษัท เยลโล เพจเจส คอมเมรอส จำกัด 
STAR บริษัท สตารนิวเคลียส จำกัด 
TCB บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำกัด 
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      บริษัท ซีเอส  
   บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)  ล็อกซอินโฟ 
     จำกัด (มหาชน)  
 รายชื่อกรรมการและผูบริหาร หุนสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หุนกู หุนสามัญ 
  (หุน) (หนวย) (หนวย) (หุน) 
 
 31 ธ.ค.  31 ธ.ค. เพิ่ม / 31 ธ.ค.  31 ธ.ค. เพิ่ม / 31 ธ.ค.  31 ธ.ค. เพิ่ม / 31 ธ.ค.  31 ธ.ค. เพิ่ม / 
 59 60 (ลด) 59 60 (ลด) 59 60 (ลด) 59 60 (ลด) 

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

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - - 

2. ศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี - - - - - - - - - - - - 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - - 

3. นางชรินทร วงศภูธร - - - - - - - - - - - - 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - - 

4. ศาสตราจารยสำเรียง เมฆเกรียงไกร - - - - - - - - - - - - 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - - 

5. นางภัทรียา เบญจพลชัย - - - - - - - - - - - - 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - - 

6. นายสมประสงค บุญยะชัย - - - - - - - - - - - - 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - - 

7. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ - - - - - - - - - - - - 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - - 

8. นายเกว็ก บัค ไช - - - - - - - - - - - - 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - - 

9. นายเอนก พนาอภิชน (1) - - - - - - - - - - - - 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - - 

10. นายไพบูลย ภานุวัฒนวงศ 14,500 25,200 10,700 426,050 415,350 (10,700) - - - - - - 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - - 

รายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหาร  
ประจำป 2560 

บริษัทไดมีการแจงใหคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัททราบถึงหนาที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพยของ
ตนเอง คูสมรส รวมทั้งบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ในบริษัท ตอสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับการ 
แตงตั้งใหเปนกรรมการหรือผูบริหาร และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยดังกลาวตองรายงานตอ
สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการนับแตวันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยนั้น ตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 
นอกจากนี้ บริษัทยังไดกำหนดใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทรายงานการถือหลักทรัพยและการเปลี่ยนแปลงการ
ถือหลักทรัพยตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจำทุกไตรมาส โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 การถือหลักทรัพยของ
กรรมการและผูบริหารของบริษัท เปนดังนี้ 
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     บริษัท ซีเอส  
   บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)  ล็อกซอินโฟ 
     จำกัด (มหาชน)  
 รายชื่อกรรมการและผูบริหาร หุนสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หุนกู หุนสามัญ 
  (หุน) (หนวย) (หนวย) (หุน) 
 
 31 ธ.ค.  31 ธ.ค. เพิ่ม / 31 ธ.ค.  31 ธ.ค. เพิ่ม / 31 ธ.ค.  31 ธ.ค. เพิ่ม / 31 ธ.ค.  31 ธ.ค. เพิ่ม / 
 59 60 (ลด) 59 60 (ลด) 59 60 (ลด) 59 60 (ลด) 

11. นายวีระศักดิ์ กิติวัฒน (2), (3) - - - - - - - - - - - - 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - - 

12. นายอนุวัฒน สงวนทรัพยากร (4) - - - - - - - - - - - - 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - - 

13. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ 4,400 8,900 4,500 338,460 333,960 (4,500) - - - - - - 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 500 500 - - - - - - - - - - 

14. นายธีระยุทธ บุญโชติ 6,400 11,400 5,000 273,371 268,371 (5,000) - - - - - - 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - - 

15. นายสุพจน ชินวีระพันธุ - 2,300 2,300 116,873 114,573 (2,300) - - - - - - 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - - 

 

หมายเหตุ (1) นายเอนก พนาอภิชน ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท แทนนายฟลิป เชียง ชองแทน ที่ลาออกจากตำแหนง โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  

  ครั้งที่ 6/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 มีผลตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เปนตนไป 

 (2) นายวีระศักดิ์ กิติวัฒน ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท โดยมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 มีผลตั้งแต 

  วันที่ 29 มีนาคม 2560 เปนตนไป 

 (3) นายวีระศักดิ์ กิติวัฒน ลาออกจากตำแหนงกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแตวันที่ 12 มกราคม 2561 เปนตนไป 

 (4) นายอนุวัฒน สงวนทรัพยากร ไดรับแตงตั้งเปนรักษาการหัวหนาคณะผูบริหาร ดานการเงิน แทนนายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ ที่ลาออกจากตำแหนง 

  โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 มีผลตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2560 เปนตนไป 
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1) รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรกของ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ณ วันปดสมุดทะเบียน 
(Closing Date) ลาสุดเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 มีดังนี้ 

 
 รายชื่อผูถือหุน จำนวนหุนที่ถือ สัดสวนการถือหุน 
   (รอยละ)  

1. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน) 450,870,934 41.14 

2. STATE STREET EUROPE LIMITED 93,995,923 8.58 

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด 66,842,730 6.10 

4. นายณฤทธิ์ เจียอาภา 17,593,000 1.61 

5. CITIBANK NOMINEE SINGAPORE PTE LTD-  

 LEMBAGA TABUNG HAJI-ASIA PACIFIC 15,520,000 1.42 

6. HSBC (SINGAPORE) NOMINEE PTE LTD 12,471,200 1.14 

7. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 8,281,500 0.76 

8. CHASE NOMINEE LIMITED 8,192,100 0.75 

9. NORTRUST NOMINEE LTD-CL AC 6,839,500 0.62 

10. น.ส. สุนันท งามอัครกุล 5,733,700 0.52 

 รวม 686,340,587 62.64 
 
ที่มา : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด 
 
 

ผูถือหุนรายใหญ 
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2) กลุมผูถือหุนรายใหญที่โดยพฤติการณมีอิทธิพลตอการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของ
บริษัท 
• บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน) (อินทัช) ประกอบธุรกิจดานการลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และ

เทคโนโลยี โดยการถือหุนและเขาไปบริหารงาน (Holding Company) ปจจุบันการลงทุนของอินทัชสามารถ
จำแนกออกเปน 3 สายธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไรสาย ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจตางประเทศ 
และธุรกิจอื่นๆ โดยอินทัชถือหุนสามัญในบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) จำนวน 450,870,934 หรือคิดเปน 
รอยละ 41.14 ของทุนชำระแลว (ขอมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560) ทั้งนี้ รายชื่อผูถือหุนใหญของอินทัช ณ  
วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ไดแก 

 
 รายชื่อผูถือหุน (1) จำนวนหุนที่ถือ สัดสวนการถือหุน 
   (รอยละ)  

1. Singtel Global Investment Pte. Ltd. (2) 673,348,264 21.00 

2. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 509,766,840 15.90 

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด 438,202,756 13.67 

4. บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส จำกัด (3) 115,485,120 3.60 
 
หมายเหตุ (1) รายชื่อผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนลาสุดเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 จัดทำโดยบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)  

  จำกัด (นายทะเบียนหลักทรัพย) 

 (2) Singtel Global Investment Pte. Ltd. เปนบริษัทยอยทางออมของ Singapore Telecommunications Ltd. 

 (3) ขอมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย สำเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 ของบริษัท  

  แอสเพน โฮลดิ้งส จำกัด เปนบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ถือหุนโดยบริษัท แอนเดอรตั้น อินเวสเมนท พีทีอี แอลทีดี  

  สัญชาติสิงคโปร ในสัดสวนรอยละ 99.99 

 
 
3) ขอตกลงระหวางผูถือหุนใหญ 
 - ไมมี - 
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โครงสรางการถือหุนกลุมอินทัช  

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส  
จำกัด (มหาชน) 1) 

40.45% 

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 1) 

41.14% 

ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไรสาย ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจตางประเทศ 

บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเมนทส พีทีอี  
ลิมิเต็ด 
51.00% 

บริษัท ไอพีสตาร จำกัด 
100% 

บริษัท ไอพีสตาร นิวซีแลนด จำกัด 
100% 

บริษัท ไอพีสตาร ออสเตรเลีย พีทีวาย จำกัด 
100% 

บริษัท ไอพีสตาร โกลเบิล เซอรวิส จำกัด 
100% 

บริษัท สตาร นิวเคลียส จำกัด 
100% 

บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำกัด 
99.99% 

บริษัท ไอพีสตาร (อินเดีย) ไพรเวท จำกัด 
100% 

บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอรวิส จำกัด 
100% 

บริษัท ไอพีสตาร เจแปน จำกัด 
100% 

บริษัท โอไรออน แซทเทลไลท ซิสเทม  
พีทีวาย จำกัด 
100% 

บรษิทั ไอพสีตาร อนิเตอรเนชัน่แนล  
พทีอี ีจำกดั 
100% 

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล  
แซทเทลไลท จำกดั 
100% 

บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส  
จำกัด 
49.00% 

โทรศัพทในตางประเทศ ดาวเทียม 

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน) 1) 

บริษัท ไวรเลส ดีไวซ ซัพพลาย จำกัด 
99.99% 

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) 4) 

80.10% 

บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จำกัด 
99.99% 

บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน)  
99.99% 

บริษัท เอดี เวนเจอร จำกัด (มหาชน)  
99.99% 

บริษัท เยลโล เพจเจส คอมเมอรส จำกัด 
99.94% 

บริษัท แอดวานซ คอนแท็คเซ็นเตอร จำกัด 
99.99% 

บริษัท แอดวานซ เอ็มเปย จำกัด 
99.99% 

บริษัท แอดวานซ เมจิคการด จำกัด 
99.99% 

บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำกัด 
99.99% 

บริษัท ซุปเปอร บรอดแบนด เน็ทเวอรค จำกัด 
99.99% 

บริษัท ไมโมเทค จำกัด 
99.99% 

บริษัท แฟกซ ไลท จำกัด 
99.98% 

บริดจ โมบาย พีทีอี แอลทีดี 
10.00% 

บริษัท ศูนยใหบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท  
จำกัด 
20.00% 

บริษัท แอดวานซ บรอดแบนด เน็ทเวอรค จำกัด 
99.99% 

บริษัท อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จำกัด 
29.00% 

บริษัท อมตะ เน็ทเวอรค จำกัด 
60.00% 

บริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด 
98.55% 

บริษัท แอดวานซ ดาตาเน็ทเวอรค  
คอมมิวนิเคชั่นส จำกัด 
51.00% 
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บริษัท อุคบี จำกัด 
20.94% 

บริษัท กอลฟดิกก จำกัด 
25.00% 

บริษัท อีเวนท ปอป โฮลดิ้งส พีทีอี ลิมิเต็ด 
17.96% 

บริษัท ดีทีวี เซอรวิส จำกัด 
99.99% 

บริษัท ซินโนส จำกัด 
16.67% 

บริษัท เมดิเทค โซลูชั่น จำกัด 
16.66% 

บริษัท เพลยเบสิส พีทีอี ลิมิเต็ด 
15.36% 

บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด 
9.54% 

บริษัท ดิจิโอ (ประเทศไทย) จำกัด 
8.05% 

บริษัท อินทัช มีเดีย จำกัด 
99.99% 

บริษัท ทัช ทีวี จำกัด 
99.99% 

บรษิทั ไอ.ท.ี แอพพลเิคชัน่ส แอนด  
เซอรวสิ จำกดั 
99.99% 

บริษัท ไฮ ช็อปปง จำกัด 
51.00% 

บริษัท ไฮ ช็อปปง ทีวี จำกัด 
99.99% 

บริษัท อารตแวร มีเดีย จำกัด 2) 

99.99% 

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) 2) 

52.92% 

บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิรค 
จำกัด 
100% 

อินเทอรเน็ตและสื่ออื่น 

ธุรกิจอื่นๆ 
Venture Capital 3) อื่นๆ 

1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 2) ปจจุบันหยุดดำเนินกิจการ 3) ไมรวมเงินลงทุนที่เปนตราสารหนี้ 
4) บจก. แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค (เอดับบลิวเอ็น) เขาถือหุน บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ (ซีเอสแอล) ผานการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย คิดเปนรอยละ 80.10 ของ 
 จำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของซีเอสแอล (ขอมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2561 จากแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย (แบบ 256-2) ของเอดับบลิวเอ็นที่นำ 
 สงตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 51 << << 
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1) ขอมูลทั่วไป 
 

1.1) ขอมูลทั่วไปของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 
 

 ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 

 ชื่อยอหลักทรัพย : THCOM 

 หมวดอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี 

 หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 ลักษณะการประกอบธุรกิจ : แบงเปน 3 ธุรกิจหลัก ไดแก 

   1. ธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง 

   2. ธุรกิจอินเทอรเน็ตและสื่อ 

   3. ธุรกิจโทรศัพทในตางประเทศ 

 เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000897 (เดิมเลขที่ บมจ. 163) 

 ที่ตั้งสำนักงานใหญ : เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  

   กรุงเทพมหานคร 10400 

 ที่ตั้งสำนักงานสาขา : (1) เลขที่ 63/21 ถนนรัตนาธิเบศร ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี  

    จังหวัดนนทบุรี 11000 

   (2) เลขที่ 50 หมูที่ 1 ตำบลบอเงิน อำเภอลาดหลุมแกว  

    จังหวัดปทุมธานี 12140 

 ทุนจดทะเบียน : 5,499,884,200.00 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจำนวน 1,099,976,840 หุน  

   (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

 ทุนชำระแลว : 5,480,333,200.00 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจำนวน 1,096,066,640 หุน  

   (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

 มูลคาที่ตราไวตอหุน : 5 บาท 

 โทรศัพท : (66) 2596 5060 

 โทรสาร : (66) 2591 0705 

 เว็บไซตบริษัท : www.thaicom.net 
 
 

ขอมูลทั่วไปและขอมูลสำคัญอื่น 
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1.2) ขอมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป (1) 

 
    

จำนวนหุนที่ มูลคาที่
  สัดสวน 

 ขอมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
ออกจำหนาย ตราไวตอหุน

 ทุนชำระแลว การถือหุน 

       (รอยละ)  
ธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง  
บริษัท ไอพีสตาร จำกัด จัดจำหนายชองสัญญาณ 2,000,000  200,000,000 0.01 2,000,000 100 

(ไอพีสตาร) ดาวเทียมไทยคม 4 ดอลลาร หุน ดอลลาร ดอลลาร 

Trident Chambers, P.O. Box 146,   สหรัฐ  สหรัฐ สหรัฐ 

Road Town, Tortola,    

British Virgin Islands 
 
บริษัท ไอพีสตาร นิวซีแลนด  จัดจำหนายชองสัญญาณ 3,196,133 3,196,133 1 3,196,133 100 

จำกัด (ไอพีเอ็นแซด) ดาวเทียมไทยคม 4 และ ดอลลาร หุน ดอลลาร ดอลลาร 

24 Unity Drive North, Abany,  อุปกรณรับสัญญาณ นิวซีแลนด  นิวซีแลนด นิวซีแลนด 

Auckland 0757, New Zealand ดาวเทียมไทยคม 4 

โทรศัพท (64) 9 414 5920 ในประเทศนิวซีแลนด 

โทรสาร (64) 9 414 5922 
 
บริษัท ไอพีสตาร ออสเตรเลีย  จัดจำหนายชองสัญญาณ 6,950,000 6,950,000 1 6,950,000 100 

พีทีวาย จำกัด (ไอพีเอ) ดาวเทียมไทยคม 4 และ ดอลลาร หุน ดอลลาร ดอลลาร 

5 George Place, Artarmon,  อุปกรณรับสัญญาณ ออสเตรเลีย  ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย 

NSW 2064, Australia ดาวเทียมไทยคม 4 

โทรศัพท (61) 2 8458 0500 ในประเทศออสเตรเลีย 

โทรสาร (61) 2 8006 5592 
 
บริษัท โอไรออน แซทเทลไลท  ใหบริการดาน 13,374,571 1 7,414,217 13,374,571 100 

ซิสเทม พีทีวาย จำกัด (โอเอสเอส) การสื่อสารขอมูลผาน ดอลลาร หุน ดอลลาร ดอลลาร 

(ถือหุนโดย ไอพีเอ รอยละ 100) ดาวเทียมและโซลูชั่น ออสเตรเลีย  ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย 

Level 2, 231 Adelaide Terrace, เพื่อธุรกิจ  5,960,354 1 

Perth, WA 6000, Australia   หุน ดอลลาร 

โทรศัพท (61) 8 9225 7800    ออสเตรเลีย 

โทรสาร (61) 8 9225 7811 
 
บริษัท ไอพีสตาร  จัดจำหนายชองสัญญาณ 20,000 20,000 1 20,000 100 

อินเตอรเนชั่นแนล ดาวเทียมไทยคม 4 และ ดอลลาร หุน ดอลลาร ดอลลาร 

พีทีอี จำกัด (ไอพีไอเอ็น) อุปกรณรับสัญญาณ สิงคโปร  สิงคโปร สิงคโปร 

8 Marina Boulevard #05-02,  ดาวเทียมไทยคม 4 

Marina Bay Financial Centre,  

Singapore 018981 

โทรศัพท (65) 6338 1888 

โทรสาร (65) 6337 5100 
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จำนวนหุนที่ มูลคาที่

  สัดสวน 

 ขอมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
ออกจำหนาย ตราไวตอหุน

 ทุนชำระแลว การถือหุน 

       (รอยละ)  
บริษัท ไอพีสตาร โกลเบิล เซอรวิส  จัดจำหนายชองสัญญาณ 20,000 20,000 1 20,000 100 

จำกัด (ไอพีจีเอส) ดาวเทียมไทยคม 4 ดอลลาร หุน ดอลลาร ดอลลาร 

Intercontinental Trust Limited,   สหรัฐ  สหรัฐ สหรัฐ 

Suite 802, St. James Court, St.  

Denis Street, Port Louis,  

Mauritius 

โทรศัพท (230) 213 9800 

โทรสาร (230) 210 9168  
บริษัท ไอพีสตาร เจแปน จำกัด  จัดจำหนายชองสัญญาณ 100,000,000 10,000 10,000 100,000,000 100 

(ไอพีเจ) ดาวเทียมไทยคม 4 และ เยน หุน เยน เยน 

1231-1 Hio, Oganomachi,  อุปกรณรับสัญญาณ 

Chichibu-gun, Saitama, Japan ดาวเทียมไทยคม 4 

 ในประเทศญี่ปุน  
บริษัท ไอพีสตาร (อินเดีย)  จัดจำหนายอุปกรณรับ 30,000,000 30,000,000 1 30,000,000 100 

ไพรเวท จำกัด (ไอพีไอ) สัญญาณดาวเทียม และ รูป หุน รูป รูป 

208, II FLOOR, ABW TOWER,  บริการใหคำปรึกษา 

M.G. ROAD, IFFCO CHOWK, ดานเทคนิคที่เกี่ยวกับ 

GURGAON - 122002, ดาวเทียม 

Haryana, INDIA  
บริษัท สตาร นิวเคลียส จำกัด  ใหบริการดานวิศวกรรม 50,000 10 1 10 100 

(สตาร) พัฒนาเทคโนโลยี ดอลลาร หุน ดอลลาร ดอลลาร 

Trident Chambers, P.O. Box 146,  การสื่อสารและ สหรัฐ  สหรัฐ สหรัฐ 

Road Town, Tortolar,  อิเล็กทรอนิกส 

British Virgin Islands  
บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำกัด  ใหบริการดานธุรกิจ 1,000,000 100,000 10 250,000 99.99 

(ทีซีบี) กระจายเสียงและ บาท หุน บาท บาท 

เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน  กิจการโทรทัศน 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  

กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท (66) 2596 5060  
บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล  จัดจำหนายชองสัญญาณ 50,000 50,000 1 50,000 100 

แซทเทลไลท จำกัด (ไอเอสซี) ดาวเทียมไทยคม 7 ดอลลาร หุน ดอลลาร ดอลลาร 

Intercontinental Trust Limited,  และไทยคม 8 สหรัฐ  สหรัฐ สหรัฐ 

Level 3, Alexander House,  

35 Cybercity, Ebene, Mauritius  
บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอรวิส จํากัด ใหบริการดานเทคโนโลยี 50,000 50,000 1 12,500 100 

(ทีซีจีเอส)  ดอลลาร หุน ดอลลาร ดอลลาร 

12th Floor,   สหรัฐ  สหรัฐ สหรัฐ 

Standard Chartered Tower, 19,  

Cybercity, Ebene, Mauritius 
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จำนวนหุนที่ มูลคาที่

  สัดสวน 

 ขอมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
ออกจำหนาย ตราไวตอหุน

 ทุนชำระแลว การถือหุน 

       (รอยละ)  
ธุรกิจอินเทอรเน็ตและสื่อ  
บริษัท ดีทีวี เซอรวิส จำกัด (ดีทีวี) จัดจำหนายอุปกรณรับ 398,791,470 39,879,147 10 398,791,470 99.99 

เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน  สัญญาณโทรทัศน บริการ บาท หุน บาท บาท 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  ใหคำปรึกษาและติดตั้ง 

กรุงเทพมหานคร ระบบสำหรับเครือขาย 

โทรศัพท (662) 950-5005 บรอดแบนดแบบ 

โทรสาร (662) 591-0708 ครบวงจร (System 

เว็บไซต www.dtvservice.net Integration)  
บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี  จัดจำหนายอุปกรณรับ 2,400,000,000 1,000 2,400,000 2,400,000,000 100 

เน็ตเวิรค จำกัด (ซีดีเอ็น) สัญญาณโทรทัศน เรียล หุน เรียล เรียล 

9A, Street 271,  ในประเทศกัมพูชา (600,000   (600,000 

Tomnup Teuk quarter,   ดอลลาร   ดอลลาร 

Chamkar Mon district,   สหรัฐ)   สหรัฐ) 

Phnom Penh, Kingdom  

of Cambodia 

โทรศัพท (855) 023 305 990 

โทรสาร (855) 023 994 669 

เว็บไซต www.cdn.com.kh  
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด  ใหบริการดาน 148,628,692.25  594,514,769 0.25 148,628,692.25  42.07 

(มหาชน) (ซีเอสแอล) (ถือหุนโดย อินเทอรเน็ต บาท หุน บาท บาท 

ดีทีวี รอยละ 42.07) (2)  คอมพิวเตอร และ 

เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน  การสื่อสารที่ตอบสนอง 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท ความตองการของลูกคา 

กรุงเทพมหานคร องคกรธุรกิจ 

โทรศัพท (66) 2263 8000 

โทรสาร (66) 2263 8132 

เว็บไซต www.csloxinfo.com  
บริษัท เอดี เวนเจอร จำกัด คัดสรรและนำเสนอ 10,748,130 1,074,813 10 10,748,130 42.07 

(มหาชน) (เอดีวี) (ถือหุนโดย ขอมูลขาวสาร และ บาท หุน บาท บาท 

ซีเอสแอล รอยละ 99.99)  สาระความบันเทิงที่ตรง 

เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน  กับความตองการของ 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท ผูใชบริการผานระบบ 

กรุงเทพมหานคร โทรศัพทเคลื่อนที่ 

โทรศัพท (66) 2262 8888 (Mobile Content 

โทรสาร (66) 2262 8899 Provider) และเครือขาย 

เว็บไซต www.shinee.com อินเทอรเน็ต  

 (Community Portal)  

 รวมถึงบริการผาน 

 แอปพลิเคชั่นตางๆ ผาน 

 ระบบ IOS และ Android  
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จำนวนหุนที่ มูลคาที่

  สัดสวน 

 ขอมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
ออกจำหนาย ตราไวตอหุน

 ทุนชำระแลว การถือหุน 

       (รอยละ) 
 
บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด  นำเสนอสื่อโฆษณาแบบ 156,544,000 15,654,400 10 156,544,000 42.07 
(มหาชน) (ทีเอ็มซี) (ถือหุนโดย ผสมผสานผานสิ่งพิมพ บาท หุน บาท บาท 
ซีเอสแอล รอยละ 99.99)  เว็บไซต คอมพิวเตอร 
เลขที่ 414 พหลโยธิน และโทรศัพทมือถือ 
แขวงสามเสนใน สำหรับผูใชบริการภาค 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ธุรกิจและรายบุคคล 
โทรศัพท (66) 2262 8888 
โทรสาร (66) 2262 8899 
เว็บไซต www.teleinfomedia.co.th 
 www.yellowpages.co.th 
 www.typlive.com  
บริษัท เยลโล เพจเจส คอมเมอรส ดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณา 100,000 10,000 10 100,000 42.07 
จำกัด (วายพีซี) (ถือหุนโดย  ออนไลน บาท หุน บาท บาท 
ทีเอ็มซี รอยละ 99.94) 
เลขที่ 1126/2 อาคารวานิช 2 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม   
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี   
กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท (66) 2262 8888 
โทรสาร (66) 2262 8823  
ธุรกิจโทรศัพทในตางประเทศ  
บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเมนทส ประกอบธุรกิจหลัก 14,658,000 14,658,000 1 14,658,000 51 
พีทีอี ลิมิเต็ด (เชน) ในการลงทุนดาน ดอลลาร หุน ดอลลาร ดอลลาร 
8 Marina Boulevard #05-02,  การสื่อสารโทรคมนาคม สิงคโปร  สิงคโปร สิงคโปร 
Marina Bay Financial Centre,  ในระดับนานาชาติ 
Singapore 018981 
โทรศัพท (65) 6338 1888 
โทรสาร (65) 6337 5100  
บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส  ใหบริการโทรศัพท 96,840,000 96,840,000 1 96,840,000 24.99 
จำกัด (แอลทีซี) (ถือหุนโดย เชน พืน้ฐาน โทรศพัทเคลือ่นที ่ ดอลลาร หุน ดอลลาร ดอลลาร 
รอยละ 49) โทรศัพทสาธารณะ สหรัฐ  สหรัฐ สหรัฐ 
Lanexang Avenue 0100,  โทรศพัทระหวางประเทศ 
Vientiane, Lao People’s  และอินเทอรเน็ต 
Democratic Republic 
โทรศัพท (856) 2121 6465-6 
โทรสาร (856) 2121 9690 

 
หมายเหตุ (1) ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 (2) บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จำกัด (เอดับบลิวเอ็น) เขาถือหุนในบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) (ซีเอสแอล)  
  ผานการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย คิดเปนรอยละ 80.10 ของหุนที่ออกและชำระแลวของซีเอสแอล (ขอมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2561  
  จากแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย (แบบ 256-2) ของเอดับบลิวเอ็น ที่นำสงตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ 
  ตลาดหลักทรัพย 

 
 
2) ขอมูลสำคัญอื่น 
 
 - ไมมี - 
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ประวัติความเปนมาของบริษัท 
 
บริษัทกอตั้งเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2534 โดยบริษัท  
อินทัช โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน) (อินทัช) (เดิมชื่อ บริษัท 
ชิน คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)) บริษัทเปนผูใหบริการ
ดานโทรคมนาคมผานดาวเทียมภายใตสัญญาดำเนิน
กิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศระหวางบริษัทกับ
กระทรวงคมนาคม (ปจจุบันอำนาจการดูแลสัญญานี้ได
ถูกโอนไปอยูภายใตกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม) เปนระยะเวลา 30 ป สิ้นสุดสัญญาในป 2564  
โดยทำหนาที่จัดสรางจัดสงดาวเทียมขึ้นสูวงโคจรเพื่อให
บริการชองสัญญาณดาวเทียม โดยตองจายผลประโยชน
ตอบแทนแกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
(กระทรวงดิจิทัลฯ) ในอัตรารอยละของรายไดคาบริการ
ชองสัญญาณดาวเทียมที่ไดรับหรืออยางนอยเทากับ
จำนวนเงินขั้นต่ำที่ระบุไวในสัญญา และตองสงมอบ
ดาวเทียม สถานีควบคุมดาวเทียม รวมทั้งอุปกรณตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจดังกลาว ใหเปนกรรมสิทธิ์
ของกระทรวงดิจิทัลฯ เมื่อไดดำเนินการกอสรางและติด
ตั้งเรียบรอยแลว  
 
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2534 พระบาทสมเด็จพระปรมิน 
ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกลาฯ พระราชทานนาม

ดาวเทียมสื่อสารแหงชาติดวงแรกของโครงการอยางเปน
ทางการวา “ไทยคม” (THAICOM) มาจากคำวา Thai 
Communications หรือ ไทยคมนาคม เพื่อเปนสัญลักษณ
เชื่อมโยงประเทศไทยกับเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม 
บริษัทประสบผลสำเร็จในการจัดสงและใหบริการ
ดาวเทียมไทยคมเปนจำนวนทั้งสิ้น 8 ดวง ไดแก ดาวเทียม
ไทยคม 1 ไทยคม 2 ไทยคม 3 (ดาวเทียมไทยคม 1 - 3  
ไดปลดระวางเปนที่เรียบรอยแลว) ไทยคม 4 ไทยคม 5 
ไทยคม 6 ไทยคม 7 และลาสุดดาวเทียมไทยคม 8 (จัดสง
ขึ้นสูวงโคจรเปนที่เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 
2559 ตามเวลาประเทศไทย) 
 
นอกจากนี้ บริษัทยังมีการขยายการประกอบธุรกิจไปยัง
ธุรกิจการใหบริการอินเทอรเน็ต ธุรกิจการใหบริการ
โทรศัพท และธุรกิจใหบริการจำหนายอุปกรณจานรับ
สัญญาณดาวเทียม ในป 2540 2543 และ 2550 ตามลำดับ 
 
บริษัทไดเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2537 โดยมีบริษัท 
อินทัช โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน) เปนผูถือหุนรายใหญ  
มีสัดสวนการถือหุนในบริษัท ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560 
รอยละ 41.14 
 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของกลุมบริษัทในชวง 3 ปที่ผานมา 
 

ป 2560 
 
มีนาคม • ในการประชุมสามัญประจำปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ผูถือหุนมีมติอนุมัติ

การจัดสรรกำไรเปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.70 บาท เปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 767 ลานบาท 
เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 

 
เมษายน • เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 บริษัทไดรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 บริษัทที่มีระบบการบริหารงาน

คุณภาพ (Quality Management System) และ ISO 22301:2012 ใบรับรองการตรวจประเมินระบบ 
การบริการความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System: BCMS) เปนปที่ 2 
ติดตอกัน ซึ่งสะทอนถึงการบริหารงานของบริษัทที่มีศักยภาพที่แข็งแกรง และการบริหารจัดการที่มี
คุณภาพ มีความเตรียมพรอมและมีแผนฉุกเฉินรองรับเพื่อปองกันความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ 

 
สิงหาคม • บริษัทไดรับการยืนยันการจัดอันดับเครดิตองคกรและหุนกูไมดอยสิทธิไมมีหลักประกันจาก ทริส

เรทติ้ง ที่ระดับ “A-” ดวยแนวโนม “Stable” ตอเนื่องเปนปที่ 4 โดยผลการจัดอันดับของทริสเรทติ้งที่
ระดับ “A-” ในป 2560 นั้น พิจารณาจากความแข็งแกรงของสถานะทางการตลาดของบริษัทในการ
เปนผูนำการใหบริการธุรกิจโทรคมนาคมผานดาวเทียม สถานะทางการเงินและการมีสภาพคลองที่
พอเพียง รวมถึงภาระหนี้ของบริษัทที่จัดอยูในระดับปานกลาง 
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* ดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) (ซีเอสแอล) (บริษัทรวมถือหุนโดย บริษัท ดีทีวี  

 จำกัด) เพิ่มเติมไดจากแบบแสดงรายงานขอมูลประจำป 2560 (แบบ 56-1) ของ ซีเอสแอล ซึ่งสามารถดาวนโหลดไดที่ www.set.or.th 
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พฤศจิกายน • เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 บริษัทไดรับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการอยู

ในเกณฑ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว เปนปที่ 5 ติดตอกัน (2556-2560) จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ซึ่งมาจากการที่บริษัทไดปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจอยางถูกตอง ยึดมั่นนโยบาย
ตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางครบถวนและรอบดานของการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทยังได
รับคัดเลือกใหอยูในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ หุนยั่งยืน ประจำป 2560 
ตอเนื่องเปนปที่ 3 ติดตอกัน การไดรับการคัดเลือกดังกลาว สะทอนการเปนบริษัทที่มีการดำเนิน
ธุรกิจอยางสมดุลระหวางผลประกอบการทางการเงิน และความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย ตลอด
จนสามารถนำประเด็นดานสิ่งแวดลอม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ Environment Social and 
Governance : ESG ไปใชเปนกลไกในการพัฒนาธุรกิจสูความยั่งยืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 • ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 บริษัทไดรับอนุมัติจาก 
ผูถือหุนในการขายหุนสามัญทั้งหมดที่ บริษัท ดีทีวี เซอรวิส จำกัด (ดีทีวี) (บริษัทยอยของบริษัท)  
ถืออยูใน บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) (ซีเอสแอล) จำนวน 250,099,990 หุน หรือ 
คิดเปนรอยละ 42.07 ของหุนที่ออกและชำระแลวทั้งหมดของซีเอสแอล ใหแกบริษัท แอดวานซ 
ไวรเลส เน็ทเวอรค จำกัด (เอดับเบิ้ลยูเอ็น) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 
จำกัด (มหาชน) (เอไอเอส) ในราคาเสนอซื้อ 7.80 บาทตอหุน คิดเปนมูลคารายการเทากับ 1,950.78 
ลานบาท โดยผานการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) 
ที่ดำเนินการโดยเอดับเบิ้ลยูเอ็น 

 
 

ป 2559 
 
มกราคม • วันที่ 19 มกราคม 2559 บริษัทไดดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ไอพีสตาร (อินเดีย) ไพรเวท 

จำกัด (ไอพีไอ) ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 30 ลานรูปอินเดีย แบงออกเปนหุนสามัญจำนวน 30 ลานหุนๆ ละ 
1 รูปอินเดีย ซึ่งไดชำระแลวทั้งจำนวน โดยบริษัทมีสัดสวนในการถือหุน 30 ลานหุน หรือคิดเปน 
รอยละ 100 

 
มีนาคม • วันที่ 30 มีนาคม 2559 การประชุมสามัญผูถือหุนมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,074,300 

หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท รวม 5,371,500 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ซื้อหุนสามัญ บรษิัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 

 • ในการประชุมสามัญประจำปของผูถือหุนของบริษัทดังกลาว ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเปน
เงินปนผลในอัตราหุนละ 0.65 บาท เปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 712 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจายให
แกผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 

 
พฤษภาคม • เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไอพีสตาร นิวซีแลนด จำกัด  

(ไอพีเอ็นแซด) ไดอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 8.51 ลานดอลลารนิวซีแลนด เปน 3.20  
ลานดอลลารนิวซีแลนด ไอพีเอ็นแซด ไดจายคืนเงินลดทุน จำนวน 5.32 ลานดอลลารนิวซีแลนด  
ใหแก ผูถือหุนในเดือนมิถุนายน 2559 

 • เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 (ตามเวลาประเทศไทย) บริษัทประสบความสำเร็จในการจัดสงดาวเทียม
ไทยคม 8 ขึ้นสูวงโคจร ดวยจรวดขนสงฟอลคอน 9 ของบริษัท สเปซ เอ็กซพลอเรชั่น เทคโนโลยีส 
คอรปอเรชั่น ณ แหลมคานาเวอรัล รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยดาวเทียมไทยคม 8 ถือเปน
หนึ่งในกลยุทธการสรางความพรอมในดานปริมาณชองสัญญาณดาวเทียมและการขยายธุรกิจ  
เพื่อรองรับความตองการของลูกคาทั้งในตลาดไทยและตางประเทศ โดยเพิ่มจำนวนชองสัญญาณ
สำหรับการเปลี่ยนผานไปสูเทคโนโลยีโทรทัศนความคมชัดสูง (HD) และความคมชัดสูงพิเศษ  
(Ultra HD) 
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มิถุนายน • เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 บริษัทไดรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 22301:2012 (Business 
Continuity Management System: BCMS) ซึ่งเปนมาตรฐานการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจจาก
สถาบัน British Standard Institution (BSI) เพื่อรับรองวาบริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี มีการเตรียม
ความพรอม และมีแผนฉุกเฉินในการปองกันความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนการสรางความ
เชื่อมั่นวาบริษัทจะสามารถดำเนินภารกิจสำคัญในการเชื่อมตอโครงขายการสื่อสารไดอยางตอเนื่อง
ในทุกสภาวการณ อันจะเปนประโยชนตอการรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ สงเสริมสังคมและ 
สิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน 

 • เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 บริษัทไดรับการจัดอันดับใหเปนบริษัทไทยที่มีความโดดเดนประจำป 
2559 จากนิตยสาร FinanceAsia นิตยสารการเงินการลงทุนที่ไดรับความเชื่อถืออยางกวางขวาง 
ในภูมิภาคเอเชีย โดยไดรับการจัดอันดับ 2 ดาน คือ อันดับ 3 ในดาน “Best Mid-Cap” และอันดับ 4  
ในดาน “Best CSR” จากการสำรวจความคิดเห็นในกลุมนักลงทุนและนักวิเคราะหชั้นนำ โดยไดเปน
บริษัทไทยที่มีความโดดเดนทั้งในดานการดำเนินงานและการเปนองคกรที่มคีวามรับผิดชอบตอสังคม 
โดยแสดงถึงภาวะผูนำในธุรกิจดาวเทียม 

 
กรกฎาคม • เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 บริษัทไดรับรางวัลเกียรติยศ “Investor’s Choice Award 2016” ครั้งที่ 3 

ในฐานะที่บริษัทเปนบริษัทจดทะเบียนที่สามารถทำคะแนนผานเกณฑเต็ม 100% ตอเนื่องยาวนาน
เปนปที่ 4 ติดตอกัน (2556-2559) สะทอนเจตนารมณที่มุงมั่นในการใหความสำคัญกับผูถือหุนอยาง
สูงสุด และมีการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยม ทั้งในดานการจัดการประชุมใหญสามัญประจำปของบริษัท 
การเปดเผยขอมูลแกผูถือหุนอยางโปรงใส และการใหความเทาเทียมกนักับผูถือหุน 

 • ผลการทบทวนอันดับเครดิตองคกรและตราสารหนี้ ประจำป 2559 โดยทริสเรทติ้ง บริษัทยังคงถูกจัด
อันดับที่ระดับ “A-” ติดตอกันเปนปที่สาม โดยอันดับดังกลาวสะทอนถึงความแข็งแกรงของบริษัท 
ในฐานะผูใหบริการธุรกิจสื่อสารดาวเทียมเพียงรายเดียวในประเทศไทยและผูนำในตลาดดาวเทียม
แบบบรอดแบนดที่ใหบริการครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟก รวมถึงกระแสเงินสดที่เพียงพอ 
และความยืดหยุนทางการเงินที่ดี ในสวนของแนวโนมอันดับเครดิตยังคงอยูที่ “Stable” หรือ “คงที่” 
ซึ่งสะทอนถึงความสามารถในการแขงขันและการรักษาผลงานดำเนินงานที่ดีและมีเสถียรภาพเอาไว
ไดอยางตอเนื่อง 

 
กันยายน • เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 บริษัทรวมมือกับ บริษัท กันตนา กรุป จำกัด (มหาชน) เดินหนาเปน 

ผูนำเทรนดใหมของรายการโทรทัศนที่ใหผูชมไดมีสวนรวมกับรายการในแบบอินเตอรแอคทีฟ  
โดยเตรียมเปดบริการแอปพลิเคชั่น “Kantana Play” ที่พรอมใหบริการความสนุกครบทุกองศาฉบับ
พกพาบนสมารทดีไวซกอนการออกอากาศรายการ The Face Thailand Season 3 โดยแอป 
พลิเคชั่นบนสมารทดีไวซดังกลาวถือเปนเทรนดของธุรกิจบรอดคาสตแหงอนาคต ที่จะทำใหผูบริโภค
เขาถึงคอนเทนตเพิ่มเติม จากรายการโทรทัศนที่รับชม หรือมีสวนรวมไดบนสมารทดีไวซตางๆ  
เชน โทรศัพทสมารทโฟน แทบเล็ต เปนตน 

 
ตุลาคม • ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไอพีสตาร จำกัด (ไอพีสตาร) เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559  

คณะกรรมการมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลแกผูถือหุนเปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 21 ลานดอลลารสหรัฐ 
 
พฤศจิกายน • บริษัทไดรับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มกีารกำกับดูแลกิจการอยูในเกณฑ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว 

เปนปที่ 4 ติดตอกัน (2556-2559) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการ
สนับสนุนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ
ของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำป 2559 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 
2016 : CGR) 
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ธันวาคม • เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 บริษัทไดดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ทีซี โกลเบิล เซอรวิส จำกัด  
(ทีซีจีเอส) ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 50,000 ดอลลารสหรัฐ แบงออกเปนหุนสามัญจำนวน 50,000 หุน 
มูลคาหุนละ 1 ดอลลารสหรัฐ ซึ่งบริษัทมีสัดสวนในการถือหุน 50,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ 100 

 • เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติใหปดกิจการของบริษัท สเปซโคด 
แอล แอล ซี (สเปซ) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท โดยสเปซไดชำระเงินคืนทุนใหกับผูถือหุนแลว  
และอยูระหวางการจดทะเบียนเลิกกิจการ ทั้งนี้ สเปซเปนบริษัทยอยที่มีการดำเนินงานที่เกี่ยวของ 
กับดาวเทียมบรอดแบนดไทยคม 4 โดยบริษัทไดปรับโครงสรางกลุมโดยการโอนยายการดำเนินงาน 
ดังกลาวไปไวภายใตบริษัทยอยอื่นเพื่อลดการดำเนินงานที่ซ้ำซอน 

 
ป 2558 

 
มกราคม • เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 คณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต  

ไดมีมติใหบริษัทผานการรับรองการขอเปนสมาชิกแนวรวมฯ ซึ่งไทยคมเปนบริษัทในลำดับที่ 92  
ที่ไดรับการรับรองดังกลาว 

 
กุมภาพันธ • เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2558 บริษัทไดรับการรับรองในฐานะสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชน

ไทยในการตอตานทุจริต จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งเปนผลจากการที่
บริษัทไดยึดมั่นการดำเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตย โปรงใส และเปนธรรม ภายใตหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดีและจรรยาบรรณ เพื่อตอตานการคอรรัปชั่นอยางตอเนื่อง 

 
มีนาคม • เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 การประชุมสามัญผูถือหุนมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน  

1,085,300 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท รวม 5,426,500 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสำคัญ
แสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 
2558 

 
มิถุนายน • เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 บริษัทไดพัฒนานวัตกรรมและเปดตัวการใหบริการ “2nd Screen”  

แอปพลิเคชั่นบนสมารทดีไวซ (Smart Device) ที่สรางมิติใหมใหกับการรับชมรายการโทรทัศนหรือ
ภาพยนตร เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและไลฟสไตลของผูชมอยางตอเนื่อง 

 
กรกฎาคม • เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ผลการจัดอันดับ Top Fixed Satellite Service Operators ของบริษัท 

SpaceNews สื่อหนังสือพิมพรายสัปดาหและออนไลนดานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอวกาศ (Space 
Industry) ประจำป 2557 บริษัทไดรับการจัดอันดับใหอยูในอันดับที่ 8 ของโลกในดานของรายได  
เพิ่มขึ้นสองอันดับจากอันดับที่ 10 ในป 2556 ซึ่งเปนผลจากการจัดสงดาวเทียมไทยคม 6 และไทยคม 7 
ขึ้นสูวงโคจร และการเพิ่มขึ้นของอัตราการใชงาน Utilization ของดาวเทียมบรอดแบนดไทยคม 4 

 
สิงหาคม • เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 กระทรวงกลาโหมและบริษัทไดลงนามบันทึกความรวมมือดานการ

สื่อสารดาวเทียม โดยความรวมมือดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อรวมกันเสริมสรางศักยภาพและพัฒนา
ขีดความสามารถทางดานการสื่อสารผานดาวเทียม รวมถึงการศึกษาความเปนไปไดในการดำเนิน
โครงการดาวเทียมสื่อสารรวมกันระหวางภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะชวยเพิ่มขีดความสามารถทั้งใน
ดานกำลังพล เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพื่อใหสามารถนำประโยชนไปใชในการปฏิบัติ
ภารกิจทางดานความมั่นคงและภารกิจอื่นๆ ของภาครัฐ ซึ่งจะเปนประโยชนสูงสุดของประเทศตอไป 

 
ตุลาคม • บริษัทประกาศแตงตั้ง นายไพบูลย ภานุวัฒนวงศ ใหดำรงตำแหนงประธานเจาหนาที่บริหารและ

กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 
 • เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 บริษัทไดรับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหเปน  

“หุนยั่งยืน” โดยอยูในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment 2015 บริษัทเปนหนึ่งในบริษัท 
จดทะเบียนที่สามารถผานเกณฑการประเมินดวยความยั่งยืน ตามแนวทาง Global Reporting 
Initiatives (GRIs) โดยพิจารณาจากขอมูลการดำเนินงานทั้ง 3 ดานของ ESG ไดแก สิ่งแวดลอม  
สังคม และบรรษัทภิบาล 
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 • เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 บริษัทสามารถรักษามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย 
ในระดับ “ดีเลิศ” ตอเนื่องกันเปนปที่ 3 (2556-2558) จากผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัท 
จดทะเบียนไทยประจำป 2558 ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยการสนับสนุน
จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยบริษัทเปน 1 ใน 55 บริษัทจดทะเบียนที่ไดรับการจัดอันดับ
ดังกลาว จากการสำรวจบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้นรวม 588 แหง 

 • เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเมนทส พีทีอี จำกัด (เชน) และรัฐบาลของ  
สปป. ลาว ไดลงนามในขอตกลงในการขยายเวลาของสัญญารวมทุนและสัญญาอนุญาตใหดำเนินการ
ในการใหบริการทางดานโทรคมนาคมใน สปป. ลาว ซึ่งมีผลให บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส 
จำกัด (แอลทีซี) บริษัทรวมคาที่บริษัทถือหุนผานเชน ไดรับการตออายุสิทธิในการใหบริการทางดาน
โทรคมนาคมใน สปป. ลาว ตอไปอีก 25 ป จนถึงป 2589 

 • เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 บริษัทยังไดรับการจัดอันดับใหเปนบริษัทจดทะเบียนที่ไดคะแนน ASEAN 
CG Scorecard สูงสุด 50 อันดับแรก (ASEAN TOP50 PLCs) ประจำป 2558 และไดรับรางวัล 
บริษัทจดทะเบียนไทยที่มีพัฒนาการทางดาน CG โดดเดนสูงสุด 2 อันดับแรกของประเทศไทย  
(TOP2 Outstanding Achievement Awards - Thailand) ประจำป 2558 จาก ASEAN Capital  
Market Forum (ACMF) ถือเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการบริหารงาน และคุณภาพ
ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท 

 
พฤศจิกายน • วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยไดรวมกับ 6 องคกรเอกชน 

ชั้นนำ ไดแก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม 
แหงประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย  
จัดงานมอบประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแหงป 2558 ใหแกคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการของบริษัทไดรับรางวัล “คณะกรรมการ 
แหงป-ดีเดน” (Board of the Year) ติดตอกันเปนครั้งที่ 3 สงผลใหบริษัทไดรับการประกาศเกียรติคุณ
พิเศษสำหรับ “คณะกรรมการบริษัทที่มีผลงานดีตอเนื่อง” นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทยังไดรับการประกาศใหเปน “คณะกรรมการตรวจสอบแหงป” โดยรางวัลที่ไดรับจากองคกร 
ชั้นนำเหลานี้ลวนแสดงใหเห็นวาพันธกิจของกรรมการในการขับเคลื่อนดานธรรมาภิบาลนั้นประสบ
ความสำเร็จและเปนการสรางความเชื่อมั่นใหกับผูถือหุนและนักลงทุนของบริษัท 
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัทประกอบธุรกิจในกลุมธุรกิจหลัก 3 กลุม คือ (1) 
ธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง (2) ธุรกิจอินเทอร
เน็ตและสื่อ และ (3) ธุรกิจโทรศัพทในตางประเทศ ซึ่ง
บริษัทจะเนนการลงทุนระยะยาว โดยพิจารณาจากปจจัย
พื้นฐานของธุรกิจที่จะเขาไปลงทุนรวมถึงแนวโนมของ
ธุรกิจนั้นๆ เปนสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการ
ลงทุนในสัดสวนที่มากพอเพื่อใหสามารถมีอำนาจในการ
บริหารจัดการและกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจใน
บริษัทยอยและบริษัทรวมนั้นๆ 
 
1. ธุรกิจดาวเทียมและบริการเกี่ยวเนื่อง 
 บริษัทเปนผูใหบริการและดำเนินโครงการดาวเทียม

สื่อสารแหงชาติภายใตสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียม
สื่อสารภายในประเทศระหวางบริษัทกับกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปจจุบัน
เปลี่ยนชื่อเปนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม) (“กระทรวงฯ”) เปนระยะเวลา 30 ป สิ้นสุด 
ป พ.ศ. 2564 จนถึงปจจุบันบริษัทไดจัดสงดาวเทียม
ขึ้นสูวงโคจรแลวจำนวนทั้งสิ้น 8 ดวง คือ ดาวเทียม
ไทยคม 1 ไทยคม 2 ไทยคม 3 (ดาวเทียมไทยคม 1 - 3 
ไดปลดระวางเปนที่เรียบรอยแลว) ไทยคม 4 ไทยคม 5 
ไทยคม 6 ไทยคม 7 และลาสุดไทยคม 8 

 
 นอกจากสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายใน

ประเทศดังกลาว บริษัทยังไดรับใบอนุญาตจากคณะ
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (“กสทช.”) ดังนี้ 
• ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่

หนึ่ง(1) เปนเวลา 5 ป นับจากวันที่ 16 สิงหาคม 
2559 ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2564 

• ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่
สาม(2) เพื่อใหบริการโครงขายสื่อสารผาน
ดาวเทียม (Satellite Network Operator) ใน
ลักษณะใหบริการเชาชองสัญญาณดาวเทียม 
(Transponder) เปนเวลา 20 ป นับจากวันที่ 26 
มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2575 

• ใบอนุญาตใหบริการอินเทอรเน็ตแบบที่หนึ่ง  
เพื่อใหบริการอินเทอรเน็ตเคลื่อนที่ผานดาวเทียม 
และบริการ Co-location ภายใตขอบเขตของ 
ใบอนุญาตการใหบริการอินเทอรเน็ตแบบที่หนึ่ง 
ประเภทไมมีโครงขายเปนของตนเอง เปนเวลา  
5 ป นับจากวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่  
6 พฤษภาคม 2563 

 
 

หมายเหตุ 

(1) ใบอนุญาตแบบที่หนึ่ง ไดแก ใบอนุญาตสำหรับผูประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไมมีโครงขายโทรคมนาคมเปนของตนเอง และเปน

กิจการที่มีลักษณะสมควรใหมีการบริการไดโดยเสรี 

(2) ใบอนุญาตแบบที่สาม ไดแก ใบอนุญาตสำหรับผูประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงขายเปนของตนเอง ซึ่งเปนการประกอบกิจการ

ที่มีวัตถุประสงคในการใหบริการแกบุคคลทั่วไปจำนวนมาก หรืออาจมีผลกระทบโดยนัยสำคัญตอการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม 

หรืออาจกระทบตอประโยชนสาธารณะ หรือมีเหตุจำเปนตองคุมครองผูบริโภคเปนพิเศษ 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ และโครงสรางรายได 
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บริษัทไดจัดตั้งบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคาขึ้น เพื่อใหบริการสื่อสารดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง 
ตางๆ ดังนี้ 
 
 บริษัท ประเภทธุรกิจ 
 
บริษัท ไอพีสตาร จำกัด จัดจำหนายชองสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4  
บริษัท ไอพีสตาร นิวซีแลนด จำกัด จัดจำหนายชองสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 และอุปกรณรับ 
 สัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศนิวซีแลนด  
บริษัท ไอพีสตาร ออสเตรเลีย พีทีวาย จำกัด จัดจำหนายชองสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 และอุปกรณรับ 
 สัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศออสเตรเลีย  
บริษัท โอไรออน แซทเทลไลท ซิสเทม  ใหบริการดานการสื่อสารขอมูลผานดาวเทียมและโซลูชั่นเพื่อ 
พีทีวาย จำกัด  ธุรกิจ  
บริษัท ไอพีสตาร อินเตอรเนชั่นแนล พีทีอี จำกัด จัดจำหนายชองสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 และอุปกรณรับ 
 สัญญาณดาวเทียมไทยคม 4  
บริษัท ไอพีสตาร โกลเบิล เซอรวิส จำกัด จัดจำหนายชองสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4  
บริษัท ไอพีสตาร เจแปน จำกัด จัดจำหนายชองสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 และอุปกรณรับ 
 สัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศญี่ปุน  
บริษัท ไอพีสตาร (อินเดีย) ไพรเวท จำกัด จัดจำหนายอุปกรณรับสัญญาณดาวเทียม และบริการใหคำปรึกษา 
 ดานเทคนิคที่เกี่ยวกับดาวเทียม  
บริษัท สตาร นิวเคลียส จำกัด ใหบริการดานวิศวกรรมพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารและ 
 อิเล็กทรอนิกส   
บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำกัด ใหบริการดานธุรกิจกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน โดยไดรับ 
 ใบอนุญาตจาก กสทช. ดังนี้ 
 1. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน ประเภท 
  โครงขายเพื่อใหบริการโครงขายการกระจายเสียงหรือ 
  โทรทัศนที่ไมใชคลื่นความถี่ ระดับชาติ เปนเวลา 15 ป นับจาก 
  วันที่ 4 มีนาคม 2556 ถึง 3 มีนาคม 2571 
 2. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เพื่อให 
  บริการโครงขายโทรคมนาคมเพื่อเชาใชและเพื่อใหบริการ 
  โทรคมนาคม (Network Provider and Service Provider)  
  เปนเวลา 15 ป นับจากวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 สิ้นสุดวันที่  
  9 พฤศจิกายน 2573  
บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แซทเทลไลท จำกัด จัดจำหนายชองสัญญาณดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8  
บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอรวิส จำกัด ใหบริการดานเทคโนโลยี 
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2. ธุรกิจอินเทอรเน็ตและสื่อ 
 บริษัทเปนผูใหบริการอินเทอรเน็ตและสื่อ ผานบริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคาของบริษัท ดังนี้ 
 
 บริษัท ประเภทธุรกิจ 
 
บริษัท ดีทีวี เซอรวิส จำกัด จัดจำหนายอุปกรณรับสัญญาณดาวเทียม บริการใหคำปรึกษาและ 
 ติดตั้งระบบสำหรับเครือขายบรอดแบนดแบบครบวงจร (System  
 Integration) โดยไดรับใบอนุญาตจาก กสทช. ดังนี้ 
 1. ใบอนุญาตการใหบริการอินเทอรเน็ตแบบที่หนึ่ง เพื่อให 
  บริการอินเทอรเน็ต ประเภทไมมีโครงขายโทรคมนาคมเปน 
  ของตนเองใหแกลูกคาโดยตรง เปนเวลา 5 ป นับจากวันที่ 18  
  ตุลาคม 2557 ถึง 17 ตุลาคม 2562 
 2. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน เพื่อให 
  บริการโครงขายกระจายเสียงหรือโทรทัศนที่ไมใชคลื่นความถี่  
  ระดับชาติ เปนเวลา 15 ป นับจากวันที่ 21 มกราคม 2556 ถึง 
  วันที่ 20 มกราคม 2571 
 3. ใบอนุญาตใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน เพื่อใหบริการ 
  กระจายเสียงหรือโทรทัศน ชองรายการ  
บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิรค จำกัด จัดจำหนายอุปกรณรับสัญญาณโทรทัศน ในประเทศกัมพูชา  
บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จำกัด ใหบริการอินเทอรเน็ตในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
 ประชาชนลาว  
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) ใหบริการดานอินเทอรเน็ต คอมพิวเตอร และการสื่อสารที่ตอบ 
 สนองความตองการของลูกคาองคกรธุรกิจ โดยไดรับใบอนุญาต 
 จาก กสทช. ดังนี้ 
 1. ใบอนุญาตการใหบริการอินเทอรเน็ต แบบที่หนึ่ง เปนเวลา  
  5 ป นับจากวันที่ 8 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2562 
 2. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง เปนเวลา  
  5 ป นับจากวันที่ 11 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 
 3. ใบอนุญาตการใหบริการอินเทอรเน็ตเกตเวยระหวางประเทศ  
  และบริการชุมสายอินเทอรเน็ต แบบที่สอง ที่มีโครงขายเปน 
  ของตนเอง เปนเวลา 5 ป นับจากวันที่ 26 เมษายน 2560 ถึง 
  วันที่ 25 เมษายน 2565 
 4. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เปนเวลา  
  15 ป นับจากวันที่ 20 ธันวาคม 2550 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2565  
บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) นำเสนอสื่อโฆษณาแบบผสมผสานผาน สิ่งพิมพ เว็บไซต  
 คอมพิวเตอร และโทรศัพทมือถือ สำหรับผูใชบริการรายบุคคล 
 และภาคธุรกิจ รวมถึงใหบริการธุรกิจคอลเซ็นเตอร  
บริษัท เอดี เวนเจอร จำกัด (มหาชน) คัดสรรและนำเสนอขอมูลขาวสาร และสาระความบันเทิงที่ตรง 
 กับความตองการของผูใชบริการผานระบบโทรศัพทเคลื่อนที่  
 (Mobile Content Provider) และเครือขายอินเทอรเน็ต (Community  
 Portal) 
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3. ธุรกิจโทรศัพทในตางประเทศ 
 บริษัทเปนผูใหบริการธุรกิจโทรศัพทผาน บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเมนทส พีทีอี จำกัด (เชน) ซึ่งเปนกิจการรวมคา

ของบริษัท ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคมใน
ตางประเทศ ซึ่งปจจุบันมีการลงทุน 1 บริษัท ไดแก บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จำกัด ซึ่งเปนกิจการรวมคากับ
รัฐบาลของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยไดรับสิทธิในการดำเนินธุรกิจโทรคมนาคมใน
ประเทศลาวเปนเวลา 25 ป สิ้นสุดป 2564 นอกจากนี้ รัฐบาลลาวและเชน ยังไดลงนามสัญญารวมทุนฉบับใหมเพื่อ
ตอสัมปทานอีก 25 ป โดยเริ่มจากป 2565 ถึงป 2589 

 
 บริษัท ประเภทธุรกิจ 
 
บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จำกัด ใหบริการโทรศัพทพื้นฐาน โทรศัพทเคลื่อนที่ โทรศัพทสาธารณะ  
 โทรศัพทระหวางประเทศ และอินเทอรเน็ต 
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โครงสรางรายได 
 
โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอย สำหรับป 2559  และ 2560 มีดังนี้ 

หนวย : ลานบาท  
 ผลิตภัณฑ / บริการ ดำเนินการโดย 2560 2559  
 รายได รอยละ รายได รอยละ  
บริการสื่อสารดาวเทียม ไทยคม 6,475 89.58 8,414 93.69 
และบริการที่เกี่ยวเนื่อง ทีซี บรอดคาสติ้ง 
 และบริษัทในกลุมธุรกิจไอพีสตาร  
บริการอินเทอรเน็ตและสื่อ ดีทีวี เซอรวิส 299 4.14 310 3.45 
 แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิรค  
ตัดรายการระหวางสวนงาน  -85 -1.18 -82 -0.91  
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 152 2.11 152 1.69  
รายไดอื่น  387 5.36 188 2.09  
รวมรายได  7,228 100.00 8,981 100.00 

 
 
รายไดจากการขายและบริการจำแนกตามสวนงานทางภูมิศาสตร สำหรับป 2559 และ 2560 มีดังนี้ 
 
 รายชื่อประเทศ 2560 2559  
ไทย 3,377 4,328 
จีน 217 299 
อินเดีย 686 706 
ญี่ปุน 834 631 
พมา 365 529 
ประเทศอื่นๆ 1,209 2,148  
รวม 6,689 8,642 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
แบงออกเปน 3 กลุมธุรกิจหลัก ดังนี้ 
 
1. ธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง 
 
1.1 บริการสื่อสารดาวเทียมและบริการที่ เกี่ยวเนื่อง 
ดำเนินการโดย บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) และ
บริษัทกลุมไอพีสตาร 
 
ดาวเทียมไทยคม 
ดาวเทียมไทยคม แบงกลุมออกเปน 2 ประเภท คือ 
ดาวเทียมแบบทั่วไป (Conventional Satellite) และ
ดาวเทียมบรอดแบนด (High Throughput Satellite, HTS)  
• ดาวเทียมแบบทั่วไป (Conventional Satellite) 
 ดาวเทียมแบบทั่วไปเปนดาวเทียมที่ใหบริการสำหรับ

ผูใชบริการประจำที่ (Fixed Satellite Service: FSS) 
โดยสัญญาณจะถูกสงจากสถานีภาคพื้นดินขึ้นสู
ดาวเทียมและสงกลับมายังสถานีรับสัญญาณภาค 
พื้นดิน ณ ตำแหนงใดๆ ภายใตพื้นที่ครอบคลุม
บริเวณกวาง (Footprint) ของดาวเทียม คุณสมบัติ 
ดังกลาวชวยใหผูประกอบการชองรายการโทรทัศน 
และผูประกอบการโทรคมนาคมสามารถสงและรับ

สัญญาณไดในบริเวณกวางทั้งในระดับประเทศและ
ระดับภูมิภาค  

• ดาวเทียมบรอดแบนด (Broadband Satellite) 
 ดาวเทียมบรอดแบนด (High throughput Satellite, 

HTS) เปนดาวเทยีมทีใ่หบรกิารบรอดแบนดอนิเทอรเนต็ 
(แบบจุดตอจุด) ดวยเทคโนโลยีการออกแบบดาวเทียม
โดยใชการจัดสรรคลื่นความถี่ ขั้ นสู งและการ
ออกแบบพื้นที่ใหบริการเปนวงกลมแคบๆ หลายๆ 
วงเรียงติดกันในลักษณะรังผึ้ง ทำใหดาวเทียมบรอด
แบนดสามารถจัดสรรคลื่นความถี่ เพื่อเพิ่มขนาด
ความจุแบนดวิธในการใหบริการไดมากกวาดาวเทียม
แบบทั่วไปหลายเทา จึงสามารถชวยใหผูประกอบการ
ลดตนทุนแบนดวิธตอหนวย (Mbps) ในการให
บริการไดอยางมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ดาวเทียมบรอด
แบนดสามารถนำเสนอบริการใหกับภาครัฐบาล  
ภาคธุรกิจ รวมถึงผูประกอบการเครือขายโทรศัพท
เคลื่อนที่อีกดวย 

 
 ปจจุบันบริษัทใหบริการดาวเทียมแบบทั่วไปจำนวน 

4 ดวง ไดแก ดาวเทียมไทยคม 5 ไทยคม 6 ไทยคม 7 
และไทยคม 8 และดาวเทียมบรอดแบนดอีก 1 ดวง 
คือ ดาวเทียมไทยคม 4 โดยรายละเอียดคุณสมบัติของ
ดาวเทียมไทยคมแตละดวงมีดังตอไปนี้ 

 

 ไทยคม 4 ไทยคม 5 ไทยคม 6 ไทยคม 7 ไทยคม 8  
ชนิดของดาวเทียม ดาวเทียมบรอดแบนด ดาวเทียมแบบทั่วไป ดาวเทียมแบบทั่ว ไป ดาวเทียมแบบทั่ว ไป ดาวเทียมแบบทั่วไป 

 High Throughput  

 (HTS)  
ที่ตั้งวงโคจร 119.5 องศาตะวันออก 78.5 องศาตะวันออก 78.5 องศาตะวันออก 120 องศาตะวันออก 78.5 องศาตะวันออก  
ผูผลิต Space Systems Loral Aerospatiale Orbital Sciences Space Systems Loral Orbital ATK 

(ประเทศ) (สหรัฐอเมริกา) (ฝรั่งเศส) Corporation (สหรัฐอเมริกา) (สหรัฐอเมริกา) 

   (สหรัฐอเมริกา)  
รุน LS-1300S Spacebus 3000 Star 2.3 LS-1300 Star 2.4  
อายุดาวเทียม 12 ป 12 ป 15 ป 15 ป 15 ป 

ตามการออกแบบ  

จัดสงสูวงโคจร สิงหาคม 2548 พฤษภาคม 2549 มกราคม 2557 กันยายน 2557 พฤษภาคม 2559  
ชนิดของ Beams 84 Ku-Spot Beams 25 C-band 24 C-band 14 C-band 24 Ku-band 

ที่ใหบริการ / 8 Ku-Spot Beams ทรานสพอนเดอร ทรานสพอนเดอร ทรานสพอนเดอร ทรานสพอนเดอร 

ทรานสพอนเดอร (Augment) 15 Ku-band 9 Ku-band 

 3 Ku-Shaped Beams ทรานสพอนเดอร ทรานสพอนเดอร 

 7 Ku-Broadcast  

 Beams 
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TRANSFORMATION TO THE DIGITAL ERA 

 ไทยคม 4 ไทยคม 5 ไทยคม 6 ไทยคม 7 ไทยคม 8  
พื้นที่ใหบริการ 14 ประเทศ:  C-band ประเทศไทย C-band C-band ประเทศไทย Ku-band ประเทศไทย 

 ออสเตรเลีย กัมพูชา  ภูมิภาคลุมแมน้ำโขง ภูมิภาคเอเชียใต ภูมิภาคลุมแมน้ำโขง ภูมิภาคลุมแมน้ำโขง 

 จีน อินเดีย อินโดนีเซีย และภูมิภาคเอเชียใต และทวีปแอฟริกา และภูมิภาคเอเชีย ภูมิภาคเอเชียใต 

 ญี่ปุน มาเลเซีย  ทวีปแอฟริกา ยุโรป Ku-band ภูมิภาค  และทวีปแอฟริกา 

 เมียนมาร นิวซีแลนด เอเชีย และออสเตรเลีย เอเชียตะวันออก 

 ฟลิปปนส เกาหลีใต Ku-band ประเทศไทย เฉียงใต 

 ไตหวัน ไทย  ภูมิภาคลุมแมน้ำโขง 

 และเวียดนาม   
* อายุดาวเทียมตามการออกแบบ ไมคำนึงถึงสัมปทานและใบอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียม 

 
 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 
 
(1) บริการแพรภาพสัญญาณโทรทัศน (Broadcast) 

และการบริการสื่อ (Media) 
 
(1.1) บริการสนับสนุน และสงชองรายการโทรทัศนผาน
ดาวเทียม  
บริษัทใหบริการสนับสนุนและสงชองรายการโทรทัศน
ผานดาวเทียมแบบครบวงจร ทั้งในระบบความคมชัด
ปกติ (Standard Definition) และในระบบความคมชัดสูง 
(High Definition และ Ultra-High Definition) แกผู
ประกอบการสถานีโทรทัศนภาคพื้นดิน สถานีโทรทัศน
ดาวเทียม และผูผลิตสื่อโทรทัศน เพื่อสงรายการโทรทัศน
หรือสื่อโทรทัศน ไมวาจะเปนรายการบันเทิง รายการกีฬา 
หรือรายการขาว ไปยังสถานีปลายทางภายใตพื้นที่
ครอบคลุมของดาวเทียมไทยคม บริการนี้จึงเปนทางเลือก
ที่สมบูรณแบบสำหรับผูประกอบการ ในการสงชอง
รายการโทรทัศนหรือสื่อโทรทัศนของตนไปยังสถานี
ปลายทางทั่วประเทศ ในภูมิภาค หรือในทวีปที่ตองการ 
เชน สถานีทวสัญญาณโทรทัศนภาคพื้นดิน ผูใหบริการ
โครงขายทีวีดิจิตอล และผูประกอบการเคเบิลทีวี เปนตน 
 
(1.2) บริการสงชองรายการโทรทัศนผานดาวเทียมถึง
บานผูรับโดยตรง  
บริษัทใหบริการสงชองรายการโทรทัศนผานดาวเทียม 
ถึงบานผูรับโดยตรงแบบครบวงจร ทั้งในระบบความ 
คมชัดปกติ (Standard Definition) และในระบบความ 
คมชัดสูง (High Definition และ Ultra-High Definition) 
ที่มีคุณภาพและมีความแรงของสัญญาณสูง เพื่อให 
ผูประกอบการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก และ 
ผูประกอบการสถานีโทรทัศนดาวเทียมสามารถเขาถึง
ผูรับชมที่ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมไทยคมที่มี
ขนาดเล็กไดโดยตรง ทั้งนี้ บริษัทมีความพรอมในการให

บริการเสริมอื่นๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถใน
การแขงขันของผูประกอบการ เชน การรองรับรายการที่
ผูชมตองชำระคาใชจายเมื่อรับชม (pay-per-view) ระบบ
เรียกชมรายการตามสั่ง (video-on-demand) เมนูแนะนำ
รายการอิเล็กทรอนิคส (electronic programme guides) 
รวมทั้งการรองรับโฆษณาและรายการโฮมชอปปง (home 
shopping) เปนตน 
 
สถานีบริการภาคพื้นดิน (Teleport and DTH Center) 
สถานีบริการภาคพื้นดิน (Teleport หรือ 
Telecommunications Port) เปนสถานีศูนยกลางที่ให
บริการเสริมตางๆ ในดานธุรกิจการแพรสัญญาณ
โทรทัศนและโทรคมนาคม สถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม
เปนสถานีเทเลพอรตที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 
9002 และ 9001:2000 มกีารติดตั้งอุปกรณและสิ่งอำนวย
ความสะดวกครบครัน เพื่อใหบริการดานการแพร
สัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียมแกผูประกอบการทั้งใน
และนอกประเทศ บริษัทไดนำเสนอการใหบริการแบบ 
ครบวงจร โดยรวมการรวมแบนวิดธกับบริการเสริมเขา
ดวยกัน เชน การกระจายสัญญาณโดยเทป การบีบอัด
สัญญาณโทรทัศนในระบบดิจิตอล ทัง้ในระบบความคมชดั
ปกต ิ (Standard Definition) และในระบบความคมชัดสูง 
(High Definition และ Ultra-High Definition) การ
ถายทอดสัญญาณดาวเทียม การตรวจสอบสัญญาณ 
ตลอดจนการใหบริการใหม คือ การใหบริการสงรายการ
โทรทัศนหรือวีดีโอผานโครงขายอินเทอรเน็ต (Over-The-
Top, OTT) 
 
นอกจากนี้ บริษัทไดรวมมือกับบริษัทในเครือ ไดแก 
บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำกัด ซึ่งเปนผูใหบริการโครง
ขายแบบบอกรับสมาชิก สำหรับชองรายการที่มีเนื้อหา
ของประเทศไทย 
 



70 รายงานประจำป 2560 

(2) การบริการบรอดแบนด (Broadband) และการให
บริการขอมูล (Data) 
 
(2.1) ตลาดผูใชบริการรายยอย 
 
บริษัทชวยใหผูใหบริการอินเทอรเน็ตสามารถนำเสนอ
บริการบรอดแบนดความเร็วสูงแกผูใชงานกลุมผูอยูอาศัย
และธุรกิจขนาดยอมในพื้นที่ชนบทหางไกลในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟก บริการดังกลาวไดรับความไววางใจจาก 
ผูประกอบการมาอยางยาวนานดวยระบบควบคุม
คุณภาพการใหบริการแบบ Uniform Quality of Service 
หรือ QoS ของไอพีสตารที่มีมาตรฐานเดียวกันทั่ว
ประเทศและความคุมคาดานตนทุนเมื่อเปรียบเทียบกับ
ดาวเทียมแบบทั่วไป สงผลใหผูประกอบการอินเทอรเน็ต
มีความไดเปรียบในการแขงขันและสามารถขยายการให
บริการไปยังลูกคาทั้งกลุมผูอยูอาศัยและธุรกิจขนาดยอม
ทั่วประเทศ 
 
บริษัทไดขยายตลาดผูใชงานกลุมผูอยูอาศัยและธุรกิจ
ขนาดยอมในประเทศ ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย โดย
รวมมือกับพันธมิตรผูจัดจำหนายอุปกรณปลายทางภาค
พื้นดินรายใหญ ถือเปนอีกขั้นของความสำเร็จในการ
ดำเนินกลยุทธ Open Access Platform (OAP) ของบริษัท 
ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหผูจัดจำหนายอุปกรณภาคพื้นดิน
ที่มีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและตรงตอความตองการ
ของลูกคา สามารถเขาเชื่อมตอใชงานผานดาวเทียม 
บรอดแบนดไทยคม 4 เปนการเพิ่มทางเลือกใหกับลูกคา 
ไอพีสตาร ใหสามารถเลือกใชอุปกรณภาคพื้นดินที่ 
เหมาะสมกับความตองการใชงานของตนเอง 
 
(2.2) ตลาดผูใหบริการโครงขาย 
 
บริษัทใหบริการดาวเทียมบรอดแบนดแบบครบวงจรกับ
ผูประกอบการโทรศัพทเคลื่อนที่เพื่อใชในการเชื่อมตอ
โครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่ผานดาวเทียมในบริเวณที่
ระบบโครงขายภาคพื้นดินไมสามารถเขาถึงดวยตนทุนที่
มีประสิทธิภาพ โดยสามารถรองรับรูปแบบการใชงาน
สถานีฐานที่หลากหลาย เชน macro cells, micro cells, 
small cells และ IP-node-Bs โครงขายไอพีสตารสามารถ
ใหบริการเชื่อมตอโทรศัพท เคลื่อนที่ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวของสังคมเมืองและการ
ใชงานที่เพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว บริษัทประสบความ
สำเร็จในการใหบริการเชื่อมตอโครงขายโทรศัพท
เคลื่อนที่ในหลายประเทศ 
 

(2.3) ตลาดกลุมภาคธุรกิจ 
 
บริษัทสร างความ เหนือกว า ในการแข งขันใหแก 
ผูประกอบการภาคธุรกิจที่มีความตองการใชเครือขาย 
อินเทอรเน็ตบรอดแบนดและการสื่อสารแบบความเร็ว
สูงที่เชื่อถือไดเพื่อดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง รวมถึงเปน
ระบบสำรองเมื่อเครือขายภาคพื้นดินลมเหลว ไมวาจะอยู
ในอุตสาหกรรมน้ำมันและกาซธรรมชาติที่มีสถานี
บริการทั่วประเทศ รานคาปลีกขนาดใหญที่ตองการ
ระบบสำรองเพื่อความตอเนื่องในการใชงานแอพลิเคชั่น 
ออนไลน หรือธนาคารที่ตองการเครือขายที่นาเชื่อถือ
สำหรับการทำธุรกรรมทางการเงิน เครือขายอินเทอรเน็ต
บรอดแบนดผานดาวเทียมไอพีสตาร เพื่อภาคธุรกิจ
สามารถใหบริการที่เชื่อถือโดยไมมีขอจำกัดดานจำนวน
สถานีบริการ รานคา หรือธนาคารที่เชื่อมตอกับเครือขาย 
นอกจากนี้กลยุทธ Open Access Platform (OAP) ของ
บริษัท ยังชวยตอบสนองการใชงานที่หลากหลายของ
ลูกคากลุมภาคธุรกิจไดดียิ่งขึ้น 
 
(2.4) ตลาดกลุมภาครัฐบาล 
 
หนวยงานภาครัฐของประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก
สามารถพึ่งพาประโยชนจากไอพีสตารได บริการไอ
พีสตารเพื่อภาครัฐบาลสามารถชวยกระจายการบริหาร
งานของหนวยงานภาครัฐใหครอบคลุมทั่วประเทศ  
อีกทั้งชวยเพิ่มโอกาสการเขาถึงอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
และ เชื่ อมการสื่ อสารของภาครั ฐด วยตนทุนที่ มี
ประสิทธิภาพ ไอพีสตารเปนบริการที่พิสูจนแลวสำหรับ
หนวยงานภาครัฐในการขยายการเขาถึงการขอมูลขาว
สารและการติดตอสื่อสารทั่วประเทศ ไมวาจะเปนการ
เชื่อมตอการสื่อสารเมื่อเกิดภาวะวิกฤตภัยพิบัติในพื้นที่
ตางๆ การใหบริการการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมการ
ใหบริการเครือขายอินเทอรเน็ตชุมชน หรือการเชื่อมตอ
เครือขายอินเทอรเน็ตบรอดแบนดสำหรับการใชงาน
ภายในของหน วยงานภาครั ฐและการใหบริ ก าร
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 
 
(2.5) การใหบริการเชื่อมตอขอมูลผานระบบดาวเทียม
แบบเคลื่อนที่ 
 
เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผูบริโภคที่ตองการเขาถึง
ขอมูลขาวสารและการติดตอสื่อสารทุกที่ ทุกเวลา บริษัท
มุงพัฒนาบริการเชื่อมตอขอมูลผานระบบดาวเทียมแบบ
เคลื่อนที่ทางอากาศ In-Flight Connectivity (IFC) และ
ทางทะเล Maritime Services สำหรับสายการบินพาณิชย



บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 71 << << 

TRANSFORMATION TO THE DIGITAL ERA 

และผูใหบริการเดินเรือเพื่อใหผูโดยสารไดเขาถึงบริการ
อินเทอรเน็ตบรอดแบนด เชน การใชงานสื่อสังคม 
ออนไลน อินเทอรเน็ต และรับสงอีเมล 
 
สถานีควบคุมเครือขายภาคพื้นดิน 
สถานีควบคุมเครือขายภาคพื้นดินไอพีสตารถูกออกแบบ
ใหมีความสามารถรองรับการใชงานที่หลากหลาย เชน 
การใหบริการติดตอสื่อสารที่เขาถึงผูใชบริการไมวาจะ
เปนกลุมลูกคาองคกร ผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP) 
หรือผูใชบริการทั่วไป โดยสามารถใหบริการอินเทอรเน็ต 
บริการเครือขายภายในองคกร การประชุมทางไกล การ
แพรภาพและเสียง บริการรับสงขอมูลและบริการ
โทรศัพท สถานีควบคุมเครือขายภาคพื้นดินไอพีสตาร
มีหนาที่สนับสนุนการสื่อสารแบบ wide band จากสถานี
ควบคุมเครือขายภาคพื้นดินไปยังอุปกรณรับสงสัญญาณ
ปลายทางไอพีสตาร และการสื่อสารแบบ narrow-band 
จากอุปกรณรับสงสัญญาณปลายทางไอพีสตารกลับไปยัง
สถานีควบคุมเครือขายภาคพื้นดินไอพีสตาร อนึ่ง 
ปจจุบันมีสถานีควบคุมเครือขายภาคพื้นดินไอพีสตาร 15 
สถานีใน 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก 

 
การตลาด การแขงขัน และแผนกลยุทธในป 2561 
 
(1) ภาวะอุตสาหกรรมบริการแพรภาพสัญญาณโทรทัศน 
(Broadcast) และการบริการสื่อ (Media) 
 
จากรายงานของ Northern Sky Research: NSR (Global 
Satellite Capacity Supply and Demand Study,  
14th Edition) พบวาบริการดานการแพรภาพสัญญาณ
โทรทัศนจะยังคงเปนการใชงานหลักของชองสัญญาณ
ดาวเทียมแบบทั่วไป ในยานความถี่ซีแบนดและเคยูแบนด
ทั่วโลก โดยมีสัดสวนรอยละ 55 ของความตองการใชงาน
ทั้งหมดในอีก 10 ปขางหนา ทั้งนี้แบงเปนการใชบริการ
สนับสนุนและสงชองรายการโทรทัศนผานดาวเทียม 
รอยละ 35 และบริการสงชองรายการโทรทัศนผาน
ดาวเทียมถึงบานผูรับโดยตรงรอยละ 21 
 
ภาวะอุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก 
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟกยังคงมีแนวโนมเติบโตอยางตอ
เนื่องซึ่งสอดคลองกับทั่วโลก ความตองการใชชอง
สัญญาณดาวเทียมแบบทั่วไปในยานความถี่ซีแบนดและ
เคยูแบนดในอีก 10 ปขางหนาสวนใหญยังคงมาจากการ
ใชบริการสนับสนุนและสงชองรายการโทรทัศนผาน
ดาวเทียมรอยละ 31 และบริการสงชองรายการโทรทัศน
ผานดาวเทียมถึงบานผูรับโดยตรงรอยละ 25 ของความ
ตองการใชงานทั้งหมด 
 

สำหรับในประเทศไทยมีการกำหนดใหผูประกอบการ
ชองรายการโทรทัศนดาวเทียมแบบบอกรับสมาชิกตอง
ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการของคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ขอกำหนดดังกลาวทำให
ชองรายการโทรทัศนมีคุณภาพและเกิดประโยชนกับผู
บริโภคมากขึ้น ชวยสงเสริมการแขงขันอยางเปนธรรม
สำหรับผูประกอบการดานโทรทัศนดาวเทียมซึ่งมีสวน
ชวยกระตุนใหอุตสาหกรรมโทรทัศนภายในประเทศมี
การพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
 
ภาวะอุตสาหกรรมในภูมิภาคแอฟริกา 
จากการปฏิรูปของระบบดิจิทัลที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องใน
ทวีปแอฟริกา ซึ่งเปนทวีปที่ใหญและมีประชากรมากเปน
อันดับสองของโลกทำใหมีโอกาสมากมายที่ผูใหบริการ
และผูจัดจำหนายสื่อจะขยายไปยังตลาดและนำเสนอ
บริการใหมๆ แกผูใชงาน นอกจากนี้ แอฟริกายังมีภูมิ
ประเทศที่ยากตอการขยายโครงสรางพื้นฐานบนพื้นดิน 
ดังนั้น ดาวเทียมยังคงมีบทบาทสำคัญตอความตองใน
การการเชื่อมตอสื่อสารของภูมิภาคนี้ 
 
แอฟริกาเปนตลาดใหมที่เต็มไปดวยศักยภาพ ปจจัยหลัก
ที่สำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมดาวเทียมในภูมิภาค
นี้ คือ ความตองการใชบริการสนับสนุนและสงชอง
รายการโทรทัศนผานดาวเทียม เนื่องจากมีการผลิตชอง
รายการโทรทัศนใหมที่มี เนื้อหาทองถิ่นสำหรับชาว
แอฟริกาเพิ่มสูงขึ้นมีสัดสวนการใชงานคิดเปนรอยละ 38 
ของความตองการใชงานดาวเทียมในอีก 10 ปขางหนา 
ขณะที่ความตองการเชื่อมตอเครือขายขอมูลภายในและ
ภายนอกสำหรับภาคธุรกิจและภาครัฐยังคงมีแนวโนมที่
จะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในถูมิภาคนี้ 
 
การแขงขันของอุตสาหกรรมดาวเทียมแบบทั่วไป 
 
การแขงขันในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก 
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟกคูแขงที่สำคัญของบริษัท
ประกอบดวยบริษัท Asia Satellite Telecommunications 
(Asiasat) บริษัท APT Satellite (Apstar) และ บริษัท 
Asia Broadcast Satellite (ABS) ของประเทศฮองกง 
บริษัท Eutelsat จากประเทศฝรั่งเศส บริษัท IntelSat และ
บริษัท SES Astra จากลักเซมเบิรก บริษัท Measat 
Satellite Systems จากประเทศมาเลเซีย และบริษัท 
Vietnam Posts and Telecommunications จากประเทศ
เวียดนาม ในขณะที่ยังคงมีการแขงขันสูงในภูมิภาค 
บริษัทเชื่อวาการแขงขันดังกลาวจะไมสงผลกระทบตอ
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บริษัทมากนัก เนื่องจากชื่อเสียงและความสัมพันธอันดี
กับลูกคาที่มีมายาวนานประกอบกับการคัดสรรกลุม
ลูกคาและชองรายการโทรทัศนผานดาวเทียมที่มีคุณภาพ
มาออกอากาศบนดาวเทียมไทยคม ทำใหดาวเทียมไทยคม
เปนที่ตองการของผูใชบริการรายใหม ปจจุบันประเทศ
ไทยมีประมาณ 18.4 ลานครัวเรือน หรือรอยละ 73 ของ
ประชากรทั้งหมดที่มีการใชบริการรับสัญญาณโทรทัศน
ผานดาวเทียม และเคเบิลทีวีผานดาวเทียมไทยคม ณ 
ตำแหนงวงโคจร 78.5 องศาตะวันออก สำหรับตลาดตาง
ประเทศ บริษัทยังคงเปนผูนำสวนแบงการตลาดใน
ภูมิภาคลุมแมน้ำโขง และเปนหนึ่งในผูใหบริการหลักใน
ภูมิภาคเอเชียใต ซึ่งในปผานมาบริษัทไดเสริมสรางความ
แข็งแกรงในภูมิภาคดังกลาวจากการใหบริการแพร
กระจายชองรายการโทรทัศนผานดาวเทียมที่เพิ่มขึ้น 
 
การแขงขันในภูมิภาคแอฟริกา 
ผูประกอบการดาวเทียมหลายรายสนใจและเล็งเห็น
โอกาสในการขยายตลาดเปาหมายมายังทวีปแอฟริกา 
คูแขงที่สำคัญของบริษัทในภูมิภาคนี้ประกอบดวย  
บริษัท Arabsat จากประเทศซาอุดิอาระเบีย บริษัท 
Eutelsat จากประเทศฝรั่งเศส บริษัท Intelsat และบริษัท 
SES Astra จากประเทศลักเซมเบิรก จากการที่มีผูให
บริการดาวเทียมหลายรายสงผลใหภูมิภาคแอฟริกามีการ
แขงขันที่รุนแรง แตอยางไรก็ตาม แอฟริกาเปนตลาดที่มี
ศักยภาพในเชิงปริมาณความตองการใชงานเนื่องจากเปน
ทวีปที่ใหญอันดับ 2 มีจำนวนประชากรอยูเปนจำนวน
มากแตประชากรยังมีขีดจำกัดในการเขาถึงเทคโนโลยีการ
สื่อสารคอนขางต่ำ บริษัทจึงเชื่อมั่นวาจะสามารถแขงขัน
ในภูมิภาคแอฟริกาไดดวยการมุงเนนไปยังตลาดเปาหมาย
ทั้งการใหบริการแพรกระจายชองรายการโทรทัศนผาน
ดาวเทียมและการขยายโครงขายดานโทรคมนาคม 
นอกจากนี้ บริษัทยังมุงสรางความรวมมือกับพันธมิตร
ธุรกิจเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
แผนกลยุทธดาวเทียมแบบทั่วไปในป 2561 
บริษัทยังคงใชกลยุทธเพื่อสรางความแข็งแกรงในการ
เปนดาวเทียมที่ไดรับความนิยมสูงที่มีจำนวนฐานผูชมและ
จำนวนชองรายการโทรทัศนเปนจำนวนมาก ณ ตำแหนง
วงโคจร 78.5 องศาตะวันออก ซึ่งเปนตำแหนงวงโคจรของ
ดาวเทียมไทยคม 5 ดาวเทียมไทยคม 6 และดาวเทียมไทย
คม 8 โดยในปที่ผานมาจำนวนชองรายการโทรทัศน 
เพิ่มขึ้นเปน 1,003 ชองรายการ (143 ชองรายการประเภท
ความคมชัดสูง) ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 

บริษัทใหความสำคัญกับการพัฒนาบริการแพรกระจาย
ชองรายการโทรทัศนผ านดาว เทียม เพื่ อยกระดับ
อุตสาหกรรมบรอดคาสตในประเทศไทย โดยการนำ
เสนอบริการที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการออกอากาศ
รายการโทรทศันทีม่คีวามคมชดัสงูในระบบ High Definition 
และ Ultra-High Definition และบริการเสริมตางๆ เพื่อ
ชวยเพิ่มศักยภาพใหกับผูประกอบการ นอกจากนี้ บริษัท
มีแผนขยายบริการไปยังตลาดเกิดใหมที่มีศักยภาพ โดย
เฉพาะประเทศในภูมิภาคลุมแมน้ำโขงและเอเชียใต โดย
เนนการนำเสนอบริการสงชองรายการโทรทัศนผาน
ดาวเทียมถึงบานผูรับโดยตรงที่มีคุณภาพและมีความแรง 
ของสัญญาณสูง เพื่อตอบสนองความตองการของ 
ผูประกอบการในภูมิภาคดังกลาว 
 
สำหรับภูมิภาคแอฟริกา บริษัทมีแผนกลยุทธในการสราง
ความแตกตางจากคูแขงขันโดยการมุงเนนกลุมประเทศ
เปาหมายอยางชัดเจน โดยบริษัทจะนำประสบการณและ
ความเชี่ยวชาญมาประยุกตใช รวมทั้งการสรางความรวม
มือกับพันธมิตรเพื่อนำเสนอบริการแบบครบวงจรเพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคา โดยเนนนำเสนอ
บริการสงชองรายการโทรทัศนผานดาวเทียม บริการ
เชื่อมตอโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่ บริการเครือขาย
ขอมูลในระบบ VSAT (Very Small Aperture Terminal) 
และบริการเชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ต 
 
(2) ภาวะอุตสาหกรรมบริการบรอดแบนด (Broadband) 
และการรับสงขอมูล (Data) 
 
จากรายงานของ Northern Sky Research: NSR (Global 
Satellite Capacity Supply and Demand Study, 14th 
Edition) พบวาความตองการใชบริการดาวเทียมบรอด
แบนดหรอืดาวเทยีม High Throughput Satellite (HTS) ทั่ว
โลกมีแนวโนมเติบโตขึ้นอยางมากในอีก 10 ปขางหนา 
ซึ่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟกมีความตองการใชงานเปน
อันดับที่สองรองจากทวีปอเมริกาเหนือ แตอยางไรก็ตาม 
เอเชีย-แปซิฟก เปนภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดใน
โลกเห็นไดจากอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปที่สูงถึงประมาณ
รอยละ 37 
 
จากความตองการใชบริการบรอดแบนดในภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟกดังกลาว การใชบริการในกลุมภาคธุรกิจเพื่อ
เชื่อมตอเครือขายขอมูลภายในและภายนอกมีสัดสวนการ
ใชงานสูงที่สุดคิดเปนรอยละ 48 รองลงมาเปนการใชงาน
อินเทอรเน็ตของกลุมผูใชบริการรายยอยคิดเปนสัดสวน
รอยละ 45 ในขณะเดียวกันถามองในมุมของอัตราการ
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เติบโตเฉลี่ยตอป จะเห็นวาการใชบริการแบบเคลื่อนที่มี
อัตราการเติบโตที่สูงสุดที่รอยละ 59 ตอป รองลงมาเปน 
กลุมภาครัฐบาลที่รอยละ 46 ตอป การใชบริการในกลุม
ภาคธุรกิจที่รอยละ 37 ตอป และการใชงานจากกลุมผูใช
บริการรายยอยที่รอยละ 36 ตอป 
 
การแขงขันของอุตสาหกรรมดาวเทียมบรอดแบนด 
ในปที่ผานมา อุตสาหกรรมดาวเทียมบรอดแบนดมีการ
แขงขันสูงขึ้นจากการเริ่มใหบริการของกลุมผูประกอบ
การดาวเทียมบรอดแบนดคางฟารายใหญที่มีเครือขาย
ครอบคลุมทั่วโลกและผูประกอบการดาวเทียมบรอด
แบนดแหงชาติของประเทศออสเตรเลีย (NBN Co 
Limited) นอกจากนี้ ยังมีผูใหบริการดาวเทียมบรอด
แบนดในวงโคจรระยะปานกลาง (Medium Earth Orbit) 
เชน O3B ที่มีความแตกตางของบริการที่ให อยางไรก็ตาม 
ผูประกอบการดาวเทียมบรอดแบนดรายใหญดังกลาวมี
กลุมตลาดเปาหมายหลักที่แตกตางกัน อีกทั้งยังคงตองใช
เวลาในการทดสอบการใชงานทางเทคนิคและการขอ
อนุญาตใหบริการในแตละประเทศ ในขณะที่ NBN Co 
Limited มีพื้นที่ใหบริการเฉพาะในประเทศออสเตรเลีย 
สงผลใหดาวเทียมไทยคม 4 ยังคงความไดเปรียบในการ
แขงขันที่แข็งแกรงจากการเปนผูประกอบการดาวเทียม
บรอดแบนดรายแรกและการมีใบอนุญาตใหบริการ 
(Landing Rights) ในกวา 10 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟก อีกทั้งมีประสบการณในการใหบริการดาน 
บรอดแบนดยาวนานกวา 10 ป 
 
แผนกลยุทธบริการดานบรอดแบนดในป 2561 
บริษัทใหความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช
งานแบนวิดธบนแพลตฟอรมไอพีสตารและแพลตฟอรม
ของพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสรางโอกาสในการเพิ่ม
ปริมาณการใชงานแบนวิดธดาวเทียมไทยคม 4 โดย
เฉพาะในประเทศไทย อินเดีย และฟลิปปนส นอกจากนี้ 
บริษัทมีแผนขยายธุรกิจบรอดแบนดไปยังตลาดผูใช
บริการรายยอยในประเทศที่มีศักยภาพและมีความได
เปรียบในการแขงขัน เชน ออสเตรเลียและนิวซีแลนด 
 
ทางดานของบริการใหมที่มีความใกลเคียงนั้น เพื่อตอบ
สนองพฤติกรรมของผูบริโภค บริษัทยังคงใหบริการอยาง
ตอเนื่องดานการเชื่อมตอขอมูลผานระบบดาวเทียมแบบ
เคลื่อนที่โดยใหความสำคัญในการเชื่อมตอบนผืนทะเล 
และสมารทแพลตฟอรม Over The Top (OTT) เพื่อให
บริการสงรายการโทรทัศนหรือวีดีโอผานโครงขายอิน 
เทอรเน็ตไปยังผูชมไดทุกที่ทุกเวลา 
 

1.2 บริการโครงขายกระจายเสียงหรือโทรทัศน สำหรับ
กิจการที่ไมใชคลื่นความถี่ ดำเนินการโดย บริษัท ทีซี  
บรอดคาสติ้ง จำกัด (ทีซีบี) 
 
ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 
การใหบริการโครงขายกระจายเสียงหรือโทรทัศนของทีซี
บีจะมีลักษณะคือ บริษัทจะเปนผูรวบรวม (Multiplex) 
ขาวสารสาธารณะ หรือรายการ หรือกลุมของขาวสาร
สาธารณะ หรือกลุมของรายการ (Multiplex) ที่สงมาจาก
ผูใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน รวมถึงการให
บริการเขารหัส (Encryption) ในกรณีที่ผูใหบริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศนมีความประสงคในการกำหนด
เงื่อนไขในการรับสัญญาณ อาทิเชน การเขารหัสแบบ 
Conditional Access (CA) หรือ การเขารหัสแบบ BISS 
Key กอนถายทอดสัญญาณเสียง หรือภาพที่ใชในการสง
ขาวสารสาธารณะ หรือรายการจากสถานีไปยังเครื่องรับ
ผานทางโครงขายการสื่อสารผานดาวเทียมที่ ไดรับ
อนุญาต นอกจากนี้ ทีซีบีไดเพิ่มเติมขอบเขตการให
บริการโครงขายกระจายเสียงหรือโทรทัศน สำหรับ
กิจการที่ไมใชคลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก เพื่อให
บริการระบบไอพีทีวี โดยมีขอบเขตพื้นที่การใหบริการ
ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทย 
 
ลักษณะรายได 
1. รายไดจากการบริการรวบรวมสัญญาณ (Multiplex) 
2. รายไดจากการบริการกำหนดเงื่อนไขในการรับ

สัญญาณ อาทิเชน การเขารหัสแบบ Conditional 
Access (CA) หรือ การเขารหัสแบบ BISS Key 

3. รายไดจากบริการระบบไอพีทีวี (Transcoding & 
Streaming service) 

 
แผนงานการใหบริการในอนาคต 
ทีซีบี ไดวางแผนการใหบริการโครงขายกระจายเสียงหรือ
โทรทัศนโดยการเตรียมพรอมที่จะใหบริการชองรายการ 
ทั้งระบบความคมชัดมาตรฐาน (SD) ระบบความคมชัดสูง 
(HD) และระบบความคมชัดสูงมาก (UHD) ออกอากาศ
ผานดาวเทียมและโครงขายอินเทอรเน็ตเพิ่มเติมจากที่มี
อยูแลวในปจจุบันแบบครบวงจร เพื่อใหประชาชนที่มีชุด
รับสัญญาณดาวเทียม หรืออินเทอรเน็ต สามารถรับชม
ชองรายการทั้งในระบบความคมชัดมาตรฐาน และระบบ
ความคมชัดสูงไดทั่วประเทศ รวมทั้งมีแผนงานที่จะให
บริการอื่นๆ อาทิ การใหบริการผานระบบดาวเทียมแบบ
เคลื่อนที่ (Mobility) ทั้งทางบก ทางทะเล และอากาศ  
เพื่อยกระดับคุณภาพของชองสัญญาณโทรทัศน เพิ่มชอง
ทางการรับชองรายการ และสนับสนุนการเติบโตของ
ชองรายการตอไปในอนาคต 
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สิทธิและขอจำกัดในการประกอบธุรกิจ 
ทีซีบี ไดรับใบอนุญาตจาก กสทช. เพื่อใหบริการ 
โครงขายกระจายเสียงหรือโทรทัศนที่ไมใชคลื่นความถี่
ระดับชาติ เปนเวลา 15 ป นับจากวันที่ 4 มีนาคม 2556 
สิ้นสุดวันที่ 3 มีนาคม 2571 ซึ่งในปจจุบัน บริษัทไดขยาย
ขอบเขตการใหบริการนอกเหนือจากการใหบริการ 
ตอผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือ
โทรทัศนที่ไมใชคลื่นความถี่ระดับชาติ และผูใหบริการ
โครงขายกระจายเสียงหรือโทรทัศน เพื่อใหบริการเผย
แพรบริการโทรทัศนที่เปนการทั่วไปผานระบบดาวเทียม 
ตามประกาศ กสทช เรื่อง หลักเกณฑการเผยแพรกิจการ
โทรทัศนที่ใหบริการเปนการทั่วไปแลวนั้น ทีซีบีไดขยาย
ขอบเขตการใหบริการเพิ่มเติมในการใหบริการโครงขาย
กระจายเสียงหรือโทรทัศน สำหรับกิจการไมใชคลื่น
ความถี่ แบบบอกรับสมาชิก เพื่อใหบริการโครงขายทาง
สายระบบไอพีทีวี 
 
1.3 บริการโครงขายโทรคมนาคมเพื่อใหเชาใช และเพื่อ
ใหบริการโทรคมนาคม (Network Provider and 
Service Provider) ดำเนินการโดยบริษัท ทีซี บรอดคาส
ติ้ง จำกัด (ทีซีบี) 
 
ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 
การใหบริการโครงขายโทรคมนาคมเพื่อใหเชาใช และ
เพื่อใหบริการโทรคมนาคม (Network Provider and 
Service Provider) ซึ่งประกอบดวยประเภทของกิจการ
โทรคมนาคมและบริการ ดังนี้ 
1) บริการรับ-สงสัญญาณเปน Transmission Platform 
2) บริการรับ-สงสัญญาณผานดาวเทียม (Satellite 

Uplink/Downlink Service) 
3) บริการรับ-สงสัญญาณผานดาวเทียม (Satellite 

Uplink/Downlink Service) จากสถานีแมขาย 
4) บริการสื่อสารผานดาวเทียมที่ใชจานสายอากาศขนาด

เล็ก (Public Very Small Aperture Terminal (VSAT) 
Service) เพื่อใหบริการแกบุคคลทั่วไปจำนวนมาก 

5) บริการอินเทอรเน็ตผานดาวเทียม ที่มีสถานีแมขาย
เปนของตนเอง 

 
โดยผูใชบริการสามารถเชื่อมตอสัญญาณขอมูลภาพ และ
เสียงผานโครงขายสื่อสารผานดาวเทียมไดหลากหลายรูป
แบบ แมโดยปราศจากขอจำกัดทางภูมิศาสตรของผูใช
บริการ 
 

ลักษณะรายได 
1. รายไดจากบริการรับ-สงสัญญาณเปน Transmission 

Platform 
2. รายไดจากบริการรับ-สงสัญญาณผานดาวเทียม 

(Satellite Uplink/Downlink Service) 
3. รายไดจากบริการรับ-สงสัญญาณผานดาวเทียม 

(Satellite Uplink/Downlink Service) จากสถานี 
แมขาย 

4. รายไดจากบริการสื่อสารผานดาวเทียมที่ใชจานสาย
อากาศขนาดเล็ก (Public Very Small Aperture 
Terminal (VSAT) Service) เพื่อใหบริการแกบุคคล
ทั่วไปจำนวนมาก 

5. รายไดจากบริการอินเทอรเน็ตผานดาวเทียม ที่มีสถานี
แมขายเปนของตนเอง 

 
แผนงานการใหบริการในอนาคต 
ทีซีบี ไดวางแผนการใหบริการโครงขายโทรคมนาคมเพื่อ
ใหเชาใช และเพื่อใหบริการโทรคมนาคม (Network 
Provider and Service Provider) แกผูใชบริการแบบครบ
วงจร (One stop shop) โดยการเตรียมพรอมที่จะให
บริการแกโครงขายกระจายเสียงหรือโทรทัศน ผูให
บริการโทรคมนาคม และบุคคลทั่วไปทั่วประเทศ รวมทั้ง
มีแผนงานที่จะใหบริการเชื่อมตอขอมูลผานระบบดาว
เทียมแบบเครื่อนที่ (Mobility) ทั้งทางบก ทางทะเล และ
อากาศ เพื่อรองรับการใชงานของผูใชบริการ และการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีตอไปในอนาคต 
 
สิทธิและขอจำกัดในการประกอบธุรกิจ 
ทีซีบี ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
แบบที่สามจาก กสทช. ในลักษณะใหบริการโครงขาย
โทรคมนาคมเพื่อใหเชาใช และเพื่อใหบริการโทรคมนาคม 
(Network Provider and Service Provider) เพื่อใหบริการ
โทรคมนาคมประเภท  
1) บริการรับ-สงสัญญาณเปน Transmission Platform  
2) บริการรับ-สงสัญญาณผานดาวเทียม (Satellite Uplink/

Downlink Service)  
3) บริการรับ-สงสัญญาณผานดาวเทียม (Satellite Uplink/

Downlink Service) จากสถานีแมขาย  
4) บริการสื่อสารผานดาวเทียมที่ใชจานสายอากาศ 

ขนาดเล็ก (Public Very Small Aperture Terminal 
(VSAT) Service) เพื่อใหบริการแกบุคคลทั่วไป
จำนวนมาก  

5) บริการอินเทอรเน็ตผานดาวเทียม ที่มีสถานีแมขาย
เปนของตนเอง 
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2. ธุรกิจอินเทอรเน็ตและสื่อ 
 
2.1 บริการอินเทอรเน็ต ดำเนินการโดยบริษัท ซีเอส  
ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) (ซีเอสแอล) 
 
ซีเอสแอล ดำเนินธุรกิจโดยยึดความตองการของลูกคา
เปนหลัก เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใน 
ยุค Digital Economy หรือ Thailand 4.0 ซีเอสแอลจึงมี 
นโยบายในการใหบริการแบบ 3 ตอ คือ “ตอเชื่อม” 
บริการอินเทอรเน็ตสำหรับกลุมลูกคาองคกร และบริการ
อินเทอร เน็ตความเร็วสูงสำหรับกลุมผูพักอาศัยใน 
คอนโดมีเนียม “ตอเนื่อง” บริการศูนยขอมูลคอมพิวเตอร 
(Data Center) และบริการคลาวด “ตอยอด” บริการไอที
โซลูชั่น โดยพัฒนาโครงขายอินเทอรเน็ต ศูนยขอมูล
คอมพิวเตอร โซลูชันดานไอซีทีตางๆ พรอมกับพัฒนา 
ทีมงานโดยปฏิบัติตามระบบการทำงานที่ไดมาตรฐาน
สากล (ISO) ตางๆ 
 
(โปรดอานรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากแบบแสดงรายงานขอมูล

ประจำป 2560 (แบบ 56-1) ของซีเอสแอล ซึ่งสามารถดาวนโหลด

ไดที่ www.set.or.th) 

 
2.2 ธุรกิจสื่อโฆษณา ดำเนินการโดยบริษัท เทเลอินโฟ 
มีเดีย จำกัด (มหาชน) (ทีเอ็มซี) 
 
ทีเอ็มซี เปนบริษัทที่ซีเอสแอลถือหุนอยูรอยละ 99.99 
เปนผูนำดานฐานขอมูลธุรกิจที่มีมากกวา 400,000 รายชื่อ 
ใหบริการเปนสื่อกลางเชื่อมผูซื้อและผูขาย ทั้งกลุมธุรกิจ
และอุตสาหกรรม Business to Business (B2B) กลุม
อุปโภคบริโภคภาคครัวเรือน Business to Consumer 
(B2C) และยังครอบคลุมขอมูลสวนงานราชการทั่ว
ประเทศ ภายใตแบรนด “ไทยแลนด เยลโลเพจเจส”  
โดยมุงพัฒนาผลิตภัณฑดานดิจิทัล เพื่อตอบสนอง 
การเปลี่ยนแปลงเขาสูยุคดิจิทัล และพรอมเคียงขาง 
ผูประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ 
 
(โปรดอานรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทีเอ็มซี ไดจากแบบแสดง

รายงานขอมูลประจำป 2560 (แบบ 56-1) ของซีเอสแอล ซึ่ง

สามารถดาวนโหลดไดที่ www.set.or.th) 

 
2.3 ธุรกิจบริการเสริมผานโทรศัพทเคลื่อนที่และเครือ
ขายอินเทอรเน็ต ดำเนินการโดย บริษัท เอดี เวนเจอร 
จำกัด (มหาชน) (เอดีวี) 
 
เอดีวี เปนบริษัทที่ซีเอสแอลถือหุนอยูรอยละ 99.99 เปน
ผูรวบรวมขอมูลจากเจาของขอมูลหลากหลายประเภท 
(Content Aggregator) ซึ่งประกอบดวยขอมูล ขาวสาร 

และสาระบันเทิงผานโทรศัพท ภายใตชื่อวา Shinee.com 
และดำเนินธุรกิจบริการขอมูลผานทางเว็บไซต ซึ่งเปน
ลักษณะของ Web portal ใชชื่อวา hunsa.com นอกจาก
นั้นยังเปนผูพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับใชงานผาน
โทรศัพทมือถือ ทั้งแบบสำเร็จรูปและแบบพัฒนาตาม
ความตองการของลูกคาองคกรอีกดวย 
 
(โปรดอานรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอดีวี ไดจากแบบแสดง

รายงานขอมูลประจำป 2560 (แบบ 56-1) ของ ซีเอสแอล ซึ่ง

สามารถดาวนโหลดไดที่ www.set.or.th) 

 
2.4 บริการอินเทอรเน็ตและบริการที่เกี่ยวของ ดำเนินการ
โดย บริษัท ดีทีวี เซอรวิส จำกัด (ดีทีวี) 
 
ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 
 
(1) การจำหนายอุปกรณจานรับสัญญาณดาวเทียมดีทีวี 
 
ลักษณะผลิตภัณฑ 
อุปกรณชุดรับสัญญาณดาวเทียม ซึ่งประกอบดวยจาน
ดาวเทียมและเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเคยูแบนด เพื่อ
รับสัญญาณดาวเทียมไทยคม 5 และดาวเทียมไทยคม 6 
เปนจานดาวเทียมขนาดเล็กราคาไมแพง สะดวกในการ
ติดตั้ง โดยจำหนายทั้งแบบครบชุด (Full Set) และเฉพาะ
กลอง (IRD Box) ผูซื้อสามารถรับชมรายการโทรทัศนได
ชัดเจน โดยเนนบริการที่ชองฟรีทีวีทั่วไป โทรทัศนเพื่อ
การศึกษา รวมทั้ง ชองสาระบันเทิงอื่นๆ บริษัทจำหนาย
ผานรานติดตั้งจานดาวเทียม รานขายเครื่องใชไฟฟา  
หางสรรพสินคาบางแหง ฯลฯ ทั่วประเทศ ซึ่งอาจจะขาย
เฉพาะอุปกรณ หรือรวมคาติดตั้งดวยก็ได 
 
ลักษณะรายได 
1. รายไดจากการขายอุปกรณดีทีวี ครั้งแรก แบบครบชุด 

(Full Set) และเฉพาะกลอง (IRD Box) 
2. รายไดจากการขายอุปกรณดีทีวี (Accessories) เชน 

Remote Control, LNB ฯลฯ 
 
แผนงานการใหบริการในอนาคต 
ดีทีวี ยังคงเนนการผลิตจานรับสัญญาณดาวเทียมขนาด
เล็ก ซึ่งจะทำใหสามารถรับชมโทรทัศนไดทุกชองอยาง
ชัดเจน โดยมีกลุมเปาหมาย ทั้งตลาดในเมือง อาคารตางๆ 
และชนบท เนื่องจากดีทีวีมีชองรายการนาสนใจและ 
โดดเดนมากขึ้น เชน ขาว สารคดี ภาพยนตร การตูน เพลง 
และชองการศึกษาอีกมากมายใหชม นอกจากนี้ ทางดีทีวี
ยังจะมีการปรับราคาใหเหมาะสมกับตลาด พรอมพัฒนา
อุปกรณใหมๆ ใหมีความสามารถในการใชงานไดเหมาะ
สม สามารถอำนวยความสะดวกไดมากยิ่งขึ้น เพื่อขยาย
กลุมลูกคาและสรางความพึงพอใจใหลูกคา เชน HDTV 



76 รายงานประจำป 2560 

Box เพื่อรองรับการรับชมรายการในระบบความคมชัด
สูง (High Definition TV) นอกจากนี้ ดีทีวียังใหความ
สำคัญกับการอบรมเทคนิคใหชางติดตั้งทั่วประเทศ เพื่อ
เปนชองทางขายอีกทางหนึ่งดวย 
 
(2) บริการใหคำปรึกษาและติดตั้งระบบสำหรับเครือขาย
บรอดแบนดแบบครบวงจร และเครือขายทีวีภายใน
อาคาร (System Integration) 
 
ลักษณะการใหบริการ 
เปนการออกแบบและติดตั้งระบบตามความตองการของ
ลูกคา เนนบริการที่ใชสื่อดาวเทียมและสื่ออินเทอรเน็ต
อื่นๆ เชน 
 
1. การใหบริการ Platform เชน IPTV บริการ VDO 

Conference, Data Transfer, Multimedia Online ฯลฯ 
2. System Integration ใหบริการ Network และ Software 

2.1 บริการสำหรับเครือขายบรอดแบนด 
 เพื่อตอบสนองลูกคาในการเชื่อมตอเครือขายสง

ผานขอมูลหลากหลายเนื้อหาในรูปแบบตางๆ 
การอบรมตามที่ลูกคาตองการทั้งแบบ ONE 
WAY และ TWO WAY ฯลฯ 

 
 กลุมลูกคา - องคกรธุรกิจ หรือหนวยงานทั้งของ

ภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ที่มีสาขา
กระจายอยูทั่ว ประเทศ หรือสถาบันธุรกิจขายตรง 
หรือกลุมสหกรณ ที่มีการจัดการประชุม อบรม 
หรือสัมมนาภายในองคกรอยูเปนประจำ ตลอด
จนภาคอุตสาหกรรม ไมวาจะเปนการทองเที่ยว 
โรงแรม สำนักขาว สถานีโทรทัศน หรือผูผลิต
รายการใหญ เปนตน 

 
2.2 บริการสำหรับเครือขายทีวีภายใน 
 เพื่อตอบสนองลูกคาในการติดตั้งระบบเครือขาย

ทีวีภายในสำหรับสถานพักอาศัยในอาคาร ทั้ง
แบบรับชมฟรีโดยไมเสียคาใชจายและแบบรับชม
โดยเสียคาบริการรายเดือน 

 
 กลุมลูกคา - องคกรธุรกิจประเภทอาคารตางๆ 

โรงแรม อพารทเมนท และคอนโดมิเนียม ที่
ตองการติดตั้งระบบเครือขายทีวีภายในเพื่อนำไป
ใหบริการแกลูกคาภายในอาคารของตนเอง 

 
ลักษณะรายได 
• บริการสำหรับเครือขายบรอดแบนด 

1. ลักษณะรายไดของบริการเปนการเรียกเก็บ
จากคาทีมบริการสงขอมูลและบริการถายทอด 

2. รายไดจากการขายอุปกรณชุดรับสัญญาณ 
3. คาชองสัญญาณถายทอดตอครั้ง หรือรายเดือน 
4. คาซอฟแวรตอครั้ง หรือรายเดือน 
5. คาดำเนินการติดตั้งระบบ 

 
• บริการสำหรับเครือขายทีวีภายใน 

1. ลักษณะรายไดของบริการมีทั้งแบบครั้งเดียว
หรือเปนรายเดือน 

2. รายไดจากการขายอุปกรณชุดรับสัญญาณใน
กรณีแบบขายขาด 

3. คาเชาอุปกรณและชองรายการในกรณีที่เปน
แบบรายเดือน 

4. คาอุปกรณเครื่องแมขายเพื่อควบคุมสิทธิใน
การรับชมในกรณีเปนการขายแบบรายเดือน 

5. คาดำเนินการติดตั้งระบบ 
 
(3) บริการแพลทฟอรม 
 
ลักษณะการใหบริการ 
บริการจำหนาย และใหเชาแพลทฟอรม หรือใหบริการทำ
กิจกรรมทางการตลาดเพื่อสนับสนุนการขาย หรือระบบ
ที่ทางดีทีวีไดพัฒนาขึ้น เชน IPTV Channel ซึ่งเปนชอง
โทรทัศนบนเครือขายอินเทอรเน็ต หรือ Multimedia 
Streaming Platform ซึ่งใชในการถายทอดเนื้อหาอื่นๆ ที่
เปน Video หรือ Audio ผานเครือขายอินเทอรเน็ต เชน 
การถายทอดสถานีวิทยุ โทรทัศน ผานอินเทอรเน็ต ซึ่ง 
แพลทฟอรมและแอพพลิเคชั่นที่ไดพัฒนาขึ้นนี้มีความ
เหมาะสมอยางมากกับการใชงานรวมกับบรอดแบนดอิน
เทอรเน็ต รวมทั้งการพัฒนาบริการตามความตองการ
เฉพาะของลูกคา 
 
ลักษณะรายได 
1. รายไดจากการชำระแบบตอครั้ง จากการซื้อ ระบบ 

Platform IPTV Channel, Video Streaming หรือซื้อ
อุปกรณตางๆ 

2. รายไดแบบรายเดือน เปนรายไดจากคาบริการใหเชา
ใชระบบแพลทฟอรม แบบรายเดือนตอเนื่อง 

3. รายไดจากการขายอุปกรณและการติดตั้งระบบทีวีรวม
ภายในอาคาร (MDU Solution) / Digital TV Head 
End โดยรับสัญญาณจากดาวเทียมโดยตรง เพื่อรองรับ
การรับชมชองรายการตางๆ 
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การตลาดและการแขงขัน 
 
(1) ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 
 
• การจำหนายอุปกรณจานรับสัญญาณดาวเทียมดีทีวี  
 ปจจุบันในตลาดมีอุปกรณรับสัญญาณโทรทัศนหลาก

หลายรูปแบบ เชน จานรับสัญญาณผานดาวเทียม 
เคเบิลทองถิ่น และเสาอากาศแบบดิจิตอลทีวี จึงมีการ
แขงขันที่สูง โดยเฉพาะทางดานราคา ชองรายการ 
รวมทั้ง มีจานรับสัญญาณดาวเทียมรุนใหมๆ และ
กลองรับสัญญาณทีวีดิจิตอล ออกมาแขงขัน ในราคา
ที่ถูกลงเปนอันมาก หรือคูแขงโดยออมอยางเชน 
กลอง AIS PLAYBOX - AIS Fibre เพื่อแตผลิตภัณฑ
ดังกลาวรองรับสัญญาณจาก internet และผาน Routers 

 
• บริการใหคำปรึกษาและติดตั้งระบบสำหรับเครือขาย

บรอดแบนดแบบครบวงจร (System Integration)  
 บริการสำหรับเครือขายบรอดแบนดนั้น เปนบริการที่

มีผูใหบริการหลายราย ซึ่งแตละรายจะมีความชำนาญ
ในเทคนิคเฉพาะดาน สำหรับดีทีวีจะเนนเทคโนโลยี
ในการสงไฟลขนาดใหญในรูปแบบของ IP File 
Transfer เปนหลัก โดยเฉพาะแบบบรอดแบนดผาน
เครือขายดาวเทียม หรือผานบริการไอพีสตาร โดยจะ
เนนไปที่การใหบริการสงขอมูลเพื่อการศึกษาอบรม
ภายในองคกรบริการสำหรับเครือขายทีวีภายในนั้น 
เปนบริการที่มีคูแขงขันในตลาดทั้งแบบใหบริการ
ชองทีวีผานดาวเทียมเชนเดียวกับดีทีวี และแบบที่ 
ใหบริการผานทางเครือขายเคเบิ้ลทีวี โดยดีทีวีจะ 
เนนเจาะกลุมอาคารสรางใหม โดยเฉพาะอาคาร
คอนโดมิเนียมที่เกิดขึ้นจำนวนมาก ดีทีวีจะเนนจุด
แข็งดวยการนำเสนอและติดตั้งเครือขายทีวีภายใน
อาคารของลูกคาดวยกลอง HDTV Box ที่ใหคุณภาพ
ในการรับชมรายการทีวีที่คมชัดกวากลองดาวเทียม
ปกติ นอกจากนี้ ดีทีวีไดมีการเจาะกลุมผูให 
บริการเคเบิ้ลทองถิ่นเพื่อขายชุดอุปกรณ DTV-IP 
GATEWAY Box เพื่อใชงานในการเปลี่ยนโครงขาย
เคเบิ้ลทีวีเดิมจากระบบอนาล็อก เปนแบบระบบ
ดิจิตอล 

 
• บริการแพลทฟอรม  
 ดีทีวี ยังคงใหบริการกับลูกคากลุมเดิมสรางรายไดจาก

อุปกรณเดิมที่มีอยูโดยไมไดมีการขยายฐานลูกคาออก
ไปมากนัก เนื่องจากการใหบริการแพลทฟอรมนี้เปน
บริการที่แพรหลายและลงทุนไมสูง ลูกคาสามารถ
เลือกใชบริการ เลือกลงทุนเอง หรือทำเองได 

 

 ดีทีวี ยังไดใหบริการในการทำกิจกรรมทางการตลาด
เพื่อสนับสนุนการขายใหกับบริการหรือแพลตฟอรม
หรือแอปพลิเคชันของลูกคาอีกดวย 

 
(2) การตลาดและการขาย 
 
การตลาดและการขายแบงตามประเภทการใหบริการ
ออกเปน 2 กลุมบริการ คือ 
 
1. กลุมที่ทำการขายตรง (Direct Sales) - คือ กลุมบริการ 

System Integration ซึ่งเนนไปที่การติดตอโดยตรงเพื่อ
อธิบายสินคา รับทราบความตองการของลูกคา การ
สาธิตสินคา หรือการออกแบบการวางระบบเครือขาย
ทีวีภายในอาคาร อาทิเชน โรงแรม คอนโด 
อพารทเมนท ซึ่งกลุมลูกคามักจะเปนองคกร โดย
ลูกคากลุมนี้จะไมคอยมีการใชสื่อโฆษณาแบบ Mass 
Media มากนัก จะมุงเนนการจัดสัมมนาเพื่อถายทอด
องคความรูเรื่องผลิตภัณฑ และโซลูชั่นส 

 
2. กลุมที่ทำการขายผานตัวแทนจำหนาย - คือ กลุมที่

กระจายสินคาแบบชุดอุปกรณผานตัวแทนจำหนาย
เปนหลัก คือ บริการดีทีวีจะทำการตลาดโดยมีสื่อ
สนับสนุนการขาย ณ พื้นที่ เปนหลัก และการจัด
สัมมนาอบรม กลุมผูประกอบการโรงแรม คอนโด 
อพารทเมนท และผูประกอบการเคเบิ้ลทีวี เปนตน 
พรอมนำเสนอสินคา หรือรายการสงเสริมการขาย
ใหมๆ โดยผานชองทางการตลาดโซเชียลมีเดียมารเก็ต
ติ้ง นอกจากนั้น จะมีสื่อ Mass Media เสริมเปนครั้ง
คราว รวมทั้ง จะมีระบบ Incentive สำหรับรายที่มี
ยอดสั่งซื้อสูง แตทั้งนี้ใน ณ ปจจุบันจะมุงเนนทำการ
ขาย และการตลาดผานงานระบบโซลูชั่นสรองรับ
ธุรกิจโรงแรม คอนโด อพารทเมนท และ บริการ 
System Integration ในสัดสวนที่เพิ่มมากขึ้น 

 
ลักษณะลูกคาและความสัมพันธระหวางลูกคากับดีทีวี 
 
• การจำหนายอุปกรณจานรับสัญญาณดาวเทียมดีทีวี - 

กลุมลูกคา คือ ตัวแทนจำหนายจานรับสัญญาณ
ดาวเทียม หรือรานจำหนายเครื่องใชไฟฟา รวมทั้ง
ชองทาง Modern Trade กับกลุมผูใชบริการที่เปน 
End User หรืออาคาร องคกรตางๆ อยูทั่วประเทศ 
ความสัมพันธจะเปนในรูปของการใหบริการ การ
สนับสนุนดานการตลาด การดูแลใหคำแนะนำทาง
เทคนิค และ Logistic รวมทั้งการบริการเปลี่ยนหรือ
ซอมอุปกรณที่มีปญหาหลังจากลูกคาไดซื้อสินคา
หรือบริการไปแลว 
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• บริการ System Integration และ Platform ตางๆ - 
กลุมลูกคา ไดแก องคกรหรือหนวยงานทั้ง ของภาค
รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่มีสาขากระจายอยู
ทั่วประเทศ หรือสถาบัน ธุรกิจขายตรง ที่มีการ
จัดการประชุมอบรม หรือสัมมนาภายในองคกรอยู
เปนประจำ ตลอดจนภาคอุตสาหกรรม ไมวาจะ
เปนการทองเที่ยวหรือโรงแรม เปนตน รวมถึงกลุม
ลูกคา นิติบุคคลตามอาคาร อาทิเชน คอนโดมิเนียม 
อพารทเมนท และโรงแรม ที่มีความตองการการ 
ติดตั้งพรอมวางระบบทีวีภายในอาคาร ทั้งที่ เปน 
แบบผานทีวีดาวเทียม หรือไอพีทีว ี โดยวางแผนการ
ตลาดมุงเนนเรื่องบริการ system Integrated (SI)  
เพื่อตอบโจทยกลุมผูประกอบการโรงแรม คอนโด 
อพารทเมนท เพือ่บรหิารจดัการตนทนุทีม่ปีระสทิธภิาพ
สูงสุด และสรางประสิทธิผลอยางคุมคากับการลงทุน 
ซึ่งความสัมพันธระหวางลูกคา เปนลักษณะแบบผูใช
บริการกับผูใหบริการ เนนการขายนำเสนอตรงใน
ลักษณะขายระบบแบบงานโครงการ และบริการเส
ริมอื่นๆ โดยมีสัญญาเปนรายป 

 
สิทธิและขอจำกัดในการประกอบธุรกิจ 
 
• สิทธิใหดำเนินการเปนผู ใหบริการอินเทอร เน็ต 

สำหรับใบอนุญาตประเภทการใหบริการอินเทอรเน็ต
แบบที่หนึ่ง - ดีทีวีไดรับใบอนุญาตจาก กสทช. เพื่อ
ใหบริการอินเทอรเน็ตแบบที่หนึ่ง เปนเวลา 5 ปนับ
จากวันที่ 18 ตุลาคม 2552 สิ้นสุดวันที่ 17 ตุลาคม 
2557 โดยทางดีทีวีไดมีการยื่นตอใบอนุญาตประเภท
การใหบริการอินเทอรเน็ตแบบที่หนึ่ง เพื่อความตอ
เนื่องในการใหบริการซึ่งการตอใบอนุญาตแตละครั้ง
จะมีอายุของใบอนุญาตคราวละ 5 ป โดยดีทีวีไดรับ
อนุญาตตอไปอีก 5 ป นับแตวันที่ 18 ตุลาคม 2557 
สิ้นสุดวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เปนที่เรียบรอยแลว และ
หากผูไดรับอนุญาตมิไดกระทำการที่ขัดตอเงื่อนไขใน
ใบอนุญาตโดยผิดในลักษณะที่สำคัญหรือรายแรง 
กสทช.จะตอใบอนุญาตใหทันที 

 
• สิทธิใหดำเนินการใหบริการทางดานทีวีดาวเทียม 

สำหรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน เพื่อใหบริการโครงขายกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน - ดีทีวีไดรับใบอนุญาตจาก กสทช. เพื่อให
บริการโครงขายการกระจายเสียงหรือโทรทัศนที่ไมใช
คลื่นความถี่ ระดับชาติ เปนเวลา 15 ป นับจากวันที่ 
21 มกราคม 2556 สิ้นสุดวันที่ 20 มกราคม 2571 

 

• สิทธิใหดำเนินการใหบริการทางดานทีวีดาวเทียม 
สำหรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน เพื่อใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน 
ชองรายการ - ดีทีวีไดรับใบอนุญาตจาก กสทช. เพื่อ
ใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน ชองรายการ ซึ่ง
ประกอบดวยใบอนุญาต ดังตอไปนี้  
1. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน เพื่อใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน 
ชองรายการ D-Channel เปนเวลา 5 ป นับจากวัน
ที่ 28 มกราคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 27 มกราคม 
2564  

2. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน เพื่อใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน 
ชองรายการ TV Lao เปนเวลา 5 ป นับจากวันที่ 
24 พฤศจิกายน 2560 สิ้นสุดวันที่ 23 พฤศจิกายน 
2565  

3. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน เพื่อใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน 
ชองรายการ Lao Star เปนเวลา 5 ป นับจากวันที่ 
28 มกราคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 27 มกราคม 2564  

4. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน เพื่อใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน 
ชองรายการ Lao PSTV เปนเวลา 2 ป นับจากวัน
ที่ 13 กรกฎาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 12 กรกฎาคม 
2561  

5. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน เพื่อใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน 
ชองรายการ LNTV3 เปนเวลา 2 ป นับจากวันที่ 
13 กรกฎาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 12 กรกฎาคม 
2561  

6. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน เพื่อใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน 
ชองรายการ Bayon TV เปนเวลา 2 ป นับจากวัน
ที่ 9 มีนาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 8 มีนาคม 2561 
ทั้งนี้ ดีทีวีไดแจงความประสงคขอยกเลิกการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน เพื่อ
ใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน ชองรายการ 
Bayon TV กับ กสทช. เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 
2560 และ กสทช. ไดมีมติอนุญาตใหยกเลิกใบ
อนุญาตนี้แลว โดยมีผลตั้งแตวันที่ 31 กรกฎาคม 
2560 เปนตนไป  

7. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน เพื่อใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน 
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ชองรายการ TVK เปนเวลา 2 ป นับจากวันที่ 13 
กรกฎาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 
ทั้งนี้ ดีทีวีไดแจงความประสงคขอยกเลิกการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน เพื่อ
ใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน ชองรายการ 
TVK กับ กสทช. เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 และ 
กสทช. ไดมีมติอนุญาตใหยกเลิกใบอนุญาตนี้แลว 
โดยมีผลตั้งแตวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เปนตนไป 

 
2.5 การจำหนายชุดอุปกรณรับสัญญาณดาวเทียมใน
ประเทศกัมพูชาและบริการที่เกี่ยวเนื่อง ดำเนินการโดย 
บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิรค จำกัด (ซีดีเอ็น) 
 
ซีดีเอ็น ประกอบธุรกิจจัดจำหนายชุดอุปกรณรับสัญญาณ
ดาวเทียมและใหบริการแพลทฟอรมโทรทัศนและเชา
ชองสัญญาณดาวเทียมแกลูกคากลุมผูประกอบการ
โทรทัศนผานดาวเทียมในประเทศกัมพูชา 
 
ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 
 
(1) การจำหนายชุดอุปกรณรับชองรายการโทรทัศนและ
วิทยุผานสัญญาณดาวเทียม 
 
ลักษณะผลิตภัณฑ  
ชุดอุปกรณรับสัญญาณดาวเทียม ซึ่งประกอบดวยจาน
ดาวเทียมและเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเคยู แบนด เพื่อ
รับสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 และไทยคม 8 เคยู-แบนด 
โดยจำหนายทั้ง แบบครบชุด (Full Set) และเฉพาะกลอง 
(IRD Box) การรับชมโทรทัศนผานจานรับสัญญาณ
ดาวเทียมจะทำใหสามารถรับชมรายการโทรทัศนของ
ประเทศกัมพูชาไดชัดเจน โดยสามารถรับชมชองรายการ
ฟรีทีวีของประเทศกัมพูชาไดครบทุกชอง รวมทั้งชอง
สาระและบันเทิงอื่นๆ ที่มีเฉพาะบนแพลตฟอรมผาน
ดาวเทียม ซีดีเอ็นจำหนายชุดอุปกรณรับสัญญาณ
ดาวเทียมผานตัวแทนซึ่ งมีชองทางกระจายสินคา
ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศกัมพูชา ตามรานที่ให
บริการติดตั้งจานดาวเทียม รานขายเครื่องใชไฟฟา รวม
ถึงหางสรรพสินคา 
 
ลักษณะรายได  
1. รายไดจากการจำหนายชุดอุปกรณรับสัญญาณดาว

เทียมซีดีเอ็นแบบครบชุด (Full Set) และแบบเฉพาะ
กลอง (IRD Box)  

2. รายไดจากการจำหนายอุปกรณเสริมหรืออะไหลซีดี
เอ็น เชน Remote Control, LNB ฯลฯ 

 
 

(2) บริการใหเชาชองสัญญาณเพื่อแพรภาพโทรทัศนและ
วิทยุผานดาวเทียมในประเทศกัมพูชา 
 
ลักษณะการใหบริการ  
บริการใหเชาชองสัญญาณดาวเทียม สำหรับการแพรภาพ
โทรทัศน หรือวิทยุผานดาวเทียมไทยคม โดยใหบริการกับ
ผูประกอบการโทรทัศนผานดาวเทียมในประเทศกัมพูชา 
เพื่ อ รับชมสัญญาณภาพทั้ ง ระบบภาพมาตรฐาน 
Standard-Definition (SD) และระบบภาพความคมชัดสูง 
High-Definition (HD) 
 
ลักษณะรายได  
1. รายไดจากการชำระคาบริการแบบครั้งตอครั้ง จาก

การเชาซื้อชองสัญญาณดาวเทียมเพื่อออกอากาศเปน
รายครั้ง อาทิเชน การถายทอดสดรายการตางๆ 

2. รายไดแบบรายเดือน เปนรายไดจากคาบริการตาม
สัญญาใหเชาใชชองสัญญาณดาวเทียมแบบรายเดือน
ตอเนื่องทำสัญญาระยะยาวเปนรายป 

 
แผนงานการใหบริการในอนาคต 
ซีดีเอ็น ยังคงเนนการจำหนายชุดอุปกรณรับสัญญาณ
ดาวเทียมซึ่งชวยใหผูชมสามารถรับชมรายการโทรทัศน
ไดอยางชัดเจนทุกชองรายการ โดยมีกลุมเปาหมาย ทั้ง
ลูกคาในกลุมเมืองและชนบท ซึ่งซีดีเอ็นไดเพิ่มชอง
รายการที่นาสนใจและมีความโดดเดนมากขึ้น เชน ขาว 
สารคดี ภาพยนตร การตูน เพลง และรายการอื่นๆ อีก
หลายรายการ ซีดีเอ็นเปนผูใหบริการรายแรกในประเทศ
กัมพูชาที่ออกอากาศระบบภาพความคมชัดสูง (HD) ตั้ง
แตป 2556 นอกจากนี้ในป 2560 ไดเริ่มดำเนินการออก
อากาศบนดาวเทียมดวงใหมไทยคม 8 เพื่อขยายพื้นที่ใน
การรับชมใหครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ และสามารถรับ
ชมไดในทั้งในประเทศไทย ลาว และเวียดนาม เพิ่มขึ้น 
เพื่อตอบรับกับนโยบาย AEC ทำใหสามารถขยายการทำ
ธุรกิจไปในประเทศดังกลาวไดเพิ่มขึ้น 
 
และในป 2561 ซีดีเอ็นเตรียมพรอมที่จะเริ่มธุรกิจบอกรับ
สมาชิก (Pay TV) โดยมีผูรวมดำเนินการเปนผูใหบริการ
ทีวี และเคเบิ้ลทีวีทองถิ่นในประเทศกัมพูชาเปนผูผลิต
รายการให โดยใชฐานสมาชิกที่มีมากกวา 600,000 กลอง
เปนการขยายตลาด นอกจากนี้ ซีดีเอ็นยังสนใจที่จะรวม
มือกับผูใหบริการวัดเรทติ้งการรับชมทีวี เพื่อแสดงขอมูล
และวิเคราะหพฤติกรรมของการรับชมทีวี รวมถึงศึกษา
ความเปนไปไดในการเปนผูใหบริการ การรับชมทีวีบน
ตึกสูง 
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การตลาดและการแขงขัน 
 
(1) ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน  
• การจำหนายอุปกรณจานรับสัญญาณดาวเทียม - 

ปจจุบันในตลาดมีอุปกรณรับสัญญาณโทรทัศนหลาก
หลายรูปแบบ เชน จานรับสัญญาณผานดาวเทียม 
เคเบิลทองถิ่นและเสาอากาศทั้ง แบบอนาล็อกและ
ดิจิตอล ทำใหตลาดมีการแขงขันที่คอนขางสูง โดย
เฉพาะการแขงขันทางดานราคาและชองรายการ ทำ
ใหซีดีเอ็นตองปรับตัวใหอยูในสภาวะผูนำของตลาด
อยูเสมอ โดยในป 2560 ที่ผานมา ซีดีเอ็นไดทำการ
เพิ่มชองออกอากาศในระบบความคมชัดสูง (HD) 
รวมเปนจำนวน 7 ชอง พรอมกันนี้ ซีดีเอ็นยังได
พัฒนาระบบ CA (Conditional Access) และเปดใช
งานเพื่อเปนการปองกันการลักลอบรับชมสัญญาณ
จากกลองที่ไมไดผานการจัดจำหนายที่ถูกตองจากทาง
บริษัท  

• บริการใหเชาชองสัญญาณ - ซีดีเอ็นไดทำการปรับ
เปลี่ยนระบบออกอากาศจาก DVB-S1 MPEG 2 เปน 
DVB-S2 MPEG 4 เพื่อใหสามารถรองรับการจำนวน
ชองโทรทัศน ที่มีการเติบโตอยางตอเนื่อง รวมถึงเพื่อ
รองรับความตองการที่เพิ่มขึ้นของการใชงานชอง
สัญญาณที่ออกอากาศแบบความคมชัดสูง (HD) ที่
มากที่สุด ซึ่งเปนจุดขายหลักของซีดีเอ็น โดยยังไมมีผู
ใหบริการรายอื่นสามารถใหบริการได 

 
(2) การตลาดและการขาย 
 
การตลาดและการขายแบงตามประเภทการใหบริการ
ออกเปน 2 กลุมบริการ คือ  
• กลุมจำหนายชุดอุปกรณรับสัญญาณดาวเทียม - ซีดี

เอ็นยังคงทำการจำหนายผานตัวแทนจำหนายหลัก
เพื่อกระจายสินคาผานชองทางจัดจำหนายไปยังราน
คาในแตละจังหวัด โดยแตละพื้นที่มีทีมติดตั้งและ
สนับสนุน ซึ่งซีดีเอ็นจะชวยตัวแทนในการทำการ
ตลาดและโปรโมชั่นควบคูกันไป โดยในป 2560 มี
ตัวแทนจัดจำหนายผลิตภัณฑทั้งหมด 28 รานคาทั่ว
ประเทศ รองรับการขยายตัวของยอดขายที่ เพิ่ม 
มากขึ้น  

• กลุมบริการใหเชาชองสัญญาณ - ซีดีเอ็นเนนการ
เขาไปติดตอกับผูใหบริการโทรทัศนโดยตรง ทั้งใน
สวนของสถานีโทรทัศน ผูใหบริการเคเบิ้ลทองถิ่น 
รวมถึงผูผลิตสื่อ รายใหม ที่ตองการทำรายการเพื่อ
ออกอากาศบนแพลทฟอรมโทรทัศนผานดาวเทียมใน
ประเทศกัมพูชา 

 

ลักษณะลูกคาและความสัมพันธระหวางลูกคากับซีดีเอ็น  
• การจำหนายอุปกรณจานรับสัญญาณดาวเทียม - กลุม

ลูกคา ไดแก ตัวแทนจำหนายเครื่องใชไฟฟาหรือจาน
ดาวเทียม หางสรรพสินคา รวมถึงกลุมผูใชบริการที่
เปน End User  

• การใหบริการใหเชาชองสัญญาณ - กลุมลูกคา คือ  
ผูประกอบการโทรทัศนผานดาวเทียมในประเทศ
กัมพูชา 

 
3. ธุรกิจโทรศัพทในตางประเทศ 
 
บริษัทมีการใหบริการธุรกิจโทรศัพทผานการลงทุน 
ในบริษัท เชนนิงตัน อินเวสเมนทส พีทีอี ลิมิเต็ด (เชน)  
ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร ซึ่งประกอบธุรกิจหลัก
โดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ปจจุบัน
มีกิจการในเครือ 1 บริษัท คือ บริษัท ลาว เทเลคอมมิว  
นิเคชั่นส จำกัด 
 
บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จำกัด (แอลทีซี) 
 
ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ  
(1) ลักษณะบริการ  
แอลทีซี ไดรับสิทธิในการบริการดานโทรคมนาคม 
ในประเทศลาวเพื่อดำเนินกิจการโทรคมนาคม ซึ่งมี 
รายละเอียด ดังนี้  
• โทรศัพทเคลื่อนที่ (Digital Phone Service (GSM 

900/1800/ WCDMA 2100, LTE 1800, 2300 และ 
2600 MHz))  

• โทรศัพทโครงขายพื้นฐาน (Public Switched 
Telephone Network (PSTN))  

• บริการโทรศัพทพื้นฐานไรสายระบบ (Fixed Wireless 
Local Loop - GSM)  

• บริการอินเทอรเน็ต (Fixed Broadband internet):- 
บริการสายวงจรเชาอินเทอรเน็ตและดาตา (Leased 
Line service) ภายในประเทศและระหวางประเทศ, IP 
Transit, Internet ADSL, Internet Fibre To The 
Home (FTTH) และ Mobile Broadband (Internet 
SIM card, MBB ในบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ทั้งแบบ
รายเดือนและแบบเติมเงิน)  

• บริการโทรขามแดนอัตโนมัติ (International Roaming 
Service)  

• บริการเสริม (Value-added service) สำหรับโทรศัพท
เคลื่อนที่ 
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(2) ลักษณะรายไดของแอลทีซีสามารถจำแนกได ดังนี้ 
• คาบริการโทรศัพทภายในประเทศและตางประเทศ 
• คาเชาบริการเลขหมายตอเดือน 
• คาขายเครื่องรับโทรศัพทพื้นฐานไรสายระบบ (Fixed 

Wireless Local Loop - GSM) และซิมการด 
• คาบริการรายเดือนอินเทอรเน็ต คาบริการสายวงจรเชา 
• คาบริการโทรขามแดนอัตโนมัติ (IR) และคาสวนแบง

โทรคมระหวางประเทศและภายในประเทศ (IC) 
• คาบริการสำหรับบริการเสริม (Value-added service) 
 
การตลาดและการแขงขัน 
 
(1) ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 
 
ปจจุบัน ประเทศลาวมีผูใหบริการโทรศัพทพื้นฐาน 3 ราย
คือ แอลทีซี, ETL และ UNITEL และมีผูใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ 4 รายคือ แอลทีซี, ETL, BEELINE 
และ UNITEL โดยแอลทีซีมีสวนแบงการตลาดเปน
อันดับ 1, UNITEL เปนอันดับ 2, ETL เปนอันดับ 3 และ 
BEELINE เปนอันดับที่ 4 โดยที่ ETL ซึ่งเดิมเปนหนวย
งานของรัฐบาลถือหุนรอยละ 100 แตในไตรมาสที่ 4 ของ
ป 2559 ไดมีการประกาศรวมทุนกับกลุมบริษัทจาก
ประเทศจีน (Jiafu Holdings Limited) โดยผูถือหุนราย
ใหมถือหุนในสัดสวนรอยละ 51 สวนรัฐบาลลาวถือหุน
ในสัดสวนรอยละ 49 สวน UNITEL เปนบริษัทรวมทุน
ระหวางรัฐบาลกับบริษัทจากประเทศเวียดนาม (Viettel) 
สวน BEELINE เปนบริษัทเอกชน ซึ่งผูถือหุนเปนกลุม
บริษัทจากประเทศรัสเซีย (VIMPELCOM) สำหรับ
บริการอินเทอรเน็ตมีผูใหบริการหลักอยูดวยกัน 6 ราย 
ไดแก แอลทีซี, ETL, Planet Online, UNITEL, BEEINE 
และ Sky Telecom ซื่งแอลทีซีมีสวนแบงตลาดมากกวา
รอยละ 50 
 
ระบบโทรคมนาคมในประเทศลาวไดมีการพัฒนาอยาง
มากในชวงปที่ผานมา ซึ่งเทคโนโลยีที่ไดนำเขามาใชเปน
เทคโนโลยีที่ทันสมัยตามแนวโนมของการพัฒนา
เทคโนโลยีทางดานโทรคมนาคมของตลาดโลก แอลทีซี
ไดใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในระบบ 3G เปนรายแรก
ของประเทศลาว และมีเครือขายครอบคลุมพื้นที่ในทุก
จังหวัด และไดมีการปรับปรุงการใหบริการโทรศัพท
เคลื่อนที่ในระบบ 3G อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการให
บริการดานอินเทอรเน็ตบนระบบมือถือ (Mobile 
Broadband) ไดมีการเติบโตอยางมีนัยสำคัญในป 2560 
ทางแอลทีซีไดมีการปรับปรุงระบบ data core network 
และไดมีการขยายการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ใน
ระบบ 4G ในเมืองหลักและเมืองเศรษฐกิจ โดยในป 2560 

มีสถานีรับสงสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่ 3G ทั้งหมด 
2,180 สถานี และบริการ 4G ทั้งหมด 1,284 สถานี สวน 
ผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่อยาง UNITEL ก็ไดเปด 
ใหบริการ 4G ตามหลังทางดานแอลทีซี ในนครหลวง
เวียงจันทนและเมืองเศรษฐกิจ สวนผูใหบริการอีกสอง
ราย ETL และ BEELINE ไดเปดใหบริการเฉพาะแต  
3G เทานั้น แอลทีซี มีผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่แบบ
รายเดือนและแบบเติมเงินทั้งหมดจำนวน 1,547,291 ราย  
(ที่มา : ขอมูลจาก แอลทีซี ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560) 
 
ในขณะเดียวกันบริการโทรศัพทพื้นฐานไรสายระบบ 
(Fixed Wireless Local Loop - GSM) ซึ่งปจจุบันไดมีการ
พัฒนาเพื่อใหใชงานบนเครือขายเดียวกับระบบโทรศัพท
เคลื่อนที่ แตไดมีการแยกและจัดสรร prefix number และ
numbering plan ที่แตกตางกัน และมีการจำกัดพื้นที่การ
ใหบริการตาม numbering plan ของแตละจังหวัดให
สามารถใชไดในเฉพาะพื้นที่ ใหบริการของจังหวัด 
นั้นๆ โดยการกำหนดควบคุมของกระทรวงไปรษณีย 
โทรคมนาคม และการสื่อสาร ประกอบกับมีอัตราคา
บริการ การโทรตอนาทีที่ต่ำกวาบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
ทั้งระบบแบบรายเดือนและแบบเติมเงิน พรอมกันนั้น
เครื่องโทรศัพทที่นำเขามาทำตลาดของผูใหบริการมีราคา
ที่ไมแพงสมเหตุสมผล จึงทำใหลูกคาที่ตองการใชบริการ
เฉพาะการโทรเพียงอยางเดียว จะนิยมในการใชบริการนี้
มากกวาบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยเฉพาะกลุมลูกคาใน
เขตตางจังหวัด แตดวยแนวโนมการใชบริการโทรในทั่ว
ทุกภูมิภาคลดลงอยางตอเนื่องโดยการใชบริการการโทร
ผานทางแอปพลิเคชั่นทดแทน ทำใหจำนวนลูกคาในสวน
บริการนี้ลดลง ณ สิ้นป 2560 มี จำนวน 436,970 ราย  
(ที่มา : ขอมูลจาก แอลทีซี ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560) 
 
สวนบริการอินเทอรเน็ต: Mobile broadband - Internet 
SIM Card ซึ่งใหบริการฉพาะดาตาเทานั้น ไดเปนที่นิยม
จากลูกคาอยางมาก ในป 2560 มีตัวเลขจำนวนลูกคาและ
รายไดเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ โดยมีจำนวนผูใชบริการ
อินเทอรเน็ตซิมการดทั้งหมด 886,567 ราย โดยรวมแลว
การใหบริการแบบไรสาย (Wireless Services) ซึ่ง
ประกอบไปดวยบริการ  
• โทรศัพทเคลื่อนที่ (Digital Phone Service)  
• บริการโทรศัพทพื้นฐานไรสายระบบ (Fixed Wireless 

Local Loop - GSM)  
• การบริการอินเทอรเน็ต Mobile Broadband - Internet 

SIM Card 
 



82 รายงานประจำป 2560 

เฉพาะแอลทีซีจะมีจำนวนผูใชบริการทั้งหมดเทากับ 
3,043,601 ราย (แหลงขอมูลจากภายในแอลทีซี ณ สิ้น
เดือนธันวาคม 2560) 
 
กระทรวงไปรษณีย โทรคมนาคม และการสื่อสาร ของ
ประเทศลาว ยังคงควบคุมราคาการใหบริการทางดาน
โทรคมนาคมและไมอนุญาตใหผูใหบริการทุกรายทำแผน
สงเสริมการขายแบบลดราคาและใหมูลคาในการโทรฟรี 
แตมีการยืดหยุนในการทำแผนสงเสริมการขายโดย
กำหนดใหลดราคาคาบริการไมต่ำกวาครึ่งหนึ่งของราคา
มาตรฐานและสามารถทำได ไมเกินครั้งละ 7 วัน สะสม
ไมเกิน 90 วันตอป และกำหนดให ผูใชบริการโทรศัพท
เคลื่อนที่แบบเติมเงินของทุกผูใหบริการทุกรายตองมีการ
ลงทะเบียนจึงสามารถที่จะใชบริการได และทางรัฐบาล
ใหความสำคัญในการแขงขันทางดานคุณภาพของการ
บริการเพื่อผลประโยชนตอผูบริโภค 
 
แอลทีซี ยังคงรักษาระดับรายไดตอผูใหบริการ (ARPU) 
โดยเฉพาะในสวนของบริการ Non-Voice ไดมีการเติบโต
สูงขึ้นอยางตอเนื่องในป 2560 โดยมีสัดสวนอยูที่รอยละ 
58 ของรายรับรวมทั้งหมด ลูกคารวมของตลาดสำหรับ
บริการโทรศัพทเคลื่อนที่และบริการโทรศัพทพื้นฐาน
แบบไรสายมีประมาณ 4 ลานเลขหมาย (นับเฉพาะสวน
ลูกคาที่มีการใชงานและสรางรายได) โดยรวมลูกคายัง
เปนแบบระบบเติมเงินมากกวารอยละ 94 ของลูกคา
โทรศัพทเคลื่อนที่ทั้งหมด 
 
(2) การตลาดและการขาย 
 
แอลทีซี ไดเตรียมการเพื่อรองรับการแขงขันที่จะเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง โดยมุงเนนการขยายโครงขายอยางเหมาะ
สมเพื่อขยายพื้นที่และโครงขายใหบริการใหครอบคลุม
ทั่วประเทศ และมุงเนนการใหบริการที่มีคุณภาพและ 
การสรางความสัมพันธกับตัวแทนจำหนาย (Partner 
Relationship Management) และลูกคาสัมพันธ (Customer 
Relation Management) ประกอบกับการบริหารจัดการ
ชองทางจัดนำหนายอยางมีประสิทธิภาพ ขยายหนวยงาน
บริการลูกคา (Customer Service and Call Center) เพื่อ
รองรับการขยายตัวของลูกคาที่เพิ่มขึ้น ในแตละบริการ 
 
แอลทีซี ไดเนนการแบง segmentation ของแตละบริการ
ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมี MPHONE เปนแบรนด
หลักสำหรับบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยการทำตลาด
แบบเจาะจงพื้นที่ (Localize Marketing) นำเสนอบริการ
ตาม Life Style ของแตละกลุมลูกคา เจาะตลาดกลุม
ลูกคาใหม เชน กลุมเด็กที่อายุต่ำกวา 14 ปลงมา และกลุม

ลูกคาระดับองคกรใหมากขึ้น นอกจากนั้น ยังใหความ
สำคัญในการการทำตลาดสำหรับการใหบริการดาน 
DATA โดยบริการอินเทอรเน็ตไดมีการปรับปรุงระบบ
เครือขายใหมีประสิทธิภาพสูงเพื่อรองรับกลุมลูกคา
ระดับองคกรที่มีความตองการใชงานอินเทอร เน็ต
ความเร็วสูงดวยระบบสายเชา (Leased line) การเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตผานสายเคเบิ้ลใยแกว (Fiber transmission to 
Home - FTTH) การเชื่อมตออินเทอรเน็ตแบบทางผาน 
(IP-Transit) และการใหบริการโทรคมนาคมแบบครบ
วงจร (Total Telecommunication Solutions)รวมทั้งการ
รวมและเชื่อมโยงการบริการแตละอยางเขาดวยกัน 
(Service Convergence) เพื่อยกระดับการใหบริการและ
ตรงตามความตองการของลูกคา 
 
นอกจากนั้น แอลทีซียังมีการดำเนินการและพัฒนาระบบ
สนับสนุนการใหบริการ (Business Support System) เพื่อ
การใหบริการแกลูกคามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีการ 
ตั้งหนวยงาน Network Operation Center (NOC)  
เพื่อติดตามและแกไขระบบเครือขายใหมีประสิทธิภาพ
ตั้งแตป 2557 และดำเนินการตั้งหนวยงาน Service 
Operation Center (SOC) เพื่อติดตามและแกไขปญหา
การบรกิารตางๆ แกลูกคาในแตละบริการ 
 
(3) มาตรฐานสากลในดานคุณภาพและความปลอดภัย
ขอมูลขาวสาร 
 
แอทีซี มีหนวยงานควบคุมคุณภาพของเครือขายโดย
เฉพาะ เพื่ อตรวจสอบเครือข าย ใหมี คุณภาพและ
ประสิทธิภาพอยางสม่ำเสมอ เพื่อรักษาตำแหนงผูนำใน
ตลาดและเพื่อใหไดการบริการและเครือขายที่มีคุณภาพ
เปนไปตามมาตรฐานสากล 
 
อีกทั้งสรางความพึงพอใจและประทับใจตอผูใชบริการ 
นอกจากนั้น แอลทีซียังไดรับใบรับรอง ISO มีราย
ละเอียดดังนี้ 
 
• ISO9001 ในป 2549 ดานการบริการลูกคาโทรศัพท

เคลื่อนที่เปนรายแรกและรายเดียวในประเทศลาว 
 
• ISO/IEC 27001: Information Security Management 

System (ISMS) ในสวนของ Telecommunications 
Network Monitoring Services ในเดือนกันยายน  
ป 2558 ซึง่เปนรายแรกและเพยีงรายเดยีวในประเทศลาว 

 
• ISO/IEC 27001: Information Security Management 

System (ISMS) ในสวนของ Mobile Operation & IT 
Department ในเดือนกันยายน ป 2559 
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(4) วัฒนธรรมองคกร 
 
ในป 2560 ลาวโทรคมนาคม ไดเริ่มดำเนินการสราง
วัฒนธรรมองคกรใหเขมแข็ง และตระหนักถึงการพัฒนา
เติบโตอยางยั่งยืน ในองคประกอบดานธุรกิจ พันธมิตร 
บุคลากร สังคมและสิ่งแวดลอม ผูมีสวนไดเสีย เปนตน 
และเพื่อความเปนเลิศในการดำเนินงาน ใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ไดดำเนินโครการในการปรับปรุง
กระบวนการทำงาน (Business Process Improvement) 
ของแตละสวนงานใหมีความสอดคลองและกระชับให 
มากขึ้น 
 
ลักษณะของลูกคาและความสัมพันธกับลูกคา 
ลูกคาของแอลทีซีประกอบไปดวยกลุมประชาชนทั่วไป 
องคกรธุรกิจระหวางประเทศ บริษัททั่วไป และองคกร
ตางๆ ของรัฐ และคูรวมธุรกิจทั้งในประเทศและตาง
ประเทศ โดยทางแอลทีซีไดใหความสำคัญกับลูกคา  
ทั้งในสวนที่เปนลูกคารายยอยและลูกคาองคกรรายใหญ 
โดยไดมีการสรางความสัมพันธกับลูกคาตามระบบ 
Customer and Partner Relation Management อยาง 
ตอเนื่อง 
 

สิทธิและขอจำกัดในการประกอบธุรกิจ 
แอลทีซี เปนกิจการรวมคาตามสัญญารวมทุนเพื่อดำเนิน
กิจการโทรคมนาคมในประเทศลาว โดยไดรับสิทธิให
บริการดานโทรคมนาคมในประเทศลาวเปนระยะเวลา 25 
ป ตั้งแตป 2539 ถึงป 2564 นอกจากนี้ ในไตรมาส 
ที่สามของป 2558 ทางรัฐบาลลาวและเชน ไดลงนาม 
ในสัญญารวมทุนฉบับใหมเพื่อตอสัมปทานตอไปอีก  
25 ป โดยเริ่มจากป 2565 ถึงป 2589 ทั้งนี้ เมื่อครบ 
กำหนดอายุสัมปทานตามสัญญารวมทุนฉบับใหมแลว 
เชนตองโอนหุนของแอลทีซี ใหแกรัฐบาลของประเทศ
ลาวโดยไมคิดคาตอบแทนใดๆ 
 
ในป 2560 แอลทีซีไดมีการประกาศจายเงินปนผลสำหรับ
ผลประกอบการประจำป 2559 เปนจำนวน 26 ลาน
ดอลลารสหรัฐ โดยตลอดระยะเวลา 20 ป ที่ผานมา 
จนถึงสิ้นป 2560 แอลทีซีไดประกาศจายเงินปนผลใหกับ
ผูถือหุนทั้งหมดจำนวน 219.5 ลานดอลลารสหรัฐ  
และชำระเต็มจำนวนโดยไมมีเงินปนผลคางจาย ณ สิ้นป 
2560 
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ปจจัยความเสี่ยง 
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ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) 
 
1. ความเสี่ยงที่เกิดจากความไมชัดเจนนโยบายรัฐ ในการกำกับดูแลกิจการดาวเทียมสื่อสารของประเทศไทย 
 
 บริษัทไดรับแจงจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (เดิม  

คือ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ) (“กระทรวงฯ”) 
วากระทรวงฯ ชะลอการสงเอกสารขอใชวงโคจรดาวเทียม สำหรับ
ดาวเทียมไทยคม 9 ไปยัง ITU (สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ
แหงสหประชาชาติ) ภายหลังจากที่กระทรวงฯ ไดสงเอกสารการจอง
วงโคจรดังกลาวไปที่ ITU แลว ตอมาทราบวากระทรวงฯ ไดทำการ
ถอนเอกสารการจองใชวงโคจรไทยคม 9 ออกจากระบบ ITU โดยให
เหตุผลวา กระทรวงอยูระหวางการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ
แนวทางบริหารจัดการวงโคจรของประเทศ ซึ่งปจจุบัน ภาครัฐยัง
ดำเนินการกำหนดนโยบายการใชวงโคจรประเทศไมเรียบรอย เปนผล
ใหผูประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสารทุกรายในประเทศไทยที่ไดรับ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการฯ แลว (มิใชแคบริษัทเทานั้น) ไมสามารถทำโครงการดาวเทียมดวงใหมได มาเปนเวลา
ประมาณ 2 ปแลว 

 
 หากภาครัฐยังไมมีความชัดเจนในแนวทางบริหารจัดการวงโคจร ระเบียบปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมในป 2561 จะสง

ผลกระทบตออุตสาหกรรมดาวเทียมของประเทศ ถือเปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่สำคัญของประเทศ ในการขับเคลื่อน
ประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งสามารถสรุปผลกระทบ ดังนี้ 
(1) กระทบผูประกอบการ คือ ไมสามารถทำโครงการดาวเทียมดวงใหมขึ้นทดแทนดวงปจจุบันที่กำลังจะหมดอายุลง

ไดทันเวลา เสี่ยงสูญเสียลูกคา เพราะไมมีชองสัญญาณใหบริการลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศไดอยาง 
ตอเนื่อง ซึ่งในปที่ผานมาบริษัทไดรับผลกระทบนี้แลวจากกรณีที่ลูกคาตางประเทศที่ไดทำสัญญาจองใช 
ชองสัญญาณดาวเทียมไทยคม 9 ลวงหนา มูลคาหลายพันลาน ตองยกเลิกสัญญาและยายไปใชงานดาวเทียม 
ตางประเทศ เพราะบริษัทไมสามารถสรางดาวเทียมไทยคม 9 ได แมวาจะไดรับใบอนุญาตฯ จากคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (“กสทช.”) แลวก็ตาม ทั้งนี้ เพราะ
กระทรวงฯ ไดถอนเอกสารขอใชวงโคจรสำหรับไทยคม 9 ออกจากระบบ ITU โดยใหเหตุผลวากระทรวงยังอยู
ระหวางการดำเนินการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑฯ 

(2) กระทบความตอเนื่องในการดำเนินธุรกิจลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศ ที่ตองใชชองสัญญาณดาวเทียมเปน
หลักในการสื่อสารและทำธุรกิจ โดยปกติธุรกิจดาวเทียม (ทั้งผูใหบริการและผูใชบริการ) ตองมีการวางแผนลวง
หนาระยะยาว เพราะตองมีการลงทุนสงูและใชระยะเวลาในการดำเนินการ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวาการดำเนินธุรกิจใดๆ ยอมตองเผชิญกับความเสี่ยงตางๆ ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การเงิน การเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม ทางเทคโนโลยี ตลอดไปถึงการเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศของโลก สิ่งเหลานี้ลวนแลวแตสามารถสงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปจจุบันบริษัทประกอบ
ธุรกิจหลัก 3 ประเภท คือ (1) ธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง (2) ธุรกิจอินเทอรเน็ตและสื่อ และ (3) ธุรกิจ
โทรศัพทในตางประเทศ โดยแตละสายธุรกิจยอมมีปจจัยความเสี่ยงที่แตกตางกัน ทั้งจากปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก 
 
ดวยเหตุนี้คณะกรรมการบริษัทจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงในดาน
ตางๆ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะประเมินปจจัยความเสี่ยงทั้งที่เปนความเสี่ยงทั่วไป และความเสี่ยงเฉพาะ
กิจการ โดยจะทำการประเมินความเสี่ยงเปนประจำทุกไตรมาส และนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
ทบทวน และกำหนดมาตรการในการปองกันความเสี่ยง 
 
สำหรับขอมูลที่ไดแสดงตอไปนี้ จะอธิบายถึงปจจัยความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญซึ่งอาจสงผลกระทบตอการประกอบกิจการ 
ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมาตรการปองกัน และบรรเทาความเสี่ยงของบริษัท 
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86 รายงานประจำป 2560 

(3) กระทบประเทศ (รัฐและประชาชน) 
3.1 สูญเสียวงโคจรของประเทศ หากไมมีการนำ

ดาวเทียมขึ้นใชงาน ณ วงโคจร ไดภายในระยะ
เวลาที่ ITU กำหนด ประเทศตองเสียสิทธิใน
การใชงานวงโคจรดาวเทียม ใหกับประเทศอื่น 
ตามกฎระเบียบ ITU 

3.2 กระทบความมั่นคง หากตองไปใชงานดาวเทียม
ตางประเทศ 

3.3 กระทบเศรษฐกิจ สูญเสียรายไดเงินตราตาง
ประเทศ หากลูกคาโอนยายไปใชงานดาวเทียม
ตางประเทศ แทนดาวเทียมไทย  

 
 เพื่อปองกันและลดผลกระทบอันเนื่องจากความเสี่ยง

ดังกลาว บริษัทเตรียมแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 
 

1) การบริหารจัดการลูกคาทั้งหมด ที่ใชบริการ
ดาวเทียมไทยคม โดยการจัดสรรชองสัญญาณ
ทั้ งหมดใหกับรองรับและตอบสนองความ
ตองการลูกคาทั้งหมดใหไดมากที่สุด 

 
2) การจัดหาชองสัญญาณดาวเทียมเพิ่มเติม โดยรวม

กับพันธมิตรธุรกิจตางประเทศ 
 

3) เจรจากับกระทรวงฯ ในการที่จะบริหารจัดการ
ดาวเทียมไทยคมที่อยูภายใตสัมปทานตอ ภายหลัง
จากที่สิ้นสัมปทานตามสิทธิที่ไดระบุในสัญญา
ดำ เนินกิจการดาว เทียมสื่ อสารในประเทศ 
(“สัญญาสัมปทาน” หรือ “สัญญาฯ”) ขอ 40  
การตออายุสัญญา กำหนดให “กอนครบอายุ
สัญญาฉบับนี้ หากบริษัท ประสงคจะดำเนิน
กิจการตามสัญญานี้ตอไป ใหบริษัทเสนอทำความ
ตกลงใหมกับกระทรวงภายในปที่ 25 นับแตวันที่
ลงนามในสัญญาฉบับนี้ ระหวางวันที่ 11 กันยายน 
2558 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2559” ซึ่งบริษัทได 
ยื่นขอเสนอทำความตกลงใหมใหกับกระทรวงฯ 
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ตามกรอบระยะเวลา
ที่สัญญาฯ กำหนดเรียบรอยแลว ซึ่งกระทรวงฯ 
ไดมีหนังสือมายังบริษัท เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2559 วารับทราบขอเสนอของบริษัท และอยูใน
ระหวางการพิจารณา 

 
 ทั้งนี้ บริษัทไดสงหนังสือขอสนอทำความตกลง

ใหม หลังสิ้นสุดสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียม
สื่อสารฯ นี้ ไปยังกระทรวงฯ เมื่อวันที่ 14 
ธันวาคม 2560 และจะไดมีการเจรจาในเรื่อง 
ดังกลาว กับกระทรวงฯ ใหไดขอสรุปตอไป 
โดยเร็ว 

 

2. ความ เสี่ ย งที่ เ กี่ ยวข องกับสถานภาพของ
ดาวเทียมไทยคม 7 และดาวเทียมไทยคม 8 

 
 บริษัทไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 

ในการดำเนินโครงการดาวเทียมไทยคม 7 และ
ดาวเทียมไทยคม 8 จาก กสทช. ซึ่งเปนไปตาม
กฎหมายปจจุบัน ไดแก พระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และกระทรวงฯ ไดแจง
อนุมัติการใชตำแหนงวงโคจร สำหรับดาวเทียมทั้ง
สองดวงมายัง กสทช. และ กสทช. ไดระบุการอนุมัติ
ดังกลาวไวในใบอนุญาตประกอบกิจการฯ แลว 

 
 ตอมากระทรวงฯ มีการพิจารณาที่จะกำหนดแนวทาง

และนโยบายเกี่ยวกับการใหสิทธิการใชตำแหนงวง
โคจรขึ้นใหม โดยไดทำเรื่องเสนอขอความเห็นชอบ
แนวทางการบริหารกิจการดาวเทียมของประเทศเขา
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยเสนอแนวทางทั้ง
ระยะยาวและระยะเปลี่ยนผาน ซึ่งในระยะเปลี่ยนผาน 
นับจากปจจุบันจนกระทั่งสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน คือ 
10 กันยายน 2564 นั้น เสนอใหดาวเทียมทุกดวงที่ให
บริการในชวงดังกลาว ไดแก ดาวเทียมไทยคม 7 
ดาวเทียมไทยคม 8 รวมถึงดาวเทียมดวงใหม ที่ขึ้นสู
วงโคจรกอนสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน จะตองดำเนิน
การภายใตระบบสัมปทาน และหลังจากนั้น จึงดำเนิน
การตามแนวทางการอนุญาตประกอบกิจการโดย
ใชใบอนุญาตแบบมีเงื่อนไขที่ตกลงกับรัฐบาล 

 
 อยางไรก็ตาม หลังจากคณะรัฐมนตรี ไดมีการประชุม

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 มีมติวา  
 
 “สวนแนวทางบริหารกิจการดาวเทียมสื่อสารของ

ประเทศในระยะยาวและในชวงเปลี่ยนผานนั้น 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารควร
ดำเนินการให เกิดความเปนธรรมและคำนึงถึง
ประโยชนสูงสุดของประเทศเปนสำคัญ รวมทั้ง
ดำเนินการและกำกับดูแลใหเปนไปตามขั้นตอนของ
กฎหมายที่ เกี่ยวของ เชน พระราชบัญญัติการให
เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 พระ
ราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553” 

 
 จากมติ ครม. ขางตน กระทรวงฯ โดยรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงฯ ไดแตงตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวทาง



บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 87 << << 

TRANSFORMATION TO THE DIGITAL ERA 

การบริหารจัดการการดำเนินงานกิจการดาวเทียม
สื่อสาร (คณะทำงาน) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
โดยคณะทำงานชุดนี้มีองคประกอบจากหนวยงาน
ตางๆ ทีเ่กีย่วของ นกัวชิาการดานกฎหมาย และผูชำนาญ
การดานเทคนิค เปนตน บริษัทไดเขาไปใหขอมูลกับ
คณะทำงาน เพือ่ใหทราบถงึทีม่าของการดำเนนิโครงการ
ดาวเทยีมทัง้สองดวง สภาวการณอตุสาหกรรมดาวเทยีม
สื่อสารโลก สภาวะตลาดที่มีการแขงขันระหวาง
ประเทศสูง แนวโนมของอุตสาหกรรมในอนาคต 
และขอเสนอประโยชนรัฐและประชาชน รวมทั้ง
แนวทางบริหารจัดการฯ เพื่อใหกระทรวงฯ พิจารณา
ประกอบการกำหนดแนวทางบริหารจัดการกิจการ
ดาวเทียมสื่อสารที่สอดคลองกับมติ ครม. ขางตน  
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับทุกภาคสวนตอไป 

 
 ภายหลังจากที่ไดบริษัทไดใหขอมูลและขอเสนอ 

ดังกลาวกับกระทรวงฯ แลวนั้น บริษัทไมเคยไดรับ 
ผลการพิจารณาขอเสนอของบริษัทจากกระทรวงฯ 
จนกระทั่งวันที่ 7 สิงหาคม 2560 กระทรวงฯ ไดแจง
มายังบริษัทฯ วาดาวเทียมไทยคม 7 และดาวเทียม 
ไทยคม 8 เปนดาวเทียมภายใตสัญญาฯ และเชิญ
บริษัทมารวมหารือถึงแนวทางการปฏิบัติตามสัญญาฯ 
ซึ่งบริษัทไดเขารวมประชุมตามที่กระทรวงเชิญมา 
และไดแจงความเห็นของบริษัท โตแยงวาดาวเทียม
ไทยคม 7 และดาวเทียมไทยคม 8 มิใชดาวเทียมภายใต
สัญญาฯ อยางไรก็ตาม เพื่อที่จะไดใหเกิดการแกไข
ปญหาและมีขอยุติ บริษัทไดเสนอแนวทางอื่น (ที่มิใช
แนวทางสัมปทาน) อันจะทำใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอประเทศ ใหกระทรวงฯ พิจารณา 

 
 ซึ่งบริษัทไมไดรับแจงผลการพิจารณาขอเสนอในการ

แกไขปญหาดังกลาวจากกระทรวงฯ เชนเคย จน
กระทั่งวันที่ 5 ตุลาคม 2560 บริษัทไดรับหนังสือจาก
กระทรวงฯ เรื่องขอเรงรัดการดำเนินการตามสัญญา
ดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ กรณี
ดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 โดยระบุใหปฏิบัติ
ตามสัญญาฯ ใหครบถวน อาทิ การโอนกรรมสิทธิ์
และสงมอบทรัพยสิน การจัดสรางดาวเทียมสำรอง 
กาชำระเงินผลประโยชนตอบแทน และการประกัน
ทรัพยสิน 

 
 ในการนี้ ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

วาระพิเศษ ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 24 ตุลาคม 2560 
เวลา 17.00 น. ไดพิจารณาหนังสือฉบับดังกลาว 
พรอมทั้งผลการหารือกับที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท 
ดวยความรอบรอบคอบและดวยความระมัดระวังแลว 

มีความเห็นวาดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ไมใช
ดาวเทียมภายใตสัญญาฯ เพราะการดำเนินดาวเทียม
ทั้งสองดวงนั้น อยูภายใตกรอบการรับใบอนุญาตฯ 
จาก กสทช บริษัทไดปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอ
กำหนดในสัญญาฯ อยางครบถวนแลว มิไดดำเนิน
การใดๆ ที่ขัดตอสัญญาฯ ดังนั้น บริษัทจึงมีความเห็น
เรื่องดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 แตกตางจาก
ความเห็นของกระทรวงฯ ที่ประชุมจึงมีมติใหบริษัท
ยื่นเสนอขอพิพาทดังกลาวตออนุญาโตตุลาการ เพื่อ
พิจารณาชี้ขาดขอพิพาทที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เปนไปตามขอ 
45.1 ของสัญญาฯ โดยบริษัทไดยื่นขอโตแยงตอ
สถาบันอนุญาโตตุลาการในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 
เปนขอพิพาทหมายเลขดำที่ 97/2560 

 
 อนึ่ง ตามขอ 45.6 ของสัญญาฯ ที่กำหนดวา ในกรณีที่

ขอพิพาทอยูระหวางการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 
คูสัญญายังคงตองปฏิบัติตามขอกำหนดในสัญญา 
ตอไป จนกวาจะมีการชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ  
ดังนั้น ในขณะที่ขอพิพาทอยูระหวางพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ บริษัทยังไมมีหนาที่ใดๆ ในการ
ปฏิบัติตามที่กระทรวงฯ ไดอางถึงขางตนจนกวาจะมี
การชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 

 
ค ว า ม เ สี่ ย ง ใ น ก า ร ด ำ เ นิ น ง า น 
(Operational Risk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ความเสีย่งจากอายกุารใชงานของดาวเทยีมสัน้ลง 
 
 ปจจุบันดาวเทียมสวนใหญจะมีอายุการใชงานไมนอย

กวา 15 ป แตยังมีปจจัยอื่นๆ ที่มีผลตออายุการใชงาน
ของดาวเทียม เชน คุณภาพของโครงสราง ความ
แข็งแกรง และความทนทานของอุปกรณตางๆ จรวด
ที่ใชสงดาวเทียม ประสิทธิภาพในการจัดสงดาวเทียม
ขึ้นสูวงโคจร ตลอดจนปริมาณการใชเชื้อเพลิงของ
ดาวเทียม และทักษะความสามารถในการควบคุม
ดาวเทียมในสภาวการณตางๆ ดังนั้น บริษัทอาจสูญ
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เสียลูกคาและรายไดหากดาวเทียมของบริษัทมีอายุ
การใชงานสั้นกวาที่ไดคาดการณไว และบริษัทไม
สามารถจัดหา หรือสงดาวเทียมดวงใหมแทนไดทัน
เวลา ดังนั้น วิศวกรดาวเทียมของบริษัทจะทำการ
ประเมินอายุดาวเทียมที่เหลืออยูตลอดเวลา และถา
ดาวเทียมใกลหมดอายุลง ก็จะแจงหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อพิจารณามาตรการปองกันแกไข ทั้งโดย
การเชาดาวเทียมจากผูประกอบการรายอื่น หรือ
พิจารณาลงทุนสรางดาวเทียมดวงใหมเพื่อทดแทน
ดาวเทียมที่กำลังจะหมดอายุลง 

 
 นอกจากนี้ เพื่อใหเกิดความมั่นใจในการจัดการความ

เสี่ยงจากการที่อายุการใชงานของดาวเทียมสั้นลง 
บริษัทไดดำเนินการจัดการดานบุคลากร และ
กระบวนการปฏิบัติงาน ซึ่งการปฏิบัติงานควบคุม
ดาวเทียม ตองอาศัยบุคลากรที่มีความรู ความชำนาญ 
ในดานการควบคุมและปฏิบัติการ ที่ไดรับการอบรม
และฝกงานเปนระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ป 
เปนอยางนอย เพื่อใหมั่นใจวาพนักงานมีความรูและ
ทักษะในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี อยางไรก็ตาม 
เนื่องจากการปฏิบัติงานควบคุมดาวเทียมนั้นดำเนิน
การโดยมนุษย จึงมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดความ 
ผิดพลาดขึ้นได ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาด 
ในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะการสงสัญญาณติดตอ 
ขึ้นไปบนดาวเทียมเพื่อควบคุมการทำงานของ
ดาวเทียมจึงตองมีระบบการตรวจสอบความถูกตอง
ของคำสั่งกอนที่จะมีการสงคำสั่งทุกครั้ง ทั้งนี้ ใน
กรณีที่เกิดความผิดพลาดในการสงคำสั่งเพื่อควบคุม
ดาวเทียม บริษัทไดกำหนดขั้นตอน และวิธีการแกไข
ปญหาทางวิศวกรรมไวเปนการลวงหนาแลว 

 
2. ความเสี่ยงจากการที่ดาวเทียมอาจเกิดความเสีย

หายหรือเกิดความบกพรองในขณะที่อยูในวง
โคจร (In-Orbit Failure) 

 
 ดาวเทียมเปนงานสรางทางวิศวกรรมขั้นสูง และเมื่อ

มีการสงดาวเทียมเขาสูวงโคจรแลว ดาวเทียมอาจได
รับความเสียหายจากการขัดของของระบบการทำงาน
ของดาวเทียม พายุสุริยะ หรือการชนกันระหวาง
ดาวเทียมกับวัตถุตางๆ ในอวกาศ เปนตน ซึ่งอาจ 
สงผลใหดาวเทียมไดรับความเสียหาย ทำใหความ
สามารถในการใหบริการถายทอดสัญญาณลดลง
ชั่วคราวหรือถาวร หรือเกิดความเสียหายทั้งหมด  
ซึ่งอาจกอใหเกิดผลกระทบตอการใหบริการ และ 
อาจทำใหสูญเสียลูกคาที่มีอยูในปจจุบัน และ/หรือ  

สูญเสียโอกาสในการหาลูกคาใหมในระหวางการ
จัดหาดาวเทียมดวงใหมมาใหบริการแทน 

 
 อยางไรก็ตาม ผูจัดสรางดาวเทียมไดออกแบบให

ดาวเทียมมีคุณลักษณะที่สามารถทนทานตอสภาพ
แวดลอมบนอวกาศที่ เลวรายซึ่งทำใหดาวเทียมมี
ความนาเชื่อถือ (Reliability) สูงเทียบเทามาตรฐาน
สากล บริษัทไดจัดเตรียมแผนการเพื่อรองรับผลเสีย
หายที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกคา หากเกิดความเสียหาย
ขั้นรุนแรงขึ้นกับดาวเทียมดวงใดดวงหนึ่งจนหมด
สภาพการใชงาน โดยมีแผนที่จะดำเนินการใหผูใช
บริการสวนหนึ่งยายมาใชชองสัญญาณที่ยังคงวางอยู
ในดาวเทียมไทยคมที่เหลือ นอกจากนี้ บริษัทไดเจรจา
รวมกับผูใหบริการรายอื่นถึงความเปนไปไดในการ
เชาชองสัญญาณจากดาวเทียมอื่นชั่วคราว เพื่อใหผูใช
บริการสามารถโอนการใชงานไปไดในระหวางที่
บริษัทเรงดำเนินการสรางดาวเทียมขึ้นเพื่อทดแทน 
ซึ่งโดยทั่วไปจะใชระยะเวลาประมาณ 24-30 เดือน 
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขนาดและความซับซอนของดาวเทียม 

 
 บริษัทไดตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับ

ดาวเทียมขณะที่อยูในวงโคจรคางฟา ดังนั้น เพื่อ
ปองกันความเสี่ยงภัยดังกลาวที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจึง
ไดจัดทำประกันภัยดาวเทียมเพื่อคุมครองความเสี่ยง
ภัยทุกชนิด (All Risks) โดยกระทรวงฯ และบริษัท
เปนผูรับผลประโยชนรวมกันในสวนของดาวเทียม
ไทยคมภายใตสัญญาสัมปทาน กรมธรรมประกันภัยที่
จัดทำขึ้นนั้นเปนแบบ Full Coverage with Partial 
Loss ซึ่งเปนกรมธรรมปตอป กลาวคือ บริษัท
สามารถเรียกรองคาเสียหายในทันทีที่ดาวเทียมไดรับ
ความเสียหายเพียงบางสวน ในการเรียกรองคา
สินไหมทดแทนจากบริษัทผูรับประกันภัยบริษัทจะ
ตองยื่นหนังสือแจงความเสียหาย (Notice of Loss) 
และหนังสือพิสูจนความเสียหาย (Proof of Loss) ให
บริษัทผูรับประกันภัยและเมื่อบรรลุขอตกลง บริษัท
จึงจะไดรับเงินคาสินไหมทดแทน 

 
 มูลคาประกันภัยดังกลาวมีมูลคาเทากับมูลคาทาง

บัญชีของดาวเทียม ณ ระยะเวลาที่ทำประกันภัย 
อยางไรก็ตาม มูลคาประกันภัยดังกลาวไมครอบคลุม
ผลเสียหายจากการสูญเสียรายได อันสืบเนื่องมาจาก
การเสียหายของดาวเทียม ซึ่งอาจสงผลกระทบตอผล
ประกอบการของบริษัท 
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TRANSFORMATION TO THE DIGITAL ERA 

 อนึ่ง กรมธรรมประกันภัยของกิจการดาวเทียม จะไม
ครอบคลุมเหตุการณตอไปนี้ 

 
1. ภาวะสงคราม การคุกคาม หรือการปองกัน หรือ

การกระทำอันนำไปสูสงครามโดยรัฐบาล หรือ
การใชกำลังทางทหาร 

2. อุปกรณตอตานดาวเทียม หรืออุปกรณเกี่ยวของ
กับระเบิดปรมาณู หรือนิวเคลียร 

3. การกอกบฏ การกอความไมสงบ การจลาจล  
การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ สงครามกลางเมือง 
การกอการราย 

4. การยึดทรัพยโดยหนวยงานรัฐบาล 
5. ป ฏิ กิ ริ ย า ต อ บ ส น อ ง ข อ ง นิ ว เ ค ลี ย ร 

กัมมันตภาพรังสีของนิวเคลียรที่ตกคาง โดยทาง
ตรงหรือทางออมอันทำให เกิดการสูญเสีย / 
เสียหายตอดาวเทียม ยกเวนกัมมันตภาพรังสี 
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 

6. คลื่นกระแสไฟฟา หรือคลื่นความถี่รบกวน 
7. ความตั้งใจ หรือเจตนาในการกระทำของผูเอา

ประกัน หรือผูมีอำนาจในการกระทำ อันกอให
เกิดการสูญเสียหรือเสียหายของดาวเทียม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความเสี่ยงอันเกี่ยวของกับการเงิน  
(Financial Risk) 
 
1. การไมปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขในสัญญา

เงินกู และหุนกูไมดอยสิทธิไมมีหลักประกัน 
 
 ปจจุบันบริษัทมีแหลงเงินทุนจากทั้งสวนที่มาจากเงิน

กูยืมระยะยาว และหุนกูไมดอยสิทธิไมมีหลักประกัน 
โดยมีขอตกลงรวมถึงเงื่อนไขในสัญญาระหวางบริษัท
กับเจาหนี้และผูถือหุนกูที่จะตองปฏิบัติตาม เพื่อมิให
เกิดการผิดสัญญา ซึ่งอาจสงผลใหบริษัทถูกเรียกคืน
เงินกูและหุนกูกอนกำหนด 

 

 ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามขอกำหนด รวมถึง
เงื่อนไขในสัญญานั้น อาจเกิดขึ้นจากการที่บริษัท 
ไมสามารถรักษาอัตราสวนทางการเงิน ขอตกลงตาม
ที่กำหนดในสัญญา การไมสามารถชำระคืนเงินตน
และดอกเบี้ยตามงวดที่กำหนด รวมถึงกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงหรือเหตุการณที่มีสาระสำคัญซึ่งกระทบ
ถึงธุรกิจของบริษัท โดยในกรณีที่บริษัทถูกเรียกคืน
เงินกู และหุนกูกอนกำหนดจากเจาหนี้ อาจสงผล
กระทบกับฐานะการเงิน สภาพคลองและกระแส
เงินสดของบริษัทไดหากบริษัทไมสามารถหาแหลง
เงินทุนใหมมาชำระคืนเงินกูและหุนกูกอนกำหนด
นั้นไดทันตามที่เจาหนี้และผูถือหุนกูเรียกชำระ 

 
 อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายในการบริหารและ

ปองกันความเสี่ยง โดยมีหนวยงานที่ดูแล ติดตาม 
และควบคุมในสวนของเงินกูยืมและหุนกู เพื่อมิให
เกิดเหตุการณที่ทำใหบริษัทไมสามารถปฏิบัติตาม 
ขอกำหนด และเงื่อนไข ตามสัญญาเงินกูและหุนกู  
ซึ่งสงผลให เกิดการเรียกคืนเงินกูและหุนกูกอน
กำหนด ปจจุบันบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวน
ของผูถือหุนในระดับที่ต่ำกวาที่กำหนดในสัญญา  
และยังมีฐานะทางการเงิน และกระแสเงินสดที่ 
เพียงพอ รวมถึงยังมีวงเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินที่ยังสามารถใชไดเพียงพอในกรณีที่ถูกเรียก
ชำระคืนเงินกูยืมระยะยาวดังกลาวและหุนกูกอน
กำหนด อีกทั้งในปที่ผานมา บริษัทไดมีการชำระคืน
เงินกูยืมบางสวนกอนกำหนด เพื่อลดความเสี่ยง 
ดังกลาวอีกดวย 

 
2. ความเสี่ยงจากการที่รายไดหลักของบริษัทขึ้น

อยูกับการใหบริการแกลูกคาหลักเพียงนอยราย 
 รายไดหลักของบริษัทขึ้นอยูกับการใหบริการแก

ลูกคาหลักเพียงนอยรายซึ่งสวนใหญเปนผูประกอบ
ธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคมและการสื่อสาร
โทรทัศน หากลูกคาหลักรายใดรายหนึ่งประสบปญหา
ดานการเงิน หรือไดรับการติดตอจากผูประกอบการ
ดาวเทียมรายอื่น ลูกคาหลักรายดังกลาวอาจยกเลิก
สัญญา หรือไมตอสัญญากับบริษัท ซึ่งอาจกอใหเกิด
ผลกระทบในทางลบตอผลประกอบการของบริษัท 
เนื่องจากบริษัทตองใชเวลาในการหาลูกคารายใหม 
มาทดแทน อยางไรก็ตาม ที่ผานมาลูกคาหลักของ
บริษัทไดชำระคาบริการอยางสม่ำเสมอโดยเฉพาะ
ลูกคาดานการสื่อสารโทรทัศน เนื่องมาจากลูกคา 
มีความจำเปนตองใชบริการชองสัญญาณดาวเทียม
เพื่อออกอากาศรายการโทรทัศนอยางตอเนื่อง 
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นอกจากนี้ การเปลี่ยนไปใชดาวเทียมดวงอื่นจะทำให
มีตนทุนและความยุงยากในการปรับเปลี่ยนแนวรับ
ของจานดาวเทียม ซึ่งเปนขอจำกัดประการสำคัญหาก
ลูกคาจะเปลี่ยนไปใชดาวเทียมของผูใหบริการรายอื่น 
เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงดังกลาว บริษัทไดลง
นามในสัญญาใหบริการระยะยาวกับลูกคาหลัก โดย
เนนคุณภาพการใหบริการที่ดี รวมทั้งการนำเสนอรูป
แบบบริการทางเทคนิคและทางธุรกิจที่มีความยืด
หยุนสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา เพื่อ
ชวยใหธุรกิจของลูกคาเติบโต นอกจากนี้ บริษัทได
รักษาความสัมพันธที่ดีกับลูกคาอยางสม่ำเสมอเพื่อ
สรางความพึงพอใจและความรวมมืออันดีระหวางกัน 
และไดทำรายงานประเมินสุขภาพของลูกคาหลัก
อยางสม่ำเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยงในการดำเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เก่ียวของ 
(Compliance Risks) 
 
1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาดำเนิน

กิจการดาวเทียมสื่อสาร 
 
 ธุรกิจสวนหนึ่งของบริษัทคือการดำเนินกิจการ 

ตามสัญญาฯ ลงวันที่ 11 กันยายน 2534 ระหวาง
กระทรวงคมนาคม (ปจจุบันอยูภายใตการกำกับดูแล
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) กับ
บริษัท ชินวัตรคอมพิวเตอร แอนด คอมมิวนิเคชั่น 
จำกัด (มหาชน) ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน “บริษัท  
อินทัช โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน)”(1) (“บมจ. อินทัช  
โฮลดิ้งส”) ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัท ทั้งนี้ 
สัญญาฯ ดังกลาวมีประเด็นความเสี่ยง 2 ประเด็น 
ตามสรุปขอเท็จจริงดังนี้ 

 

(ก) ประเด็นเรื่องสัดสวนการถือหุน 
 ตามสัญญาฯ ลงวันที่ 11 กันยายน 2534 ขอที่ 4 

กำหนดให บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส จะตองจัดตั้ง
บริษัทขึ้นใหม (ปจจุบันคือ บริษัท ไทยคม จำกัด 
(มหาชน)) เพื่อดำเนินงานตามสัญญาสัมปทาน 
โดยมีทุนจดทะเบียนไมต่ำกวา 1,000 ลานบาท 
และ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส จะตองเปนผูถือหุนใน
บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหมนั้นไมนอยกวารอยละ 51 
ซึ่ง บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส ไดดำเนินการตาม
สัญญาฯ ดังกลาวแลว โดยมีสัดสวนการถือหุนไม
นอยกวารอยละ 51 แตเนื่องจากในป 2548 บริษัท
จำเปนตองทำการเพิ่มทุนโดยออกหุนใหมเพื่อ
จำหนายแกบุคคลทั่วไปเมื่อป 2548 และ บมจ.  
อินทัช โฮลดิ้งส มิไดเขาซื้อหุนเพิ่มทุนในครั้งนั้น 
จึงเปนผลใหสัดสวนการถือหุนของ บมจ. อินทัช 
โฮลดิ้งส ลดลงนอยกวารอยละ 51 โดยกอนหนา
การออกหุนเพิ่มทุน บริษัทไดประสานงานกับ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ปจจุบันคือ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม) (กระทรวงฯ) เพื่อขอแกไขสัญญาดำเนิน
กิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศในป 2547 
เพื่อเปลี่ยนแปลงขอกำหนดเกี่ยวกับสัดสวนการ
ถือหุนของ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส ในบริษัทจาก
เดิมไมนอยกวารอยละ 51 เปนไมนอยกวารอยละ 
40 ซึ่งถือไดวาบริษัทไดดำเนินการตามขั้นตอน
ของวิธีปฏิบัติในทางสัญญาและกฎหมายแลว  
โดยกระทรวงฯ ไดสงเรื่องการขอแกไขสัญญาฯ 
ดังกลาวไปใหสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อ
นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามขอเสนอแนะ
ของสำนักงานอัยการสูงสุด แตสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีวินิจฉัยวาเปนเรื่องที่ไมอยูในหลัก
เกณฑที่จะตองเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
และสงเรื่องคืน ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมี 
นโยบายลดเรื่องที่เขาพิจารณาตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยเรื่องการเสนอเรื่องตอ 
คณะรัฐมนตรีตามมาตรา 22 โดยเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรีไมไดมีคำอธิบาย หรือขอแนะนำ
ประการใด และระเบียบดังกลาวมิไดระบุไว
ประการใดวา หากหนวยงานราชการไดรับหนังสือ
ปฏิเสธจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแลว 
หรือถูกสงเรื่องคืนแลว จะตองดำเนินการสงเรื่อง
เขาไปหรือไมอยางไร ทั้งนี้ ทายสุดเรื่องจึงไมไดรับ

หมายเหตุ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน) ไดเปลี่ยนชื่อมาจาก บริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
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พิจารณาจากคณะรัฐมนตรี หลังจากนั้นกระทรวงฯ 
ยังไดหารือไปยังสำนักอัยการสูงสุดอีกครั้งหนึ่ง 
และสำนักงานอั ยการสู งสุดก็ ได แจ งมายั ง
กระทรวงฯ วา เมื่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจงวา 
เรื่องไมอยูในเกณฑที่จะตองเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณา กระทรวงฯ ก็สามารถใชดุลยพินิจ
ดำเนินการตอไปได ซึ่งกอนหนานี้ สำนักงาน
อัยการสูงสุดก็ ได เคยใหความเห็นไวแลวว า  
เปนกรณีที่สามารถแกไขสัญญาฯ ตามที่บริษัท
รองขอได เนื่องจากผลการแกไขสัญญาฯ ในเรื่อง
สัดสวนไมทำใหสิทธิและหนาที่ของคูสัญญา
เปลี่ยนแปลงแตประการใด กลาวคือ บมจ. อินทัช 
โฮลดิ้งส ยังเปนคูสัญญาที่จะตองรวมรับผิดกัน
และแทนกัน กับบริษัทผูรับสัมปทาน นอกจากนี้ 
การแกไขสัญญาฯ ดังกลาวก็ไมทำใหบริษัทจาย 
ผลประโยชนตอบแทนแกรัฐตามสัญญาลดลง  
อีกทั้งการลดสัดสวนการถือหุนของ บมจ. อินทัช 
โฮลดิ้งส ในบริษัทนั้น จากเดิมไมนอยกวารอยละ 
51 เปนไมนอยกวารอยละ 40 ของจำนวนหุน
ทั้งหมดนั้น ยังถือวาเปนการคุมอำนาจเบ็ดเสร็จ
แลวตามมาตรา 247 แหงพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย 
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 อีกดวย 

 
 ตอมา ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดำรงตำแหนง

ทางการเมืองไดวินิจฉัยขอเท็จจริงบางประการที่
เกี่ยวของกับการแกไขสัญญาฯ เพื่อเปลี่ยนแปลง
ขอกำหนดเกี่ ยวกับสัดสวนการถือหุนของ  
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส ในบริษัท ซึ่งอยางไรก็ตาม 
บริษัทมิไดเปนคูความในคดีดังกลาว คำพิพากษา
จึงไมมีผลผูกผันและบังคับใชกับบริษัท อีกทั้งใน
การดำเนินการเพื่อแกไขสัญญาฯ ดังกลาวบริษัท
ไดปฏิบัติตามขั้นตอนของวิธีปฏิบัติในทางสัญญา
และกฎหมาย และไดรับอนุมัติจากกระทรวงฯ 
แลว 

 
 ในภายหลัง กระทรวงฯ ไดมีการแตงตั้งคณะ

กรรมการตามมาตรา 72 แหงพระราชบัญญัติ 
การให เอกชนร วมลงทุนในกิ จการของรั ฐ  
พ.ศ. 2556 เพื่อพิจารณาแนวทางที่เหมาะสม ซึ่ง
บริษัทไดมีการประสานงานกับกระทรวงฯ และ
คณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการตางๆ ตอไป 

 

(ข) ประเด็นเรื่องขอกำหนดที่เก่ียวของกับดาวเทียม
สำรอง 

 ภายใตสญัญาฯ ดาวเทียมทุกดวงที่จัดสรางและจัด
สงตามสัญญาฯ จะตองไดรับความเห็นชอบจาก
กระทรวงฯ กอน และจะตองมีคุณสมบัติเฉพาะ
ของดาวเทียม (Satellite Technical Specification) 
ที่ไมดอยกวาคุณสมบัติของดาวเทียมหลักและ
สำรองดวงที่หนึ่ง แตจำนวนชองสัญญาณดาวเทียม
และยานความถี่ใหเปนไปตามที่กระทรวงฯ และ
บริษัทจะตกลงกัน ซึ่งในการดำเนินการที่เกี่ยวของ
กับดาวเทียมไทยคม 4 บริษัทก็ไดดำเนินการตาม
ขอกำหนดของสัญญาฯ ทุกประการ 

 
 อยางไรก็ตามเนื่องจากดาวเทียมไทยคม 4 ซึ่ง

บริษัทไดรับอนุมัติจากกระทรวงฯ ใหสงเขาสูวง
โคจรเปนดาวเทียมสำรอง ไมไดมีรายละเอียด
ลักษณะเฉพาะ (Specification) เหมือนกับ
ดาวเทียมไทยคม 3 ทุกประการ ทำใหมีขอสงสัย
วาดาวเทียมไทยคม 4 สามารถเปนดาวเทียม
สำรองของดาวเทียมไทยคม 3 ไดหรือไม ประกอบ
กับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดำรงตำแหนง
ทางการเมืองไดวินิจฉัยขอเท็จจริงบางประการที่
เกี่ยวของกับดาวเทียมไทยคม 4 เอาไว ซึ่งอยางไร
ก็ตาม บริษัทมิไดเปนคูความในคดีดังกลาว คำพิ
พากษาจึงไมมีผลผูกผันและบังคับใชกับบริษัท 
อีกทั้งในการดำเนินโครงการดาวเทียมไทยคม 4 
บริษัทไดปฏิบัติตามขั้นตอนของวิธีปฏิบัติในทาง
สญัญาและกฎหมาย และไดรบัอนมุตัจิากกระทรวงฯ 
แลว ในภายหลังกระทรวงฯ ไดมีการแตงตั้งคณะ
กรรมการตามมาตรา 72 แหงพระราชบัญญัติการ
ใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 
เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางที่ เหมาะสม ซึ่ง
บริษัทไดมีการประสานงานกับกระทรวงฯ และ
คณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการตางๆ ตอไป 
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การจัดการและการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

โครงสรางการบริหารจัดการ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานเจาหนาที่บริหาร 
นายไพบูลย ภานุวัฒนวงศ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผูชวยกรรมการผูอำนวยการ 
สวนงานตรวจสอบภายใน 

นายจิโรจน ศรีนามวงศ (รักษาการ) 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการพัฒนาอยางยั่งยืน 

หัวหนาคณะผูบริหาร 
ดานเทคนิค 

นายธีระยุทธ บุญโชติ  
(รักษาการ) 

หัวหนาคณะผูบริหาร 
ดานการเงิน 

นายอนุวัฒน สงวนทรัพยากร  
(รักษาการ) 

หัวหนาคณะผูบริหาร 

ดานการคา 

นายปฐมภพ สุวรรณศิริ 

หัวหนาคณะผูบริหาร  
ดานกลยุทธองคกร 

นายสุพจน ชินวีระพันธุ  
(รักษาการ) 

ผูชวยกรรมการ  
ผูอำนวยการอาวุโส 
สวนงานรัฐกิจ 

นายเอกชัย ภัคดุรงค 

ผูชวยกรรมการผูอำนวยการ
อาวุโส  

สวนงานรัฐกิจสื่อและรีเทล 

นายเอกชัย ภัคดุรงค 

ผูชวยกรรมการผูอำนวยการ
อาวุโส  

สำนักงานทรัพยากรบุคคล 
นายภาวิษฏ งานสำเร็จ 

ผูชวยกรรมการผูอำนวยการ 
สวนงานการขายตลาดจีน 

และโครงการพิเศษ 
นายไพบูลย ภานุวัฒนวงศ 

(รักษาการ) 

ผูชวยกรรมการผูอำนวยการ 

สำนักประธานกรรมการบริหาร 

และเลขานุการบริษัท 

นางสาวยพุาพรรณ ปานเคลอืบทอง 

คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

คณะกรรมการบริหาร 

* โครงสรางการบริหารจัดการ ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 

ผูบริหารสี่รายแรกนับตอจากประธานเจาหนาที่บริหารลงมา และผูบริหารที่ตำแหนงเทียบเทากับผูบริหารรายที่สี่ 

ตามคำนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
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1. โครงสรางการจัดการ 
1.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) 
 
ตามขอบังคับของบริษัทกำหนดใหคณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการจำนวนไมนอยกวา 5 คน และ
กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และจะตองเปนผูมี 
คุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค  
และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการจำนวน 11 ทาน ดังนี้ 
 
 รายชื่อกรรมการ ตำแหนง วันที่ไดรับแตงตั้ง (1) 

 
1. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 4 มกราคม 2537  
2. ศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 20 มีนาคม 2544  
3. นางชรินทร วงศภูธร กรรมการอิสระ 8 ธันวาคม 2542 
  กรรมการตรวจสอบ และ 
  ประธานคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน  
4. ศาสตราจารยสำเรียง เมฆเกรียงไกร กรรมการอิสระ 10 สิงหาคม 2550 
  กรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการกำหนดคาตอบแทน และ 
  กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  
5. นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการอิสระ 30 มีนาคม 2559 
  กรรมการตรวจสอบ และ 
  ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  
6. นายสมประสงค บุญยะชัย กรรมการ 11 สิงหาคม 2549  
7. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ (2) กรรมการอิสระ 1 ตุลาคม 2558 
  กรรมการกำหนดคาตอบแทน และ 
  ประธานคณะกรรมการบริหาร  
8. นายเกว็ก บัค ไช (3) กรรมการ 27 มีนาคม 2558 
  กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ 
  กรรมการบริหาร  
9. นายเอนก พนาอภิชน (4) กรรมการ และกรรมการบริหาร 1 กรกฎาคม 2560  
10. นายไพบูลย ภานุวัฒนวงศ กรรมการ 1 ตุลาคม 2558 
  กรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่บริหาร  
11. นายวีระศักดิ์ กิติวัฒน (5) (6) กรรมการ 29 มีนาคม 2560 

 
หมายเหตุ (1) วันที่ไดรับแตงตั้ง หมายถึง วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทครั้งแรก 

 (2) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการกำหนดคาตอบแทน แทนนายฟลิป เชียง ชอง แทน ที่ลาออกจากตำแหนง โดยมติ 

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 มีผลตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เปนตนไป 

 (3) นายเกว็ก บัค ไช ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา แทนนายฟลิป เชียง ชอง แทน ที่ลาออกจากตำแหนง โดยมติที่ประชุม 

  คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 มีผลตั้งแตวันที่ 29 มีนาคม 2560 เปนตนไป 

 (4) นายเอนก พนาอภิชน ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท แทนนายฟลิป เชียง ชอง แทน ที่ลาออกจากตำแหนง โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

  บริษัท ครั้งที่ 6/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 มีผลตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เปนตนไป 

 (5) นายวีระศักดิ์ กิติวัฒน ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท โดยมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560  

  มีผลตั้งแตวันที่ 29 มีนาคม 2560 เปนตนไป 
 (6) นายวีระศักดิ์ กิติวัฒน ไดลาออกจากตำแหนงกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแตวันที่ 12 มกราคม 2561 เปนตนไป 
 



94 รายงานประจำป 2560 

กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท  
กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายไพบูลย ภานุวัฒนวงศ และ นายเอนก พนาอภิชน ลงลายมือชื่อรวมกัน
และประทับตราสำคัญของบริษัท 
 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท  
ในระหวางป 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามวาระปกติและวาระพิเศษทั้งสิ้น 14 ครั้ง การประชุมกันเอง
ระหวางกรรมการอิสระจำนวน 1 ครั้ง และการประชุมกันเองระหวางกรรมการที่ไมเปนผูบริหารอีก 1 ครั้ง โดยการเขา
รวมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการบริษัทแตละทาน สรุปไดดังนี้ 
 
   การเขารวมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)  
  การประชุม การประชุม การประชุม การประชุม การประชุม 
 รายชื่อกรรมการ สามัญ วิสามัญ คณะ กรรมการ กรรมการ หมายเหตุ 
  ผูถือหุน ผูถือหุน กรรมการ อิสระ ที่ไมเปน 
    บริษัท  ผูบริหาร  
1. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา เขา เขา 11/14 1/1 1/1  
2. ศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี เขา เขา 14/14 1/1 1/1  
3. นางชรินทร วงศภูธร เขา เขา 14/14 1/1 1/1  
4. ศาสตราจารยสำเรียง เมฆเกรียงไกร เขา เขา 14/14 1/1 1/1  
5. นางภัทรียา เบญจพลชัย เขา เขา 14/14 1/1 1/1  
6. นายสมประสงค บุญยะชัย เขา เขา 12/14 - 1/1  
7. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ เขา เขา 12/14 1/1 1/1  
8. นายเกว็ก บัค ไช เขา เขา 13/14 - 1/1  
9. นายฟลิป เชียง ชอง แทน เขา - 5/6 - - ลาออกเมื่อ  
       30 มิ.ย. 60  
10. นายอเนก พนาอภิชน - เขา 8/8 - 1/1 ดำรงตำแหนง  
       1 ก.ค. 60  
11. นายไพบูลย ภานุวัฒนวงศ เขา เขา 13/14 - -  
12. นายวีระศักดิ์ กิติวัฒน - ไมเขา 4/11 - 0/1 ดำรงตำแหนง  
       29 มี.ค. 60 
       และลาออก 
       เมื่อ12 ม.ค. 61 
 

1.2 ผูบริหาร (Management) 
 
ตามโครงสรางการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 บริษัทมีผูบริหารตามคำนิยามของประกาศ 
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวน 5 ทาน ดังนี้  
 รายชื่อกรรมการ ตำแหนง  
นายไพบูลย ภานุวัฒนวงศ ประธานเจาหนาที่บริหาร  
นายอนุวัฒน สงวนทรัพยากร (1) รักษาการหัวหนาคณะผูบริหาร ดานการเงิน  
นายปฐมภพ สุวรรณศิริ หัวหนาคณะผูบริหาร ดานการคา  
นายธีระยุทธ บุญโชติ รักษาการหัวหนาคณะผูบริหาร ดานเทคนิค  
นายสุพจน ชินวีระพันธุ รักษาการหัวหนาคณะผูบริหาร ดานกลยุทธองคกร 

 
หมายเหตุ (1) นายอนวุฒัน สงวนทรพัยากร ไดรบัแตงตัง้เปนรกัษาการหวัหนาคณะผูบรหิาร ดานการเงนิ แทนนายวฒุ ิอศัวเสรมิเจรญิ ทีล่าออกจาก 
  ตำแหนง โดยมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่7/2560 ประชมุเมือ่วนัที ่4 สงิหาคม 2560 มผีลตัง้แตวนัที ่1 กนัยายน 2560 เปนตนไป 
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1.3 เลขานุการบริษัท 
 
ปจจุบันนางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง ดำรง
ตำแหนงเลขานุการบริษัท โดยไดรับการแตงตั้งจาก 
คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 
จนถึงปจจุบัน ซึ่งนางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง  
ไดผานการอบรมหลักสูตรที่ เกี่ยวของกับการปฏิบัติ
หนาที่ของเลขานุการบริษัทจากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย เปนผูมีความรู ความเขาใจใน 
หลักการ และขอพึงปฏิบัติที่ดีของการกำกับดูแลกิจการ 
ที่ดี นอกจากนั้น ยังเปนผูที่มีประสบการณในงาน
เลขานุการ รวมถึงคุณสมบัติอื่นที่ชวยใหงานเลขานุการ
บริษทัเปนไปอยางมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 
ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะรายงานตรงตอทั้งคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการชุดตางๆ และประธานเจาหนาที่
บริหาร เพื่อทำหนาที่ เกี่ยวกับการประชุมของคณะ
กรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุน รวมทั้ง
สนับสนุนใหการกำกับดูแลกิจการเปนไปตามมาตรฐาน
บรรษัทภิบาล และการประชุมผูถือหุน โดยเลขานุการ
บริษัทมีหนาที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 
 
หนาที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
(1) แจงมติและนโยบายของคณะกรรมการและผูถือหุน

ใหผูบริหารที่เกี่ยวของรับทราบ พรอมทั้ง ใหคำ
ปรึกษา และขอเสนอแนะเบื้องตนแกคณะกรรมการ
ตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท และขอพึงปฏิบัติดาน
การกำกับดูแลกิจการ 

(2) จัดทำและจัดเก็บเอกสาร ดังนี้ ทะเบียนกรรมการ 
หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุม
ผูถือหุน รายงานประชุมคณะกรรมการ รายงานการ
ประชุมผูถือหุน และรายงานประจำปของบริษัท 

(3) ดำเนินการใหกรรมการและผูบริหารจัดทำรายงาน
การมีสวนไดเสียของตนเองและผูที่เกี่ยวของตาม 
ขอกำหนดของกฎหมาย พรอมทั้ง เก็บรักษารายงาน
ดังกลาว และสงสำเนาใหประธานกรรมการ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่กฎหมาย
กำหนด 

(4) จัดการประชุมผูถือหุน การประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ใหเปนไป
ตามกฎหมาย ขอบังคับของบริษัท กฎบัตรของคณะ
กรรมการแตละชุด รวมถึงขอพึงปฏิบัติ รวมทั้ง 
บันทึกรายงานการประชุมและติดตามใหมีการ
ปฏิบัติตามมติที่ประชุม 

(5) ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูล และรายงานสารสนเทศ
ในสวนที่รับผิดชอบตอหนวยงานที่เกี่ยวของ 

(6) ติดตอและสื่อสารกับผูถือหุนทั่วไป ใหไดรับทราบ
สิทธิตางๆ ของผูถือหุน 

(7) ดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท และเปน 
ผูประสานงานระหวางคณะกรรมการและผูบริหาร 
พรอมทั้ง ใหขาวสาร และขอมูลแกกรรมการใน
ประเด็นที่ เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของ
บริษัท รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนยัสำคัญ
แกกรรมการทราบ 

(8) จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยทุกชุด 
รวมถึงการประเมินตนเองเปนรายบุคคล และ 
รายงานผลการประเมินดังกลาวตอคณะกรรมการ
บริษัท 

(9) ดำเนินการอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดทรัพย รวมถึงกฎหมายและ 
ขอบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

 
1.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
 
คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนของบริษัทไดกำหนด
นโยบายคาตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. คาตอบแทนของคณะกรรมการ พิจารณาจากหนาที่ 

ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการ 
โดยประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ไดรับคาตอบแทนเพิ่มตามหนาที่ และ
ความรับผิดชอบ รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบกับ 
คาตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนใน
ประเภท ขนาด ที่ใกลเคียงกัน โดยจำนวนของ 
คาตอบแทนตองสามารถจูงใจ และรักษากรรมการ 
ที่มีคุณภาพใหอยูกับบริษัทได 

2. บริษัทไดกำหนดนโยบายคาตอบแทนของประธาน
เจาหนาที่บริหาร และผูบริหารระดับสูง ประกอบดวย 
เงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผล
ตอบแทนอื่นๆ ซึ่งคาตอบแทนดังกลาวจะเชื่อมโยง
กับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว ผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวปฏิบัติ
และมาตรฐานของกลุมธุรกิจชั้นนำเปนเกณฑ 

3. คาตอบแทนระยะยาวที่ไมใชตัวเงิน บริษัทมีโครงการ
จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญตอ 
กรรมการและผูบริหารของบริษัท ซึ่งนโยบาย 
คาตอบแทนแบบระยะยาวแบงเปน 4 โครงการ 
แตละโครงการมีอายุ 5 ป โดยบริษัทไดเริ่มใช
นโยบายนี้ตั้งแตป 2556 ทั้งนี้ เพื่อเปนแรงจูงใจให
กรรมการและผูบริหารอยูปฏิบัติงานกับบริษัทใน
ระยะยาว 
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1.4.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 
 
(ก) คาตอบแทนกรรมการ 
 
กรรมการของบริษัทมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการ
ปฏิบัติหนาที่ ซึ่งคาตอบแทน ไดแก เงินเดือน เบี้ยประชุม 
เบี้ยเลี้ยงเดินทางตางประเทศกรณีไปปฏิบัติหนาที่ โบนัส 
และคาประกันสุขภาพ โดยการจายคาตอบแทนทั้งหมด
ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท 
 
สำหรับคาตอบแทนกรรมการในป 2560 นั้น ที่ประชุม 
ผูถือหุนสามัญประจำป 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 29 
มีนาคม 2560 ไดมีมติอนุมัติกำหนดงบประมาณ 

 
กรรมการ

  คาตอบแทนรูปตัวเงิน ป 2560 (บาท)  
  คาตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม (ครั้งละ) คาตอบแทนประจำป  
คณะกรรมการบริษัท  
ประธานกรรมการ 200,000 O P  
กรรมการ 50,000 25,000 P  
คณะกรรมการตรวจสอบ  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000 P  
กรรมการตรวจสอบ O 25,000 P  
คณะกรรมการบริหาร  
ประธานคณะกรรมการบริหาร 25,000 25,000 P  
กรรมการบริหาร O 25,000 P  
คณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ  
ประธานคณะกรรมการ 10,000 25,000 P  
กรรมการ O 25,000 P  

หมายเหตุ (1) ประธานกรรมการบริษัทจะไมไดรับเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอีก และในกรณีที่ประธานกรรมการ 

  บริษัทไปดำรงตำแหนงประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ จะไมไดคาตอบแทนและเบี้ยประชุมใดๆ 

 (2) ประธานกรรมการบริษัทไดรับสิทธิประโยชนอื่นๆ ไดแก รถประจำตำแหนงพรอมคนขับ และคารักษาพยาบาล 

 (3) กรรมการบริษัทที่เปนผูบริหารของบริษัทจะไมไดรับคาตอบแทนในฐานะกรรมการ 

 (4) กรรมการบริษัทจะไดรับเบี้ยเลี้ยงในกรณีที่ตองเดินทางไปปฏิบัติงานใหบริษัทตามอัตราที่บริษัทกำหนด 

 (5) กรรมการบริษัทจะไดรับคาเบี้ยประกันชีวิตและคาเบี้ยประกันสุขภาพประจำป ยกเวนประธานกรรมการซึ่งไดรับสิทธิ 

  ประโยชนคารักษาพยาบาลแลว 

 

คาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการ
ชุดยอยของบริษัท ภายในวงเงินไมเกิน 25 ลานบาท  
ซึ่งเปนจำนวนเทากับป 2559 
 
ทั้งนี้ นโยบายคาตอบแทนกรรมการของบริษัทนั้น บริษัท
จะจายคาตอบแทนใหกับประธานกรรมการ กรรมการ
อิสระ และกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร ในรูปแบบของ 
คาตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมกรรมการ คาตอบแทน
ประจำป และผลประโยชนอื่นๆ ดังนี้ 
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TRANSFORMATION TO THE DIGITAL ERA 

สำหรับป 2560 คาตอบแทนรวมที่เปนตัวเงิน สำหรับประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
รวมเปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 19,092,500 บาท ซึ่งประกอบดวย คาตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และคาตอบแทนประจำป 
และสิทธิประโยชนอื่นๆ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เปนผูบริหารไมไดรับคาตอบแทนในฐานะเปนกรรมการบริษัท โดยมี
รายละเอียดแยกเปนรายบุคคล ดังนี้  
  คาตอบแทนรายเดือนและคาเบี้ยประชุม (บาท)  

  คณะ คณะ คณะ คณะ คณะ การ การ คา คา 
 รายชื่อกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประชุม ประชุม ตอบแทน ตอบแทน 
  บริษัท ตรวจสอบ กำหนดคา บรรษัท บริหาร กรรมการ กรรมการ ประจำป รวม 
    ตอบแทน ภิบาลและ  อิสระ ที่ไมเปน 
     สรรหา   ผูบริหาร 

1. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา 2,400,000 - - - - - - 877,500 3,277,500 

2. ศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี 950,000 600,000 - - - 25,000 25,000 877,500 2,477,500 

3. นางชรินทร วงศภูธร 950,000 300,000 195,000 - - 25,000 25,000 675,500 2,170,000 

4. ศาสตราจารยสำเรียง เมฆเกรียงไกร 950,000 300,000 75,000 75,000 - 25,000 25,000 675,500 2,125,000 

5. นางภัทรียา เบญจพลชัย 950,000 275,000 - 195,000 - 25,000 25,000 675,500 2,145,000 

6. นายเกว็ก บัค ไช 925,000 - - 50,000 350,000 - 25,000 675,500 2,025,000 

7. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ 900,000 - 25,000 - 675,000 25,000 25,000 877,500 2,527,500 

8. นายสมประสงค บุญยะชัย 900,000 - - - - - 25,000 675,500 1,600,000 

9. นายวีระศักดิ์ กิติวัฒน 405,000 - - - - - - 340,000 745,000 

    รวม      19,092,500 

 

ทั้งนี้ ในป 2560 นายประเสริฐ บุญสัมพันธ กรรมการ
อิสระของบริษัท ไดรับคาตอบแทนจากการดำรงตำแหนง
กรรมการอิสระในบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน) 
ซึง่เปนบรษิทัใหญของบรษิทั เปนเงนิจำนวน 4,095,500 บาท 
 
(ข) คาตอบแทนผูบริหาร** 
 
ในป 2560 คาตอบแทนรวมที่เปนตัวเงินของคณะผูบริหาร 
จำนวน 5 ทาน รวมเปนเงินจำนวนทั้งสิ้น 35.47 ลานบาท 
ซึ่งประกอบดวย คาตอบแทนรายเดือน โบนัสรวม และ
คาตอบแทนอื่นๆ ซึ่งคาตอบแทนดังกลาวจะเชื่อมโยงกับ
การดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของ 
ผูบริหารเปนเกณฑ 
 
1.4.2 คาตอบแทนอื่นของกรรมการและผูบริหาร 
 
(ก) โครงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 
 สามัญของบริษัทตอกรรมการและพนักงานของบริษัท 
 และบริษัทยอย (“โครงการใบสำคัญแสดงสิทธิ”) 
 

บริษัทไดจัดใหมีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและ
บริษัทยอย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการจายคาตอบแทน
ระยะยาว (Performance share plan) เปนโครงการที่มี
วัตถุประสงคที่จะสรางแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติ
งานของพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย และเปนการ
รักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคาตอบริษัทใหทำงานกับ
องคกรอยางตอเนื่อง และสรางประโยชนสูงสุดใหแก
บริษัทและบริษัทยอยเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว 
ซึ่งกำหนดใหพนักงานระดับผูบริหารของบริษัทที่เขา
รวมโครงการสามารถนำเงินเฉพาะที่เปนเงินโบนัสบาง
สวนตามเกณฑการจัดสรรที่บริษัทกำหนดใหแตละราย
ไดรับมาใชสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอ
ขายไดเทานั้น โดยเงินโบนัสที่แตละรายจะไดรับนั้นจะขึ้น
อยูกับเงื่อนไขและหลักเกณฑ รวมถึงเปาหมายที่บริษัท
จะพิจารณากำหนด ซึ่งบริษัทไดมีการจัดสรรใบสำคัญ
แสดงสิทธิตามโครงการดังกลาวไปแลวจำนวน 4 ครั้ง 
โดยมีกรรมการและผูบริหารที่ไดรับการจัดสรรใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ดังนี้ 

หมายเหตุ ** ผูบริหาร หมายถึง ผูบริหารตามคำนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
  ไดแก ประธานเจาหนาที่บริหาร และหัวหนาคณะผูบริหาร 

หมายเหตุ (1)  ในป 2560 ประธานกรรมการบริษัทไดรับสิทธิประโยชนอื่นๆ เปนเงินจำนวน 2,129,575 บาท 
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  ป 2559 ป 2558 ป 2557 ป 2556 

  จำนวนใบสำคัญ จำนวนใบสำคัญ จำนวนใบสำคัญ จำนวนใบสำคัญ 

 
รายชื่อกรรมการและผูบริหาร

 แสดงสิทธิที่จัดสรร แสดงสิทธิที่จัดสรร แสดงสิทธิที่จัดสรร แสดงสิทธิที่จัดสรร  

 หนวย รอยละ หนวย รอยละ หนวย รอยละ หนวย รอยละ  
1. นายไพบูลย ภานุวัฒนวงศ 154,500 14.38 88,728 8.18 116,400 9.72 77,122 11.31  
2. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ 96,738 9.00 97,611 8.99 116,400 9.72 32,111 4.71  
3. นายธีระยุทธ บุญโชติ 140,193 13.05 54,156 4.99 48,200 4.02 35,722 5.24  
4. นายสุพจน ชินวีระพันธุ 48,351 4.50 29,000 2.67 25,300 2.11 16,422 2.41 

 
หมายเหตุ นายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ ลาออกจากตำแหนงหัวหนาคณะผูบริหาร ดานการเงิน โดยมีผลตั้งแตวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เปนตนไป 

 
(ข) เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
 
บริษัทไดจัดใหมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยในป 2560 บริษัทไดจายเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพสำหรับผูบริหาร** 
จำนวน 5 ราย เปนเงินจำนวนทั้งสิ้น 2.23 ลานบาท 
 
1.5 บุคลากร 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท และบริษัทในเครือ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 3,489 คน โดยแบงตามสายธุรกิจดังนี้ 
 
 ประเภทธุรกิจ จำนวนพนักงาน (คน)  
สายธุรกิจอินเทอรเน็ตและสื่อ  48  
สายธุรกิจดาวเทียม  591  
สายธุรกิจโทรศัพท  2,850  
 รวม 3,489 

 

หมายเหตุ ** ผูบริหาร หมายถึง ผูบริหารตามคำนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
  ไดแก ประธานเจาหนาที่บริหาร หัวหนาคณะผูบริหาร และผูชวยกรรมการผูอำนวยการอาวุโส 
 

ผลตอบแทนของพนักงานบริษัท และบริษัทในเครือ 
ไดแก เงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและ 
ผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ สำหรับป 2560 รวมเปน
จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,619.31 ลานบาท 
 
นโยบายการบริหารบุคลากร 
 
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่เปนบริษัทไทย
และดำเนินกิจการทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ  
ที่มุงเนนการสรางความมั่นคงและเติบโตอยางยั่งยืนใน
ธุรกิจสื่อสาร บริษัทเล็งเห็นถึงคุณคาและความสำคัญ
ของพนักงาน โดยมีความเชื่อมั่นวาพนักงานที่มีคุณภาพ
เปนปจจัยสำคัญยิ่งตอการนำพาองคกรสูความเจริญ
เติบโตและความสำเร็จที่ยั่งยืน และยังเปนปจจัยบงชี้ถึง
ความสามารถในการแขงขันของธุรกิจอีกดวย บริษัทจึง

มุงมั่นในการแสวงหาคนดีและเกงพรอมทั้งสรางให 
พนักงานทุกระดับเปนผูมีความรูความสามารถ มีคุณธรรม 
มีความรักในงานและองคกร สรางโอกาสและความ 
ทาทายใหมๆ เพื่อกระตุนใหพนักงานไดใชศักยภาพที่มี
อยูของตนอยางเต็มที่ พรอมถายทอดและปลูกฝงหลัก
การทำงานที่ยึดมั่นในคานิยมขององคกร เพื่อความเจริญ
กาวหนาไปพรอมกับความเจริญเติบโตของบริษัท 
 
ดวยความเชื่อมั่นนี้ บริษัทจึงไดกำหนดนโยบายการ
บริหารบุคลากรเพื่อแสดงใหเห็นถึงเจตนารมณอัน 
แนวแนในการสรรหา ดูแล และรักษาบุคลากรของบริษัท
เปนอยางดี สอดคลองกับกลยุทธและเปาหมายการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัทในแตละระยะ ทั้งยังนำมาตรการ
ตอตานการทุจริตมาเปนสวนหนึ่งในกระบวนการบริหาร
บุคลากรดวย 
 



บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 99 << << 

TRANSFORMATION TO THE DIGITAL ERA 

บริษัทไดกำหนดนโยบายการบริหารบุคลากรดานตางๆ 
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
1) การจัดโครงสรางองคกรและอัตรากำลัง 
  บริษัทจัดโครงสรางองคกร ตำแหนง และระดับ

ตำแหนงงาน รวมทั้งกำหนดอัตรากำลัง โดยพิจารณา
ใหสอดคลองกับทิศทางและเปาหมายการดำเนิน
ธุรกิจที่กำหนดขึ้นแตละป และทบทวนเปนระยะๆ 
เพื่อใหตอบสนองไดทันตอความเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่
เกิดขึ้น 

 
2) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอยางเปนธรรม 
  บริษัทดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

แตละระดับอยางเปนธรรม โดยมองที่คุณลักษณะ 
คุณสมบั ติ และความสามารถของตั วบุ คคลที่
สอดคลองกับความตองการของงาน รวมทั้งพิจารณา
ศักยภาพที่จะพัฒนาใหมีความกาวหนาตอไปไดใน
อนาคตควบคูไปดวย โดยใชคณะกรรมการทำหนาที่
คัดสรร ใชการทดสอบและเครื่องมือดานการประเมิน
บุคคลมาประกอบ มีกระบวนการตรวจสอบขอมูล
ของผูสมัครวาเคยมีประวัติเกี่ยวของกับการกระทำผิด
ใดๆ หรือไม โดยเฉพาะอยางยิ่งประวัตกิารทุจริต เพื่อ
ใหมั่นใจวาไดคนดีและเกง เหมาะสมอยางแทจริงกับ
งาน วัฒนธรรมองคกร และมีความพรอมที่จะพัฒนา
ตอยอดตอไปไดในอนาคต 

 
3) โอกาสอยางเทาเทียมกันในการวาจางและบรรจุแตงตั้ง 
  บริษัทใหโอกาสอยางเทาเทียมกันในการวาจาง

และบรรจุแตงตั้ง รวมทั้งโอกาสดานการพัฒนาและ
ความกาวหนา โดยพิจารณาบนพื้นฐานคุณธรรม 
ความรูความสามารถ ความมุงมั่นและผลสำเร็จ 
ของงานที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความหลากหลาย 
และสามารถใชทรัพยากรบุคคลใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอบริษัท โดยไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดอันเนื่องมาจากเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา  
เพศ อายุ สถานภาพทางการสมรส หรือความ
บกพรองทางกายภาพ 

 
4) สิทธิมนุษยชน 
  บริษัทมีนโยบายการเคารพกฎหมาย และหลัก

สิทธิมนุษยชน โดยในนโยบายดังกลาวนั้น พนักงาน
ตองทำความเขาใจกฎหมายที่เกี่ยวของกับหนาที่และ
ความรับผิดชอบของตนเองโดยตรงอยางถี่ถวน และ
ปฏิบัติตามอยางเครงครัด หากมีขอสงสัยสามารถขอ
คำปรึกษาจากฝายกฎหมายหรือที่ปรึกษากฎหมาย 
โดยมิใหปฏิบัติตามความเขาใจของตนเองโดยไมมี 
คำแนะนำ อีกทั้ง กรณีที่เมื่อพนักงานของบริษัทตอง

ไปปฏิบัติงานในตางประเทศพนักงานควรศึกษา
กฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม
ของประเทศนั้นๆ กอนการดำเนินการใดๆ ที่
เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท เพื่อไมใหขัดกับ
กฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม
ของประเทศนั้นๆ รวมถึงบริษัทยังสนับสนุนและ
เคารพการปกปองสิทธิมนุษยชน ดูแลมิใหธุรกิจของ
บริษัทเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการลวงละเมิดสิทธิ
มนุษยชน เชน ไมสนับสนุนการบังคับใชแรงงาน 
(Forced Labor) ตอตานการใชแรงงานเด็ก (Child 
Labor) และใหความเคารพนับถือ อีกทั้ง ยังปฏิบัติตอ
ผูมีสวนไดเสียทุกฝายดวยความเปนธรรมบนพื้นฐาน
ของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ไมเลือกปฏิบัติ ไมแบง
แยกถิ่นกำเนิด เชื้อ ชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพ
รางกาย ฐานะ ชาติตระกูล ทั้งนี้ ยังสงเสริมใหมีการ
เฝาระวังการปฏิบัติตามขอกำหนดดานสิทธิมนุษยชน
ภายในบริษัท และสงเสริมใหบริษัทยอย ผูรวมทุน  
คูคา และผูมีสวนไดเสียทุกฝายปฏิบัติตามหลักการ
สิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล และคุมครองสิทธิ
ของผูมีสวนไดเสียที่ไดรับความเสียหายจากการ
ละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท 
โดยพิจารณาชดเชยคาเสียหายใหไมต่ำกวาอัตราที่
กฎหมายกำหนด 

 
5) สิทธิในการเขารวมสมาคม 
  บริษัทเคารพในสิทธิและเสรีภาพของพนักงาน 

และไมปดกั้นหากพนักงานประสงคจะเขารวมกับ
สมาคมหรือองคกรอื่นใดที่จัดตั้งขึ้นอยางถูกตอง 
ตามกรอบของกฎหมายเพื่อยังประโยชนใหเกิดขึ้นกับ
บุคคล กลุมบุคคล สังคมหรือประเทศชาติ โดยตองไม
เปนการทำงานเพื่อแสวงหารายไดอื่นจากหนาที่ 
การงานที่พนักงานทำอยู ไมเผยแพรความลับของ
บริษัท หรือนำความรูและเวลาของบริษัทไปใชโดย 
ไมไดรับอนุญาตเพื่อเอื้อหรือกอประโยชนใหเกิดขึ้น
กับตนเอง 

 
6) การปกปองและเคารพความเปนสวนตัวของพนักงาน 
  บริษัทเคารพในความเปนสวนตัวของพนักงาน  

โดยจะปกปองและไมนำขอมูลสวนตัวของพนักงาน 
เชน เงินเดือน ประวัติการรักษาพยาบาล ประวัติ
ครอบครัว ฯลฯ ไปเปดเผยใหกับบุคคลภายนอกหรือ
ผูที่ไมเกี่ยวของ เวนแตเปนขอมูลที่ตองเปดเผยตอ
บุคคลภายนอกที่ เกี่ ยวของตามบทบัญญัติของ
กฎหมาย 

 



100 รายงานประจำป 2560 

7) การใชระบบคุณธรรมในการจัดสรรประโยชน
ตอบแทนการทำงาน 

  บริษัทใชการประเมินคางานอยางเปนระบบเพื่อ
จัดกลุมงาน และระดับตำแหนงงานตามขอบเขต
หนาที่ ความรับผิดชอบและความสำคัญที่มีตอองคกร 
ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการจายคาตอบแทน 
ทำการสำรวจรายไดและประโยชนตอบแทนการ
ทำงานของพนักงานทุกระดับ เปรียบเทียบกับตลาด
งานและสภาวะการครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไปอยู
เสมอ เพื่อใหมั่นใจวาพนักงานมีรายไดและไดรับ
ประโยชนตอบแทนการทำงานที่เหมาะสม สามารถ
แขงขันกับตลาดงานภายนอกได 

 
  การจัดสรรประโยชนตอบแทนการทำงานของ

บริษัทตั้งอยูบนพื้นฐานของความรูความสามารถและ
หนาที่ความรับผิดชอบ ตาม “ระบบคุณธรรม” โดย
ยดึหลักสามประการประกอบดวย 
- การจายคาตอบแทนตามตำแหนงงาน 
  การสรางความเปนธรรมภายใน โดยพิจารณา

คาของงานแตละงาน เปรียบเทียบใหเหมาะสมกับ
ตลาดงานภายนอก 

- การจายคาตอบแทนตามผลงาน 
  การพิจารณาผลตอบแทนตามระดับความ

สำเร็จของผลงาน ทั้งระดับองคกร ทีมงาน และ
ตัวบุคคล 

- การจ ายค าตอบแทนตามวิชาชีพและความ
สามารถของตัวบุคคล 

  การใหผลตอบแทนการทำงานโดยพิจารณา
ความรูความสามารถหรือสมรรถนะ และทักษะ
ตามวิชาชีพและความชำนาญของตัวบุคคล 

 
  บริษัทนำระบบบริหารผลการปฏิบัติงานมาใช ซึ่ง

นอกจากจะมุ งหวังให เกิดความสอดคลองของ
วัตถุประสงคและเปาหมายการทำงานในทุกระดับ 
และทำใหพนักงานมองเห็นถึงคุณคาในงานของตนที่
มีตอการสรางความสำเร็จใหกับบริษัทแลว ยังเปน 
การสงเสริมใหพนักงานไดใชความสามารถของตน
อยางเต็มที่ เพื่อปฏิบัติหนาที่ ใหบรรลุ เป าหมาย  
รวมทั้งไดรับขอมูลปอนกลับและการชี้แนะจาก 
ผูบังคับบัญชาเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนดวย 

 
  ทั้งนี้ การปฏิบัติงานโดยสุจริตเปนสวนสำคัญ 

ในการประเมินผลงาน การใหผลตอบแทน และการ
เลือ่นตำแหนงของพนกังาน บรษิทัจะไมประนปีระนอม
หากพิสูจนพบวาพนักงานมีพฤติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวของ
กับการทุจริตคอรรัปชั่น 

 

8) การสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน 
  บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน

และสวัสดิการ อาชีวอนามัย สภาพแวดลอมและ
ความปลอดภัยในการทำงานอยางเครงครัด มุงสง
เสริมใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีดวยการจัด
สวัสดิการสำหรับพนักงานทุกระดับอยางเหมาะสม
สอดคลองกับลักษณะงานและสถานภาพทางสังคม 
รวมทั้งจัดใหมีอุปกรณการทำงาน สิ่งอำนวยความ
สะดวก และสภาพแวดลอมการทำงานที่ปลอดภัย 
ถูกตองตามหลักอาชีวอนามัย ดูแลเรื่องสุขภาพและ
ใหความรูในการปองกันและสรางเสริมสุขภาพทาง
กายและใจที่ดีแกพนักงาน โดยยึดถือตามมาตรฐาน
และขอกำหนดตางๆ ทางดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการทำงานที่เปนสากล นอกจากนี้ บริษัท
ยังไดจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริหารจัดการโดย
บริษัทจัดการกองทุนมืออาชีพซึ่งไดรับการรับรอง
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสราง
ความมั่นคงในการดำรงชีวิตของพนักงานหลังเกษียณ
อายุการทำงาน 

 
9) การพัฒนาบุคลากร 
  บริษัทสนับสนุนและลงทุนดานการพัฒนาความรู

ความสามารถของบุคลากร โดยมีการพัฒนาอยางเปน
ระบบทั่วทั้งองคกรอยางตอเนื่อง บริษัทกำหนดให
บุคลากรและผูบังคับบัญชารวมกันจัดทำแผนพัฒนา
ความรูความสามารถที่สอดคลองกับการดำเนินงาน
และกลยุทธการดำเนินธุรกิจขององคกรรวมทั้ง
ลักษณะงานของตน และทบทวนปรับปรุงใหมีความ
ทันสมัยอยูเสมอ การพัฒนาครอบคลุมความสามารถ
ในการทำงานดานตางๆ ทั้งการบริหารจัดการ ความ
เปนผูนำ ความรูและเทคนิคเฉพาะของแตละสายงาน
อาชีพ และการพัฒนากระบวนการคิดเปน ทำเปน 
และมุมมองสูโลกาภิวัฒน นอกจากนี้ บริษัทจัดเสน
ทางและความกาวหนาในการพัฒนาสายอาชีพอยาง
ตอเนื่องที่ เอื้อตอการวางแผนผูสืบทอดตำแหนง  
และการพัฒนากลุมพนักงานผูมีศักยภาพสูง เพื่อให
เกิดการสานตอในการปฏิบัติตามพันธกิจและคำมั่น
สัญญาของบริษัทที่มีตอผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน
ของสังคม และธำรงรักษาไวซึ่งวัฒนธรรมการบริหาร
จัดการตามธรรมาภิบาลที่ดี 

 
  เพื่อใหมั่นใจวาบุคลากรของบริษัทตระหนักถึง

ความสำคัญ และมีความเขาใจเกี่ยวกับนโยบาย 
ตอตานการทุจริต บริษัทจึงบรรจุเรื่องตอตานการทุจริต
เขาในเนื้อหาการอบรมพนักงานใหม และจัดให 
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พนักงานทุกคนของบริษัทไดรับการอบรมและทำ
แบบทดสอบประจำป เพื่อทบทวนความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับนโยบายดังกลาวอยางสม่ำเสมอ 

 
  บริษัทมุ งมั่ น ในการสร า งสิ่ งแวดลอมและ

กระบวนการทำงานเพื่อนำไปสูองคกรแหงการเรียนรู 
โดยสงเสริมใหพนักงานกลานำเสนอความคิดใหม  
ทำใหม ในสิ่งที่ถูกตองและถูกเวลา และยังกระตุนให
เรียนรูถึง “วิธีการเรียนรูเพื่อรู” เพื่อใหเกิดการคิดตอ
ไปเองได ขวนขวายในการแสวงหาและสั่งสม 
องคความรูในรูปแบบตางๆ เชน การเรียนรูดวยตนเอง 
การเรียนรูผานงานโครงการรวมกัน โดยใชเทคโนโลยี
ของการเรียนรู เปนตน พรอมทั้งแบงปนความรูที่
ไดแกผูอื่นดวยการถายทอดผานการเปนวิทยากร  
การใหคำปรึกษาแนะนำ การสอนงานดวยวิธีการชี้แนะ 
(Coaching) และการกระตุนโดยผูบังคับบัญชา เพื่อให
เกิดการนำความรูและประสบการณไปปรับใชใหเกิด
ประโยชนตอตนเองเพื่อนรวมงาน องคกร และสังคม 

 

  บริษัทสงเสริมการพัฒนานวัตกรเพื่อให เกิด
นวัตกรรม เปดโอกาสใหพนักงานสามารถเสนอแนะ
คว ามคิ ด เห็ นที่ เ ป นประ โ ยชน ต อ ก า รพัฒนา
กระบวนการทำงาน รวมทั้งสนับสนุนการศึกษา 
คนควา วิจัยตางๆ ที่เปนประโยชน อันเปนการเพิ่ม
ผลิตภาพและเพิ่มผลิตผล ซึ่งจะสรางคุณคาใหกับ
องคกร เปนมิตรตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม 

 
  บริษัทใหความสำคัญตอการฝกอบรมและพัฒนา

พนักงาน เพื่อยกระดับความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในป 2560 ทั้งนี้ บริษัทได
กำหนดแผนการพัฒนาที่เหมาะสมสำหรับพนักงาน
ในแตละระดับครอบคลุมทั้งทักษะทางดานการ
บริหารจัดการ (Managerial & Leadership Skill)  
และความรูเฉพาะทางวิชาชีพ (Professional Skill) 
โดยจัดอบรมทั้งจากพนักงานหรือผูบริหารภายใน
บริษัทที่มีความรูความเชี่ยวชาญและจากวิทยากร 
ผูเชี่ยวชาญภายนอก 

 
 ระดับพนักงาน เปาหมายการพัฒนา หลักสูตร  
ทุกระดับ สงเสริมเพิ่มขีดความสามารถในการ • ทักษะทางดานภาษาอังกฤษ ทักษะการนำเสนอตอหนา 
 ปฏิบัติงาน  สาธารณะ 
   • ทักษะการวิเคราะหขอมูล ทักษะการวิเคราะหเชิงกลยุทธ 
   • ทักษะการเปนผูนำ 
   • Business Risk Management 
   • Cyber Security Awareness 
   • Excellent Communication Skill 
   • Constructionism  
ระดับปฏิบัติการ เพิ่มทักษะและเตรียมความพรอมแก • หลักสูตร Advanced & Macro Microsoft Access 
 พนักงานมุงสูเปาหมายในสายอาชีพ • หลักสูตร Charismatic Presentation Skill 
 ของตน • หลักสูตร Constructionism Internal Facilitator 
   • หลักสูตร Effective Basic Communication 
   • หลักสูตร Intellian Product Training 
   • หลักสูตร Market Facing Process Improvement 
   • หลักสูตร Advance Fire Fighting  
ระดับผูบริหาร  • พัฒนาศักยภาพ และทักษะในการ • Executive Education Program (EDP) และ Director 
และผูบริหารระดับสูง  บริหารใหแข็งแกรงยิ่งขึ้น รวมทั้ง  Certification Program (IOD) 
  มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูกับ • Director Certification Program (IOD) 
  ผูบริหารชั้นนำทั้งในและ • หลักสูตรปองกันราชอาณาจักร วปอ. 
  ตางประเทศ • หลักสูตร Innovation for Growth: Strategies and Best 
 • เพิ่มโอกาสในการสรางกลุม  Practices 
  สัมพันธ (Connection)  • หลกัสตูรปองกนัราชอาณาจกัร วปอ., หลกัสตูร Innovation 
  ในทางอาชีพ  for Growth: Strategies and Best Practices (Wharton,  
    Pennsylvania, USA) 
   • Challenge Coaching Capability 
   • Learn.Link.Lanuch Program 
   • Harvard Leadership Development Program 
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  นอกจากนี้ เพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง บริษัทยัง
จัดทำระบบการเรียนรูดวยตนเอง E-learning ในการ
ใหความรูตางๆ แกพนักงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
หมวด Compliance อันไดแก นโยบายการกำกับดูแล
กิจการ การใชงานระบบ IT ใหปลอดภัย และความ
เสี่ยงจากการทุจริต พนักงานทุกคนจะไดเรียนรู 
ผานบทเรียนมัลติมีเดีย ซึ่งมีรูปแบบที่นาสนใจและ
เขาใจงาย ทั้งยังกำหนดใหมีแบบทดสอบหลังการ
เรียน เพื่อใหมั่นใจวาพนักงานไดรับทราบและเขาใจ
นโยบายสำคัญของบริษัทอยางแทจริง 

 
  นอกเหนือจากการฝกอบรมระยะสั้นแลว บริษัท

ยังสนับสนุนการยกระดับองคความรูดวยการใหทุน
การศึกษาตอในระดับปริญญาโท ในสถาบันชั้นนำทั้ง
ในประเทศและตางประเทศใหกับพนักงานอีกดวย 
โดยจะมุงเนนการใหทุนในสาขาที่ขาดแคลน และ
ตอบสนองการดำเนินธุรกิจในปจจุบันและอนาคต
ของบรษิทั เชน Satellite Communications Engineering, 
System Design and Management เปนตน 

 
10) การวางแผนสรรหาและพัฒนาผูบริหารเพื่อรองรับ

การสืบทอดตำแหนง 
  บริษัทมีการวางแผนสรรหาและพัฒนาผูบริหาร

เพื่อรองรับการสืบทอดตำแหนงอยางเปนระบบ โดย
มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลใหมีการวางแผน
สรรหาและพัฒนาอยางตอเนื่องและโปรงใส เพื่อ
เตรียมความพรอมใหกับผูบริหารของกลุมบริษัทที่จะ
เติบโตทั้งในสายอาชีพและสายงานดานบริหารจัดการ 
โดยมุงเนนในกลุมตำแหนงงานที่มีความสำคัญและ

เปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนองคกร ซึ่งเปน
ตำแหนงงานในระดับผูอำนวยการสำนักขึ้นไป การ
วางแผนสรรหาและพัฒนาผูบริหารเพื่อรองรับการ
สืบทอดตำแหนงดังกลาว นอกจากจะเปนการลด
ความเสี่ยงในดานความตอเนื่องของการบริหาร
จัดการองคกรแลว ยังเปนการรักษาบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูงไวกับบริษัท เพื่อสรางความเจริญเติบโต
อยางยั่งยืนขององคกรตอไป 

 
11) บทบาทผูบังคับบัญชาในการบริหารบุคลากร 
  บริษัทกำหนดใหการบริหารบุคลากรเปนหนาที่

หลักที่ผูบังคับบัญชาทุกระดับตองรับผิดชอบ และให
ความสำคัญไมยิ่งหยอนไปกวาการบริหารจัดการงาน
และองคกร ผูบังคับบัญชาเปนผูมีบทบาทสำคัญใน
เรื่องดังตอไปนี้ 
• การสรางความเขาใจทีถ่กูตองตรงกนัระหวางบรษิทั

กับพนักงาน สรางและรักษาไวซึ่งสัมพันธภาพที่ดี
ระหวางพนักงานกับฝายบริหารและ/หรือระหวาง
พนักงานดวยกัน 

• การสรางขวัญและกำลังใจในการทำงานใหกับ
พนักงาน รับฟงความคิดเห็น ขอกังวลใจและ
ความเดือดรอนของพนักงานผ านชองทาง 
การสื่อสารที่หลากหลาย พรอมใหคำปรึกษาที่ 
เหมาะสม 

• การพิจารณาใหความชวยเหลือดวยความเปน
ธรรมและดวยหลักมนุษยธรรม บนพื้นฐานของ
หลักปฏิบัติและระเบียบบริหารทรัพยากรบุคคล
ของบริษัท รวมถึงหลักกฎหมายและหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี 

 

ในป 2560 บริษัทไดจัดฝกอบรมใหกับพนักงานอยางตอเนื่องตลอดทั้งป โดยมีจำนวนชั่วโมงการฝกอบรมเฉลี่ย อยูที่ 
32.09 ชั่วโมงตอคน 
 
 ป 2560 2559 2558  
จำนวนชั่วโมงอบรมตอป 32.09 24.95 27.94 

 
นอกจากนี้ บริษัทยังใหความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดลอม โดยสงเสริมใหพนักงานอบรมดานสิ่งแวดลอมทั้งที่เปน
หลักสูตรภายในบริษัทและภายนอกบริษัท อีกทั้งบริษัทไดกำหนดใหมีการอบรมดานสิ่งแวดลอมอยูในแผนการฝกอบรม
ของบริษัทอยางตอเนื่องเปนประจำทุกป โดยในป 2560 มีหลักสูตรที่เกี่ยวดังนี้ 
 
 ชื่อหลักสูตร จำนวนพนักงานที่เขาอบรม หมายเหตุ  

1. จิตสำนึกอนุรักษพลังงานในองคกร 27 หลักสูตรภายนอก  
2. การปลูกจิตสํานึกการอนุรักษพลังงาน LLK 29 หลักสูตรภายใน 
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2. การกำกับดูแลกิจการ (Corporate  
 Governance) 
 
2.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 
 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหลักการของการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเปนปจจัยสำคัญในการดำเนินกิจการ
ของบริษัทเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน อีกทั้งยังมีความ 
เชื่อมั่นเปนอยางยิ่งวาเปนปจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลคา 
และผลตอบแทนสูงสุดแกผูถือหุน และผูเกี่ยวของทุก
ฝายในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทจึงไดกำหนดและ
เห็นชอบใหมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการขึ้นเปน 
ลายลักษณอักษรตั้งแตวันที่ 12 พฤศจิกายน 2545 เพื่อ 
สงเสริมความโปรงใส ในการบริหารกิจการของบริษัท 
คุมครองสิทธิของผูถือหุนรายยอย และผูมีสวนไดเสียทุก
ภาคสวน สงเสริมใหผูถือหุนไดเขามามีสวนรวมในการ
ควบคุมดูแลการดำเนินการของบริษัท กำหนดใหมีการ
บริหารความเสี่ยงเพื่อใหกิจการของบริษัทมีความมั่นคง 
และกำหนดปรัชญาและจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ เพื่อ
ใหการดำเนินธุรกิจของบริษัทเปนไปดวยความโปรงใส 
สุจริต ยุติธรรม และมีความรับผิดชอบตอสังคม 
 
การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ 
 
คณะกรรมการบริษัทไดจัดทำนโยบายการกำกับดูแล
กิจการขึ้นเปนลายลักษณอักษร เพื่อใชเปนแนวปฏิบัติที่ดี
สำหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท โดย
ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ซึ่งประกอบดวยหลักการ 5 หมวด 
ไดแก 
 
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน 
หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
หมวดที่ 5 บทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
 
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาปรับปรุงและอนุมัติ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการเปนประจำ โดยครั้งลาสุด
ไดมีการปรับปรุงนโยบายเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เพื่อ
เปนการยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทใหมี
มาตรฐานยิ่งขึ้น และสอดคลองกับหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ ดีของตลาดหลักทรัพยแห งประเทศไทย 
สำนั ก ง านคณะกรรมการกำกั บหลั กทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพย และสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 
 

การสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการ 
 
บริษัทไดจัดทำคูมือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยา
บรรณในการดำเนินธุรกิจ ประกอบไปดวยเนื้อหาหลัก  
3 สวน ไดแก สวนที่ 1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 
สวนที่ 2 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และสวนที่ 3 
นโยบายตอตานการทุจริต เพื่อใชในการสื่อสารและ
ทำความเขาใจกับทั้งคณะกรรมการ ผูบริหาร และ 
พนักงาน ไดยึดถือเปนแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติหนาที่
ที่รับผิดชอบ รวมถึงไดใหมีการลงนามรับทราบและถือ
ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ 
และนโยบายตอตานการทุจริตของบริษัทดังกลาวดวย 
นอกจากนี้ เมื่อมีพนักงานเขาใหมบริษัทก็จะสงมอบ 
คูมือดังกลาวใหพนักงานไดอานทำความเขาใจและ 
ลงนามรับทราบและถือปฏิบัติอีกดวย ทั้งนี้ สามารถ 
อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากเว็บไซตของบริษัทที่ 
www.thaicom.net หัวขอ การพัฒนาสูความอยางยั่งยืน > 
การกำกับดูแลกิจการที่ดี > หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของไทยคม > นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 
 
ในป 2560 คณะกรรมการบริษัทยังคงมุงมั่นที่จะดูแลใหมี
การปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติที่ดีอยางเครงครัด 
รวมถึงพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอยางตอ
เนื่อง เพื่อเตรียมความพรอมใหบริษัทกาวไปสูการกำกับ
ดูแลกิจการบริษัทในระดับสากล โดยเฉพาะในภูมิภาค
อาเซียน ทั้งนี้ เพื่อใหบริษัทบรรลุเปาหมายในการสราง
ความมั่นคง และความเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง และ 
ยั่งยืนใหกับองคกร ผูถือหุน รวมทั้งผูมีสวนไดเสียทุก 
ภาคสวน โดยมุงเนนการรักษามาตรฐานและการพัฒนา 
การกำกับดูแล รวมถึงสงเสริมใหการกำกับดูแลที่ดีให
เปนวัฒนธรรมขององคกร โดยผานกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 
 
• มีการจัดทำคูมือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยา

บรรณในการดำเนินธุรกิจ ใหพนักงานไดอานและ 
ลงนามวาจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งได
มีดำเนินการมาตั้งแตป 2556 รวมถึงเมื่อมีพนักงาน 
เขาใหมก็จะไดสงมอบคูมือดังกลาวใหพนักงานได
อานและทำความเขาใจและลงนามเพื่อลงนามวาจะ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท 

• การปฐมนิเทศพนักงานใหม เพื่อใหขอแนะนำและ 
ใหเขาใจวัฒนธรรมองคกร รวมถึงเขาใจการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
ขององคกร รวมถึงเจตนารมณของนโยบายการตอ
ตานการทุจริตของบริษัท 

• มีการจัดอบรมและทดสอบความรูออนไลน (E-
Learning) เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการและ
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นโยบายตอตานการทจุรติ เพือ่ใหผูบรหิารและพนกังาน
เขาใจและตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายการ
กำกับดูแลกิจการและนโยบายตอตานการทุจริตของ
บริษัท รวมถึง เพื่อใหผูบริหารและพนักงานสามารถ
นำไปใชและปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง และนำพา
องคกรไปสูการเติบโตอยางยั่งยืน 

• มีการประกาศใชแนวทางปฏิบัติของคูคา เพื่อเสริม
สรางความเขาใจรวมกันระหวางบริษัทและคูคาวาจะ
นำหลักการนี้ไปใชเปนสวนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ 
ซึ่งเปนสวนสำคัญสวนหนึ่งในการคัดเลือกและ
ประเมินคูคาดวย โดยบริษัทไดแจงใหคูคาทุกราย
ทราบถึงแนวปฏิบัติดังกลาว และใหคูคาลงนามรับ
ทราบและถือปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน 

• มีชองทางในการสื่อสารกฎหมาย กฎเกณฑ และ
นโยบายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ผานนิตยสาร
อเิลก็ทรอนกิสภายใตชือ่ “Keeping Up with Compliance” 
เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนไดรับ
ทราบและสงเสริมใหเกิดความรูความเขาใจ สามารถ
ปฏิบัติตามไดอยางถูกตองและเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน 

• มีการใหพนักงานของบริษัททุกคนรายงานการมี 
สวนไดเสียของตนเอง ครอบครัว และนิติบุคคลที่
เกี่ยวของ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงขอมูล 
พนักงานตองแจงเปลี่ยนแปลงขอมูลโดยเร็ว เพื่อสง
เสริมใหการทำธุรกรรมตางๆ ของกลุมบริษัทเปนไป
อยางโปรงใส สมเหตุสมผล และคำนึงถึงประโยชน
สูงสุดของบริษัทเปนสำคัญ 

• จัดกิจกรรม “Catching up with HQ” ซึ่งเปนการ
อบรมพนักงานของบริษัทที่ทำงานในตางประเทศ ให
มีความรูความเขาใจที่ตรงกันในเรื่องของการตอตาน
การทุจริต 

• จัดทำระเบียบวาดวยการจัดชั้นความลับและการ
จัดการขอมูล เพื่อสรางความมั่นใจใหกับนักลงทุน  
ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย ในการจัดการขอมูลใหมี
ความปลอดภัย รวมถึงเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติใหกับ 
ผูบริหาร พนักงาน และผูที่เกี่ยวของ 

• สงเสริมคานิยมขององคกร (EPIC) 
 
รางวัลดานการกำกับดูแลกิจการ 
ในป 2560 บริษัทไดรับรางวัลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตางๆ ดังตอไปนี้ 
 
• บริ ษั ท ได รั บก ารประ เมิ น โดย ได ค ะแนน เต็ ม  

“100 คะแนน”  จากโครงการ 
ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจำ
ป 2560 ของบริษัทจดทะเบียน (AGM Assessment 
Program) จากการประเมินโดยสมาคมสงเสริม 
ผูลงทุนไทย (Thai Investor Association) ซึ่งเปนปที่ 5 
ตอเนื่องกัน (2556 - 2560) 

• บริ ษั ท ได รั บก า รประ เมิ นผลจ ากก ารสำรวจ 
ในโครงการดังกลาวในคะแนนระดับ “ดี เ ลิศ”  
    เปนปที่ 5 ตอเนื่องกัน (2556 
- 2560) จากการประกาศผลการสำรวจการกำกับดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำป 2560 (CGR 2017) 
จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of 
Directors - IOD) 

 
การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ 
 ในป 2560 คณะกรรมการไดสอบทานการปฏิบัติตาม
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และติดตามใหมกีารปฏิบัติ
ตามนโยบายดังกลาวอยางเครงครัด รวมถึงขั้นตอนและ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ แตอยางไรก็ตาม มีหลักการบาง
เรื่องที่บริษัทยังปฏิบัติแตกตางจากหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนป 2555 ของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเรื่องตอไปนี้ 
 



บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 105 << << 

TRANSFORMATION TO THE DIGITAL ERA 

 หลักการ/แนวปฏิบัติที่ดีของ 
คำชี้แจงบริษัท 

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

บริษัทไดกำหนดวาระการดำรงตำแหนง
คณะกรรมการอิสระไวใหดำรงตำแหนง
ติดตอกันไมไดเกิน 3 วาระ หรือไมเกิน 9 ป
แลวแตระยะเวลาใดจะนานกวาหากคณะ
กรรมการเห็นวามีความจำเปนตองขอให
กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหนงติดตอมากัน
ครบ 3 วาระหรือ 9 ป ดำรงตำแหนงตอไป 
ก็ใหอำนาจคณะกรรมการบริษัทขยายระยะ
เวลาการดำรงตำแหนงของกรรมการอิสระ
ออกไปไดอีก 
 

 
คณะกรรมการสรรหาควรประกอบดวย
กรรมการอิสระทั้งคณะ 

เนื่องจากธุรกิจดาวเทียมเปนธุรกิจที่ตองใชความชำนาญ และผูเชี่ยวชาญ
เปนการเฉพาะ กรรมการของบริษัทตองมีความรู ความเขาใจในลักษณะของ
ธุรกิจ การบริหารจัดการ การบริหารการเงินจากการลงทุนในโครงการที่ตองใช
เงินทุนมากโครงสรางของระบบบัญชีจากการดำเนินธุรกิจในตางประเทศ ที่มี
ความแตกตางทางภูมิสังคม บริษัทเห็นวาประสบการณในการทำงานรวมกัน
มานาน มีสวนชวยใหกรรมการเหลานี้ปฏิบัติหนาที่ไดดี ประกอบกับบริษัท 
มีการประเมินผลกรรมการเปนประจำทุกป โดยไดเริ่มทำการประเมินผล
กรรมการโดยที่ปรึกษาภายนอกในป 2558 เปนปแรก เพื่อประเมินความ
สามารถและความเปนอิสระของกรรมการ บริษัทมีความเชื่อมั่นวากรรมการที่
ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ และผูถือหุนของ
บริษัทยังเปนผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถวนทุกประการ 

 
ณ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประกอบดวย
กรรมการอิสระคิดเปนรอยละ 66.7 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นและเชื่อวาองคประกอบของคณะกรรมการดัง
กลาวมีความเหมาะสมกับธุรกิจและโครงสรางของบริษัท ณ ปจจุบัน 

อยางไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทไดนำแนวปฏิบัติตางๆ 
ของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนป 2555 
มาใชในการบริหารจัดการตามหนาที่ความรับผิดชอบที่
ไดรับมอบหมาย รวมทั้ง ไดสงเสริมการกำกับดูแลกิจการ
ที่สำคัญในหลาย ดานเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและ
ผูที่เกี่ยวของทุกฝาย อาทิเชน การตั้งคณะทำงาน Corporate 
Governance Committee สงเสริมใหมีการประชาสัมพันธ
และสื่อสารทั่วทั้งองคกรเปนระยะๆ และการจัดทำสื่อ
การสอนทางสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส (E-Learning) 
เพื่อสื่อใหพนักงานไดทำความเขาใจถึงนโยบายการกำกับ
ดูแล โดยมีรายละเอียดของการปฏิบัติแบงออกเปน  
5 หมวด ดังนี้ 
 
  หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน 
 
ผูถือหุนยอมมีสิทธิในฐานะเจาของบริษัท โดยควบคุม
บริษัทผานคณะกรรมการบริษัทที่ผูถือหุนไดแตงตั้งใหทำ
หนาที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบาย
ในการสนับสนุน สงเสริม และอำนวยความสะดวกให 
ผูถือหุนไดใชสิทธิของตน โดยเฉพาะอยางยิ่ง สิทธิขั้น 
พื้นฐานของผูถือหุน อันไดแก 
• สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุนของบริษัทตามที่

กฎหมายกำหนด 
• สิทธิในการไดรับขอมูลสารสนเทศที่ถูกตอง ครบถวน 

เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมตอการ
ตัดสินใจ เพื่อติดตามการดำเนินงาน รวมถึงบริษัท

ไมมีนโยบายในการที่จะกีดกันหรือสรางอุปสรรคใน
การสื่อสารระหวางกันของผูถือหุนทุกๆ ราย 

• สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน แสดงความคิดเห็น 
ใหขอเสนอแนะ การซกัถามในการประชมุผูถอืหุน และ
รวมพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญตางๆ ของบริษัท 

• สิทธิในการแตงตั้ง ถอดถอนกรรมการ 
• สิทธิในการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกำหนดคา

ตอบแทนผูสอบบัญชี 
• สิทธิในการไดรับสวนแบงผลกำไรของบริษัทในรูป

แบบของเงินปนผลอยางเทาเทียมกัน 
• สิทธิในการไดรับใบหุน โอนหุน การรับซื้อหุนคืน

อยางเทาเทียมกันในนามบริษัท 
• สิทธิในการกำหนดหรือแกไขวัตถุประสงค ขอบังคับ 

และหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท 
• สิทธิอื่นๆ ตามบทบัญญัติที่กำหนดไวในกฎหมาย  

กฎระเบยีบอืน่ใดทีเ่กีย่วของ รวมถงึขอบงัคบัของบรษิทั 
 
การประชุมผูถือหุน  
ในป 2560 บริษัทไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน 
ประจำป 2560 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ซึ่งบริษัทได
ดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสิทธิของ
ผูถือหุน ดังนี้  
1. กอนการประชุม 

1.1 บริษัทสงเสริมและอำนวยความสะดวกใหผูถือหุน
ทุกกลุม รวมถึงผูถือหุนประเภทสถาบัน ไดใชสิทธิ
ในการเขารวมประชุมผูถือหุนและออกเสียงลง
คะแนนอยางเต็มที่ 
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1.2 เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเรื่องเพื่อ
บรรจุเปนวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนเปนการลวงหนา ไมนอย
กวา 3 เดือน โดยบริษัทไดแจงใหผูถือหุนรับทราบ
ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย พรอมประกาศหลักเกณฑที่กำหนด และระบุ
ขั้นตอนที่ชัดเจนในการเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมดั งกล าวไว ใน เว็บไซตของบริษัทที่ 
www.thaicom.net เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 
โดยสามารถเสนอเรื่องมายังบริษัทไดตั้งแตวันที่  
1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 

 
1.3 บริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนที่มี

ขอมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดย
มีวัตถุประสงค เหตุผล และความเห็นของคณะ
กรรมการบริษัทประกอบในแตละวาระ ตลอดจน
ขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ตัดสินใจในที่
ประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใหกับผูถือ
หุนทุกรายไดรับทราบเพื่อพิจารณารายละเอียด
เปนการลวงหนาไมนอยกวา 21 วัน โดยบริษัทได
จัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนทาง
ไปรษณียเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 

 
1.4 บริษัทได เผยแพรหนังสือเชิญประชุมสามัญ 

ผูถือหุนประจำป 2560 ไวในเว็บไซตของบริษัท 
ที่ www.thaicom.net ทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ ตั้งแตวันที่ 27 กุมภาพันธ 2560 เพื่อให 
ผูถือหุนสามารถเขามาศึกษาขอมูลลวงหนาอยาง
เพียงพอกอนวันประชุมผูถือหุนไมนอยกวา 30 
วันกอนวันประชุม 

 
1.5 บริษัทไดเปดโอกาสและกำหนดหลักเกณฑที่

ชัดเจนใหผูถือหุนสามารถสงคำถามลวงหนากอน
การประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2560 โดย
สามารถสงคำถามลวงหนาไดที่ฝายเลขานุการ
บริษัท เลขที่ 63/21 ถนนรัตนาธิเบศร อำเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือ อีเมล 
comsec@thaicom.net ตั้งแตวันที่ 27 กุมภาพันธ 
2560 จนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2560 

 
1.6 บริษัทไดแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. 

และ แบบ ค. ไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม 
ผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนที่ไมสะดวกเขารวมประชุม
ดวยตนเอง สามารถมอบอำนาจบุคคลอื่นใด หรือ
กรรมการอิสระที่บริษัทไดแตงตั้งขึ้นเปนผูรับ
มอบอำนาจแทน เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทนตนได โดยใหดำเนินการตาม
เงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ 

 
1.7 บริษัทอำนวยความสะดวกใหกับผูถือหุนไดใช

สิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงอยางเต็ม
ที่ โดยบริษัทไดใชหองวิภาวดีบอลรูม ชั้นล็อบบี้ 
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด เซ็นทรัลพลาซา 
ลาดพราว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เปนสถานที่จัด
ประชุม ซึ่งเปนสถานที่กวางขวาง เพียงพอ และ
สะดวกตอการเดินทาง 

 
2. การดำเนินการในวันประชุม 
 

2.1 บริษัทจัดใหมีบุคลากรและเทคโนโลยีอยางเพียง
พอสำหรับการประชุมผูถือหุน ทั้งการตรวจสอบ
เอกสาร การลงทะเบียนเขารวมประชุม การนับ
คะแนน และแสดงผลการลงคะแนนในแตละ
วาระ เพื่อใหการดำเนินการประชุมสามารถ
กระทำไดรวดเร็ว ถูกตอง แมนยำ รวมถึงไดจัดให
ใชบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม 
และจัดใหมีการลงมติแยกเปนแตละรายการใน
กรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เชน วาระแตงตั้ง
กรรมการ เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได 
ทั้งนี้ บริษัทไดใชบริการระบบจัดประชุมผูถือหุน
จากบริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส จำกัด 

 
2.2 กรรมการบริษัททุกทานเขารวมประชุมผูถือหุน 

พรอมทั้งประธานคณะกรรมการชุดยอย ประธาน
เจาหนาที่บริหาร ผูบริหาร และผูสอบบัญชี เพื่อ
ใหผูถือหุนสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวของได 

 
2.3 บริษัทจัดใหมีที่ปรึกษากฎหมายภายนอกจาก 

บริษัท วีระวงค ชินวัฒน และเพียงพนอ จำกัด 
เปนผูทำหนาที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและ
นับคะแนนเสียงในการประชุม และเปดเผยให 
ที่ประชุมทราบ พรอมบันทึกไวในรายงานการ
ประชุม 

 
2.4 ประธานในที่ประชุมไดจัดสรรเวลาอยางเหมาะ

สมและสงเสริมใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็น
และซักถามตอที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวของกับ
บริษัทได และบันทึกไวในรายงานการประชุม 

 
3. หลังการประชุม 

3.1 ภายหลังการประชุมผูถือหุนเสร็จสิ้น บริษัทไดเผย
แพรมติที่ประชุมผูถือหุนซึ่งรวมถึงผลคะแนนใน
แตละวาระ ผานทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพย
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แหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัทภายใน
วันดังกลาว 

 
3.2 บริษัทไดจัดทำรายงานการประชุมผูถือหุน ซึ่ง

บันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธี
การแสดงผลคะแนนใหที่ประชุมทราบกอน
ดำเนินการประชุม การเปดโอกาสใหผูถือหุนได
ซักถามและคำตอบของขอซักถาม ผลการลง
คะแนนในแตละวาระ รวมถึงรายชื่อกรรมการที่
เขารวมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม ซึ่งเปน
ขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน โดยเผยแพรทางหนา
เว็บไซตของบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวัน
ประชุม และแจงใหผูถือหุน และนักลงทุนรับ
ทราบผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 

 
  หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
 
บริษัทเคารพในสิทธิตางๆ ที่ผูถือหุนและนักลงทุน
สถาบันมีอยูตามกฎหมาย และ/หรือ ตามขอบังคับของ
บริษัท โดยบริษัทจะปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทา
เทียมกัน ไมวาผูถือหุนนั้นจะเปนผูถือหุนรายยอย หรือ
ชาวตางชาติ หรือนักลงทุนสถาบัน หรือผูถือหุนรายใหญ 
และไมคำนึงถึงเพศ อายุ ความพิการ เชื้อชาติ สัญชาติ 
ศาสนา ความเชื่อ หรือความคิดเห็นทางการเมือง ซึ่งผูถือ
หุนของบริษัททุกรายมีสิทธิที่จะไดรับการปฏิบัติอยาง 
เทาเทียมและเปนธรรม ดังนี้  
1. การใหขอมูลกอนการประชุมผูถือหุนและการ

คุมครองสิทธิของผูถือหุนสวนนอย 
 

1.1 บริษัทไดจัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจำป 2560 และเผยแพรผานทางเว็บไซตของ
บริษัทที่ www.thaicom.net ตั้งแตวันที่ 27 
กุมภาพันธ 2560 เพื่อใหผูถือหุนสามารถเขามา
ศึกษาขอมูลลวงหนาอยางเพียงพอกอนวันประชุม
ผูถือหุนไมนอยกวา 30 วันกอนวันประชุม 

 
1.2 บริษัทไดจัดทำและเผยแพรหนังสือเชิญประชุม 

ผูถือหุน ประจำป 2560 ทั้งในรูปแบบภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ เพื่อใหผูถือหุนทุกรายทั้งชาวไทย
และชาวตางชาติสามารถเขาถึงขอมูลอยางเทา
เทียมกัน 

 
1.3 กอนเริม่การประชมุผูถอืหุน บรษิทัไดแจงใหผูถอืหุน

ทราบกฎเกณฑตางๆ ที่ใชในการประชุม ขั้นตอน
การออกเสยีงลงมตแิละการนบัคะแนนเสยีง รวมถงึ
สิทธิการออกเสียงลงคะแนน 

 

2. การคุมครองสิทธิของผูถือหุนสวนนอย 
 

2.1 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2560 บริษัท
เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเรื่องเพื่อ
บรรจุเปนวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนเปนการลวงหนา ไมนอย
กวา 3 เดือน โดยบริษัทไดแจงใหผูถือหุนรับทราบ
ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย พรอมประกาศหลักเกณฑที่กำหนด และระบุ
ขั้นตอนที่ชัดเจนในการเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมดั งกล าวไว ใน เว็บไซตของบริษัทที่ 
www.thaicom.net เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 
โดยสามารถเสนอเรื่องมายังบริษัทไดตั้งแตวันที่  
1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 

 
2.2 บรษิทัไมมกีารเพิม่วาระการประชมุหรอืเปลีย่นแปลง

ขอมูลสำคัญ โดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา 
 

2.3 บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนและนักลงทุนสถาบัน 
ไดใชสิทธิในการแตงตั้งกรรมการเปนรายคน  
โดยการใชบัตรลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคล  
เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได 

 
3. การปองกันการใชขอมูลภายใน 
 

3.1 บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการใชขอมูล
ภายใน เชน นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย เพื่อ
ปองกันมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานใช
ขอมูลภายในของบริษัทหรือกลุมบริษัท เพื่อหา
ผลประโยชนแกตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลที่มีสาระสำคัญตอการ
เปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยและยังไมไดเปด
เผยตอสาธารณชน ทั้งนี้ บริษัทไดมีการสื่อสาร
แนวปฏิบัติและนโยบายใหทุกคนในองคกรทราบ
และถือปฏิบัติ พรอมทั้งมีการติดตามผลอยาง
สม่ำเสมอ ดังนี้  
• กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนตอง

ปฏิบัติตามขอหามในการซื้อขายหลักทรัพย
โดยใชขอมูลภายในซึ่งกำหนดไวใน พระราช
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
พ.ศ. 2535  

• หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานซึ่งลวงรู
ขอมูลภายในซื้อขายหลักทรัพยของกลุม
บริษัทในชวงเวลา 30 วันกอนเปดเผยงบการ
เงินรายไตรมาสและประจำป หรือชวงเวลาอื่น
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ที่บริษัทจะกำหนดเปนครั้งคราว เวนแตตกอยู
ในสถานการณที่จำเปน หรือตองปฏิบัติตาม
กฎหมาย หรือตกอยูภายใตคำสั่งศาล  

• หนวยงาน Compliance จะประกาศชวงเวลา
หามซื้อขายหลักทรัพยใหทราบไวเปนการลวง
หนา เพื่อชวยใหบุคคลดังกลาวไดปฏิบัติตาม
หลักเกณฑดังกลาว  

• กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานซึ่งลวงรู
ขอมูลภายในตองรายงานการถือหลักทรัพย
ของกลุมบริษัทครั้งแรก โดยใหสงรายงาน
มายังเลขานุการบริษัท ดังนี้ 
(1) กรณีกรรมการและผูบริหาร ใหรายงาน

ภายใน 7 วันทำการนับแตวันที่ไดรับการ
แตงตั้ง โดยใชแบบรายงานสวนไดเสียและ
ขอมูลประวัติของกรรมการและผูบริหาร 
(แบบ 89/14) 

(2) กรณีบุคคลอื่นนอกจากกรรมการและ 
ผูบริหาร ใหรายงานภายใน 7 วันทำการ
นับแตวันที่ไดรับแจงจากเลขานุการบริษัท 
โดยใชแบบรายงานการถือหลักทรัพยของ
กลุมบริษัท  

• ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย
ใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานซึ่งลวงรู
ขอมูลภายในรายงานมายังเลขานุการบริษัท
ภายใน 7 วันนับแตวันที่ซื้อขายหลักทรัพย  

• กรรมการและผูบริหารมีหนาที่ตองรายงาน
การถือหลักทรัพยของบริษัท ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยของบริษัทตอ
สำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แหงพระราช
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535  

• เลขานุการบริษัทตองจัดทำสำเนารายงานการ
ถือครองหลักทรัพยที่สงมายังเลขานุการ
บริษัทใหกับประธานคณะกรรมการบริษัท 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการบริหาร ภายใน 7 วัน
ทำการนับแตวันที่ไดรับรายงานและรายงาน
ใหคณะกรรมการบริ ษัทรับทราบในการ
ประชุมครั้งถัดไป 

 
 นอกจากนี้ บริษัทยังไดจัดทำสรุปขอมูลการถือ

ครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารของ
บริษัท เพื่อนำเสนอใหเลขานุการบริษัทรายงาน
ตอคณะกรรมการบริษัททราบเปนรายไตรมาส 

 

3.2 บริษัทจัดทำระเบียบวาดวยการจัดชั้นความลับ
และการจัดการขอมูล เพื่อสรางความมั่นใจใหกับ
นกัลงทนุ ผูถอืหุน และผูมสีวนไดเสยี ในการจดัการ
ขอมูลใหมีความปลอดภัย รวมถึงเพื่อเปนแนวทาง
ปฏิบัติใหกับผูบริหาร พนักงาน และผูที่เกี่ยวของ 

 
4. การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 
 

4.1 กรรมการและผูบริหารจะตองรายงานสวนไดเสีย
ของตนเองและผูเกี่ยวของตามแบบ 89/14 เพื่อให
คณะกรรมการไดพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนและตัดสินใจ
เพื่อประโยชนของบริษัทโดยรวม ซึ่งกรรมการ
และผูบริหารที่มีสวนไดเสียกับธุรกรรมที่ทำกับ
บริษัทตองไมมีสวนรวมในการตัดสินใจทำธุรกรรม
ดังกลาว และควรงดเวนจากการมีสวนรวมในการ
ประชมุพจิารณาในวาระนัน้ ทัง้นี ้เปนไปตามขัน้ตอน 
หรือมาตรการการอนุมัติการเขาทำรายการ
ระหวางกันของบริษัท 

 
4.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากกรรมการ

คนใดมีสวนไดเสียในเรื่องที่กำลังมีการพิจารณา 
กรรมการคนนั้นจะไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ในเรื่องนั้น โดยอาจไมเขารวมประชุมและไมมี
สิทธิออกเสียงในที่ประชุม 

 
4.3 ในป 2560 บริษัทไดกำหนดใหพนักงานทุกคน

ต อ งร ายง านการมี ส วน ได เ สี ยของตน เอง 
ครอบครัว และนิติบุคคลที่เกี่ยวของเปนครั้งแรก
และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลระหวางป 
ในระบบ เพื่อใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดีของกลุมบริษัท ที่สงเสริมการทำ 
ธุรกรรมตางๆ ของกลุมบริษัทใหเปนไปอยาง
โปรงใส สมเหตุสมผล และคำนึงถึงประโยชน
สูงสุดของบริษัทเปนสำคญั 

 
4.4 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจ

ที่อาจจะทำใหกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงาน 
เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับความขัดแยงทางผล
ประโยชน และอาจเปนผลใหขาดความเปนอิสระ
ในการปฏิบัติหนาที่ จึงไดกำหนดแนวทางปฏิบัติ
ไวในคูมือจรรยาบรรณของบริษัท ดังนี้  
• การรับเงินหรือประโยชนตอบแทน 
  กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองไม

รับเงิน หรือประโยชนตอบแทนใดๆ เปนการ
สวนตัวจากลูกคา คูคา ของบริษัท หรือจาก
บุคคลใดอันเนื่องจากการทางานในนามบริษัท  
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  กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน จะตอง
ไมใหกู หรือยืมเงิน หรือเรี่ยไรเงิน สิ่งของจาก
ลูกคาหรือผูทำธุรกิจกับบริษัท เวนแต เปนการ
กูยืมเงินจากธนาคาร หรือสถาบันการเงินใน
ฐานะของลูกคาของธนาคาร หรือสถาบันการ
เงินดังกลาว  

• การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัท 
  การทำธุรกิจสวนตัวใดๆ ของกรรมการ 

 ผูบริหาร และพนักงาน ตองไมกระทบตอการ
ปฏิบัติหนาที่ และเวลาทำงานของบริษัท และ
หามประกอบธุรกิจ หรือมีสวนรวมในธุรกิจ
ใดอันเปนการแขงขันกับธุรกิจของกลุมบริษัท 
ไมวากรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานดังกลาว
จะไดรับประโยชนโดยตรงหรือโดยทางออม
ก็ตาม  

• การทำธุรกิจใดๆ กับกลุมบริษัท 
  การทำธุรกิจใดๆ กับกลุมบริษัท ทั้งในนาม

สวนตัว ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ 
ที่กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานนั้น มีสวน
ไดเสียจะตองเปดเผยสวนไดเสียตอบริษัทกอน
เขาทำรายการ  

  หากมีรายการที่ เกี่ยวของกับกรรมการ  
ผูบริหาร และพนักงาน ก็จะตองปฏิบัติใหถูก
ตองตามหลักเกณฑรายการที่ เกี่ยวโยงของ
ตลาดหลกัทรพัยและ ก.ล.ต. และบคุคลเหลานัน้

จะตองไมมีสวนเกี่ยวของในกระบวนการ
พิจารณาและตัดสินใจไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออม  

  ผูทำรายการในนามบริษัทมีหนาที่ตอง
ตรวจสอบความสัมพันธของคูคาวาเกี่ยวของ
กับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานหรือไม
กอนทำรายการเพื่อปองกันความขัดแยงทาง
ผลประโยชนใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ ใน
กรณีที่มีการทำสัญญากับคูคา บริษัทยังมีระบบ
บริหารจัดการสัญญา (Contract Management 
System) เพื่อตรวจสอบความขัดแยงทางผล
ประโยชนระหวางบริษัทกับคูคาอีกดวย  

• การดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทภายนอก
กลุมบริษัท 

  บริษัทไมมีนโยบายที่จะสงผูบริหาร เขาไป
เปนกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุมบริษัท ใน
กรณีที่ผูบริหารของบริษัทตั้งแต PG 13 ขึ้นไป
จะเขาดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทอื่น 
ตองไดรับการอนุมัติจากผูมีอำนาจของบริษัท  

  ทั้งนี้ การดำรงตำแหนงดังกลาวจะตองไม
ขัดตอบทบัญญัติของกฎหมาย หรือขอบังคับ
ที่ เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท 
และตองไมใชตำแหนงงานในบริษัทไปใช
อางอิงเพื่อสงเสริมธุรกิจภายนอก ในการขอ
อนุมัติใหเปนไปตามอำนาจอนุมัติ ดังนี้ 

 
 ตำแหนง อนุมัติโดย  

 ผูบริหารระดับตั้งแต PG 13 -15 คณะกรรมการบริหาร  

 ผูบริหารระดับ UC ขึ้นไป คณะกรรมการบริษัท 
 

• รับของขวัญ และการรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ 
  กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน พึงหลีก

เลี่ยงการรับของขวัญทั้งที่เปนตัวเงิน และมิใช
ตัวเงินจากคูคาหรือผูที่เกี่ยวของกับธุรกิจของ
บริษัท เวนแตในเทศกาลหรือประเพณีนิยม 
แตตองมีมูลคาไมเกิน 3,000 บาท และจะตอง
ดำเนินการตามนโยบายการตอตานการทุจริต  

  กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน สามารถ
รับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจได ภายในขอบเขต
และมูลคาที่สมเหตุสมผล และพึงหลีกเลี่ยง
การรับเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกวาเหตุ
ความสัมพันธปกติจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับ
บริษัท หรือจะเปนคูคาในอนาคต และมีแนว

ปฏบิตัเิกีย่วกบัของขวญั สนัทนาการ และคาใชจาย
เลี้ยงรับรองตามนโยบายตอตานการทุจริต  

• การเดินทางไปสัมมนา ดูงาน ทัศนศึกษา 
  กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน สามารถ

รับเชิญไปดูงาน สัมมนา และทัศนศึกษา ทั้งนี้ 
เฉพาะเพื่อประโยชนในทางธุรกิจ และตอง
ผานการอนุมัติจากผูบังคับบัญชาตามระเบียบ
บริษัทเทานั้น โดยบริษัทจะเปนผูออกคาใชจาย
ในการดูงานสัมมนา ทัศนศึกษา คาเดินทาง
และที่พัก ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ หามกรรมการ  
ผูบริหาร และพนักงานรับเงิน หรือประโยชน
อื่นใดจากคูคา 
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4.5 ในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
คณะกรรมการจะพิจารณารายการระหวางกัน
ภายในกลุมบริษัท โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
ขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติ เพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัทเปนสำคัญตามคูมือจรรยาบรรณ
และนโยบายการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัท 
ดังนี้  
• การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทและ

บริษัทยอยตองดำเนินการใหเปนไปตามพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย หรือประกาศฉบับใดๆ ที่
หนวยงานกำกับดูแลกำหนด  

• ในการตกลงเขาทำรายการที่ เกี่ยวโยงกัน 
บริษัทและบริษัทยอยตองกระทำโดยถือ
เสมือนการตกลงเขาทำรายการกับบุคคล
ภายนอกภายใตเงื่อนไขการคาทั่วไป (Arm’s 
Length Basis) เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท  

• ในการตกลงเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เปน
รายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไป 
หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข
การค าทั่ วไปตามที่หนวยงานกำกับดูแล
กำหนด ซึ่งไดแก การใหบริการโฆษณา การให
บริการดานคอมพิวเตอร การใชบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ การใชบริการอินเทอรเน็ต 
เปนตน ใหฝายจัดการดำเนินการใหเปนไป
ตามอำนาจอนุมัติของบริษัท  

• หามกรรมการและผูบริหารที่มีสวนไดเสีย
หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนเขารวม
พิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งตนมี
สวนไดเสยี และ/หรอืเปนผูอนมุตัริายการดงักลาว 

 
  หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
 
บริษัทและคณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงสิทธิของ
ผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยบริษัทไดปฏิบัติตามแนว
นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ รวมถึง
นโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหกิจการของบริษัทดำเนิน
ไปดวยดี มีความมั่นคง สรางความเชื่อมั่น และสงเสริมให
มีการรวมมือกันระหวางผูมีสวนไดเสียในกลุมตางๆ ทั้งผู
ถือหุน พนักงาน ลูกคา คูคา เจาหนี้ คูแขง ตลอดจน
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมโดยรวมอยางเหมาะสม 
ตามบทบาทหนาที่ และตอบสนองผลประโยชนที่เปน

ธรรมแกทุกฝาย อีกทั้งยังไดคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและ
การตอตานการทุจริต ซึ่งบริษัทไดใหความสำคัญและ
ตระหนักดีวาความรับผิดชอบดังกลาวถือเปนหัวใจของ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้ 
 
1. ผูถือหุน 
  บริษัทปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเสมอภาค 

เปนไปตามนโยบายการกำกับดูแลและคูมือจรรยา
บรรณของบริษัท โดยมุงมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อ
สรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับผูถือหุน และคำนึงถึง
การเจริญเติบโตในมูลคาของบริษัทอยางตอเนื่องดวย
ผลตอบแทนที่ดี 

 
2. ลูกคา 
  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายคุณภาพและระบบ

จัดการคุณภาพ ISO 9001:2008 ที่มุงดำเนินธุรกิจเพื่อ
สรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคา โดยคำนึงถึง
คุณภาพผลิตภัณฑสินคาและบริการที่มีคุณภาพ  
เชื่อถือได ในระดับราคาที่เหมาะสม และปลอดภัย 
รวมถึงการไมเปดเผยขอมูลของลูกคาโดยไมไดรับ
อนุญาต ซึ่งเปนไปตามนโยบายความรับผิดชอบตอ
สังคมในการปฏิบัติตอลูกคา และคูมือจรรยาบรรณใน
สวนของความรับผิดชอบตอลูกคา 

 
3. คูคาและเจาหนี้ 
  บริษัทมีนโยบายที่เปนธรรมและรับผิดชอบตอ 

คูคาและ/หรือเจาหนี้ เพื่อใหการปฏิบัติตอคูคาและ/
หรือเจาหนี้ทุกรายอยางเสมอภาคและเปนธรรม  
ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสรางความเชื่อถือใหกับ
คูคาและ/หรือเจาหนี้ โดยคำนึงถึงผลประโยชนรวมกัน 
หลีกเลี่ยงสถานการณที่ทำใหเกิดความขัดแยงทาง 
ผลประโยชนหรือนำมาซึ่งความเสื่อมเสียตอชื่อเสียง
ของบริษัทหรือขัดตอกฎหมายใดๆ ดังนี้  
• บริษัทจะปฏิบัติตามสัญญา ขอตกลง หรือเงื่อนไข

ตางๆ ที่มีตอคูคาและ/หรือเจาหนี้อยางเต็มที่ ใน
กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได บริษัท
จะแจงใหคูคาและ/หรือเจาหนี้ทราบในเวลาที่
เหมาะสม เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไข
โดยใชหลักความสมเหตุสมผล  

• บริษัทตองใหขอมูลอยางเพียงพอ ไมรายงานหรือ
ใหขอมูลที่เปนเท็จ บิดเบือน หรือไมครบถวนแก 
คูคาและ/หรือเจาหนี้ ซึ่งอาจมีผลทำใหเกิดความ
เขาใจผิดและอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจ  

• บริษัทตองบริหารเงินทุนเพื่อใหคูคาและ/หรือเจา
หนี้ มีความเชื่อมั่นในสถานะทางการเงินและ
ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท  
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• บริษัทตองไมเรียก รับ หรือจายผลประโยชนใดๆ 
ทางการคากับคูคาและ/หรือเจาหนี้โดยไมสุจริต 
หากมีเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้น บริษัทตองทำการ
แจงรายละเอียดตอคูคาและ/หรือเจาหนี้ เพื่อรวม
มือแกไขปญหาโดยรวดเร็ว และหามาตรการ
ปองกันเพื่อมิใหเกิดเหตุการณดังกลาวอีก  

• การดำเนินธุรกิจกับคูคาและ/หรือเจาหนี้ใดๆ ตอง
ไมนำมาซึ่งความเสื่อมเสียตอชื่อเสียงของบริษัท
หรือขัดตอกฎหมายใดๆ รวมทั้งคำนึงถึงความ
เสมอภาค ความเปนธรรมในการดำเนินธุรกิจและ
ผลประโยชนรวมกัน 

 
  ทั้งนี้ บริษัทไดมีการเปดเผยนโยบายที่เปนธรรม

และรับผิดชอบตอคูคาและ/หรือเจาหนี้ ไวในเว็บไซต
ของบริษัทที่ www.thaicom.net หัวขอ การพัฒนา
อยางยั่งยืน > การกำกับดูแลกิจการที่ดี > หลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีของไทยคม > นโยบายดานอื่นๆ 

 
4. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม 
  บริษัทตระหนักและมีจิตสำนึกในบุญคุณของ

ประเทศและการเปนสวนหนึ่งของสังคม ซึ่งตองรับ
ผิดชอบชวยเหลือสังคมหรือเขารวมในกิจกรรมที่เปน
สาธารณประโยชนทุกพื้นที่ที่บริษัทดำเนินธุรกิจทั้ง
ในและนอกประเทศ เพื่อใหธุรกิจ ชุมชน และสังคม
เจริญเติบโตไปพรอมกันอยางยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัท
ไดสงเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและ
อนุรักษพลังงาน โดยสงเสริมการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด และมีนโยบายที่จะสงเสริมการ
ใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งไดระบุไว
ในนโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืน และคูมือจรรยา
บรรณของบริษัท ดังนี้  
• การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 
  บริษัทเชื่อมั่นและนำแนวคิดในการสราง

คุณคารวมกันระหวางภาคธุรกิจกับสังคมมาเปน
แนวทางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อใหธุรกิจ ชุมชน 
และสังคมเจริญเติบโตไปพรอมกันอยางยั่งยืน  
โดยมั่งเนนสนับสนุนการศึกษา การเปดโอกาสใน
การเขาถึงเทคโนโลยีและการเรียนรู สรางอาชีพ
และการพัฒนาทักษะ สงเสริมการลงทุนเพื่อ
สังคม โดยคำนึงถึงการมีสวนรวมและลักษณะ
เฉพาะของแตละชุมชน ภายใตการมีจิตสาธารณะ 
การลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตลอดจนการ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมในระยะยาว  
โดยเฉพาะในดานการสื่อสารโทรคมนาคม บริษัท
มีบทบาทสำคัญในการสรางเสริมความรวมมือใน

การพัฒนาและรักษาคุณภาพการสื่อสาร ทั้งใน
ภาวะปกติและกรณีภัยพิบัติ เพื่อใหผูใชบริการ 
ในชุมชน ผูดอยโอกาส และผูประสบภัย สามารถ
ไดรับความชวยเหลือในโอกาสแรกที่ทำไดและ
เปนไปอยางทั่วถึง ทันตอเหตุการณ  

• การจัดการสิ่งแวดลอม 
  บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจโดยใหความ

สำคัญกับความยั่ ง ยืนของสิ่ งแวดลอมและ 
การอนุรักษทรัพยากรตางๆ โดยเนนการสราง
วัฒนธรรมองคกรและสงเสริมพฤติกรรมการดูแล
รักษาและฟนฟูสิ่งแวดลอม การปองกันและ 
ลดมลภาวะ การใชทรัพยากรอยางคุมคาและ 
ยั่งยืน การลดผลกระทบภาวะโลกรอน สงเสริม
การดำรงชีวิตที่สอดคลองกับธรรมชาติ ทั้งภายใน
กระบวนการดำเนินงานและบนความรวมมือ
ระหวางหนวยงาน รวมถึงการมีสวนรวมของ
ชุมชนภายนอกบริษัท ดังนี้  
1. บริษัทมีโครงการ iSAVE ซึ่งมีเปาหมายให 

เกิดการใชทรัพยากรอยางประหยัดและรู 
คุณคา สรางความรูความเขาใจ เผยแพร และ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชทรัพยากรจาก
การดำเนินธุรกิจ รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
กับทั้งภายในและภายนอกองคกร ตลอดจน 
สงเสริมใหเกิดความรวมมือในการอนุรักษ
ดานตางๆ ทั้งในสวนของการลดปริมาณการ
ใชพลังงาน และการจัดหาพลังงานทดแทน
โดยการติดตั้ง Solar Cell เปนตน  

2. บริษัทมีการตรวจวัดระดับความเขมขนของ
ความถี่ จ าก เครื่ อ งส งสัญญาณให อยู ใน
มาตรฐานที่กำหนดอยางเครงครัด โดยไดจัด
ใหมีการตรวจสภาพอากาศและสิ่งแวดลอม
ของสถานีดาวเทียมทั้งสองแหง เพื่อใหแนใจ
วาเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ไมไดสง
สัญญาณที่กอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม 
บุคคลากรและชุมชนโดยรอบบริษัทเปน
ประจำทุกป 

 
 นอกจากนี้ ในป 2560 บริษัทไดจัดทำรายงานการ

พัฒนาอยางยั่งยืน ดานความรับผิดชอบตอสังคม
เพื่อเสริมสรางสังคมที่ยั่งยืนทั้งในดานสินคา 
บริการ และสิ่งแวดลอม ซึ่งมีรายละเอียดเผยแพร
ใน เว็บไซตของบริษัทที่ www.thaicom.net 
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5. พนักงาน 
  คณะกรรมการเล็งเห็นวาพนักงานเปนทรัพยากรที่

สำคัญของบริษัท จึงมีนโยบายสงเสริมความกาวหนา
ของพนักงาน และมีกระบวนการในการพัฒนา
บุคลากรในดานตางๆ โดยสงเสริมใหมีการฝกอบรม
ความรูทั้งเฉพาะทางและทั่วไปเปนประจำอยาง
สม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน สงเสริมให
พนักงานรักการเรียนรูอยางเปนระบบ รวมถึงให
ความสำคัญกับการปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียม 
และเปนธรรม 

 
 ดานการบริหารคาตอบแทน 
  บริษัทมีนโยบายในการกำหนดคาตอบแทนและ

สวัสดิการอยางเหมาะสมและสอดคลองกับผลการ
ดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
โดยบริษัทใชการประเมินคางานอยางเปนระบบเพื่อ
จัดกลุมงาน และระดับตำแหนงงานตามขอบเขต
หนาที่ความรับผิดชอบและความสำคัญที่มีตอองคกร 
ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการจายคาตอบแทน 
ทำการสำรวจรายไดและประโยชนตอบแทนการ
ทำงานของพนักงานทุกระดับ เปรียบเทียบกับ 
ตลาดงานและสภาวะการครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป
อยูเสมอ เพื่อใหมั่นใจวาพนักงานมีรายไดและไดรับ
ประโยชนตอบแทนการทำงานที่เหมาะสม สามารถ
แขงขันกับตลาดงานภายนอกได 

 
  การจัดสรรประโยชนตอบแทนการทำงานของ

บริษัทตั้งอยูบนพื้นฐานของความรูความสามารถและ
หนาที่ความรับผิดชอบ ตาม “ระบบคุณธรรม” โดย
ยึดหลักสามประการประกอบดวย  
- การจายคาตอบแทนตามตำแหนงงาน: การสราง

ความเปนธรรมภายใน โดยพิจารณาคาของงาน
แตละงาน เปรียบเทียบใหเหมาะสมกับตลาดงาน
ภายนอก  

- การจายคาตอบแทนตามผลงาน: การพิจารณา 
ผลตอบแทนตามระดับความสำเร็จของผลงาน  
ทั้งระดับองคกร ทีมงาน และตัวบุคคล  

- การจ ายค าตอบแทนตามวิชาชีพและความ
สามารถของตัวบุคคล: การใหผลตอบแทนการ
ทำงานโดยพิจารณาความรูความสามารถหรือ
สมรรถนะ และทักษะตามวิชาชีพและความ
ชำนาญของตัวบุคคล 

 
  บริษัทนำระบบบริหารผลการปฏิบัติงานมาใช ซึ่ง

นอกจากจะมุ งหวังให เกิดความสอดคลองของ

วัตถุประสงคและเปาหมายการทำงานในทุกระดับ 
และทำใหพนักงานมองเห็นถึงคุณคาในงานของตนที่
มีตอการสรางความสำเร็จใหกับบริษัทแลว ยังเปน 
การสงเสริมใหพนักงานไดใชความสามารถของตน
อยางเต็มที่ เพื่อปฏิบัติหนาที่ ใหบรรลุ เป าหมาย  
รวมทั้งไดรับขอมูลปอนกลับและการชี้แนะจาก 
ผูบังคับบัญชาเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนดวย 

 
  ทั้งนี้ การปฏิบัติงานโดยสุจริตเปนสวนสำคัญ 

ในการประเมินผลงาน การใหผลตอบแทน และ 
การเลื่อนตำแหนงของพนักงาน บริษัทจะไมประนี 
ประนอมหากพิสูจนพบวาพนักงานมีพฤติกรรมใดๆ 
ที่เกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชั่น 

 
 ดานการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน 
  บริษัทจัดใหมีสวัสดิการตางๆ อาทิเชน การรักษา

พยาบาล การตรวจสุขภาพ การประกันชีวิต-อุบัติเหตุ 
การใหความชวยเหลือพนักงานที่ประสบอันตราย
หรือเจ็บปวยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานใหกับ
บริษัท กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินชวยเหลือกรณี
สมรส เงินชวยเหลืองานศพ เงินชวยเหลือกรณี 
พนักงานประสบภัยพิบัติ เงินคาซื้อของเยี่ยมผูปวย 
เปนตน 

 
 ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม

ในการทำงาน 
  บริษัทตะหนักวาการบริหารจัดการดานความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทำงานนั้นมีความสำคัญอยางยิ่งในการดำเนินธุรกิจ
ใหประสบความสำเร็จและยั่งยืน รวมถึงการดูแล
สภาพแวดลอมในการทำงานใหเปนไปอยางปลอดภัย  
ทั้งสำหรับพนักงาน ลูกคา ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวของ 
บริษัทจึงไดจัดทำนโยบายดานความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานขึ้น ตาม
แนวทางดังนี้  
• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการักษาสภาพ

แวดลอมในการทำงานเปนหนาที่ของพนักงาน 
ทุกคนและทุกระดับ ในการรวมมือกันปฏิบัติ เพื่อ
ใหเกิดความปลอดภัยทั้งตอชีวิตและทรัพยสิน  

• ดำเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดลอมในการทำงาน ใหเปนไปตาม
กฎหมาย ขอบังคับ และขอกำหนดอื่นๆ ที่
เกี่ยวของในการดำเนินธุรกิจของบริษัท  

• กำหนดใหมีระเบียบปฏิบัติและแผนดำเนินการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
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แวดลอมในการทำงาน ตลอดจนมีการทบทวน 
ประเมิน และติดตามผลอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ 
พรอมทั้ งกำหนดใหมีมาตรการปองกันและ
ควบคุมความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดความสูญเสีย 
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือความ
เจ็บปวยจากการปฏิบัติงานไมถูกวิธี และความ 
ผิดพลาดอื่นๆ ที่อาจเกดิขึ้น  

• สง เสริมและสนับสนุนการปฏิบัติ งานของ
บุคลากรมิใหไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย จิตใจ 
และสุขภาพอนามัย  

• ประชาสัมพันธ สื่อสาร และเผยแพรขอมูลดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทำงาน แกบุคลากรของบริษัท ตลอดจน 
ผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานของ
บริษัทอยางเหมาะสม 

 
 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน 
  บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน

และสวัสดิการ อาชีวอนามัย สภาพแวดลอมและ
ความปลอดภัยในการทำงานอยางเครงครัด มุงสงเสริม
ใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีดวยการจัดสวัสดิการ
สำหรับพนักงานทุกระดับอยางเหมาะสมสอดคลอง
กับลักษณะงานและสถานภาพทางสังคม รวมทั้ง 
จัดใหมีอุปกรณการทำงาน สิ่งอำนวยความสะดวก 
แ ล ะสภ าพแ ว ดล อ ม ก า รท ำ ง า นที่ ป ล อ ดภั ย 
ถูกตองตามหลักอาชีวอนามัย ดูแลเรื่องสุขภาพและ
ใหความรูในการปองกันและสรางเสริมสุขภาพทาง
กายและใจที่ดีแกพนักงาน โดยยึดถือตามมาตรฐาน
และขอกำหนดตางๆ ทางดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการทำงานที่เปนสากล นอกจากนี้ บริษัท
ยังไดจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบริหารจัดการโดย
บริษัทจัดการกองทุนมืออาชีพซึ่งไดรับการรับรอง
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสราง
ความมั่นคงในการดำรงชีวิตของพนักงานหลังเกษียณ
อายุการทำงาน 

 
 ดานการพัฒนาบุคลากร 
  บริษัทสนับสนุนและลงทุนดานการพัฒนาความรู

ความสามารถของบุคลากร โดยมีการพัฒนาอยางเปน
ระบบทั่วทั้งองคกรอยางตอเนื่อง บริษัทกำหนดให
บุคลากรและผูบังคับบัญชารวมกันจัดทำแผนพัฒนา
ความรูความสามารถที่สอดคลองกับการดำเนินงาน
และกลยุทธการดำเนินธุรกิจขององคกรรวมทั้ง
ลักษณะงานของตน และทบทวนปรับปรุงใหมีความ

ทันสมัยอยูเสมอ การพัฒนาครอบคลุมความสามารถ
ในการทำงานดานตางๆ ทั้งการบริหารจัดการ ความ
เปนผูนำ ความรูและเทคนิคเฉพาะของแตละสายงาน
อาชีพ และการพัฒนากระบวนการคิดเปน ทำเปน 
และมุมมองสูโลกาภิวัฒน นอกจากนี้บริษัทจัดเสน
ทางและความกาวหนาในการพัฒนาสายอาชีพอยาง
ตอเนื่องที่เอื้อตอการวางแผนผูสืบทอดตำแหนง และ
การพัฒนากลุมพนักงานผูมีศักยภาพสูง เพื่อใหเกิด
การสานตอในการปฏิบัติตามพันธกิจและคำมั่น
สัญญาของบริษัทที่มีตอผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน
ของสังคม และธำรงรักษาไวซึ่งวัฒนธรรมการบริหาร
จัดการตามธรรมาภิบาลที่ดี 

 
  เพื่อใหมั่นใจวาบุคลากรของบริษัทตระหนักถึง

ความสำคัญ และมีความเขาใจเกี่ยวกับนโยบาย 
ตอตานการทุจริต บริษัทจึงบรรจุเรื่องตอตานการ
ทุจริตเขาในเนื้อหาการอบรมพนักงานใหม และจัดให
พนักงานทุกคนของบริษัทไดรับการอบรมและทำ
แบบทดสอบประจำป เพื่อทบทวนความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับนโยบายดังกลาวอยางสม่ำเสมอ 

 
  บริษัทมุ งมั่ น ในการสร า งสิ่ งแวดลอมและ

กระบวนการทำงานเพื่อนำไปสูองคกรแหงการเรียนรู 
โดยสงเสริมใหพนักงานกลานำเสนอความคิดใหม  
ทำใหม ในสิ่งที่ถูกตองและถูกเวลา และยังกระตุน 
ใหเรียนรูถึง “วิธีการเรียนรูเพื่อรู” เพื่อใหเกิดการคิด
ตอไปเองได ขวนขวายในการแสวงหาและสั่งสม 
องคความรูในรูปแบบตางๆ เชน การเรียนรูดวย
ตนเอง การเรียนรูผานงานโครงการรวมกัน โดยใช
เทคโนโลยีของการเรียนรู เปนตน พรอมทั้งแบงปน
ความรูที่ไดแกผู อ่ืนดวยการถายทอดผานการเปน
วิทยากร การใหคำปรึกษาแนะนำ การสอนงานดวย
วิธีการชี้แนะ (Coaching) และการกระตุนโดยผูบังคับ
บัญชา เพื่อใหเกิดการนำความรูและประสบการณไป
ปรับใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง เพื่อนรวมงาน 
องคกร และสังคม 

 
  บริษัทสงเสริมการพัฒนานวัตกรเพื่อให เกิด

นวัตกรรม เปดโอกาสใหพนักงานสามารถเสนอแนะ
คว ามคิ ด เห็ นที่ เ ป นประ โ ยชน ต อ ก า รพัฒนา
กระบวนการทำงาน รวมทั้งสนับสนุนการศึกษา 
คนควา วิจัยตางๆ ที่เปนประโยชน อันเปนการเพิ่ม
ผลิตภาพและเพิ่มผลิตผล ซึ่งจะสรางคุณคาใหกับ
องคกร เปนมิตรตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม 
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6. สิทธิมนุษยชน 
  บริษัทสนับสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชน ซึ่ง

มีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายดวยความเปน
ธรรม บนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย โดยมี 
นโยบายตามแนวทางปฏิบัติดานสิทธิมนุษยชนที่
ประกาศใชในนานาประเทศซึ่งรวมถึงปฏิญญา 
และอนุสัญญาตางๆ ของสหประชาชาติวาดวยสิทธิ
มนุษยชน รวมถึงมีมาตรการชดเชยในกรณีที่มีผูมี
สวนไดเสียที่ไดรับความเสียหายจากการที่บริษัท
ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผูมีสวนไดเสียไวใน
นโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืนและคูมือจรรยาบรรณ
ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังไดกำหนดนโยบาย
การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ดังนี้  
• บริษัทสนับสนุนและเคารพการปกปองสิทธิ

มนุษยชน ดูแลมิใหธุรกิจของบริษัทเขาไปมีสวน
เกี่ยวของกับการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน เชน ไม
สนับสนุนการบังคับใชแรงงาน (Forced Labour) 
ตอตานการใชแรงงานเด็ก (Child Labour) เปนตน  

• บริษัทใหความเคารพนับถือและปฏิบัติตอผูมีสวน
ไดเสียทุกฝายดวยความเปนธรรมบนพื้นฐานของ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ไมเลือกปฏิบัติ ไมแบง
แยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา 
สภาพรางกาย ฐานะ ชาติตระกูล  

• สงเสริมใหมีการเฝาระวังการปฏิบัติตามขอ
กำหนดดานสิทธิมนุษยชนภายในบริษัท และสง
เสริมใหบริษัทยอย ผูรวมทุน คูคา และผูมีสวนได
เสียทุกฝายปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตาม
มาตรฐานสากล  

• คุมครองสิทธิของผูมีสวนไดเสียที่ไดรับความเสีย
หายจากการละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาชดเชยคาเสียหายให
ไมต่ำกวาอัตราที่กฎหมายกำหนด 

 

  อีกทั้ง บริษัทจะดำเนินธุรกิจตามหลักการและ
เจตนารมณที่ประกาศในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชนของสหประชาชาติ (Universal Declaration 
of Human Rights) ภายใตขอบเขตอำนาจของบริษัท 
และจะไมมีสวนรวมกับการกระทำใดๆ ที่ขัดตอหลัก
สิทธิมนุษยชนและนโยบายที่เกี่ยวของกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ซึ่งเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทยและหลักจรรยาบรรณของบริษัท โดย
ไดมีการเปดเผยแนวปฏิบัตินี้ไวในเว็บไซตของบริษัท
ที่ www.thaicom.net หัวขอ การพัฒนาอยางยั่งยืน > 
การกำกับดูแลกิจการที่ดี > หลักการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดีของไทยคม > นโยบายดานอื่นๆ 

 
7. คูแขง 
  บริษัทสนับสนุนและสงเสริมนโยบายการแขงขัน

ทางการคาอยางเสรี เปนธรรม ไมผูกขาด และไมขัด
ตอกฎหมายและจริยธรรม โดยดำเนินธุรกิจภายใต
กรอบกติกาของการแขงขันที่ดี ไมทำลายชื่อเสียงของ
คูแขงทางการคา รวมถึงไมแสวงหาขอมูลที่เปนความ
ลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริต ตาม
คูมือจรรยาบรรณของบริษัท 

 
8. สื่อมวลชน 
  การใหขอมูลขาวสารใดๆ เกี่ยวกับบริษัท หรือการ

ใหสัมภาษณตอสื่อมวลชนตองอยูบนพื้นฐานขอมูลที่
เปนจริง ถูกตองและปฏิบัติดวยความระมัดระวัง ตาม
คูมือจรรยาบรรณของบริษัท โดยผูที่ไมมีหนาที่
เกี่ยวของหรือไมไดรับมอบหมาย ไมสามารถใหขอมูล
ขาวสารหรือใหสัมภาษณตอสื่อมวลชนหรือตอ
สาธารณชนใดๆ เกี่ยวกับหรือพาดพิงกลุมบริษัทไมวา
ในดานใด อันอาจสงผลกระทบตอช่ือเสียงและการ
ดำเนินธุรกิจของกลุมบริษัท 

 

ในป 2560 บริษัทไดจัดใหมีการใหมีการพบสื่อมวลชนและกิจกรรมสำหรับผูถือหุนดงัตอไปนี้ 
 
 งานพบผูถือหุนและนักวิเคราะห จำนวนครั้ง / ป  
การจัดประชุมนักวิเคราะหหลักทรัพย (Analyst Meeting) 2  
งานบริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน (Opportunity Day) 4  
การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท (Company Visit) 1 
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9. การตอตานการทุจริต 
  บริษัทตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ และถือปฏิบัติ

ตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการตอตานการ
ทุจริตในประเทศไทย รวมถึงบริษัทในกลุมที่ดำเนิน
ธุรกิจในตางประเทศ บริษัทจึงไดจัดทำนโยบายตอ
ตานการทุจริตขึ้นเปนลายลักษณอักษรในป 2556 
และไดมีการปรับปรุงลาสุดเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 
2560 เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแล
เพื่อปองกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต และ
เปนแนวปฏิบัติของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ของบริษัททุกคน และมีการสนับสนุนกิจกรรมที่
เปนการสงเสริมใหพนักงานทุกคนของบริษัทปฏิบัติ
ตามนโยบายดังกลาว 

 
  น โ ย บ า ย ต อ ต า น ก า ร ทุ จ ริ ต ข อ ง บ ริ ษั ท มี

วัตถุประสงคเพื่อ แสดงออกถึงจุดยืนของบริษัทใน
การตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางสิ้นเชิง โดย
กำหนดเกณฑและแนวปฏิบัติเพื่อปองกันมิใหบริษัท 
และพนักงานฝาฝนกฎหมายตอตานการทุจริต และ
กำหนดขั้นตอนการสอบทานและกำกับดูแลติดตาม 
เพื่อใหมั่นใจวามีการปฏิบัติตามนโยบายนี้ ตลอดจน
สนับสนุนใหพนักงานเฝาระวัง และรายงานการ
พบเห็นการทุจริตผานชองทางสื่อสารที่ปลอดภัย 

 
  การทุจริตหรือคอรรัปชั่น ตามนโยบายฉบับนี้ 

หมายถึง การใชอำนาจที่ไดมาโดยหนาที่ของตน
กระทำการ หรือไมกระทำการใดที่มิชอบ โดยการ
เรียก รับ ยอมจะรับ ให ขอให รับวาจะให หรือกระทำ
การใดๆ เพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยสินหรือประโยชนอื่น
ใดแกเจาหนาที่รัฐ หนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ของ
หนวยงานเอกชน หนวยงานของเอกชน เพื่อใหบุคคล 
และ/หรือ หนวยงานดังกลาวขางตนแสวงหาผล
ประโยชนสวนตน และ/หรือของกลุมบริษัทไทยคม 
เวนแต กรณีที่บทบัญญัติของกฎหมายขนบธรรมเนียม 
และจารีตประเพณี ไดกำหนดวาสามารถกระทำได 

 
  นอกจากนี้ ในป 2556 บริษัทไดเขารวมลงนามใน

คำประกาศเจตนารมณ “แนวรวมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการตอตานการทุจริต” ในโครงการแนว
รวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการ
ทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition 
Against Corruption : CAC) ซึ่งดำเนินการโดยสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดวยเล็งเห็นถึง
ความสำคัญที่จะดำเนินธุรกิจอยางโปรงใส และมี
ความตั้งมั่นที่จะสนับสนุนและตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น 

 

  และเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ไดพิจารณาและอนุมัติใหนำสงแบบ
ประเมินตนเอง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาและสอบทานขอมูลแลว เพื่อเขารวมในการ
ตรวจรับรองการเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการตอตานการทุจริตภายในไตรมาสที่ 
4 ของป 2557 โดยคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต ไดมีมติให
บริษัทไดรับการรับรองการเปนสมาชิกแนวรวมโครง
การฯ เปนที่เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 

 
  ในป 2560 บริษัทไดดำเนินการตางๆ เพื่อปฏิบัติ

ตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ดังนี้  
1. บริษัทมีการนำนโยบายไปปฏิบัติอยางเครงครัด 

โดยคณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะ
กรรมการตรวจสอบทำหนาที่กำกับดูแลนโยบาย
และมาตรการตอตานการทุจริตเพื่อใหมั่นใจวา
บริษัทไดปฏิบัติตามภาระหนาที่ตามกฎหมายและ
จริยธรรมที่กำหนดไวและปรับปรุงเปนประจำ
สม่ำเสมออยางตอเนื่อง  

2. คณะทำงานธรรมาภิบาลมีหนาที่หลักในการนำ
นโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติ และสื่อสารทำความ
เขาใจกับพนักงานทุกระดับ รวมทั้งติดตาม
ประสิทธิผลของนโยบายฉบับนี้ นอกจากนี้  
ผูบริหารทุกคนมีหนาที่รับผิดชอบทำใหมั่นใจวา 
ผู ใตบังคับบัญชาของของตนไดตระหนักถึง 
และเขาใจนโยบาย ตลอดจนไดรับการอบรมอยาง
เพียงพอและสม่ำเสมอ  

3. ผูบริหารทุกคนมีหนาที่รับผิดชอบทำใหมั่นใจวา 
ผูใตบังคับบัญชาของตนไดตระหนักถึงและมี
ความเขาใจนโยบายฉบับนี้ โดยไดรับการอบรม
อยางเพียงพอและสม่ำเสมอ  

4. พนักงานจะตองปฏิบัติหนาที่ใหสอดคลองกับ
นโยบายฉบับนี้ กรณีมีขอสงสัยหรือพบเห็นการ
ฝาฝนนโยบายฉบับนี้ จะตองรายงานตอผูบังคับ
บัญชา หรือผานชองทางการรายงานที่กำหนดไว
ตามนโยบายการรับเรื่องรองเรียนและเบาะแสการ
กระทำผิดและทุจริต  

5. บริษัทมีการวางแนวปฏิบัติเรื่องระเบียบปฏิบัติอัน
เกี่ยวกับการเบิกจายเพื่อใหเปนไปตามนโยบายตอ
ตานการทุจริต โดยพนักงานจะตองทำการกรอก
แบบฟอรมผานระบบคำขอในเรื่องตางๆ ดังนี้ 
(1) การบริจาคเพื่อการกุศล และ/หรือ การเปน 

ผูใหการสนับสนุน  
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(2) การสันทนาการ หรือการเลี้ยงรับรอง  
(3) การรับหรือการใหของขวัญ  

  โดยตองระบุรายละเอียดตางๆ อาทิเชน รายชื่อ
ผูรับบริจาค หรือผูรับการสนับสนุน รายชื่อผูเขารวม
สันทนาการ หรือผูมีสวนรวมของทั้งสองฝาย ชื่อผูรับ
ของขวัญ ความสัมพันธทางธุรกิจ เปนตน เมื่อกรอก
แบบฟอรมผานระบบแลวระบบจะจัดสงขอมูลใหผูมี
อำนาจอนุมัติดำเนินการตามขั้นตอนตอไป  

  นอกจากนี้ บริษัทยังสรุปขอมูลการรายงานดังกลาว 
เสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจำทุก
ไตรมาส เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม
นโยบายตอตานการทุจริต  
6. บริษัทกำหนดใหหนวยงานกำกับการปฏิบัติงาน 

(Compliance Office) มีหนาที่ติดตามใหผูบริหาร
และพนักงานมีการประเมินผลการปฏิบัติตาม
นโยบายตอตานการทุจริตในสวนที่เกี่ยวของกับ
งานที่ตนรับผดิชอบ เปนประจำสม่ำเสมอ  

7. บริษัทจัดใหมีการอบรมและสื่อสารนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการตอตานการทุจริตไปถึงผูบริหาร 
และพนักงานอยางสม่ำเสมอ เพื่อใหมีความรู
ความเขาใจเพิ่มขึ้น และสามารถปฏิบัติตัวได 
ถูกตอง โดยมีการจัดอบรมและทดสอบความรู
ออนไลน (E-Learning) และมีชองทางในการ
สื่อสารผานนิตยสารอิเล็กทรอนิกสภายใตชื่อ 
“Keeping Up with Compliance” เพื่อใหพนักงาน
ทุกคนไดรับทราบโดยทั่วกัน  

8. บริษัทไดจัดตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management Committee) ซึ่งมีหนาที่รับ 
ผดิชอบในการกำหนดกระบวนการบรหิาร ประเมนิ 
วิเคราะห วางแผนปองกัน ติดตาม ควบคุมความ
เสี่ยงขององคกร ซึ่งรวมทั้งดานการปฏิบัติการ 
และความเสี่ยงดานการทุจริต (Fraud Risk) เพื่อ
ระบุถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการบริหาร 
ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่อาจสงผลใหเกิดการ
ทุจริตภายในองคกร  

9. บริษัทไดกำหนดใหมีการประเมินความเสี่ยงจาก
การทุจริต เพื่อใหสามารถกำหนดแนวทางการ
จัดการกับความเสี่ยงในเรื่องดังกลาว ครอบคลุม
ถึงการควบคุม ปองกัน ติดตาม ตรวจสอบ รวมถึง
การประเมินประสิทธิภาพสำหรับมาตรการตางๆ 
ที่เกี่ยวของอยางสม่ำเสมอ เพื่อใหมั่นใจวา
กระบวนการในการจัดการความเสี่ยงจากการ
ทุจริตที่มีนั้น มีประสิทธิผล และรายงานผลตอ

ฝายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะ
กรรมการบริษัท  

10. บริษัทไดกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับ
ดูแลเพื่อปองกันและติดตามความเสี่ยงจากการ
ทุจริต โดยมีหนวยงานตรวจสอบภายในทำหนาที่
ในการประเมินระบบการควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิผล  

11. บริษัทกำหนดใหกรรมการและผูบริหารตาม
นิยามของประกาศของคณะกรรมการกำกับ 
ตลาดทุน รายงานการมีสวนไดเสียตามที่กฎหมาย
กำหนด และขยายไปยังพนักงานใหรายงานการมี
สวนไดเสียของตนเอง ครอบครัว และนิติบุคคลที่
เกี่ยวของผานระบบการรายงานการมีสวนไดเสีย
ของบริษัทดวย เพื่อใหเปนไปตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีของกลุมบริษัท ที่สงเสริมการทำ
ธุรกรรมตางๆ ของกลุมบริษัทเปนไปอยางโปรงใส 
สมเหตุสมผล และคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของ
บริษัทเปนสำคัญ  

12. บริษัทไดดำ เนินการสื่ อสารและใหความรู 
ความเขาใจถึงนโยบายตอตานการทุจริต (Anti-
Corruption Policy) ใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานของบริษัท ผานชองทางตางๆ ดังนี้ 
• เปดเผยนโยบายตอตานการทุจริตผานหนา

อินทราเน็ต และเว็บไซตของบริษทั 
• จัดใหมีการอบรมและสื่อสารนโยบายและ

แนวปฏิบัติในการตอตานการทุจริตผานสื่อ
การสอนทางอิเล็กทรอนิกส (E-Learning) 
อยางสม่ำเสมอ เพื่อใหมีความรูความเขาใจ
เพิ่มขึ้น และสามารถปฏิบัติตัวไดถูกตอง 

• ปฐมนิเทศพนักงานใหม เพื่อใหขอแนะนำ
และใหเขาใจถึงเจตนารมณของนโยบายการ
ตอตานการทุจริตของบริษทั 

• สื่อสารเกี่ยวกับนโยบายตอตานการทุจริต  
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของกรรมการ  
ผูบริหาร และพนักงาน ผานนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกสภายใตชื่อ “Keeping Up with 
Compliance” เปนประจำ เพื่อใหกรรมการ  
ผูบริหาร และพนักงานทุกคนไดรับทราบและ
สงเสริมใหเกิดความรูความเขาใจ สามารถ
ปฏิบัติตามไดอยางถูกตองและเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

• จัดกิจกรรม “Catching up with HQ” ซึ่ง
เปนการอบรมพนักงานของบริษัทที่ทำงานใน
ตางประเทศ ใหมีความรูความเขาใจที่ตรงกัน
ในเรื่องของการตอตานการทุจริต  
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• บริษัทไดประกาศแนวปฏิบัติเรื่องการใหและ
รับของขวัญ เพื่อปองกันและหลีกเลี่ยงการให
และรับของขวัญประเภทที่ไมเหมาะสม และ
เพื่อใหปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันและเปน
ไปตามนโยบายตอตานการทุจริต 

• บริษัทมีการสื่อสารนโยบายตอตานการทุจริต
ของบริษัทไปยังบริษัทยอยในตางประเทศ เพื่อ
ใหหัวหนาหนวยงานที่ประจำอยู ในต าง
ประเทศขยายการสื่อสารนโยบายตอตานการ 
ทุจริตไปยังคูคา และ/หรือตัวแทนจำหนาย 
เพื่อใหรับทราบและถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
ในการตอตานการทุจริตเชนเดียวกับบริษัท 

• จัดสัมมนา “งานเปดบานไทยคมเพื่อสราง
โอกาสในการดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืน ครั้งที่ 1” 
เพื่อสรางความเขาใจที่ตรงกันกับลูกคา ในการ
ดำเนินธุรกิจดวยความโปรงใสและเปนธรรม 
ตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี  

13. บริษัทไดประกาศนโยบายในการงดรับของขวัญ
จากคูคาและผูรวมคาในชวงเทศกาลปใหม รวมถึง
ขอความรวมมือพนักงานในการพิจารณาใหของ
ขวัญเทาที่จำเปนและยึดหลักประหยัด  

14. บริษัทไดแจงและสื่อสารใหคูคาทราบถึงแนวทาง
ปฏิบัติของคูคาและนโยบายตอตานการทุจริตของ
บริษัท โดยใหคูคาลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ
เปนมาตรฐานเดียวกัน  

15. บริษัทไดมีการปรับปรุงนโยบายการบริหาร
บุคลากร เพื่อนำมาตรการตอตานการทุจริตมา
เปนสวนหนึ่งในกระบวนการบริหารบุคลากรดวย 
เชน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอยางเปน
ธรรมเพื่อใหไดคนดีและคนเกง การใชระบบ 
คุณธรรมในการจัดสรรประโยชนตอบแทนการ
ทำงาน การใหโอกาสอยางเทาเทียมในการวาจาง
และบรรจุแตงตั้ง 

 
 ทั้งนี้ บริษัทไดมีการเปดนโยบายฉบับนี้ไวในเว็บไซต

ของบริษัทที่ www.thaicom.net หัวขอ การพัฒนา
อยางยัง่ยนื > การกำกบัดแูลกจิการทีด่ ี > หลกัการกำกบั
ดูแลกิจการที่ดีของไทยคม > การตอตานการทุจริต 

 
10. การรับเรื่องรองเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและ

การทุจริต 
 บริษัทไดจัดทำนโยบายรับเรื่องรองเรียนและเบาะแส

การกระทำผดิและการทจุรติ (Whistle-Blowing Policy) 
ขึ้นเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติที่โปรงใสและเที่ยงธรรม 
และกำหนดชองทางในการรายงานและสนับสนุนให
พนักงานทุกคน ใหขอมูล รายงานเบาะแสการกระทำ

ผิดหรือการทุจริตใดๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัท ซึ่งเปนการ
ปองปรามการกระทำผิดและการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
ในองคกร และชวยใหสามารถตรวจพบและลดความ
เสียหายจากการกระทำผิดหรือการทุจริต รวมถึงเพื่อ
ใหการคุมครองพนักงานที่ไดใหขอมูล ความรวมมือ
หรือความชวยเหลือใดๆ แกบริษัท อันเกี่ยวของกับ
การกระทำผิดและการทุจริต ไมใหถูกคุกคาม ขมขู 
เปลี่ยนแปลงตำแหนงงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่
ทำงาน พักงาน ไลออก หรือกระทำการอื่นใดที่มี
ลักษณะเปนการปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 

 
 ชองทางในการแจงเรื่องรองเรียนและเบาะแสการ

กระทำผิดและการทุจริต  
1. เมือ่พนกังานพบเหน็หรอืมเีหตอุนัควรเชือ่โดยสจุรติ

วามีการกระทำผิดหรือการทุจริตเกิดขึ้นเกี่ยวของ
กับบริษัทหรือบริษัทในกลุม ตองแจงใหผูบังคับ
บัญชาตนสังกัด ตั้งแตระดับผูจัดการทราบโดย
ทันที ไมวาดวยวาจาหรือลายลักษณอักษร หากไม
ไดรับการพิจารณาใหแจงตอผูบังคับบัญชาระดับ
สูงขึ้นไปจนถึงระดับหัวหนาสวนงาน / สายงาน  

2. หากอยู ในสถานการณที่ ไม เหมาะสมหรือไม
สะดวกใจที่จะแจงตอผูบังคับบัญชา หรือสงสัย 
วาผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารของบริษัทเกี่ยวของ
กับการกระทำผิด พนักงานสามารถเลือกที่จะแจง
ผานชองทาง ดังนี้ 
2.1 หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน  
 โทร +662 596 5001 หรือ  
 E-mail: jirojs@thaicom.net 
2.2 หัวหนาหนวยงานทรัพยากรบุคคล  
 โทร +662 596 5074 หรือ  
 E-mail: pavitn@thaicom.net 
2.3 Ethical Hotline ใน Intranet ของบริษัท ซึ่ง

ขอมูลจะถูกสงผานโดยตรงไปยัง ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ หัวหนาหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน และหัวหนาหนวยงาน
ทรัพยากรบุคคล 

2.4 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (เปน
กรรมการภายนอกที่มีความเปนอิสระ) หรือ 
คณะกรรมการของบริษัท ตามที่อยูดังนี้ 
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3. ในกรณีที่ผูบริหารระดับสูงที่เปนผูบริหารระดับ
ฝาย หรือเทียบเทาขึ้นไป หรือหัวหนาหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหัวหนาหนวยงานทรัพยากร
บุคคล เกี่ยวของกับการกระทำผิดหรือการทุจริต 
ใหแจงถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
คณะกรรมการบริษัท  

4. ผูบังคับบัญชา หรือหนวยงานตางๆ ตามขอ 1 
และ/หรือ 2 เมื่อไดรับแจงวามีการกระทำผิดและ
การทุจริต รวมทั้งหากพบวามีการกระทำผิดหรือ
การทุจริตใดๆ เกิดขึ้น ใหแจงหนวยงานตรวจ
สอบภายในของบริษัท (หรือหนวยงานตรวจสอบ
ภายในของสายงานธุรกิจที่ตนเองสังกัด) ภายใน  
7 วันทำการ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการ
สอบสวนที่กำหนด  

5. สำหรับบุคคลภายนอก สามารถแจงขอรองเรียน
และเบาะแสไดทางเว็บไซต www.thaicom.net ใน
หัวขอ “การพัฒนาอยางยั่งยืน” > “การกำกับดูแล
กิจการที่ดี” > “รับขอรองเรียนและแจงเบาะแส” 
โดยขอมูลการรองเรียนและเบาะแสจะถูกสงไปยัง 
5.1 หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 
5.2 หัวหนาหนวยงานทรัพยากรบุคคล 
5.3 เลขานุการบริษัท 

 
 การดำเนินการของบริษัทเมื่อไดรับขอรองเรียน 

1. เมื่อไดรับเรื่องรองเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิด
และการทุจริตผานทางชองทางตางๆ ที่บริษัท
กำหนด ใหดำเนินการประเมินและตรวจสอบ
ขอมูลที่ไดรับในเบื้องตนใหแลวเสร็จภายใน 30 
วัน นับจากวันที่ไดรับเรื่องรองเรียนหรือเบาะแส
การกระทำผิดหรือการทุจริต 
• หากตรวจสอบขอเท็จจริงและพบวามีมูลการ

กระทำผิดหรือการทุจริต ใหหนวยงานตรวจ
สอบภายใน หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย
ดำเนินการเสนอคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
และผูมีอำนาจตามที่ ระบุ ไวแต งตั้ งคณะ
กรรมการสอบสวน  

• หากตรวจสอบและพบวาไมมีมูลขอเท็จจริง
ใดๆ ตามที่รองเรียนหรือแจงเบาะแส ให
หนวยงานตรวจสอบภายในหรือหนวยงานที่
ไดรับมอบหมาย แจงกลับไปยังผูรองเรียนและ
ผูที่เกี่ยวของ เพื่อยุติเรื่องรองเรียนดังกลาว  

2. คณะกรรมการสอบสวนจะตองสอบสวนผูถูก
กลาวหา ผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหา รวมทั้ง
บุคคลอื่นที่เกี่ยวของ และจัดทำรายงานผลการ

สอบสวนใหแลวเสร็จภายใน 45 วัน นับจากวันที่
ไดรับทราบหนังสือแตงตั้ง แตถามีความจำเปนซึ่ง
ไมสามารถดำเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะ
เวลาดังกลาวได ใหคณะกรรมการสอบสวน 
รายงานเหตุผลที่ทำใหการสอบสวนลาชา เพื่อขอ
ขยายเวลาตอผูที่ลงนามแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน ครั้งละไมเกิน 30 วัน  

3. เมื่อดำเนินการสอบสวนเสร็จแลว ใหคณะ
กรรมการสอบสวนจัดทำรายงานผลการสอบสวน
เสนอตอ ผู ที่ ล งนามแต งตั้ งคณะกรรมการ
สอบสวน และจัดทำสำเนาสงใหประธานคณะ
กรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร 
หัวหนาหนวยงานการเงิน หัวหนาหนวยงานบัญชี 
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หัวหนา
หนวยงานทรัพยากรบุคคล หัวหนาหนวยงาน
กฎหมาย และผูที่เกี่ยวของแลวแตละกรณ ีรวมทั้ง
คณะกรรมการพิจารณาลงโทษทางวินัยในกรณีที่
พบวามีการกระทำผิดทางวินัย  

4. ในกรณีที่ ผู ที่ ลงนามแต งตั้ งคณะกรรมการ
สอบสวนและ/หรือหัวหนาหนวยงานตรวจสอบ
ภายในเห็นวาขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำผิด
และการทุจริตไมชัดเจน หรือไมครบถวน ใหผูที่
ลงนามแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งการให
คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวนเพิ่ม
เติม หรือแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนชุดใหม
เพื่อดำเนินการสอบสวนไดตามที่เห็นสมควร 

 
 การลงโทษทางวินัยและการดำเนินการทางกฎหมาย 

1. คณะกรรมการพิจารณาลงโทษทางวินัยจะตอง
พิจารณาลักษณะการกระทำผิดวินัยและกำหนด
บทลงโทษทางวินัยกับผูกระทำผิด และเสนอใหผู
มีอำนาจตามที่ไดระบุไวอนุมัติใหดำเนินการ
ลงโทษทางวินัยกับผูกระทำผิดภายใน 30 วัน นับ
จากวันที่ไดรับรายงานผลการสอบสวน  

2. เมื่อมีการอนุมัติใหดำเนินการลงโทษทางวินัยแลว 
ใหหนวยงานทรัพยากรบุคคลจัดทำคำสั่งลงโทษ
ทางวินัย เสนอใหผูมีอำนาจตามที่กำหนดไวใน
นโยบายอำนาจอนุมัติ (Approval Authority 
Policy) อนุมัติคำสั่งดังกลาวกอนดำเนินการ
ลงโทษทางวินัยกับผูกระทำผิด และแจงคำสั่ง
ลงโทษทางวินัยกับผูกระทำผิด รวมทั้งใหผูกระทำ
ผิดลงนามรับทราบคำสั่งลงโทษดังกลาว  

3. ในกรณีที่การกระทำผิดหรือการทุจริตใดๆ กอให
เกิดความเสียหายตอทรัพยสิน ชื่อเสียง ภาพ



บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 119 << << 

TRANSFORMATION TO THE DIGITAL ERA 

ลักษณของบริษัท หรือเปนการปฏิบัติฝาฝน
กฎหมาย ใหคณะกรรมการพิจารณาลงโทษทาง
วินัยเสนอผูมีอำนาจตามที่กำหนดไวในนโยบาย
อำนาจอนุมัติ (Approval Authority Policy) ของ
บริษัท เปนผูพิจารณาตัดสินวาจะดำเนินคดีทาง
แพงและ/หรือคดีอาญาตอผูกระทำผิด โดยอาจ
รวมพิจารณากับหัวหนาหนวยงานกฎหมาย หรือ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

 
 การแจงผลกับผูรองเรียน 
 บริษัทจะแจงความคืบหนาและผลการพิจารณาเรื่อง

รองเรียนการกระทำผิดและการทุจริตใหกับผูรอง
เรียนที่ไดเปดเผยชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท อีเมล 
หรือชองทางติดตออ่ืนๆ ไว อยางไรก็ตาม ในบางครั้ง
ดวยเหตุผลความจำเปนในเรื่องขอมูลสวนบุคคลและ
รักษาความลับ บริษัทอาจไมสามารถใหขอมูลในราย
ละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนหรือการลงโทษทาง
วินัย 

 
 การคุมครองผูรองเรียนหรือผูใหขอมูล 

1. บริษัทจะไมยินยอมใหมีการขมขู คุกคาม ผูรอง
เรียน รวมถึงผูที่ใหความรวมมือ หรือความชวย
เหลือในการสอบสวนดวยเจตนาสุจริต บริษัทจะ
ใหความคุมครองและหามพนักงานหรือผูบริหาร
ของบริษัทเลิกจาง พักงาน ลงโทษทางวินัย หรือ 
ขูวาจะดำเนินการตางๆ จากการที่พนักงานให
ขอมูลเรื่องการกระทำผิดหรือการทุจริต หากผูใด
กระทำการฝาฝนดังกลาวจะถูกลงโทษทางวินัย  

2. หากผูรองเรียนเห็นวาตนอาจเดือดรอนเสียหาย 
สามารถรองขอมาตรการคุมครองไดตลอดเวลา 
และบริษัทอาจใหความคุมครองเพิ่มเติมเปนพิเศษ
ตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากระดับ
ความรายแรงและความสำคัญของเรื่องที่รองเรียน 
ในกรณีที่ผูรองเรียนถูกขมขู คุกคาม ใหรายงาน
ตอหัวหนาหนวยงานทรัพยากรบุคคลโดยทันที 
ซึ่งหัวหนาหนวยงานทรัพยากรบุคคลจะทำหนาที่
เปนเจาหนาที่คุมครองผูรองเรียนหรือผูใหขอมูล 
ตามนโยบายฉบับนี้  

3. กรณีผูรองเรียนเปนพนักงานซึ่งใหขอมูลการ
กระทำผิดหรือการทุจริตดวยเจตนาสุจริต แมวา
ภายหลังบริษัทไดดำเนินการสอบสวนแลวและ
พบวาไมมีการกระทำผิดตามที่ไดรองเรียน บริษัท
จะไมดำเนินการลงโทษใดๆ กับพนักงานที่ให
ขอมูล อยางไรก็ตาม หากผลการสอบสวนพบวา
ไมมีมูลขอเท็จจริงใดๆ ตามที่รองเรียน และไดทำ

ดวยเหตุเจตนาใหราย หรือจงใจใหเกิดผลที่เปน
อันตราย หรือใหขอมูลเท็จ บริษัทจะพิจารณา
ดำเนินการลงโทษพนักงาน ตามขอบังคับเกี่ยวกับ
การทำงาน ซึ่งมีบทลงโทษตั้งแต ตักเตือนดวย
วาจาหรือลายลักษณอักษร พักงาน จนถึงใหออก
จากงาน รวมทั้งพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย 

 
 การรักษาความลับ  

1. ผูที่เกี่ยวของในการรับรองเรียนและเบาะแสการ
กระทำผิดหรือการทุจริต ตองเก็บรักษาขอมูลที่ได
รับมาไวเปนความลับ ไมเปดเผยแกบุคคลหนึ่ง
บุคคลใด เวนแตเปนการเปดเผยตามความจำเปน
ในการปฏิบัติงานเทานั้นหรือเปนการปฏิบัติตามที่
กฎหมายกำหนด  

2. หามนำรายงานผลการสอบสวนไปเปดเผยแก
บุคคลใด ทั้งนี้ เพื่อเปนการหลีกเลี่ยงการสราง
ความเสียหายตอช่ือเสียงของบุคคลผูถูกกลาวหา
หากภายหลังพบวาเปนผูบริสุทธิ์ และเพื่อปองกัน
ความเสี่ยงทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท 

 
 โดยในป 2560 ที่ผานมา บริษัทไดรับเรื่องรองเรียน

จากพนักงานที่มีสวนรวมในการแจงเบาะแสของ 
ผูกระทำความผิดหรือการมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
จำนวน 4 เรื่อง ซึ่งเรื่องทุกเรื่องไดมีการดำเนินการ
สอบสวนขอเท็จจริง โดยทั้ง 4 เรื่องที่ไดมีการ
สอบสวนเสร็จสิ้นแลวนั้นไมมีเรื่องใดที่เขาขายการ
ทุจริตเกิดขึ้น 

 
  หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
 
บริษัทใหความสำคัญตอการเปดเผยขอมูลและขาวสาร
สำคัญที่เกี่ยวของกับบริษัทอยางถูกตอง ครบถวน ทัน
เวลา โปรงใส และทั่วถึง จึงไดกำหนดนโยบายการเปดเผย
สารสนเทศ (Market Disclosure Policy) ของบริษัทไว
เปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน และสอดคลองกับกฎ
ระเบียบขอบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สำนักงาน ก.ล.ต.)  
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค 
เพื่อใหผูมีสวนไดเสียทุกรายสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย
และเทาเทียมกัน ทั้งขอมูลทางการเงิน ขอมูลที่มิใชขอมูล
ทางการเงิน และขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ในรูปแบบภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ ผานชองทางตางๆ อยางสม่ำเสมอ 
ไมวาจะเปนการเผยแพรขอมูลตางๆ ผานสำนักงาน 
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนผาน
เว็บไซตของบริษัท (www.thaicom.net) เปนตน พรอมทั้ง
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ไดจัดตั้งหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) 
เ พื่ อ เ ป นตั ว แทนบริ ษั ท ในการทำหน าที่ สื่ อส า ร
ประชาสัมพันธขอมูลที่ เปนประโยชนแกผู ถือหุน  
นักลงทุน นักวิเคราะหหลักทรัพย และผูที่ เกี่ยวของ  
เพื่อใหไดรับทราบขอมูลของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวา
บริษัทไดปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับของ
กฎหมายที่เกี่ยวของอยางครบถวน 
 
ขอมูลสำคัญที่บริษัทมีนโยบายเปดเผยตอสาธารณชนนั้น
เปนการใหขอมูลอยางสม่ำเสมอ โปรงใส เปนไปตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท และกฎระเบียบของ
สำนักงานกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ ดังเชนขอมูลตอไปนี้ 
 
1. ขอมูลตามหนาที่ภายใตขอบังคับของกฎหมาย ไดแก 

ผลการดำเนินงานรวมถึงคำอธิบายและวิเคราะหของ
ฝายบริหาร เอกสารประกอบการนำเสนอขอมูลแก
นักวิเคราะหและนักลงทุน เปนตน โดยบริษัทไดจัด
ประชุมแถลงขอมูลและชี้แจงแนวทางและผลการ
ดำเนินงานเปนประจำเปนรายไตรมาส อยางนอยปละ 
4 ครั้ง ใหแก นักลงทุน นักวิเคราะห โดยมีผูบริหาร
รวมประชุม ชี้แจง และเปดโอกาสใหนักลงทุน  
นักวิเคราะห ผูจัดการกองทุน ตลอดจนผูที่สนใจ  
ไดซักถามขอมูลตางๆ ทั้งนี้ ผูสนใจสามารถติดตอ 
ขอขอมูลตางๆ ไดจากหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ 
หรือสามารถตรวจสอบขอมูลไดที่เว็บไซตบริษัทที่ 
www.thaicom.net หัวขอ นักลงทุนสัมพันธ 

 
2. บริษัทใหความสำคัญตอรายงานทางการเงิน เพื่อ

แสดงใหเห็นถึงสถานะทางการเงินและผลประกอบ
การที่แทจริงของบริษัท โดยอยูบนพื้นฐานของขอมูล
ทางบัญชีที่ถูกตอง ครบถวน และเพียงพอตาม
มาตรฐานการบัญชีซึ่ ง เปนที่ ยอมรับโดยทั่ ว ไป  
ผานการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีที่เปน
อิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบที่มีประสบการณ 
มีความรูความสามารถ ซึ่งงบการเงินดังกลาวไมมี
รายการที่ผูสอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอยางมี
เงื่อนไข นอกจากนี้ยังไดจัดใหมีรายงานความรับผิด
ชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินแสดง
ควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจำป 
ตลอดจนมีการจัดทำคำอธิบายและวิเคราะหของฝาย
จัดการ (MD&A) เพื่อประกอบการเปดเผยงบการเงิน
ทุกไตรมาส 

 

3. บริษัทเปดเผยคาสอบบัญชีและคาบริการอื่นที่ผูสอบ
บัญชีใหบริการไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจำป 
(แบบ56-1) และรายงานประจำป 

 
4. บริษัทมีการเปดเผยบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการชุดยอย จำนวนครั้งของ 
การประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแตละทาน 
เขาประชุมในป 2560 รวมถึงการฝกอบรมและ 
การพัฒนาความรูดานวิชาชีพอยางตอเนื่องของ 
คณะกรรมการไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจำป 
(แบบ 56-1) และรายงานประจำป 

 
5. บริษัท เปด เผยค าตอบแทนของกรรมการและ 

ผูบริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของ 
คาตอบแทนไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจำป 
(แบบ 56-1) และรายงานประจำป 

 
6. บริษัทกำหนดใหกรรมการและผูบริหารตองเปดเผย

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย/การถือครองหลัก
ทรัพยของบริษัทใหคณะกรรมการทราบทุกครั้ง 

 
7. นอกจากการเผยแพรขอมูลตามเกณฑที่กำหนดผาน

ชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว 
บริษัทยังมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศที่สำคัญ 
ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานทาง
เว็บไซตของบริษัท รวมถึงมีการปรับปรุงขอมูลให
เปนปจจุบันอยางสม่ำเสมอ ไดแก  
- วิสัยทัศนและพันธกิจ  
- ลักษณะการประกอบธุรกิจ  
- รายชื่อคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัท  
- งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและ

ผลการดำเนินงานของบริษัท คำอธิบายและ
วิเคราะหของฝายบริหารรายไตรมาส (MD&A) 
และรายการระหวางกัน ทั้งฉบับปจจุบันและของ
ปกอนหนา  

- แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) 
และรายงานประจำป (แบบ56-2) ที่สามารถดาวน
โหลดได  

- โครงสรางการถือหุนและโครงสรางองคกร  
- รายชื่อผูถือหุนรายใหญ  
- ขอมูลการถือหลักทรัพยของกรรมการและ 

ผูบริหาร  
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- หนังสือเชิญประชุมผูถือหุนและเอกสารอื่นใดที่
เกี่ยวของ รวมทั้งรายงานการประชุมผูถือหุน  

- ขอบังคับบริษัท และหนังสือรับรองบริษัท  
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท จรรยา

บรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายตอตานการ
ทุจริต นโยบายดานการบริหารความเสี่ยงระดับ
องคกร และนโยบายดานอื่นๆ ของบริษัท  

- กฎบัตรของคณะกรรมการชุดยอย  
- ขอมูลติดตอนักลงทุนสัมพันธ  
- ขอมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทนำเสนอตอนัก

วิเคราะห ผูจัดการกองทุน หรือสื่อตางๆ 
 
 หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ 
  บริษัทมีหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ (Investor 

Relations) เพื่อเปนตัวแทนบริษัทในการทำหนาที่
สือ่สารประชาสมัพนัธขอมลูทีเ่ปนประโยชนแกผูถอืหุน 
นักลงทุน นักวิเคราะห รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
และมีฝายกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Office) 
ทำหนาที่ในการเปดเผยขอมูลแกตลาดหลักทรัพย 
ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวาไดปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ
ของกฎหมายอยางครบถวน อาทิเชน การนำเสนอ
ขอมูลตอนักลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ 
(Road Show) การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมการดำเนินงาน
ของบริษัท (Company Visit) การจัดประชุมนัก
วิเคราะหหลักทรัพย (Analyst Meeting) หรืองาน
บริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน (Opportunity Day) ใน
แตละไตรมาส ณ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เปนตน ทั้งนี้ ผูสนใจสามารถติดตอขอขอมูลตางๆ 
เพิ่มเติม ไดที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 5 บทบาทและความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการ 

 
 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับ
ดูแลกิจการ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชนของผูถือหุนและ
ผูมีสวนไดเสียทุกรายอยางเปนธรรม ซึ่งเปนปจจัยสำคัญ
ในการเพิ่มมูลคาใหกับบริษัทในระยะยาวอยางยั่งยืน 
 
1. โครงสรางคณะกรรมการบริษัท 

1.1 องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
  คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยผูทรง 

คุณวุฒิที่มีความหลากหลาย (Board Diversity)  
ทั้งในดานเพศ ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน รวมถึงความรู ความสามารถ และ
ประสบการณในสาขาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัท จำนวนไมนอยกวา 5 คน 
และมีจำนวนเหมาะสมกับขนาดของกิจการ  
ซึ่งประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการ 
โดยมีกรรมการที่เปนอิสระอยางแทจริงจากฝาย
บริหาร และปราศจากความสัมพันธทางธุรกิจ
หรือความสัมพันธอื่นใดอันอาจมีอิทธิพลตอการ
ใชดุลพินิจอยางเปนอิสระ บริษัทกำหนดใหมี
จำนวนกรรมการอิสระและกรรมการที่ไมใช 
ผูบริหารเปนสวนใหญ เพื่อใหมีการถวงดุลกัน 
โดยในจำนวนคณะกรรมการบริษัททั้ งหมด
ประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 
ของจำนวนกรรมการทั้งคณะและมีจำนวนไมนอย
กวา 3 คน 

 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการ

บริษัท ปรากฏตามหนังสือรับรองบริษัท ประกอบ
ดวยกรรมการจำนวน 11 ทาน โดยมีกรรมการ
อิสระ จำนวนทั้งสิ้น 6 ทาน หรือ คิดเปนรอยละ 
54.55 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ และแบงเปน
กรรมการที่เปนผูบริหารจำนวน 4 ทาน และไม
เปนผูบริหารจำนวน 7 ทาน 

 
 
 
 

ฝายนักลงทุนสัมพันธ  
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 

63/21 อาคารสถานีดาวเทียมไทยคม  
ถนนรัตนาธิเบศร ตำบลบางกระสอ  

อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท 02-596-5072-3 
โทรสาร  02-591-0724 
อีเมล ir@thaicom.net 
เว็บไซต www.thaicom.net 
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กรรมการ 

45.45% 

กรรมการอิสระ 

54.55% 

สัดสวนกรรมการอิสระ 

กรรมการที่เปนผูบริหาร 

36.36% 

กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

63.64% 

สัดสวนกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

หญิง / ชาย ระยะเวลาในการดำรงตำแหนง 

2 

9 

6 

5 

0 - 5 ป 

>10 ป 

0 >5 - 10 ป 

ทักษะและประสบการณของกรรมการ 

3 
2 

4 
4 

3 
6 
6 

2 
10 

5 
4 

วิศวกรรม  

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ธุรกิจโทรคมนาคม/นวัตกรรม 

การคาระหวางประเทศ 

การตลาดและการขาย 

การเงินและบัญชี/เศรษฐศาสตร 

บริหารธุรกิจ/กลยุทธ 

กฎหมาย 

การกำกับดูแลกิจการ 

คาตอบแทนและทรัพยากรบุคคล 

นโยบายภาครัฐและรัฐกิจสัมพันธ 
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การแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบระหวางประธาน
กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธาน
เจาหนาที่บริหาร 
 
 บริษัทมีนโยบายในการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบ
ของประธานกรรมการ (Chairman of the Board of 
Director) และประธานคณะกรรมการบริหาร (Chairman 
of the Executive Committee) โดยจะตองเปนผูที่มีความรู
ความสามารถ มีประสบการณและคุณสมบัติที่เหมาะสม 
และตองไมเปนบุคคลเดียวกัน เพื่อใหมีการถวงดุลอำนาจ
และโปรงใส โดยแยกหนาที่การกำกับดูแลและการ
บริหารงานออกจากกัน  
• ประธานกรรมการบริษัท (Chairman of the Board of 

Directors) เปนกรรมการอิสระ รับผิดชอบในฐานะ
ผูนำของคณะกรรมการ ซึ่งมีหนาที่ติดตามดูแลการ
บริหารงานของคณะกรรมการบริหารใหบรรลุผล
สำเร็จตามแผนงานที่ไดกำหนดไว นอกจากนี้ยัง
มีหนาที่ ในฐานะเปนประธานการประชุมคณะ
กรรมการและการประชุมผูถือหุน  

• ประธานคณะกรรมการบริหาร (Chairman of the 
Executive Committee) รับผิดชอบในฐานะผูนำของ
คณะกรรมการบริหาร มีหนาที่ในการดูแลใหคณะ
กรรมการบริหารสามารถปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะ
กรรมการบริษัทไดมอบหมาย รวมถึงพิจารณา 
กลั่นกรองเรื่องตางๆ กอนนำเสนอตอที่ประชุมคณะ
กรรมการ และ/หรือพิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่
เกี่ยวของกับธุรกิจปกติของบริษัท  

• ประธานเจาหนาที่บริหาร (Chief Executive Officer) 
เปนหัวหนาของฝายบริหาร รับผิดชอบตอการบริหาร
จัดการงานของบริษัท เพื่อใหบรรลุตามแผนที่วางไว 
และรายงานผลการบริหารงานตอคณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการบริษัท แลวแตกรณี โดยการ
ดำเนินการดังกลาวเปนไปตามอำนาจหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 
1.2 คุณสมบัติของกรรมการ 
  กรรมการบริษัทตองมีคุณสมบัติและไมมี

ลักษณะตองหามตามที่กำหนดไวในพระราช
บัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้ง
ตองไมมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะ
สมที่ไดรับการไววางใจใหบริหารกิจการที่มหาชน
เปนผูถือหุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย นอกจากนี้ จะพิจารณาถึงความรู 
ความสามารถ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญ
ในการบริหารงานของบุคคลดังกลาวดวย รวมถึง

ตองเปนผูที่มีความซื่อสัตย ระมัดระวัง สุจริต 
และมีเวลาอยางเพียงพอที่จะอุทิศความรู ความ
สามารถเพื่อปฏิบัติหนาที่ใหแกบริษัท 

 
1.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
  กรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติครบถวนตาม

ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ
ตองสามารถดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกราย
ไดเทาเทียมกัน และไมใหเกิดความขัดแยงทาง 
ผลประโยชน นอกจากนั้นยังตองสามารถเขารวม
ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยใหความเห็น
อยางเปนอิสระได 

 
  บริษัทไดกำหนดคุณสมบัติของกรรมการ

อิสระไวในโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเขม
กวาขอกำหนดขั้นต่ำของ คณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนในเรื่องของหลักเกณฑการถือหุน ดังตอ
ไปนี้  
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.1 ของจำนวนหุนที่มี

สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ 
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ 
ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวม
การถือหุนของผูที่ เกี่ยวของของกรรมการ
อิสระรายนั้นๆ ดวย  

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวม
บริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได
เงินเดือนประจำ หรือผูมีอำนาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 
บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ 
หรือผูมอีำนาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะได
พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย
กวา 2 ป กอนวันที่ไดรับการแตงตั้งเปน
กรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดัง
กลาว ไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปน
ขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่ง
เปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุม
ของบริษัท  

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต 
หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส พี่นองและ
บุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผู
ถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคล
ที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมี
อำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย  
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4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม  
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของ
บริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการ
ใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้ง 
ไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมี
อำนาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทาง
ธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุม
ของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ได
รับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ  

  ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง 
รวมถึงการทำรายการทางการคาที่กระทำเปน
ปกติเพื่อประกอบกิจการการเชา หรือใหเชา
อสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพย
หรือบริการ หรือการให หรือรับความชวย
เหลือทางการเงินดวยการรับหรือใหกูยืม  
ค้ำประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกัน
หนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทำนองเดียวกัน 
ซึ่งเปนผลใหบริษัท หรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่
ตองชำระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละ 3 ของ
สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต 
20 ลานบาทขึ้นไป แลวแตจำนวนใดจะต่ำกวา 
ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกลาว ใหเปนไป
ตามวิธีการคำนวณมูลคาของรายการที่เกี่ยว
โยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนวาดวยหลักเกณฑในการทำรายการที่เกี่ยว
โยงกันโดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้
ดั งกล าวใหนับรวมภาระหนี้ที่ เกิดขึ้นใน
ระหวาง 1 ป กอนวันที่มีความสัมพันธทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน  

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท 
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมบริษัท และไม
เปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุน
สวนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย 
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพน
จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา  
2 ป กอนวันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ
อิสระ  

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ 
ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมาย 
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการ
เกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 
หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท และไมเปน
ผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุน
สวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวน
แตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว
ไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง
เปนกรรมการอิสระ  

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อ 
เปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับ 
ผูถือหุนรายใหญ  

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน 
และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของ
บริษัทหรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มี
นัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวน
รวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุนเกินรอยละ 1 
ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยาง
เดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษัทหรือบริษัทยอย  

9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความ
เห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ของบริษัท 

 
  ภายหลังไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ

ที่มีลักษณะเปนไปตามขอ (1) ถึง (9) แลว 
กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดำเนินกิจการ
ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 
บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือ 
ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจ
ในรูปแบบขององคคณะ (collective decision) ได 

 
  บริษัทอาจแตงตั้งบุคคลที่มี หรือเคยมีความ

สัมพันธทางธุรกิจหรือใหบริการทางวิชาชีพเกิน
มูลคาตามขอ (4) หรือ (6) เปนกรรมการอิสระได 
หากคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอย าง
ระมัดระวัง และมีความเห็นวาการแตงตั้งบุคคล
ดังกลาวไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และ
การใหความเห็นที่เปนอิสระ และใหเปดเผยขอมูล
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ตอไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในวาระ
พิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระดวย 
ก. ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจ หรือการให

บริการทางวิชาชีพที่ทำใหบุคคลดังกลาวมี
คุณสมบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนด 

ข. เหตุผลและความจำเปนที่ยังคงหรือแตงตั้งให
บุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 

ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการ
เสนอใหมีการแตงตั้ งบุคคลดังกลาวเปน
กรรมการอิสระ 

 
1.4 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการ  

1. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ทำ
หนาที่ในการสรรหากรรมการ โดยพิจารณา
จากการจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อ
พิจารณาทักษะที่จำเปนที่ยังขาดอยูในคณะ
กรรมการ รวมถึงกลยุทธในการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัท และนำเสนอใหคณะกรรมการ
บริษัทอนุมัติ และ/หรือ เสนอขออนุมัติตอที่
ประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี  

2. ในการพิจารณาเสนอแตงตั้งกรรมการเดิมเปน
กรรมการตออีกวาระ คณะกรรมการบรรษัท 
ภิบาลและสรรหาจะพิจารณาปจจัยตางๆ ซึ่ง
รวมถึงผลการปฏิบัติงาน ประวัติการเขารวม
และการมีสวนรวมในการประชุม และการ
สนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการ
บริษัท  

3. ในการสรรหาบุคคลเพื่อมาดำรงตำแหนงเปน
กรรมการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหาใชวิธีการดังนี้ในการคัดเลือกรายชื่อผูที่
มีคุณสมบัติเหมาะสม  
(3.1) เปดโอกาสใหคณะกรรมการแตละทาน

เสนอชื่อ  
(3.2) ที่ปรึกษาภายนอก  
(3.3) รายชื่อที่ปรากฏอยูในรายชื่อกรรมการ

ของสำนักงาน ก.ล.ต. และทำเนียบ
กรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย  

(3.4) ผูถือหุนรายยอยเสนอชื่อบุคคลที่เห็น
สมควรไดรับการพิจารณามายังบริษัท
ลวงหนากอนวันประชุมสามัญผูถือหุน 
โดยเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
บริษัทไดกำหนดไว 

4. การแตงตั้งกรรมการใหเปนไปตามขอบังคับ
ของบริษัท และขอกำหนดของกฎหมายที่
เกี่ยวของ ทั้งนี้ จะตองมีความโปรงใสและ
ชัดเจน 

 
1.5 วาระการดำรงตำแหนงของกรรมการ  

1. กรรมการมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 
ป และสามารถไดรับเลือกเขามาเปนกรรมการ
ใหมได บริษัทไมไดมีขอหามการแตงตั้ง
กรรมการที่พนจากตำแหนงตามวาระกลับ 
เขามาเปนกรรมการใหม รวมทั้งไมมีขอหาม
เกี่ยวกับเรื่องอายุของกรรมการ แตคำนึงถึง
ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่  

2. วาระการดำรงตำแหนงของกรรมการเปนไป
ตามขอบังคับของบริษัท ซึ่งในการประชุม
สามัญประจำปทุกคราว กรรมการตองพนจาก
ตำแหนงจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ 
โดยใหกรรมการที่อยูในตำแหนงนานที่สุดนั้น
เปนผูออกจากตำแหนง และกรรมการที่พน
จากตำแหนงอาจไดรับเลือกตั้งเขามาดำรง
ตำแหนงตอได  

3. กรณีที่ตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่น

นอกจากออกตามวาระดงักลาว ใหคณะกรรมการ
มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของ
กรรมการที่เหลืออยูเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม
มาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำกัด พ.ศ. 2535 เขามาเปนกรรมการแทนใน
การประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป  
เวนแตวาระของกรรมการจะเหลืออยูไมถึง  
2 เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดัง
กลาวจะอยูในตำแหนงกรรมการไดเพียงวาระ
ที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน  

4. กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหนง 
ติดตอกันไดไมเกิน 3 วาระ หรือไมเกิน 9 ป 
แลวแตระยะเวลาใดจะนานกวา แตหากคณะ
กรรมการบริษัทเห็นวามีความจำเปนตองขอ
ใหกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหนงติดตอกัน
มาครบ 3 วาระ หรือ 9 ป ดำรงตำแหนงตอไป 
ก็ใหอำนาจคณะกรรมการบริษัทขยายระยะ
เวลาการดำรงตำแหนงของกรรมการอิสระ
ออกไปไดอีก 
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1.6 การดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทอื่น 
  กรรมการสามารถดำรงตำแหนงกรรมการใน

บริษัทจดทะเบียนอื่นไดไมเกิน 5 บริษัท แตการ
เปนกรรมการดังกลาวตองไมเปนอุปสรรคตอการ
ปฏิบัติหนาที่กรรมการของบริษัท และไมมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน 

 
2. คณะกรรมการชุดยอย 
  คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาและอนุมัติ 

ในการจัดใหมีคณะกรรมการชุดยอยจำนวน 6 ชุด 
เพื่อทำหนาที่ศึกษากลั่นกรองงานและแบงเบาภาระ
หนาที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยใหมีการกำหนด
ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอย 
อยางชัดเจน ไดแก  
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)  
(2) คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน (Compensation 

Committee)  
(3) คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหา (Governance 

and Nomination Committee)  
(4) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)  
(5) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management 

Committee)  
(6) คณะกรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable 

Development Committee) 
 
3. บทบาทหน าที่ และความรับผิดชอบของคณะ

กรรมการบริษัท 
  คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนเกี่ยว

กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำกับดูแล
ใหการบริหารจัดการ เปนไปตามนโยบาย แนวทาง 
และเปาหมายที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือ
หุน อยูในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึง
ผลประโยชนของผูสวนไดเสีย ทั้งนี้ การดำเนินงาน
ตองเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของ
บริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน 

 
  คณะกรรมการไดเห็นสมควรกำหนดขอบเขต 

อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการเปนลายลักษณอักษร 
ดังนี้ 
• กำหนดนโยบาย กลยุทธ และทิศทางการดำเนิน

งานของบริษัทและบริษัทยอย เพื่อเพิ่มมูลคา 
ทางเศรษฐกิจสูงสุดแกผูถือหุนและการเติบโต
อยางตอเนื่อง รวมถึงมีการทบทวนเปาหมาย และ
วิสัยทัศนของบริษัทในทุกๆ ป  

• ติดตามและดูแลใหมีการดำเนินงานตามนโยบาย
และกลยุทธที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยใหคณะกรรมการบริหารรายงาน
ผลการดำเนินงานตามกลยุทธอยางสม่ำเสมอ  

• พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับ
การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย เชน 
นโยบายและแผนธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ 
อำนาจการบริหาร การไดมาหรือจำหนายไปซึ่ง
ทรัพยสิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด 
ติดตามการปฏิบัติงานของฝายบริหารของบริษัท
และบริษัทยอยใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ประโยชนสูงสุดของบริษัทโดยจัดใหมีระบบบัญชี 
การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่ 
เชื่อถือได รวมทั้งดูแลใหมีกระบวนการในการ
ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน 
และการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง 
และการตดิตามผล  

• ดู แล ไม ให เ กิ ดปญหาความขั ดแย งท า งผล
ประโยชนระหวางผูมีสวนไดเสียของบริษัท และ
อนุมัติรายการที่เกี่ยวของ และรายการขัดแยงทาง
ผลประโยชน  

• กำกบัดแูลกจิการใหมกีารปฏบิตังิาน และดำเนนิการ
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีจริยธรรม 
รวมถึงมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแล
กิจการของบริษัท และประเมินผลการปฏิบัติตาม
นโยบายดังกลาวเปนประจำอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  

• ใหมีการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้ง
คณะและรายบุคคล อยางนอยปละหนึ่งครั้ง  

• คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจชวงให
บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจในการดำเนินการ 
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ตามที่คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรก็ได โดยการ
มอบอำนาจดังกลาวไมรวมถึงการมอบอำนาจ 
ใหบุคคลนั้นๆ สามารถอนุมัติการทำรายการที่ 
ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง หรือมีสวน 
ไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
อื่นใด (ตามขอบังคับของบริษัท และตามที่
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัท หรือ
บริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไป
ตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติไว 
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4. อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท 
• อนุมัตินโยบายตางๆ ของบริษัท  
• อนุมัติงบประมาณ แผนธุรกิจ กลยุทธ และตัวช้ี

วัดการดำเนินงานหลัก (KPI)  
• อนุมัติการลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวม ทั้ง

ในสวนของการจัดตั้งธุรกิจใหม การเปลี่ยนแปลง
ธุรกิจ การเพิ่มทุน การลดทุน และการแตงตั้ง
กรรมการที่มีอำนาจลงนามในบริษัทดังกลาว  

• อนุมัติการแกไขหรือยกเลิกสัญญาที่จะสงผล
กระทบอยางมีสาระสำคัญดานการเงิน เทคโนโลยี 
หรือกอใหเกิดความเสี่ยงตอบริษัท  

• อนุมัติการโอนสิทธหรือสละสิทธิ์เรียกรองกับ
บุคคลที่ทำใหเกิดความเสียหายตอบริษัทในสวนที่
เกี่ยวของกับบริษัทหรือทรัพยสินของบริษัทยอย  

• อนุมัติการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี หรือการนำ
มาตรฐานการบัญชีใหมมาใชปฏิบัติ  

• อนุมัติการฟองรองดำเนินคดีที่เกี่ยวกับชื่อเสียงและ
ภาพลักษณของบริษัท การเจรจานอกกระบวนการ
ศาล หรือการแตงตั้งอนุญาโตตุลาการ  

• อนุมัติโครงสรางองคกร และงบประมาณกำลังคน
ประจำป  

• อนุมัติการปรับคาจางประจำป การจายโบนัส  
การปรับตำแหนง โครงสรางเงินเดือนและการจาย
คาตอบแทน  

• อนุมัติการแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับการทำงาน  
• อนุมัติการเปดและปดบัญชีเงินฝากกับสถาบัน

การเงิน หรือธนาคาร  
• อนุมัติวงเงินกูยืมเงิน เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขวงเงิน

สินเชื่อ และการใชประโยชนจากเงินกูยืม ทั้งจาก
ภายนอกและภายในกลุมบริษัท ในวงเงินสวนที่
เกินอำนาจของคณะกรรมการบริหาร  

• อนุมัตินโยบายการปองกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน 

 
5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
  คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติงานผานการประชุม

ของคณะกรรมการบริษัท โดยมีการดำเนินการดังนี้ 
1. การประชุมคณะกรรมการไดมีการกำหนดตาราง

การประชุมอยางเปนทางการไวลวงหนาตลอด 
ทั้งป และแจงใหกรรมการแตละคนรับทราบ 
ตั้งแตตนป เพื่อจัดสรรเวลาในการเขารวมประชุม 

2. คณะกรรมการบริษัทกำหนดใหมีการประชุมปละ 
6 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการอาจจัดเพิ่มได
ตามความจำเปน  

3. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการ
ตองมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม  

4. จำนวนองคประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการ
จะลงมตใินทีป่ระชมุคณะกรรมการ ตองมกีรรมการ
อยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมด  

5. ในการประชุม ประธานกรรมการจะตองจัดสรร
เวลาใหอย าง เพียงพอที่ฝ ายบริหารจะเสนอ
เอกสาร และขอมูลเพื่อการอภิปรายปญหาสำคัญ 
และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการที่จะอภิปราย
ในประเด็นที่สำคัญ กรรมการทุกทานมีอิสระ 
ในการแสดงความคิดเห็น และเสนอวาระการ
ประชุม  

6. เลขานุการบริษัทมีหนาที่ในการนัดหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการประชุมใหเพียงพอ และ 
จัดสงลวงหนา พรอมหนังสือเชิญประชุมกอน
การประชุมไมนอยกวา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการ
ไดมีเวลาศึกษามากอน รวมถึงจดบันทึกและจัดทำ
รายงานการประชุมเปนลายลักษณอักษร และ
เสนอใหประธานกรรมการบริษัทสอบทานและ
สงใหกรรมการทุกทานใหความเห็น นอกจากนั้น 
เลขานุการบริษัทจะเปนผูจัดเก็บรายงานการ
ประชุมที่ผานการรับรองแลว รวมทั้งเอกสาร
ประกอบประชุม และพรอมที่จะใหตรวจสอบได  

7. กรรมการผูมีสวนไดเสีย จะตองไมอยูในที่ประชุม
เมื่อมีการพิจารณาวาระที่ตนมีสวนไดเสีย และ
คณะกรรมการบริหารของบริษัทจะจัดทำรายงาน
ผลการดำเนินงานเสนอใหคณะกรรมการทราบ
ทุกเดือน  

8. กรรมการที่ไมเปนผูบริหารจะประชุมระหวาง
กันเองอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปญหา
ตางๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยูในความสนใจ  
และแจงใหประธานเจาหนาที่บริหารทราบถึง 
ผลการประชุมดวย  

  ทัง้นี ้จำนวนครัง้ทีเ่ขาประชมุของคณะกรรมการ
บริษัทไดแสดงไวแลวในหัวขอ 1.1 คณะกรรมการ
บริษัท 
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6. สำนักเลขานุการบริษัท 
  บริษัทไดแตงตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
เพื่อทำหนาที่จัดทำและจัดเก็บรักษาเอกสาร รายงาน
การประชุม รวมทั้งรายงานการมีสวนไดเสียของ
กรรมการและผูบริหาร และการอื่นใดที่เกี่ยวของ โดย
เลขานุการบริษัทยังเปนผูทำหนาที่ใหคำแนะนำกฎ
ระเบียบ และหลักเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งคณะ
กรรมการบริษัทควรทราบ โดยเปนไปตามบทบาท
หนาที่ของเลขานุการบริษัทตามที่บริษัทไดกำหนดไว 
นอกจากนั้น ยังเปนผูมีหนาที่ดูแล และจัดใหมีการ
ประชุมคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการชุด
ยอยตางๆ รวมถึงการประชุมผูถือหุน โดยเลขานุการ
บริษัทจะตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ 
ระมัดระวัง และซื่อสัตยสุจริต รวมทั้งตองปฏิบัติให
เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับบริษัท 
รวมทั้งประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะ
กรรมการ และมติที่ประชุมผูถือหุน 

 
7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
  บริษัทเห็นวาการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการเปนขั้นตอนที่สำคัญตามแนวปฏิบัติ 
ที่ดี (Best Practice) และนำไปสูการพัฒนาตามแนวทาง
การกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงจัดใหมีการประเมินผล
การปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการ
ชุดยอยทุกคณะ และกรรมการเปนรายบุคคล อยาง
นอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหคณะกรรมการและคณะ
กรรมการชุดยอยไดใชเปนกรอบในการพิจารณา
ทบทวนการปฏิบัติหนาที่ในประเด็นตางๆ ระหวางป
ที่ผานมาวาไดมีการกำกับดูแลอยางเพียงพอตาม
อำนาจหนาที่ที่ไดกำหนดไวในกฎบัตรหรือไม โดยมี
กระบวนการและหลักเกณฑในการประเมินผลงาน 
ดังนี้  
1. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามอบ

หมายใหสำนักเลขานุการบริษัทเปนตัวแทนจัดสง
แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) ไปยัง
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย 
เพือ่ทำการประเมนิตนเอง ซึง่แบบประเมนินีเ้ปนไป
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

และปรับปรุงเพิ่มเติมตามคำแนะนำของคณะ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เพื่อให
สอดคลองกับลักษณะธุรกิจของบริษัท ซึ่งแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานสามารถแบงไดเปน 3 
รูปแบบ คือ 
ก. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ

ทั้งคณะ 
ข. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ

กรรมการชุดยอยแตละชุด 
ค. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ

กรรมการโดยตนเองเปนรายบุคคล  
2. เลขานุการบริษัทจะเปนผูรวบรวมแบบประเมิน

ผลการปฏิบัติงานทั้งหมด แลวจะทำการสรุปผล
คะแนน พรอมเปดเผยกระบวนการและหลัก
เกณฑในการประเมิน เพื่อนำเสนอตอคณะกรรม
การบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณา  

3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จะนำ 
เสนอผลการประเมินทั้งหมดตอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณา และนำไปใชเปนแนวทางใน
การพัฒนาการดำเนินงานของคณะกรรมการใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของ
กรรมการรายบุคคลตอไป 

 
  นอกจากนี้ บริษัทกำหนดใหมีการประเมินโดยมี 

ที่ปรึกษาภายนอกมาชวยในการกำหนดแนวทาง  
และเสนอแนะประเด็นในการประเมิน อยางนอยทุกๆ 
3 ป เพื่อใหการประเมินเปนไปอยางโปรงใส และ 
เชื่อถือได โดยในป 2558 บริษัทไดวาจางบริษัท AON 
Hewitt ซึ่งเปนบริษัทที่ปรึกษาภายนอก (Third Party) 
มาทำการประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะเปน
ครั้งแรก 

 
  ในป 2560 เลขานุการบริษัทไดจัดสงแบบประเมิน

ผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการทั้งคณะและแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองเปนรายบุคคล
ใหแกคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย
ทุกคณะ เพื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำ
ป 2560 โดยมีหลักเกณฑและผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานดังนี้ 
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 ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑการประเมิน ผลการประเมิน 

คณะกรรมการบริษัท 
 
การประเมินทั้งคณะ 
รูปแบบหลักเกณฑการประเมินแบงออกเปน 7 หัวขอ ไดแก (1) นโยบายของคณะกรรมการ (2) โครงสราง
และคุณสมบัติของคณะกรรมการ (3) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (4) การ
ประชุมคณะกรรมการ (5) การทำหนาที่ของกรรมการ (6) ความสัมพันธกับฝายจัดการ (7) การพัฒนา
ตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร 
 
การประเมินตนเองรายบุคคล 
รูปแบบหลักเกณฑการประเมินแบงออกเปน 5 หัวขอ ไดแก (1) ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของ
คณะกรรมการบริษัท (2) ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับองคกร (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) ความสัมพันธ
กับคณะผูบริหาร (5) การปฏิบัติหนาที่ของทานในฐานะกรรมการ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
การประเมินทั้งคณะ 
รูปแบบหลักเกณฑการประเมินแบงออกเปน 2 หัวขอ ไดแก (1) การทำหนาที่โดยรวมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (2) การปฏิบัติหนาที่เฉพาะดานของคณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบ ประกอบดวย (2.1) 
การสอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ (2.2) การสอบทานดานการ
ควบคุมภายใน และความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน (2.3) การสอบทานใหบริษัทปฏิบัติ
ตามกฎหมาย วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่
เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท (2.4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทำหนาที่
เปนผูสอบบัญชีของบริษัท (2.5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผล
ประโยชน (2.6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบริษัท 
 
การประเมินตนเองรายบุคคล 
รูปแบบหลักเกณฑการประเมินแบงออกเปน 3 หัวขอ ไดแก (1) โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
ประกอบดวย (1.1) กรรมการมีคุณสมบัติ ความรู และประสบการณที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท  
(1.2) กรรมการมคีณุสมบตั ิความรู และประสบการณทีเ่หมาะสมกบับทบาททีไ่ดรบัมอบหมาย (2) การประชมุ
ของคณะกรรมการ ประกอบดวย (2.1) กรรมการไดศึกษาเอกสารและขอมูลกอนการประชุม (2.2) ระหวาง
การประชุม กรรมการไดใหความเห็นที่เปนประโยชนตอที่ประชุมอยางเหมาะสม (2.3) กรรมการไดงดเวน
การเขารวมประชุมและงดออกเสียงในรายการที่ตนเองมีสวนไดเสีย (2.4) ประธานกรรมการหรือบุคคลที่
ดำเนินการเปนประธานในที่ประชุม ไดกำกับใหการประชุมดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และ (3) บทบาท 
หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบดวย (3.1) ไดปฏิบัติหนาที่ของกรรมการตามที่
กฎหมาย กฎเกณฑ และกฎบตัร (Charter) ไดกำหนดไวอยางมปีระสทิธภิาพ (3.2) มเีวลาและทุมเทในการปฏบิตัิ
หนาที่ใหกับบริษัท (3.3) ไมแทรกแซงการทำงานของฝายจัดการ (3.4) มีการควบคุมและติดตามการดำเนิน
การของฝายจัดการอยางเหมาะสม (3.5) พัฒนาและเรียนรูเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติหนาที่อยูตลอดเวลา 
 
คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน 
 
การประเมินทั้งคณะ 
รูปแบบหลักเกณฑการประเมินแบงออกเปน 5 หัวขอ ไดแก (1) ความพรอมของคณะกรรมการกำหนดคา
ตอบแทน (2) การกำหนดนโยบายและกระบวนการพจิารณา (3) การตดิตามและการประเมนิผล (4) การประชมุ
คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน (5) การทำหนาที่ของประธานคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน 
 
การประเมินตนเองรายบุคคล 
รูปแบบหลักเกณฑการประเมินแบงออกเปน 10 หัวขอ ไดแก (1) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
(2) ความเขาใจในบทบาทหนาทีข่องตนตามกฎบตัร (3) การกำหนดบทบาทหนาทีอ่ยางชดัเจน (4) ความสมัพนัธ
ที่ดีระหวางกัน (5) มีกระบวนการพิจารณากำหนดคาตอบแทนสำหรับกรรมการและผูบริหารระดับสูงที่
เหมาะสม สอดคลองกับผลประกอบการธุรกิจและระดับคาตอบแทนในอุตสาหกรรม (6) มีกระบวนการที่
เหมาะสมในการประเมินประธานกรรมการบริหาร (7) จัดสรรเวลาในการพิจาณาหลักเกณฑและ
กระบวนการในการพิจารณาที่เหมาะสม (8) มีการจัดสรรเวลาในการพิจารณาแนวทางแกไขหากไมเปนไป
ตามกฎเกณฑที่กำหนดอยางเพียงพอ (9) มีการเตรียมตัวกอนการประชุมทุกครั้ง (10) กรรมการสามารถ
แสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ 
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
 
การประเมินทั้งคณะ 
รูปแบบหลักเกณฑการประเมินแบงออกเปน 5 หัวขอ ไดแก (1) ความพรอมของคณะกรรมการบรรษัท 
ภิบาลและสรรหา (2) การกำหนดนโยบายและกระบวนการพิจารณา (3) การติดตามและการประเมินผล 
(4) การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (5) การทำหนาที่ของประธานคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา 
 
การประเมินตนเองรายบุคคล 
รูปแบบหลักเกณฑการประเมินแบงออกเปน 9 หัวขอ ไดแก (1) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  
(2) ความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนตามกฎบัตร (3) การกำหนดบทบาทหนาที่อยางชัดเจน (4) ความ
สัมพันธที่ดีระหวางกัน (5) มีกระบวนการพิจารณาสรรหาและแตงตั้งบุคคลที่จะเขามาดำรงตำแหนง
กรรมการและผูบริหารระดับสูงอยางรอบคอบ สอดคลองกับหลักเกณฑและความตองการของบริษัท  
(6) มีการพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวของอยางสม่ำเสมอ 
(7) จัดสรรเวลาในการพิจารณานโยบายการกำกับดูแลกิจการอยางเหมาะสมเพียงพอ (8) มีการเตรียมตัว
กอนการประชุม (9) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเปนอิสระและปราศจากอคติ 
 
คณะกรรมการบริหาร 
 
การประเมินทั้งคณะ 
รูปแบบหลักเกณฑการประเมินแบงออกเปน 4 หัวขอ ไดแก (1) โครงสรางและคุณสมบัติของคณะ
กรรมการบริหาร (2) การดำเนินการประชุม (3) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ (4) ความรูและทักษะ
ในการวิเคราะหเฉพาะทาง 
 
การประเมินตนเองรายบุคคล 
รูปแบบหลักเกณฑการประเมินแบงออกเปน 14 หัวขอ ไดแก (1) ความพึงพอใจในเรื่องผลการดำเนินงาน 
โดยรวม (2) ความพึงพอใจในเรื่องการดำเนินการแกไขปญหาของคณะกรรมการบริหาร (3) ความเขาใจใน
บทบาทหนาที่ของตนตามกฎบัตร (4) ความเขาใจในกลยุทธของบริษัท (5) ความสัมพันธที่ดีระหวางกัน 
(6) การกำหนดบทบาทหนาที่อยางชัดเจน (7) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมินผลงาน (8) จัดสรร
เวลาในการพิจารณาในเรื่องนโยบายและทิศทางขององคกรอยางเพียงพอและเหมาะสม (9) จัดสรรเวลาใน
การพิจารณาในเรื่องผลการดำเนินการของบริษัทเพียงพอและเหมาะสม (10) จัดสรรเวลาในการพิจารณาใน
เรื่องแนวทางการแกไขการดำเนินงาน หากไมเปนไปตามกำหนดอยางเพียงพอและเหมาะสม (11) กรรมการ 
มีการเตรียมตัวกอนการประชุมทุกครั้ง (12) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ  
(13) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอยางปราศจากอคติ (14) ประธานเปดโอกาสและสนับสนุนให
กรรมการทุกทานแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ 
 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
การประเมินทั้งคณะ 
รูปแบบหลักเกณฑการประเมินแบงออกเปน 5 หัวขอ ไดแก (1) องคประกอบและคุณภาพ (2) ความเขาใจ 
ในธุรกิจ และความเสี่ยงที่เกี่ยวของ (3) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติ (4) กิจกรรมการตรวจสอบ  
(5) กิจกรรมการสื่อสาร 
 
การประเมินตนเองรายบุคคล 
รูปแบบหลักเกณฑการประเมินแบงออกเปน 14 หัวขอ ไดแก (1) ความพึงพอใจในเรื่องผลการดำเนินงาน  
(2) ความพึงพอใจในเรื่องการดำเนินการแกไขปญหา (3) ความเขาใจในบทบาทหนาที่ตามที่กำหนดในกฎบัตร 
(4) ความเขาใจในนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองคกรของบริษัท (5) ความสัมพันธที่ดีระหวางกัน 
(6) การกำหนดบทบาทหนาที่อยางชัดเจน (7) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมินผลงาน (8) จัดสรร
เวลาในการพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององคกรอยางเพียงพอและเหมาะสม (9) จัดสรรเวลา
ในการพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยง มาตรการบรรเทาความเสี่ยงที่สำคัญอยางเพียงพอและ 
เหมาะสม (10) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องแนวทางการแกไขการดำเนินงาน หากไมเปนไปตาม
กำหนดอยางเพียงพอและเหมาะสม (11) กรรมการมีการเตรียมตัวกอนการประชุมทุกครั้ง (12) กรรมการ
สามารถแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ (13) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอยางปราศจากอคติ 
(14) ประธานเปดโอกาสและสนับสนุนใหกรรมการทุกทานแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ 
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8. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
  บริษัทไดกำหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการ

และผูบริหารไวอยางชัดเจน ในระดับที่เหมาะสมกับ
หนาที่และความรับผิดชอบ รวมถึงสอดคลองกับ 
คาตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและ
บริษัทที่มีขนาดใกลเคียงกันแลว โดยพิจารณาเปรียบ
เทียบกับผลการสำรวจคาตอบแทนที่จัดทำขึ้น 
โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
และทำการปรับปรุงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยัง
จัดใหมีคาตอบแทนเพิ่มเติมเมื่อกรรมการตองรับ
ภาระหนาที่และความรับผิดชอบในคณะกรรมการ 
ชุดยอย ซึ่งคาตอบแทนดังกลาวจะตองอยูในระดับที่
เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการ
ที่มีคุณภาพไว 

 
(1) กรรมการบริษัทที่เปนพนักงาน หรือผูบริหาร 

ของบริษัท หรือของผูถือหุน จะไมมีสิทธิไดรับ 
คาตอบแทนในฐานะกรรมการ หรือกรรมการ 
ชุดยอย 

 
(2) คาตอบแทนของผูบริหาร ประกอบดวยเงินเดือน 

โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลตอบแทน
อื่นๆ ซึ่งคาตอบแทนดังกลาวจะเชื่อมโยงกับผล
การดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารเปนเกณฑ 

 

 ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑการประเมิน ผลการประเมิน 

คณะกรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืน  
การประเมินทั้งคณะ 
รูปแบบหลักเกณฑการประเมินแบงออกเปน 6 หัวขอ ไดแก (1) ดานความพรอมของคณะกรรมการ 
การพัฒนาอยางยั่งยืน (2) ดานการกำหนดกลยุทธ (3) ดานการบริหารความเสี่ยง (4) ดานกรอบการ 
ดำเนินงานการพัฒนาอยางยั่งยืน (5) ดานการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืน (6) ดานการทำ
หนาที่ของประธานคณะกรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืน  
การประเมินตนเองรายบุคคล 
รูปแบบหลักเกณฑการประเมินแบงออกเปน 14 หัวขอ ไดแก (1) ความพึงพอใจในเรื่องผลการดำเนินงาน
โดยรวม (2) ความพึงพอใจในเรื่องการดำเนินการแกไขปญหา (3) ความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนตาม
กฎบัตร (4) ความเขาใจในกลยุทธการพัฒนาอยางยั่งยืนของบริษัท (5) ความสัมพันธที่ดีระหวางกันของ
คณะกรรมการ (6) การกำหนดบทบาทหนาที่อยางชัดเจน (7) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมิน 
ผลงาน (8) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องนโยบายและทิศทางการพัฒนาอยางยั่งยืนขององคกรอยาง
เพียงพอและเหมาะสม (9) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องการจัดทำรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน  
และผลการดำเนินการพัฒนาอยางยั่งยืนอื่นๆ ของบริษัทเพียงพอและเหมาะสม (10) จัดสรรเวลาในการ
พิจารณาในเรื่องแนวทางการแกไขการดำเนินงาน หากไมเปนไปตามกำหนดอยางเพียงพอและเหมาะสม 
(11) กรรมการมีการเตรียมตัวกอนการประชุมทุกครั้ง (12) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอยางเปน
อิสระ (13) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอยางปราศจากอคติ (14) ประธานเปดโอกาสและ
สนับสนุนใหกรรมการทุกทานแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ 

 
  

2.81 / 3.00 
 
 
  
 

4.39 / 5.00 

(3) คาตอบแทนที่ไมใชตัวเงิน บริษัทมีโครงการ
จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
ตอกรรมการและผูบริหารของบริษัท ซึ่งเปน
นโยบายคาตอบแทนแบบระยะยาว แตละ
โครงการมีอายุ 5 ป เพื่อเปนแรงจูงใจและ
ตอบแทนการปฏิบัติงาน 

 
  รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ไดเปดเผยไวแลวในขอ 1.4 คาตอบแทนกรรมการและ
ผูบริหาร 

 
9. การปฐมนิ เทศและการพัฒนาความรู ส ำหรับ

กรรมการและผูบริหาร 
  บริษัทไดจัดทำคูมือสำหรับกรรมการ ซึ่งประกอบ

ดวย ขอมูลบริษัท ขอบังคับบริษัท นโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการ นโยบายตอตานการทุจริต และกฎเกณฑ
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบ
ของกรรมการ เพ่ือชวยใหกรรมการสามารถทำหนาที่ 
และกำกับดูแลกิจการของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ 

 
  สำหรับกรรมการและผูบริหารที่ไดรับตำแหนง

ใหม บริษัทไดจัดใหมีการใหขอมูลที่เกี่ยวของบริษัท 
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย
อยางเพียงพอ นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนและเปด
โอกาสใหกรรมการและผูบริหารไดรับการอบรมและ
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สัมมนา เพื่อพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการอบรมในหลักสูตร ที่จัดโดยสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 

 

  ในป 2560 มีกรรมการและผูบริหารของบริษัทได
เขารับการอบรมและรวมสัมมนา เพื่อพัฒนาความรู
สำหรับกรรมการและผูบริหาร ดังนี้ 

 กรรมการ / ผูบริหาร หลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา  
1. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา งานประกาศเจตนารมณภาครัฐ และเอกชนในการตอตาน 
 ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) การใหสินบน จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช.  
2. นางชรินทร วงศภูธร Intouch Annual Board Seminar: “Succession Planning” 
 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  and “Financial Innovation - Technology and Trend” 
 และประธานคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน  
3. นายสมประสงค บุญยะชัย Intouch Annual Board Seminar: “Succession Planning” 
 กรรมการ and “Financial Innovation - Technology and Trend”  
4. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ Intouch Annual Board Seminar: “Succession Planning” 
 กรรมการอิสระ กรรมการกำหนดคาตอบแทน  and “Financial Innovation - Technology and Trend” 
 และกรรมการบริหาร  
5. นายอเนก พนาอภิชน Intouch Annual Board Seminar: “Succession Planning” 
 กรรมการ และกรรมการบริหาร and “Financial Innovation - Technology and Trend”  
6. นางภัทรียา เบญจพลชัย Intouch Annual Board Seminar: “Succession Planning” 
 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  and “Financial Innovation - Technology and Trend” 
 และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  
7. นายไพบูลย ภานุวัฒนวงศ Intouch Annual Board Seminar: “Succession Planning” 
 กรรมการ กรรมการบริหาร  and “Financial Innovation - Technology and Trend” 
 และประธานเจาหนาที่บริหาร  
8. นายเกว็ก บัค ไช Intouch Annual Board Seminar: “Succession Planning” 
 กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  and “Financial Innovation - Technology and Trend” 
 และกรรมการบริหาร  
9. นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง - BNCP: Board Nomination and Compensation Program 
 (เลขานุการบริษัท)   รุนที่ 1/2560 
  - TMA: Management Development Program รุนที่ 26/2560 
  - ITD World: Change your habits, change your world  
   รุน 2560 

 

10. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่
บริหาร (Chief Executive Officer) 

  บริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการกำหนดคา
ตอบแทนเปนผูดำเนินการ จัดการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหารเปนประจำ
ทุกป โดยใชบรรทัดฐานที่ไดตกลงกันไวลวงหนาตาม
เกณฑที่เปนรูปธรรม รวมทั้งผลปฏิบัติงานทางการ
เงิน และผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค
เชิงกลยุทธสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประธานเจาหนาที่บริหาร ไดมีการกำหนดเกณฑการ
ประเมินไวเปน 7 สวน คือ 

สวนที่ 1. การประเมินดานภาวะผูนำ 
สวนที่ 2. การประเมินดานการบริหารจัดการดานการเงิน 
สวนที่ 3. การประเมินดานทักษะและทัศนคติ 
สวนที่ 4. การประเมินดานความสำเร็จของงานที่สำคัญ 

 ตามเปาหมายในระยะเวลามากกวา 12 เดือน  
 ที่ผานมา 

สวนที่ 5. การประเมินดานการตัดสินใจที่สำคัญในรอบ 
 ระยะเวลา 12 เดือน ที่ผานมา 

สวนที่ 6. การประเมินดานความเตรียมพรอมสำหรับ 
 ความทาทายที่สำคัญในอนาคต 

สวนที่ 7. การประเมินดานอื่นๆ 
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  ทั้งนี้ ผลการประเมินดังกลาวจะนำไปสูการ
พิจารณาคาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหาร
ในแตละป และจะนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 

 
11. การติดตอสื่อสารกับฝายบริหาร 
  คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหผูบริหารระดับ

กรรมการผูอำนวยการ และรองกรรมการผูอำนวย
การ เขารวมการประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดย
เปนผูนำเสนอวาระที่ตนรับผิดชอบตอที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทสามารถ
เขาถึง ติดตอสื่อสารกับฝายบริหาร และเลขานุการ
บริษัท รวมถึงไดรับทราบขอมูลความคิดเห็นจาก 
ผูบริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง แตการเขาถึง 
และติดตอสื่อสารนั้นตองไมเปนการกาวกายหรือ
แทรกแซงตอการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ขณะ
เดียวกันผูบริหารก็มีโอกาสไดเรียนรู และทำความ
เขาใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัทไปพรอมกัน 

 
12. การสืบทอดตำแหนงผูบริหาร 
  คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นและตระหนักถึง

ความสำคัญในเรื่องทรัพยากรบุคคลเปนอยางมาก จึง
ไดกำหนดใหคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหนงประธาน
กรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร และผู
บริหารระดับสูงตั้งแตระดับรองกรรมการผูอำนวย
การขึ้นไป (EVP) ที่รายงานตรงตอประธานเจาหนาที่
บริหาร (CEO) ของบริษัท ตามหลักเกณฑที่กำหนด 
รวมถึงพิจารณาทบทวนแผนดังกลาวเปนประจำทุกป
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 

2.2 คณะกรรมการชุดยอย 
 
ตามโครงสรางการดำเนินงานของบริษัท นอกจากจะมี
คณะกรรมการบริษัทแลว คณะกรรมการบริษัทยังได
พิจารณาและอนุมัติในการจัดใหมีคณะกรรมการชุดยอย
จำนวน 6 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
กรรมการกำหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบรรษัท 
ภิบาลและสรรหา คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการการพัฒนาอยาง 
ยั่งยืน ซึ่งคณะกรรมการแตละชุดนั้นมีบทบาทหนาที่และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
  คณะกรรมการตรวจสอบตองประกอบดวย

กรรมการอยางนอย 3 คน ซึ่งทุกคนตองเปนกรรมการ
อิสระ โดยอยางนอย 1 คน ตองมีความรูและ
ประสบการณดานการบัญชีหรือการเงินอยางเพียง
พอที่จะสามารถทำหนาที่ในการสอบทานความนา
เชื่อถือของงบการเงินได ซึ่งเปนไปตามขอกำหนด
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและคณะ
กรรมการกำกับตลาดทุน และใหคณะกรรมการ
บริษัทเลือกและแตงตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่ง
เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหัวหนา
หนวยงานตรวจสอบภายในเปนเลขานุการคณะ
กรรมการตรวจสอบ 

 
  กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหนง

คราวละ 3 ป กรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตำแหนง
ตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหมอีกได แตตองไม
เกิน 3 วาระติดตอกัน เวนแตคณะกรรมการบริษัทจะ
เห็นเปนอยางอื่น 

 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระจำนวน 4 ทาน โดยมีรายนาม 
ดังตอไปนี้ 

 
 ชื่อ - นามสกุล ตำแหนง  

1. ศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี (1) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
2. นางชรินทร วงศภูธร (1) กรรมการตรวจสอบ  
3. ศาสตราจารยสำเรียง เมฆเกรียงไกร กรรมการตรวจสอบ  
4. นางภัทรียา เบญจพลชัย (1) กรรมการตรวจสอบ 

 
หมายเหตุ (1) ศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี นางชรินทร วงศภูธร และนางภัทรียา เบญจพลชัย เปนผูมีความรู และประสบการณเพียงพอในการทำ 

  หนาที่สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินบริษัท 
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 คณะกรรมการตรวจสอบตองมีการประชุมอยางนอย
ปละ 8 ครั้ง และตองมีคณะกรรมการตรวจสอบมา
ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการ
ตรวจสอบทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแตงตั้ง จึงจะ
เปนองคประชุม โดยในป 2560 มีการประชุมจำนวนทั้ง
สิ้น 12 ครั้ง และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท (โปรดดู
รายละเอียดในหัวขอ “การเขาประชุมคณะกรรมการชุด
ยอยในป 2560”) 
 
ขอบเขตและอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจหนาที่เปน
ลายลักษณอักษรเปนไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ
มีการสอบทานและปรับปรุงเปนประจำทุกป ดังนี้  
• สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินถูกตองและ

เพียงพอ  
• สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (System 

of Internal Control) และการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) ที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และใหมี
การประเมนิผลการปฏบิตัิงานตรวจสอบของหนวยงาน
ตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล พิจารณาความ
เพียงพอของงบประมาณ บุคลากร และความเปน
อิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให
ความเห็นชอบในการแตงตั้ง โยกยาย ความดีความชอบ 
และการเลกิจางหวัหนาหนวยงานตรวจสอบภายในหรอื
หนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบตอการตรวจสอบภายใน  

• สอบทานใหมี ระบบงาน เชิ งป องกันและ เปน
ประโยชนใหกับหนวยงานเพื่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น  

• สอบทานใหบรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายวาดวยหลักทรพัย
และตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
ของบริษัท  

• สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ
งานรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบ
ขอบังคับและกฎหมาย รวมทั้งเสนอแนะการปรับปรุง
ระบบใหมีความปลอดภัยและทันสมัยอยูเสมอ  

• พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งและเลิกจางบุคคลที่มี
ความเปนอิสระเพื่อทำหนาที่เปนผูสอบบัญชี และ
เสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเขา
รวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวม
ประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง  

• สอบทานความเปนอิสระของผูสอบบัญชีและ
พิจารณานโยบายการรับบริการอื่นที่มิใชการสอบบัญชี
จากสำนักสอบบัญชีเดียวกัน รวมทั้งการประสานงาน
ของผูสอบบัญชีและหนวยงานตรวจสอบภายใน  

• พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย 
และขอกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจ
วารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชน
สูงสุดตอบริษัท  

• พิจารณารายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสินที่มี
นัยสำคัญใหเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และพิจารณาการเปดเผยขอมูลของ
บริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการ
ที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการไดมา
และจำหนายไปซึ่งทรัพยสินใหมีความถูกตองครบถวน  

• สอบทานใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk 
Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้ง
นำผลการประเมินระบบควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของบริษัทยอยและบริษัทรวมมา
เปนสวนหนึ่งในการพิจารณาความเสี่ยงของบริษัท  

• จัดใหมีกระบวนการรับแจงเบาะแสจากพนักงาน 
ในเรื่องการทุจริตหรือรายการผิดปกติ เกี่ ยวกับ 
งบการเงิน และสอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริต
และกำหนดมาตรการปองกันภายในองคกร  

• กำกับดูแลใหมีการพัฒนาระบบควบคุมภายในเกี่ยว
กับการจัดทำงบการเงินใหถูกตองเชื่อถือได และใหมี
ระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูลและวิธี
ปฏิบัติในการรักษาความลับ (confidentiality) การ
รักษาความนาเชื่อถือ (integrity) และความพรอมใช
ของขอมูล (availability) รวมทั้งการจัดการขอมูลที่
อาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย  

• จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปด
เผยไวในรายงานประจำปของบริษัท ซึ่งรายงาน 
ดังกลาวตองลงนามโดย ประธานคณะกรรมการ 
ตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย  
ดังตอไปนี้  
1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตองครบถวน เปนที่

เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท  
2. ความเห็นเกี่ ยวกับความเพียงพอของระบบ

ควบคุมภายในของบริษัท และระบบการบริหาร
ความเสี่ยง รวมถึงการปองกันการเกิดโอกาสทุจริต  
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3. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยหรือกฎหมายที่
เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท  

4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี  
5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนและการทุจริต  
6. ความเห็นเกี่ยวกับชองทางที่อาจทำใหเกิดการทุจริต  
7. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  

และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แตละทาน  

8. ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร  

9. รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควร
ทราบภายใตขอบเขตหนาที่ และความรับผิดชอบ
ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

• รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ใหคณะกรรมการบริษัททราบ อยางนอยปละ 4 ครั้ง  

• พจิารณาทบทวนขอบเขตอำนาจหนาทีค่วามรบัผดิชอบ 
และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเปนประจำทุกป  

• ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
หากพบหรือมีขอสงสัยวา มีรายการหรือการกระทำ
ดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอ
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการ
ของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร  
1. รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  
2. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่

สำคัญในระบบควบคุมภายใน  
3. การฝ าฝนกฎหมายว าด วยหลักทรัพย และ

ตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจของบริษัท 

 
 หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบริหารไมดำเนิน
การใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง 
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวามี
รายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งตอสำนักงานคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

• ในกรณีที่ผูสอบบัญชีพบพฤติการณอันควรสงสัยวา 
กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ
ดำเนินงานของบริษัทไดกระทำความผิดตามที่
กฎหมายระบุและไดแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ
ดังกลาวใหคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททราบ 
และเพื่อดำเนินการตรวจสอบตอไปโดยไมชักชา และ
ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบ
เบื้ องตนใหแกสำนักงานคณะกรรมการกำกับ 
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
และผูสอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับแจงจากผูสอบบัญชี พฤติการณอันควรสงสัยที่
ตองแจงดังกลาว และวิธีการเพื่อใหไดซึ่งขอเท็จจริง
เกี่ยวกับพฤติการณนั้น ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนประกาศกำหนด  

• กรรมการตรวจสอบควรไดรับการอบรมและเสริม
สรางความรูอยางตอเนื่อง และสม่ำเสมอในเรื่องที่
เกี่ ยวของกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ  

• ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือคณะ
กรรมการบริษัทมอบหมาย ดวยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหนาที่ ใหคณะ
กรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญฝายจัดการ ผูบริหาร 
หัวหนาหนวยงานหรือพนักงานของบริษัทหารือหรือ
ตอบคำถามของคณะกรรมการตรวจสอบและใหมีอำนาจ
วาจางที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของ
บริษัทมาใหความเห็นหรือคำปรึกษาในกรณีจำเปน 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขต
อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของคณะ
กรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบ
การดำเนินงานของบริษัทโดยตรงตอผูถือหุน ผูมีสวน 
ไดเสีย และบุคคลทั่วไป 
 
(2) คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน (Compensation 

Committee)  
  คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนประกอบดวย

กรรมการอยางนอย 3 คน และมีกรรมการอิสระ 
เปนสวนใหญ โดยประธานคณะกรรมการตองเปน
กรรมการอิสระและไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการ
บริษัท ทั้งนี้ ใหเลขานุการคณะกรรมการบริษัททำ
หนาที่ เปนเลขานุการของคณะกรรมการกำหนด 
คาตอบแทน เวนแตคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน
จะมอบหมายเปนอยางอื่น 
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  กรรมการกำหนดคาตอบแทนมีวาระการดำรง
ตำแหนงคราวละ 3 ป และกรรมการกำหนดคา
ตอบแทนซึ่งพนจากตำแหนงตามวาระอาจไดรับ 

แตงตั้งใหมอีกได แตไมเกิน 3 วาระติดตอกัน เวนแต
คณะกรรมการบริษัทจะเห็นวามีความจำเปนตองขอ
ใหดำรงตำแหนงตอไป 

 

 คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนตองมีการประชุม
อยางนอยปละ 2 ครั้ง ซึ่งตองมีกรรมการมาประชุมเกิน
กว ากึ่ งหนึ่ งของจำนวนกรรมการทั้ งหมดที่ คณะ
กรรมการบริษัทแตงตั้ง จึงจะเปนองคประชุม โดยในป 
2560 มีการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 3 ครั้ง และรายงานตอ
คณะกรรมการบริษัท (โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ “การ
เขาประชุมคณะกรรมการชุดยอยในป 2560”) 
 
ขอบเขตและอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการกำหนด 
คาตอบแทน  
 คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนมีขอบเขตอำนาจ
หนาที่เปนลายลักษณอักษรเปนไปตามกฎบัตรของคณะ
กรรมการกำหนดคาตอบแทน ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัท ดังนี้  
• กำหนดค าตอบแทนที่ เหมาะสมเมื่ อ เที ยบกับ

อุตสาหกรรมเดียวกัน และสมเหตุสมผล ทั้งที่เปนตัว
เงินและมิใชตัวเงินเพื่อจูงใจ และรักษาคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชุดยอย และผูบริหารระดับสูงของ
บริษัทใหอยูตอไป  

• จัดทำหลักเกณฑและนโยบายในการกำหนดคา
ตอบแทนของคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูง 
เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 
และ/หรือ นำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติตามแต
กรณี  

• พิจารณาใหความเห็นชอบการกำหนดคาตอบแทน
รายปของกรรมการเพื่อเสนอใหคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติ และ/หรือ นำเสนอตอที่ประชุมผูถือ
หุนอนุมัติแลวแตกรณี  

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน ประกอบดวยคณะกรรมการจำนวน 3 ทาน โดยมี
รายนามดังตอไปนี้ 

 
 ชื่อ - นามสกุล ตำแหนง  

1. นางชรินทร วงศภูธร ประธานคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน  
2.  ศาสตราจารยสำเรียง เมฆเกรียงไกร กรรมการกำหนดคาตอบแทน  
3.  นายประเสริฐ บุญสัมพันธ (1) กรรมการกำหนดคาตอบแทน 

 
หมายเหตุ (1) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการกำหนดคาตอบแทน แทนนายฟลิป เชียง ชองแทน ที่ลาออกจากตำแหนง  
  โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 มีผลตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2560  
  เปนตนไป 

 
• พิจารณาสอบทานผลการดำเนินงานของบริษทัเพื่อใช

ประกอบการพิจารณาอนุมัติจายเงินโบนัสประจำป
ของบริษัทตามผลการชี้ วัดการปฏิบัติ งานและ
พิจารณาโบนัส และการปรับเพิ่มเงินเดือนประจำป
ของผูบริหารระดับสูง (สูงกวาระดับ 15 ขึ้นไป) และ
นำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

• พิจารณาสอบทานขอเสนอของฝายจัดการเรื่องปรับ
นโยบายการจายเงินโบนัสพิเศษ (Special Bonus) และ
นำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ  

• พิจารณาใหความเห็นชอบแผน EV Bonus (Economic 
Value Bonus) และหลักเกณฑตางๆ ในการดำเนิน
การตามแผน EV Bonus รวมทั้งใหความเห็นชอบการ
จัดสรร EV Bonus ประจำปใหกับผูบริหารของบริษัท
เพื่อเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา  

• พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาด ในกรณีที่มีปญหาหรือขอขัด
แยงเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผน EV Bonus และ
รายงานใหคณะกรรมการทราบ  

• พิจารณาและใหความเห็นชอบผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานเพื่อกำหนดเงินโบนัสประจำป EV Bonus 
และการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปใหแกประธาน 
เจาหนาที่บริหาร (CEO) ของบริษัท เพื่อเสนอให
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ  

• พจิารณาทบทวนโครงสรางเงนิเดอืนและแผนคาตอบแทน
อื่นๆ ของผูบริหารระดับสูง (สูงกวาระดับ 15 ขึ้นไป) 
เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ  

• พิจารณาเห็นชอบแผนเกษียณอายุกอนกำหนดของ 
ผูบริหารระดับสูง (สูงกวาระดับ 15 ขึ้นไป) เพื่อนำ
เสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ  
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• รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญใหคณะกรรมการ
บริษัทรับทราบเปนประจำ รวมทั้งประเด็นสำคัญ
ตางๆ ที่คณะกรรมการบริษัทควรไดรับทราบ  

• รายงานผลการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรในปที่ผานมา
ตอผูถือหุน เชน ในรายงานประจำป หรือตอบคำถาม
ในการประชุมผูถือหุน รวมถึง รายงานนโยบายดาน
คาตอบแทนกรรมการ หลักการ/เหตุผล และวัตถุ 
ประสงคของนโยบายโดยเปดเผยไวในรายงานประจำป  

• ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเปนประจำทุกป  
• มีอำนาจเชิญฝายจัดการ ผูบริหาร หรือบุคคลใดที่

เกี่ยวของของบริษัทมาใหความเห็น เขารวมประชุม
หรือใหขอมูลที่เกี่ยวของ  

• ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 
(3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (Governance 

and Nomination Committee)  
  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประกอบ

ดวยกรรมการอยางนอย 3 คน โดยเปนกรรมการ
อิสระไมนอยกวารอยละ 50 โดยใหคณะกรรมการ
บริษัทแตงตั้งประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา และเลขานุการคณะกรรมการบริษัททำ
หนาที่ เปนเลขานุการของคณะกรรมการบรรษัท 
ภิบาลและสรรหา เวนแตคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาจะมอบหมายเปนอยางอื่น 

 
  กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการ

ดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป และกรรมการบรรษัทภิ
บาลและสรรหาซึ่งพนจากตำแหนงตามวาระอาจได
รับการแตงตั้งใหมอีกได แตไมเกิน 3 วาระติดตอกัน 
เวนแตคณะกรรมการจะเห็นวามีความจำเปนตองขอ
ใหดำรงตำแหนงตอไป 

 

• พิจารณาเห็นชอบเรื่องการจางงานและคาตอบแทน
ของผูบริหารระดับสูง (สูงกวาระดับ 15 ขึ้นไป ซึ่ง
รวมถึง เรื่องการจาง/แตงตั้ง ปรับลำดับขั้น ปรับเงิน
พิเศษ และคาตอบแทนพิเศษอื่นๆ เพื่อนำเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ  

• หากมีการเสนอขายหลักทรัพยใหม (หรือใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุน)ใหแกกรรมการและพนักงาน 
คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนควรพิจารณาให
เงื่อนไขตางๆ เปนไปเพื่อจูงใจใหกรรมการและ 
พนักงานปฏิบัติหนาที่เพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มใหผูถือหุน
ในระยะยาว และสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
ไดอยางแทจริง และตองเปนธรรมตอผูถือหุนดวย 
นอกจากนี้ หากมีกรรมการ หรือพนักงานรายใดจะได
รับการจัดสรรหลักทรัพยเกินกวารอยละ 5 ของ
จำนวนหลักทรัพยทั้งหมดที่จะจัดสรร คณะกรรมการ
กำหนดคาตอบแทน ตองพิจารณาความเหมาะสม
และใหความเห็นชอบ อยางไรก็ตาม ตองไมมี
กรรมการรายใดในคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน 
ที่จะไดรับจัดสรรหลักทรัพยเกินกวารอยละ 5 ดวย  
ถึงจะมีสิทธิในการใหความเห็นชอบ  

• คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนรับผิดชอบตอ
คณะกรรมการบริษัทและมีหนาที่ใหคำชี้แจงตอบ
คำถามเกี่ยวกับคาตอบแทนของกรรมการในการ
ประชุมผูถือหุน  

• วาจางที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเปนอิสระ เพื่อให
ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเปน  

• พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของ
กฎบัตร และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง  

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบดวยกรรมการจำนวน 3 ทาน โดยมี
รายนามดังตอไปนี้ 

 
 ชื่อ - นามสกุล ตำแหนง  

1. นางภัทรียา เบญจพลชัย ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  
2. ศาสตราจารยสำเรียง เมฆเกรียงไกร กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  
3. นายเกว็ก บัค ไช (1) กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

 
หมายเหตุ (1) นายเกว็ก บัค ไช ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการกำหนดคาตอบแทน แทนนาย ฟลิป เชียง ชองแทน ที่ลาออกจากตำแหนง โดยมติ 
  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 มีผลตั้งแตวันที่ 29 มีนาคม 2560 เปนตนไป 
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 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาตองมีการ
ประชุมอยางนอยปละ 2 ครั้ง โดยตองมีกรรมการมา
ประชุมเกินกวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่
คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งจึงจะเปนองคประชุม ในป 
2560 มีการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 3 ครั้ง และรายงาน 
ตอคณะกรรมการบริษัท (โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ 
“การเขาประชุมคณะกรรมการชุดยอยในป 2560”) 
 
ขอบเขตและอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบรรษัท 
ภิบาลและสรรหา  
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีขอบเขต
อำนาจหนาที่เปนลายลักษณอักษรเปนไปตามกฎบัตร
ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่งไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้ 
 
ดานการพิจารณาสรรหา  
• กำหนดหลักเกณฑและนโยบายในการสรรหาคณะ

กรรมการ และกรรมการชุดยอยของบริษัท  
• พิจารณาสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มี

คุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหนงกรรมการ 
โดยพิจารณาองคประกอบของคณะกรรมการจาก
ประสบการณ ทักษะ ความรู ความชำนาญเฉพาะดาน
อยางนอยดานหนึ่งดานใด ตองเปนผูที่พรอมอุทิศ
เวลาในการปฏิบัติหนาที่กรรมการบริษัทอยางเต็มที่ 
และตองไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย รวมถึง
ตองสอดคลองกับกลยุทธในการดำเนินธุรกิจของ
บริษัท นอกจากนี้ ในการสรรหาคณะกรรมการ คณะ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา อาจใชบริการ
บริษัทที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) 
และ/หรือ ใชฐานขอมูลจากทำเนียบกรรมการ (IOD 
Chartered Director) เพื่อนำมาประกอบการพิจารณา
ตามที่เห็นสมควร เพื่อสรรหาบุคคลที่จะมาดำรง
ตำแหนงกรรมการบริษัท ตอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและเสนอขออนุมัติแตงตั้งตอที่ประชุมผูถือ
หุน หรือใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ  

• พิจารณาสรรหาผูที่ เหมาะสมที่จะดำรงตำแหนง
ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจาหนาที่
บริหาร ในกรณีที่มีตำแหนงวางลง และนำเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อแตงตั้งตอไป  

• พิจารณาเสนออนุมัติแตงตั้งบุคคลที่จะดำรงตำแหนง
เปนกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดยอย
ตางๆ ตอคณะกรรมการบริษัท  

• พิจารณาเสนอชื่อบุคคลของบริษัทที่จะไปดำรง
ตำแหนงเปนกรรมการในบริษัทยอย บริษัทรวม 
บริษัทรวม และบริษัทรวมคาของบริษัท  

• คณะกรรมการสรรหาไดเปดเผยนโยบายและราย
ละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจำป 

 
ดานบรรษัทภิบาล  
• กำหนดนโยบายการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายการ

กำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้ง พิจารณา
ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
ทุกๆ ป พรอมเสนอปรับปรุงแกไขนโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี และเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ  

• จัดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการใหม สงเสริมให
กรรมการไดรับการอบรมและพัฒนาความรูอยาง 
ตอเนื่อง เพื่อชวยใหกรรมการสามารถทำหนาที่  
และกำกับดูแลกิจการของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ  

• พิจารณากำหนดหลักเกณฑในการสืบทอดผูบริหาร
ระดับสูง ตั้งแตระดับหัวหนาคณะผูบริหารดานตางๆ 
(UC) ที่รายงานตรงตอประธานเจาหนาที่บริหาร 
(CEO) เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
เปนประจำทุกป อยางนอยปละ 1 ครั้ง  

• จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป ของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการแตละชุด (รวม
ทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรม
การบรรษัทภิบาลและสรรหา) และกรรมการแตละ
คนตลอดจนทำหนาที่สอบทานผลการประเมินของ
คณะกรรมการแตละชุด และรายงานผลตอคณะ
กรรมการบริษัท  

• จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประธาน 
เจาหนาที่บริหาร (CEO) เปนประจำทุกป และรายงาน
ผลตอคณะกรรมการบริษัท  

• วาจางที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเปนอิสระ เพื่อให
ความเห็น หรือคำแนะนำตามความจำเปนตามระเบียบ
ขอบังคับของบริษัท  

• พิจารณาทบทวน และประเมินความเพียงพอของ
กฎบัตรนี้ และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง  

• รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญใหคณะกรรมการ
บริษัทรับทราบเปนประจำ รวมทั้งประเด็นสำคัญ
ตางๆ ที่คณะกรรมการบริษัทควรไดรับทราบ  

• ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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(4) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 
  คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการ

อยางนอย 5 คน ที่มีประสบการณและคุณสมบัติ
เหมาะสม โดยใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้ง
ประธานคณะกรรมการบริหาร และเลขานุการคณะ
กรรมการบริษัททำหนาที่เปนเลขานุการของคณะ
กรรมการบริหาร เวนแตคณะกรรมการบริหารจะ
มอบหมายเปนอยางอื่น 

 
  กรรมการบริหารตองเปนบุคคลที่มีความรู ความ

สามารถ มีความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรมในการ

ดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู 
ความสามารถ และปฏิบัติหนาที่ใหแกบริษัทได รวม
ถึงตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม
กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ กรรมการบริหารไมสามารถ
ประกอบกิจการ เขาเปนหุนสวน หรือเขาเปน
กรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอยางเดียวกัน และ
เปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท ไมวาจะทำเพื่อ
ประโยชนของตนเอง หรือประโยชนของบุคคลอื่น 
เวนแตจะไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการจำนวน 5 ทาน โดยมีรายนามดังตอไปนี้ 
 
 ชื่อ - นามสกุล ตำแหนง  

1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานคณะกรรมการบริหาร  
2. นายเกว็ก บัค ไช กรรมการบริหาร  
3. นายไพบูลย ภานุวัฒนวงศ กรรมการบริหาร  
4. นายเอนก พนาอภิชน กรรมการบริหาร  
5. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ กรรมการบริหาร 

 
หมายเหตุ นายฟลิป เชียง ชอง แทน ไดลาออกจากตำแหนงกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เปนตนไป 
 

 คณะกรรมการบริหารตองมีการประชุมอยางนอย
เดือนละ 1 ครั้ง โดยตองมีกรรมการบริหารมาประชุมเกิน
กวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารที่คณะกรรมการ
บริษัทแตงตั้งจึงจะเปนองคประชุม ในป 2560 มีการ
ประชุมจำนวนทั้งสิ้น 15 ครั้ง และรายงานตอคณะ
กรรมการบริษัท (โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ “การเขา
ประชุมคณะกรรมการชุดยอยในป 2560”) 
 
ขอบเขตและอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร  
 คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอำนาจหนาที่เปนลาย
ลักษณอักษรเปนไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
บริหาร ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้  
• พิจารณาและนำเสนอเปาหมาย แผนธุรกิจ และงบ

ประมาณของบริษัทตอคณะกรรมการบริษัท กำกับ
ดูแลการดำเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามวิสยัทัศน 
พันธกิจ กลยุทธ และนโยบายของคณะกรรมการ
บริษัท กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับของบริษัท 
และเงื่อนไขพันธะสัญญาที่ผูกพันบริษัท  

• กำหนดแนวทางการดำเนินการ การพัฒนา และการ
ขยายธุรกิจใหเปนไปตามแนววิสัยทัศน พันธะกิจ 
กลยุทธ นโยบาย และมติของคณะกรรมการบริษัท  

• กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน
ของบริษัท และรายงานผลการดำเนินงาน พรอมวิธี
แกไขถาผลประกอบการไมเปนไปตามเปาหมายให
กรรมการบริษัทรับทราบเปนประจำทุกเดือน  

• แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม  
• พิจารณาและใหความเห็นแกคณะกรรมการบริษัท

เกี่ยวกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท  
• พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเกี่ยวกับการ

ลงทุนและจำหนายทรัพยสิน การบริหารทรัพยากร
บุคคล การเงินและการบริหารเงิน การบริหารงาน
ทั่วไป และรายการอื่นใดที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท 
ภายในขอบเขตอำนาจที่ ได รับอนุมัติ จากคณะ
กรรมการบริษัท  

• แตงตั้งผูบริหารบริษัท เพื่อปฏิบัติหนาที่ทุกตำแหนง
ตามอำนาจบริหารบุคคล และกลั่นกรองแตงตั้ง 
ผูบริหารระดับสูง (UC) ขึ้นไป เพื่อขออนุมัติตอคณะ
กรรมการ  

• พิจารณาและใหความเห็นตอเรื่องที่ตองผานการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเวนในกิจกรรม
ใดๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ไดมอบหมายใหคณะ
กรรมการชุดอื่นเปนผูดำเนินการไวแลว  
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• พิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยง และ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัท  

• คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจชวงใหผูบริหาร 
หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีอำนาจในการดำเนินการ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการ
บริหารพิจารณาเห็นสมควรได การอนุมัติรายการของ
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ การมอบอำนาจชวง
ตองไมเปนการอนุมัติรายการที่ เกี่ยวโยงกัน หรือ
รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือ
รายการที่คณะกรรมการบริหารมีสวนไดเสีย ตามที่
กำหนดในขอบังคับของบริษัท และตามที่กำหนดโดย
คณะกรรมการบริษัท และหนวยงานกำกับดูแล  

• วาจางที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเปนอิสระ เพื่อให
ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเปน  

• มีอำนาจเชิญฝายจัดการ ผูบริหาร หรือบุคคลใดที่
เกี่ยวของของบริษัทมาใหความเห็น เขารวมประชุม
หรือใหขอมูลที่เกี่ยวของตามที่จำเปน  

• รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของคณะกรรมการ
บริหาร ใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบเปนประจำ
ทุกเดือน ในวาระการรายงานของประธานคณะ
กรรมการบริหาร  

• ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และประเมิน
ความเพียงพอของกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร
เปนประจำทุกป โดยอยูภายใตการดูแลของคณะกรรม
การบรรษัทภิบาลและสรรหา  

• ดำเนนิการอืน่ๆ ใด หรอืตามอำนาจและความรบัผดิชอบ 
ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหนาที่ใหเปน
คราวๆ ไป 

 
(5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Committee) 
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบดวย

กรรมการไมนอยกวา 7 คน และไมมากกวา 15 คน 
โดยเปนกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงที่มี
ความรู ความสามารถ ซื่อสัตย และอุทิศเวลาใหการ
บริหารและดำเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายดานการ
บริหารความเสี่ยงและสอดคลองกับการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัท มีหนาที่ในการกำกับและบริหารความ
เสี่ยงทั้งหมดในพื้นที่ที่ เกี่ยวของทางดานการเงิน  
การพาณิชย กฎหมาย ตรวจสอบภายใน การกำกับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ การกำกับดูแลกิจการ  
การปฏิบัติงาน เทคโนโลยีสานสนเทศ ความยั่งยืน 
อุตสาหกรรม และดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวยกรรมการจำนวน 13 ทาน โดยมี 
รายนามดังตอไปนี้ 

 
 ชื่อ - นามสกุล ตำแหนง  

1. นายไพบูลย ภานุวัฒนวงศ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
2. นายอนุวัฒน สงวนทรัพยากร (1) กรรมการบริหารความเสี่ยง  
3. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ กรรมการบริหารความเสี่ยง  
4. นายวิชัย กิตติวิทยากุล กรรมการบริหารความเสี่ยง  
5. นายธีระยุทธ บุญโชติ กรรมการบริหารความเสี่ยง  
6. นายธีรวัฒน กุสลางกูรวัฒน กรรมการบริหารความเสี่ยง  
7. นายเอกชัย ภัคดุรงค กรรมการบริหารความเสี่ยง  
8. นายประมุข ชัยวงศวุฒิกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง  
9. นายสุพจน ชินวีระพันธุ กรรมการบริหารความเสี่ยง  
10. นายภาวิษฏ งานสำเร็จ กรรมการบริหารความเสี่ยง  
11. นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง กรรมการบริหารความเสี่ยง  
12. นายสลิล จารุจินดา กรรมการบริหารความเสี่ยง  
13. นายคมสัน เสรีภาพงศ (2) กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 
หมายเหตุ (1) นายอนุวัฒน สงวนทรัพยากร ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ ที่ลาออกจากตำแหนง โดยมติ 
  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 มีผลตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เปนตนไป 
 (2) นายคมสัน เสรีภาพงศ ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2560  
  ประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 มีผลตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เปนตนไป 
 (3) นายประวินทร คุโรวาท ลาออกจากตำแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแตวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เปนตนไป 
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 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตองมีการประชุม
อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม  
โดยตองมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเขารวมประชุมไม
นอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงทั้งหมด จึงจะถือวาครบองคประชุม ในป 2560  
มีการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง และรายงานตอคณะ
กรรมการบริษัท (โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ “การเขา
ประชุมคณะกรรมการชุดยอยในป 2560”) 
 
ขอบเขตและอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง  
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขตอำนาจ
หนาที่เปนลายลักษณอักษรเปนไปตามคำสั่งแตงตั้งคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัท ดังนี้  
• กำหนดหลักเกณฑ นโยบาย และกระบวนการในการ

ประเมินและบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอ
บริษัทรวมทั้งทบทวนความเพียงพอของนโยบาย  
และระบบการบริหารความเสี่ยงเปนประจำทุกป  

• จัดใหมีกิจกรรมการประเมินความเสี่ยง จัดลำดับ
ความเสี่ยง พรอมทั้งกำหนดแนวทาง และกลยุทธการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อใหความเสี่ยงอยูในระดับที่
ยอมรับไดภายใตตนทุนที่เหมาะสม  

• ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงภายใตแนวทางและนโยบายที่ไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท  

• ดูแลสงเสริมใหผูบริหารและพนักงานใหมีความรู
ความเขาใจและรับทราบหนาที่ของตนในการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัท  

• รายงานตอคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจ
สอบ และคณะกรรมการบริหารอยางสม่ำเสมอเกี่ยว
กับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยง
ของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงตางๆ รวมถึงสิ่งที่
ตองดำเนินการปรับปรุงแกไขเพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบายและกลยุทธที่กำหนด  

• พิจารณาทบทวนขอบอำนาจและความรับผิดชอบ
เปนประจำทุกป และเสนอขออนุมัติการเปลี่ยนแปลง
ตอคณะกรรมการบริษัท 

 
(6) คณะกรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable 

Development Committee) 
  คณะกรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืนประกอบดวย

กรรมการบริษัทและกรรมการที่เปนผูบริหารระดับ
สูงรวมอยางนอย 5 คน ที่มีความรู ความสามารถ 
ซื่อสัตยสุจริต และอุทิศเวลาใหการบริหารและ 
ดำเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายดานการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนและสอดคลองกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท 
ซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดย
ประธานคณะกรรมการตองผานความเห็นชอบจาก
กรรมการและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
และใหผูอำนวยการสำนักสื่อสารองคทำหนาที่เปน
เลขานุการ เวนแตคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย
ใหเปนอยางอื่น 

 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืน ประกอบดวยกรรมการจำนวน 11 ทาน โดยมี 

รายนามดังตอไปนี้  
 ชื่อ - นามสกุล ตำแหนง  

1. นายไพบูลย ภานุวัฒนวงศ ประธานคณะกรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืน  

2. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ กรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืน  

3. นายธีระยุทธ บุญโชติ กรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืน  

4. นายธีรวัฒน กุสลางกูรวัฒน กรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืน  

5. นายเอกชัย ภัคดุรงค กรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืน  

6. นายสลิล จารุจินดา กรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืน  

7. นางกรรธิมา เอื้อวิทยา กรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืน  

8. นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง กรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืน  

9. นายภาวิษฏ งานสำเร็จ กรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืน  

10. นายสุพจน ชินวีระพันธุ (1) กรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืน  

11. นางสาวปยะนุช สุจปลื้ม (2) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืน  
หมายเหตุ (1) นายสุพจน ชินวีระพันธุ ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการการพัฒนาอยางยั่งยื่น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 
 (2) นางสาวปยะนุช สุจปลื้ม ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 
 (3) นายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ ลาออกจากตำแหนงกรรมการพัฒนาอยางยั่งยืน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 

 



142 รายงานประจำป 2560 

 คณะกรรมการการพัฒนาอยางยั่ งยืนตองมีการ
ประชุมอยางนอยปละ 2 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม 
โดยตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด จึงจะถือวาครบองค
ประชุม ในป 2560 มีการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 3 ครั้ง 
และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท (โปรดดูรายละเอียด
ในหัวขอ “การเขาประชุมคณะกรรมการชุดยอยในป 
2560”) 
 
ขอบเขตและอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการการพัฒนา
อยางยั่งยืน  
 คณะกรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืนมีขอบเขตอำนาจ
หนาที่ เปนลายลักษณอักษรเปนไปตามกฎบัตรคณะ
กรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัท ดังนี้  
• พิจารณาและกำหนดเปาหมาย นโยบาย กลยุทธ 

ตลอดจนแผนดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนที่
สอดคลองกับการดำเนินธุรกิจทั้งในดานเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอมขององคกร  

• กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน ตลอดจนผูรับผิด
ชอบในแตละดานอยางชัดเจน  

• กำกับดูแลใหมีการปฏิบัติตาม นโยบาย กลยุทธ 
แผนการดำเนินงานการพัฒนาอยางยั่งยืน ผานคณะ
ทำงานการพฒันาอยางยั่งยืน  

• กำหนดประเด็นสำคัญและใหความเห็นตอคณะ
กรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ที่สอดคลองกับกรอบแนวทางในการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดีของบริษัท เพื่อขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัท  

• มีอำนาจหนาที่ ในการขอขอมูลจากหนวยงานที่
เกี่ยวของและมีอำนาจในการเชิญผูที่มีสวนเกี่ยวของ
มาประชุมหรือใหขอมูลที่เกี่ยวของตามที่จำเปน  

• มีอำนาจหนาที่ในการแตงตั้งคณะทำงานการพัฒนา
อยางยัง่ยนื (SDWG) เพือ่รวมรบัผดิชอบและดำเนนิงาน
ในดานตางๆ เพื่อขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัท  

• พิจารณาใหคำแนะนำและพิจารณาอนุมัติรายงานการ
พัฒนาอยางยั่งยืนเพื่อขออนุมัติตอคณะกรรมการ
บริษัท  

• รายงานการดำเนินงานใหคณะกรรมการบริษัททราบ
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานสรุปการดำเนิน
งานตอนสิ้นปงบประมาณ  

• ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และการปฏิบัติ
งานโดยรวมของคณะกรรมการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ทั้งคณะ ตลอดจนประเมินความพอเพียงของกฎบัตรนี้ 
เปนประจำทุกป  

• ดำเนินการอื่นๆที่เห็นสมควร เพื่อใหการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนของบริษัทบรรลุตามเปาหมายที่กำหนด หรือ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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การประชุมคณะกรรมการชุดยอยในป 2560  
  การเขารวมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)  
 คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ 
 ตรวจสอบ กำหนด บรรษัทภิบาล บริหาร บริหาร พัฒนา 
  คาตอบแทน และสรรหา  ความเสี่ยง อยางยั่งยืน  

1. ศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี 12/12  

2. นางชรินทร วงศภูธร 12/12 3/3  

3. ศาสตราจารยสำเรียง เมฆเกรียงไกร 12/12 3/3 3/3  

4. นางภัทรียา เบญจพลชัย 11/12  3/3  

5. นายสมประสงค บุญยะชัย  

6. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ (1)  1/1  15/15  

7. นายฟลิป เชียง ชอง แทน (2) (3)  2/2 1/1 7/8  

8. นายเกว็ก บัค ไช (4)   2/2 14/15  

9. นายเอนก พนาอภิชน    15/15  

10. นายไพบูลย ภานุวัฒนวงศ    15/15 2/4 3/3  

11. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ    15/15 4/4 3/3  

12. นายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ (5)     3/4 1/3  

13. นายวิชัย กิตติวิทยากุล     3/4  

14. นายธีระยุทธ บุญโชติ     4/4 3/3  

15. นายธีรวัฒน กุสลางกูรวัฒน     3/4 2/3  

16. นายเอกชัย ภัคดุรงค     4/4 3/3  

17. นายประมุข ชัยวงศวุฒิกุล     3/4  

18. นายสุพจน ชินวีระพันธุ (6)     3/4 2/3  

19. นายภาวิษฏ งานสำเร็จ     0/4 0/2  

20. นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง     3/4 2/3  

21. นายสลิล จารุจินดา     3/4 3/3  

22. นายประวินทร คุโรวาท (7)     4/4  

23. นางกรรธิมา เอื้อวิทยา      2/3  

24. นางสาวปยะนุช สุจปลื้ม (8)      2/3 
 
หมายเหตุ (1) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการกำหนดคาตอบแทน แทนนายฟลิป เชียง ชองแทน ที่ลาออกจากตำแหนง  
  โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 มีผลตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2560  
  เปนตนไป 
 (2) นายฟลิป เชียง ชอง แทน ไดลาออกจากตำแหนงกรรมการกำหนดคาตอบแทน และกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแตวันที่ 30  
  มิถุนายน 2560 เปนตนไป 
 (3) นายฟลิป เชียง ชอง แทน ไดลาออกจากตำแหนงกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา โดยมีผลตั้งแตวันที่ 29 มีนาคม 2560 เปนตนไป 
 (4) นายเกว็ก บัค ไช ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการกำหนดคาตอบแทน แทนนายฟลิป เชียง ชอง แทน ที่ลาออกจากตำแหนง โดยมติที่ 
  ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 มีผลตั้งแตวันที่ 29 มีนาคม 2560 เปนตนไป 
 (5) นายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ ลาออกจากตำแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแตวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เปนตนไป 
 (6) นายสุพจน ชินวีระพันธุ ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 เปนตนไป 
 (7) นายประวินทร คุโรวาท ลาออกจากตำแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแตวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เปนตนไป 
 (8) นางสาวปยะนชุ สจุปลืม้ ไดรบัการแตงตัง้เปนกรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการการพฒันาอยางยัง่ยนื เมือ่วนัที ่25 เมษายน 2560  
  เปนตนไป 
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2.3 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการ และผูบริหาร 
 ระดับสูง 

 
(1) การสรรหากรรมการอิสระ 
  หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ รวมถึง

คุณสมบัติ และกระบวนการสรรหา ไดเปดเผยไวแลว
ใน หมวดที่ 5 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการ > 1. โครงสรางและองคประกอบของคณะ
กรรมการ > 1.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

 
(2) การสรรหากรรมการ และผูบริหาร  
 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการบรรษัท
ภิบาลและสรรหาเพื่อทำหนาที่ในการพิจารณาคัดเลือก 
และกลั่นกรองบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ เพื่อการคัด
เลือกและเสนอแตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการตาม
นโยบายการสรรหากรรมการของบริษัท โดยในการ
พิจารณาคัดเลือกจะคำนึงถึงสัดสวน จำนวน ความหลาก
หลาย และองคประกอบของคณะกรรมการที่ เหมาะ
สมในดานตางๆ โดยจะพิจารณาจากทักษะ และความรู
ความชำนาญเฉพาะดานของคณะกรรมการบริษัทที่
ตองการเพิ่มเติมและสอดคลองกับกลยุทธในการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัท รวมถึงตองเปนผูที่พรอมในการอุทิศ
เวลาในการปฏิบัติหนาที่กรรมการบริษัทอยางเต็มที่ และ
ตองไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย และหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยมีหลัก
เกณฑการสรรหา รวมถึงขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการ 
ดังนี้  
1. กำหนดหลักเกณฑ - คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

และสรรหาจะพิจารณาสรรหากรรมการโดยมีการจัด
ทำ Board Skill Matrix เพื่อใชเปนเกณฑการพิจารณา
คุณสมบัติของกรรมการที่ตองการสรรหา โดย
พิจารณาจากทักษะที่จำเปนซึ่งยังขาดอยูในคณะ
กรรมการบริษัท และสอดคลองกับกลยุทธในการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัท  

2. วิธีการสรรหา - พิจารณาสรรหาบุคคลโดย  
• เปดโอกาสใหคณะกรรมการแตละทานเสนอชื่อ

บุคคลที่พิจารณาแลวเห็นวาเปนผูที่เหมาะสม  
• เปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอชื่อบุคคลที่

เห็นสมควรไดรับการพิจารณาผานทางเว็บไซต
ของบริษัทลวงหนากอนวันประชุมสามัญผูถือหุน 
โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่บริษัทกำหนด 

 
  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ทางบริษัทไดแจง 

ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและผูถือหุน

ทราบวา ไดพนกำหนดระยะเวลาการเสนอรายชื่อ
บุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทแลว 
ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลที่ เห็น
สมควรและมีคุณสมบัติเหมาะสมไดรับเลือกตั้งเปน
กรรมการบริษัทแตอยางใด  
• ใหบริษัทที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search 

Firm) ชวยคัดกรองผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  
• ใหเลขานุการบริษัท นำรายชื่อผูที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสม ตามที่ปรากฏอยูในฐานขอมูลกรรมการ 
(Director Pool)ของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ทำเนียบกรรมการ (กรรมการอาชีพ) ของสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มาประกอบ
การพิจารณา  

3. การคัดเลือก - คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา จะทำการประเมินคุณสมบัติเบื้องตนของ
บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ และคัดเลือกผูที่พิจารณา
แลวเห็นวาเหมาะสม  

4. การแตงตั้ง - คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
จะเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอตอ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ 
กอนนำชื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้งเปน
รายบุคคล ในกรณีแตงตั้งกรรมการที่ถึงคราวตอง
ออกตามวาระ และแตงตั้งกรรมการใหม 

 
 สำหรับกรณีที่ตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากออกตามวาระ ใหเสนอตอที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาแตงตั้งแทน 
 
 อยางไรก็ดี การเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผูถือหุน 
มีหลักเกณฑและวิธีการ ซึ่งเปนไปตามขอบังคับของ
บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้  
1. ในการประชุมสามัญประจำปทุกครั้ง กรรมการตอง

พนจากตำแหนงตามวาระเปนจำนวน 1 ใน 3 โดยให
กรรมการที่อยูในตำแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจาก
ตำแหนง และกรรมการที่ออกตามวาระนี้อาจถูกเลือก
เขามาดำรงตำแหนงตอได  

2. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ
และวิธีการดังตอไปนี้  
2.1 ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจำนวนหุน

ที่ถือ  
2.2 ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมด

ตามขอ 2.1 เพื่อที่จะเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ
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หลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีที่ เลือกตั้ง
บุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียง
ใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได  

2.3 บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจำนวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 
ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลำดับ 
ถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปน
ประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด  

3. กรณีที่ตำแหนงกรรมการว างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากออกตามวาระดังกลาว ใหคณะกรรมการมี
มติดวยคะแนนไมนอยกวา 3 ใน 4 ของกรรมการที่
เหลืออยูเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและ
ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 68 แหงพระราช
บัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เขามาเปน
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว 
ถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลืออยูไมถึงสอง
เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยู
ในตำแหนงกรรมการไดเพียงวาระที่ยังเหลืออยูของ
กรรมการที่ตนแทน 

 
 การสรรหาและแตงตั้งผูบริหาร 
 สำหรับการสรรหาและแตงตั้งผูบริหาร ไดเปดเผยไว
แลวใน หมวดที่ 5 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการขอ 11 การสืบทอดตำแหนงผูบริหาร 
 
2.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทยอยและ 

 บริษัทรวม 
 
 คณะกรรมการของบริษัทใชอำนาจในการกำกับดูแล
บริษัทยอยและบริษัทรวม โดยใชอำนาจหนาที่ในการ
บริหารงาน ตามวัตถุประสงค ขอบังคับ และมติที่ประชุม
ของผูถือหุนของบริษัท ซึ่งจะทำการบริหารงานผานที่
ประชุมคณะกรรมการ โดยการพิจารณาและอนุมัติ และ/
หรือ ใหอำนาจแกคณะกรรมการชุดยอยตางๆ และ/หรือ 
มอบอำนาจใหแกบุคคลใดแลวแตกรณี เพื่อการบริหาร
งาน โดยการสงตัวแทนไปนั้นจะตองเปนไปตามสัดสวน
การถือหุนของบริษัท อยางไรก็ตาม การดำเนินการ
บริหารนั้นจะตองอยูภายใตการกำกับดูแลของคณะ
กรรมการบริษัทซึ่งจะตองเปนไปดวยความซื่อสัตยสุจริต 
และรักษาผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนอยาง
สูงสุดเปนสำคัญ 
 

 คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลโดยการมอบ
อำนาจใหกรรมการ และ/หรือ ผูบริหาร เขาไปเปน
ตัวแทนของบริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวม โดยจะมี
มาตรการและขั้นตอนในการบริหารจัดการผานคณะ
กรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา จะทำการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่
จะดำรงตำแหนงเปนกรรมการ และ/หรือ ผูบริหาร แลว
แตกรณี ผานที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา เพื่อพิจารณาเลือกบุคคลที่เห็นสมควร แลวจึงนำ
เสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและแตงตั้ง
ใหเปนกรรมการบริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวมตอไป 
 
 ทั้งนี้ กรรมการ และ/หรือ ผูบริหาร ที่ไดรับการแตง
ตั้งดังกลาว จะตองดำเนินการบริหารงานใหเปนไปตาม
นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายไว โดยจะ
ตองยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ และ
นโยบายตางๆ ของบริษัท ที่ไดมีการวางไวอยางเครงครัด 
ซึ่งยึดถือผลประโยชนของผูถือหุน และบริษัทเปนหลัก 
โดยไมสามารถดำเนินการใดๆ อันขัดตอวัตถุประสงค 
และขอบังคับของบริษัท รวมถึงจะตองดำเนินการใหเปน
ไปตามระบบควบคุมภายใน อีกทั้งการดำเนินงานใน
กิจการบริหารจะตองเปนไปตามแบบแผนที่ดีโดยไมขัด
ตอนโยบายของบริษัทในเรื่องตางๆ อาทิเชน วิธีการ
ปฏิบัติในการออกเสียงในแตละวาระ ขั้นตอนการขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กลไกการกำกับดูแล 
การเปดเผยขอมูลสำหรับฐานะทางการเงินและผลการ
ดำเนินงาน การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได
มาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสิน รวมถึงระบบควบคุม
ภายในของบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจหลักและมีความ
เหมาะสม รัดกุม เพียงพอ ซึ่งการดำเนินการดังกลาวตอง
เปนไปตามหลักเกณฑ และหลักกฎหมายตางๆ ที่
เกี่ยวของ รวมถึงการกำกับดูแลที่ดี และแนวปฏิบัติที่ดี 
(Best Practice) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 
2.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 
 
 บริษัทมีนโยบายหามมิให ผูบริหาร และพนักงาน
ทุกระดับ นำขอมูลบริษัทไปเปดเผยหรือนำไปใชสวนตน 
หรือกระทำการที่อาจมีการขัดแยงทางผลประโยชน หาก
ฝาฝนบริษัทถือวาเปนความผิดอยางรายแรงและกำหนด
บทลงโทษขั้นสูงสุด 
 
 บริษัทยังกำหนดใหผูบริหาร และพนักงาน ซึ่งอยูใน
หนวยงานที่ทราบขอมูลภายในหลีกเลี่ยง หรืองดการซื้อ
ขายหลักทรัพยของบริษทัในชวงระยะเวลา 1 เดือน กอน



146 รายงานประจำป 2560 

การเปดเผยงบการเงินใหแกสาธารณชน นอกจากนี้ 
บริษัทไดใหความรูและความเขาใจแกผูบริหารในระดับ
ตางๆ เกี่ยวกับภาระหนาที่ในการรายงานการถือครอง
หลักทรัพยและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย
ของบริษัทตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอ
สำนั ก ง านคณะกรรมการกำกั บหลั กทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 รวมทั้ง บท
ลงโทษและตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย สวนการสนับสนุนขอมูลใหกับบริษัทใน
เครือ บริษัทไดกำหนดหลักเกณฑเพื่อปองกันการรั่วไหล
ของขอมูล เชน การขอหนังสือขอตกลงในการเก็บรักษา
ความลับและการหามถายขอมูลเอาสารโดยไมไดรับ
อนุญาต 
 
 ในป 2560 บริษัทไดจัดทำระเบียบวาดวยการจัดชั้น
ความลับและการจัดการขอมูล เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ
การบริหารจัดการขอมูลความลับของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงสรางความมั่นใจให
กับนักลงทุน ผูถือหุน คูคา และผูมีสวนไดเสีย ในการ
จัดการขอมูลใหมีความปลอดภัย และเปนแนวทางปฏิบัติ
ใหกับผูบริหาร พนักงาน และผูที่เกี่ยวของ ในการจัดการ
ขอมูลตามระดับชั้นความลับ นอกจากนี้ บริษัทยังมี 
นโยบายดานความปลอดภัยดานระบบสารสนเทศ  
เพื่อเปนแนวปฏิบัติควบคูกันไปอีกดวย 
 

2.6 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
 
 ในป 2560 บริษัทและบริษัทยอยไดจายคาตอบแทน
ผูสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
(1) คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fees) 
 
 บริษัทและบริษัทยอย ไดจายคาตอบแทนจากการ
สอบบัญชีใหแกสำนักงานสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท ทูช 
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ดังนี้  
 บริษัท คาตอบแทนจากการ 
  สอบบัญชี (ลานบาท)  
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 1.86 

บริษัทยอยและบริษัทรวม 5.74  
รวมคาสอบบัญชี 7.60 

Out-of-pocket 0.05  
รวมคาสอบบัญชีและ 7.65 

Out-of-pocket 

 
(2) คาตอบแทนอื่น (Non-Audit Fees) 
 
 บริษัทไดจายคาตอบแทนจากการตรวจสอบสำหรับ
กรณีเฉพาะเรื่อง และคาบริการใหคำปรึกษาดานอื่นที่ไม
เกี่ยวของกับงานสอบบัญชี ใหแกสำนักงานสอบบัญชี 
บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เปน
จำนวนเงิน 80,000 บาท 



บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 147 << << 

TRANSFORMATION TO THE DIGITAL ERA 

3. การควบคุมภายในและการบริหาร 
 จัดการความเสี่ยง 
 
3.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยว 
กับการควบคุมภายในของบริษัท 
 
ในป 2560 คณะกรรมการบริษัทไดประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในโดยใชแบบประเมินของ
สำนั ก ง านคณะกรรมการกำกั บหลั กทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ซึ่งจัดทำตามแนวความคิดของ 
The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission หรือ COSO ที่ไดปรับปรุง
โครงสรางของกรอบการควบคุมภายในเมื่อ เดือน
พฤษภาคม 2556 แลว เห็นวาบริษัทมีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิผลและมีการพัฒนาดานการ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจ
สอบไดแสดงความเห็นในหัวขอ “รายการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประจำป 2560” 
 
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
 
บริษัทไดจัดทำระบบควบคุมภายในตามแนวที่ ก.ล.ต. 
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเสนอแนะซึ่ง
สอดคลองกับมาตรฐานสากลของ COSO ที่กำหนดไว
เปนกรอบโครงสรางที่เชื่อมตอกันของการควบคุมภายใน 
(Internal Control Framework) โดยมีองคประกอบหลัก
ของโครงสรางดังกลาว 5 ประการ คือ 
 
1. สภาพแวดลอมของการควบคุมภายในองคกร: บริษัท

มีการแบงแยกบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการจาก
ฝายบริหารและไดสงวนสิทธิ์อำนาจเฉพาะของ
กรรมการไวชัดเจน ฝายบริหารไดจัดใหมีโครงสราง
สายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและ
ความรับผิดชอบที่ เหมาะสมเพื่อใหองคกรบรรลุ
วัตถุประสงคภายใตการกำกับดูแลของคณะกรรมการ
โดยยึดหลักการกำกับดูแลที่ดีดวยความมีคุณธรรม
และจริยธรรมตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจซึ่งไดรวมถึง
นโยบายของบริษัทในการตอตานการทุจริตทุกรูป
แบบ นอกจากนี้ บริษัทไดจัดใหมีการพัฒนาและ
รักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถอยางตอเนื่อง
รวมทั้งมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสืบทอด
ตำแหนงที่สำคัญ 

 

2. การประเมินความเสี่ยง: บริษัทไดจัดตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และไดทำการพัฒนาระบบบริหาร
ความเสี่ยงโดยการนำ Enterprise Risk Management 
Framework ของ COSO มาปรับใหเขากับธุรกิจ 
ของบริษัท และมีการประเมินความเสี่ยงและการ
บริหารจัดการความเสี่ยงอยางตอเนื่อง ซึ่งรวมถึงการ
ประเมินความเสี่ยงในเรื่องการทุจริต ซึ่งในป 2560 นี้ 
ทางบริษัทไดดำเนินการคลอบคลุมกระบวนการ 
การประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
สำหรับหนวยงานของบริษัทในตางประเทศเพื่อใหมี
ความสอดคลองกันทั่วทั้งองคกรแลว อีกทั้งไดเริ่ม 
มีการทบทวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทรวม 
ในเครือดวย 

 
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน: บริษัทไดสรางกลไกใน

การควบคุมใหกับผูบริหารโดยการพัฒนาระบบตางๆ 
ทั้งการนำเอาระบบการจัดการคุณภาพของ ISO  
มาปรับใชกับการควบคุมการปฏิบัติงานให เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการควบคุม
ภายในที่เนนผลในเรื่องความนาเชื่อถือของขอมูล 
ความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ การดูแลรักษา
ทรัพยสินของบริษัท และการปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบตางๆ ทั้งภายในและภายนอก นอกจากนี้ 
บริษัทยังจัดใหมีระบบควบคุมในดานบัญชีการเงิน 
การปฏิบัติการ การกำกับดูแลกิจการ และการควบคุม
ที่ เกี่ยวของกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
เหมาะสมและเพียงพอ นอกจากนี้ สำหรับป 2560 
บริษัทได เริ่มใชระบบการประเมินการควบคุม 
ดวยตนเอง (Control Self- Assessment :CSA) กับ
หนวยงานของบริษัทในตางประเทศเพื่อพัฒนา
กระบวนการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพและ
งายตอการติดตามเพื่อสอบทานมากยิ่งขึ้น 

 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร: บริษัทใหความสำคัญตอ

ระบบสารสนเทศและชองทางการสื่อสารทั้งภายใน
และภายนอกองคกร โดยการจัดทำอินทราเน็ตหรือ
เว็บไซตภายใน และเว็บไซตภายนอก สำหรับผูมีสวน
ไดเสียอ่ืนๆ กรณีพบสิ่งผิดปกติที่อาจนำไปสูการ
ทุจริตและคอรัปช่ัน บริษัทมีขอมูลที่เกี่ยวของและมี
คุณภาพเพื่อสนับสนุนใหการควบคุมภายในสามารถ
ดำเนินไปไดตามที่กำหนดไว 

 



148 รายงานประจำป 2560 

5. การติดตาม: ฝายบริหารจะทำหนาที่ในการติดตาม
การปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนที่ไดรับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลประกอบ
การใหคณะกรรมการบริษัททราบเปนประจำทุก
ไตรมาส สวนหนวยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงาน
ตามแผนการตรวจสอบที่จัดทำขึ้นบนพื้นฐานความ
เสี่ยงของบริษัทและรายงานผลการตรวจสอบให 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
ทราบเปนรายไตรมาสเชนกัน เวนแตจะพบสิ่งบอกเหตุ 
ซึ่งอาจนำไปสูการทุจริตที่มีมูลคาของรายการเกิน  
1 ลานบาท ตองรายงานใหทราบโดยพลัน 

 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท 
ไดทำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในดานตางๆ 5 องคประกอบ คือ การควบคุมภายใน
องคกร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน 
ระบบสารสนเทศการสื่อสารขอมูล ระบบติดตาม และ
หลักการขององคประกอบอีก 17 หลักการ พรอมแสดง
เหตุผลและคำอธิบาย ประกอบกับรายงานของหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน และรายงานของผูสอบบัญชีที่เกี่ยวของ
ในเรื่องนี้แลว เห็นวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน 
ที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล โดยเฉพาะการ
ปองกันและควบคุมของฝายบริหาร (Management 
Control) ที่สามารถปองกันความเสียหายจากการนำ
ทรัพยสนิของบริษัทไปใชหรือจำหนายจายโอนโดยมิชอบ 
การทำธุรกรรมตางๆ ไดรับการอนุมัติจากผูมีอำนาจ
จัดการ มีการบันทึกบัญชีที่ถูกตองครบถวนเพื่อใหงบการ
เงินมีความนาเชื่อถือ และมีระบบการจัดเก็บเอกสาร
สำคัญที่ทำใหกรรมการ ผูสอบบัญชี และผูมีอำนาจ 
ตามกฎหมายสามารถตรวจสอบไดภายในระยะเวลา 
อันควร 
 
อนึ่ง เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาระบบการควบคุมภายใน 
การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการมี
ประสิทธิผลและมีการปรับปรุงอยางตอเนื่องเพื่อชวยให
บริษัทสามารถบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวได บริษัทจึงกำหนด
เปนนโยบายใหมีสำนักตรวจสอบภายในที่เปนอิสระขึ้น
ตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและมีกฎบัตรที่ไดรับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบอยางชัดเจน 
รวมทั้งมีการทบทวนกฎบัตรฯ เปนประจำทุกปเพื่อให
สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน โดยในปจจุบันมี 
ผูตรวจสอบภายในที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพที่ไดรับการ
รับรองจากสถาบันผูตรวจสอบสากล เชน Certified 
Internal Auditor (CIA), Certified Information Systems 

Auditor (CISA) และ Certified Public Accountants 
(CPA) โดยผูตรวจสอบภายในสามารถเขาถึงขอมูลและ 
ทำการตรวจสอบในสวนงานตางๆ ไดโดยไมมีขอจำกัด
และสามารถรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ประธานคณะ
กรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่บริหารเพื่อให
เกิดการแกไข ปองกัน และปรับปรุงไดในระยะเวลาที่
เหมาะสม 
 
สำหรับป 2560 หนวยงานตรวจสอบภายในไดนำผลจาก
การบริหารความเสี่ยงของฝายบริหาร และการประเมิน
ความเสี่ยงของหนวยงานตรวจสอบภายใน มาปรับปรุง
แผนการตรวจสอบสำหรับป 2560 ถึงป 2564 โดยเนน
การใหความมั่นใจในดานความนาเชื่อถือของขอมูลและ
รายงานทางบัญชีและการเงิน ดานประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานและความคุมคาของ 
การใชทรัพยากร ดานวินัยในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ตางๆ และความมั่นคงปลอดภัยของทรัพยสิน ดานสาร
สนเทศและการสื่อสาร ดานการกำกับดูแลกิจการและ
การตอตานคอรัปชั่นและการทุจริตประเภทตางๆ 
 
นอกจากนี้ หนวยงานตรวจสอบภายในยังใหคำปรึกษา 
ในเรื่องการปรับปรุงระบบงานและระบบสารสนเทศ 
ที่ ฝ ายบริหารนำมาใช เพื่ อ เพิ่ มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบรรลุเปาหมายทางธุรกิจ เชน การ
พฒันาระบบคณุภาพตามขอกำหนดของ ISO ในบรษิทัยอย 
การประเมินกิจกรรมบริหารความเสี่ยง ระบบการ
ประเมินการควบคุมดวยตนเอง กิจกรรมกำกับดูแล 
และกิจกรรมตอตานการทุจริตและคอรัปชั่น การรวม
สอบสวนกรณีการกระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
สุดทายนี้ หนวยงานตรวจสอบภายในยังทำการพัฒนา 
ผูตรวจสอบภายในใหมีคุณสมบัติเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง 
ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของสถาบันผูตรวจ
สอบภายในสากลหรือ The Institute of Internal 
Auditors, USA ผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจ
สอบภายในและความรวมมือของผูบริหารทำใหประเด็น
ที่พบจากการตรวจสอบทั้งจากผูตรวจสอบภายในและ 
ผูสอบบัญชีไดถูกแกไขปรับปรุงแลวเสร็จตามเปาหมาย 
ที่วางไว 
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การบริหารความเสี่ยง 
บริษัทไดนำคูมือและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ
กลุมบริษัทอินทัชมาปรับใชให เหมาะสมกับสภาพ
แวดลอมของบริษัท โดยในป 2560 ไดมีการจัดทำแบบ
เรียนออนไลนเพื่อเผยแพรและใหความรูแกพนักงานใน
ระดับตางๆ รวมทั้งจัดสัมมนาในเชิงปฏิบัติการพรอมกับ
จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ประกอบดวย
ประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารที่เกี่ยวของใน
ระดับตางๆ 
 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังไดออกแบบขั้นตอน
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับหลัก
เกณฑของ COSO แนวทางของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยเริ่มนำมาปรับใหเขากับ
การกำหนดวิสัยทัศน การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้ง
ภายในและภายนอกในการตอบสนองวิสัยทัศน การ
กำหนดพันธกิจและวัตถุประสงค การกำหนดกลยุทธ 
และการกำหนดตัวช้ีวัดสำหรับแผนการปฏิบัติงานใน
ระดับตางๆ มีการประเมินวิเคราะหความเสี่ยงซึ่งอาจเกิด
ขึ้นและมีผลกระทบที่เปนสาระสำคัญพรอมทั้งมีการ
วางแผนบรรเทาความเสี่ยงรวมทั้งปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายใน โดยปที่ผานมา ไดมีการปรับปรุงระบบ
บริหารความเสี่ยงองคกรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมี
การใหแนบหลักฐานเพื่อยืนยันวามีการดำเนินการตาม
แผนบรรเทาความเสี่ยงจริง และจัดใหคณะกรรมการ
บริหารความ เสี่ ย ง ไดมี ก ารทบทวนบทเรี ยนจาก
ประสบการณของแตละแผนบรรเทาความเสี่ยงหลักที่ได

ดำเนินการมาทั้งสำเร็จหรือไมสำเร็จ ทั้งหมดนี้เพื่อใหฝาย
บริหารสามารถควบคุมและบริหารความเสี่ยงไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการติดตามผลเพื่อ
รายงานตอคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจ
สอบและคณะกรรมการบริษัทอยางเหมาะสมและดวยวิธี
การดังกลาวนี้ทำใหการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเปน
กระบวนการที่ไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่องจากทุก
ระดับ 
 
ในป 2560 บริษัทยอยที่อยูในตางประเทศมีการประเมิน
และบริหารจัดการความเสี่ยงครบทุกบริษัทและเริ่มมีการ
ทบทวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทรวมอื่นที่บริษัท
ไดถือหุนเกินกวารอยละ 20 ไดแก บริษัท ลาว เทเลคอมมิ
วนิเคชั่นส จำกัด และบริษัท ซีเอสลอคอินโฟ จำกัด 
(มหาชน) เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและกระบวนการ
จากสวนกลางอันจะทำใหการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง
องคกรมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
3.2 ความเห็นของสำนักตรวจสอบภายใน และ 
ผูสอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
 
หนวยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งบริษัท ดีลอยท ทูช 
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเปนผูตรวจสอบงบ
การเงินประจำป 2560 ของบริษัท ไดใหความเห็นวาไม
พบขอบกพรองที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบควบคุม
ภายในดานรายงานทางการเงินของบริษัทแตอยางใด 
ระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอ
และมีประสิทธิผล 
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3.3 หัวหนางานตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  
และหัวหนางานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท  
(Compliance) 
 
(1) หัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัทในระหวางป

คือ นาย ประวินทร คุโรวาท ดำรงตำแหนงผูชวย
กรรมการผูอำนวยการ สวนงานตรวจสอบภายใน 
โดยไดทำหนาที่นี้ตั้งแตเดือน พฤษภาคม 2558 ถึง
เดือนพฤศจิกายน 2560 และนายนายจิโรจน ศรีนาม
วงศ ดำรงตำแหนงหัวหนาตรวจสอบภายในและ 
รักษาการผูชวยกรรมการผูอำนวยการสวนงานตรวจ
สอบภายใน ระหวางเดือนธันวาคม 2560 ถึงปจจุบัน 
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรวาหัวหนา
สวนงานตรวจสอบภายในที่ไดรับแตงตั้งและดำรง
ตำแหนงดังกลาวเปนผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งใน
ดานวุฒิการศึกษา คุณวุฒิดานวิชาชีพ ประสบการณ
ในการทำงาน รวมถึงการอบรมที่ เกี่ยวของอยาง
เหมาะสมเพียงพอสำหรับการปฏิบัติหนาที่หัวหนา
งานตรวจสอบภายในของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 หัวหนางานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
(compliance) คือ นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง 
ซึ่งปจจุบันดำรงตำแหนงผูชวยกรรมการผูอำนวยการ 
สำนักประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท 
เปนผูรับผิดชอบดูแลในสวนงานดังกลาว 

 
(2) กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไดระบุ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การแตงตั้ง ถอดถอน โยกยาย 
การใหความดีความชอบ และการเลิกจางหัวหนา
หนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของบริษัท
นั้น จะตองไดรับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะ
กรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยเปนไปตาม
ขอบเขตและอำนาจหนาที่ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งไดมีการสอบทานและปรับปรุงเปน
ประจำทุกป 
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รายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของ

รายการ 
 
ในป 2560 บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
(บริษัท) มีรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน 
โดยแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอที่ 5 ใน 
งบการเงินประจำป 2560 ซึ่งตรวจสอบแลวโดยผูตรวจ
สอบบัญชีรับอนุญาต ไดสรุปรายการกับบุคคลและกิจการ
ที่เกี่ยวของกันในการทำรายการดังกลาววา รายการที่
บริษัทมีกับบริษัทในกลุมอินทัช และกลุม Singtel เชน 
บริษัทยอย การรวมคา ผูบริหาร และกิจการอื่นที่อินทัช 
Singtel และบริษัท มีอิทธิพลอยางมีสาระสำคัญ ไมวาจะ
ทางตรงหรือทางออม จะแสดงเปนรายการกับบุคคล 
หรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัท 
 
บริษัทคิดราคาซื้อขายสินคาและบริการกับกิจการที่
เกี่ยวของกันตามสัญญาและเงื่อนไขทางการคาโดยปกติ
เชนเดียวกับบุคคลภายนอก สำหรับรายการที่มีนัยสำคัญ
และตองดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งรายการดังกลาว
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายการและได 
ใหความเห็นวาเปนรายการที่สมเหตุสมผลและเปน
ประโยชนตอบริษัท 

 
มาตรการขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการ

ระหวางกัน 
 
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เปนบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีเปาหมายในการ
ประกอบการเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน มี 
นโยบายการเปดเผยขอมูลใหแกนักลงทุนอยางเพียงพอ 
รวมทั้งยึดถือปฏิบัติตามระเบียบ ขอกำหนด และกฎหมาย
ตางๆ ในประเทศที่บริษัทประกอบการอยู ดังนั้น เพื่อ
ใหการดำเนินการเกี่ยวกับรายการระหวางกลุมบริษัทกับ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเปนไปอยางโปรงใส  
ลดความขัดแยงทางผลประโยชนและสอดคลองกับหลัก
การกำกับดูแลกิจการที่ดี และเปนไปตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ และขอบังคับของหนวยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวของ 
เชน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สำนักงานคณะ

กรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในอันที่
จะทำใหผูลงทุนมีขอมูลอยางเพียงพอตอการใชดุลยพินิจ
ในการตัดสินใจลงทุนได บริษัทจึงกำหนดแนวทางการ
ทำรายการระหวางกลุมบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน เพื่อเปนเกณฑในการพิจารณาทำรายการ 
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
การทำรายการระหวางกันของบริษัท และบริษัทยอย กับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง บริษัทจะพิจารณาดำเนินการ
เสมือนหนึ่งทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s length 
basis) เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทโดยจะตองมี
เงื่อนไขการคาที่มีราคาและเงื่อนไขที่เปนธรรมและไมกอ
ใหเกิดการถายเทผลประโยชน ในกรณีที่ไมชัดเจนวาราคา
ระหวางกันเขาขาย Arm’s length basis หรือไม จะตองนำ
เสนอรายการดังกลาวหารือตอคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อขอความเห็นชอบกอนทำรายการ 
 
บริษัทมีการมอบอำนาจอนุมัติวงเงินแกผูบริหารตาม
ลำดับขั้น โดยจะกำหนดอำนาจของผูมีสิทธิอนุมัติตาม
วงเงินที่กำหนด อยางไรก็ตาม บริษัทหามมิใหกรรมการ
และผูบริหารที่มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนโดยสวนตัวเปนผูอนุมัติทำรายการที่เกี่ยว
โยงกันซึ่งตนมีสวนไดเสีย และกรรมการที่มีสวนไดเสีย
ในการตกลงเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกันตองไมเขารวม
ประชุมและไมมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบทำหนาที่สอบทานการทำรายการ
ระหวางบริษัท หรือบริษัทยอยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
และใหดำเนินการตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย อยางไรก็ตาม การทำรายการระหวาง
บริษัทกับบริษัทที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสัดสวน
การถือหุนต่ำกวารอยละ 10 จะไมผานการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคลองกับประกาศ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยการ
เขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน 
 
การทำรายการระหวางกันพึงกระทำไดตามปกติเนื่องจาก
เปนการทำรายการตามปกติธุรกิจและตามเงื่อนไขการคา
โดยทั่วไปเสมือนลูกคาภายนอกทั่วไปโดยปกติ รวมทั้ง
ราคาหรือคาตอบแทนอยูในกรอบซึ่งตองไดรับอนุมัติ
ตามระเบียบปฏิบัติทางการเงินของบริษัทและตอง
ทบทวนกระบวนการคัดเลือกผูขายและผูผลิต (Vendor 



152 รายงานประจำป 2560 

selection process) อยูเสมอ เพื่อใหแนใจวาบริษัท ไดเปด
โอกาสแกผูประกอบการนอกกลุม ซึ่งอาจใหผลประโยชน
แกบริษัทมากกวา และเปนแหลงภายนอกสำหรับการ
เปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขทางการคา 
 
บริษัททำการเปดเผยขอมูลรายการระหวางกันโดย 
ยึดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 24 
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวของกัน และตามระเบียบปฏิบัติของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด 
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้
ฝายกฎหมายและกำกับดูแล (Legal and Compliance) 
และฝายบัญชีจะนำเสนอรายการที่ เกี่ยวโยงกันหรือ
รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้น 
เขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit 
Committee) เพื่อสอบทานและใหความเห็นตอความ
จำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการวาเปนไปเพื่อ
ประโยชนสูงสุดของบริษัทหรือไม กอนรายงานตอคณะ
กรรมการบริษัทตอไป นอกจากนี้ ฝายบัญชีจะนำเสนอ
รายการระหวางกนัทกุๆ เดอืนเพือ่ใหเปนไปตามหลกัเกณฑ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 

นโยบายหรือแนวโนมการทำรายการระหวาง

กันในอนาคต 
 
ในอนาคตบริษัทอาจมีความจำเปนที่จะตองเขาทำรายการ
ระหวางกัน ทั้งที่เปนรายการทางการคาตามปกติธุรกิจ
และรายการที่ไมเปนไปตามการคาปกติธุรกิจ โดยการเขา
ทำรายการดังกลาวจะตั้งอยูบนเงื่อนไข ราคาที่สมเหตุสม
ผล และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะ
ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ห ม า ย ว า ด ว ย ห ลั ก ท รั พ ย แ ล ะ
ตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือขอ
กำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการ
ปฏิบัติตามขอกำหนดและปฏิบัติเกี่ยวกับการเปดเผย
ขอมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือ
จำหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน
และบริษัทยอย บริษัทจะทำการเปดเผยรายการระหวาง
กันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจ
สอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท 
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ขอมูลป 2560 
 
ในรอบป 2560 บริษัท และบริษัทยอยมีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกับบริษัท และบริษัทยอย โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
   มูลคารายการระหวางกัน 

 บริษัทที่เกี่ยวของ/ ลักษณะรายการ สำหรับปสิ้นสุด เหตุผลและความจำเปน 

 ความสัมพันธกับบริษัท  31 ธ.ค. 2560  ของการทำรายการ 

   (ลานบาท)  

   งบการเงินรวม  
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จำกัด  1. คาใชจาย   

(มหาชน) (อินทัช) / เปนผูถือหุน  - คาบำรุงรักษาระบบ 0.37 บริษัทใชบริการ การบำรุงรักษา 

ใหญของบริษัท ถือหุน 41.14%   สารสนเทศ  ระบบสารสนเทศที่ดำเนินการ 

และมีกรรมการรวมกัน  - คาใชจายอื่น 0.07 โดยอินทัช เพื่อใหระบบการจัดการ 

- ประกอบธุรกิจดานการลงทุน     สอดคลองกับนโยบายของกลุม 

 โดยการเขาถือหุนและเขาไป     บริษัท 

 บริหารงานในบริษัทตางๆ 
 
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด  1. รายได 

(มหาชน) (ซีเอสแอล) / เปน  - รายไดจากการให 6.92 บริษัทยอย (ทีซี บรอดคาสติ้ง) มี 

บริษัทยอยทางออม (บริษัทยอยของ    บริการสงสัญญาณ  รายไดจากการรับจางดำเนินการให 

ดีทีวี) ของบริษัท โดยถือหุนอยู   โทรทัศนผาน  บริการสงสัญญาณโทรทัศนผาน 

รอยละ 42.07 และมีกรรมการรวมกัน   ดาวเทียม  ดาวทยีม โดยคดิคาบรกิารตามสญัญา 

- ประกอบธุรกิจใหบริการศูนย  - เงินปนผลรับ 110.04 และเงื่อนไขทางการคาโดยปกติ 

 ขอมูลอินเตอรเน็ต และบริการ     เชนเดียวกับบุคคลภายนอก 

 รับ-สงผานดาวเทียมเพื่อการ 2. คาใชจาย  

 สื่อสาร  - บริษัทใชบริการที่ 1.96 บริษัทใชบริการที่เกี่ยวของกับการ 

(บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค   เกี่ยวของกับการ  พัฒนาแอพพลิเคชั่น ซึ่งเปนการ 

จำกัด (เอดับบลิวเอ็น) เขาถือหุนใน   พัฒนาแอพพลิเคชั่น  ดำเนินธุรกิจปกติ โดยจายคาบริการ 

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด     ตามสัญญาและเงื่อนไขทางการคา 

(มหาชน) ผานการทำคำเสนอซื้อ     ปกติเชนเดียวกับบุคคลภายนอก 

หลักทรัพย คิดเปนรอยละ 80.10    

ของหุนที่ออกและชำระแลวของ  - กลุมบริษัทจาย 1.36 กลุมบริษัทใชบริการอินเทอรเน็ต 

ซีเอสแอล (ขอมูล ณ วันที่ 23   คาบรกิารอนิเทอรเนต็  และอื่นๆ ซึ่งเปนการดำเนินธุรกิจ 

มกราคม 2561 จากแบบรายงาน   และอื่นๆ  ปกติ โดยจายคาบริการตามสัญญา 

ผลการเสนอซื้อหลักทรัพย (แบบ     และเงื่อนไขทางการคาปกติเชน 

256-2) ของเอดับบลิวเอ็น ที่นำสงตอ 3. ลูกหนี้การคา และ 9.56 เดียวกับบุคคลภายนอก 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับ  รายไดคางรับ 

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) 4. เจาหนี้การคา 2.04 
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   มูลคารายการระหวางกัน 

 บริษัทที่เกี่ยวของ/ ลักษณะรายการ สำหรับปสิ้นสุด เหตุผลและความจำเปน 

 ความสัมพันธกับบริษัท  31 ธ.ค. 2560  ของการทำรายการ 

   (ลานบาท)  

   งบการเงินรวม  
บริษัท ไอ.ที. แอพพลิเคชั่นส แอนด  1. คาใชจาย 

เซอรวิส จำกัด (ไอทีเอเอส) / มีอินทัช  - กลุมบริษัทใชบริการ 5.60 กลุมบริษัทใชบริการโปรแกรม 

ถือหุนอยู 99.99%   ดานโปรแกรม  คอมพิวเตอรเพื่อประมวลผลทาง 

- ใหบริการโปรแกรมคอมพิวเตอร    คอมพิวเตอรเพื่อ  บัญชีรวมถึงการใหคำปรึกษาซึ่ง 

 และบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง   ประมวลผลบัญชี  เปนการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดย 

    และบริการดานการ  คิดคาบริการใกลเคียงกับราคาของ 

    ใหคำปรึกษา  บริษัทอื่นที่ใหบริการในลักษณะ 

      เดียวกัน 

  2. เจาหนี้การคาและ 0.31 

   คาใชจายคางจาย 

  3. เจาหนี้อื่น 0.71 
 
บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเมนท พีทีอี  1. รายไดอื่น 

ลิมิเต็ด (เชน)/ บริษัทถือหุนใน เชน   - ดอกเบี้ยรับ 89.96 บริษัทใหความชวยเหลือทางการเงิน 

รวมกับ Asia Mobile Holdings      ในรูปแบบของเงินใหกูยืม อัตรา 

Pte Ltd (เอเอ็มเอช)     ดอกเบี้ยที่เรียกเก็บถูกคำนวณจาก 

ในสัดสวน 51%: 49%     ตนทุนการกูยืมที่เกิดขึ้นจริงบวก 

- เปนบริษัทถือเงินลงทุนในธุรกิจ     ดวยสวนตาง เสมือนทำรายการกับ 

 ใหบริการโทรคมนาคม     บุคคลภายนอก 
 

   - บริษัทรับจางให 8.07 เปนนโยบายในการกำกับดูแล 

    คำปรึกษา โดยเชน  บริษัทยอยของบริษัท เพื่อใหการ 

    ตองจายคาที่ปรึกษา  ควบคุมเปนประโยชนสูงสุด 

    และบริหารงานเปน 

    รายเดือนโดยคา 

    บริการกำหนดจาก 

    ตนทุนของผูบริหาร 

    และพนักงานที่ให 

    คำปรึกษาและ 

    บริหารงานเพื่อ 

    สนับสนุนการดำเนิน 

    ธุรกิจของบริษัท 

    ในกลุม 
 

  2. เงินใหกูยืมระยะยาว 1,956.73 

  3. ลูกหนี้อื่น 90.78 
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   มูลคารายการระหวางกัน 

 บริษัทที่เกี่ยวของ/ ลักษณะรายการ สำหรับปสิ้นสุด เหตุผลและความจำเปน 

 ความสัมพันธกับบริษัท  31 ธ.ค. 2560  ของการทำรายการ 

   (ลานบาท)  

   งบการเงินรวม  
บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส  1. คาใชจาย 

จำกัด (แอลทีซี) / ถือหุนโดยเชน   - คาบริการควบคุม 6.01 บริษัทยอย (ไอพีสตาร อินเตอร 

รวมกับรัฐบาลของสาธารณรัฐ   ดูแลสถานีเครือขาย  เนชั่นแนล พีทีอี) ใชบริการ 

ประชาธิปไตยประชาชนลาว    ภาคพื้นดิน  ดำเนินการ ดูแล บำรุงรักษา สถานี 

ในสัดสวน 49%: 51%     ควบคุมเครือขายภาคพื้นดิน 

- ใหบริการดานโทรคมนาคมใน     ไอพีสตารในประเทศลาว ซึ่งเปน 

 สาธารณรัฐประชาธิปไตย     การดำเนินธุรกิจปกติ โดยจาย 

 ประชาชนลาว     คาบริการตามสัญญาและเงื่อนไข 

      ทางการคาปกติเชนเดียวกับบุคคล 

      ภายนอก 

  2. ลูกหนี้อื่น 0.05 

  3. คาใชจายคางจาย 1.79 
 
บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค  1. รายได 

จำกัด (เอดับบลิวเอ็น)/ บริษัทยอย  - รายไดจากการใหเชา 62.17 บริษัทเปนผูใหบริการเชาชอง 

ในกลุมเอไอเอส   ชองสัญญาณ  สัญญาณดาวเทียม ซึ่งเปนการ 

- ใหบริการโทรคมนาคมบริการ   ดาวเทียม  ดำเนินธุรกิจปกติ โดยคิดคาบริการ 

 โครงขายโทรคมนาคม   บนดาวเทียมไทยคม  ตามสัญญาและเงื่อนไขทางการคา 

      ปกติเชนเดียวกับบุคคลภายนอก 
 

   - รายไดจากการให 5.47 บริษัทยอย (ทีซี บรอดคาสติ้ง) มี 

    บริการสงสัญญาณ  รายไดจากการบริการสงสัญญาณ 

    โทรทัศนผาน  ขึ้นสูดาวเทียมซึ่งเปนการดำเนิน 

    ดาวเทียม  ธุรกิจปกติ โดยคิดคาบริการตาม 

      สัญญาและเงื่อนไขทางการคาปกติ 

      เชนเดียวกับบุคคลภายนอก 

   - รายไดอื่น 0.40 
 
บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค  2. คาใชจาย 

จำกัด (เอดับบลิวเอ็น)/ บริษัทยอย  - กลุมบริษัทจายเงิน 1.12 กลุมบริษัทใชบริการโทรศัพท 

ในกลุมเอไอเอส   คาใชบริการโทรศัพท  เคลื่อนที่รวมถึงคาบริการอื่นผาน 

- ใหบริการโทรคมนาคมบริการ   เคลื่อนที่ ใหกับ  ชองทางโทรศัพท เพื่อสนับสนุน 

 โครงขายโทรคมนาคม   ผูบริหารและพนักงาน  ธุรกิจปกติ อัตราคาบริการเปน 

      ราคาตลาดเสมือนทำรายการกับ 

      บุคคลภายนอก 

   - คาใชจายอื่น 0.14 

  3. ลูกหนี้การคาและ 5.36 

   รายไดคางรับ 

  4. เจาหนี้การคา เงินรับ 4.07 

   ลวงหนาคาสินคา และ 

   คาใชจายคางจาย 

  5. เจาหนี้อื่น 0.09 
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   มูลคารายการระหวางกัน 

 บริษัทที่เกี่ยวของ/ ลักษณะรายการ สำหรับปสิ้นสุด เหตุผลและความจำเปน 

 ความสัมพันธกับบริษัท  31 ธ.ค. 2560  ของการทำรายการ 

   (ลานบาท)  

   งบการเงินรวม  
บริษัท ไฮ ช็อปปง จำกัด  1. รายได 

(ไฮ ช็อปปง) / มีอินทัชเปนผูถือหุน  - รายไดจากการให 15.14 บริษัทยอย (ดีทีวี เซอรวิส) มีรายได 

ใน ไฮ ช็อปปงรวมกับ บริษัท ฮุนได    บริการแพรภาพ  จากการใหบริการแพรภาพออก 

โฮมช็อปปง เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น    ออกอากาศรายการ  อากาศรายการโทรทัศน และบริการ 

(ฮุนได โฮมช็อปปง) ในสัดสวน    โทรทัศน และบริการ  ระบบทีวีไกด ซึ่งเปนการดำเนิน 

51% : 49%   ระบบทีวีไกด  ธุรกิจปกติ โดยคิดคาบริการตาม 

- ประกอบธุรกิจโฮมช็อปปงใน     สัญญาและเงื่อนไขทางการคาปกติ 

 ประเทศไทย     เชนเดียวกับบุคคลภายนอก 

   - รายไดอื่น 0.04 

  2. เจาหนี้การคา และ 1.03 

   เงินรับลวงหนา 

   คาสินคา 

  3. หนี้สินหมุนเวียนอื่น 2.04 
 
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน 1. รายได 

   - รายไดอื่น 0.63 

  2. คาใชจาย 

   - บริษัทจายเงินคาใช 0.31 บริษัทใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ 

    บริการโทรศัพท  เพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติ อัตรา 

    เคลื่อนที่ ใหกับ  คาบริการเปนราคาตลาดเสมือน 

    ผูบริหารและ  ทำรายการกับบุคคลภายนอก 

    พนักงาน 

   - คาใชจายอื่น 0.04 

  3. เจาหนี้การคา เงินรับ 3.57 

   ลวงหนาคาสินคา และ 

   คาใชจายคางจาย 

  4. เจาหนี้อื่น 0.03 

  5. หนี้สินหมุนเวียนอื่น 0.16 
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เปาหมายของไทยคมคือ การสรางและพัฒนาบริการโครงขายการสื่อสารเพื่อสรางโอกาส สรางอนาคต สูการพัฒนา 
อยางยั่งยืน โดยทำงานและใสใจในทุกกระบวนการสรางสรรคพัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองความตองการในการใชชีวิต
ที่รองรับการเติบโตและการใหบริการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลและเพื่อใหมั่นใจวาทุกคนไดรับโอกาสในการติดตอสื่อสาร
และการเขาถึงขอมูลอยางเทาเทียม รวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกๆ วัน เหลานี้ทำใหไทยคมยังคงมุงมั่นในการนำเสนอ
บริการโครงขายเพื่อการสื่อสารสูการพัฒนาอยางยั่งยืนมากวาสองทศวรรษ 
 
ดวยเจตนารมณในการดำเนินธุรกิจโครงขายการสื่อสาร ไทยคมยังคงมุงมั่นสรางโอกาส สรางอนาคต สูการพัฒนา 
อยางยั่งยืนตามเปาหมาย ‘Thaicom Sustainability Goals’ ภายใตกรอบการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการติดตอ
สื่อสารเพื่อความยั่งยืน โดยมุงเนนการดำเนินงานเพื่อสงเสริมคุณภาพการศึกษา ลดปญหาความเหลื่อมล้ำ และ 
เพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมอวกาศและดาวเทียม โดยคำนึงถึงผลกระทบทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
 
เพื่อมุงสู Thaicom Sustainability Goals ภายใตแนวคิด “Connectivity for Sustainability” หรือ การสรางโอกาส  
สรางอนาคต ที่จะทำใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ไทยคมจึงดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงในทุกมิติโดยกำหนดกรอบ 
การพัฒนาอยางยั่งยืนทั้ง 4 ดาน ไดแก 

1. “Connectivity” ใหความสำคัญกับการจัดหาและ
บริการโครงขายดาวเทียมและรักษาความตอเนื่อง
ของการสื่ อสารใหครอบคลุม เพี ยงพอในทุก
สภาวการณ เพื่อนำมาซึ่งความมั่นคงผาสุกของผูมี
สวนไดเสีย และการเติบโตของเศรษฐกิจ ทั้งในภาวะ
ปกติและสภาวการณวิกฤต 

 
2. “Responsibil i ty” รับผิดชอบตอผลิตภัณฑและ

บริการแบบครบวงจร โดยนำเสนอผลิตภัณฑและ
บริการที่มีคุณคาและยกระดับคุณภาพการบริการ 
คำนึงถึงการสราง เสริมและลดผลกระทบตอ 
สิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงมุงสนับสนุน
ใหเกิดสังคมที่ยั่งยืน 

 
3. “Innovation” สรางสรรคนวัตกรรมทั้งดาน

ผลิตภัณฑและบริการที่ตอบสนองตอความตองการ
ของกลุมเปาหมายตางๆ ทั้งลูกคารายบุคคล ครัวเรือน 
องคกรและภาครัฐ รวมทั้งรวมมือกับสถาบันการ
ศึกษา ตลอดจนนวัตกรรมดานกระบวนการดำเนิน
ธุรกิจ และบริหารจัดการทรัพยากรอวกาศ เพื่อ
ประสิทธิผลสูงสุด 

 
4. “Corporate Governance” ใหความสำคัญกับ

กระบวนการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล
ตลอดหวงโซธุรกิจ เนนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และสนับสนุนใหเกิดความโปรงใส ซื่อสัตย และ
เปนธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวนเพื่อขับเคลื่อน
องคกรสูความยั่งยืน 

 

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน ของ บริษัท ไทยคม จำกัด 
(มหาชน) จึงจัดทำขึ้นอยางตอเนื่องเพื่อเผยแพรแนวคิด
และผลการดำเนินงานดานการพัฒนาอยางยั่งยืนตอ 
ผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และ 
สิ่งแวดลอม ของบริษัท ดวยแนวทางการดำเนินงาน 
ในกรอบการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้ง 4 ดาน ดังที่กลาวมา 
เพื่อใหสามารถบริหารจัดการประเด็นดานการพัฒนา
อยางยั่งยืนไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับความ 
เรงดวนรวมทั้งความพรอมของปจจัยตางๆ ขององคกร 
ไทยคมจึงรวบรวมและจัดลำดับความสำคัญของประเด็น
ดานการพัฒนาอยางยั่งยืนที่ความสัมพันธกับการดำเนิน
ธุรกิจและนำมารายงานโดยอางอิงตามกรอบการรายงาน
สากล GRI (Global Reporting Initiative) ฉบับ G4 และ
เนื้อหามีความสอดคลองตามเกณฑ (‘in accordance’ 
criteria) ในแบบหลัก (Core) รวมทั้งไดนำเสนอความ
สอดคลองของการดำเนินธุรกิจเทียบกับเปาหมาย 
การพัฒนาอยางยั่ งยืนขององคการสหประชาชาติ 
(Sustainable Development Goals: SDGs) 

(สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดจาก รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน ประจำป 2560 
โดยดาวนโหลดไดจาก www.thaicom.net) 
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คำอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ 

1. ภาพรวม 
 
เหตุการณสำคัญในป 2560 
 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
 
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560 บริษัท ไทยคม จำกัด 
(มหาชน) (บริษัท หรือ ไทยคม) ไดถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง “งบ
การเงินเฉพาะกิจการ” ซึ่งบริษัทไดเปลี่ยนนโยบายการ
บัญชีในการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอย การรวมคา 
และบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชวิธี
ราคาทุนมาเปนวิธีสวนไดเสีย อยางไรก็ตามการเปลี่ยน
นโยบายการบันทึกเงินลงทุนดังกลาวไมมีผลกระทบตอ
งบการเงินรวม โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีและผลกระทบ ไดเปดเผยไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 
 
การเปลี่ยนแปลงการบันทึกเงินลงทุนในบริษัท ซีเอส 
ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) (ซีเอสแอล) 
 
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2560 บริษัทไดรับอนุมัติจากผูถือหุนในการ
ขายหุนสามัญทั้งหมดที่ บริษัท ดีทีวี เซอรวิส จำกัด (ดี
ทีวี) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ถืออยูใน ซีเอสแอล 
จำนวน 250,099,990 หุน หรือคิดเปน 42.07% ของหุนที่
ออกและชำระแลวทั้งหมดของซีเอสแอล ใหแกบริษัท 
แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จำกัด (เอดับบลิวเอ็น) ซึ่ง
เปนบริษัทยอยของ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 
จำกัด (มหาชน) (เอไอเอส) โดยวิธีการทำคำเสนอซื้อแบบ
มีเงื่อนไข ในราคาเสนอซื้อ 7.80 บาทตอหุน คิดเปนมูลคา
รายการเทากับ 1,951 ลานบาท 
 
ณ สิ้นป 2560 เงินลงทุนใน ซีเอสแอล ซึ่งจากเดิมเคยถูก
บันทึกเปนเงินลงทุนในบริษัทยอยผานทาง ดีทีวี ไดถูก
เปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอเปนกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกที่
ถือไวเพื่อขาย เนื่องจากเงื่อนไขในการทำคำเสนอซื้อแบบ
มีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ตาม
สัญญา Shares Tender Agreement ที่ลงนามระหวาง ดีทีวี 
กับ เอดับบลิวเอ็น ไดเสร็จสิ้นสมบูรณแลวเมื่อวันที่ 1 
ธันวาคม 2560 และการขายหุนของ ซีเอสแอล ไดเสร็จ
สิ้นสมบูรณแลวในเดือนมกราคม 2561 
 

การดอยคาของสินทรัพยในโครงการดาวเทียม และคา
ความนิยมของบริษัทยอย 
 
ในป 2560 บริษัทบันทึกการดอยคาของสินทรัพยดังตอ
ไปนี้ 
 
• การดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนภายใตสัญญา

อนุญาตใหดำเนินการ หรือสินทรัพยของดาวเทียมที่
ดำเนินการภายใตสัมปทาน มูลคารวม 3,196 ลานบาท 
ในชวงป 2560 การลดลงของราคาตลาดของการให
บริการดาวเทียมจากการแขงขันที่รุนแรง ประกอบ
กับการยกเลิกสัญญาของลูกคารายใหญทั้งในประเทศ
ไทยและตางประเทศ สงผลใหรายไดของดาวเทียมลด
ลงอยางมาก นอกจากนี้การขายบริการดาวเทียมใหแก
ลูกคาใหมยังคงต่ำกวาเปาหมาย เนื่องจากความไม
แนนอนของโครงการดาวเทียมดวงใหมๆ สงผลให
ลูกคาขาดความเชื่อมั่นในความตอเนื่องของธุรกิจ 

 
• การดอยคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน

ของ โอไรออน แซทเทลไลท ซิสเทม พีทีวาย จำกัด 
(โอเอสเอส) ซึ่งเปนบริษัทที่ไทยคมถือหุนทั้งหมด
ผานทาง ไอพีสตาร ออสเตรเลีย พีทีวาย จำกัด  
(ไอพีเอ) ทั้งนี้ ไอพีเอ ลงทุนใน โอเอสเอส มาตั้งแตป 
2557 โดยรายไดสวนใหญของ โอเอสเอส มาจากการ
ใหบริการ VSAT สำหรับธุรกิจเหมืองแรและธุรกิจ
รับเหมากอสรางในออสเตรเลียตะวันตก การชะลอ
ตัวของเศรษฐกิจออสเตรเลียสงผลใหการเติบโตของ
ทั้งสองธุรกิจลดลง ซึ่งทำใหรายไดของ โอเอสเอส  
ลดลงตามไปดวย ดังนั้นบริษัทจึงบันทึกการดอยคา
ของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนทั้งหมดของ 
โอเอสเอส เปนจำนวนรวม 113 ลานบาท 

 
การดอยคาของสินทรัพยถือเปนรายการที่มิใชเงินสด  
ดังนั้นจึงมิไดมีผลกระทบตอการบริหารเงินสดของ
บริษัท แมวา รายการดังกลาวสงผลใหกำไรสุทธิของ
บริษัทลดลงอยางมีนัยสำคัญ แตจะทำใหคาเสื่อมราคา
และคาตัดจำหนายของบริษัทลดลงประมาณปละ 868 
ลานบาท ตั้งแตป 2561 จนถึงเดือนกันยายนป 2564  
(สิ้นสุดสัมปทาน) 
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ภาพรวมผลประกอบการของบริษัท 
 
ในป 2560 บริษัทมีรายไดจากการขายและการใหบริการ
รวมทั้งสิ้น 6,689 ลานบาท ลดลง 22.6% จาก 8,642 ลาน
บาทในป 2559 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของรายได
จากการใหบริการดาวเทียมและบริการที่ เกี่ยวเนื่อง  
โดยเฉพาะจากการลดลงของรายไดจากการใหบริการ
ดาวเทียมบรอดแบนดไทยคม 4 จากการยกเลิกสัญญา
ของลูกคารายใหญ ประกอบกับการลดลงของรายไดจาก
การใหบริการบนดาวเทียมแบบทั่วไปซึ่งเปนไปตามภาวะ
อุตสาหกรรมบรอดคาสตในประเทศไทยที่มีแนวโนม
ชะลอตัว 
 
เปนผลใหบริษัทมีผลกำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
หลังหักผลกระทบจากการดอยคาของสินทรัพย ในป 
2560 จำนวน (3,594) ลานบาท ลดลง 330.1% จาก 1,562 
ลานบาท ในป 2559 และมีกำไร (ขาดทุน) สุทธิ เปน
จำนวน (2,650) ลานบาท หรือคิดเปน (2.42) บาทตอหุน
ในป 2560 ลดลง 264.4% จากจำนวน 1,612 ลานบาท 
หรือ 1.47 บาทตอหุนในป 2559 
 
2. ภาพรวมธุรกิจ 
 
ธุรกิจการใหบริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง 
 
ในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษัทไดรับการจัดอันดับ
บริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการอยูในเกณฑ 
“ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว เปนปที่ 5 ติดตอกัน (2556-2560) 
จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งมาจากการที่
บริษัทไดปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ
อยางถูกตอง ยึดมั่นนโยบายตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ
อยางครบถวนและรอบดานของการดำเนินธุรกิจ 
 
นอกจากนี้บริษัทยังไดรับคัดเลือกใหอยูในรายชื่อ Thailand 
Sustainability Investment (THSI) หรือ หุนยั่งยืน ประจำป 
2560 ตอเนื่องเปนปที่ 3 ติดตอกัน การไดรับการคัดเลือก
ดังกลาว สะทอนการเปนบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจอยาง
สมดุลระหวางผลประกอบการทางการเงิน และความรับ
ผดิชอบตอผูมสีวนไดเสยี ตลอดจนสามารถนำประเดน็ดาน
สิ่งแวดลอม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ Environment 
Social and Governance : ESG ไปใชเปนกลไกในการ
พัฒนาธุรกิจสูความยั่งยืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ธุรกิจการใหบริการอินเทอรเน็ตและสื่อ 
 
ในป 2560 บริษัทบันทึกสวนแบงผลกำไรจาก ซีเอสแอล 
เปนจำนวน 137 ลานบาท เพิม่ขึน้ 14.5% จาก 120 ลานบาท 
ในป 2559 โดยกำไรที่เพิ่มขึ้น เปนผลมาจากการเติบโต
ของธุรกิจการใหบริการศูนยคอมพิวเตอร (Internet Data 
Center: IDC) และธุรกิจอินเทอรเน็ตความเร็วสูงตาม
คอนโดมิเนียม 
 
ทั้งนี้ การขายหุนสามัญของ ซีเอสแอล ใหแก เอดับเบิ้ล
ยูเอ็น ไดเสร็จสมบูรณแลวในเดือนมกราคม 2561 โดย
หลังจากนั้นบริษัทจะยุติการรับรูสวนแบงผลกำไรจาก  
ซีเอสแอล 
 
ธุรกิจการใหบริการโทรศัพทในตางประเทศ 
 
ณ สิ้นป 2560 บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จำกัด 
(แอลทีซี) มีจำนวนผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ (ไมรวม 
fixed wireless) ในระบบรวมทั้งสิ้น 1,547,291 ราย และ
ยังคงมีสวนแบงในตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่เปนอันดับหนึ่ง 
คิดเปน 57.0% ของตลาดรวม เพิ่มขึ้นจาก 53.7% ณ สิ้นป 
2559 โดยรายไดยังคงเพิ่มขึ้นตอเนื่องโดยเฉพาะรายได
จากอินเทอรเน็ตซิม 
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3. ผลการดำเนินงาน 
 
ขอมูลการเงินที่สำคัญ 
 
หนวย: ลานบาท  จำนวน  เปลี่ยนแปลง   
 2560 2559 YoY (%) 
  (ปรับปรุงใหม)  
รายไดจากการขายและการใหบริการ 6,689 8,642 -22.6% 
ตนทุนขายและการใหบริการ 5,291 5,568 -5.0% 
ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพย* 3,309 - - 
คาใชจายในการขายและบริหารอื่น 1,684 1,511 11.4% 
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน** (3,594) 1,562 -330.1% 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย 2,896 2,759 0.0% 
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานกอนดอกเบี้ยจาย ภาษี  
 และคาเสื่อมราคา*** (699) 4,321 -116.2% 
สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในการรวมคา 196 198 -1.2% 
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปจากการดำเนินงานตอเนื่อง (2,787) 1,492 -286.8% 
 กำไรสำหรับปจากการดำเนินงานที่ยกเลิก 326 291 11.9% 
 กำไร (ขาดทุน) สำหรับป (2,461) 1,783 -238.0% 
 กำไร (ขาดทุน) สวนที่เปนของสวนไดเสีย 
  ที่ไมมีอำนาจควบคุม 189 171 10.0% 
กำไร (ขาดทุน) สวนที่เปนของบริษัทใหญ (2,650) 1,612 -264.4% 
 กำไร (ขาดทุน) ตอหุน (บาท) (2.42) 1.47 -264.4% 
 กำไร (ขาดทุน) ตอหุน (บาท) (2.54) 1.36 -286.7% 

 
* การดอยคาของสินทรัพยของดาวเทียมที่ดำเนินการภายใตสัมปทาน รวมทั้งคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนของโอไรออน  

 แซทเทลไลท ซิสเทม พีทีวาย จำกัด 

** กำไรจากการดำเนินงาน = รายไดจากการขายและการใหบริการ - ตนทุนขายและการใหบริการ - คาใชจายในการขายและบริหาร  

 (รวมการดอยคาของสินทรัพย) 

*** กำไรกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษี และ คาเสื่อมราคา = กำไรจากการดำเนินงาน + คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย 

 
รายไดจากการขายและการใหบริการ 
 
รายไดจากการขายและการใหบริการรวมในป 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 6,689 ลานบาท ลดลง 22.6% จาก 8,642 ลานบาท 
ในป 2559 โดยเปนผลมาจากรายไดที่ลดลงจากการใหบริการดาวเทียมและบริการอินเทอรเน็ตและสื่อ 
 
รายไดจากการขายและการใหบริการ 
 
หนวย: ลานบาท 2560 2559 %YoY 
  (ปรับปรุงใหม)  
ดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง 6,475 8,414 -23.0% 
อินเทอรเน็ตและสื่อ* 299 310 -3.5% 
ตัดรายการระหวางสวนงาน (85) (82) 3.7%  
รวม  6,689 8,642 -22.6% 

 
* ประกอบดวยรายไดจากการขายและใหบริการโดย ดีทีวี และบริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิรค จำกัด (ซีดีเอ็น) 
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รายไดจากการใหบริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง 
 
บริษัทมีรายไดจากการใหบริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่องในป 2560 ทั้งสิ้น 6,475 ลานบาท ลดลง 23.0% จาก 
8,414 ลานบาท ในป 2559 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของทั้งรายไดจากการใหบริการดาวเทียมแบบทั่วไปและ
ดาวเทียมบรอดแบนด 
 
รายไดจากการใหบริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง 
 
หนวย: ลานบาท 2560 2559 %YoY 
  (ปรับปรุงใหม)  
ดาวเทียมไทยคมแบบทั่วไป* 3,726 4,414 -15.6% 
ดาวเทียมบรอดแบนดไทยคม 4 2,748 4,000 -31.3% 
รายไดจากการบริการ 2,480 3,731 -33.5% 
รายไดจากการขาย 269 269 -0.1%  
รวม  6,475 8,414 -23.0% 

 
* ประกอบดวยดาวเทียมไทยคม 5 6 7 และ 8 

 

• รายไดจากการใหบริการดาวเทียมแบบทั่วไปและ
บริการที่เกี่ยวเนื่อง ในป 2560 มีจำนวน 3,726 ลาน
บาท ลดลง 15.6% จาก 4,414 ลานบาทในป 2559 โดย
รวมแลวดาวเทียมแบบทั่วไปมีอัตราการใชงานแบนด
วิธเพิ่มขึ้นจากลูกคาใหมในกลุมประเทศอนุภูมิภาค
ลุมแมน้ำโขง (Greater Mekong Subregion) อยางไร
ก็ตาม รายไดจากการใหบริการมีจำนวนที่ลดลง
เนื่องจากราคาขายตอหนวยต่ำลงตามการลดลงของ
ราคาตลาด ประกอบกับการลดลงของรายไดจาก
บริการเสริมตางๆ ซึ่งเปนไปตามภาวะอุตสาหกรรม
บรอดคาสตในประเทศไทยที่มีแนวโนมชะลอตัว 

• รายไดจากการขายและใหบริการดาวเทียมบรอด
แบนดไทยคม 4 ในป 2560 มีจำนวน 2,748 ลานบาท 
ลดลง 31.3% จาก 4,000 ลานบาท ในป 2559 เนื่องมา
จากการลดลงของ 
- รายไดจากการใหบริการในประเทศออสเตรเลีย 

ไทย และจีน จากการสิ้นสุดสัญญาการใหบริการ
ลูกคารายใหญในแตละประเทศ ประกอบกับการ
ลดลงของรายไดจากการใหบริการในพมาจากการ
ลดปริมาณการใชงานแบนดวิธ สุทธิกับ 

- การเพิ่มขึ้นของรายไดจากประเทศญี่ปุนเนื่องจาก
ปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาขาย และการใชแบนดวิธ
ที่เพิ่มขึ้นของลูกคาอินโดนีเซียและไทยตามสัญญา
ปจจุบัน 

 
รายไดจากการใหบริการอินเทอรเน็ตและสื่อ 
 
บริษัทมีรายไดจากการใหบริการอินเทอรเน็ตและสื่อในป 
2560 ทั้งสิ้น 299 ลานบาท ลดลง 3.5% จาก 310 ลานบาท 
ในป 2559 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของรายไดของ 
ดีทีวี จากการใหบริการแพลทฟอรม D Channel และ 
ยอดขายอุปกรณที่ลดลงสุทธิกับการเพิ่มขึ้นของรายได
ของ ซีดีเอ็น จากการขายชุดอุปกรณรับสัญญาณดาวเทียม 
 
ตนทุนขายและการใหบริการ 
 
บริษัทมีตนทุนขายและการใหบริการในป 2560 ทั้งสิ้น 
5,291 ลานบาท ลดลง 5.0% จาก 5,568 ลานบาท ในป 
2559 จากการลดลงของตนทุนจากการใหบริการดาวเทียม
และบริการที่เกี่ยวเนื่อง สุทธิกับการเพิ่มขึ้นของตนทุน
การใหบริการอินเทอรเน็ตและสื่อ 
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ตนทุนขายและการใหบริการ 
 
หนวย: ลานบาท 2560 2559 %YoY 
  (ปรับปรุงใหม)  
บริการดาวเทียมและเกี่ยวเนื่อง 5,129 5,419 -5.4% 
บริการอินเทอรเน็ตและสื่อ* 243 233 4.3% 
ตัดรายการระหวางสวนงาน (81) (84) -3.6%  
รวม  5,291 5,568 -5.0% 

 
* ประกอบดวยตนทุนขายและใหบริการจากโดย ดีทีวี และซีดีเอ็น 

 
ตนทุนการใหบริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง 
ตนทุนการใหบริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่องในป 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 5,129 ลานบาท ลดลง 5.4% จาก 5,419 
ลานบาท ในป 2559 โดยมีสาเหตุมาจากการลดลงของตนทุนการใหบริการดาวเทียมบรอดแบนดไทยคม 4 สุทธิกับการ
เพิ่มขึ้นของตนทุนการใหบริการดาวเทียมไทยคมแบบทั่วไป 
 
ตนทุนการบริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง 
 
หนวย: ลานบาท 2560 2559 %YoY 
  (ปรับปรุงใหม)  
ดาวเทียมไทยคมแบบทั่วไป* 2,658 2,529 5.1% 
ดาวเทียมบรอดแบนดไทยคม 4 2,471 2,890 -14.5%  
รวม  5,129 5,419 -5.4% 

 
* ประกอบดวยดาวเทียมไทยคม 5 6 7 และ 8 

 
• ตนทุนการใหบริการดาวเทียมไทยคมแบบทั่วไปและบริการที่เกี่ยวเนื่องในป 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,658 ลานบาท 

เพิ่มขึ้น 5.1% จาก 2,529 ลานบาทในป 2559 โดยมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของตนทุนที่เกี่ยวของกับดาวเทียมไทยคม 8 
เชนคาเสื่อมราคาและคาประกันภัยดาวเทียม 

• ตนทุนการใหบริการดาวเทียมบรอดแบนดไทยคม 4 และบริการที่เกี่ยวเนื่องในป 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,471 ลาน
บาท ลดลง 14.5% จาก 2,890 ลานบาท ในป 2559 โดยมีสาเหตุหลักจาก 
- การลดลงของตนทุนคาธรรมเนียมซึ่งเปนสัดสวนของรายไดจากการใชงานแบนดวิธใหกับหนวยงานของรัฐ ตาม

การลดลงของปริมาณการใชงานแบนดวิธโดยรวม 
- การลดลงของตนทุนคาเสื่อมราคา จากการที่มีสินทรัพยที่ตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวเพิ่มมากขึ้น 
 

ตนทุนการใหบริการอินเทอรเน็ตและสื่อ 
 
ตนทุนการใหบริการอินเทอรเน็ตและสื่อในป 2560 มี
จำนวนทั้งสิ้น 243 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4.3% จาก 233 ลาน
บาท ในป 2559 มีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของตนทุน
ของ ซีดีเอ็น ตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น สุทธิกับการลดลง
ของตนทุนของ ดีทีวี ตามยอดขายที่ลดลง ทั้งนี้ ตนทุน
การใหบริการอินเตอรเน็ตและสื่อโดยรวมเพิ่มขึ้น ใน
ขณะที่รายไดลดลง เนื่องมาจากการลดลงของอัตรากำไร
ขั้นตนของ ซีดีเอ็น เนื่องจากกิจกรรมสงเสริมการขายใน
ป 2560 รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของตนทุนแบนดวิธ 
 

คาใชจายในการขายและบริหาร 
 
บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหาร และคาตอบแทน
กรรมการและผูบริหาร (SG&A) ในป 2560 รวมทั้งสิ้น 
4,993 ลานบาท เพิ่มขึ้น 230.4% จาก 1,511 ลานบาท ใน
ป 2559 มีสาเหตุหลักจากรายการสำคัญในป 2560 ดังตอ
ไปนี้ 
• การดอยคาของสินทรัพยของดาวเทียมที่ดำเนินการ

ภายใตสัมปทาน จำนวน 3,196 ลานบาท 
• การดอยคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน

ของ โอเอสเอส จำนวน 113 ลานบาท 
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• การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกคาบรอด
แบนดรายหนึ่ง จำนวน 352 ลานบาท 

 สุทธิกับ 
• การลดลงของคาใชจายพนักงาน และคาใชจาย

ทางการตลาด 
 
ทั้งนี้ คาใชจายในการขายและบริการ สุทธิจากผลกระทบ
ของการดอยคาของสินทรัพย และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สำหรับลูกคาบรอดแบนดรายใหญ มีจำนวน 1,332 ลาน
บาท ลดลง 11.8% จากปกอนหนา 
 
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 
ในป 2560 บริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งสิ้น 152 
ลานบาท มีสาเหตุหลักจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจาก
การประเมินมูลคาใหมในรายการเงินกูยืมสำหรับ
โครงการดาวเทียม จากการแข็งคาของคาเงินบาทตอคา
เงินเหรียญสหรัฐฯ 
 
ตนทุนทางการเงิน 
 
บริษัทมีตนทุนทางการเงินทั้งสิ้น 382 ลานบาท ในป 
2560 เพิ่มขึ้น 13.3% จาก 338 ลานบาท ในป 2559 มี
สาเหตุหลักจาก 
• การเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยจายในโครงการดาวเทียมไทย

คม 8 สุทธิกับ 
• การลดลงของดอกเบี้ยจากเงินกูยืมระยะสั้น ซึ่งบริษัท

ชำระคืนแลวทั้งหมดในป 2559 
• การลดลงของดอกเบี้ยจากเงินกูยืมระยะยาว เนื่องจาก

มีการชำระคืนตามกำหนดเวลา ประกอบกับการชำระ
กอนกำหนดเปนจำนวนเงิน 40 ลานเหรียญสหรัฐ ใน
ไตรมาสที่ 3 ป 2560 

 
สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในการรวมคา 
 
ในป 2560 บริษัทมีสวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในการ
รวมคาในธุรกิจโทรศัพททั้งสิ้น 196 ลานบาท ลดลง 
1.2% จาก 198 ลานบาท ในป 2559 มีสาเหตุหลักจาก 
• คาภาษีหัก ณ ที่จาย ของเงินปนผลที่รับจากแอลทีซี

ในป 2560 ที่เพิ่มขึ้นตามเงินปนผลเมื่อเปรียบเทียบ
กับปที่ผานมา สุทธิกับ 

• ผลกำไรจากการดำเนินงานของแอลทีซีที่เพิ่มขึ้น โดย
เฉพาะจากรายไดจากอินเทอรเน็ตซิม 

 

กำไรสุทธิ 
 
บริษัทมีกำไร (ขาดทุน) สวนที่ เปนของบริษัทใหญ
สำหรับป 2560 จำนวนทั้งสิ้น (2,650) ลานบาท ลดลง 
264.4% จาก 1,612 ลานบาท ในป 2559 โดยกำไรที่ลดลง
อยางมีนัยสำคัญเปนผลจากการลดลงของรายไดจากการ
ใหบริการดาวเทียม ประกอบกับผลขาดทุนจากการดอย
คาของสินทรัพย รวมทั้งการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ของลูกคาบรอดแบนดรายใหญ และตนทุนที่เพิ่มขึ้นของ
ดาวเทียมไทยคม 8 
 
4. ฐานะทางการเงิน 
 
ณ สิ้นป 2560 บริษัทมีสินทรัพยรวม 25,939 ลานบาท 
ลดลง 21.0% จาก 32,840 ลานบาท ณ สิ้นป 2559 มี
สาเหตุหลักมาจาก 
 
• การดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนภายใตสัญญา

อนุญาตใหดำเนินการ และคาความนิยมและสินทรัพย
ไมมีตัวตนของ โอเอสเอส 

• การลดลงของเงินสด รายการเทียบเทาเงินสด และ
เงินลงทุนชั่วคราว จากการชำระคืนเงินกูยืมระยะยาว
กอนกำหนด และการจายเงินปนผล สุทธิกับผลกำไร
จากการดำเนินงาน 

• คาเสื่อมราคาและตัดจำหนายอาคารและอุปกรณ และ
สินทรัพยไมมีตัวตนภายใตสัญญาอนุญาตใหดำเนิน
การในป 2560 

• การลดลงของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สำหรับลูกคาบรอดแบนดรายหนึ่ง 
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สวนประกอบหลักของสินทรัพย 
 
สินทรัพย 
หนวย: ลานบาท 30 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

 
 จำนวน รอยละของ จำนวน รอยละของ 
 (ลานบาท) สินทรัพยรวม (ลานบาท) สินทรัพยรวม  
สินทรัพยหมุนเวียน 9,425 36.3% 9,127 27.8% 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 7,859 30.3% 9,437 28.5% 
สินทรัพยไมมีตัวตนภายใตสัญญาอนุญาต 
 ใหดำเนินการ 3,987 15.4% 9,205 28.0% 

 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 
 
ณ สิ้นป 2560 บริษัทมียอดลูกหนี้การคาและรายไดคาง
รับ-สุทธิ (ไมรวมลูกหนี้อื่น) จำนวน 1,519 ลานบาท คิด
เปนสัดสวน 5.9% ของสินทรัพยรวม ซึ่งประกอบดวย 
ลูกหนี้บุคคลภายนอกและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 
โดยมีสัดสวนของยอดลูกหนี้ 95% และ 5% ตามลำดับ 
 
บริษัทมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 754 ลาน
บาท หรือคิดเปนสัดสวน 42.8% ของลูกหนี้การคา เพิ่ม
ขึ้นจาก ณ สิ้นป 2559 ซึ่งมีจำนวน 352 ลานบาท หรือคิด
เปนสัดสวน 19.4% โดยสาเหตุหลักมาจากตั้งคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญสำหรับลูกคาบรอดแบนดรายหนึ่ง 
 
สภาพคลอง 
 
ณ สิ้นป 2560 บริษัทมีอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอ
หนี้สินหมุนเวียน 3.22 เทา เพิ่มจาก 2.53 เทา ณ สิ้นป 
2559 มีสาเหตุหลักจาก 
 
• การบันทึกรายการสินทรัพยหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย 

สำหรับเงินลงทุนใน ซีเอสแอล ณ สิ้นป 2560 เปน
จำนวน 1,837 ลานบาท 

• การลดลงของเงินกูยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระใน 
1 ป จากการชำระคืนเงินกูยืมระยะยาวกอนกำหนดใน
ป 2560 

 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 
บริษัทมีที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ (PPE) ณ สิ้นป 
2560 ทั้งสิ้น 7,859 ลานบาท ลดลง 15.9% จาก 9,347 
ลานบาท ณ สิ้นป 2559 มีสาเหตุหลักจากคาเสื่อมราคา
และคาตัดจำหนายอาคารและอุปกรณในป 2560 
 

สินทรัพยไมมีตัวตนภายใตสัญญาอนุญาตใหดำเนินการ 
 
สินทรัพยไมมีตัวตนภายใตสัญญาอนุญาตใหดำเนินการ 
ไดแก สินทรัพยของดาวเทียมที่ดำเนินการภายใตสัญญา
สัมปทาน คือ ดาวเทียมไทยคม 4 ดาวเทียมไทยคม 5 และ
ดาวเทียมไทยคม 6 โดย ณ สิ้นป 2560 บริษัทมีสินทรัพย
ไมมีตัวตนภายใตสัญญาอนุญาตใหดำเนินการจำนวน 
3,987 ลานบาท ลดลง 56.7% เมื่อเทียบกับ 9,205 ลาน
บาท ณ สิ้นป 2559 โดยมีสาเหตุหลักจาก 
 
• การดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนภายใตสัญญา 
 อนุญาตใหดำเนินการ จำนวนรวม 3,196 ลานบาท 
• คาตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตนในป 2560 
 
เงินกูยืม และ สวนของเจาของ 
 
ณ สิ้นป 2560 บริษัทมีเงินกูยืมสุทธิทั้งสิ้น 7,446 ลาน
บาท ลดลง 27.2% จาก 10,225 ลานบาท ณ สิ้นป 2559 มี
สาเหตุหลักจากการชำระคืนเงินกูยืมระยะยาวกอน
กำหนดจำนวน 40 ลานเหรียญสหรัฐ ประกอบกับการ
ชำระคืนเงินกูตามกำหนดและการประเมินมูลคาใหมใน
รายการเงินกูยืม จากการแข็งคาของคาเงินบาทตอคาเงิน
เหรียญสหรัฐ 
 
บริษัทมีสวนของผูถือหุน ณ สิ้นป 2560 ทั้งสิ้น 15,280 
ลานบาท ลดลง 19.2% จาก 18,921 ลานบาท ณ สิ้นป 
2559 มีสาเหตุหลักจากผลขาดทุนสุทธิ ประกอบกับการ
จายเงนิปนผลใหผูถือหุนในป 2560  
 
สงผลให ณ สิ้นป 2560 บริษัทมีอัตราสวนเงินกูยืมสุทธิ
ตอสวนทุน 0.49 เทา ลดลงจาก 0.54 ณ สิ้นป 2559 
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งบกระแสเงินสด 
 
บริษัทมี เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน ในป 
2560 ทั้งสิ้น 2,980 ลานบาท ลดลง 36.7% จาก 4,711 
ลานบาท ในป 2559 มีสาเหตุหลักจากกำไรจากการ
ดำเนินงานที่ลดลง 
 
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน ในป 2560 
มีจำนวนทั้งสิ้น (46) ลานบาท สวนใหญมาเปนผลจาก
การลงทุนในสินทรัพย สุทธิกับดอกเบี้ยรับ 
 

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน ในป 2560 
จำนวน (3,327) ลานบาท สวนใหญเปนการชำระคืนเงิน
กูยืมและดอกเบี้ย รวมไปถึงการจายเงินปนผล 
 
บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ สิ้นป 2560 
ทั้งสิ้น 1,961 ลานบาท 
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คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม
ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย รวมถึงขอมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำป  
งบการเงินดังกลาวจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยาง
สม่ำเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งใหมีการเปดเผยขอมูลที่สำคัญ
อยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อใหเปนประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไปอยางโปรงใส 
 
คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีระบบบริหารความเสี่ยง รวมถึงใหมีและดำรงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดอยางมีเหตุผลวาขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดำรงรักษา
ไวซึ่งทรัพยสิน ตลอดจนเพื่อไมใหเกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสำคัญ 
 
ในการนี้คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหนาที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพ
ของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจน
พิจารณาการเปดเผยขอมูลรายการระหวางกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏ 
ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจำปแลว 
 
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี
ของบริษัท คือ บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัสสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ในการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษัทได
สนับสนุนขอมูลและเอกสารตางๆ เพื่อใหผูสอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นไดตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี โดยความเห็นของผูสอบบัญชีไดปรากฏในรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งแสดงไวในรายงานประจำปแลว 
 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถสราง
ความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลไดวางบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของ
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีความถูกตอง เชื่อถือได โดยถือ
ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
 
 
 
 
 
   
 (นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา) (นายไพบูลย ภานุวัฒนวงศ) 
 ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 
  และประธานเจาหนาที่บริหาร 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ตอรายงานทางการเงิน 
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 169 << 

TRANSFORMATION TO THE DIGITAL ERA 
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TRANSFORMATION TO THE DIGITAL ERA 

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 
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TRANSFORMATION TO THE DIGITAL ERA 

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 175 << 

TRANSFORMATION TO THE DIGITAL ERA 

( ) ( )
31 31 31 31 1

2560 2559 2560 2559 2559

6 1,960,770,857    2,683,685,053    683,765,774       477,958,084 1,253,746,837
7 3,407,069,423    3,537,888,499    3,436,461,878    3,540,581,148 1,574,220,655
8 1,666,859,482    2,427,969,689    1,957,412,837    1,721,754,705 1,361,316,236
5 90,824,861         124,368,293      190,369,034       302,799,910 211,886,621
5 -                     18,185,988        -                     18,185,988 168,520,658
5 244,591,079       -                     244,591,079       -                     -
9 124,813,587       323,878,790      106,892,786       235,029,321 160,423,960

93,203,229         11,373,239        25,951,957         15,681,613 32,865,381
10 1,837,189,239    -                     -                     -                     -

9,425,321,757    9,127,349,551    6,645,445,345    6,311,990,769 4,762,980,348

5 1,712,137,550    2,145,946,584    1,752,137,549    2,175,946,584 2,161,864,194
11 -                     -                     1,674,859,190    2,027,097,883 3,955,685,945
11 1,356,700,860    1,417,200,767    1,356,700,860    1,417,200,767 1,210,350,988
13 7,859,316,266    9,347,159,923    7,794,040,539    8,441,135,667 8,073,204,433

14 3,986,568,906    9,204,747,659    3,986,568,906    9,204,747,659 11,227,186,999
14 15,632,576         17,650,218        15,632,576         17,650,218 19,667,859
14 427,047,889       710,771,623      333,565,036       422,338,668 515,934,767
15 775,824,882       310,411,352      704,853,399       83,079,498 86,460,112
16 380,643,468       558,527,020      361,623,550       519,167,622 838,416,858

16,513,872,397  23,712,415,146  17,979,981,605  24,308,364,566 28,088,772,155

25,939,194,154  32,839,764,697  24,625,426,950  30,620,355,335  32,851,752,503

 ( )

 31  2560

7
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( ) ( )
31 31 31 31 1

2560 2559 2560 2559 2559

17 -                     230,000,000      -                     -                     1,460,520,587
18 866,662,159       1,417,118,257    658,855,472       683,564,020       673,890,214
5 829,729              49,369               23,522,941         2,262,237           2,539,821

 17 421,788,460       728,871,183      421,788,460       667,991,230       7,992,543
-                     -                     -                     -                     1,126,768,104

218,392,223       805,729,858      60,020,292         277,360,149       676,917,443
263,344,848       316,222,960      263,344,848       316,222,960       333,401,729

7,225,864           32,836,808        -                     7,156,197           55,972,634
19 95,844,393         81,346,770        63,253,253         77,519,266         72,919,034

10 1,055,257,237    -                     -                     -                     -
2,929,344,913    3,612,175,205    1,490,785,266    2,032,076,059    4,410,922,109

 17 7,024,628,257    9,265,989,310    7,061,628,257    9,202,060,708    9,905,129,460
 - 226,645,680       248,417,250      226,645,680       248,417,250       250,151,220

4, 11 -                     -                     576,045,267       82,222,033         -

20 175,939,941       429,770,347      148,950,511       207,511,871       208,848,138
21 302,925,926       362,240,425      299,278,905       338,461,308       392,876,579

7,730,139,804    10,306,417,332  8,312,548,620    10,078,673,170  10,757,005,397

10,659,484,717  13,918,592,537  9,803,333,886    12,110,749,229  15,167,927,506

( )
 31  2560

 ( )

8



บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 177 << 

TRANSFORMATION TO THE DIGITAL ERA 

( ) ( )
31 31 31 31 1

2560 2559 2560 2559 2559

( )

22
 5,499,884,200    5,499,884,200    5,499,884,200    5,499,884,200    5,494,512,700

5,480,333,200    5,479,969,700    5,480,333,200    5,479,969,700 5,479,687,700
22 4,324,626,137    4,305,387,362    4,324,626,137    4,305,387,362 4,301,989,672

549,988,420       549,988,420      549,988,420       549,988,420 549,451,270
4,201,676,132    7,614,333,524    4,201,676,132    7,614,333,524 6,715,451,453

265,469,175       559,927,100      265,469,175       559,927,100 637,244,902
14,822,093,064  18,509,606,106  14,822,093,064  18,509,606,106 17,683,824,997

12 457,616,373       411,566,054      -                     -                     -
15,279,709,437  18,921,172,160  14,822,093,064  18,509,606,106 17,683,824,997

25,939,194,154  32,839,764,697  24,625,426,950  30,620,355,335  32,851,752,503

 ( )
( )

 31  2560

9
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( ) ( )
2560 2559 2560 2559

5
25 6,688,843,268      8,641,553,129   5,878,290,011 7,076,757,129

186,400                105,000             186,400 105,000
152,243,504         151,970,327      152,315,241 162,693,134

26 387,141,296         187,578,884      253,622,355 331,269,089
7,228,414,468      8,981,207,340   6,284,414,007 7,570,824,352

5
4,312,036,220      4,511,442,164   3,778,396,818 3,867,990,052

186,400                105,000             186,400 105,000
978,521,346         1,057,053,328   978,521,346 1,057,053,328
105,906,051         195,014,783      99,321,380 155,421,301

1,515,011,381      1,227,922,658   848,276,646 787,150,835
3,308,681,047      -                     3,196,000,000   -

63,129,812           88,155,149        62,764,012 87,800,291
382,429,405         337,557,961      378,304,300 337,745,898

10,665,901,662    7,417,251,043   9,341,770,902 6,293,266,705

( ) 196,184,926         198,469,354      (263,785,847) 506,207,579
( ) (3,241,302,268)     1,762,425,651   (3,321,142,742) 1,783,765,226

29 454,566,970         (270,253,103)     534,407,444 (291,592,678)

( ) (2,786,735,298)     1,492,172,548   (2,786,735,298) 1,492,172,548

10 325,660,831         291,088,913      136,958,006 119,600,588

 ( ) (2,461,074,467)     1,783,261,461   (2,649,777,292)  1,611,773,136

( )
(2,649,777,292)     1,611,773,136   (2,649,777,292) 1,611,773,136

-                        (430)                   -                     -
188,702,825         171,488,755      -                     -

 ( ) (2,461,074,467)     1,783,261,461   (2,649,777,292)  1,611,773,136

 ( )

 31  2560
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 179 << 

TRANSFORMATION TO THE DIGITAL ERA 

( ) ( )
2560 2559 2560 2559

 ( )  ( ) 30
 ( ) (2.42)                     1.47                   (2.42)                  1.47
 ( ) (2.42)                     1.47                   (2.42)                  1.47

 ( )  -  ( ) 30
 ( ) (2.54)                     1.36                   (2.54)                  1.36
 ( ) (2.54)                     1.36                   (2.54)                  1.36

 ( )
( )

 31  2560
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( ) ( )
2560 2559 2560 2559

( ) (2,461,074,467)     1,783,261,461   (2,649,777,292) 1,611,773,136

15,874,884           -                     4,762,288          -
(2,674,819)            -                     (452,300)            -
13,200,065           -                     4,309,988          -

(288,274,898)        (74,763,946)       (288,274,898) (74,763,946)
(17)                        -                     (17)                     -

(1,564,964)            11,257,263        (1,564,964) 11,257,263
5,996,514             (18,361,763)       5,996,514 (18,361,763)
(886,310)               266,680             (886,310) 266,680

(284,729,675)        (81,601,766)       (284,729,675) (81,601,766)
- (271,529,610)        (81,601,766)       (280,419,687) (81,601,766)

(2,732,604,077)     1,701,659,695   (2,930,196,979)  1,530,171,370

(2,930,196,979)     1,530,171,800   (2,930,196,979) 1,530,171,800
197,592,902         171,487,895      - (430)

(2,732,604,077)     1,701,659,695   (2,930,196,979)  1,530,171,370

 ( )

 31  2560
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 181 << 

TRANSFORMATION TO THE DIGITAL ERA 
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( )
2560 2559 2560 2559

 ( ) (2,461,074,467)   1,783,261,461    (2,649,777,292)   1,611,773,136

13 910,015,082       773,279,858       699,697,390       542,608,146

14 2,022,365,154    2,022,544,340    2,022,365,154    2,022,544,340
14 2,017,642           2,002,650           2,017,642           2,017,642
14 125,264,936       127,039,726       95,119,440         95,111,935

3,308,681,047    -                     3,196,000,000    -
(159,053,634)      (130,344,693)      (151,947,441)      (132,675,027)

22 9,874,025           7,963,654           9,874,025           7,963,654
400,807,998       358,781,093       378,304,300       337,745,898

(297,171,291)      (125,457,532)      (207,898,131)      (20,512,752)
17, 27 1,065,891           1,065,891           1,065,891           1,065,891

8 494,032,966       138,114,229       109,609,606       116,272,388
12,931,779         15,749,802         12,189,598         16,016,830
(4,798,459)          (10,132,316)        (4,036,281)          (17,749,925)
1,691,518           566,630              32,789                113,995

950,001              523,335              -                     6,472
 ( )

11 (196,184,926)      (198,469,354)      126,827,841       (625,808,167)
(383,352,970)      347,609,167       (534,407,444)      291,592,678

-                     23,289,922         -                     23,289,922
3,788,062,292    5,137,387,863    3,105,037,087    4,271,377,056

 31  2560

 ( )

17



186 รายงานประจำปี 2560 

( )
2560 2559 2560 2559

(234,633,428)      (121,871,376)      (402,775,404) (472,554,387)
33,311,762         (41,810,316)        112,358,336 (94,348,010)

147,918,136       (109,830,084)      117,282,165 (90,658,712)
(27,229,677)        25,275,538         (11,931,498) 14,939,591
132,322,907       278,195,231       135,139,062 289,391,042

(112,096,459)      82,639,729         (9,947,827) (5,082,593)
780,360              (174,635)             21,179,158 129,385

(465,788,925)      71,773,499         (217,339,857) (399,557,294)
(52,878,113)        (17,178,769)        (52,878,113) (17,178,769)
21,961,645         (26,138,244)        (11,416,741) 9,656,752

(17,929,002)        (42,365,234)        (17,246,337) (42,743,642)
143,402              11,642,956         15,686,080 597,824

(234,177,100)      (536,516,788)      (112,939,711) (336,761,820)
2,979,767,800    4,711,029,370    2,670,206,400 3,127,206,423

161,005,365       135,818,555       155,761,047       129,476,850
-                     -                     431,473,936       2,147,194,820

98,250,625         (1,911,097,571)   108,550,819       (1,967,693,895)
(303,764,408)      (1,075,377,355)   (46,048,295)        (914,012,339)

7,783,701           15,712,680         5,316,561           31,047,884
5 18,185,988         150,199,775       18,185,988         150,199,775

-                     -                     (10,000,000)        (30,000,000)
(27,857,560)        (9,268,896)          (1,449,807)          (1,409,907)

-                     -                     -                     211,724,581
-                     -                     (1,272,348)          (16,110,143)

 ( ) (46,396,289)        (2,694,012,812)   660,517,901       (259,582,374)

( )
 31  2560

 ( )

18



บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 187 << 

TRANSFORMATION TO THE DIGITAL ERA 

( )
2560 2559 2560 2559

31 (918,734,829)      (856,999,270)      (767,190,088) (712,353,915)
480,000,000       2,433,672,383    - 1,793,672,383

17 (2,496,861,589)   (3,926,269,284)   (1,976,063,810) (3,264,778,201)
-                     -                     - (1,126,768,104)
-                     (41,921,918)        -                     -

(391,157,693)      (342,963,191)      (381,704,594) (333,172,929)
(3,326,754,111)   (2,734,481,280)   (3,124,958,492) (3,643,400,766)

( ) (393,382,600)      (717,464,722)      205,765,809 (775,776,717)
1 2,683,685,053    3,401,140,969    477,958,084 1,253,746,837

(329,573,477)      -                     -                     -

41,881                8,806                  41,881 (12,036)
 31 6 1,960,770,857    2,683,685,053    683,765,774       477,958,084

40,351,222         21,361,200         7,724,688           10,119,873
38,559,624         43,369,654         34,640,408         38,561,099

 31  2560

 ( )
( )

19
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 1  2560  27 (  2559)

 28 
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1 2559

27 ( 2559)

( )

1 2559

1,460,031 2,495,655 3,955,686 

137,639 1,072,712 1,210,351 

3,767,092 2,948,359 6,715,451 

17,237 620,008 637,245 



บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 215 << 

TRANSFORMATION TO THE DIGITAL ERA 

 ( )

31 2560

47 

4.

 1  2560  27 (  2559)

 28 

31 2559

1 2559

27 ( 2559)

( )

1 2559

1,460,031 2,495,655 3,955,686 

137,639 1,072,712 1,210,351 

3,767,092 2,948,359 6,715,451 

17,237 620,008 637,245 



216 รายงานประจำปี 2560 

 ( )

31 2560

48 

31 2559

1,152,571 874,526 2,027,097 

137,639 1,279,562 1,417,201 

- 82,222 82,222 

6,081,940 1,532,394 7,614,334 

20,454 539,473 559,927 

31 2559

- 307,738 307,738 

- 198,469 198,469 

3,319,331 (1,535,566) 1,783,765 

3,027,738 (1,535,566) 1,492,172

 ( )

31 2560

49 

- 119,601 119,601 

3,027,738 (1,415,965) 1,611,773 

3,027,738 (1,415,965) 1,611,773 

 ( )
2.76 (1.29) 1.47

2.76 (1.29) 1.47

 – 
 ( )

2.65 (1.29) 1.36

2.65 (1.29) 1.36



บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 217 << 

TRANSFORMATION TO THE DIGITAL ERA 

 ( )

31 2560

49 

- 119,601 119,601 

3,027,738 (1,415,965) 1,611,773 

3,027,738 (1,415,965) 1,611,773 

 ( )
2.76 (1.29) 1.47

2.76 (1.29) 1.47

 – 
 ( )

2.65 (1.29) 1.36

2.65 (1.29) 1.36



218 รายงานประจำปี 2560 

 ( )

31 2560

50 

31 2559

3,027,738 (1,415,965) 1,611,773 

- (74,764) (74,764) 

- 11,257 11,257

(1,333) (17,029) (18,362) 

267 - 267 

- (1,066) (80,536) (81,602) 

3,026,672 (1,496,501) 1,530,171 

3,026,672 (1,496,501) 1,530,171 



บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 219 << 

TRANSFORMATION TO THE DIGITAL ERA 

 ( )

31 2560

51 

31 2559

3,027,738 (1,415,965) 1,611,773 

(2,276,220)           2,143,545            (132,675) 

92,000 (92,000) -

9,772 (9,772) -

- (307,738) (307,738) 

- (119,601) (119,601) 

- (198,469) (198,469) 

3,127,206 - 3,127,206 

5.

 ( ) (“Intouch”)
 41.14 (2559: 41.14)

 Intouch  Intouch 



220 รายงานประจำปี 2560 

 ( )

31 2560

52 

(Codespace, Inc.) 

31 2560 2559

2560 2559 2560 2559 

968 896 - -

- - 1,919,389 2,053,628 

290,679 447,431 63,171 102,140 

1,163 1,892 - -

- - 75,339 152,463 

98,032 94,973 98,031 94,973

2,254 139 19 19 

2 - - -

393,098 545,331 2,155,949 2,403,223 

 ( )

31 2560

53 

2560 2559 2560 2559 

- 140 - -

- - 102,269 197,791 

6,009 6,518 - -

21,250 16,868 51 38 

36,986 44,627 14,365 15,535

485 1,691 446 1,379 

- - 16,034 10,879

12,584 11,822 6,836 5,667 

107,992 116,578 63,354 88,336

- - - 15,644

185,306 198,244 203,355 335,269 



บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 221 << 

TRANSFORMATION TO THE DIGITAL ERA 

 ( )

31 2560

53 

2560 2559 2560 2559 

- 140 - -

- - 102,269 197,791 

6,009 6,518 - -

21,250 16,868 51 38 

36,986 44,627 14,365 15,535

485 1,691 446 1,379 

- - 16,034 10,879

12,584 11,822 6,836 5,667 

107,992 116,578 63,354 88,336

- - - 15,644

185,306 198,244 203,355 335,269 



222 รายงานประจำปี 2560 

 ( )

31 2560

54 

 31 2560 2559

2560 2559 2560 2559 

- 293 - -

- - 332,109 359,741 

52 33,544 22 8,080 

54,293 60,053 2,648 2,904 

54,345 93,890 334,779 370,725 

- 40 - -

- - 325,817 270,409 

5,305 37,949 5,305 5,097 

5,305 37,989 331,122 275,506 

59,650 131,879 665,901 646,231 
(54,293) (59,526) (2,648) (2,904) 

5,357 72,353 663,253 643,327 

- 232 - 232 

- - 99,544 178,432 

90,825 124,136 90,825 124,136 

90,825 124,368 190,369 302,800 

 ( )

31 2560

55 

2560 2559 2560 2559 

- 18,186 - 18,186

- 18,186 - 18,186

244,591 - 244,591 -

244,591 - 244,591 -

244,591 18,186 244,591 18,186

- - 40,000 30,000

1,712,138 2,145,947 1,712,138 2,145,947 

1,712,138 2,145,947 1,752,138 2,175,947 
1,956,729 2,164,133 1,996,729 2,194,133 

2 31 2560

5.05 5.17  (31  2559 : 4.92 )

10 LIBOR + 3  



บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 223 << 

TRANSFORMATION TO THE DIGITAL ERA 

 ( )

31 2560

55 

2560 2559 2560 2559 

- 18,186 - 18,186

- 18,186 - 18,186

244,591 - 244,591 -

244,591 - 244,591 -

244,591 18,186 244,591 18,186

- - 40,000 30,000

1,712,138 2,145,947 1,712,138 2,145,947 

1,712,138 2,145,947 1,752,138 2,175,947 
1,956,729 2,164,133 1,996,729 2,194,133 

2 31 2560

5.05 5.17  (31  2559 : 4.92 )

10 LIBOR + 3  



224 รายงานประจำปี 2560 

 ( )

31 2560

56 

 31 2560 2559

2560 2559 

1 18,186 168,521 

(18,186) (150,200) 

( ) - (135) 

31 - 18,186

2560 2559 2560 2559 

1 - - 30,000 -

- - 10,000 30,000

31 - - 40,000 30,000

1 2,145,947 2,161,864 2,145,947 2,161,864 

(189,218)      (15,917) (189,218) (15,917)

31 1,956,729 2,145,947 1,956,729 2,145,947 

 ( )

31 2560

57 

2560 2559 2560 2559 

- - 560 560 

2 2 2 1

- 17 - -

2 19 562 561 

- - 16,956 44,773

- 333 - 333 

919 4,998 765 -

3,732 4,082 2,339 1,243 

4,651 9,413 20,060 46,349

- - 23,398 2,258 

830 49 125 4

830 49 23,523 2,262 

- 32 - -

- - 14,178 10,357

5,714 3,989 4,649 3,948 

5,714 4,021 18,827 14,305



บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 225 << 

TRANSFORMATION TO THE DIGITAL ERA 

 ( )

31 2560

57 

2560 2559 2560 2559 

- - 560 560 

2 2 2 1

- 17 - -

2 19 562 561 

- - 16,956 44,773

- 333 - 333 

919 4,998 765 -

3,732 4,082 2,339 1,243 

4,651 9,413 20,060 46,349

- - 23,398 2,258 

830 49 125 4

830 49 23,523 2,262 

- 32 - -

- - 14,178 10,357

5,714 3,989 4,649 3,948 

5,714 4,021 18,827 14,305



226 รายงานประจำปี 2560 

 ( )

31 2560

58 

2560 2559 2560 2559 

- - 109,696 125,583 

1,794 - - -

928 350 926 320 

8,011 12,318 - -

10,733 12,668 110,622 125,903 

- - 10 14,359

2,200 160 160 160 

2,200 160 170 14,519

- - 1,444 -

31 2560 2559 2560 2559 

101,279 107,927 57,868 80,723

- 1,740 1,671 1,056 1,010 

- 1,003 913 590 536 

- 3,840 6,067 3,840 6,067 

107,862 116,578 63,354 88,336



บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 227 << 

TRANSFORMATION TO THE DIGITAL ERA 

 ( )

31 2560

59 

1.

 (Royalty) 1  ( )
1  (IPSTAR User Terminal 

: “UT”)  3 4

2.

 33.48  14.60  (2559 : 25.50

20.78 )

3.

 6,480 

/



228 รายงานประจำปี 2560 

 ( )

31 2560

60 

6.  

2560 2559 2560 2559 

41,066 35,675 25,358 25,673 

1,629,080 2,164,755 658,408 452,285

290,625 483,255 - -

1,960,771 2,683,685 683,766 477,958 

0.67% 0.59% 0.24% 0.29%

7.

2560 2559 2560 2559 

2,501,522 2,933,732 2,412,500 2,837,554 

905,547 604,156 1,023,962 703,027 

3,407,069 3,537,888 3,436,462 3,540,581 

31 2560 1.35 1.70

(31 2559: 0.87 1.70 ) 1



บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 229 << 

TRANSFORMATION TO THE DIGITAL ERA 

 ( )

31 2560

61 

8.

2560 2559 2560 2559 

5 54,345 93,890 334,779 370,725 

1,708,865 1,718,528 985,674 777,490 

1,763,210 1,812,418 1,320,453 1,148,215

5 5,305 37,989 331,122 275,506 

413,580 605,001 407,601 387,834 

418,885 642,990 738,723 663,340 

46,744 174,554 31,125 47,328

158,977 76,805 136,060 31,981

33,102 73,701 14,300 11,835

238,823 325,060 181,485 91,144

2,420,918 2,780,468 2,240,661 1,902,699
(754,059) (352,498) (283,248) (180,944) 

1,666,859 2,427,970 1,957,413 1,721,755 

2560 2559 2560 2559 

31 494,033 138,114 109,610 116,272 



230 รายงานประจำปี 2560 

 ( )

31 2560

62 

2560 2559 2560 2559 

22 33,160 291,797 355,851 

:

3 30 860 38,667 2,036 

3 - 6 - - 768 6,761 

6 - 12 - - - 2,274 

12 54,293 59,870 3,547 3,803 

54,345 93,890 334,779 370,725 
(54,293) (59,526) (2,648) (2,904) 

52 34,364 332,131 367,821 

253,857 404,072 146,600 132,528 

:

3 426,551 459,331 187,225 256,790 

3 - 6 395,136 497,663 192,006 130,536 

6 - 12 389,601 166,604 264,450 156,638 

 12 243,720 190,858 195,393 100,998 

1,708,865 1,718,528 985,674 777,490 
(699,766) (292,972)  (280,600)      (178,040) 

1,009,099 1,425,556 705,074 599,450 

1,009,151 1,459,920 1,037,205 967,271 

15 120

 ( )

31 2560

63 

9.

2560 2559 2560 2559 

47,069 51,598 46,776 47,812

14,717 116,525 14,717 104,671

157,780 237,747 114,800 140,158 

535 596 402 -

220,101 406,466 176,695 292,641 
(95,287) (82,587) (69,802) (57,612) 

124,814 323,879 106,893 235,029 

10. 

( ) (“CSL”)

Shares Tender Agreement (“DTV”) 

6 2560 CSL

250,099,990 42.07

 (“AWN”) 7.80 1,950.78 

25  2561 ( 36.1) 



บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 231 << 

TRANSFORMATION TO THE DIGITAL ERA 

 ( )

31 2560

63 

9.

2560 2559 2560 2559 

47,069 51,598 46,776 47,812

14,717 116,525 14,717 104,671

157,780 237,747 114,800 140,158 

535 596 402 -

220,101 406,466 176,695 292,641 
(95,287) (82,587) (69,802) (57,612) 

124,814 323,879 106,893 235,029 

10. 

( ) (“CSL”)

Shares Tender Agreement (“DTV”) 

6 2560 CSL

250,099,990 42.07

 (“AWN”) 7.80 1,950.78 

25  2561 ( 36.1) 



232 รายงานประจำปี 2560 

 ( )

31 2560

64 

31 2560 

2560 

329,573 

446,297 

43,767

797 

872,880 

68,617

51,683

23,575

1,837,189 

250,000 

432,790 

90 

60,548

121,549 

6,585 

7,464 

1,799 

154,983 

19,449

1,055,257 



บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 233 << 

TRANSFORMATION TO THE DIGITAL ERA 

 ( )

31 2560

65 

31 2560 2559

31 2560 2559

  2,818,829 2,889,663 

  (2,421,954) (2,521,218)

396,875 368,445 
      (71,214)       (77,356) 

( ) 325,661 291,089 

( ) 30            0.12           0.11 

( ) 30            0.12            0.11 

2560

 ( )
442,196 

(222,051) 

(310,900) 

(90,755) 



234 รายงานประจำปี 2560 

 ( )

31 2560

66 

11.

( )

2560 2559 2560 2559 

- - 1,098,814 1,944,875 

4 1,356,701 1,417,201 1,356,701 1,417,201 

 - 1,356,701 1,417,201 2,455,515 3,362,076

1,356,701 1,417,201 3,031,560 3,444,298 

4 - -     (576,045) (82,222) 

 - 1,356,701 1,417,201 2,455,515 3,362,076 

 ( )

31 2560

67 

( )

2560 2559 2560 2559 

1 1,417,201 1,210,351 1,290,210 1,597,670 

4 - - 2,071,866 3,568,367 

- - 1,272 16,110

- - - (221,799) 

196,185 198,469 (263,786) 506,207 

- - 136,958 119,601 

- - (431,474) (2,143,545)

(77,978) - (61,256) -

- - - (5,771) 

(178,707) 8,381 (288,275) (74,764)

31 1,356,701 1,417,201 2,455,515 3,362,076 



บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 235 << 

TRANSFORMATION TO THE DIGITAL ERA 

 ( )

31 2560

67 

( )

2560 2559 2560 2559 

1 1,417,201 1,210,351 1,290,210 1,597,670 

4 - - 2,071,866 3,568,367 

- - 1,272 16,110

- - - (221,799) 

196,185 198,469 (263,786) 506,207 

- - 136,958 119,601 

- - (431,474) (2,143,545)

(77,978) - (61,256) -

- - - (5,771) 

(178,707) 8,381 (288,275) (74,764)

31 1,356,701 1,417,201 2,455,515 3,362,076 



236 รายงานประจำปี 2560 

 (
)
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TRANSFORMATION TO THE DIGITAL ERA 

 (
)

31
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238 รายงานประจำปี 2560 

 (
)

31
256

0

70
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)
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(24

8,4
48)

 
(4,

263
,85

3)
2,8

93,
301

 
1

389
,15

6 
165

,19
6 

554
,35

2  ( )

31 2560

71

31 2560

(“LTC”) 

LTC 2 2560

2559 LTC 26

LTC

2589 ( 33.2)

12. 

 (  ( ) (“CSL”)) 

CSL

31 2560 2559 

57.93% 57.93% 

- 943,834 

1,837,189 -

- 954,512 

- (923,361)

(1,055,257) -

                   - (261,961)

781,932 713,024 
457,616 411,566 



บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 239 << 

TRANSFORMATION TO THE DIGITAL ERA 

 ( )

31 2560

71

31 2560

(“LTC”) 

LTC 2 2560

2559 LTC 26

LTC

2589 ( 33.2)

12. 

 (  ( ) (“CSL”)) 

CSL

31 2560 2559 

57.93% 57.93% 

- 943,834 

1,837,189 -

- 954,512 

- (923,361)

(1,055,257) -

                   - (261,961)

781,932 713,024 
457,616 411,566 



240 รายงานประจำปี 2560 

 ( )

31 2560

72

CSL

31 2560 2559 

57.93% 57.93%

325,743 305,905 

15,346 -

341,089 305,905 
188,703 171,488 

197,593 171,488 

 ( )

31 2560

73

13. 

1 2559 687,824 6,497,401 1,349,258 4,963,174 13,497,657 
29,829 233,055 61,291 772,422 1,096,597 

441 5,831,134 4,525 (5,693,983) 142,117 

- (63,374) (63,276) - (126,650) 

(2,833) (65,538) (2,875) (49) (71,295) 

(3,884) (2,264) (480) (23) (6,651) 

31  2559 
   1 2560 711,377 12,430,414 1,348,443 41,541 14,531,775 

11,559 89,980 97,633 115,196 314,368 

58,249 12,323 56,929 (152,131) (24,630) 

- (57,353) (50,874) - (108,227) 

(2,098) (202,607) (12,117) - (216,822) 

(5,603) (26,151) (5,097) (99) (36,950) 

(334,775) (802,652) (1,056,036) (127) (2,193,590) 

31 2560 438,709 11,443,954 378,881 4,380 12,265,924 



บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 241 << 

TRANSFORMATION TO THE DIGITAL ERA 

 ( )

31 2560

73

13. 

1 2559 687,824 6,497,401 1,349,258 4,963,174 13,497,657 
29,829 233,055 61,291 772,422 1,096,597 

441 5,831,134 4,525 (5,693,983) 142,117 

- (63,374) (63,276) - (126,650) 

(2,833) (65,538) (2,875) (49) (71,295) 

(3,884) (2,264) (480) (23) (6,651) 

31  2559 
   1 2560 711,377 12,430,414 1,348,443 41,541 14,531,775 

11,559 89,980 97,633 115,196 314,368 

58,249 12,323 56,929 (152,131) (24,630) 

- (57,353) (50,874) - (108,227) 

(2,098) (202,607) (12,117) - (216,822) 

(5,603) (26,151) (5,097) (99) (36,950) 

(334,775) (802,652) (1,056,036) (127) (2,193,590) 

31 2560 438,709 11,443,954 378,881 4,380 12,265,924 



242 รายงานประจำปี 2560 

 ( )

31 2560

74

1 2559 349,983 3,200,626 915,214 - 4,465,823 
52,495 601,871 118,914 - 773,280 

- 148,724 (4,516) - 144,208 

- (62,444) (58,627) - (121,071) 

(2,472) (65,533) (2,723) - (70,728) 

(3,678) (2,685) (534) - (6,897) 

31  2559 
   1 2560 396,328 3,820,559 967,728 - 5,184,615 

38,534 749,092 122,389 - 910,015 

(20,414) 4,651 (3,130) - (18,893) 

- (57,130) (48,169) - (105,299) 

(1,888) (202,583) (10,659) - (215,130) 

(5,398) (19,783) (2,810) - (27,991) 

(28,068) (554,201) (738,440) - (1,320,709)

31 2560 379,094 3,740,605 286,909 - 4,406,608 

1 2559
337,841 3,296,775 388,911 4,963,174 8,986,701 

- - 45,133 - 45,133

337,841 3,296,775 434,044 4,963,174 9,031,834 

 ( )

31 2560

75

31  2559 
   1 2560

315,049 8,609,855 346,914 41,541 9,313,359 

- - 33,801 - 33,801

315,049 8,609,855 380,715 41,541 9,347,160 

31 2560
59,615 7,703,349 70,984 4,380 7,838,328 

- - 20,988 - 20,988

59,615 7,703,349 91,972 4,380 7,859,316 

31 2560 2,123.43  (2559: 1,963.36 )



บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 243 << 

TRANSFORMATION TO THE DIGITAL ERA 

 ( )

31 2560

75

31  2559 
   1 2560

315,049 8,609,855 346,914 41,541 9,313,359 

- - 33,801 - 33,801

315,049 8,609,855 380,715 41,541 9,347,160 

31 2560
59,615 7,703,349 70,984 4,380 7,838,328 

- - 20,988 - 20,988

59,615 7,703,349 91,972 4,380 7,859,316 

31 2560 2,123.43  (2559: 1,963.36 )



244 รายงานประจำปี 2560 

 ( )

31 2560

76

1 2559 131,139 4,983,478 249,944 4,925,811 10,290,372 
29,409 158,267 17,717 718,626 924,019 

- 5,644,251 - (5,644,437) (186) 

- (101,183) (44,948) - (146,131) 

- (10,855) (659) - (11,514) 

31  2559 
   1 2560 160,548 10,673,958 222,054 - 11,056,560 

8,438 25,954 21,045 - 55,437 

- (1,882) - - (1,882) 

(295) (49,036) (18,891) - (68,222) 

(131) (94,106) (1,391) - (95,628) 

31 2560 168,560 10,554,888 222,817 - 10,946,265 

 ( )

31 2560

77

1 2559 73,914 1,973,133 170,120 - 2,217,167 
18,982 497,437 26,189 - 542,608 

- (117) - - (117) 

- (91,577) (41,257) - (132,834) 

- (10,855) (545) - (11,400) 

31  2559 
   1 2560 92,896 2,368,021 154,507 - 2,615,424 

22,280 650,788 26,629 - 699,697 

- (360) - - (360) 

(295) (48,975) (17,672) - (66,942) 

(98) (94,106) (1,391) - (95,595) 

31 2560 114,783 2,875,368 162,073 - 3,152,224 

1 2559
57,225 3,010,345 39,999 4,925,811 8,033,380 

- - 39,825 - 39,825

57,225 3,010,345 79,824 4,925,811 8,073,205 



บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 245 << 

TRANSFORMATION TO THE DIGITAL ERA 

 ( )

31 2560

77

1 2559 73,914 1,973,133 170,120 - 2,217,167 
18,982 497,437 26,189 - 542,608 

- (117) - - (117) 

- (91,577) (41,257) - (132,834) 

- (10,855) (545) - (11,400) 

31  2559 
   1 2560 92,896 2,368,021 154,507 - 2,615,424 

22,280 650,788 26,629 - 699,697 

- (360) - - (360) 

(295) (48,975) (17,672) - (66,942) 

(98) (94,106) (1,391) - (95,595) 

31 2560 114,783 2,875,368 162,073 - 3,152,224 

1 2559
57,225 3,010,345 39,999 4,925,811 8,033,380 

- - 39,825 - 39,825

57,225 3,010,345 79,824 4,925,811 8,073,205 



246 รายงานประจำปี 2560 

 ( )

31 2560

78

31  2559 
   1 2560

67,652 8,305,937 37,322 - 8,410,911 

- - 30,225 - 30,225

67,652 8,305,937 67,547 - 8,441,136 

31 2560
53,777 7,679,520 39,756 - 7,773,053 

- - 20,988 - 20,988

53,777 7,679,520 60,744 - 7,794,041 

31 2560  1,571.74  (2559: 1,574.97 )

 31 2560 2559

2560 2559 2560 2559 

- 22,325 - -

 ( )

31 2560

79

14.

1 2559 26,423,384 674,372 970,166 1,844,040 2,814,206 
- - - 9,411 9,411 

(148,737) - - 6,503 6,503 

- - - (707) (707) 

(41,737) (654,139) - (6,269) (6,269) 

- - (1,182) (1,652) (2,834) 

31  2559 
   1 2560 26,232,910 20,233 968,984 1,851,326 2,820,310 

- - - 32,754 32,754

186 - - (640) (640) 

- - - (800) (800) 

- (56) - (1,456) (1,456) 

- - (1,481) (13,430) (14,911) 

- - - (251,947) (251,947) 

31 2560 26,233,096 20,177 967,503 1,615,807 2,583,310 



บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 247 << 

TRANSFORMATION TO THE DIGITAL ERA 

 ( )

31 2560

79

14.

1 2559 26,423,384 674,372 970,166 1,844,040 2,814,206 
- - - 9,411 9,411 

(148,737) - - 6,503 6,503 

- - - (707) (707) 

(41,737) (654,139) - (6,269) (6,269) 

- - (1,182) (1,652) (2,834) 

31  2559 
   1 2560 26,232,910 20,233 968,984 1,851,326 2,820,310 

- - - 32,754 32,754

186 - - (640) (640) 

- - - (800) (800) 

- (56) - (1,456) (1,456) 

- - (1,481) (13,430) (14,911) 

- - - (251,947) (251,947) 

31 2560 26,233,096 20,177 967,503 1,615,807 2,583,310 



248 รายงานประจำปี 2560 

 ( )

31 2560

80

1 2559 15,196,197 654,719 825,930 1,159,141 1,985,071 
2,022,544 2,003 - 127,040 127,040 

(148,842) - - 4,516 4,516 

- - - (705) (705) 

(41,737) (654,139) - (5,745) (5,745)

- - - (639) (639) 

31  2559 
   1 2560 17,028,162 2,583 825,930 1,283,608 2,109,538 

2,022,365 2,017 - 125,265 125,265 

3,196,000 - 85,059 27,622 112,681 

- - - (640) (640) 

- - - (741) (741) 

- (56) - (505) (505)

- - 2,550 (8,555) (6,005) 

- - - (183,331) (183,331) 

31 2560 22,246,527 4,544 913,539 1,242,723 2,156,262 

 ( )

31 2560

81

1 2559 11,227,187 19,653 144,236 684,899 829,135 
31  2559 

   1 2560 9,204,748 17,650 143,054 567,718 710,772 
31 2560 3,986,569 15,633 53,964 373,084 427,048 

31 2560 3,309 

3,196

85 28

10

3,196

10

113



บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 249 << 

TRANSFORMATION TO THE DIGITAL ERA 

 ( )

31 2560

81

1 2559 11,227,187 19,653 144,236 684,899 829,135 
31  2559 

   1 2560 9,204,748 17,650 143,054 567,718 710,772 
31 2560 3,986,569 15,633 53,964 373,084 427,048 

31 2560 3,309 

3,196

85 28

10

3,196

10

113



250 รายงานประจำปี 2560 

 ( )

31 2560

82

1 2559 26,232,805 674,316 1,418,306 
- - 1,523 

105 - -

- - (20) 

- (654,139) (25) 

31  2559  1 2560 26,232,910 20,177 1,419,784 
- - 6,346 

186 - -

- - (126) 

31 2560 26,233,096 20,177 1,426,004 

1 2559 15,005,618 654,648 902,371 
2,022,544 2,018 95,112 

- - (20) 

- (654,139) (18)

31  2559 
   1 2560 17,028,162 2,527 997,445 

2,022,365 2,017 95,120 

3,196,000 - -

- - (126)

31 2560 22,246,527 4,544 1,092,439 

1 2559 11,227,187 19,668 515,935 
31  2559 1 2560 9,204,748 17,650 422,339 
31 2560 3,986,569 15,633 333,565 

 ( )

31 2560

83

15.

2560 2559 2560 2559 

775,825 310,411 704,853 83,079

775,825 310,411 704,853 83,079

2560 2559 

2560 - 82,924 

2561 34,652 34,652 

2562 68,589 68,589 

2563 45,717 45,717 

2564 13,615 13,615 

2565 9,867 -

172,440 245,497 



บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 251 << 

TRANSFORMATION TO THE DIGITAL ERA 

 ( )

31 2560

83

15.

2560 2559 2560 2559 

775,825 310,411 704,853 83,079

775,825 310,411 704,853 83,079

2560 2559 

2560 - 82,924 

2561 34,652 34,652 

2562 68,589 68,589 

2563 45,717 45,717 

2564 13,615 13,615 

2565 9,867 -

172,440 245,497 



252 รายงานประจำปี 2560 

 ( )

31 2560

84

 ( )/

1 31
2560 ( 29) 2560 

60,057 (47,482) (2,571) (6,882) 3,122 

13,006 933 (62) (9,527) 4,350 

12,879 2,706 671 (6) 16,250 

36,696 (5,961) - - 30,735 

(11,674) 34,760 (366) (1,589) 21,131 

83,431   5,071 (18,333) (36,228) 33,941 

66,608 (48,209) 77 (711) 17,765 

30,782 (30,910) 128 - -

-    639,200 - - 639,200 

18,626 (3,336) (2,328) (3,631) 9,331 

310,411 546,772 (22,784) (58,574) 775,825 

 ( )

31 2560

85

 ( )/

1 31
2559 2559 

31,681 39,754 (11,378) 60,057

10,359 2,697 (50) 13,006

9,028 3,866 (15) 12,879

43,085 (6,389) - 36,696

4,454 (16,323) 195          (11,674) 

79,720 3,711 - 83,431

19,113 48,600 (1,105) 66,608

21,832 9,374 (424) 30,782

20,764 (3,568) 1,430 18,626

240,036 81,722 (11,347) 310,411 

 ( )/

1 31
2560 (  29) 2560

11,522 2,438 - 13,960

35,821 (5,858) - 29,963

41,502 4,680 (16,392) 29,790

- 639,200 - 639,200 

(5,766) (1,408) (886) (8,060) 

83,079 639,052 (17,278) 704,853 



บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 253 << 

TRANSFORMATION TO THE DIGITAL ERA 

 ( )

31 2560

85

 ( )/

1 31
2559 2559 

31,681 39,754 (11,378) 60,057

10,359 2,697 (50) 13,006

9,028 3,866 (15) 12,879

43,085 (6,389) - 36,696

4,454 (16,323) 195          (11,674) 

79,720 3,711 - 83,431

19,113 48,600 (1,105) 66,608

21,832 9,374 (424) 30,782

20,764 (3,568) 1,430 18,626

240,036 81,722 (11,347) 310,411 

 ( )/

1 31
2560 (  29) 2560

11,522 2,438 - 13,960

35,821 (5,858) - 29,963

41,502 4,680 (16,392) 29,790

- 639,200 - 639,200 

(5,766) (1,408) (886) (8,060) 

83,079 639,052 (17,278) 704,853 



254 รายงานประจำปี 2560 

 ( )

31 2560

86

 ( )/

1 31
2559 (  29) 2559

8,319 3,203 - 11,522 

43,085 (7,264) - 35,821 

41,770 (268) - 41,502 

(6,714) 682 266 (5,766) 

86,460 (3,647) 266 83,079 

16. 

2560 2559 2560 2559 

187,322 340,319 180,138 336,032 

220,214 229,661 220,214 229,661 

15,506 39,368 15,506 15,694

11,835 11,398 - -

434,877 620,746 415,858 581,387 

(54,234) (62,219) (54,234) (62,219) 

380,643 558,527 361,624 519,168 

 ( )

31 2560

87

17.

2560 2559 2560 2559 

- 230,000 - -

- 230,000 - -

415,064 720,664 415,064 660,664 

6,724 8,207 6,724 7,327 

421,788 728,871 421,788 667,991 

421,788 958,871 421,788 667,991 

2,490,386 4,684,647 2,490,386 4,624,647

23,997 35,162 23,997 31,234

2,514,383 4,719,809 2,514,383 4,655,881 

4,510,246 4,546,180 4,547,246 4,546,180 

7,024,629 9,265,989 7,061,629 9,202,061 

7,446,417 10,224,860 7,483,417 9,870,052 



บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 255 << 

TRANSFORMATION TO THE DIGITAL ERA 

 ( )

31 2560

87

17.

2560 2559 2560 2559 

- 230,000 - -

- 230,000 - -

415,064 720,664 415,064 660,664 

6,724 8,207 6,724 7,327 

421,788 728,871 421,788 667,991 

421,788 958,871 421,788 667,991 

2,490,386 4,684,647 2,490,386 4,624,647

23,997 35,162 23,997 31,234

2,514,383 4,719,809 2,514,383 4,655,881 

4,510,246 4,546,180 4,547,246 4,546,180 

7,024,629 9,265,989 7,061,629 9,202,061 

7,446,417 10,224,860 7,483,417 9,870,052 



256 รายงานประจำปี 2560 

 (
)

31
256

0

88

31
25

60
2

4,
55

0 
1,

00
0 

31
256

0
(

)

29
25

57
2.

27
5 

2,
27

5 
4.

28
 

 6

 2
 

25
62

2,
27

5 

29
25

57
2.

27
5 

2,
27

5 
4.

68
 

 6

 2
 

25
64

2,
27

5 

4,
55

0 (3
) 

4,5
47 

 ( )

31 2560

89

2560 2559 2560 2559 

31
- 10,224,860 11,749,942 9,870,052 11,373,643 

481,664 2,437,013 1,664 1,797,013 

(2,496,861) (3,926,269) (1,976,064) (3,264,778)

27 1,066 1,066 1,066 1,066 

(413,301) (36,892) (413,301) (36,892) 

(38,664) - - -

(312,347) - - -

 - 7,446,417 10,224,860 7,483,417 9,870,052 

2560 2559 2560 2559 

- 4,540,967 4,819,549 4,577,967 4,584,741 

- 2,905,450 5,405,311 2,905,450 5,285,311 

7,446,417 10,224,860 7,483,417 9,870,052 

- 3.70% 3.39% 3.70% 3.43%

- 4.48% 4.48% 4.48% 4.48%



บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 257 << 

TRANSFORMATION TO THE DIGITAL ERA 

 (
)

31
256

0

88

31
25

60
2

4,
55

0 
1,

00
0 

31
256

0
(

)

29
25

57
2.

27
5 

2,
27

5 
4.

28
 

 6

 2
 

25
62

2,
27

5 

29
25

57
2.

27
5 

2,
27

5 
4.

68
 

 6

 2
 

25
64

2,
27

5 

4,
55

0 (3
) 

4,5
47 

 ( )

31 2560

89

2560 2559 2560 2559 

31
- 10,224,860 11,749,942 9,870,052 11,373,643 

481,664 2,437,013 1,664 1,797,013 

(2,496,861) (3,926,269) (1,976,064) (3,264,778)

27 1,066 1,066 1,066 1,066 

(413,301) (36,892) (413,301) (36,892) 

(38,664) - - -

(312,347) - - -

 - 7,446,417 10,224,860 7,483,417 9,870,052 

2560 2559 2560 2559 

- 4,540,967 4,819,549 4,577,967 4,584,741 

- 2,905,450 5,405,311 2,905,450 5,285,311 

7,446,417 10,224,860 7,483,417 9,870,052 

- 3.70% 3.39% 3.70% 3.43%

- 4.48% 4.48% 4.48% 4.48%



258 รายงานประจำปี 2560 

 ( )

31 2560

90

-

2560 2559 2560 2559 

1 2 2,663,742 729,239 2,697,742 668,437 

2 5 4,360,887 6,554,758 4,363,887 6,551,632 

5 - 1,981,992 - 1,981,992 

7,024,629 9,265,989 7,061,629 9,202,061 

31 2560

4,583.03  30.00  (2559: 5,959.42 90.80 )

 ( )

31 2560

91

18. 

2560 2559 2560 2559 

- 5 4,651 9,413 20,060 46,349 

- 438,740 544,165 256,801 213,601 

443,391 553,578 276,861 259,950 

- 309,753 759,153 298,612 388,380 

- 113,518 104,387 83,382 35,234 

423,271 863,540 381,994 423,614 

866,662 1,417,118 658,855 683,564 

19.

2560 2559 2560 2559 

52,206 35,069 48,734 36,951 

41,352 43,968 14,518 40,564 

2,286 2,310 1 4

95,844 81,347 63,253 77,519 



บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 259 << 

TRANSFORMATION TO THE DIGITAL ERA 

 ( )

31 2560

91

18. 

2560 2559 2560 2559 

- 5 4,651 9,413 20,060 46,349 

- 438,740 544,165 256,801 213,601 

443,391 553,578 276,861 259,950 

- 309,753 759,153 298,612 388,380 

- 113,518 104,387 83,382 35,234 

423,271 863,540 381,994 423,614 

866,662 1,417,118 658,855 683,564 

19.

2560 2559 2560 2559 

52,206 35,069 48,734 36,951 

41,352 43,968 14,518 40,564 

2,286 2,310 1 4

95,844 81,347 63,253 77,519 



260 รายงานประจำปี 2560 

 ( )

31 2560

92

20. 

2560 2559 2560 2559

175,940 429,770 148,951 207,512 

175,940 429,770 148,951 207,512 

2560 2559 2560 2559

1 429,770 404,260 207,512 208,848 

(37,518) (32,362) (5,413) (155) 

52,019 57,872 28,811 26,890 

- - - (28,071)
52,019 57,872 28,811 (1,181)

(113,348) - (81,959) -

(113,348) - (81,959) -

(154,983) - - -

31 175,940 429,770 148,951 207,512 



บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 261 << 

TRANSFORMATION TO THE DIGITAL ERA 

 ( )

31 2560

93

 (
)

2560 2559 2560 2559 

3.00 3.50 3.00 3.50

5.00 7.00-8.00 5.00 8.00

31 2560 
( 1) (24,726) 28,944 (20,591) 24,064

( 1) 27,946 (24,401) 23,238 (20,323) 



262 รายงานประจำปี 2560 

 ( )

31 2560

94

21.

2560 2559 2560 2559 

174,042 215,575 170,395 207,074 

128,884 146,665 128,884 131,387 

302,926 362,240 299,279 338,461

22. 

2560 2559 

( )

1

- 5 1,099,977 5,499,884 1,098,902 5,494,513

5 - - 1,075 5,371 

31
- 5 1,099,977 5,499,884 1,099,977 5,499,884

1

- 5 1,095,994 5,479,970 1,095,938 5,479,688 

5 73 363 56 282 

31
- 5 1,096,067 5,480,333 1,095,994 5,479,970 



บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 263 << 

TRANSFORMATION TO THE DIGITAL ERA 

 ( )

31 2560

95

30 2559 1,074,300

5 5,371,500

 16 2559

1.

 (Full-time Employment) Performance share plan 

(“ ”)

1 2 3 4
: 28 2556 27 2557 26 2558 30 2559 

: 682,000 1,197,700 1,085,300 1,074,300 
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910,015 626,976 699,697 542,608 

2,149,648 2,134,364 2,117,485 2,119,674 
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963,378 1,048,672 644,538 767,788 
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49,640 183,459 32,451 63,097
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 ( )

31 2560

121

33.5 

2560 2559 2560 2559 

54,000 57,750 54,000 57,750

2,529 3,077 2,522 3,077 

21,235 446,827 21,079 446,827 

- 5,000 - -

16,681 41,653 16,411 14,519

34.

 Royalty 

15

 (business income) 
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 ( )

31 2560

122

2541 - 2542 2555 - 2556 ( 1

2540 30 2555) 859.4  ( 439 )
566.1 ( 289 )

2555 - 

2556 593.8  (  303 )

480.4 

(  245 )

4 2554 Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) 

(royalty)

ITAT 2541-2542, 2542-2543, 2543-2544, 

2544-2545 2545-2546

High Court ITAT

30 2554

2541- 2542 

2544 - 2545 162.4 ( 83 )

ITAT

Supreme Court

28 2554 High Court 17

2554 Supreme

Court Supreme Court 

 ( )

31 2560

123

9 2554

Supreme Court 

35. 

35.1 26 2553

35.2 19 2550 . .
( )

 ( )

8 2552

4

2552 10 2554

8 2554

23 2554

. .
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 ( )

31 2560

123

9 2554

Supreme Court 

35. 

35.1 26 2553

35.2 19 2550 . .
( )

 ( )

8 2552

4

2552 10 2554

8 2554

23 2554

. .
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 ( )

31 2560

124

35.3  26 2558  (“ ”)

 ( ) (“ ” “ ”)

(“ ”)

8 2559

8 2559

19 2559

35.4   

2554 22 2559

5.3 17 2560

2559

35.5 

35.6   7 8

5 2560  (“ ”) 

7 8

11 2534  ( ) (“ ”) 

 ( ) (“ ”) 
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 ( )

31 2560

125

24 2560

7 8

7 8

7

8

45.1 

25 2560 97/2560

45.6 

36. 

36.1 Share Tender agreement  ( )

(“CSL”) (“DTV”)

(“DTV”) Shares Tender Agreement 

6 2560 ( ) (“CSL”)

 (“AWN”) 7.80 1,950.78 

DTV 25 2561

36.2

31 2561

1-31 2561  1.36 1,491 

2561
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 ( )

31 2560

126

37.

31 2559

2560

37.1 2560

1,406,068 11,050 1,417,118 672,517    11,047 683,564 

 - 11,050   (11,050) -   11,047   (11,047) -

- -
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 ( )

31 2560

127

37.2

2559 

11,516,630 (2,875,077) 8,641,553 

152,107 (137) 151,970 

202,027 (14,448) 187,579 

11,870,870 (2,889,662) 8,981,208 

6,296,849 (1,785,407) 4,511,442 

316,743 (121,728) 195,015 

1,793,272 (565,349) 1,227,923 

115,665 (27,510) 88,155 

358,781 (21,223) 337,558 

9,938,468 (2,521,217) 7,417,251 

 ( ) 2,130,871 (368,445) 1,762,426 
(347,609) 77,356 (270,253) 

1,783,262 (291,089) 1,492,173 
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 ( )

31 2560

128

38.

1 2561

1 2561

1 ( 2560)
2 ( 2560)
7 ( 2560)
8 ( 2560)
10 ( 2560)
11 ( 2560)
12 ( 2560)
16 ( 2560)
17 ( 2560)
18 ( 2560)
19 ( 2560)
20 ( 2560)

21 ( 2560)
23 ( 2560)
24 ( 2560)
26 ( 2560)
27 ( 2560)

 ( )

31 2560

129

 ( )
28 ( 2560)
29 ( 2560)
33 ( 2560)
34 ( 2560)
36 ( 2560)
37 ( 2560)
38 ( 2560)
40 ( 2560)

 41 ( 2560)

2 ( 2560)
3 ( 2560)
4 ( 2560)
5 ( 2560)
6 ( 2560)
8 ( 2560)
10 ( 2560)
11 ( 2560)
12 ( 2560)
13 ( 2560)

10 ( 2560)  - 

15 ( 2560)  - 
25 ( 2560)  - 

27 ( 2560)
29 ( 2560)
31 ( 2560)  - 
32 ( 2560)  - 
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 ( )

31 2560

129

 ( )
28 ( 2560)
29 ( 2560)
33 ( 2560)
34 ( 2560)
36 ( 2560)
37 ( 2560)
38 ( 2560)
40 ( 2560)

 41 ( 2560)

2 ( 2560)
3 ( 2560)
4 ( 2560)
5 ( 2560)
6 ( 2560)
8 ( 2560)
10 ( 2560)
11 ( 2560)
12 ( 2560)
13 ( 2560)

10 ( 2560)  - 

15 ( 2560)  - 
25 ( 2560)  - 

27 ( 2560)
29 ( 2560)
31 ( 2560)  - 
32 ( 2560)  - 
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 ( )

31 2560

130

1 ( 2560)

4 ( 2560)
5 ( 2560)

7 ( 2560) 29 ( 2560)

10 ( 2560)
12 ( 2560)
13 ( 2560)
14 ( 2560)

19

( 2560)
15 ( 2560)
17 ( 2560)
18 ( 2560)
20 ( 2560)

 21 ( 2560)
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ก. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผล
ประจำปีของบริษัทโดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่าย
เงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไร
สมควรที่จะทำเช่นนั้น แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป 

ปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณา
จากงบการเงินเฉพาะบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ
กำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย (ถ้ามี) และจะ
ต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะ
บริษัท 


นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อแผนการ
ลงทุน และการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัย
สำคัญและขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด รวมถึงความจำเป็น
และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทและ
บริษัทย่อย และเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทมีต่อสถาบัน
การเงิน 

ข. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
ย่อย/บริษัทร่วม 

บริษัทย่อย/บริษัทร่วม ของบริษัทส่วนใหญ่มีนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลสอดคล้องกับบริษัท โดยคณะกรรมการ
ของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมจะพิจารณาและเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบโดยขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน 
ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะ
กรรมการของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมเห็นสมควร 


สรุปการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 3 ปี ย้อนหลัง 

 รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 2560 (1) 2559 2558 

อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (ESP) (บาท) (2.42) 1.47 0.72 
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) - 0.70 0.65 
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) - 25 90 


หมายเหตุ (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี  

  2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงดจ่าย 

  เงินปันผลประจำปี 2560 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุน 
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คำอธิบายย่อ 

3G  
เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายผ่านอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่ 
ในยุคที่ 3 ที่ให้บริการระบบเสียง และการส่งข้อมูลทั้ง
ภาพและวีดีโอด้วยความเร็วสูง 

4G  
เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายผ่านอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่ 
ในยุคที่ 4 อาจจะเรียกในอีกชื่อหนึ่งว่า LTE (Long Term 
Evolution) ที่มีความเร็วในการส่งข้อมูลมากกว่าเทคโนโลยี
3G 4 - 10 เท่า 

Analog (อนาล็อก) 
สัญญาณไฟฟ้าหรือข้อมูลที่มีลักษณะการเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่อง 

Backhaul 
ช่องทางการเดินทางของข้อมูลระหว่างสถานีส่งสัญญาณ 
และสถานีรับสัญญาณ 

Bandwidth (แบนด์วิธ) 
ช่วงของความถี่ที่สัญญาณไฟฟ้าใช้ นอกจากนี้ยังหมายถึง
อัตราการส่งข้อมูลเมื่อสื่อสารผ่านสื่อกลางหรืออุปกรณ์
เฉพาะ สัญญาณอนาล็อก และสัญญาณดิจิตอลมีแบนด์
วิธ ซึ่งสามารถวัดโดยใช้หน่วยเป็นเมกะบิตต่อวินาที 

Broadband (บรอดแบนด์) 
วิธีในการส่งและรับข้อมูลได้อย่างไม่ติดขัด ที่มีความเร็ว
สูงโดยการใช้ Internet Protocol (IP) 

Broadcast Beam 
ขนาดความกว้างของสัญญาณจากดาวเทียมที่ฉายลงมา
บนพื้นโลก ซึ่งเกิดจากการนำเอาพื้นที่การให้บริการของ 
SPOT Beam จำนวนหนึ่งมารวมกัน ขึ้นอยู่กับความ
ต้องการของพื้นที่การให้บริการ แต่จะเน้นการให้บริการ
ในลักษณะการสื่อสารแบบทางเดียว 

C-band 
มีความถี่ระหว่าง 4 - 8 กิกะเฮิรตซ์ ซึ่งสัญญาณจาก
ดาวเทียมที่ฉายลงมาบนพื้นโลกครอบคลุมพื้นที่กว้าง 
จานที่ใช้รับสัญญาณจะต้องเป็นขนาดใหญ่ ความถี่นี้
เหมาะสำหรับการสื่อสารทั่วๆ ไป เช่น การส่งข้อมูล ภาพ 
และเสียง 


CCTV 
โทรทัศน์วงจรปิด 

Code Division Multiple Access (CDMA) 
รูปแบบของเทคโนโลยีการสื่อสารอีกประเภทหนึ่งที่มี
การให้บริการอย่างแพร่หลาย จะทำงานโดยการแปลง
คลื่นเสียงไปเป็นข้อมูลดิจิตอล และถูกนำไปเข้ารหัส
เฉพาะสำหรับการใช้งานในแต่ละครั้ง ซึ่งทำให้รองรับ
การใช้งานจากเครื่องลูกข่ายได้ในจำนวนมาก 

Compression 
การบีบอัดสัญญาณเพื่อให้สามารถส่งข้อมูลได้มากขึ้น 
โดยผ่านช่องสัญญาณดาวเทียมที่มีขนาดเท่าเดิม 

Compressed Video 
เป็นกระบวนการรับ-ส่งสัญญาณภาพ (Video) ที่เป็น
ดิจิตอล โดยการบีบอัดสัญญาณข้อมูลภาพที่มีจำนวนมาก
ให้เล็กลง และมีการใส่รหัสเข้าไป สัญญาณภาพที่ถูกบีบ
อัดดังกล่าวจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า โดย
สามารถรับ-ส่งผ่านทางสายโทรศัพท์ที่ใช้อยู่ปัจจุบันได้ 
การบีบอัดสัญญาณภาพเพื่อให้ใช้แบนด์วิธน้อย อาจ
ทำให้คุณภาพของภาพที่ส่งมาด้อยลงไป 

Digital Broadcasting 
การแปลงสัญญาณภาพโทรทัศน์เป็นตัวเลขเมื่อทำการส่ง 
และการแปลงสัญญาณกลับเป็นภาพเมื่อได้รับ 

Digital Direct-to-Home (DTH) 
ระบบการส่งรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมตรงสู่บ้าน 

Digital Subscriber Line (DSL) 
เทคโนโลยีการส่งข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์ธรรมดา อาศัย
ความเร็วระหว่าง 256 กิโลบิตต่อวินาที ถึง 24 เมกะบิต
ต่อวินาที ทั้งนี้ขึ้นกับเทคโนโลยี DSL สภาพสายโทรศัพท์ 
และระดับบริการที่ใช้ ผู้ใช้บริการชนิดนี้จะต้องอยู่ภายใน
รัศมี 5 กิโลเมตร จากสำนักงานผู้ให้บริการโทรศัพท์ จึง
เหมาะสำหรับตลาดในเขตเมืองที่มีประชากรหนาแน่น 

Downlink 
การรับสัญญาณจากดาวเทียม คือ หลังจากที่สถานีภาค
พื้นดินส่งสัญญาณขึ้นดาวเทียมแล้ว จานรับสัญญาณบน
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ตัวดาวเทียมจะรับคลื่นสัญญาณข้อมูลและเสียงไว้  
จากนั้นจึงส่งลงมายังสถานีภาคพื้นดินที่ต้องการ ซึ่งเรา
เรียกว่า “การเชื่อมโยงขาลง” 

Downloading 
การโอน หรือดึงไฟล์ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นมา
เก็บไว้ที่เครื่องของผู้ใช้งาน 

Femto cell 
อุปกรณ์ที่ช่วยขยายพื้นที่ในการครอบคลุมเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดย Femto cell จะ
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ผ่านเครือข่าย GSM 
CDMA หรือ UMTS จากนั้นจะส่งต่อไปยังอินเตอร์เน็ต
บรอดแบนด์ กลับมายังเครือข่ายนั้นๆ โดยไม่ผ่านเสา
สัญญาณโทรศัพท์ปกติ 

Fiber Optics 
เทคโนโลยีที่ใช้เคเบิลใยแก้วนำแสงเพื่อส่งข้อมูล ซึ่งมี 
ค่าใช้จ่ายสูงในการติดตั้ง เปราะแตกง่ายกว่า และต่อ 
เข้ากันยากกว่าเส้นโลหะแบบเดิม 

Free-to-Air 
รายการออกอากาศทางโทรทัศน์หรือวิทยุ ซึ่งไม่มีการเข้า
รหัสสัญญาณ ดังนั้นเครื่องรับที่เหมาะสมสามารถรับ
สัญญาณดังกล่าวได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

Gateway  
มี 2 ความหมาย 1) สำหรับ Networking: Gateway  
เป็นตัวกลางที่ทำหน้าที่ส่งผ่านข้อมูลระหว่างเครือข่าย
หนึ่งกับเครือข่ายอื่นๆ; 2) สำหรับระบบดาวเทียม (รวม
ถึงไอพีสตาร์) : Gateway คือ สถานีแม่ข่าย หรือที่เรียกว่า 
“สถานีควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดิน” ที่เป็นตัวกลางเชื่อม
ต่อระหว่างระบบดาวเทียมกับเครือข่ายภาคพื้นดิน (เช่น 
ระบบอินเทอร์เน็ต) 

High Definition Television (HDTV) 
เป็นระบบโทรทัศน์ที่มีการปรับปรุงพัฒนาให้ภาพที่ส่ง
ออกมามีความละเอียดสูงกว่า 2 เท่าของระบบโทรทัศน์
ในปัจจุบัน และคุณภาพของเสียงที่ออกมายังใกล้เคียงกับ
แผ่นดิสก์อีกด้วย 


High Throughput Satellite (HTS) 
ดาวเทียมบรอดแบนด์ 

Integrated Services Digital Network (ISDN) 
ระบบเครือข่ายโทรศัพท์ดิจิตอล ที่ถูกออกแบบเพื่อการ
ส่งสัญญาณเสียงและข้อมูล ผ่านสายโทรศัพท์พื้นฐาน 

Internet Protocol Television (IPTV) 
ระบบที่บริการโทรทัศน์ดิจิตอลผ่านเครือข่าย สำหรับผู้ที่
อยู่ตามบ้าน IPTV จะเป็นการบริการร่วมกับบริการวิดี
ทัศน์ตามประสงค์ และสามารถพ่วงไปกับการให้บริการ
ของอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต  
และระบบเสียงผ่านเครือขายอินเทอร์เน็ต โดยปกติ IPTV 
จะไม่ใช่เป็นการให้บริการผ่านบริการอินเทอร์เน็ต แต่จะ
เป็นบริการผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น ผ่านสายเคเบิลใยแก้ว
นำแสง หรือสายเคเบิลทองแดง ผู้ให้บริการก็มักจะเป็น 
ผู้ให้บริการเคเบิลทีวี ผู้ให้บริการโทรศัพท์ หรือผู้ให้
บริการไฟฟ้า 

Ka-band (เคเอ-แบนด์) 
มีความถี่ระหว่าง 18 - 31 กิกะเฮิรตซ์ ซึ่งใช้จานรับ
สัญญาณขนาดเล็กก็เพียงพอในรับสัญญาณสำหรับผู้ใช้
ตามบ้าน ความถี่ Ka-band ที่ถูกส่งจากดาวเทียมลงมาบน
พื้นโลกจะครอบคลุมพื้นที่ เล็กกว่าความถี่ C-band 
สำหรับความถี่ Ka-band นี้นิยมใช้กับดาวเทียมเพื่อให้
บริการด้านการสื่อสาร เช่น การรับ-ส่งสัญญาณระหว่าง
สถานีควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดิน (IPSTAR Gateway) 
กับดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) 

Ku-band (เคยู-แบนด์) 
มีความถี่ระหว่าง 12-18 กิกะเฮิรตซ์ เหมาะสำหรับการ
รับ-ส่งสัญญาณดิจิตอลตรงสู่ผู้ชมตามบ้าน ซึ่งใช้ในการ
ให้บริการโทรทัศน์แบบ Direct-to-Home หรือการให้
บริการอินเทอร์เน็ต 

Leased Line 
วงจรเช่า (วงจรสื่อสารข้อมูล) ซึ่งเชื่อมต่อจุดสองจุดเข้า
ด้วยกัน 
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Local Multipoint Distribution Service (LMDS) 
เทคโนโลยีการรับ-ส่งข้อมูลแบบไร้สายด้วยความเร็วสูง 
ซึ่งใช้สัญญาณไมโครเวฟในช่วงความถี่ระหว่าง 26 - 29 
กิกะเฮิรตซ์ ใช้ในการเชื่อมโยงแบบหนึ่งจุดต่อไปยัง
หลายๆ จุดที่มีระยะทางไกล 

Multi-Channel Per Carrier (MCPC) 
ลักษณะของการส่งข้อมูลจำนวนหลายๆ ช่องรวมกัน 
เข้าไปในสัญญาณตัวเดียวกัน เช่น เราสามารถส่งสัญญาณ
โทรทัศน์หลายๆ ช่อง เข้าไปในสัญญาณดิจิตอลเพียง
สัญญาณเดียว (carrier) เพื่อส่งขึ้นสู่ดาวเทียม 

Point-to-Multipoint 
การเชื่อมต่อที่ประกอบด้วยจุดเชื่อมต่อกลาง ซึ่งถูกต่อเข้า
กับจุดเชื่อมต่ออื่นๆ อีกหลายจุด ข้อมูลที่ถูกส่งจากจุด
เชื่อมต่อกลาง จะถูกรับโดยจุดเชื่อมต่ออื่นๆ ในขณะที่
ข้อมูลที่ถูกส่งจากจุดเชื่อมต่ออื่นๆ จะถูกรับโดยจุดเชื่อม
ต่อกลางเท่านั้น 

Point-to-Point 
วงจรดาวเทียมที่เชื่อมโยงแบบหนึ่งจุดต่อหนึ่งจุด 

Shaped Beam 
สัญญาณดาวเทียมที่มีการปรับแต่งรูปร่างตรงบริเวณ
พื้นที่ให้บริการบนพื้นโลก เพื่อให้ครอบคลุมและเข้ากับ
ลักษณะของภูมิประเทศนั้นๆ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วพื้นที่ให้
บริการมักจะครอบคลุมเป็นบริเวณกว้าง เน้นการให้
บริการในลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง และเป็น
บริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่น้อย 

Spot Beam 
สัญญาณดาวเทียมที่มีความแรงของสัญญาณครอบคลุม
พื้นที่ให้บริการที่จำกัด ซึ่งเมื่อมองจากดาวเทียมจะมีพื้นที่
ให้บริการเป็นวงกลมแคบๆ หลายๆ วงเรียงติดกันใน
ลักษณะรังผึ้ง เป็นรูปแบบของสัญญาณที่ให้บริการใน
ลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง ในบริเวณที่มีประชากร
อาศัยอยู่จำนวนมาก 


Streaming 
การเล่นวิดีทัศน์ หรือฟังเพลงตามเวลาจริง (Real Time) 
ในขณะที่กำลังดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต ข้อมูลดัง
กล่าวจะถูกขยายและเล่นกลับ (โดยผ่านทาง web 
browser) ในขณะที่กำลังถ่ายโอนเข้ามาในคอมพิวเตอร์
จากอินเทอร์เน็ต การรับ streaming จำเป็นต้องใช้
คอมพิวเตอร์ที่มีกำลังรับ-ส่งด้วยความเร็วสูงในการเชื่อม
ต่อ เพราะจะไม่มีการเก็บไฟล์ข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์
ของผู้รับ 

Teleport 
สถานีบริการภาคพื้นดิน เพื่อใช้เป็นศูนย์ให้บริการรับ-ส่ง
สัญญาณโทรทัศน์ และวิทยุผ่านดาวเทียมที่ครบวงจร 
นอกจากนี้ยังให้บริการการเชื่อมต่อเครือข่าย และบริการ
อินเทอร์เน็ตคุณภาพสูง ให้แก่ผู้รับในท้องถิ่นห่างไกล 
อีกด้วย 

Terminal 
จุดสุดท้ายของเครือข่ายในระบบไอพีสตาร์ หมายถึง 
โมเด็มดาวเทียม (อุปกรณ์ภายใน) และจานดาวเทียมกับ
สายเคเบิล (อุปกรณ์ภายนอก) 

Transponder 
คือช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ที่ติดอยู่ในตัวดาวเทียม ทำหน้าที่ในการรับสัญญาณจาก
สถานีภาคพื้นดินผ่านจานสายอากาศ และนำสัญญาณนั้น
มาแปลงความถี่ให้ต่ำลง และขยายสัญญาณให้มีกำลัง 
แรงขึ้น เพื่อส่งสัญญาณกลับมาสู่สถานีรับสัญญาณป 
ลายทางบนพื้นโลก ช่องสัญญาณดาวเทียมจำนวน 2 - 3 
ช่องที่ครอบคลุมพื้นที่บริเวณเดียวกัน เรียกว่า “Beam” 
เช่น “India Beam” หมายถึงช่องสัญญาณต่างๆ ที่มีพื้นที่
ครอบคลุมประเทศอินเดีย 

Turnaround Service 
เป็นบริการรับสัญญาณจากดาวเทียมดวงอื่นๆ เพื่อส่ง
สัญญาณนั้นขึ้นสู่ดาวเทียมไทยคม 

Turnkey Service 
การให้บริการแบบครบวงจร ที่ผู้ซื้อบริการสามารถนำไป
ใช้งานได้เลย 
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TTC & M 
ย่อมาจากคำว่า “Telemetry, Tracking, Command and 
Monitoring” เป็นระบบควบคุมการทำงานของดาวเทียม 

Universal Service Obligation (USO) 
โครงการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและ
บริการเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อสังคม 

Uplink 
การส่งสัญญาณขึ้นสู่ดาวเทียม ดาวเทียมสื่อสารจะทำ
หน้าที่ถ่ายทอดทวนสัญญาณ (Repeater) ไปยังสถานีภาค
พื้นดิน โดยจะใช้ความถี่คลื่นไมโครเวฟส่งสัญญาณขึ้น 
สู่ดาวเทียม ซึ่งเรียกว่า “การเชื่อมโยงขาขึ้น” 

Uploading 
การถ่ายโอนไฟล์ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานไปยัง
ฐานข้อมูล หรือเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ และเป็นคำตรง
กันข้ามของ “Downloading” 

Very Small Aperture Terminal (VSAT) 
ระบบที่สามารถให้บริการได้ทั้งภาพ เสียง และข้อมูล  
โดยการรับ-ส่งสัญญาณจากดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วย
การส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ และข้อมูลสื่อสารชนิด
อื่นๆ 

WiFi 
ระบบการส่งสัญญาณประเภทบรอดแบนด์ ซึ่งจะอยู่ใน
ช่วงความถี่ระหว่าง 2.4 - 5 กิกะเฮิรตซ์ แถบความถี่ของ
ไว-ไฟจะสูงกว่าความถี่ที่ใช้สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
วอล์คกี้ทอล์คกี้ และการส่งโทรทัศน์ ซึ่งความถี่ที่สูงกว่า
นี้ทำให้สามารถส่งข้อมูลที่มากขึ้นตามไปด้วย อย่างไร
ก็ตาม ระบบไว-ไฟ จะรับ-ส่งสัญญาณได้แค่ในระยะทาง
สั้นๆ คือ ประมาณ 100 ฟุต เท่านั้น 

WiMAX  
เป็นระบบส่งสัญญาณบรอดแบนด์แบบไร้สาย และเป็น 
ที่รู้จักกันดีในระบบที่เรียกว่า “IEEE 802.16e” และ 
ข้อแตกต่างจากระบบไว-ไฟ คือ สามารถให้บริการได้ไกล
ที่สุดเกินกว่า 3 ไมล์ ในขณะที่ไว-ไฟสามารถให้บริการได้
ไกลที่สุดแค่ 100 ฟุต ทั้งนี้ ระบบ WiMAX รองรับการ 
ใช้งานทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่ และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
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ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 
  อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
  กรุงเทพมหานคร 10400 
  โทรศัพท์ : (66) 2009 9000 
  โทรสาร : (66) 2009 9991 
  www.set.or.th/tsd 
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  โทรสาร : (66) 2683 1304 
  ลูกค้าสัมพันธ์ : 1572 
  www.krungsri.com 

ผู้สอบบัญชี : นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4301 

  บริษัท ดีล้อยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด 
  อาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 23-27 
  เลขที่ 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 
  กรุงเทพมหานคร 10120 
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นักลงทุนสามารถหาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ได้ที่ : 

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 
63/21 ถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

โทรศัพท์ : (66) 2596 5073 
โทรสาร : (66) 2591 0705 
อีเมล : ir@thaicom.net 
เว็บไซต์ : www.thaicom.net 
Social Network : Facebook : Thaicom PLC. 


ไทยคม ลงทะเบียนการซื้อขายหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  THCOM 
Reuters  THCOM.BK 
Bloomberg  THCOM TB 


ข้อจำกัดในการโอนหุ้นต่างด้าว : 40% 
สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี : 31 ธันวาคม 
ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด 


ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดง
ไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท 

ข้อมูลสำหรับนักลงทุน 
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