




VISION
วิสัยทัศน์



ผลการดำเนินงาน   

รายไดรวม 5,965 6,773 7,392

รายไดจากการขายและบร�การ 5,858 6,624 7,266

กำไรขั�นตน 1,104 2,116 2,782

กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน (228)  712 1,334

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (806) (490)  174

กำไร (ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยจาย ภาษ� และคาเสื่อมราคา 1,904 2,868 3,481

สถานะทางการเง�น   

สินทรัพยรวม 25,868 27,216 25,811

หนี้สินรวม 11,325 13,039 11,572

สวนของผูถือหุนรวม 14,543 14,176 14,239

อัตราสวนทางการเง�น   

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.89 0.69 1.51

อัตราสวนเง�นกูยืมตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.58 0.72 0.50

อัตรากำไรขั�นตน 19% 32% 38%

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (4%) 11% 18%

EBITDA Margin 33% 43% 48%

อัตรากำไรสุทธิ (14%) (7%) 2%

อัตราผลตอบแทนตอทรัพยสิน (3%) (2%) 1%

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (5%) (3%) 1%

กำไรสุทธิตอหุน (บาท) (0.74) (0.45) 0.16

ราคาตามบัญช�ตอหุน (บาท) 13.23 12.90 12.96

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555    
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ไทยคม 6 ขยายตลาดสูแ่อฟรกิาภายใตช้ือ่ “แอฟรคิอม-1”
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เราทุกคนเชื่อว่า สิ่งที่เราทำาอยู่ทุกวัน เป็นประโยชน์ยิ่งต่อสังคมที่เราอยู่  
เป็นสิ่งที่สร้างโอกาสและสร้างอนาคตให้กับผู้คน
และเราได้ทำามาแล้วกว่า 20 ปี  
และเราจะเติบโตเคียงข้างกันอย่างยั่งยืนตลอดไป   

“ไทยคม สร้างโอกาส สร้างอนาคต”



บทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม

18 19

พวกเราชาวไทยคม ตระหนักถึงบทบาทที่ดี
ในการตอบแทนสู่สังคม โดยมุ่งสร้างความเข้มแข็ง  
ให้ความสำาคัญ ห่วงใยต่อสังคมด้วยการให้
ความสำาคัญต่อการพัฒนาการศึกษา ซึ่งไทยคม 
มีจุดยืนที่ชัดเจน มุ่งมั่นสร้างโอกาสด้านการ
ศึกษา ให้เข้าถึงนักเรียนทั่วประเทศ ด้วยระบบ
การเรียนการสอนทางโทรทัศน์ผ่านสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม

นับจากก้าวแรกของไทยคมในปี พ.ศ. 2534 
เรานำาดาวเทียมไทยคมมาใช้ประโยชน์ทาง
ด้านการศึกษา โดยเผยแพร่เนื้อหาการเรียน
การสอน จากโรงเรียนวังไกลกังวล (โรงเรียน
ต้นแบบของการศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่าน
ดาวเทียม) ไปยังโรงเรียนที่มีชุดจานรับสัญญาณ
ผ่านดาวเทียมทั่วประเทศ สามารถนำาเนื้อหา
สาระความรู้แต่ละรายวิชามาถ่ายทอดเพื่อ 
การเรียนการสอนสำาหรับนักเรียนระดับประถม
ถึงมัธยมมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน

ไทยคิด ไทยคม 2

จากความสำาเร็จของโครงการไทยคิด ไทยคม 1 ในปี พ.ศ. 2555 เราเริ ่มดำาเนินโครงการ 
ไทยคิด ไทยคม 2 เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ ลดช่องว่างทางการศึกษาที่เกิดในประเทศไทย
อย่างต่อเนื่อง ในโครงการระยะที่ 2 ได้ขยายโอกาสทางการศึกษาโดยส่งมอบอุปกรณ์ ชุดจาน 
รับสัญญาณดาวเทียมให้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน และกลุ่มหน่วยงานเพื่อสังคม (NGO)  
ด้านเยาวชน และการศึกษาทั่วประเทศ 

โครงการไทยคิด ไทยคม ระยะที่ 2  มุ่งเป้าติดตั้งชุดจานรับสัญญาณดาวเทียม พร้อมโทรทัศน์
ให้ครบ 999 ชุด ในระยะเวลา 3 ปี ซึ ่งเฉพาะปี พ.ศ. 2555 ได้ดำาเนินการติดตั้งชุดจานดาวเทียม
ให้โรงเรียน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน และกลุ่มหน่วยงานเพื่อสังคม (NGO) ทั่วประเทศ เสร็จ
ไปแล้วจำานวน 320 ชุด รวมถึงการมอบชุดจานให้โรงเรียนจังหวัดสกลนครและจังหวัดกาฬสินธ์ ุ
ในพิธีพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผ่านสำานักราชเลขาธิการ และสำานักคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ตลอด 21 ปีที่ผ่านมา ไทยคมได้เป็นผู้ให้ความรู้
ดาวเทียมแก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชน
ทั่วไป ผ่านการเยี่ยมชมบริษัทฯ และพิพิธภัณฑ์
ดาวเทียม รวมทั้งได้ผลิตหนังสือความรู้ด้าน
ดาวเทียมแจกจ่ายให้แก่ประชาชนทั่วไปมา
โดยตลอด

ภายหลังไทยคม ก่อตั้งบริษัทดีทีวี (DTV) เพื่อ
มาดูแลบริหารจัดการ การจัดส่งอย่างมีระบบ 
และได้ตระหนักถึงโอกาส ความสามารถใน
การขยายพื้นที่การเข้าถึงพื้นที่ห่างไกล เพื่อ
ลดช่องว่างทางการศึกษาระหว่างนักเรียนใน
ชนบท และนักเรียนในเมือง ด้วยการมอบ 
ชดุจานรบัสญัญาณดาวเทยีมไปในพืน้ทีห่า่งไกล  
ซึ่งในปี พ.ศ. 2552 เราเริ ่มโครงการไทยคิด 
ไทยคม โดยมุง่เปา้จดัสง่ 999 ชดุจานรบัสญัญาณ
ดาวเทียมให้แก่โรงเรียนที่ขาดโอกาส จาก 
ความสำาเร็จของโครงการไทยคิด ไทยคม ภายใน

ระยะเวลา 2 ปี เรามอบ ชุดรับสัญญาณจาน
ดาวเทียม 999 ชุดเพื่อลดช่องว่างทางการ
ศกึษาใหแ้กโ่รงเรยีนในพืน้ทีห่า่งไกลทัว่ประเทศ 
ได้สำาเร็จ จากผลการสำารวจมีนักเรียนร่วม 
160,000 ราย สามารถรับชมรายการเนื้อหา
สาระเพื่อการศึกษา จากโครงการดังกล่าว
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โรงเรียนถือเป็นจุดศูนย์กลางที่สำาคัญของชุมชน 
ในหลายพื้นที่ ซึ่งไทยคมเห็นถึงความสำาคัญ
ดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2553 จึงได้เริ่มโครงการ  
“จากโรงเรียนสู่แหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน”  โดย
มีสองโรงเรียน ใน อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 
เป ็นโรงเรียนต ้นแบบ เพื่อผลักดันสู ่แหล ่ง 
เรียนรู้อย่างยั่งยืนให้ชุมชน ด้วยการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกภายในชุมชน ซึ่งไทยคมให้การ
สนับสนุนในการอบรมความรู้ และความร่วมมือ
จากหน่วยงานภายในพืน้ที ่เช่น คณะวทิยาศาสตร์ 
ม.อุบลราชธานี และโรงพยาบาลโขงเจียม  
มาให้ความรู้ และฝึกทักษะวิชาชีพให้ชาวบ้าน
ในชุมชน ขณะที่ไทยคมสนับสนุนด้านอุปกรณ์ 
และร่วมมือกับ ม.อุบลราชธานี ให้ความรู ้ 

ติว O-Net: รายการติวระดับ

ประถมผา่นดาวเทยีมแหง่แรก

ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่
ชนบทที่อยู่ห่างไกลความเจริญ นักเรียนที่อาศัย
ในพื้นที่ห่างไกลยังขาดโอกาสในการเข้าถึง 
การเรียนพิเศษเฉพาะรายวิชา เมื่อเทียบกับ
นกัเรยีนทีอ่าศยัอยูใ่นเมอืง ทีส่ามารถเลอืกเรยีน
พิเศษ เตรียมความพร้อมเพื่อสอบคัดเลือกเข้า
ศกึษาตอ่ระดบัมธัยมศกึษา หรอืมหาวทิยาลยัได้
มากกว่า ขณะที่เกณฑ์ในการคัดเลือกนักเรียน
เพือ่เขา้ศกึษาตอ่นัน้เปน็มาตรฐานวดัผลเดยีวกนั 
แต่นักเรียนในชนบทมีเพียงแหล่งเรียนรู้ใน
ห้องเรียนเพียงแหล่งเดียว

ข้อจำากดัดงักล่าว เป็นทีม่าของการขยายโครงการ
ไทยคิด ไทยคม 2 ในปี พ.ศ. 2555 ซึ่ง ไทยคม 
เป็นบริษัทแรกของประเทศไทยที่ผลิตรายการที่
มีเนื้อหาให้ความรู้ เผยเคล็ดลับ เพื่อเตรียมความ
พร้อมนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ในการสอบ 
O-Net โดยความร่วมมอืระหว่าง AIS One-2-Call 
ร่วมกนัผลติเนือ้หารายการ แบ่งออกเป็น 8 สาระ
วิชาคือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี สุขศึกษาและพลศึกษา โดย
ออกอากาศผ่านสัญญาณดาวเทียมเป็นประจำา
ทุกวัน ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2555 ถึง 31 
มกราคม 2556 รวม 76 ชั่วโมง และมีการ 
ออกอากาศซำ้าอีกในวันเสาร์ และอาทิตย์

นอกจากนั้น นักเรียนสามารถเลือกแต ่ละ 
บทเรียน เพื่อทบทวนนอกเหนือจากการเรียน
ผ่านดาวเทยีม ได้อกีช่องทาง ผ่านเวป็ไซต์ www.
thaikidsthaicom.net และ www.scoolclub.
com ซึ่งผลตอบรับของโครงการอย่างไม่เป็น
ทางการเป็นไปในทิศทางบวก และภาพรวม
นักเรียนมีผลคะแนนจากการทดสอบที่ดีขึ้น 

การปลูกข้าวอินทรีย์ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การ
ผลิตกระดาษสา การผลิตลูกประคบสมุนไพร 
สบู ่สมุนไพร และสนับสนุนให้โรงเรียนเป็น
แหล่งถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ การ
สอนทำาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และการให้
ความรู้แก่เยาวชน

เมื่อชุมชนเติบโตและเข้มแข็งมากขึ้น โรงเรียน
ก็จะเป็นแหล่งเรียนรู ้อย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชน 
มีการเชื่อมโยงและเรียนรู ้แลกเปลี่ยนซึ่งกัน 
และกันในชุมชน จนกระทั่งสามารถสร ้าง 
เครือข่ายชุมชน เครือข่ายแห่งการเรียนรู ้ที่
จะนำาสู ่การพัฒนาการเรียนรู ้เพื่อสร้างสรรค์
ด้วยปัญญา (Constructionism) ได้ในอนาคต

สนับสนุนโรงเรียนสู่แหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน

สร้างประสบการณ์และพันธมิตรใหม่ๆ 

ภายใต้การขยายขอบเขตเพื่อรับผิดชอบต่อสังคม ของโครงการไทยคิด ไทยคม 2 บริษัทได้
อบรมให้ความรู้ด้านดาวเทียม และการติดตั้งชุดจานรับสัญญาณแก่นักเรียนวิทยาลัยเทคนิค 
และอาชีวศึกษาทั่วประเทศในชื่อโครงการ “พี่ไทยคมสอนน้อง สร้างเครือข่ายจิตอาสา 
ติดจานดาวเทียมทั่วประเทศ” โดยพนักงานวิศวกรจิตอาสาที่เดินทางไปถ่ายทอดความรู้ 
และอบรมพัฒนาทักษะติดตั้งจานดาวเทียม ถือได้ว่าเป็นการสร้างสำานึกด้านจิตอาสา
ระหว่างพนักงานไทยคม นักเรียน และสังคม ชุมชนรอบข้างของนักเรียนเอง

โครงการพี่ไทยคมสอนน้องฯ มุ่งสอนนักเรียนให้เรียนรู้ถึงรายละเอียดพื้นฐานของการสื่อสาร
ด้วยดาวเทียม จนถึงขั้นสามารถติดตั้งชุดจานรับสัญญาณให้สามารถใช้งานได้จริง ผ่านการ
สอนจากวิศวกรผู้เชี ่ยวชาญ เพื่อนักเรียนที่ร่วมโครงการจะสามารถนำาความรู้ ประสบการณ์
ที่ได้ ไปประกอบอาชีพในอนาคต สำาหรับปี พ.ศ. 2555 มีนักเรียนที่ผ่านการอบรมโครงการ
พี่ไทยคมสอนน้องฯ ไปแล้วร่วม 300 ราย จาก 5 วิทยาลัยเทคนิค
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พันธสัญญาในความรับผิดชอบ

สร้างสำานึกจิตอาสา

ผลกัดนัพนกังานไทยคมให้มส่ีวนร่วมกบักจิกรรม
เพื่อสังคม มุ ่งเน้นให้พนักงานกลับไปพัฒนา
ชุมชนบ้านเกิด โดยตลอดทั้งปีพนักงานไทยคม 
มีส ่วนร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม เช ่น การให้ 
ความรู ้การติดตั้งจานดาวเทียมแก่นักเรียน
วิทยาลัยเทคนิคโดยพนักงานวิศวกรจิตอาสา 
การร่วมใจกันของพนักงานจิตอาสาจากหลาย
แผนกเพื่อฟื้นฟูโรงเรียน และวัด การร่วมกัน 
ขุดลอกคูคลองย่านบางเขน ใน “โครงการรวม 
แรงไทยรักษานำ้าใสทุกคูคลอง” ช ่วยเหลือ
ประชาชน และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัย

ในปี พ.ศ. 2555 มีพนักงานราวครึ่งหนึ่งของ
พนักงานทั้งหมดร่วมกับกิจกรรมเพื่อสังคม 
ของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 กิจกรรม

กองทุนพี่ไทยคม ปันนำ้าใจเพื่อน้อง

กองทุนพี่ไทยคม ปันนำ้าใจเพื่อน้อง เกิดจากความต้องการของพนักงานไทยคมที่จะหา 
แหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาส กลุ่มพนักงานได้บริหารจัดการเงิน 
ที่ได้รับบริจาคเข้ากองทุนอย่างเป็นระบบ ซึ่งเงินที่ได้รับบริจาคมาจากผู ้เห็นความสำาคัญ
ของการมอบโอกาส โดยเฉพาะด้านการศึกษาให้แก่เด็กๆ ซึ่งส่วนหนึ่งของเงินบริจาคใน
กองทุนได้นำาไปบริจาคเพื่อซื้อรถเข็นมอบให้ผู้พิการ มอบเป็นทุนการศึกษา ชุดนักเรียน และ 
หนังสือเรียน  สร้างบ่อเลี้ยงปลาให้โรงเรียน สำาหรับนำาปลามาเป็นอาหารกลางวัน และ
จำาหน่ายเป็นรายได้กลับเข้าชุมชน นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนนักศึกษาไปสอนวิชาภาษา
อังกฤษให้โรงเรียนในชุมชนขนาดเล็ก เยี่ยมเยียนและบริจาคสิ่งของจำาเป็นให้แก่นักเรียน 
และโรงเรียนที่ขาดแคลน

การสร้างโอกาสทางการศึกษา และการเข้าถึงแหล่งความรู้ทางการศึกษา เป็นหัวใจหลักของ
กิจกรรมเพื่อสังคมของไทยคม ซึ่งเรามุ่งมั่นให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เสมอมา และจะมุ่ง
มั่นบนแนวทางแห่งการมอบปัญญา และโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน ซึ่งเป็นอนาคต
ของประเทศ โดยไทยคมยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อน สร้างเครือข่ายจิตอาสา และเครือข่ายชุมชน 
ที่เข้มแข็งเพื่อจะร่วมกันสร้างสรรค์อย่างอุตสาหะต่อไป

ก้าวต่อไป

ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ จะก้าวสู่การทำากิจกรรมเพื่อสังคมที่มุ ่งสู ่การสร้าง
คุณค่าทางเศรษฐกิจผ่านการสร้างคุณค่าเพิ่มทางสังคม หรือที่เรียกว่า การ
สร้างคุณค่าเพิ่มร่วมกัน Creating Shared Value: CSV   

ไทยคม จะตอบสนองความต้องการของชุมชนและอุตสาหกรรมที่เกี ่ยวข้องโดย
ทำาความเข้าใจถึงความต้องการของพวกเขา เพื่อนำาไปสู่ความเจริญเติบโตและ
ผลประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย ซึ่งจะช่วยส่งผลพัฒนาทั้งองค์กร ชุมชน และ
อุตสาหกรรมอย่างเป็นองค์รวม ทั้งในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ 

การนำาพาองค์กรสู่การสร้าง “คุณค่าเพิ่มร่วมกันในสังคม” เป็นการพัฒนา
ในระยะยาว  ไทยคมจะร่วมเรียนรู้  และค่อยๆ ปลูกฝังองค์ความรู้นี ้ภายใน
องค์กร ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป
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สารจากประธานคณะกรรมการบริษัทฯ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ผมในนามของคณะกรรมการมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะรายงานให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงผลประกอบการ
ของบริษัทในปี 2555 และผลการดำาเนินงานทางด้านนโยบายการกำากับดูแลกิจการ รวมทั้งทิศทางและ
แผนงานในอนาคตของบริษัทฯ

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ปี 2555 เป็นปีแห่งความสำาเร็จปีหนึ่งของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ สามารถ
รักษาการเจริญเติบโตทางด้านการเงินได้เป็นอย่างดี โดยสามารถสร้างผลกำาไร ติดต่อกันถึง 4 ไตรมาส  
และมีกำาไรสุทธิสำาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ 786 ล้านบาท และกำาไรในงบการเงินรวม 
174 ล้านบาท ทั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากความมุ่งมั่นในทำางานร่วมกันเป็นทีมของผู้บริหาร และพนักงาน  
อย่างต่อเนื่องมาตลอดปี

คณะกรรมการได้ทำาหน้าที่ในการกำาหนดนโยบาย และกำากับดูแลการบริหารจัดการผ่านการประชุม 
คณะกรรมการ ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง เป็นประจำาอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการได้มีโอกาสให้คำาปรึกษา 
และข้อเสนอแนะแก่คณะผู้บริหารอย่างสมำ่าเสมอและเป็นด้วยความเหมาะสม

สำาหรับแผนงานในปี 2555 ที่คณะกรรมการได้เรียนให้ผู ้ถือหุ้นทราบในปีก่อน ได้มีการดำาเนินการไปตาม
ขั้นตอน เช่นการกำาหนดแผนสืบทอดตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูง (succession plan) ที่ได้เริ่มดำาเนินการ
แล้ว และได้จัดการให้มีการพัฒนาบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในแผนสืบทอดฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ให้ผู ้บริหารเหล่านี้มีความพร้อมที่จะรับหน้าที่เมื่อมีความจำาเป็น และในปี 2556 คณะกรรมการ ได้กำาหนด
นโยบายเรื่องการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และให้เน้นเรื่องการพัฒนาพนักงานให้มีคุณภาพ 
และดำาเนินการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 

ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการได้กำาหนดให้บริษัทฯ ปรับทิศทางโครงการไทยคิด  
ไทยคม ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของทุกภาคส่วนของสังคมมากขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีทั้งจากดาวเทียมแบบ 
 Conventional และ Ipstar เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชนที่ขาดแคลน โดยใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง

โดยสรุป คณะกรรมการได้กำาหนดนโยบายสำาหรับปี 2556 ในการวางรากฐานให้บริษัทฯ พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน และในอนาคตที่จะมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว รุนแรงและกว้างขว้าง เพื่อเตรียมให้บริษัทฯ พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ได้อย่างภาคภูมิ

ในนามของคณะกรรมการ ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ ้นทุกท่านที่มีความเชื่อมั่น และไว้วางใจลงทุนกับบริษัทฯ   
ผมขอยืนยันว่าพวกเราทุกคน ทำางานกันอย่างเต็มที่ด้วยสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ และจะพัฒนา 
บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน) ให้เป็นอีกหนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน

      พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
      ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2555 ที่ผ ่านมาถือเป็นปีแห่งความสำาเร็จอย่างยิ่งของไทยคม  
เนื่องจากบริษัทฯ สามารถทำากำาไรสุทธิได้เป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี 
โดยเป็นกำาไรสุทธิจากงบการเงินรวม 174 ล้านบาท และกำาไรสุทธิ
จากงบการเงินเฉพาะกิจการ 786 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตของ
ผลประกอบการในงบการเงินเฉพาะกิจการถึง 265% เมื่อเทียบ
กับปีก่อน โดยมีรายได้จากธุรกิจดาวเทียมซึ่งเป็นธุรกิจหลักเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10.5 ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ท่าน 
ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งแรกในรอบหลายปี

ย้อนหลงัไปเมือ่ปี 2554 บรษิทัฯ ได้ตัง้เป้าหมายทีจ่ะพลกิผลประกอบการ
ให้มีกำาไร ซึ่งในปี 2555 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ก็สามารถดำาเนินการจน
ประสบผลสำาเร็จ อีกทั้งยังได้วางรากฐานที่สำาคัญของการเติบโตต่อ
ไปในอนาคต โดยความสำาเร็จดังกล่าวเกิดขึ้นได้จากการวางแผนที่
ดีและความมุ่งมั่นทุ ่มเทของคณะผู้บริหารและพนักงานของไทยคม
ทุกคน รวมทั้งการปรับโครงสร้างองค์กรจากการจัดโครงสร้างตาม
ลักษณะการให้บริการ (product-centric) มาเป็นการจัดโครงสร้าง
ตามลักษณะงาน (function-base)  พร้อมกับการมุ่งเน้นให้ทุกหน่วย
ธุรกิจของไทยคมเพิ่มประสิทธิภาพในการดำาเนินงานอย่างเต็มที่ 

ดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) มีรายได้จากการให้บริการเติบโต 
ขึ้นมาก เนื่องมาจากการรับรู้รายได้เต็มปีของสัญญาที่เกิดขึ้นกับลูกค้า
ในปี 2554 เช่น ซอฟท์แบงค์ เมียแซท และเอ็นบีเอ็น โค เป็นต้น 
นอกจากนี ้ไอพสีตาร์ยงัได้รบัการจดัอนัดบัจาก นอร์ทเธร์ิน สกาย รเีสร์ิช 
(Northern Sky Research-NSR) ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้จัดทำาผลสำารวจ
ข้อมลูของอตุสาหกรรมดาวเทยีมทีไ่ด้รบัการยอมรบัทัว่โลก ให้ไอพสีตาร์
เป็นดาวเทียมที่สามารถครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งของ
โลกในบริการ High Throughput Satellite (HTS) โดยมีส่วนแบ่ง
การตลาดถึง 24% ของปริมาณการใช้ช่องสัญญาณทั่วโลก 

สำาหรับในปี 2556 นี้ บริษัทฯ จะมุ่งเน้นสร้างการเติบโตของธุรกิจ
ไอพีสตาร์ในตลาดสำาคัญอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ ในประเทศไทย จีน 
และอินเดีย รวมทั้งการใช้กลยุทธ์ในการให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร 
(End-to-end services) การใช้อุปกรณ์ภาคพื้นดินที่เหมาะสม 
(open-platform policy) และการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ มา 
เสริมสร้างการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ไม่เพียงไอพีสตาร์ที่ประสบความสำาเร็จ ดาวเทียมไทยคม 5 ก็
สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในบริการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
เช่นกนั อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ 
ผ ่านดาวเทียมและการนำาเสนอบริการเพื่อเพิ่มมูลค ่าทางธุรกิจ
ให้กับลูกค้า (value-added services) และในกลางปี 2556 นี้  
เมื่อดาวเทียมไทยคม 6 ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจร เราก็จะเห็นการเติบโตของ
บริการนี้อย่างรวดเร็วและชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยในขณะนี้ บริษัทฯ 
สามารถขายช่องสัญญาณของดาวเทียมไทยคม 6 ล่วงหน้าทั้งในตลาด
ประเทศไทยและต่างประเทศได้แล้วถึงร้อยละ 40 โดยเฉพาะตลาด
ใหม่ในทวีปแอฟริกา บริษัทฯ ได้เปิดตัวแคมเปญทางการตลาดของ

สารจากประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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โครงการ ไทยคิด ไทยคม คือโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
ของไทยคม ที่ได้ริเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2552 ด้วยการติดตั้งชุดอุปกรณ์ 
รับสัญญาณดาวเทียมดีทีวีและเครื่องรับโทรทัศน์ให้แก่โรงเรียนใน
ชนบทห่างไกล และได้ติดตั้งให้กับโรงเรียนไปแล้ว 999 แห่งทั่วประเทศ
ภายในระยะเวลาเพียง 2 ปี (พ.ศ. 2552-2554)  ในปัจจุบัน บริษัทฯ 
ได้ดำาเนินโครงการ “ไทยคิด ไทยคม 2”  โดยได้ติดตั้งชุดจานดาวเทียม
รวมแล้วทั้งสิ้น 1,300 ชุด มีเยาวชนที่มีโอกาสได้รับความรู ้จาก 
การศึกษาผ่านดาวเทียมไทยคมแล้วมากกว่า 160,000 คน และบริษัทฯ 
ยังได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมกันต่อยอดกิจกรรมของโครงการ 
ไทยคิด ไทยคม เช่น ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใน
การพัฒนาโรงเรียนให้เป็น “แหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน” หรือการร่วมมือ
กับวิทยาลัยเทคนิคในภูมิภาคเพื่อดำาเนินกิจกรรม “พี่ไทยคมสอนน้อง 
สร้างเครือข่ายจิตอาสา ติดจานดาวเทียมทั่วประเทศ” เพื่อต่อยอด
องค์ความรู้ในการติดตั้งจานดาวเทียมให้กับนักศึกษา พร้อมปลูกฝัง
ความมีจิตอาสาในการนำาความรู้ที่ได้รับไปทำาประโยชน์ให้กับชุมชน

นอกจากการดำาเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว บริษัทฯ 
ยังได ้เริ่มศึกษาแนวคิดในการสร้างคุณค่าทางธุรกิจไปพร้อมกับ 
การสร้างคุณค่าให้กับสังคมและอุตสาหกรรมโดยรวม  หรือ “การสร้าง
คุณค่าร่วมกัน” (Creating Shared Value : CSV)  ซึ่งแนวทางการ
ดำาเนินธุรกิจแบบ CSV จะทำาให้องค์กรสามารถเข้าใจความต้องการ
ของลูกค้าและปัจจัยภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กรได้ดีขึ้น 
ซึ่งย่อมจะเป็นรากฐานที่สำาคัญของการเติบโตขององค์กรในอนาคต   
ทั้งนี้ การขับเคลื่อนสู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกัน” นั้นถือเป็นการพัฒนา
องค์กรในระยะยาว ซึ่งบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะเรียนรู้และปลูกฝัง
แนวคิดเรื่อง CSV ภายในองค์กรตั้งแต่ปี 2556 นี้เป็นต้นไป

ท ้ายสุดนี้  ดิฉันในนามของ บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)  
ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจและให้การ
สนับสนุนแก่บริษัทฯ เสมอมา ตลอดระยะเวลา 21 ปี บริษัทฯ ได้ให้
บรกิารทีด่ทีีส่ดุแก่ลกูค้า สร้างประโยชน์ให้แก่สงัคมและประเทศชาต ิและ
สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับอุตสาหกรรมดาวเทียม ในปีนี้ บริษัทฯ 
กำาลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 22 ของการดำาเนินงาน บริษัทฯ จะยังคงมุ ่งมั่น 
ให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าและสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับท่าน 
ผู ้ถือหุ ้นทุกท่านอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จะเติบโตอย่างยั่งยืนและ
แขง็แกร่ง เพือ่ก้าวขึน้สูก่ารเป็น “ผูใ้ห้บรกิารดาวเทยีมชัน้นำาแห่งเอเชยี” 
และจะเป็นองค์กรแห่งความภาคภูมิใจของทุกคนตลอดไป

                      ศุภจี สุธรรมพันธ์ุ
                             ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดาวเทียมไทยคม 6 ภายใต้ชื่อ “แอฟริคอม-1” และต่อไปในอนาคต
เมื่อมีการจัดส่งดาวเทียมไทยคม 7 ขึ้นสู่วงโคจรในปี 2557 ก็จะช่วย
ส่งเสริมให้บริการด้านนี้ของไทยคมให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกมาก

ความสำาเร็จของไทยคมในปี 2555 ยังมีอีกหลายประการ เช่น การ
ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียมจากคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช), ความสำาเร็จในการรักษาวงโคจรดาวเทียมของประเทศไทย
ที่ตำาแหน่ง 50.5 องศาตะวันออก, การที่ไอพีสตาร์ได้รับรางวัลจาก
สำานักงานกิจการโทรคมนาคมเขตคันโต กระทรวงกิจการภายในและ
การสื่อสาร (Ministry of Internal Affairs and Communications: 
MIC) ของประเทศญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสวันคลื่นวิทยุแห่งชาติ (Radio 
Wave Day) ประจำาปี 2555 จากผลงานของไอพีสตาร์ในการเป็น
โครงข่ายสื่อสารในบริเวณพื้นที่ภัยพิบัติจากการเกิดแผ่นดินไหวใน
ประเทศญี่ปุ ่นในปี 2554  โดยไอพีสตาร์ถือเป็นบริษัทแรกในเอเชีย
ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

ผลการดำาเนินงานที่ดียิ่งของไทยคมในปี 2555 ที่ผ่านมา จะเป็น
รากฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืนและแข็งแกร่ง (Sustainable & 
Profitable Growth) ต่อไป ดังจะเห็นได้จากการที่บริษัทฯ เตรียมส่ง
ดาวเทียมไทยคม 6 และ 7 ขึ้นสู่วงโคจร เพื่อขยายขีดความสามารถ
และเพิ่มตลาดในการให้บริการ รวมทั้งกำาลังศึกษาความเป็นไปได้
ในการทำาโครงการดาวเทียมไทยคม 8 (ไอพีสตาร์ 2) และดาวเทียม
ไทยคม 9 ต่อไปในอนาคต  พร้อมกันนี้  บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการสร้าง
พันธมิตรเพื่อขยายธุรกิจและบริการให้มากยิ่งขึ้น  ซึ่งจะเป็นการเสริม
ความแข็งแกร่งทางธุรกิจของไทยคมให้ยั่งยืนต่อไป

นอกเหนือจากการดำาเนินธุรกิจแล้ว เพื่อสร้าง “การเติบโตอย่าง
ยั่งยืนและแข็งแกร่ง”  บริษัทฯ ให้ความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการดูแล
และพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการ “Great Workplace” 
เพื่อสร้างให้ไทยคมเป็นองค์กรที่น ่าทำางานด้วยมากที่สุด โดยได้ 
มุ่งไปยังองค์ประกอบหลัก 4 ส่วนด้วยกัน คือ การมีวัฒนธรรมองค์กร 
ทีเ่หมาะสม (Culture) การมสีภาพแวดล้อมทีด่ใีนการทำางาน (Climate)  
พนักงานมีความเจริญเติบโตในสายงานอาชีพ (Career) และมีความรู้
ความสามารถ (Capability) ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ จะเป็นพื้นฐาน
ในการสร้างไทยคม ให้ก้าวไปสู่การเป็น  “ผู้ให้บริการดาวเทียมชั้นนำา
แห่งเอเชีย” หรือ “Asian Leading Satellite Operator” 

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยึดมั่นตลอดมาว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเป็น
พันธกิจที่สำาคัญยิ่งขององค์กร บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า เยาวชน
คืออนาคตของชาติ บริษัทฯ จึงมุ ่ งเน ้นและให ้ความสำาคัญกับ 
การศึกษาของเยาวชนไทยตลอดมา นับตั้งแต่บริษัทไทยคมได้ก่อตั้งขึ้น 
ดาวเทียมไทยคมได้เป็นช่องทางการสื่อสารที่สำาคัญในการนำาความรู้
และโอกาสทางการศึกษาไปให้แก่เยาวชนทั่วประเทศ บริการของ
ไทยคมได้สร้างโอกาสและสร้างอนาคตให้กับเยาวชนและประชาชน
ทั่วประเทศมาแล้วกว่า 20 ปี
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำาปี 2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งขึ ้นตามมติของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 
3 ท่าน คือ ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางชรินทร วงศ์ภูธร และ 
รองศาสตราจารย์สำาเรียง เมฆเกรียงไกร เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายอดิศักดิ์ บัวขม รักษาการ 
ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบภายในของบริษัททำาหน้าที่ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่สำาคัญๆ ได้แก่ การสอบทานรายงานทางการเงิน การสอบทาน
การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นไป 
ตามกฎบตัรทีค่ณะกรรมการบรษิทัอนมุตัไิว ้ซึง่สอดคลอ้งกบัประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและ
การกำากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการไปสังเกตการปฏิบัติงานของสาขาและสำานักงานทั้งในและต่างประเทศ

ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม 15 ครั้ง ซึ ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุม
ครบทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เห็นชอบหรือเพื่อทราบเป็นประจำาทุกไตรมาส ซึ่งสามารถสรุปสาระ
สำาคัญของการปฏิบัติหน้าที่ ได้ดังนี้

1. รายงานทางการเงิน : คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินประจำาไตรมาสและประจำาปี 
 2555 รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม ตลอดจน 
 ได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีเพื่อพิจารณาถึงนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ การควบคุมภายใน  
 การประมาณการและการใช้ดุลยพินิจต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดทำางบการเงิน และได้มีการประชุมกับ 
 ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับระบบควบคุม 
 ภายในและความถูกต้องเชื่อถือได้ของงบการเงิน รวมทั้งเพื่อให้มั ่นใจว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทได ้
 ปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ

 โดยที่ฝ่ายบริหารเป็นผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดทำางบการเงินและระบบควบคุมที่เกี ่ยวข้อง 
 ในการจัดทำางบการเงิน ผู้สอบบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานและแสดงความเห็นต่องบการเงิน     
 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำาขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระ 
 สำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญอย่างเพียงพอ 

2. รายการที่เกี่ยวโยงกัน : คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท โดยได้พิจารณามูลค่าหรือราคาของรายการดังกล่าวว่ามีความ 
 สมเหตุสมผลและเป็นประโยขน์สูงสุดของบริษัท และได้กำากับดูแลให้บริษัทดำาเนินการตามขั้นตอนของ 
 กฎหมายและข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ 

3. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน : คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหาร
 ความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงมาตรการต่างๆ ในการจัดการกับความเสี่ยงสำาคัญต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ 
 ยอมรับได้ เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำาหนด และสอบทานผลการประเมิน 
 ระบบควบคุมภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก รวมทั้งติดตามผลการ 
 แก้ไขข้อบกพร่องของฝ่ายบริหารเพื่อให้มั ่นใจว่า บริษัทได้นำามาพิจารณาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ  
 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัทเพียงพอ   
 มีประสิทธิผลและไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ   
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บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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4. งานตรวจสอบภายใน :  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติขอบเขตและแผนการตรวจสอบภายใน 
 ประจำาปีซึ ่งเป็นแผนต่อเนื่อง 3 ปี และได้ติดตามผลการตรวจสอบภายในและความคืบหน้าของ 
 การดำาเนินงานเป็นประจำาทุกไตรมาส นอกจากนี้ ยังได้สอบทานความเป็นอิสระและความพอเพียงของ 
 ทรัพยากรต่างๆ ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้พิจารณาแต่งตั้งและ 
 ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าสำานักตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การ 
 ตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอและมีประสิทธิผล 

5. การปฏิบัติตามกฎหมาย : คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง
 กับธุรกิจของบริษัท โดยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานกฎหมายและหน่วยงาน Compliance เพื่อ 
 สอบทานการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทโดยเฉพาะรายการ 
 ที่มีความเสี่ยงสูง คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทได้มีการดูแลและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง 
 และไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำาคัญ ในรอบปี 2555 ไม่มีรายงานจากผู้สอบบัญชีว่าพบพฤติการณ ์
 อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำาเนินงานของบริษัทได้กระทำา 
 ความผิดตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง : คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินผลการ
 ปฏิบัติงานของตนเองประจำาปีโดยได้เปรียบเทียบกับแนวทางปฏิบัติที่ดีและกฎบัตร ซึ่งผลของ 
 การประเมินดังกล่าวอยู่ในระดับที่พอใจ คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
 และเป็นไปตามกฎบัตรที่กำาหนดไว้ และได้รายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบแล้ว

7. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลงาน ประสบการณ์ 
 คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี ตลอดจนพิจารณาให้มีการหมุนเวียน 
 ผู้สอบบัญชี และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที ่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีจาก 
 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำาปี 2556 โดยมีค่า 
 สอบบัญชีจำานวน 2,258,000 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ที ่ได้รับมอบหมายตามกฎบัตรอย่าง 
ครบถ้วน ด้วยความรอบคอบและมีความเป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

        ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

 
  

	 	 	 	 	 	 	 	 			(ศาสตราจารย์หิรัญ	รดีศรี)
        ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

                    13 กุมภาพันธ์ 2556
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คณะกรรมการบริษัท

นางชรินทร วงศ์ภูธร 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

รองศาสตราจารย์สำาเรียง  เมฆเกรียงไกร
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ศาสตราจารย์หิรัญ  รดีศร ี
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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Mr. Yong Lum Sung 
กรรมการ และกรรมการบริหาร

นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน ์
กรรมการ

นายสมประสงค์ บุญยะชัย  
กรรมการ

นายเอนก  พนาอภิชน 
กรรมการ และกรรมการบริหาร
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คณะผู้บริหาร

นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านเทคนิค 
และกรรมการบริหาร

นางศุภจี  สุธรรมพันธ์ุ 
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดร.นงลักษณ์  พินัยนิติศาสตร์  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด 
และกรรมการบริหาร
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บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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Mr. Pradeep Unni
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการอาวุโส  
ส่วนงานการตลาด และงานขายอินเดีย พื้นที่ 2

นายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน

นายธีระยุทธ บุญโชต ิ  
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการอาวุโส 
ส่วนงานนวัตกรรมเทคโนโลยี

นายเมฆินทร์  เพ็ชรพลาย 
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการอาวุโส 
ส่วนงานการตลาด และงานขาย พื้นที่ 1 
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการอาวุโส 
Media Platform
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ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร
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นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

อายุ 84 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้น1)

l	 ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
l	 ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเครื่องกล 

Massachusetts Institute of Technology, USA 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

l	 Role of The Compensation Committee ปี 2549

l	 The Characteristics of Effective Directors ปี 2549

l	 Improving the Quality of Financial Reporting ปี 2549

l	 DAP: Directors Accreditation Program รุ่น 4/2546

l	 คณะกรรมการตรวจสอบ-ความคาดหวังที่เพิ่มและความรับผิดชอบ 

 ที่ขยาย

l	 บทบาทคณะกรรมการในการกำาหนดนโยบายค่าตอบแทน ปี 2544

ประสบการณ์ท�างาน

2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ธนบุรีประกอบรถยนต์

2540 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงแรมปาร์คนายเลิศ จำากัด

2537 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

  บมจ. สัมมากร 

2537 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

  บมจ. ผาแดงอินดัสทรี 

2547 - 2553 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์

  และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

2537 - 2554 กรรมการ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2533 - 2555 กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิสภาจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
l	 ไม่มี

 

ศาสตราจารย์หิรัญ  รดีศรี 
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 82 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้น1)

l	 ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
l	 ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาเอก บัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

l	 DCP: Directors Certification Program รุ่น 2544  

ประสบการณ์ท�างาน
ปัจจุบัน กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อซีี ่บาย

  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. นวกิจ

  ประกันภัย 

  กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยคม

  กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดสุติธานี

  ประธานกรรมการกติตมิศกัดิ ์สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ 

  บริษัทไทย  

  ประธานคณะอนกุรรมการพฒันาการกำากบัดแูลกจิการบรษิทั 

  จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

  ประธานคณะกรรมการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร

  กรมสรรพากร  

  กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิสภามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

  กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำากับดูแลการ 

  ประกอบวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย  

  กรรมการในคณะกรรมการจัดทำาบัญชีรายชื่อกรรมการ

  ในรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง  

อดีต ประธานกรรมการ บจ. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์   

  กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

  ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์

  แห่งประเทศไทย

  กรรมการ บจ. ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย)

  ผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย   

  ประธานกรรมการ องค์การรถไฟฟ้ามหานคร  

  กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิคณะกรรมการกำากบัดแูลการประกอบ 

  วิชาชีพบัญชี 

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
l	 ไม่มี
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นางชรินทร วงศ์ภูธร 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 66 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้น1)

l	 ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
l	 ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Creighton University, USA 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
l	 MIA : Monitoring the Internal Audit Function รุ่น 2/2551
l	 MFR: Monitoring the Quality of Financial Reporting รุน่ 5/2550
l	 MIR: Monitoring the System of Internal Control and Risk  

 Management รุ่น 2/2550 
l	 DCP: Refresher Course 1/2548   
l	 ACP: Audit Committee Program รุ่น 1/2547  
l	 DCP: Directors Certification Program รุ่น 8/2544  
l	 ACP: Advance Audit Committee Programs ปี 2553

ประสบการณ์ท�างาน

2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  บริษัท อินนิทรี ดิจิตอล จำากัด

2551 - ปัจจุบัน  ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

  บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำากัด  

2551 - ปัจจุบัน  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 

  โซลาลิส  จำากัด 

2542 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

  บมจ. ไทยคม

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
l	 ไม่มี

 

รองศาสตราจารย์สำาเรียง  เมฆเกรียงไกร
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 59 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้น1)

l	 ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
l	 ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปรญิญาโท นติศิาสตรมหาบณัฑติ (LL.M.) University of Miami, USA

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

l	 ACP: Audit Committee Program รุ่น 20/2550
l	 DCP: Directors Certification Program รุ่น 96/2550

ประสบการณ์ท�างาน
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 

  บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 

  จำากัด (มหาชน)  

2550 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

  บมจ. ไทยคม 

2533 - ปัจจุบัน  นักวิจัยด้านกฎหมายและองค์กร 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

2518 - ปัจจุบัน  อาจารย์ประจำา คณะนิติศาสตร์ 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
l	 ไม่มี
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นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ 
กรรมการ

อายุ 55 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้น1)

l	 ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
l	 ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถานัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

การกำากบัดแูลกจิการสำาหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู ของรฐัวสิาหกจิ

และองค์การมหาชน รุ่นที่ 9 

ประสบการณ์ท�างาน
1 พ.ย. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ 

  บรษิทั กสท โทรคมนาคม จำากดั (มหาชน)

29 มี.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ 

  บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน) 

1 ต.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ สำานักงานรัฐบาล

  อิเล็กทรอนิคส์ (องค์การมหาชน)

1 ต.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ สำานกังานส่งเสรมิอตุสาหกรรม

  ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

1 ต.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ สำานกังานพฒันาอตุสาหกรรม

  ทางอิเล็กทรอนิคส์ (องค์การมหาชน)

1 ต.ค. 2555 - ปัจจุบัน ปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและ

  การสือ่สาร กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ

  และการสื่อสาร 

29 มิ.ย. 2555 - 30 ก.ย. 2555 รองปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ

  และการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยี

  สารสนเทศและการสื่อสาร 

22 ธ.ค. 2554 - 28 มิ.ย. 2555 ผูต้รวจการกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ

  และการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยี

  สารสนเทศและการสื่อสาร 

29 ธ.ค. 2553 - 21  ธ.ค. 2554 ผูอ้ำานวยการสำานกัส่งเสรมิอตุสาหกรรม

  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

  การสื่อสาร 

1 เม.ย. 2547 - 28 ธ.ค. 2553 ผู้อำานวยการสำานักกิจการอวกาศ

  แห่งชาต ิกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ

  และการสื่อสาร 

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
l	 ไม่มี

 

นายสมประสงค์ บุญยะชัย  
กรรมการ

อายุ 57 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้น1)

l	 ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
l	 ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

l	 RCP: Role of the Chairman Program รุ่น 21/2552
l	 DCP: Directors Certification Program รุ่น 65/2548
l	 DAP: Directors Accreditation Program รุ่น 30/2547  

ประสบการณ์ท�างาน
2553 - ปัจจุบัน รักษาการกรรมการผู้อำานวยการ 

  บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น

2551 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร 

  บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น 

  รองประธานคณะกรรมการ 

  บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

2550 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น 

2549 - ปัจจุบัน   กรรมการ บมจ. ไทยคม 

2547 - ปัจจุบัน   กรรมการ บจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า 

2545 - ปัจจุบัน   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

  บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง 

2552 - 2554 ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ไทยคม 

2543 - 2551 กรรมการบริหาร บมจ. ชินแซทเทลไลท์ 

2542 - 2551 ประธานคณะกรรมการบริหาร 

  บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  

2537 - 2551  กรรมการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  

2547 – 2550  กรรมการบริหาร บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ 

   กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. ไอทีวี 

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
l	 ไม่มี

 

ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

34 รายงานประจำาปี 2555  

บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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Mr. Yong Lum Sung 

กรรมการ และกรรมการบริหาร

อายุ 63 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้น1)

l	 ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
l	 ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

Master in Electrical Engineering, University of Singapore

Certified Diploma in Accounting and Finance, Chartered 

Association of Certified Accountants, UK

Advanced Management Programme, Harvard Business  

School, USA 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

l	 DAP: Directors Accreditation Program รุ่น 74/2008

ประสบการณ์ท�างาน

2555 - ปัจจุบัน Director, D-Sim Lab Technologies Pte Ltd

2555 - ปัจจุบัน Corporate Advisor, Temasek International 

  Advisors Pte Ltd

2553 - ปัจจุบัน Director, Tera-Barrier Films Pte Ltd

2553 - ปัจจุบัน Executive Committee Member, U Mobile 

  Sdn Bhd

2552 - ปัจจุบัน Consultant, Exploit Technologies Pte Ltd

2551 - ปัจจุบัน Director and Executive Committee Member, 

  THAICOM Plc

2551 - ปัจจุบัน Strategic and Organizational Review 

  Committee Member, Shin Corporation PLC

2550 - ปัจจุบัน Strategy Committee Member, Star Hub Ltd

2550 - ปัจจุบัน Director, Tianjin Binhai Convention & 

  Exhibition Ptd Ltd

2550 - ปัจจุบัน Director, Golden Donuts Pte Ltd

2550 - ปัจจุบัน Director & Audit Committee Member, 

  Singapore Cruise Centre Pte Ltd

2550 - ปัจจุบัน Director & Audit Committee Member, 

  Singex Venues Pte Ltd

2550 - ปัจจุบัน Director & Audit Committee Member, 

  Singex Exhibiton Ventures Pte Ltd

2550 - ปัจจุบัน Director & Audit Committee Member, 

  Singex Exhibitions Pte

2552 - 2555 Director, Muvee Technologies Pte Ltd

2551 - 2555 Corporate Advisor, Temasek Holdings Ltd

2552 - 2554 Director, Singex TEDA International Pte Ltd

2550 - 2554 Director, Singex Global (ME) Pte Ltd

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
l	 ไม่มี
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นางศุภจี  สุธรรมพันธ์ุ 
กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร

อายุ 48 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้น1)

l	 ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
l	 ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท MBA, International Finance and International 

Accounting Northrop University, USA

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
l	 DCP: Directors Certification Program รุ่น 89/2550 

ประสบการณ์ท�างาน
2555 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร 

  บมจ. ไทยคม

2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร กรรมการทบทวนกลยุทธ์และ

  โครงสร้างองค์กร และประธานกรรมการบริหาร 

  สายธุรกิจสื่อโฆษณาและธุรกิจใหม่

  บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น 

  กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

  บมจ. ไทยคม 

  กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร 

  ประธานคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 

  และกรรมการสรรหาและกำากับดูแลกิจการ 

  บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ 

  กรรมการบริหาร บมจ. แอดวานซ์ 

  อินโฟร์ เซอร์วิส 

ส.ค. - ธ.ค. 2554 กรรมการบริหาร บมจ. ไทยคม 

2553 - 2554 General Manager, Global Technology 

  Services, IBM ASEAN 

2552 - 2553 Client Advocacy Executive, Chairman’s 

  Office, IBM Headquarters

2550 - 2552 Vice President, General Business, 

  IBM ASEAN 

2546 - 2550 Country General Manager, IBM Thailand 

  Co., Ltd.

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
l	 ไม่มี

 

นายเอนก  พนาอภิชน 
กรรมการ และกรรมการบริหาร 

อายุ 47 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้น1)

l	 ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
l	 ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
l	 DCP: Directors Certification Program รุ่น 111/2551   

ประสบการณ์ท�างาน

2553 - ปัจจุบัน รองกรรมการผูอ้ำานวยการ สายงานการเงนิและบญัช ี

  บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น 

  กรรมการ และกรรมการบริหาร 

  บมจ. ไทยคม 

ก.พ. - ก.ย. 2554 รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน 

  บมจ. ไทยคม 

2547 -2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการ ส่วนงานการเงิน

  และบัญชี บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น 

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
l	 ไม่มี

 

ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

36 รายงานประจำาปี 2555  

บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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ดร.นงลักษณ์  พินัยนิติศาสตร์  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการตลาด และกรรมการบริหาร

อายุ 53 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้น1)

l	 0.0062%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
l	 ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
l	 DCP: Directors Certification Program รุ่น 71/2549

l	 DAP: Directors Accreditation Program รุ่น 4/2546

ประสบการณ์ท�างาน

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัด

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารออมสิน 

2553 - ปัจจุบัน Director, The Society of Satellite Professional  

  International 

2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 

  บริษัท นำ้าตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน)   

2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ไทยคม 

2543 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการตลาด 

  บมจ. ไทยคม 

2549 - 2553 President, Asia-Pacific Satellite 

  Communications Council (APSCC)  

2550 - 2551 กรรมการ บมจ. ไทยคม

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
l	 ไม่มี

 

นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านเทคนิค และกรรมการบริหาร

อายุ 52 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้น1)

l	 0.0003%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
l	 ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Carnegie Mellon University, 

Pittsburgh, USA 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
l	 DCP: Directors Certification Program ปี 2552

ประสบการณ์ท�างาน

พ.ย. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ไทยคม

2547 -  ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านเทคนิค 

  บมจ. ไทยคม 

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
l	 ไม่มี
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นายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน 

อายุ 45 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้น1)

l	 ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
l	 ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ Indiana University of Pennsylvania, USA 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

l	 ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน

พ.ค. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร  

  บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ

ต.ค. 2554 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน 

  บมจ. ไทยคม 

ม.ค. 2554 - มิ.ย. 2554 Chief Financial Officer (CFO) 

  GMM Grammy  

2547 - 2553 Deputy Chief Financial Officer 

  Sahaviriya Steel Industries  

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
l	 ไม่มี

 

นายธีระยุทธ บุญโชติ  
ผูช้ว่ยกรรมการผูอ้ำานวยการอาวโุส สว่นงานนวตักรรมเทคโนโลย ี

อายุ 47 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้น1)

l	 0.0001% 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
l	 ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
l	 ไม่มี  

ประสบการณ์ท�างาน
ม.ค. 2555 -  ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการอาวุโส  

  ส่วนงานโทรทัศน์ดาวเทียม, บมจ. ไทยคม

เม.ย. 2554 - ธ.ค. 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการอาวุโส 

  ส่วนงานบริหารและดำาเนินงาน, 

  โครงการ IPSTAR, บมจ. ไทยคม 

2547 - มี.ค. 2554 ผูช่้วยกรรมการผูอ้ำานวยการ ส่วนงานบรหิาร

  และดำาเนินงาน, โครงการ IPSTAR, 

  บมจ. ไทยคม  

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
l	 ไม่มี
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นายเมฆินทร์  เพ็ชรพลาย 

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการอาวุโส ส่วนงานการตลาด
และงานขาย พื้นที่ 1 
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการอาวุโส Media Platform 

อายุ 44 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้น1)

l	 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
l	 ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์(คอมพวิเตอร)์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
l	 ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน

ม.ค. 2555 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการอาวุโส 

  ส่วนงานการตลาดและงานขายพื้นที่ 1, 

  บมจ.ไทยคม

2547 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการฝ่ายการขาย (TIC), 

  บมจ. ไทยคม

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
l	 ไม่มี

 

Mr. Pradeep Unni
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการอาวุโส  ส่วนงานการตลาด
และงานขายอินเดีย พื้นที่ 2 

อายุ 43 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้น1)

l	 ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
l	 ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

MBA - International Business Griffith University, Australia

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
l	 ไม่มี

ประสบการณ์ท�างาน

ม.ค. 2555 - ปัจจุบัน   ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการอาวุโส 

    ส่วนงานการตลาดและงานขายพื้นที่ 2, 

    บมจ. ไทยคม

เม.ย. 2554 - ธ.ค. 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการอาวุโส 

   ส่วนงานการตลาดและงานขายอินเดีย, 

   บมจ. ไทยคม 

ก.ค. 2552 - มี.ค. 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการ 

   ส่วนงานการตลาดและงานขายอินเดีย, 

   บมจ. ไทยคม 

2550 - มิ.ย. 2552  ผูช่้วยกรรมการผูอ้ำานวยการ ส่วนงานขาย

   ระหว่างประเทศ, บมจ. ไทยคม 

ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
l	 ไม่มี
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
(ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2555

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
รายชื่อบริษัท

 THCOM IPSTAR IPA IPN IPI IPG STAR SPACE DTV CDN TCB SHEN MFONE1)

40 รายงานประจำาปี 2555  

บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)

41

รายชื่อบริษัท                       
CDN บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จำากัด   
DTV บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำากัด    
IPA บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จำากัด  
IPI บริษัท ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี จำากัด    
IPG บริษัท ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส จำากัด

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

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

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

4.  รองศาสตราจารย์สำาเรียง  เมฆเกรียงไกร / - - - - - - - - - - - -

5.  นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ / - - - - - - - - - - - -

6. นายสมประสงค์ บุญยะชัย / - - - - - - - - - - - -

7.  Mr. Yong Lum Sung /, // - - - - - - - - - - - -

8.  นางศุภจี สุธรรมพันธ์ุ /, // / - - / / / - X - / X, // X

9.  นายเอนก พนาอภิชน /, // - - - - - - - - - - - -

10. ดร. นงลักษณ์  พินัยนิติศาสตร์ // - - - / - - - / - / - -

11. นายไพบูลย์  ภานุวัฒนวงศ์ // / / / / / / / / - - - -

12. นายอนันต์  แก้วร่วมวงศ์ - - - - - - - - / - - - -

13. นายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ - / / / / / / - / / / /, // /

14. Mr. Mark D. Thompson - / - - - - / / - - - - -

15. Mr. William L. Snell - - - - - - / / - - - - -

16. Mr. York Shin Lim Voon Kee - - - - - / - - - - - - -

17. Mr. Tommy Lo Seen Chong - - - - - / - - - - - - -

18. Mr. Ly Sam An - - - - - - - - - - - - /

19. Mr. Pal Vudhica - - - - - - - - - - - - /

20. Ms. Le May Phoeung - - - - - - - - - - - - /

21. Dr. Nasser Marafih - - - - - - - - - - - / -

22. Mr. Sio Tat Hiang - - - - - - - - - - - / -

23. Mr. Stephen Geoffrey Miller - - - - - - - - - - - / -

24 นางแน่งน้อย ณ ระนอง - - - - - - - - - - - / -

25. นายอธิป ฤทธาภรณ์ - - - - - - - - - - - / -

26. Mr. Alvin Oei Yew Kiong - - - - - - - - - - - // /

27. Mr. Kek Soon Eng - - - - - - - - - - - - /

28. Mr. Teh Kwang Hwee - - - - / - - - - - - - -

29. ดร.สุพจน์ ชินวีระพันธ์ุ - - / / - - - - - - - - - 

30. นายจิโรจน์ ศรีนามวงศ์  - - - - - - - - - / - - - 

31. นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย - - - - - - - - - / - - - 

32. นายคมสัน เสรีภาพงศ์ - - - - - - - - - / - - - 

33. นายเอกชัย ภัคดุรงค์ - - - - - - - - - - / - - 

34. นายสลิล จารุจินดา - - - - - - - - - - / - - 

X  = ประธานกรรมการ          /  =  กรรมการ         //  =  กรรมการบริหาร

หมายเหตุ  1) MFONE ได้ยื่นคำาร้องต่อศาลในกรุงพนมเปญ เพื่อขอเข้าสู่
   กระบวนการล้มละลายตามกฎหมายของประเทศกัมพูชา 
   เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556



รายชื่อบริษัท

 THCOM IPSTAR IPA IPN IPI IPG STAR SPACE DTV CDN TCB SHEN MFONE1)
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รายชื่อบริษัท                       
CDN บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จำากัด   
DTV บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำากัด    
IPA บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จำากัด  
IPI บริษัท ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี จำากัด    
IPG บริษัท ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส จำากัด

รายชื่อบริษัท 
IPN บริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จำากัด 
IPSTAR บริษัท ไอพีสตาร์ จำากัด 
MFONE บริษัท เอ็มโฟน จำากัด 
SHEN บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จำากัด 
SPACE สเปซโคด แอล แอล ซี 

รายชื่อบริษัท 
STAR บริษัท สตาร์ นิวเคลียส จำากัด
TCB บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำากัด

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

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

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

4.  รองศาสตราจารย์สำาเรียง  เมฆเกรียงไกร / - - - - - - - - - - - -

5.  นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ / - - - - - - - - - - - -

6. นายสมประสงค์ บุญยะชัย / - - - - - - - - - - - -

7.  Mr. Yong Lum Sung /, // - - - - - - - - - - - -

8.  นางศุภจี สุธรรมพันธ์ุ /, // / - - / / / - X - / X, // X

9.  นายเอนก พนาอภิชน /, // - - - - - - - - - - - -

10. ดร. นงลักษณ์  พินัยนิติศาสตร์ // - - - / - - - / - / - -

11. นายไพบูลย์  ภานุวัฒนวงศ์ // / / / / / / / / - - - -

12. นายอนันต์  แก้วร่วมวงศ์ - - - - - - - - / - - - -

13. นายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ - / / / / / / - / / / /, // /

14. Mr. Mark D. Thompson - / - - - - / / - - - - -

15. Mr. William L. Snell - - - - - - / / - - - - -

16. Mr. York Shin Lim Voon Kee - - - - - / - - - - - - -

17. Mr. Tommy Lo Seen Chong - - - - - / - - - - - - -

18. Mr. Ly Sam An - - - - - - - - - - - - /

19. Mr. Pal Vudhica - - - - - - - - - - - - /

20. Ms. Le May Phoeung - - - - - - - - - - - - /

21. Dr. Nasser Marafih - - - - - - - - - - - / -

22. Mr. Sio Tat Hiang - - - - - - - - - - - / -

23. Mr. Stephen Geoffrey Miller - - - - - - - - - - - / -

24 นางแน่งน้อย ณ ระนอง - - - - - - - - - - - / -

25. นายอธิป ฤทธาภรณ์ - - - - - - - - - - - / -

26. Mr. Alvin Oei Yew Kiong - - - - - - - - - - - // /

27. Mr. Kek Soon Eng - - - - - - - - - - - - /

28. Mr. Teh Kwang Hwee - - - - / - - - - - - - -

29. ดร.สุพจน์ ชินวีระพันธ์ุ - - / / - - - - - - - - - 

30. นายจิโรจน์ ศรีนามวงศ์  - - - - - - - - - / - - - 

31. นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย - - - - - - - - - / - - - 

32. นายคมสัน เสรีภาพงศ์ - - - - - - - - - / - - - 

33. นายเอกชัย ภัคดุรงค์ - - - - - - - - - - / - - 

34. นายสลิล จารุจินดา - - - - - - - - - - / - - 



รายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการ ประจำาปี 2555
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นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์หิรัญ  รดีศรี - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

นางชรินทร  วงศ์ภูธร - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

รศ.สำาเรียง  เมฆเกรียงไกร - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นางศุภจี  สุธรรมพันธ์ุ  - - 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

กรรมการ

นายไชยยันต์  พึ่งเกียรติไพโรจน์ 1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

กรรมการ

นายสมประสงค์  บุญยะชัย - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
กรรมการ

Mr. Yong Lum Sung - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

กรรมการ

นายเอนก  พนาอภิชน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
กรรมการ

กรรมการบริษัท/ตำาแหน่ง

บมจ. ไทยคม บริษัท เชนนิงตัน 
อินเวสเม้นท์ส 
พีทีอี ลิมิเต็ด

บจ. ดีทีวี เซอร์วิส บจ. ไอพีสตาร์

จำานวนหุ้นสามัญ 2) จำานวนหุ้นสามัญ จำานวนหุ้นสามัญ จำานวนหุ้นสามัญ 

2555       2554 2555       25542555       2554 2555       2554

หมายเหตุ 1) เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 โดยจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 

 2) สัดส่วนการถือหุ้นรวมของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
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นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์หิรัญ  รดีศรี - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

นางชรินทร  วงศ์ภูธร - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

รศ.สำาเรียง  เมฆเกรียงไกร - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นางศุภจี  สุธรรมพันธ์ุ  - - 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

กรรมการ

นายไชยยันต์  พึ่งเกียรติไพโรจน์ 1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

กรรมการ

นายสมประสงค์  บุญยะชัย - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
กรรมการ

Mr. Yong Lum Sung - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

กรรมการ

นายเอนก  พนาอภิชน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
กรรมการ

บจ. สตาร์
นิวเคลียส

บจ. ไอพีสตาร์
อินเตอร์เนชั่นแนล 

พีทีอี 

บจ. ไอพีสตาร์
ออสเตรเลีย 

พีทีวาย

สเปซโคด 
แอล แอล ซี

บจ. เอ็มโฟนบจ. ไอพีสตาร์
โกลเบิล เซอร์วิส

บจ. ไอพีสตาร์
นิวซีแลนด์ 

จำานวนหุ้นสามัญ 2) จำานวนหุ้นสามัญ จำานวนหุ้นสามัญ 2)จำานวนหุ้นสามัญ จำานวนหุ้นสามัญ จำานวนหุ้นสามัญ จำานวนหุ้นสามัญ 

2555       2554 2555       2554 2555       25542555       2554 2555       25542555       2554 2555       2554
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ที่มา: รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2555  ซึ่งจัดทำาโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด 

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลจาก www.set.co.th ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น 
จำากัด (มหาชน) 

450,870,934 

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 

69,637,883

 นายวิชัย มิตรสันติสุข 

25,000,000 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ พนักงาน
การไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย 
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

22,959,600 
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES 
PTE LTD 

19,815,200

นางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล 

15,001,400

นายณฤทธิ์ เจียอาภา 

14,642,500

STATE STREET BANK EUROPE 

LIMITED 

9,941,700

นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี 

9,606,000

THE BANK OF NEW YORK 

MELLON 

8,862,800

646,338,017 

41.14%

6.35%

1.81%

1.37%

2.28%

2.10%

1.34%

0.90%

0.88%

0.81%

58.98%
รวม
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กลุม่ผูถ้อืหุน้รายใหญท่ีโ่ดยพฤตกิารณม์อีทิธพิลตอ่การกำาหนดนโยบาย
การจัดการหรือการดำาเนินงานของบริษัท 

บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) ถือหุ้นสามัญในบริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน) 

จำานวน 450,870,934 หรอืคดิเปน็รอ้ยละ 41.14 ของทนุชำาระแลว้ (ณ วนัที ่26 ธนัวาคม 2555) 

โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) ได้แก่

1) ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555
2) ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2556 จากแบบรายงาน 246-2 ของบริษัท ซีดาร์ โฮลดิ้งส์ จำากัด 

 ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 ลำาดับ                    รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น % ถือหุ้น

 1 บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำากัด  1,334,354,8251) 41.62

 2 บริษัท ซีดาร์ โฮลดิ้งส์ จำากัด  428,049,239 2) 13.35



โครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มอินทัช 
ณ วันที่ 3 มกราคม 2556
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บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น 1), 2)

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) 2)

40.45%

บริษัท ไทยคม จำากัด  (มหาชน) 2)

41.14%

บริษัท ดิจิตอล โฟน จำากัด 98.55%

       บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค 
       คอมมิวนิเคชั่นส์ จำากัด 51.00%

บริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จำากัด 99.99%

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จำากัด 99.99%

บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำากัด 99.99% 

 

บริษัท แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จำากัด 99.99% 

 

บริษัท  เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำากัด 99.99%

บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค 
จำากัด 99.99% 

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำากัด 99.99%

       บริษัท โมบาย บรอดแบนด์ บิสซิเนส 
       จำากัด5) 99.99%

              บริษัท แอดวานซ์ โมบาย 
              บรอดแบนด์ จำากัด5) 99.99%

บริษัท ไมโม่เทค จำากัด 99.99% 

 

บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จำากัด 99.97% 

บริษัท แอดวานซ์ อินเทอร์เน็ต เรโวลูชั่น 
จำากัด 99.99% 
 
บริษัท แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค 
จำากัด 99.97% 

บริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิ
เลขหมายโทรศัพท์ จำากัด 20.00%

บริดจ์ โมบาย พีทีอี แอลทีดี 10.00%

บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส  จำากัด 99.99%

       บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำากัด 
       (มหาชน)2), 3) 42.07%

              บริษัท เทเลอินโฟ  มีเดีย จำากัด 
              (มหาชน) 99.99% 
 
              บริษัท เอดี เวนเจอร์ จำากัด 
              (มหาชน) 99.99% 
 

บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำากัด 99.99%
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บริษัท ไอทีวี จำากัด (มหาชน)2)

52.92%

บริษัท แมทช์บอกซ์ จำากัด

99.96%

บริษัท ไอ.ที. แอพพลิเคชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิส จำากัด

99.99%

บริษัท อุ๊คบี จำากัด

25.03%

1) Holding Company
2)  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3)  บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ ขายเงินลงทุนที่ถืออยู่ทั้งหมดใน บจก. วัฏฏะ  
 คลาสสิฟายด์ส (วัฏฏะ) จำานวน 120,000 หุ้น ให้แก่นายสมบูรณ์  
 อิชยาวรกุล เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 ซึ่งเป็นเหตุให้วัฏฏะสิ้น
 สภาพการเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ  
4)  บจก. เอ็มโฟนได้ยื่นคำาร้องต่อศาลในกรุงพนมเปญ เพื่อขอเข้าสู่
 กระบวนการล้มละลาย ตามกฎหมายของประเทศกัมพูชา  
 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556
5)  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 มติที่ประชุมคณะกรรมการบมจ. 
 แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส อนุมัติการยกเลิกบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ 
 บจก. โมบาย บรอดแบนด ์บสิซเินส และบมก. แอดวานซโ์มบาย บรอดแบนด ์ 
 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำาเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย 
 และการชำาระบัญชี

บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส  
พีทีอี ลิมิเต็ด1) 51.00% 
 

       บริษัท เอ็มโฟน จำากัด4) 100% 
 

       บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำากัด 49.00% 
 

บริษัท ไอพีสตาร์ จำากัด 99.96% 
 

       บริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จำากัด 100% 
 

บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย 
พีทีวาย จำากัด 100% 
 

บริษัท สตาร์ นิวเคลียส จำากัด 100% 
 

สเปซโคด แอล แอล ซี 70.00% 
 

บริษัท ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี 
จำากัด  100% 
 

บริษัท ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส จำากัด 100% 
 

บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จำากัด 100% 

บริษัท อาร์ตแวร์ มีเดีย จำากัด 99.99%
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บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน) (ไทยคม)

สำานักงานใหญ่ เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

สำานักงานสาขาที่	1 เลขที่ 41/103 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำาบลบางกระสอ อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ี

 โทรศัพท์ (66) 2591 0736-49,  (66) 2596 5060 

 โทรสาร  (66) 2591 0705

สำานักงานสาขาที่	2 เลขที่ 50 หมู่ที ่ 1 ตำาบลบ่อเงิน อำาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

 โทรศัพท์ (66) 2599 3000  

 โทรสาร  (66) 2599 3000 ต่อ 712

เว็บไซต์	 www.thaicom.net

ประเภทธุรกิจ	 ประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจ 4 กลุ่ม คือ ธุรกิจบริการสื่อสารดาวเทียม

 และบริการที่เกี ่ยวเนื่อง ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ ธุรกิจอินเทอร์เน็ต

 และสื่อ และธุรกิจสื่อโฆษณาผ่านสมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์

ทุนจดทะเบียน	    1,132,082,300 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น		 5 บาท

ทุนชำาระแล้ว			   5,479,687,700 บาท

บริษัท ไอพีสตาร์ จำากัด (ไอพีสตาร์)

สำานักงาน Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, 

 British Virgin Islands

ประเภทธุรกิจ		   จัดจำาหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์)

ทุนจดทะเบียน	    200,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น		 0.01 เหรียญสหรัฐ

ทุนชำาระแล้ว		    2,000,000 เหรียญสหรัฐ

สัดส่วนการถือหุ้นของไทยคม 99.96%

บริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จำากัด (ไอพีเอ็น)1)

สำานักงาน C/-Clendons Barristers & Solicitors Level 1, Levy Building,  

 Corner of Commerce & Customs Sts, Auckland, New Zealand

ประเภทธุรกิจ     ให้บริการไอพีสตาร์ในประเทศนิวซีแลนด์

ทุนจดทะเบียน			  8,514,133 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น   1 เหรียญนิวซีแลนด์

ทุนชำาระแล้ว      8,514,133 เหรียญนิวซีแลนด์

สัดส่วนการถือหุ้นของไทยคม ไอพีสตาร์ ถือหุ้น 100%

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท และบริษัทในเครือ
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บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จำากัด (ไอพีเอ) 

สำานักงาน 5 George Place, Artarmon, NSW 2064, AUSTRALIA 
 โทรศัพท์ (612) 8458 0500 
 โทรสาร  (612) 8006 5592
ประเภทธุรกิจ				 ให้บริการไอพีสตาร์ในประเทศออสเตรเลีย
ทุนจดทะเบียน		   6,950,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น   1 เหรียญออสเตรเลีย

ทุนชำาระแล้ว	     6,950,000 เหรียญออสเตรเลีย

สัดส่วนการถือหุ้นของไทยคม ถือหุ้น 100%

บริษัท ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี จำากัด (ไอพีไอ)

สำานักงาน 8 Marina Boulevard #05-02, Marina Bay Financial Centre, 
 Singapore 018981 
 โทรศัพท์ (65) 6338 1888 
 โทรสาร  (65) 6337 5100   
ประเภทธุรกิจ จัดจำาหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์)
ทุนจดทะเบียน 20,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 1 เหรียญสิงคโปร์
ทุนชำาระแล้ว 20,000 เหรียญสิงคโปร์
สัดส่วนการถือหุ้นของไทยคม 100%

บริษัท ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส จำากัด (ไอพีจี)

สำานักงาน Intercontinental Trust Limited, Suite 802, St. James Court,
 St. Denis Street, Port Louis, Mauritius 
 โทรศัพท์ (230) 213 9800
 โทรสาร  (230) 210 9168
ประเภทธุรกิจ จัดจำาหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์)
ทุนจดทะเบียน 20,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 1 เหรียญสหรัฐ
ทุนชำาระแล้ว 20,000 เหรียญสหรัฐ

สัดส่วนการถือหุ้นของไทยคม 100%

บริษัท สตาร์ นิวเคลียส จำากัด (สตาร์)

สำานักงาน Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, 
 British Virgin Islands
ประเภทธุรกิจ	    ให้บริการด้านวิศวกรรมพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
ทุนจดทะเบียน	    50,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	  1 เหรียญสหรัฐ

ทุนชำาระแล้ว      10 เหรียญสหรัฐ

สัดส่วนการถือหุ้นของไทยคม 100%
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สเปซโคด แอล แอล ซี (สเปซ) 

สำานักงาน 8695 Zumwalt Road, Monmouth, OR 97365 USA

ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านวิศวกรรมพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์

ทุนจดทะเบียน -

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น -

ทุนชำาระแล้ว 4,290,000 เหรียญสหรัฐ

สัดส่วนการถือหุ้นของไทยคม 70.00%

บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำากัด (ดีทีวี) 

สำานักงานใหญ่ เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

สำานักงานสาขา เลขที่ 50 หมู่ที ่ 1 ตำาบลบ่อเงิน อำาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

 โทรศัพท์ (66) 2950 5005

เว็บไซต์	 www.dtvservice.net

ประเภทธุรกิจ	 บริการจำาหน่ายอุปกรณ์จานรับสัญญานดาวเทียม  บริการให้คำาปรึกษา

 และติดตั้งระบบสำาหรับเครือข่ายบรอดแบนด์แบบครบวงจร (System 

 Integration) และให้บริการอินเทอร์เน็ต

ทุนจดทะเบียน     39,879,147 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น   10 บาท

ทุนชำาระแล้ว	     398,791,470 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นของไทยคม 99.99%

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำากัด (มหาชน) (ซีเอสแอล)2)

สำานักงานใหญ่ เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

สำานักงานสาขา เลขที่ 90 อาคารไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ เอ ชั้น 17-20 ถนนรัชดาภิเษก  

 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

 โทรศัพท์ (66) 2263 8000

 โทรสาร  (66) 2263 8132 

เว็บไซต์	 www.csloxinfo.com

ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และการสื่อสารที่ตอบสนอง

 ความต้องการของลูกค้าองค์กรธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน 597,009,143 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 0.25 บาท

ทุนชำาระแล้ว 148,628,692.25 บาท

สัดส่วนการถือหุ้น ดีทีวี ถือหุ้น 42.07%
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บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำากัด (มหาชน) (ทีเอ็มซี)3)

สำานักงานใหญ่	 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

สำานักงานสาขาที่	1 เลขที่ 2028 ถนนริมทางรถไฟสายปากนำ้า แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 

 กรุงเทพมหานคร

สำานักงานสาขาที่	2 เลขที่ 1126/2 อาคารวานิช 2 ชั้น 25-28 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน 

 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

 โทรศัพท์ (66) 2262 8888

 โทรสาร  (66) 2262 8899 

เว็บไซต์	 www.teleinfomedia.net

ประเภทธุรกิจ นำาเสนอสื่อโฆษณาแบบผสมผสานผ่าน สิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ คอมพิวเตอร์ 

 และโทรศัพท์มือถือ สำาหรับผู้ใช้บริการรายบุคคลและภาคธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน 15,654,400 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 10 บาท

ทุนชำาระแล้ว 156,544,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้น ซีเอสแอล ถือหุ้น 100%

บริษัท เอดี เวนเจอร์ จำากัด (มหาชน) (เอดีวี)3)

สำานักงานใหญ่	 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

สำานักงานสาขาที่	1	 เลขที่ 1126/2 อาคารวานิช 2 ห้องชุดเลขที่ 2101 ชั้น 21 

 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

 โทรศัพท์ (66) 2262 8888 

 โทรสาร  (66) 2262 8899

สำานักงานสาขาที่	2	 เลขที่ 154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์  ชั้นที่ 3 ถนนมนัส ตำาบลในเมือง 

 อำาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

สำานักงานสาขาที่	3 เลขที่ 79/3-4-5 ชั้น 2 - 4 ถนนกลางเมือง ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองขอนแก่น 

 จังหวัดขอนแก่น

ประเภทธุรกิจ ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสาระความบันเทิงผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

 (Mobile Content Provider) และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Community Portal) 

 และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอินเทอร์เน็ต

ทุนจดทะเบียน 1,074,813 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 10 บาท

ทุนชำาระแล้ว 10,748,130 บาท

สัดส่วนการถือหุ้น ซีเอสแอล ถือหุ้น 100%
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บริษัท วัฏฏะ  คลาสสิฟายด์ส จำากัด (วัฏฏะ)3)

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำากัด (มหาชน) ได้ทำาการจำาหน่ายเงินลงทุนใน บริษัท วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส จำากัด  

ที่ถืออยู่ทั ้งหมด จำานวน 120,000 หุ้น  หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ให้แก่บุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน  

ในวันที่ 16 ตุลาคม 2555 ส่งผลให้บริษัท วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส จำากัด พ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท  

ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำากัด (มหาชน)

บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จำากัด (ซีดีเอ็น)

สำานักงาน 9 A, Street 271, Tomnup Teuk, Chamkar Mon, Phnom Penh, 

 Kingdom of Cambodia  

 โทรศัพท์ (855) 023 305 990 

 โทรสาร  (855) 023 994 669 

เว็บไซต์	 www.cdn.com.kh

ประเภทธุรกิจ				 จัดจำาหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 

 และให้บริการแพลทฟอร์มโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในประเทศกัมพูชา

ทุนจดทะเบียน     1,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	  2,400,000 เรียล

ทุนชำาระแล้ว	     2,400,000,000 เรียล หรือเทียบเท่า 600,000 เหรียญสหรัฐ

สัดส่วนการถือหุ้นของไทยคม 100%

บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำากัด (ทีซีบี)           

ประเภทธุรกิจ ปัจจุบันยังไม่ได้เริ ่มดำาเนินธุรกิจ จดทะเบียนตั้งบริษัท

 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 

สำานักงาน เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ทุนจดทะเบียน				 100,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	  10 บาท

ทุนชำาระแล้ว		    250,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นของไทยคม 99.99%

บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี ลิมิเต็ด (เชน)

สำานักงาน 8 Marina Boulevard #05-02, Marina Bay Financial Centre, 

 Singapore 018981 

 โทรศัพท์ (65) 6338 1888

 โทรสาร (65) 6337 5100  

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจหลักในการลงทุนด้านการสื่อสารโทรคมนาคมในต่างประเทศ 

ทุนจดทะเบียน     14,658,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น		 1 เหรียญสิงคโปร์

ทุนชำาระแล้ว	     14,658,000 เหรียญสิงคโปร์

สัดส่วนการถือหุ้นของไทยคม 51.00%
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บริษัท เอ็มโฟน จำากัด (เอ็มโฟน)4)

สำานักงาน 721 Preah Monivong Blvd, Boeng Keng Kang 3,  Chamkar Mon, 

 Phnom Penh, Kingdom of Cambodia  

 โทรศัพท์ (855) 023 303 333  

 โทรสาร  (855) 023 361 111 

เว็บไซต์	 www.mfone.com.kh

ประเภทธุรกิจ ให้บริการอินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศกัมพูชา

ทุนจดทะเบียน	    24,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น		 1 เหรียญสหรัฐ

ทุนชำาระแล้ว			   24,000,000 เหรียญสหรัฐ

สัดส่วนการถือหุ้นของไทยคม เชน ถือหุ้น 100%

*เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 ได้ยื ่นคำาร้องต่อศาลในกรุงพนมเปญ เพื่อขอเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย ตามกฎหมายของ

ประเทศกัมพูชา

บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำากัด (แอลทีซี)4)

สำานักงาน Lanexang Avenue 0100, Vientiane, Lao People’s Democratic Republic

 โทรศัพท์ (856) 2121 6465-6 

 โทรสาร  (856) 2121 9690

ประเภทธุรกิจ     ให้บริการอินเทอร์เน็ต ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  และบริการ 3G

 โทรศัพท์ โครงข่ายพื้นฐาน (Public Switched Telephone Network (PSTN))  

 บริการโทรศัพท์พื้นฐานไร้สายระบบ CDMA-450 โทรศัพท์สาธารณะ 

 บริการโทรข้ามแดนอัตโนมัติ (International Roaming Service) 

 บริการโทรศัพท์ต่างประเทศแบบ VoIP รวมถึงบริการเสริม 

 สำาหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศลาว

ทุนจดทะเบียน	    96,840,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	  1 เหรียญสหรัฐ

ทุนชำาระแล้ว      96,840,000 เหรียญสหรัฐ

สัดส่วนการถือหุ้นของไทยคม เชน ถือหุ้น 49.00%

ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2556
1) ถือหุ้นผ่าน บจ. ไอพีสตาร์
2) ถือหุ้นผ่าน บจ. ดีทีวี เซอร์วิส
3) ถือหุ้นผ่าน บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ
4) ถือหุ้นผ่าน บจ. เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี ลิมิเต็ด
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พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ

ความเป็นมาของบริษัท

บริษัทเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2534 โดย บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น (อินทัช) บริษัทเป็นผู้ให้บริการ
ด้านโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมภายใต้สัญญาดำาเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศระหว่างบริษัทกับ
กระทรวงคมนาคม (ปัจจุบันอำานาจการดูแลสัญญานี้ได้ถูกโอนไปอยู่ภายใต้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (กระทรวงเทคโนโลยีฯ)) เป็นระยะเวลา 30 ปี  สิ้นสุดสัญญาในปี 2564 โดยทำาหน้าที่ 
จัดสร้าง จัดส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรเพื่อให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียม โดยต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
แก่กระทรวงเทคโนโลยีฯ ในอัตราร้อยละของรายได้ค่าบริการช่องสัญญาณดาวเทียมที่ได้รับหรืออย่างน้อย
เท่ากับจำานวนเงินขั้นตำ่าที่ระบุไว้ในสัญญา และต้องส่งมอบดาวเทียม สถานีควบคุมดาวเทียม รวมทั้งอุปกรณ์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจดังกล่าว ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงเทคโนโลยีฯ เมื่อได้ดำาเนินการ
ก่อสร้างและติดตั้งเรียบร้อยแล้ว 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานนามดาวเทียมของโครงการอย่างเป็นทางการ
ว่า “ไทยคม (Thaicom)” เพื่อเป็นสัญลักษณ์เชื่อมโยงประเทศไทยกับเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่  

บริษัทได้มีการขยายการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ต ธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์ 
และธุรกิจให้บริการจำาหน่ายอุปกรณ์จานรับสัญญานดาวเทียม ในปี 2540 2543 และ 2550 ตามลำาดับ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2537 บริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
โดยมี บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2555 ร้อยละ 41.14 
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของกลุ่มบริษัทที่สำาคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา*

ปี 2553

มกราคม บริษัทได้ทำาการปลดระวางดาวเทียมไทยคม 1A  ออกจากวงโคจรค้างฟ้าตำาแหน่งที่ 120 องศาตะวันออก 
 ไปสู่อวกาศ

เมษายน ให้บริการไอพีสตาร์แก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ในญี่ปุ่น ซึ่งทำาการเช่าใช้ช่องสัญญาณหรือแบนด์วิธ 
 เป็นจำานวนถึง 2 Gbps สำาหรับการให้บริการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Backhaul)

พฤษภาคม เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 บริษัทได้ตกลงซื้อหุ ้นสามัญของบริษัท ไอพีสตาร์ จำากัด (ไอพีสตาร์)  
 เพิ่มเติมจำานวน 512,902 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐ ราคารวม 512,902 เหรียญสหรัฐ  คิดเป็นร้อยละ  
 0.26 ของทุนจดทะเบียนของไอพีสตาร์ ผลจากการตกลงซื้อหุ้นเพิ่มเติมนี้ ทำาให้บริษัทถือหุ้นทุนชำาระแล้ว 
 ของไอพีสตาร์ เป็นจำานวนร้อยละ 99.94

กรกฎาคม บริษัทติดตั้งสถานีควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดินไอพีสตาร์ในประเทศอินเดียแล้วเสร็จ

ตุลาคม บริษัทได้ทำาการปลดระวางดาวเทียมไทยคม 2 ออกจากวงโคจรค้างฟ้า 

 ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2553 ของบรษิทั บรษิทั ชนินีด่อทคอม จำากดั (ชนินีด่อทคอม) ซึง่เป็นบรษิทัย่อย 
 ของบริษัท เอดี เวนเจอร์ จำากัด (มหาชน) (เอดีวี) ได้มีมติให้โอนกิจการทั้งหมดของชินนี่ดอทคอมให้แก่ 
 เอดีวี และจดทะเบียนเลิกกิจการเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553

พฤศจิกายน บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำากัด มีผู ้รับชมรายการผ่าน DTV Platform กว่า 1 ล้านจุดทั่วประเทศ

ธันวาคม บริษัทได้ลงนามในสัญญาใช้บริการไอพีสตาร์กับบริษัท แอนทริกซ์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (Antrix Corporation  
 Limited - Antrix) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของรัฐบาลอินเดียภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การวิจัยอวกาศ 
 แห่งอินเดีย (Indian Space Research Organization - ISRO) โดย Antrix ได้ใช้บริการไอพีสตาร์มาตั้งแต่ 
 เดือนกันยายน 2553 

ปี 2554

มีนาคม บริษัทได้รับรางวัลชนะเลิศด้าน “ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร” หรือ “Corporate Social  
 Responsibility Award” จากสมาคมเทเลพอร์ตโลก ประจำาปี 2554 รางวัลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบแก่ 
 ผู้ให้บริการดาวเทียมหรือเทเลพอร์ต ซึ่งมีเทคโนโลยี นวัตกรรมและการดำาเนินงานที่มีบทบาทสำาคัญในการ 
 ช่วยเหลือสังคมให้ดีขึ้น 

พฤษภาคม บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ลงนามในสัญญากับบริษัท  
 เอ็นบีเอ็น จำากัด (NBN Company Limited) หรือ เอ็นบีเอ็น โค เพื่อให้บริการดาวเทียม (Interim Satellite  
 Service) สำาหรับโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติของประเทศออสเตรเลีย สัญญาฉบับนี้มีระยะเวลา 5 ปี  
 มูลค่า 100 ล้านเหรียญออสเตรเลีย 

 บริษัทได้มีการลงนามเซ็นสัญญากับบริษัทย่อยของบริษัท เมียแซท โกลบอล จำากัด (MEASAT Global  
 Berhad - MEASAT) แห่งประเทศมาเลเซีย โดยเมียแซทเช่าช่องสัญญาณ (แบนด์วิธ) ส่วนใหญ่ของ 
 ไอพีสตาร์ที่จัดสรรไว้สำาหรับการใช้งานในประเทศมาเลเซีย ซึ่ง MEASAT จะได้รับสิทธิในการเป็นผู้ให้บริการหลัก  
 (National Service Operator - NSO) ของบริการไอพีสตาร์ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศมาเลเซีย

 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ให้ความเห็นชอบกับโครงการดาวเทียมไทยคม 6 ตามที่ 
 บริษัทเสนอ โดยโครงการมีมูลค่าการลงทุนอยู่ที่ประมาณ 160 ล้านเหรียญสหรัฐ บริษัทคาดว่าจะสามารถ 
 จดัส่งดาวเทยีมไทยคม 6 ขึน้สูว่งโคจรได้ภายในไตรมาสที ่2 ของปี 2556 ซึง่ใช้เวลาในการจดัสร้างประมาณ 2 ปี

*(ดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของ บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ (ซีเอสแอล) (บริษัทย่อยของบริษัท) เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายงาน
ข้อมูลประจำาปี 2555 ของ ซีเอสแอล ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.sec.or.th)
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กรกฎาคม คณะกรรมการบริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้งให้ นางศุภจี สุธรรมพันธุ ์ ดำารงตำาแหน่ง 
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือซีอีโอ ของบริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน) แทนนายอารักษ์ ชลธาร์นนท์  
 ซึ่งครบเกษียณอายุ โดยมีผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป

พฤศจิกายน บริษัทได้ตกลงซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไอพีสตาร์ จำากัด (ไอพีสตาร์) เพิ่มเติมจำานวน 40,000 หุ้น ราคาหุ้นละ  
 1 เหรียญสหรัฐ ราคารวม 40,000 เหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของทุนจดทะเบียนของไอพีสตาร์  
 ผลจากการตกลงซื้อหุ้นเพิ่มเติมนี้ ทำาให้บริษัทถือหุ้นทุนชำาระแล้วของไอพีสตาร์ เป็นจำานวนร้อยละ 99.96

 คณะกรรมการบริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน) มีมติแต ่งตั้งกรรมการบริหารใหม่ คือ นายไพบูลย ์  
 ภานุวัฒนวงศ์ เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริหารของบริษัท เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554

ธันวาคม บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำากัด ได้ขายหุ้นทั้งหมดจำานวน 106,220 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 88.52  ที่มีอยู่ใน 
 บริษัท เอ็นทียู (ประเทศไทย) จำากัด ไปเป็นเงินจำานวน 0.15 ล้านบาท 

 บริษัทได้ซื้อส่วนได้เสียใน บริษัท สตาร์ นิวเคลียส จำากัด (สตาร์ นิวเคลียส) เพิ่มเติมร้อยละ 30 เป็น 
 จำานวนเงิน 3 เหรียญสหรัฐ ทำาให้สัดส่วนความเป็นเจ้าของเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 100 

 บริษัทได้เข้าทำาสัญญาความร่วมมือในการรักษาตำาแหน่งวงโคจรที่ 120 องศาตะวันออกกับ Asia Satellite  
 Telecommunications Co., Ltd. ในการจัดหาดาวเทียมชั่วคราวไปไว้ยังตำาแหน่งวงโคจรที่ 120 องศา 
 ตะวันออก หลังจากนั้นจะจัดส่งดาวเทียมดวงใหม่ภายใต้ชื่อดาวเทียมไทยคม 7 ขึ้นสู่วงโคจร โครงการมีมูลค่า 
 การลงทุนอยู่ที่ประมาณ 171 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยคาดว่าดาวเทียมไทยคม 7 จะจัดสร้างแล้วเสร็จและจัดส่ง 
 ขึ้นสู่วงโคจร ณ ตำาแหน่ง 120 องศาตะวันออก ในปี 2557 

ปี 2555

มกราคม คณะกรรมการบริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้งให้ นางศุภจี สุธรรมพันธุ ์ ดำารงตำาแหน่ง 
 ประธานกรรมการบริหารแทนนายสมประสงค์ บุญยะชัย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป 

กุมภาพันธ์ คณะกรรมการบริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “คณะกรรมการแห่งปีดีเด่น” จากงานประกาศ 
 เกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี 2553/54 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยรางวัล 
 ดังกล่าวจะมอบให้แก่คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มี 
 การกำากับดูแลและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทได้ตกลงซื้อหุ ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย  
 พีทีวาย จำากัด (ไอพีเอ) จากบริษัท ไอพีสตาร์ จำากัด เป็นจำานวน 6.95 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของ 
 ทุนจดทะเบียนของไอพีเอ โดยซื้อในราคาหุ้นละ 4.6 เหรียญสหรัฐ เป็นจำานวนเงินรวม 31.97 ล้านเหรียญ 
 สหรัฐ การซื้อหุ ้นดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมของบริษัท ทั้งนี้ ไอพีเอ ได้เปลี่ยนสถานะ 
 จากบริษัทย่อยทางอ้อมเป็นบริษัทย่อยทางตรงของบริษัท

มีนาคม โครงการกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนโครงการดาวเทียมไทยคม 6 ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างบริษัท ไทยคม จำากัด  
 (มหาชน)  และธนาคารกสิกรไทย  ได้รับเลือกเป็น “ดีลดีเด่นประจำาปี 2554 ด้านการสื่อสารแห่งภูมิภาค 
 เอเชีย-แปซิฟิก” หรือ Asia-Pacific Communications Deal of the Year 2011 จากการประกาศผล 
 รางวัล Project Finance Deal of the Year 2011 ของนิตยสาร Euromoney ที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็น 
 ครั้งแรกที่โครงการดาวเทียมของประเทศไทยได้รับการสนันสนุนด้านเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศ  
 และเป็นครั้งแรกที่ธนาคารพาณิชย์ของไทยสามารถจัดโครงสร้างเงินกู้ได้ใกล้เคียงกับแหล่งเงินกู้ของธนาคาร 
 ประเภทส่งเสริมการส่งออก (ECA – Export Credit Agency) ของต่างประเทศ
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มิถุนายน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้อนุมัติ 
 ใบอนุญาตให้เป็นผู ้ประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่สาม1 แก่บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)  
 เพื่อประกอบกิจการดาวเทียมไทยคม 7 ซึ่งถือเป็นดาวเทียมดวงแรกของบริษัทในระบบไลเซนส์ โดย 
 ใบอนุญาตดังกล่าวมีระยะเวลา 20 ปี

 ดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) ได้รับรางวัลจากสำานักงานกิจการโทรคมนาคมเขตคันโต กระทรวงกิจการ 
 ภายในและการสื่อสาร (Ministry of Internal Affairs and Communications – MIC ) ประเทศญี่ปุ ่น  
 เนื่ องในวันคลื่นวิทยุแห ่ งชาติ  จากการเข ้าช ่วยเหลือประเทศญี่ปุ ่นในเหตุการณ ์สึนามิครั้ ง ใหญ ่ 
 ในปี 2554 โดยไทยคมเป็นบริษัทไทยบริษัทแรกในเอเชียที่ได้รับรางวัลนี้

สิงหาคม บริษัทร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นพันธมิตรกับบริษัท วีที ไอไดเร็กท์ อินคอร์ปอเรชั่น  
 (VT iDirect, Inc.) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้บริการลูกค้าไอพีสตาร์แบบบูรณาการ โดยลูกค้า 
 จะมีทางเลือกในการใช้อุปกรณ์ภาคพื้นดินของ iDirect เชื่อมต่อกับดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์)  
 ทั้งนี้ บริษัท iDirect เป็นผู้นำาในอุปกรณ์ภาคพื้นดินที่ใช้เทคโนโลยีสื่อสารผ่านดาวเทียม แบบ IP-Based  
 ของโลก 

 นอร์ทเธิร์น สกาย รีเสิร์ช (Northern Sky Research – NSR) ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้จัดทำาการสำารวจข้อมูล 
 ของอุตสาหกรรมดาวเทียมที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกได้รายงานสรุปผลการสำารวจว่าไอพีสตาร์สามารถ 
 ครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 ในบริการ High Throughput Satellite (HTS) ของโลก

ธันวาคม สมาคมเทเลพอร์ตโลก (The World Teleport Association - WTA) ได้ประกาศผลการจัดอันดับแก่ 
 ผู้ให้บริการดาวเทียมและเทเลพอร์ตที่มีการเติบโตด้านรายได้สูงสุด โดยไทยคม ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 7  
 ของโลก ซึ่งมีการเติบโตด้านรายได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 24 ในช่วงปี 2553 - 2554

 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัททีซี บรอดคาสติ้ง จำากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน  
 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน 100,000 หุ้นๆ ละ 10 บาท และทุนชำาระแล้ว 250,000  
 บาท บริษัทมีสัดส่วนในการถือหุ้น 99,995 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99

ปี 2556

มกราคม บริษัทได้บรรลุข้อตกลงกรอบข้อกำาหนดการขายช่องสัญญาณไอพีสตาร์ในประเทศจีน (Framework  
 Agreement) กับ ไชน่า เทเลคอม แซทเทลไลท์ (China Telecom Satellite) และ ซีเนอร์โทน  
 คอมมิวนิเคชั่น คอร์ปอเรชั่น (Synertone Communication Corporation) ซึ่งบริษัทจะขายช่องสัญญาณ 
 ของดาวเทียมไอพีสตาร์ทั้งหมดที่มีอยู ่สำาหรับการให้บริการในประเทศจีนให้กับซีเนอร์โทนและไทยคมจะ 
 ได้รับส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) จากการขายช่องสัญญาณของซีเนอร์โทนในประเทศจีนด้วย  
 นอกจากนั้นไทยคมจะเข้าถือหุ้นส่วนหนึ่งในซีเนอร์โทนซึ่งจะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งของความร่วมมือ 
 ทางธุรกิจของไทยคมกับพันธมิตรในประเทศจีนอีกด้วย

 บริษัทได้ให้บริการเชื่อมโยงโครงข่ายไวแมกซ์ ผ่านดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) ในประเทศญี่ปุ ่นเป็น 
 รายแรกของโลก โดยหลังจากการพัฒนาและทดสอบระบบ บริษัท ยูคิว คอมมิวนิเคชั่นส์ จำากัด (UQ  
 Communications) ได้ทำาการติดตั้งเครือข่ายสถานีฐานสำาหรับเชื่อมโยงโครงข่ายไวแมกซ์ผ่านดาวเทียม 
 ไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) เพื่อให้บริการเชิงพาณิชย์ในประเทศญี่ปุ ่นเป็นรายแรกของโลก ซึ่งการพัฒนาระบบ 
 ในครั้งนี้ทำาให้การติดต่อสื่อสารครอบคลุมได้ในทุกพื้นที่ของประเทศญี่ปุ ่นมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู ่ 
 ห่างไกลและเข้าถึงได้ยาก

1 ใบอนุญาตแบบที่สาม ได้แก่ ใบอนุญาตสำาหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นการประกอบกิจการที่มีวัตถุประสงค์
ในการให้บริการแก่บุคคลทั่วไปจำานวนมาก  หรืออาจมีผลกระทบโดยนัยสำาคัญต่อการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม  หรืออาจกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะ หรือมีเหตุจำาเป็นต้องคุ้มครองผู้บริโภคเป็นพิเศษ



บริษัทประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจ 4 กลุ่ม 
คือ ธุรกิจบริการสื่อสารดาวเทียม
และบริการที่เกี่ยวเนื่อง ธุรกิจโทรศัพท์
ในต่างประเทศ ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ 
และธุรกิจสื่อโฆษณา
ผ่านสมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์ 
ซึ่งบริษัทจะเน้นการลงทุนระยะยาว  
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บริษัทประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจ 4 กลุ่ม 
คือ ธุรกิจบริการสื่อสารดาวเทียม
และบริการที่เกี่ยวเนื่อง ธุรกิจโทรศัพท์
ในต่างประเทศ ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ 
และธุรกิจสื่อโฆษณา
ผ่านสมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์ 
ซึ่งบริษัทจะเน้นการลงทุนระยะยาว  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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บริษัทประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจ 4 กลุ่ม คือ ธุรกิจบริการสื่อสารดาวเทียมและบริการที่เกี ่ยวเนื่อง ธุรกิจ

โทรศัพท์ในต่างประเทศ ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ และธุรกิจสื่อโฆษณาผ่านสมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์ ซึ ่ง

บริษัทจะเน้นการลงทุนระยะยาว โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจที่จะเข้าไปลงทุนรวมถึงแนวโน้ม

ของธุรกิจนั้นๆ เป็นสำาคัญ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการลงทุนในสัดส่วนที่มากพอเพื่อให้สามารถมีอำานาจ

ในการบริหารจัดการและกำาหนดแนวทางการดำาเนินธุรกิจในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ 

1. สายธุรกิจดาวเทียมและบริการเกี่ยวเนื่อง

บริษัทเป็นผู้ให้บริการและดำาเนินโครงการดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติภายใต้สัญญาดำาเนินกิจการดาวเทียม

สื่อสารภายในประเทศระหว่างบริษัทกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กระทรวงเทคโนโลยีฯ) 

เป็นระยะเวลา 30 ปี สิ ้นสุดปี พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบันบริษัทจัดส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรทั้งสิ ้นจำานวน  

5 ดวง คือ ดาวเทียมไทยคม 1A ไทยคม 2 ไทยคม 3 ไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) และ ไทยคม 5 

นอกจากสัญญาดำาเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศดังกล่าว บริษัทยังได้รับใบอนุญาตจาก 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ดังนี้ 

 [ ใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม(1) เพื่อให้บริการโครงข่ายสื่อสาร

   ผ่านดาวเทียม (Satellite Network Operator) ในลักษณะให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียม  

   (Transponder) เป็นเวลา 20 ปี นับจากวันที่ 26 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2575

 [ ใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง(2) เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่ 

   16 สิงหาคม 2554 ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2559 

ปัจจุบันบริษัทได้ปลดระวางและหยุดให้บริการดาวเทียมแล้วจำานวน 3 ดวง คือ ดาวเทียมไทยคม 1A 

ดาวเทียมไทยคม 2 และ ดาวเทียมไทยคม 3 ทำาให้ปัจจุบันบริษัทมีจำานวนดาวเทียมให้บริการทั้งสิ ้น 2 

ดวงคือ ดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) และ ดาวเทียมไทยคม 5 

(1) ใบอนุญาตแบบที่สาม ได้แก่ ใบอนุญาตสำาหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นการประกอบกิจการ
 ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่บุคคลทั่วไปจำานวนมาก หรืออาจมีผลกระทบโดยนัยสำาคัญต่อการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม  
 หรืออาจกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ หรือมีเหตุจำาเป็นต้องคุ้มครองผู้บริโภคเป็นพิเศษ
(2)  ใบอนุญาตแบบที่หนึ่ง ได้แก่ ใบอนุญาตสำาหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง และ
 เป็นกิจการที่มีลักษณะสมควรให้มีการบริการได้โดยเสรี
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บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย/บริษัทร่วมขึ้นมาเพื่อให้บริการด้านธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี ่ยวเนื่องต่างๆ  
ดังนี้

																							บริษัท	 																								ประเภทธุรกิจ

บริษัท	ไอพีสตาร์	จำากัด  จัดจำาหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์)

บริษัท	สเปซโคด	แอล	แอล	ซี    ให้บริการด้านวิศวกรรม พัฒนาเทคโนโลยีการ                                         
(บริษัทถือหุ้นร้อยละ 70, บริษัท โคดสเปซ จำากัด สื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 
ถือหุ้นร้อยละ 30 ซึ่ง บริษัท โคดสเปซ จำากัด 
ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด)

บริษัท	ไอพีสตาร	์อินเตอร์เนชั่นแนล	พีทีอี	จำากัด จัดจำาหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์)

บริษัท	ไอพีสตาร์	ออสเตรเลีย	พีทีวาย	จำากัด ให้บริการไอพีสตาร์ในประเทศออสเตรเลีย

บริษัท	ไอพีสตาร์	นิวซีแลนด์	จำากัด ให้บริการไอพีสตาร์ในประเทศนิวซีแลนด์

บริษัท	สตาร์	นิวเคลียส	จำากัด	 ให้บริการด้านวิศวกรรม พัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร
 และอิเล็กทรอนิกส์ 

บริษัท	ไอพีสตาร์	โกลเบิล	เซอร์วิส	จำากัด จัดจำาหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์)

บริษัท	ซีเอส	ล็อกซอินโฟ	จำากัด	(มหาชน)	 ให้บริการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมภายใต้ 
(บริษัทถือหุ้นผ่านดีทีวี ร้อยละ 42.07) สัญญาอนุญาตจากการสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) 
 (ปัจจุบันคือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)) 
 ให้เป็นผู้ให้้บริการรับ-ส่่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่่านดาวเทียม 
 และอินเทอร์ ์เน็ตผ่านดาวเทียมเป็ ็นระยะเวลา 22 ปี  
 สิ้นสุดปี 2559  

2. สายธุรกิจโทรศัพท์

บริษัทเป็นผู้ให้บริการธุรกิจโทรศัพท์ผ่านบริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จำากัด (เชนนิงตัน) ซึ่งเป็น
บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม
ในต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีการลงทุนใน 2 บริษัท ได้แก่

																							บริษัท	 																									ประเภทธุรกิจ

บริษัท	เอ็มโฟน	จำากัด(1) สญัญาอนญุาตใหด้ำาเนนิกจิการโทรศพัทใ์นประเทศกมัพชูา
(ชื่อเดิม บริษัท กัมพูชาชินวัตร จำากัด) เป็นเวลา 35 ปี สิ ้นสุดปี 2571 โดยให้บริการโทรศัพท์
(บริษัทถือหุ้นผ่าน เชนนิงตัน ร้อยละ 51) เคลื่อนที่ภายใต้ระบบ Digital GSM 1800 และ 900 MHz 
  ให้บริการโทรศัพท์ต่างประเทศแบบ VOIP และบริการ 
  โทรศัพท์พื้นฐานระบบ CDMA-450 นอกจากนั้นเอ็มโฟน 
  ยังได้รับอนุญาตให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภท 3G  
  2100 MHz เป็นเวลา 30 ปี สิ ้นสุดปี 2579    

บริษัท	ลาว	เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์	จำากัด เป็นกิจการร่วมค้ากับรัฐบาลของประเทศสาธารณรัฐ 
(บริษัทถือหุ้นผ่าน เชนนิงตัน ร้อยละ 24.99) ประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้รับสิทธิในการดำาเนินธุรกิจ
  โทรคมนาคมในประเทศลาวเป็นเวลา 25  ปี สิ ้นสุดปี 2564  
  โดยให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี (Cellular Phone)  และ 3G  
  โทรศัพท์โครงข่ายพื้นฐาน (Public Switched Telephone  
  Network (PSTN)) บริการโทรศัพท์พื้นฐานไร้สายระบบ  
  CDMA-450 โทรศพัทส์าธารณะ บรกิารโทรขา้มแดนอตัโนมตั ิ 
  (International Roaming Service) บริการโทรศัพท ์
  ต่างประเทศแบบ VOIP รวมถึงบริการเสริม (Value added  
  service) สำาหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่
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3. สายธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ
บริษัทเป็นผู้ให้บริการธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อผ่านบริษัทย่อย/บริษัทร่วม/กิจการร่วมค้าของบริษัทดังนี้

	 																			บริษัท	 																								ประเภทธุรกิจ

บริษัท	ดีทีวี	เซอร์วิส	จำากัด	 บริการจำาหน่ายอุปกรณ์จานรับสัญญานดาวเทียม  บริการ
(ชื่อเดิม บริษัท ชิน บรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต ให้คำาปรึกษาและติดตั้งระบบสำาหรับเครือข่ายบรอดแบนด์ 
(ประเทศไทย) จำากัด)  แบบครบวงจร (System Integration) นอกจากนี้ดีทีวี
(บริษัทถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 99.99) ยังได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
   กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  
   เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง(2) เป็นเวลา 5 ปี  
   นับจากวันที่ 18 ตุลาคม 2552 ถึง 17 ตุลาคม 2557 

บริษัท	แคมโบเดียน	ดีทีวี	เน็ตเวิร์ค	จำากัด จดัจำาหน่ายอปุกรณ์จานรบัสญัญาณดาวเทยีมและให้บรกิาร  
   แพลทฟอร์มโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในประเทศกัมพูชา

บริษัท	เอ็มโฟน	จำากัด	 ผู้ให้้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศกัมพูชา
(ชื่อเดิม บริษัท กัมพูชาชินวัตร จำากัด)

(บริษัทถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 51)

บริษัท	ลาว	เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์	จำากัด	 ผู้ให้้บริการอินเทอร์์เน็ตในประเทศลาว 
(บริษัทถือหุ้นผ่านเชนนิงตันร้อยละ 24.99)

บริษัท	ซีเอส	ล็อกซอินโฟ	จำากัด	(มหาชน) ผู้ ้ให้บริการอินเทอร์์เน็ตภายใต้ชื่อ ซีเอส ล็อกซอินโฟ 
(บริษัทถือหุ้นผ่านดีทีวี ร้อยละ 42.07)  (ซเีอสแอล) โดยได้รบัใบอนญุาตให้้ประกอบกจิการโทรคมนาคม  
   และใบอนุญาตให้บริการอินเทอร์์เน็ตจากคณะกรรมการ 
   กจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคม 
   แห่งชาติ (กสทช.) (โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก 
   แบบแสดงรายงานข้อมลูประจำาปี 2555 ของ ซเีอส ลอ็กซอนิโฟ  
   ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.sec.or.th) 

บริษัท	เอดี	เวนเจอร์	จำากัด		 ดำาเนินธุรกิจให้บริการข้อมูลข่าวสารและสาระความบันเทิง
(เป็นบริษัทที่ ซีเอสแอล ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99) ผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้บริการพัฒนาโปรแกรม  
   ที่ใช้งานบนอินเทอร์เน็ต

4.  สายธุรกิจส่ือโฆษณาผ่านสมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์และส่ิงพิมพ์ประเภทโฆษณาย่อย

																						บริษัท	 	 																						ประเภทธุรกิจ

บริษัท	เทเลอินโฟ	มีเดีย	จำากัด	(ทีเอ็มซี) บรกิารสือ่โฆษณาผา่นสมดุรายนามผูใ้ชโ้ทรศพัทห์นา้เหลอืง 
(เป็นบริษัทที่ ซีเอสแอล ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99%) และจัดทำาสมุดรายนามในรูปแบบอื่นๆ นอกจากนี้ ยังให้
   บรกิารขอ้มลูรายชือ่ผูใ้ชโ้ทรศพัท ์รวมทัง้บรกิารขอ้มลูทัว่ไป  
   ทั้งสาระบันเทิง ผ่านการใช้โทรศัพท์ในการสอบถามข้อมูล  
   รวมถึงบริการหน้าเหลืองทางอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์อื่นๆ

บริษัท	วัฏฏะ	คลาสสิฟายด์ส	จำากัด(3) ผู้ให้้บริการสิ่งพิมพ์ประเภทโฆษณาย่อย ผลิตและจำาหน่าย
(เป็นบริษัทที่ ซีเอสแอล ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 60) สิ่งพิมพ์สารประโยชน์ต่างๆ รวมถึงการให้บริการข่าวสาร
   และบริการธุรกิจผ่านอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์

(1) ที ่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยคม มีมติเห็นชอบตามฝ่ายบริหารของ เชนนิงตัน ที่เสนอให้นำาเอ็มโฟนเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย
ตามกฎหมายของประเทศกัมพูชา โดยเอ็มโฟนได้ยื ่นคำาร้องต่อศาลในกรุงพนมเปญเพื่อขอเข้าสู่กระบวนการล้มละลายตามกฎหมายของ
ประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 และเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ศาลกัมพูชาได้มีคำาสั่งให้รับคำาร้องเพื่อนำาเอ็มโฟนเข้าสู่
ขั ้นตอนการปิดกิจการแล้ว โดยให้เริ ่มดำาเนินการตามขั้นตอน และแต่งตั้ง Administrator เข้ามาควบคุมดูแลและดำาเนินการต่างๆ ตาม
ที่กฎหมายของประเทศกัมพูชากำาหนด 

ทั้งนี้ การปิดกิจการของเอ็มโฟนจะไม่ส่งผลกระทบทางการเงินอย่างมีสาระสำาคัญต่องบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการของ 
ไทยคม ในปี 2556 เนื่องจาก บริษัทได้ตั ้งสำารองขาดทุนจากการด้อยค่าและสำารองค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี ่ยวข้องไว้แล้วในงบการเงินปี 2555
(2) ใบอนุญาตแบบที่หนึ่ง หมายถึง ใบอนุญาตสำาหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง และเป็น
กิจการที่มีลักษณะสมควรให้มีการบริการได้โดยเสรี

(3) ซีเอสแอลได้ขายหุ้นทั้งหมดที่มีอยู่ในบริษัท วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ จำากัด ไปในเดือนตุลาคม 2555



รายได้จากการขายและบริการจำาแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 
สำาหรับปี 2553 - ปี 2555 มีดังนี้   

                                  หน่วย: ล้านบาท                                                                                                              

 ประเทศ 2553 2554 2555

 ไทย 2,625 2,656 3,072

 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 672 616 753

 ออสเตรเลีย 1,050 1,088 1,082

 จีน 31 15 16

 อินเดีย 148 304 317

 ญี่ปุ่น 315 877 833

 ประเทศอื่นๆ 936 1,068 1,193

 รวมส่วนงานที่ดำาเนินงานอยู่ 5,777 6,624 7,266

 ส่วนงานที่ยกเลิกการดำาเนินงาน 922 630 434

 รวม	 6,700	 7,254	 7,700

 หน่วย: ล้านบาท

62 รายงานประจำาปี 2555  

บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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โครงสร้างรายได้

รายได้จากการขายและการบริการจำาแนกตามส่วนงานธุรกิจ 
สำาหรับปี 2553 - ปี 2555 มีดังนี้

 รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละผลิตภัณฑ์/ บริการ ดำาเนินการโดย % การถือหุ้นของบริษัท

 2553 2554 2555

บริการสื่อสาร ไทยคมและบริษัท - 4,599 67.56% 5,684 76.77% 6,279 80.24%
ดาวเทียมและ ในกลุ่ม
บริการที่เกี่ยวเนื่อง ธุรกิจไอพีสตาร์

บริการอินเทอร์เน็ต ดีทีวี เซอร์วิส 99.99 621 9.12% 366 4.94% 285 3.64%

และสื่อ บริษัทในกลุ่ม 51.00
 เชนนิงตัน

บริการธุรกิจ บริษัทในกลุ่ม 51.00 638 9.37% 574 7.75% 702 8.97%
โทรศัพท์ เชนนิงตัน 

กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ  - - - - 20 0.26%

รายได้อื่น     107 1.57% 150 2.03% 106 1.35%

รวมรายได้จากการด�าเนินงานต่อเนื่อง  5,965	 87.63% 6,773 91.48% 7,392 94.47%

รายได้จากการดำาเนินงานที่ยกเลิก(1)  842 12.37% 630 8.51% 434 5.55%

รวมรายได้ (หลังการด�าเนินงานที่ยกเลิก)   6,807 100.00 7,404 100.00 7,825 100.00

(1) บริษัท เอ็มโฟน จำากัด ได้ยื ่นคำาร้องต่อศาลเพื่อขอเข้าสู่กระบวนการล้มละลายแล้วในวันที่ 9 มกราคม 2556 ซึ่งงบกำาไรขาดทุนสำาหรับ 
 ปีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555, 2554 และ 2553 ได้ถูกจัดประเภทใหม่เพื่อนำาเสนอการดำาเนินงานที่ยกเลิกเป็นรายการแยกต่างหาก 
 จากการดำาเนินงานต่อเนื่อง (โปรดดูรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินของไทยคมข้อที่ 8) และในวันที่ 14 กุมภาพันธ์  
 2556 ศาลกัมพูชาได้มีคำาสั่งให้รับคำาร้องเพื่อนำาเอ็มโฟนเข้าสู่ขั ้นตอนการปิดกิจการแล้ว โดยให้เริ ่มดำาเนินการตามขั้นตอน และ 
 แต่งตั้ง Administrator เข้ามาควบคุมดูแลและดำาเนินการต่างๆ ตามที่กฎหมายของประเทศกัมพูชากำาหนด
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โครงการดาวเทียมดวงใหม่

ดาวเทียมไทยคม 6 และ ไทยคม 7 จะขึ้นสู่วงโคจรภายในปี 2556 และ 2557 ตามลำาดับ โดยที่ดาวเทียม

ดวงใหม่ทั้งสองดวงจะสามารถรองรับปริมาณความต้องการใช้งานดาวเทียมสื่อสารในภูมิภาคเอเชียและ

แอฟริกาที่เพิ่มขึ้นในอนาคต 

1 บริการสื่อสารดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง

1.1  บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม (Transponder)

บริษัทให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม (Transponder) ซึ่งทำาหน้าที่ในการรับสัญญาณจากสถานี 

ภาคพื้นดิน ผ่านการขยายสัญญาณให้มีกำาลังแรงขึ้น และส่งสัญญาณไปยังสถานีภาคพื้นดินอีกแห่งหนึ่ง 

ภายใต้พื้นที่ครอบคลุม (Footprint) ของดาวเทียม ในความถี่ที ่แตกต่างจากความถี่ที ่ใช้ในการส่งสัญญาณ 

เพื่อให้ผู ้ใช้บริการ อาทิ ผู้ประกอบการโทรคมนาคม ผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร และผู้ประกอบการช่อง

รายการโทรทัศน์ ได้รับประโยชน์จากพื้นที่ครอบคลุมบริเวณกว้างของดาวเทียม ทั้งในระดับประเทศและ

ระดับภูมิภาค 

i. ดาวเทียมแบบทั่วไป (Conventional Satellite)

ในปี 2555 บริษัทให้บริการดาวเทียมแบบทั่วไป 1 ดวง คือ ดาวเทียมไทยคม 5 ซึ่งอยู่ในวงโคจร ณ ตำาแหน่ง 

78.5 องศาตะวันออก โดยได้ให้บริการหลากหลายแก่ผู้ใช้ทั ้งในประเทศและต่างประเทศ 

จำานวนช่องสัญญาณและอัตราการใช้งานของช่องสัญญาณของดาวเทียมไทยคม

ที่มา: บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุ: ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม
* ไม่นับรวมช่องสัญญาณซีแบนด์ ที่ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใช้โดยไม่คิดค่าบริการจำานวน 1 ช่อง 
 สัญญาณ

 2553 2554 2555

จ�านวนช่องสัญญาณ (ช่อง)*

อัตราการใช้งาน (ร้อยละ)

C-Band Ku-Band C-Band Ku-Band C-Band Ku-Band

24 

14

 24 

14

  24 

14 

99%   93%   98%  100%   98%  100%

ผลิตภัณฑ์ บริการ และการแข่งขันทางธุรกิจ



ดาวเทียมไทยคม 6 มีช่องสัญญาณดาวเทียมรวมทั้งสิ้น 26 ช่องสัญญาณ แบ่งออกเป็นช่องสัญญาณในย่าน

ความถี่ซีแบนด์ (C-band) 18 ช่องสัญญาณ และช่องสัญญาณในย่านความถี่เคยูแบนด์ (Ku-band) 8 ช่อง

สัญญาณ จะถูกส่งขึ้นสู่วงโคจร ณ ตำาแหน่ง 78.5 องศาตะวันออก ซึ่งเป็นตำาแหน่งเดียวกันกับดาวเทียม

ไทยคม 5 และเป็นตำาแหน่งที่มีความต้องการใช้งานด้านบริการเผยแพร่ภาพสัญญาณโทรทัศน์สูง นอกจาก

จะให้บริการในภูมิภาคเอเชียแล้ว ไทยคม 6 ยังให้บริการแก่ลูกค้าในทวีปแอฟริกาทั้งบริการเผยแพร่ภาพ

สัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและบริการโทรคมนาคมต่างๆ ภายใต้ชื่อ แอฟริคอม 1 (AFRICOM 1) 

ดาวเทียมไทยคม 7 จะถูกส่งขึ้นสู ่วงโคจร ณ ตำาแหน่ง 120 องศาตะวันออก โดยบริษัทจะเป็นเจ้าของ

จำานวนช่องสัญญาณดาวเทียมในย่านความถี่ซีแบนด์รวมไม่เกิน 14 ช่องสัญญาณและมีพื้นที่ให้บริการ 

ในภูมิภาคเอเชียและออสเตรเลีย นอกจากนี้ ดาวเทียมไทยคม 7 ยังเป็นดาวเทียมดวงแรกของบริษัทที่ให้

บริการภายใต้ใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (กสทช.) เป็นระยะเวลา 20 ปี ซึ่งจะช่วยให้บริษัทเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันในตลาด

เนื่องจากมีการจ่ายค่าใบอนุญาตลดลง

ii. สถานีควบคุมดาวเทียมและสถานีบริการภาคพื้นดิน (Satellite Station and Teleport 
& DTH Center)

สถานีควบคุมดาวเทียม	(Satellite	Station)

สถานีควบคุมดาวเทียมเป็นศูนย์ปฏิบัติการซึ่งทำาหน้าที่ควบคุมการทำางานของดาวเทียม เช่น การตรวจวัด

และรายงานผลค่าสัญญาณต่างๆ ของดาวเทียม การติดตามตำาแหน่งของดาวเทียม การออกคำาสั่งควบคุม

การทำางานของดาวเทียม ตลอดจนทำาหน้าที่ติดตามผลหลังจากการออกคำาสั่งควบคุมการทำางานดังกล่าว 

โดยการส่งสัญญาณคำาสั่งจากสถานีควบคุมภาคพื้นดิน นอกจากนี้ สถานีควบคุมดาวเทียมไทยคมทำาหน้าที่

เฝ้าดูและควบคุมสภาวะต่างๆ ของดาวเทียม เช่น การทำางานโดยรวมของดาวเทียม ประสิทธิภาพของช่อง

สัญญาณดาวเทียม และระดับของสัญญาณรบกวน รวมทั้งทำาหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของ

ดาวเทียมอีกด้วย 

สถานีบริการภาคพื้นดิน	(Teleport	and	DTH	Center)

สถานีเทเลพอร์ต (Teleport หรือ Telecommunications Port) เป็นสถานีศูนย์กลางที่ให้บริการเสริม

ต่างๆ ในด้านธุรกิจการแพร่สัญญาณโทรทัศน์และโทรคมนาคม สถานีบริการภาคพื้นดินไทยคมเป็นสถานี

เทเลพอร์ตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 และ 9001:2000 มีการติดตั้งอุปกรณ์และสิ่งอำานวย

ความสะดวกครบครันเพื่อให้บริการด้านการแพร่สัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแก่ผู ้ประกอบการทั้งใน 

และนอกประเทศ บริษัทได้รวมบริการเทเลพอร์ตต่างๆ เช่น บริการเล่นเทปบันทึกรายการ และบริการ 

บีบอัดสัญญาณโทรทัศน ์ในระบบดิจิตอลเข ้ากับบริการให ้เช ่าช ่องสัญญาณดาวเทียมเพื่อให ้บริการ 

แพร่สัญญาณโทรทัศน์แบบครบวงจรแก่ผู ้ประกอบการ โดยบริษัท ได้ร่วมมือกับบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ  

จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรับและส่งสัญญาณดาวเทียม  

iii. ผลิตภัณฑ์ และบริการของดาวเทียมแบบทั่วไป (Conventional Satellite)

o บริการแพร่สัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม

บริการแพร่สัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของบริษัท โดยบริษัทมุ ่งเน้นให้บริการ

ดาวเทียมไทยคมแก่ผู ้ประกอบการชั้นนำาหลายราย เพื่อส่งสัญญาณช่องรายการโทรทัศน์ไปยังทวีปเอเชีย 

ออสเตรเลีย แอฟริกา และยุโรป ทั้งประเภทบริการส่งช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมถึงบ้านผู ้รับ

โดยตรง (Direct-to-Home, DTH) บริการส่งช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไปยังสถานีรับภาคพื้นดิน
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และผู้ประกอบการเคเบิลทีวีในประเทศต่างๆ (Channel Distribution) หรือบริการเครือข่ายโทรทัศน์

ดิจิตอลทั่วโลก (Global Digital Television) โดยอาศัยบริการเสริมต่างๆ ของสถานีบริการภาคพื้นดิน 

(Teleport and DTH Center)

รูปแบบของบริการแพร่สัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม

o บริการส่งช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมถึงบ้านผู้รับโดยตรง (Direct-to-Home, DTH)

บริษัทน�าเสนอรูปแบบการให้บริการบีบอัดสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล และส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่าน

ดาวเทียมตรงไปยังบ้านของผู ้รับชมปลายทางโดยตรง ซึ่งการบีบอัดสัญญาณในระบบดิจิตอลจะช่วยให้ 

ผู ้ประกอบการสามารถลดต้นทุนในการให้บริการ ในขณะที่ผู ้รับชมสามารถใช้จานรับสัญญาณดาวเทียม 

ที่มีขนาดเล็กรับสัญญาณโทรทัศน์ที่ส่งตรงมาจากดาวเทียมในระบบ DTH ได้

o บริการส่งช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไปยังสถานีรับภาคพื้นดินและผู้ประกอบการเคเบิลทีวี

ในประเทศต่างๆ (Channel Distribution)

บริษัทให้บริการส่งช่องรายการโทรทัศน์แก่ผู ้ประกอบการที่ประสงค์จะแพร่สัญญาณโทรทัศน์ของตนไปยัง

ผู้ประกอบการเคเบิลทีวี หรือสถานีทวนสัญญาณภายใต้พื้นที่ครอบคลุมของดาวเทียมไทยคม รูปแบบการ

ให้บริการนี้จึงเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบส�าหรับผู้ประกอบการ ท�าให้สามารถส่งช่องรายการโทรทัศน์ไป

ยังเครือข่ายเคเบิลทีวีในทวีปต่างๆ ที่เป็นตลาดส�าคัญของตน โดยช่องรายการโทรทัศน์ในรูปแบบนี้สามารถ

เข้าถึงสมาชิกผู้ชมเคเบิลทีวีนับล้านครัวเรือนในทวีปเอเชีย ยุโรป แอฟริกา และออสเตรเลีย 

o บริการเครือข่ายโทรทัศน์ดิจิตอลทั่วโลก (Global Digital Television Network)

บริการเครือข่ายโทรทัศน์ดิจิตอลทั่วโลกเป็นการควบรวมบริการส่งช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไปยัง

สถานีรับภาคพื้นดินและผู้ประกอบการเคเบิลทีวีในประเทศต่างๆ (Channel Distribution) ในย่านความถี่

ซีแบนด์ของดาวเทียมไทยคม กับช่องสัญญาณดาวเทียมในย่านความถี่เคยูแบนด์ของดาวเทียมพันธมิตร เพื่อ

ให้บริการส่งช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมถึงบ้านผู้รับโดยตรง (Direct-to-Home, DTH) ในภูมิภาค
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อื่นที่อยู ่นอกพื้นที่ครอบคลุมของดาวเทียมไทยคม เช่น อเมริกาเหนือ ยุโรป และออสเตรเลีย บริการใน 

รูปแบบนี้เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของช่องรายการโทรทัศน์หรือสถานีโทรทัศน์ ที่ประสงค์

จะส่งสัญญาณออกอากาศรายการโทรทัศน์ของตนไปยังกลุ ่มผู ้ชมเชื้อชาติเดียวกันที่ย้ายถิ่นฐานไปอาศัย 

อยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ การศึกษา หรือทางด้านศาสนา โดยที่ช่องรายการ

โทรทัศน์ในเครือข่ายโทรทัศน์ดิจิตอลทั่วโลกสามารถเข้าถึงผู้ชมปลายทางที่อาศัยอยู่ในกว่า 150 ประเทศ 

ในอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป แอฟริกา เอเชีย และออสเตรเลีย

o บริการถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม (Satellite News Gathering)

บริษัทให้บริการถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม ด้วยรถพร้อมอุปกรณ์ถ่ายสัญญาณดาวเทียมเคลื่อนที่ โดยเฉพาะ

การรายงานข่าวนอกสถานที่ การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา หรือการแสดงดนตรี เป็นต้น

o บริการสื่อสารโทรคมนาคมผ่านดาวเทียม

การที่ดาวเทียมมีขนาดพื้นที่ให้บริการครอบคลุมที่กว้าง รวมถึงไม่มีอุปสรรคเกี่ยวกับภูมิประเทศ บริษัทจึง

สามารถให้บริการโทรคมนาคมในการสื่อสารต่างๆ เช่น บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ , ระบบโทรศัพท์

ชนบทเครือข่ายข้อมูลในระบบ VSAT (Very Small Aperture Terminal) ภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 บริการดาวเทียมบรอดแบนด์

i. บริการของดาวเทียมไอพีสตาร์ (IPSTAR Satellite) 

บริษัทไทยคมเริ่มด�าเนินกิจกรรมทางการตลาดของบริการไอพีสตาร์ตั้งแต่ปี 2544 โดยในระยะแรกจะเป็นการ

ให้บริการโดยใช้ระบบภาคพื้นดินไอพีสตาร์รุ ่นที่หนึ่งกับดาวเทียมแบบทั่วไปของไทยคม และดาวเทียมอื่นๆ 

หลังจากที่บริษัทประสบความส�าเร็จในการจัดส่งดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์)  ขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันที่ 11 

สิงหาคม 2548 และผ่านการทดสอบในเดือนธันวาคม 2548 บริษัทไทยคมก็ได้เริ่มให้บริการอินเทอร์เน็ต

ความเร็วสูงผ่านดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์)  ควบคู่ไปกับอุปกรณ์รับส่งสัญญาณปลายทางไอพีสตาร์ 

ดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) ใช้เทคโนโลยีการกระจายคลื่นแบบรังผึ้ง ท�าให้สามารถน�าความถี่กลับมา

ใช้ได้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความสามารถในการรับส่งข้อมูลได้ถึง 45 Gbps – เทียบเท่ากับดาวเทียม

แบบทั่วไป 20 ดวง เทคโนโลยีนี้ท�าให้บริษัทไทยคมสามารถให้บริการแก่ผู ้ใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

หลายล้านราย ตั้งแต่ผู้ใช้ทั่วไปจนถึงกลุ่มลูกค้าองค์กร รวมทั้งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและระบบโทรคมนาคม

ii. อุปกรณ์ปฏิบัติการภาคพื้นดินไอพีสตาร์ (IPSTAR Ground System)

อุปกรณ์ปฏิบัติการภาคพื้นดินไอพีสตาร์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ สถานีควบคุมเครือข่าย

ภาคพื้นดิน (IPSTAR Gateway) และอุปกรณ์รับส่งสัญญาณปลายทางไอพีสตาร์ (IPSTAR User Terminal)

o สถานีควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดิน (IPSTAR Gateway)

สถานีควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดิน (IPSTAR Gateway) เป็นสถานีแม่ข่ายที่ใช้รับส่งสัญญาณระหว่าง

ดาวเทียมกับสถานีควบคุมเครือข่ายปลายทาง ที่ได้ออกแบบให้มีความสามารถรองรับการท�างานได้อย่าง

หลากหลาย และยังสามารถรองรับการให้บริการติดต่อสื่อสารแบบบรอดแบนด์ที่เข้าถึงผู้ใช้บริการไม่ว่าจะ

เป็นกลุ่มลูกค้าองค์กร ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หรือผู้ใช้บริการทั่วไป โดยให้บริการทั้งการให้บริการ

อินเทอร์เน็ต การให้บริการเครือข่ายภายในองค์กร การประชุมทางไกล การแพร่ภาพและเสียง การให้

บริการรับส่งข้อมูล และการให้บริการโทรศัพท์ 
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ในปี 2555  บริษัทได้ปรับปรุงประสิทธิภาพของการใช้งานความถี่ส�าหรับการรับข้อมูล (Forward link) 

โดยซอฟต์แวร์ ที่ทางบริษัทพัฒนาขึ้นจะช่วยท�าให้ IPSTAR gateway สามารถใช้งาน Modulation 

code (การผสมสัญญาณ) ที่สูงขึ้นได้ ซึ่งท�าให้สามารถส่งข้อมูลได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 15-20 ภายใต้ความถี่ที่ 

เท่าเดิม นอกจากนั้น บริษัทยังได้ติดตั้งระบบสืบหาและตรวจสอบสัญญาณรบกวนอัตโนมัติและระบบ 

การกู้ข้อมูล ซึ่งท�าให้เพิ่มความสามารถในการแก้ไขปัญหาและให้บริการกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และมี 

การควบรวมระบบ Monitoring system ทั้งในส่วนของดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) และ IPSTAR gateway  

เข้าไว้ด้วยกันท�าให้เพิ่มความเสถียรและคุณภาพของการให้บริการ

ในปี 2013 ทางบริษัทจะท�าการโอนย้ายข้อมูลและการใช้งานของลูกค้าไปยังอุปกรณ์รุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น ทั้งในส่วนของระบบ NMS และระบบฐานข้อมูล การโอนย้ายในครั้งนี้จะท�าให้คุณภาพของการให้

บริการดีขึ้นอันเนื่องมาจากประสิทธิภาพที่ดีขึ้นของชุดอุปกรณ์รุ่นใหม่ๆ อีกทั้งยังมีแผนที่จะปรับปรุง Software 

ให้สามารถรองรับการใช้งานในเครือข่ายแบบ IPV6 โดยที่ Software ดังกล่าวจะสามารถเพิ่มจ�านวนการ 

ต่อเชื่อมของการส่งข้อมูล (Return link) ท�าให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

o อุปกรณ์รับส่งสัญญาณปลายทางไอพีสตาร์ (IPSTAR User Terminal)

อุปกรณ์รับส่งสัญญาณปลายทางไอพีสตาร์ เป็นอุปกรณ์รับส่งสัญญาณดาวเทียมแบบครบวงจร เพื่อเชื่อม

ต่อกับดาวเทียม โดยบริษัทได้จัดให้มีอุปกรณ์ปลายทางส�าหรับผู้ใช้ในหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน 

o  รุ ่น New iCON เป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเตรียมทดแทน รุ่น iCON ในรุ่นปัจจุบัน ในอีก 2 ปี

 ข้างหน้า ซึ่ง New iCON นี้จะยังคงประสิทธิภาพและฟังก์ชั่นการท�างานหลักของ iCON ไว้ทั้งหมด  

 ซึ่งทางลูกค้าสามารถน�าไปใช้งานทดแทนหรือร่วมกับ รุ่น iCON ในปัจจุบันได้เลย ไม่ว่าจะเป็น การใช้งาน 

 แบบ IP-Base application, Internet Browsing, IP Telephony and Mobile Backhaul อีกทั้ง 

 ยังมีการปรับปรุงชิ้นส่วนและคุณภาพลักษณะให้ดีขึ้นอีกด้วย โดย New iCON จะสามารถรับข้อมูลสูงสุด 

 ได้ 6 Mbps และ ส่งข้อมูลสูงสุดได้ 4 Mbps อีกทั้งยังรองรับอนาคตในการใช้งานเครือข่าย IPV6 ด้วย        

o รุ ่น iCON เป็นอุปกรณ์ในรุ่นปัจจุบัน อุปกรณ์รุ ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและ 

 ขนาดย่อม และผู้ใช้บริการทั่วไป อุปกรณ์รุ ่นนี้มีความสามารถในการดาวน์โหลดได้สูงสุด 4 Mbps และ 

 สามารถอัพโหลดได้สูงสุด 2 Mbps ได้พร้อมๆ กัน เป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถ 

 ใช้งานได้ง่าย และสามารถเชื่อมต่อกับระบบงานที่ผู ้ใช้บริการทั่วไปใช้ เช่น บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 

 ความเร็วสูง บริการเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (VoIP) และบริการวีดีโอต่างๆ

o รุ่น IPX-9200 เป็นอุปกรณ์รุ่นพิเศษ มีคุณสมบัติในการรองรับการใช้งานในพื้นที่ห่างไกล มีสภาพแวดล้อม 

 ทุรกันดาร มีการใช้งานอย่างหนักและต่อเนื่อง และไม่ต้องการการบ�ารุงรักษาบ่อยครั้ง โดยอุปกรณ์รุ่นนี้ 

 มีความสามารถทั่วไปเหมือนกับอุปกรณ์รุ ่น iCON แต่มีความพิเศษที่คุณสมบัติในการทนทานต่อ 

 สภาพแวดล้อม จึงเหมาะสมเป็นอย่างมากส�าหรับลูกค้าที่ต้องการการใช้งานหนัก เช่น กลุ่มลูกค้าองค์กร 

 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยสามารถใช้เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายจากส่วนกลาง  

 การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์ทางไกลชนบท และโครงการเครือข่ายโทรคมนาคมอื่นๆ

บริษัทยังได้มีการพัฒนาอุปกรณ์รับส่งสัญญาณปลายทางไอพีสตาร์อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นโมเด็ม ระบบ

สายอากาศ และอุปกรณ์อื่นๆ อาทิ อุปกรณ์รับสัญญาณ (LNB) และอุปกรณ์ส่งสัญญาณ (BUC) ซึ่งเป็นส่วน

ที่ต่อเพิ่มของจานดาวเทียม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการท�างานทั้งในด้านอิเล็กทรอนิกส์ 

และกลไกการท�างานในด้านต่างๆ ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดต้นทุนในการผลิตอีกด้วย
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การพัฒนาชุด อุปกรณ์รับส่งสัญญาณปลายทางไอพีสตาร์ 

ในปี 2012 บริษัทได้ท�าการออกแบบและทดสอบอุปกรณ์รับสัญญาณรุ่นใหม่ “New iCON” ซึ่งมีเป้าหมาย

ในการเริ่มการผลิตในกลางปี 2013 ซึ่งชุดอุปกรณ์ New iCON นี้ สามารถใช้งานร่วมกับ IPSTAR Gateway 

ได้ในทุกๆ ประเทศ รวมไปถึงฟังก์ชั่นการใช้งานหลักๆ เช่น Superframe, Dynamic CBR และ Watchdog 

อีกทั้งยังรองรับการใช้งานเครือข่าย IPV6 ในอนาคตอีกด้วย        

อุปกรณ์รับส่งสัญญาณปลายทางไอพีสตาร์ รุ ่น New iCON สามารถท�างานควบคู ่กับอุปกรณ์เสริม  

ที่เรียกว่า “Xtender” ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูล ให้เป็น 8Mpbs/2Mpbs ในเวลาเดียวกัน 

รวมถึงรองรับการเชื่อมต่อกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ประมาณ 100 เครื่องพร้อมกัน หรือกลุ่มลูกค้าองค์กร

ที่ต้องการรับส่งข้อมูลในปริมาณสูง อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการใช้งานของการให้บริการ

โทรศัพท์ผ่านโครงข่ายไอพี มีสัญญาณรบกวนน้อย และสามารถต่อใช้งานได้ดีการเชื่อมต่อสถานีโทรศัพท์

มือถือขนาดเล็กเหมาะส�าหรับลูกค้ากลุ่มผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วย

iii. ผลิตภัณฑ์และบริการของระบบไอพีสตาร์

o  บริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตขนาดย่อมผ่านระบบดาวเทียม (IPSTAR Mini-Backhaul)

กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ผ่านระบบไอพีสตาร์สามารถแบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มลูกค้า

รายเดียวต่ออุปกรณ์ปลายทางหนึ่งชุด และกลุ ่มลูกค้าหลายรายต่ออุปกรณ์ปลายทางหนึ่งชุด โดยการ 

ให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ส�าหรับกลุ่มลูกค้ารายเดียวต่ออุปกรณ์ปลายทางหนึ่งชุดเหมาะส�าหรับ

ลูกค้าประเภทองค์กรและ SOHO ในขณะเดียวกันการให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ส�าหรับกลุ่มลูกค้า

หลายรายต่ออุปกรณ์ปลายทางหนึ่งชุดจะเหมาะส�าหรับลูกค้าที่มีปริมาณการใช้ข้อมูลค่อนข้างน้อย การ 

ให้บริการ Hotspot และการให้บริการส�าหรับผู้อาศัยในอพาร์ทเมนต์หรือคอนโดมิเนียม
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อินเทอร์เนตผ่านไอพีสตาร์นั้นสามารถช่วยผู ้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในเรื่องของการลดการลงทุนและ 

การด�าเนินการ ซึ่งท�าให้มีผลก�าไรมากขึ้น สอดคล้องกับในปัจจุบันผู ้ให ้บริการอินเทอร์เน็ตมีโอกาส 

ขยายตลาดไปยังพื้นที่อื่นๆ ไอพีสตาร์ก็สามารถน�ามาเป็นเครือข่ายชั่วคราว เนื่องจากมีการติดตั้งที่รวดเร็ว

และสามารถให้บริการได้ในจุดที่เครือข่ายหลักยังเข้าไม่ถึง ดังนั้นไอพีสตาร์จึงมีส่วนช่วยในเรื่องการลงทุน

เมื่อเทียบกับการติดตั้งเครือข่ายแบบอื่น 

o  โครงข่าย Telco backhaul  

ระบบไอพีสตาร์ถูกน�ามาใช้ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ในบริเวณที่ระบบโครงข่ายภาคพื้นดินไม่สามารถ

เข้าถึง โดยเชื่อมต่อระหว่างสถานีฐาน (BTS) กลับมายังโครงข่ายส่วนกลาง โดยรูปแบบของการใช้งาน 

สถานีฐาน macro cells, micro cells, to small-cell หรือ IP-node-B ผ่านดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) 

นั้นได้กลายเป็นต้นแบบของการให้บริการที่มีราคาถูก และคล่องตัวมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในปี 

2554 ที่ผ่านมาดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) ได้ให้บริการเชื่อมต่อ Small-cell เพื่อให้บริการโทรศัพท์

เคลื่อนที่ระบบ 3G ที่ประเทศญี่ปุ ่นเป็นจ�านวนมากกว่า 3,000 สถานีฐาน ในประเทศอินเดียอีกมากกว่า 

100 สถานีเพื่อการให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ GSM รวมถึงในประเทศจีนซึ่งได้ท�าการขยาย 

การให้บริการในส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ CDMA ผ่านระบบไอพีสตาร์ เพื่อช่วยให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

สามารถขยายการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เป็นการสร้างรายได้แก่ผู ้ให้บริการ ตลอดจน 

ช่วยสร้างฐานลูกค้าในพื้นที่ชนบทได้ก่อนผู้ให้บริการรายอื่นๆ ที่รอเครือข่ายเคเบิลใยแก้วน�าแสงอีกด้วย 

ในเหตุการณ์ภัยพิบัติจากสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น การเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไอพีสตาร์ถูกใช้อย่างกว้างขวาง

จากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกราย เพื่อฟื้นฟูระบบสื่อสารในพื้นที่ภัยพิบัติ โดยใช้ดาวเทียมไทยคม 4  

(ไอพีสตาร์) เป็นสื่อในการเชื่อมต่อสถานีฐานไปยังโครงข่ายหลัก จากเหตุการณ์ครั้งนี้ท�าให้ระบบโครงข่าย

ไอพีสตาร์เป็นที่ยอมรับทั้งในประสิทธิภาพทางด้านเทคโนโลยีและความคุ้มค่าทางธุรกิจ จากการคาดถึง

จ�านวนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มากขึ้น รวมถึงความต้องการใช้ช่องสัญญาณที่มากขึ้น และความตื่นตัวของ

ภาครัฐและหน่วยงานธุรกิจในการจัดเตรียมแผนการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจและวิธีรับมือกับ

สถานการณ์ฉุกเฉิน  บริษัทคาดว่าจะสามารถสร้างยอดขายจากตลาดที่เติบโตนี้ได้อย่างต่อเนื่อง 

ในส่วนของบริการช่องสัญญาณดาวเทียม ในขณะนี้มีผู ้ให้บริการในหลายประเทศได้ด�าเนินการเปลี่ยนจาก

การใช้งานบนดาวเทียมสื่อสารอื่น เพื่อมาใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) มากขึ้น โดยบริษัท

ได้อ�านวยความสะดวกทางด้านสถานีส่งสัญญาณแม่ข่าย และค�าปรึกษาด้านเทคนิคอื่นๆ แก่ผู ้ให้บริการ

กลุ่มนี้ ท�าให้สามารถย้ายดาวเทียมมาบนดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) ได้โดยไม่ต้องมีการเปลี่ยนระบบ

ทางภาคพื้นดินและอุปกรณ์ฝั ่งปลายทาง ความส�าเร็จหลักในปีที่ผ่านมาคือการให้บริการช่องสัญญาณแก่

โครงการ National Broadband Network (NBN) ของประเทศออสเตรเลีย  

ส�าหรับปี 2555 บริษัทมีการพัฒนาบริการ smart backhaul service โดยระบบนี้จะเพิ่มขีดความ

สามารถในการให้บริการเครือข่ายให้มีความยืดหยุ ่น และอ�านวยความสะดวกแก่ลูกค้ากลุ ่มผู ้ให้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่มากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีแก่การให้บริการในพื้นที่ห ่างไกลทุรกันดาร หรือใช้เป็นระบบ 

เครือข่ายส�ารองในเขตเมือง  บริษัทได้วางแผนที่จะท�างานร่วมกับรัฐบาลและองค์กรต่างๆ ในภูมิภาค เพื่อ 

จัดเตรียมความพร้อมทางด้านเทคนิค ตลอดจนแผนการบริหารจัดการด้านสารสนเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินช่วยให้รัฐบาลและหน่วยงานธุรกิจ  นอกจากนี้ การให้บริการดาวเทียม

ในพาหนะเคลื่อนที่ ก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้เริ่มพัฒนาระบบ ตลอดจน 

จะจัดการทดลองให้บริการแก่ลูกค้าผู้ให้บริการขนส่งทั้งทางอากาศ ทางน�้า และรถไฟ ในภูมิภาค เพื่อศึกษา

ความเป็นไปได้ในการด�าเนินธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบต่อไป
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o  โครงข่ายของรัฐบาล (Government & USO program)

ดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้งานกับการเชื่อมต่อผ่านระบบ IP ท�าให้

สามารถใช้บริการได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถน�ามาใช้เชื่อมต่อเป็นระบบเครือข่ายส่วนบุคคล 

เปรียบเสมือน (Virtual Private Network) เพื่อท�าการเชื่อมต่อข้อมูลภายในองค์กรระหว่างสาขา 

ปลายทางกับส่วนกลางได้  อีกทั้งไอพีสตาร์ยังเข้ามาช่วยเสริมในส่วนของการศึกษา โดยให้บริการอินเทอร์เน็ต

ไร้สายแก่โรงเรียนที่ห่างไกลเพื่อลดช่องว่างทางการศึกษาและให้มาตรฐานการศึกษาเป็นไปอย่างเท่าเทียม

กันทั่วประเทศ

ทั้งนี้ทั้งนั้น ไอพีสตาร์ไม่เพียงแต่ให้บริการเพื่อการศึกษาเพียงอย่างเดียว ยังสามารถให้บริการแก่ผู้ที่อาศัย

ตามพื้นที่ห่างไกลจากเครือข่าย ให้สามารถใช้บริการได้ไม่ว่าจะเป็นบริการ Wi-Fi, broadband, VPN 

ตัวอย่างการให้บริการผ่าน ไอพีสตาร์นี้ ได้แก่ การให้บริการในโครงการอินเทอร์เน็ตโรงเรียนของกระทรวง

ศึกษาธิการ ซึ่งให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยท�าการขยายการให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์โดยผ่าน

ดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) กว่า 26,000 โรงเรียนทั่วประเทศ การให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์

โดยผ่านดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) ในประเทศออสเตรเลีย (ABG) เป็นต้น ซึ่งไม่นานมานี้เราได้ 

ข้อตกลงกับรัฐบาลออสเตรเลียในการขยายการให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียมไทยคม 4 

(ไอพีสตาร์)ทั่วประเทศ (NBN) โดยมีผู ้ใช้บริการประมาณ 80,000 รายทั่วประเทศ

o  การฟื้นฟูภัยพิบัติ และการติดต่อสื่อสารเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

อุปกรณ์และบริการของไอพีสตาร์ได้รับการพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการของผู ้ใช้งานในการกู ้คืน 

เครือข่ายการสื่อสารให้กลับมาใช้งานได้ในสถานการณ์ภัยพิบัติไม่ว่าจะเกิดตามธรรมชาติหรือจากมนุษย์

การสร้างโครงข่ายเพื่อเชื่อมต่อการสื่อสารเป็นวิธีหลักในการบริหารจัดการความช่วยเหลือแก่ผู ้ประสบภัย

และการรับมือกับภาวะฉุกเฉิน เมื่อมีสถานการณ์ดังกล่าว เครือข่ายพื้นฐานภาคพื้นดินและเครือข่ายโทรศัพท์

มือถืออาจได้รับความเสียหายเป็นล�าดับแรก

ไอพีสตาร์สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง นอกจากนี้ ไอพีสตาร์ ยัง

สามารถใช้เป็นระบบการสื่อสารบรอดแบนด์ส�ารอง ภายหลังการเกิดภัยพิบัติได้เป็นระยะเวลาหลายชั่วโมง 

หลายวัน และหลายสัปดาห์ โดยให้บริการการสื่อสารแทนที่เครือข่ายภาคพื้นดินที่เกิดความเสียหายและ 

ไม่สามารถให้บริการได้

o  ตลาดผู้ใช้งานรายย่อย (Retail Market)

จากการส�ารวจของ Northern Sky Research คาดการณ์ว่า จ�านวนผู้ใช้งานบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียม 

ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นจาก 1.5 ล้านรายในปี 2554 เป็น 6 ล้านรายในปี 2563 และโดยส่วนใหญ่จะเป็น 

ผู้ใช้งานรายย่อยที่มีจ�านวนเพิ่มขึ้นมาก  

บริษัทให้บริการดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) ซึ่งเป็นดาวเทียมแบบ high throughput satellite เพียง

ดวงเดียวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ที่ได้ให้บริการผู ้ใช้งานรายย่อยมาตั้งแต่ปี 2548 ด้วยการเติบโตของ 

การใช้งานบรอดแบนด์ในหลายประเทศ เช่น ไทย, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, และเมียนมาร์ ดังนั้นตลาด 

ผู้ใช้งานรายย่อยยังคงถูกคาดหมายว่าจะเติบโตต่อไปได้อีก 

ในปี 2555 ประเทศเมียนมาร์มีการเติบโตของตลาดมากกว่าร้อยละ 20 ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายการ 

เปิดประเทศที่ส่งเสริมให้มีการลงทุนจากทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศ ในประเทศนิวซีแลนด์เอง 

ก็ยังมีความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มสูงขึ้น ท�าให้มีการเติบโตต่อเนื่องถึงร้อยละ 5-10 ในพื้นที่นอก

เขตเมืองทั้งที่อยู่ภายใต้พื้นที่ให้บริการและนอกเหนือพื้นที่ให้บริการของบริการบรอดแบนด์ประเภทอื่น 
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1.3  บริการออกแบบ ให้คำาปรึกษา และจัดหาอุปกรณ์สำาหรับการจัดตั้งเครือข่ายสื่อสาร
ผ่านดาวเทียม รวมถึงการฝึกอบรมการใช้งาน (System Integration, Engineering 
Consultancy and Training Services) 

ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปีในธุรกิจการสื่อสารผ่านดาวเทียม บริษัทมีความพร้อมทางด้านบุคลากร 

ฝ่ายวิศวกรรมเพื่อการบริการให้ค�าปรึกษา การฝึกอบรมและการด�าเนินการในด้านการออกแบบระบบสื่อสาร 

ผ่านดาวเทียม การจัดหาอุปกรณ์ส�าหรับจัดตั้งเครือข่าย การติดตั้งอุปกรณ์ การปฏิบัติการ และการดูแลรักษา

เครอืขา่ยการสือ่สารผา่นดาวเทยีมและสิง่อ�านวยความสะดวกตา่งๆ บรษิทัน�าเสนอบรกิารแกผู่ป้ระกอบการ อาท ิ

การกอ่สรา้งสถานรีบั-สง่สญัญาณภาคพืน้ดนิ การโอนยา้ยความถีใ่ชง้านบนชอ่งสญัญาณดาวเทยีม การใหค้�าปรกึษา

ทางวศิวกรรม และการฝกึอบรมขัน้สงูตา่งๆ บรษิทัมคีวามรูค้วามช�านาญและไดร้บัการยอมรบัจากการจดัตัง้สถานี

ควบคมุดาวเทยีมและสถานบีรกิารภาคพืน้ดนิดว้ยระบบเทคโนโลยทีีท่นัสมยัทีส่ดุแหง่หนึง่ในภมูภิาค จงึท�าใหผู้ท้ี่

ประสงค์จะใช้บริการดาวเทียมของบริษัท มีความเชื่อถือไว้วางใจในคุณภาพการบริการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ภาวะอุตสาหกรรม การแข่งขัน และแผนกลยุทธ์

ภาวะอุตสาหกรรมบริการดาวเทียมแบบทั่วไป

ในทศวรรษข้างหน้า ตลาดการให้บริการดาวเทียมสื่อสารในย่านความถี่ซีแบนด์ จะถูกขับเคลื่อนด้วยการ

เติบโตของภาคบริการแพร่กระจายช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (Video Distribution) ในขณะที่

ภาคบริการแพร่สัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมถึงบ้านผู ้รับโดยตรง (Direct-to-Home, DTH) จะเป็น 

แรงผลักดันให้ปริมาณความต้องการใช้งานดาวเทียมสื่อสารในย่านความถี่ Ku-band เพิ่มสูงขึ้น โดยที่การ

ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก (Pay TV) และการเติบโตของจ�านวนช่องรายการโทรทัศน์ผ่าน

ดาวเทียมจะเป็นปัจจัยส�าคัญในความส�าเร็จของทั้งสองภาคบริการดังกล่าว

ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

ในระยะ 2-3 ปีที่ผ ่านมา อุตสาหกรรมดาวเทียมในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกประสบกับภาวะขาดแคลน 

ช่องสัญญาณดาวเทียมในย่านความถี่ซีแบนด์และเคยูแบนด์ ด้วยปริมาณความต้องการที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้

ราคาตลาดของค่าใช้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมเพิ่มสูงขึ้น ธุรกิจบริการแพร่สัญญาณโทรทัศน์ยังคง

เติบโตอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและกลายเป็นแรงผลักดันทางธุรกิจที่ส�าคัญของผู้ประกอบการ

ดาวเทียม ปัจจุบันบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก (Pay TV) ในทวีปเอเชียมีส่วนแบ่งตลาดกว่า 50.0% 

ของจ�านวนครัวเรือนทั้งหมด ทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่า บริการแพร่สัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมถึงบ้าน

ผู้รับโดยตรง (Direct-to-Home, DTH) บริการโทรทัศน์ความละเอียดสูง (High Definition Television, 

HDTV และ Ultra High Definition, Ultra HD) และบริการโทรทัศน์ระบบ 3 มิติ (3D Video Format) 

จะเป็นปัจจัยส�าคัญในการผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมดาวเทียมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อไปใน

อีก 3-4 ปีข้างหน้า

ในกลุ ่มประเทศอินโดจีน ธุรกิจบริการแพร่สัญญาณโทรทัศน์มีการพัฒนาขึ้นอย่างมากภายใน 2-3 ปี 

ที่ผ ่านมาเนื่องจากการเพิ่มจ�านวนอย่างรวดเร็วของบริการแพร่สัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมถึงบ้าน 

ผู้รับโดยตรง (Direct-to-Home, DTH) ในประเทศไทย เวียดนาม เมียนมาร์ และกัมพูชา ส่งผลให้มีปริมาณ

ความต้องการใช้งานช่องสัญญาณดาวเทียมในย่านความถี่ Ku-band เพิ่มมากขึ้น

ในประเทศไทย การประกาศใช้ พรบ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และ 

พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
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โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ส่งผลให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การออกกฎหมายดังกล่าว

จะช่วยกระตุ้นให้อุตสาหกรรมโทรทัศน์ภายในประเทศมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นและเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป   

ภูมิภาคแอฟริกา

แอฟริกาเป็นตลาดเกิดใหม่ที่เต็มไปด้วยศักยภาพ ปัจจัยผลักดันของอุตสาหกรรมดาวเทียมในภูมิภาค 

ที่ส�าคัญคือการเติบโตของปริมาณความต้องการใช้งานดาวเทียมสื่อสารส�าหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์

เคลื่อนที่ การเชื่อมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ต และการสื่อสารองค์กรและภาครัฐ ธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์

เคลื่อนที่ในทวีปแอฟริกาถือได้ว่าเป็นตลาดที่มีความคาดหวังสูงเนื่องจากมีปริมาณผู ้ใช้บริการสูงถึงกว่า 

650 ล้านรายในปี 2554 อย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวคิดเป็นอัตราการเข้าถึงประชากรเพียงร้อยละ 65.0  

เปรียบเทียบกับอัตราการเข ้าถึงประชากรของผู ้ใช ้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วโลกคือร ้อยละ 86.0  

ตามการรายงานของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) การเติบโตของตลาดการเชื่อมต่อ 

โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมนี้ เป็นผลมาจากการขยายพื้นที่ให้บริการออกไปในเขตชานเมือง

และชนบทอย่างรวดเร็วของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในส่วนของการให้บริการ VSAT ในทวีปแอฟริกา

จะเป็นการเชื่อมต่อเพื่อการสื่อสารองค์กร การสื่อสารระหว่างแท่นขุดเจาะน�้ามันและก๊าซธรรมชาติกับ

ส�านักงานสาขา รวมทั้งเพื่อการรองรับแอพพลิเคชั่นต่างๆ เช่น การศึกษาทางไกล (Distance Learning) 

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet Access) การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) และโครงการรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) เป็นต้น   

การแข่งขันของอุตสาหกรรมดาวเทียมแบบทั่วไป    
โดยทั่วไป ดาวเทียมสื่อสารแต่ละดวงถูกออกแบบมาเพื่อให้บริการในตลาดใดตลาดหนึ่งโดยเฉพาะเนื่องจาก

ข้อจ�ากัดต่างๆ เช่น ต�าแหน่งวงโคจร การประสานงานความถี่ กรอบกฎหมาย งบประมาณลงทุน เป็นต้น  

ผู้ประกอบการดาวเทียมจึงจ�าเป็นต้องก�าหนดขอบเขตพื้นที่ให้บริการตั้งแต่ในขั้นตอนการออกแบบดาวเทียม 

ตัวอย่างเช่น ช่องสัญญาณซีแบนด์ของดาวเทียมไทยคม 5 ถูกวางแผนเพื่อเน้นท�าการตลาดในภูมิภาคอินโดจีน

และเอเชียใต้ ในขณะที่ช่องสัญญาณเคยูแบนด์นั้นถูกออกแบบมาเพื่อให้บริการประเทศไทยและประเทศ

ในกลุ่มอินโดจีน ด้วยสาเหตุนี้เองการแข่งขันของอุตสาหกรรมดาวเทียมส่วนใหญ่จึงไม่ได้เกิดขึ้นระหว่าง

ดาวเทียมทุกดวง แต่จะเป็นการแข่งขันกันระหว่างดาวเทียมที่มีต�าแหน่งวงโคจรใกล้เคียงกัน ดาวเทียม 

ของประเทศที่อยู ่ใกล้กัน หรือดาวเทียมที่มีกลุ ่มเป้าหมายเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การออกแบบและ 

การท�าการตลาดของดาวเทียมดังกล่าวอาจมีข้อยกเว้นส�าหรับดาวเทียมบางดวงที่มีพื้นที่ให้บริการกว้าง 

สามารถครอบคลุมได้หลายภูมิภาค 

การแข่งขันในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกคู่แข่งที่ส�าคัญของบริษัทประกอบด้วยบริษัท Asia Satellite Telecommunica-

tions (Asiasat), บริษัท APT Satellite (Apstar) และ บริษัท Asia Broadcast Satellite (ABS) ของ

ประเทศฮ่องกง, บริษัท Measat Satellite Systems (Measat) ของประเทศมาเลเซีย, บริษัท SES Astra 

(NSS) ของประเทศลักเซมเบิร์ก, และ บริษัท Vietnam Posts and Telecommunications (Vinasat) 

ของประเทศเวียดนาม อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการดาวเทียมหลักในภูมิภาค

ที่มีประสบการณ์ในการให้บริการด้านสื่อสารดาวเทียมมายาวนาน บริษัทเชื่อว่าการแข่งขันดังกล่าวจะ 

ไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทมากนัก เนื่องจากชื่อเสียงและความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าที่มีมายาวนานของบริษัท 

ประกอบกับการคัดสรรกลุ ่มลูกค้าและช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่มีคุณภาพมาออกอากาศบน

ดาวเทียมไทยคม ท�าให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บริการรายใหม่
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ผู้ประกอบการดาวเทียมหลายรายสนใจและเล็งเห็นโอกาสในการขยายตลาดเป้าหมายมายังทวีปแอฟริกา  

คู่แข่งที่ส�าคัญของบริษัทในภูมิภาคนี้ประกอบด้วย บริษัท Intelsat (Intelsat) ของประเทศสหรัฐอเมริกา, 

บริษัท SES Astra (SES, NSS) ของประเทศลักเซมเบิร์ก, บริษัท Arabsat (Arabsat) ของประเทศ

ซาอุดิอาระเบีย และ บริษัท Eutelsat (Atlantic Bird, W series) ของประเทศฝรั่งเศส อย่างไรก็ตาม

แอฟริกาเป็นตลาดที่มีศักยภาพในเชิงปริมาณความต้องการใช้งาน เนื่องจากเป็นทวีปที่ใหญ่อันดับ 2  

ซึ่งมีจ�านวนประชากรอยู ่ เป ็นจ�านวนมากแต่ยังคงมีอัตราการเข้าถึงประชากรด้านเทคโนโลยีสื่อสาร 

ค่อนข้างต�่า บริษัทมั่นใจว่าจะสามารถบรรเทาผลกระทบจากการแข่งขันในภูมิภาคแอฟริกาได้ด้วยการสร้าง 

ความร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจและการขยายโครงข่ายด้านโทรคมนาคมของลูกค้า

แผนกลยุทธ์ดาวเทียมแบบทั่วไปในปี 2556

บริษัทวางกลยุทธ์เพื่อเป็น “Hot Bird” หรือดาวเทียมที่ได้รับความนิยมสูง ทั้งในด้านจ�านวนฐานผู้ชมและ

จ�านวนช่องรายการโทรทัศน์ที่อยู่บนดาวเทียมไทยคม ณ ต�าแหน่ง 78.5 องศาตะวันออก และเป็นผู้น�าใน

การให้บริการแพร่สัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในทวีปเอเชีย ปัจจุบันในประเทศไทยมีจ�านวนครัวเรือน

ที่รับชมช่องรายการทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีประมาณ 14 ล้านครัวเรือน ในจ�านวนนี้มีครัวเรือนที่ติดตั้ง

จานรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมจากดาวเทียมไทยคม 5 มากกว่า 11 ล้านครัวเรือน และส่วนที่เหลือ

จะรับชมรายการโทรทัศน์ดังกล่าวผ่านเครือข่ายเคเบิลทีวี ส�าหรับตลาดต่างประเทศ บริษัทยังคงเป็นผู้น�า

ส่วนแบ่งจ�านวนฐานผู้ชมในอินโดจีน ในปี 2555 บริษัทได้เน้นท�าการตลาดโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมทั้งในและ 

ต่างประเทศ เป็นผลให้ธุรกิจการแพร่สัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของบริษัทเติบโตขึ้นอย่างมาก จาก 427 

ช่องรายการในปี 2554 เป็น 465 ช่องรายการในปี 2555 การเติบโตของบริการส่งช่องรายการโทรทัศน์

ผ่านดาวเทียมถึงบ้านผู้รับโดยตรง (Direct-to-Home, DTH) และ บริการส่งช่องรายการโทรทัศน์ผ่าน

ดาวเทียมไปยังสถานีรับภาคพื้นดินและผู้ประกอบการเคเบิลทีวีในประเทศต่างๆ (Channel Distribution) 

ยังคงเป็นตัวแปรส�าคัญในการผลักดันยอดขายช่องสัญญาณความถี่ทั้งซีแบนด์ และเคยูแบนด์ ในปี 2556  

ที่จะถึงนี้ บริษัทจึงเน้นกลยุทธ์ในการแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจรวมถึงช่องรายการที่มีความดึงดูดมากระจาย

สัญญาณบนดาวเทียมไทยคม นอกจากนี้ บริษัทยังได้ลงทุนในอุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น MPEG4/DVB-S2 

และบริการโทรทัศน์ความละเอียดสูง (HDTV) ส�าหรับรองรับความต้องการในอนาคต ในส่วนของภูมิภาค

แอฟริกา บริษัทเน้นบริการโทรคมนาคมต่างๆ เช่น บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ, ระบบโทรศัพท์ชนบท

เครือข่ายข้อมูลในระบบ VSAT (Very Small Aperture Terminal) ภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

รวมถึงแสวงหาพันธมิตรทางที่เป็นสถานีบริการภาคพื้นดินและผู้ให้บริการเครือข่ายเคเบิลทีวีเป็นหลัก

ภาวะอุตสาหกรรมการให้บริการดาวเทียมบรอดแบนด์

ในตลาดบรอดแบนด์ทั่วโลก การใช้อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบ Digital Subscriber Line (DSL) ยังคง

เป็นเทคโนโลยีที่นิยมใช้มากที่สุด ถึงแม้ว่าสัดส่วนทางการตลาดจะลดลงจากร้อยละ 63.2 ในไตรมาสแรก

ของปี 2554 เป็นร้อยละ 60.4 ในไตรมาสแรกของปี 2555 รองลงมา คือ การติดต่อผ่านเคเบิลโมเด็ม และ

การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านเคเบิลใยแก้วน�าแสง สัญญาณดาวเทียมและโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นตัวหลัก

ในการใช้บริการเชื่อมต่อบรอดแบนด์ ซึ่งมีจ�านวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนทางการตลาดถึงร้อยละ 

1.9 และจุดนี้เองท�าให้คาดการณ์ว่าผู้บริโภคจะมีอัตราการใช้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบ Digital 

Subscriber Line (DSL) ลดลง และจะเริ่มหันไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการแบนด์วิธที่เร็วขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมี

พร้อมให้บริการ อีกทั้งแนวโน้มของผลิตภัณฑ์นี้มีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากอีกด้วย
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Global Market Share of Leased HTS Capacity, 2554

ดาวเทียมบรอดแบนด์ หรือดาวเทียมแบบ high throughput satellite (HTS) คือ การน�าการให้บริการ

อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ไปใช้เป็นหลักเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง) 

ไปยังพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณการให้บริการ หรือพื้นที่ที่ห่างไกลจากเทคโนโลยี ผู ้ให้บริการสามารถให้บริการ

เทียบเท่ากับบริการภาคพื้นดินในแง่ของราคาที่เท่าๆ กัน และคุณภาพของการบริการ นอกจากนี้ HTS 

ยังสามารถให้บริการในภาครัฐบาล และบริษัทต่างๆ รวมถึงการน�าไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอีกด้วย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู ้ประกอบการด้านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีความต้องการที่จะให้บริการเพิ่มขึ้น

ส�าหรับพื้นที่ห่างไกลแหล่งชุมชน อ้างอิงจากการท�าวิจัยของบริษัท Northern Sky Research ในหัวข้อการ

ประเมินปริมาณอุปทานและอุปสงค์ ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน ปี 2554 ไทยคมได้กลายเป็นผู้น�าตลาดโลก

ของการเช่าซื้อของ HTS ในปี 2554 โดยมีการเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 18 ของส่วนแบ่งการตลาดในปี 2553 เป็น 

ร้อยละ 24 ในปี 2554 ในอนาคตตลาดการเช่าซื้อของ HTS คาดว่าจะถูกผลักดันให้มีการใช้งานที่เพิ่มขึ้นจาก

ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของการใช้บริการบรอดแบนด์ รวมถึงความต้องการใช้งานขององค์กรต่างๆ อีกด้วย

Broadband Line Market Shares - Q1 2555

 60.4% DSL  

   2.7% FTTH

   1.9% Satellite/mobile  

 19.3% Cable Modern 

 14.3% FTTx (Inc. VDSL, FTTx+Lan etc  

   1.4% other  

ที่มา :  NSR

ที่มา : Point Topic

24%  Thaicom 

16%  ViaSat 

13%  Hughes 

13%  Ciel  Satellite  Communications 

34%  Others  
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Share of World Broadband Subscribers by Region in Q1 - 2555

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนับเป็นผู้น�าของโลกในด้านระบบโครงข่ายโทรคมนาคมและด้านการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร นั่นแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องในกลุ่มโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยมี 5 ผู้น�า 

ตลาดโลกอยู่ที่ประเทศจีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ ่น และฟิลิปปินส์ ประเทศเหล่านี้มีผู ้ใช้บริการโทรศัพท์

เคลื่อนที่คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 46 ของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วโลก 

ในส่วนของผู ้ใช้บริการบรอดแบนด์ทั่วโลกมีการประมาณการจ�านวนผู ้ใช้บริการเพิ่มสูงถึง 612.6 ล้าน

คน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.7 ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2555 และจาก 12 เดือนนับจากไตรมาสที่ 1 ปี 2554 

เติบโตขึ้นร้อยละ 11.5 ซึ่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีจ�านวนผู้ใช้บริการคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.8 ของผู้ใช้

บริการบรอดแบนด์ทั่วโลก ภูมิภาคเอเชีย (รวมถึงเอเชียแปซิฟิก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ยังคงเป็นผู้น�า

ทางด้านตลาดบรอดแบนด์ ตามมาด้วยยุโรปร้อยละ 29.4 อเมริการ้อยละ 24.6 และตะวันออกกลางและ

แอฟริกา ร้อยละ 3.2 ทั้งนี้ จ�านวนของผู้ใช้บริการบรอดแบนด์ในภูมิภาคเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 16 จาก 

ไตรมาสแรกของปี 2554 เป็น 262.1 ล้านคน ในไตรมาสแรกของปี 2555 ซึ่งจ�านวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น

สุทธิมาจากประเทศจีน ญี่ปุ ่น อินเดีย และออสเตรเลีย (www.point-topic.com)

ที่มา: www.point-topic.com

การใช้บริการบรอดแบนด์ในการเข้าถึงข้อมูลองค์กร การให้บริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านระบบดาวเทียม 

และการให้บริการระบบ VSAT มีการผลักดันอย่างต่อเนื่องในการใช้งานผ่านระบบ HTS ในปีที่ผ่านมา 

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมต่างๆ ก�าลังมองหาโอกาสในการใช้งานระบบ 3G และระบบ 4G กับข้อมูลการ

จราจร โดยใช้บริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านระบบดาวเทียมดังกล่าว

การแข่งขันในภูมิภาคเอเชียของดาวเทียมบรอดแบนด์

ถึงแม้ว่าดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) เป็นผู้น�าทางด้านการให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านระบบดาวเทียม 

HTS แต่เพียงผู้เดียวในภูมิภาค แต่ก็ยังมีคู ่แข่งขันจากผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย นอกจากนี้ 

อาจจะยังมีผู ้ให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านระบบดาวเทียมรายอื่นที่ก�าลังเข้ามาในอนาคตอีกด้วย แต่อย่างไร

3.19%  Middle East and Africa 

42.79%  Asia 

29.43%  Europe

24.60%  Americas  
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ก็ตาม บริษัทก็มีความแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่น และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ จึง

มีความเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทสามารถที่จะท�าให้ลูกค้ามีความพึงพอใจและท�าให้ประสบความส�าเร็จในธุรกิจได้ 

อีกทั้งบริษัทยังมีสิทธิในการด�าเนินธุรกิจใน 13 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สิ่งนี้เองเป็นปัจจัยหลักใน

การให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านระบบดาวเทียม และเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าธุรกิจจะด�าเนินการไปได้ด้วยดี

แผนกลยุทธ์ดาวเทียมบรอดแบนด์ในปี 2556

• การแบ่งกลุ่มตลาดอย่างชัดเจน

เพื่อที่จะท�าความเข้าใจลูกค้าในประเทศต่างๆ และเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด    

บริษัทได้มีการแบ่งส่วนการตลาดอย่างชัดเจน นั่นรวมถึง Backhaul Telco, Enterprise, โครงการของ

รัฐบาล และการให้บริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Universal Service Obligation)  อีกทั้งการจัดการ

ภัยพิบัติและตลาดค้าปลีกด้วย บริษัทจะท�าการมุ่งเน้นไปกลุ่มตลาดเฉพาะในแต่ละประเทศ และจะเสนอ

แนวทางต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อที่จะกระตุ้นการใช้งานแบนด์วิธให้มากขึ้นอีกด้วย

• Open Access Platform

กลยุทธ์ “IPSTAR Open Access Platform” ของไทยคมเปิดโอกาสให้ผู ้จัดจ�าหน่ายอุปกรณ์สื่อสาร 

ภาคพื้นดินสามารถน�าอุปกรณ์ของตนเข้ามาเชื่อมต่อใช้งานผ่านดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) ให้ลูกค้า

มีความยืดหยุ่นในการเลือกใช้อุปกรณ์สื่อสารภาคพื้นดินที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะแบบของลูกค้า

มากที่สุด จากกลยุทธ์ดังกล่าว ไทยคมจะสามารถให้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมแบบครบวงจร ในทุกส่วน

แบ่งของตลาดทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

ส�าหรับตลาดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเป็นตลาดที่มีความต้องการการใช้งานที่หลากหลาย และยังมีความ

ต้องการใช้งานสื่อสารผ่านดาวเทียมอยู่อีกเป็นจ�านวนมาก ดังนั้น เราจึงตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ในตลาดนี้โดยการเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้อุปกรณ์สื่อสารภาคพื้นดินที่มีคุณภาพสูงระดับโลก 

ยี่ห ้ออื่นๆ เพื่อท�างานร่วมกับดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) ไปพร้อมกับการใช้งานอุปกรณ์สื่อสาร 

ภาคพื้นดินของไอพีสตาร์

ด้วยกลยุทธ์ Open Access Platform ของเรา ผู้ให้บริการในหลายๆ ประเทศสามารถให้บริการการสื่อสาร

ด้วยช่องสัญญาณแบนด์วิธที่สูงเพิ่มมากขึ้นได้ โดยการเปลี่ยนการใช้งานจากดาวเทียมดวงอื่นๆ มาที่ดาวเทียม

ไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) โดยไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบอุปกรณ์สื่อสารภาคพื้นดินใดๆ ผลส�าเร็จที่ส�าคัญ 

จากการด�าเนินกลยุทธ์ Open Access Platform ในช่วงปีที่ผ่านมา ที่ท�าให้การใช้งานแบนด์วิธของดาวเทียม

ไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) เพิ่มขึ้นอย่างมาก นั่นคือ โครงการบรอดแบนด์แห่งชาติ ของประเทศออสเตรเลีย

• Managed Services

ในปี 2555 บริษัทได้เริ่มให้บริการบริหารจัดการโครงข่ายผ่านดาวเทียม (ไอพีสตาร์) ให้กับลูกค้าองค์กรและ 

ผู้ประกอบการโทรคมนาคมทั้งในและต่างประเทศ โดยเป็นการให้บริการแบบครบวงจรผ่านเครือข่ายสัญญาณ

ดาวเทียมที่มุ ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดกลางหลายประเภท เช่น กลุ่ม

ธุรกิจเหมืองแร่ น�้ามันและการส�ารวจหาแหล่งก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมค้าปลีก ธนาคาร อุตสาหกรรม

บันเทิงและการกระจายเสียง ตัวอย่างของการบริการบริหารจัดการโครงข่ายผ่านดาวเทียมไทยคม 4  

(ไอพีสตาร์) ที่ให้บริการในปี 2555 นั้นเป็นการให้บริการกระจายการส่งสัญญาณแพร่ภาพวิดีโอแบบดิจิตอล 

(DVB) ทีม่กีารเข้ารหสัแบบครบวงจรส�าหรบับรษิทั กนัตนากรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) ทีจ่ะเปิดให้บรกิาร กนัตนา ซนีเีพลก็ซ์ 

เพื่อฉายภาพยนตร์ดิจิตอลมากกว่า 1,000 แห่ง ในเขตพื้นที่ชนบททั่วประเทศไทยและภูมิภาคใกล้เคียง 
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ในส่วนของการบริหารเครือข่ายองค์กร บริษัทได้ให้บริการบริหารจัดการโครงข่ายส่วนตัว (Virtual  

Private Network) กับกลุ่มลูกค้าองค์กรทั้งในและต่างประเทศเพื่อช่วยให้การเชื่อมต่อเครือข่ายเป็นไปอย่าง

สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยรวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่าย การบริหารเครือข่ายองค์กรโดยใช้

เทคโนโลยีบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียมเหมาะส�าหรับการน�าส่งข้อมูลไปในหลายพื้นที่สาขาขององค์กร ซึ่งเหมาะ

ส�าหรับกลุ่มธุรกิจที่มีสาขาจ�านวนหลายแห่ง เช่น ธนาคาร ปั๊มน�้ามัน ห้างสรรพสินค้าและกลุ่มอุตสาหกรรม 

แฟรนไชส์ นอกจากนี้ บริการบริหารจัดการโครงข่ายผ่านดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) ได้ผ่านการทดสอบ

กับผูป้ระกอบการโทรคมนาคมทัง้ในและต่างประเทศเพือ่เป็นการเตรยีมความพร้อมในการให้บรกิารจดัการเครอืข่าย

องค์กรในอนาคต โดยมุ่งเน้นการให้บริการทั้งในระดับภูมิภาคและรวมถึง 14 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก 

บริษัทพร้อมที่จะให้บริการบริหารจัดการโครงข่ายผ่านผู ้ให้บริการไอพีสตาร์ในแต่ละประเทศรวมถึง 

กลุ่มผู้พัฒนาและวางระบบ (System integrators) ที่มีความเชี่ยวชาญในระบบของรัฐบาลและองค์กร เพื่อ

ตอบสนองความต้องการในการให้บริการการสื่อสารข้อมูลผ่านดาวเทียม เช่น บริการบริหารจัดการโครงข่าย 

ส่วนตัว (Virtual Private Network) และระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource  

Planning) การถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม (Satellite News Gathering) และการส่งสัญญาณป้ายโฆษณา

ดิจิตอล (Digital Signage Solution)

2 บริการอินเทอร์เน็ตและบริการที่เกี่ยวเนื่อง

2.1 บริการอินเทอร์เน็ต ดำาเนินการโดย บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำากัด (มหาชน) 

(โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายงานข้อมูลประจ�าปี 2555 ของ ซีเอส ล็อกซอินโฟ ซึ่ง

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.sec.or.th)

2.2 บรกิารพฒันาโปรแกรมทีใ่ชง้านบนอนิเทอรเ์นต็และบรกิารขอ้มลูขา่วสารและสาระความ

บันเทิง ผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ดำาเนินการโดย บริษัท เอดี เวนเจอร์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท เอดี เวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน) (เอดีวี) เป็นบริษัทที่ซีเอสแอล ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100.0 ประกอบ

ธุรกิจให้บริการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้งานบนอินเทอร์เน็ตและบริการข้อมูลข่าวสารและสาระความบันเทิง

ผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท เอดี เวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน) 

(เอดีวี) ได้จากแบบแสดงรายงานข้อมูลประจ�าปี 2555 ของ ซีเอส ล็อกซอินโฟ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ 

www.sec.or.th)

2.3  บริการอินเทอร์เน็ตและบริการที่เกี่ยวข้อง ดำาเนินการโดย บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำากัด

จ�าหน่ายอุปกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทียม บริการผ่านอินเทอร์เน็ต และบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

1)  การจ�าหน่ายอุปกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทียมดีทีวี

ดีทีวีจ�าหน่ายอุปกรณ์ชุดรับสัญญาณดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วยจานดาวเทียมและเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม 

KU Band เพื่อรับสัญญาณดาวเทียมไทยคม 5 โดยจ�าหน่ายทั้งแบบครบชุด (Full Set) และเฉพาะกล่อง 

(IRD Box) อุปกรณ์มีขนาดเล็ก ราคาย่อมเยา สะดวกในการติดตั้ง โดยสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้
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ชัดเจน เน้นบริการช่องฟรีทีวีทั่วไป โทรทัศน์เพื่อการศึกษา รวมทั้งช่องสาระบันเทิงอื่นๆ บริษัทจ�าหน่าย

ผ่านร้านติดตั้งจานดาวเทียม ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ

แผนงานการให้บริการในอนาคต 

ทางบริษัทยังคงเน้นการท�าจานดาวเทียมขนาดเล็ก ซึ่งจะท�าให้ดูโทรทัศน์ได้ชัดทุกช่อง มีกลุ่มเป้าหมายทั้ง

ตลาดในเมือง อาคารต่างๆ และชนบท เนื่องจากดีทีวีมีช่องรายการน่าสนใจ และโดดเด่นมากขึ้น เช่น ข่าว 

สารคดี ภาพยนตร์ การ์ตูน เพลง และช่องการศึกษาอีกมากมายให้ชม นอกจากนี้ ทางบริษัทยังจะมีการ

ปรับราคาให้เหมาะสมกับตลาด พร้อมพัฒนาอุปกรณ์ใหม่ๆ ให้มีความสามารถในการใช้งานได้เหมาะสม 

สามารถอ�านวยความสะดวกได้มากยิ่งขึ้นเพื่อขยายกลุ่มลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า เช่น   HDTV 

Box เพื่อการรองรับการรับชมรายการในระบบ High Definition TV และ Hybrid Box เพื่อเพิ่มทางเลือก

ให้กับลูกค้าในการดูรายการทีวีผ่านทางดาวเทียม และผ่านทางอินเทอร์เน็ต ด้วยอุปกรณ์ชุดเดียวกัน นอกจากนี้

ดีทีวียังให้ความส�าคัญกับการอบรมเทคนิคให้ช่างติดตั้งทั่วประเทศ เพื่อเป็นช่องทางขายอีกทางหนึ่งด้วย

2)  บริการพัฒนาเว็บไซต์ (Web Development)

บริการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ส�าหรับลูกค้า โดยเน้นที่การน�าเทคโนโลยีทางด้านมัลติมีเดียมาใช้ในการ

สร้างงาน เพื่อเน้นการน�าเสนอข้อมูลให้น่าติดตาม และสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

3)  บริการให้ค�าปรึกษาและติดตั้งระบบส�าหรับเครือข่ายบรอดแบนด์แบบครบวงจร และเครือข่ายทีวี

ภายในอาคาร (System Integration)

บริการออกแบบและติดตั้งระบบฯ ตามความต้องการของลูกค้า เน้นบริการที่ใช ้สื่อดาวเทียม และ 

สื่ออินเทอร์เน็ตอื่นๆ เช่น บริการแพลทฟอร์ม ได้แก่ บริการ IPTV บริการ VDO Conference, Data  

Transfer, Multimedia Online ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีบริการ System Integration ให้บริการ Network และ  

Software เพื่อตอบสนองลูกค้าในการเชื่อมต่อเครือข่ายส่งผ่านข้อมูลหลากหลายเนื้อหาในรูปแบบต่างๆ 

การอบรมตามที่ลูกค้าต้องการทั้งแบบ ONE WAY และ TWO WAY ฯลฯ  

กลุ่มลูกค้า ได้แก่องค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานทั้งของภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ที่มีสาขากระจาย

อยู่ทั่วประเทศ หรือสถาบัน ธุรกิจขายตรง หรือกลุ่มสหกรณ์ต่างๆ ที่มีการจัดการประชุม อบรมหรือสัมมนา

ภายในองค์กรอยู่เป็นประจ�า ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวโรงแรม ส�านักข่าว

ต่างๆ สถานีโทรทัศน์ หรือผู้ผลิตรายการใหญ่ เป็นต้น

บริการส�าหรับเครือข่ายทีวีภายใน

เพื่อตอบสนองลูกค้าในการติดตั้งระบบเครือข่ายทีวีภายในส�าหรับสถานพักอาศัยในอาคาร ทั้งแบบดูฟรี 

และแบบเสียค่าบริการรายเดือน

กลุ่มลูกค้า องค์กรธุรกิจประเภทอาคารต่างๆ โรงแรม อพาร์ตเมนต์ และคอนโดมิเนียม ที่ต้องการติดตั้ง

ระบบเครือข่ายทีวีภายในเพื่อน�าไปให้บริการแก่ลูกค้าภายในอาคารของตนเอง

4)  บริการแพลทฟอร์ม

บริการจ�าหน่ายและให้เช่าแพลทฟอร์ม หรือระบบที่ทางดีทีวีได้พัฒนาขึ้น เช่น IPTV Channel ซึ่งเป็นช่อง

โทรทัศน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ Multimedia Streaming Platform ซึ่งใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหา

อื่นๆ ที่เป็น Video หรือ Audio ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น การถ่ายทอดสถานีวิทยุ โทรทัศน์ต่างๆ 
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ผ่านอินเทอร์เน็ต ฯลฯ ซึ่งแพลทฟอร์มและแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่ได้พัฒนาขึ้นนี้มีความเหมาะสมอย่างมาก

กับการใช้งานกับบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต รวมทั้งการพัฒนาบริการตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

1)   การจ�าหน่ายอุปกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทียมดีทีวี 

ปัจจุบันในตลาดมีอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์หลากหลายรูปแบบ เช่น จานรับสัญญาณผ่านดาวเทียม 

เคเบิลท้องถิ่นและเสาอากาศ จึงมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะทางด้านราคา ช่องรายการ รวมทั้ง

มีจานรับสัญญาณดาวเทียมรุ่นใหม่ๆ ออกมาแข่งขัน ในราคาที่ถูกลงเป็นอันมาก

2)  บริการพัฒนาเว็บไซต์ (Web Development)

ดีทีวีให้บริการลูกค้ารายเก่าเป็นหลัก ไม่ได้มีการขยายท�าการตลาด การขายเพิ่ม เนื่องจากที่ผ่านมีการ

แข่งขันจากรายเล็ก หรือระดับบุคคลสูงมากท�าให้ทางดีทีวีเสียเปรียบเรื่องราคา 

3) บริการให้ค�าปรึกษาและติดตั้งระบบส�าหรับเครือข่ายบรอดแบนด์แบบครบวงจร (System Integration)

บริการส�าหรับเครือข่ายบรอดแบนด์นั้น เป็นบริการที่มีผู้ให้บริการหลายราย ซึ่งแต่ละรายจะมีความช�านาญ

ในเทคนิคเฉพาะด้าน ส�าหรับดีทีวี จะเน้นเทคโนโลยีในการส่งไฟล์ขนาดใหญ่ในรูปแบบของ IP File Transfer 

เป็นหลัก โดยเฉพาะแบบบรอดแบนด์ผ่านเครือข่ายดาวเทียม หรือผ่านบริการไอพีสตาร์ โดยจะเน้นไปที่

การให้บริการส่งข้อมูลเพื่อการศึกษาอบรมภายในองค์กร

บริการส�าหรับเครือข่ายทีวีภายในนั้น เป็นบริการที่มีคู่แข่งขันในตลาดทั้งแบบให้บริการช่องทีวีผ่านดาวเทียม

เช่นเดียวกับดีทีวี และแบบที่ให้บริการผ่านทางเครือข่ายเคเบิลทีวี  โดยดีทีวีจะเน้นเจาะกลุ่มอาคารสร้าง

ใหม่ โดยเฉพาะอาคารคอนโดมิเนียมที่เกิดขึ้นจ�านวนมาก ดีทีวีจะเน้นจุดแข็งด้วยการน�าเสนอ และติดตั้ง

เครือข่ายทีวีภายในอาคารของลูกค้า ด้วยกล่อง HDTV Box ที่ให้คุณภาพในการรับชมรายการทีวีที่คมชัด

กว่ากล่องดาวเทียมปกติ 

4 )  บริการแพลทฟอร์ม

ดีทีวียังคงให้บริการกับลูกค้ากลุ่มเดิมสร้างรายได้จากอุปกรณ์เดิมที่มีอยู่ ไม่ได้มีการขยายฐานออกไปมาก

นัก เนื่องจากการให้บริการแพลทฟอร์มนี้ก็เป็นที่แพร่หลาย และลงทุนไม่สูง ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการ 

เลือกลงทุนเอง หรือท�าเองได้ 

การตลาดและการขาย

การตลาดและการขายแบ่งตามประเภทการให้บริการออกเป็น 2 กลุ่มบริการ คือ

1. กลุ่มที่ท�าการขายตรง (Direct Sales) 

คือกลุ่มบริการ System Integration ซึ่งเน้นไปที่การติดต่อโดยตรงเพื่ออธิบายสินค้า รับทราบความต้องการ

ของลูกค้า หรือการสาธิตสินค้า กลุ่มลูกค้ามักจะเป็นองค์กร โดยลูกค้ากลุ่มนี้จะไม่ค่อยมีการใช้สื่อโฆษณา

แบบ Mass Media มากนัก

2. กลุ่มที่ท�าการขายผ่านตัวแทนจ�าหน่าย หรือห้างสรรพสินค้า

คือกลุ่มที่กระจายสินค้าแบบชุดอุปกรณ์ผ่านตัวแทนจ�าหน่ายเป็นหลัก คือบริการดีทีวีจะท�าการตลาดโดยมี

สื่อสนับสนุนการขาย ณ พื้นที่เป็นหลัก นอกจากนั้นจะมีสื่อ Mass Media เสริมเป็นครั้งคราว รวมทั้งจะมี

ระบบ Incentive ส�าหรับรายที่มียอดสั่งซื้อสูง
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ลักษณะลูกค้าและความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับดีทีวี

การจ�าหน่ายอุปกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทียมดีทีวี 

กลุ ่มลูกค้า คือ ตัวแทนจ�าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือจานดาวเทียม รวมทั้ง Modern Trade กับกลุ ่ม 

ผู้ใช้บริการที่เป็น End User หรืออาคาร องค์กรต่างๆ อยู่ทั่วประเทศ ความสัมพันธ์จะเป็นในรูปของการ

ให้บริการ การสนับสนุนด้านการตลาด การดูแลให้ค�าแนะน�าทางเทคนิค และ Logistic ต่างๆ รวมทั้งการ

บริการเปลี่ยน ซ่อมอุปกรณ์ที่มีปัญหาหลังจากลูกค้าได้ซื้อสินค้าบริการไปแล้ว

บริการ System Integration และ Platform ต่างๆ

กลุ่มลูกค้า ได้แก่ องค์กรหรือหน่วยงานทั้งของภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่มีสาขากระจายอยู่ 

ทั่วประเทศ หรือสถาบัน ธุรกิจขายตรงต่างๆ ที่มีการจัดการประชุม อบรมหรือสัมมนาภายในองค์กร 

อยู ่เป็นประจ�า ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวหรือโรงแรมต่างๆ เป็นต้น  

ความสัมพันธ ์ระหว่างลูกค้า เป ็นลักษณะแบบผู ้ใช ้บริการกับผู ้ให ้บริการ เน ้นการขายน�าเสนอตรง  

โดยมีสัญญาเป็นรายปี รายเดือน หรือจ่ายค่าบริการเป็นครั้งๆ ก็ได้

สิทธิและข้อจำากัดในการประกอบธุรกิจ

สิทธิให้ด�าเนินการเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

ดีทีวีได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบ

ที่หนึ่ง(1) เป็นเวลา 5 ปี นับจาก 18 ตุลาคม 2552 สิ้นสุด 17 ตุลาคม 2557 และหากผู้ได้รับอนุญาตมิได้

กระท�าการที่ขัดต่อเงื่อนไขในใบอนุญาตโดยผิดในลักษณะที่ส�าคัญหรือร้ายแรง กทช. จะต่อใบอนุญาตให้ทันที
(1)  ใบอนุญาตแบบที่หนึ่ง ได้แก่ ใบอนุญาตส�าหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง 
และเป็นกิจการที่มีลักษณะสมควรให้มีการบริการได้โดยเสรี

3 บริการธุรกิจโทรศัพท์ 

บริษัทมีการให้บริการธุรกิจโทรศัพท์ผ่านการลงทุนใน บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส ที่จดทะเบียนใน

ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ปัจจุบันมีกิจการ

ในเครือ 2 บริษัท คือ บริษัท เอ็มโฟน จ�ากัด และ บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ากัด

3.1  บริษัท เอ็มโฟน จำากัด (เอ็มโฟน)*

บริษัท เอ็มโฟน จ�ากัด เดิมชื่อบริษัท กัมพูชา ชินวัตร จ�ากัด ได้เปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการเป็นบริษัท 

เอ็มโฟน จ�ากัด 

*เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 ได้ยื่นค�าร้องต่อศาลในกรุงพนมเปญ เพื่อขอเข้าสู ่กระบวนการล้มละลาย ตามกฎหมายของ
ประเทศกัมพูชา

3.2 บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำากัด (แอลทีซี)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1)  ลักษณะบริการ

แอลทีซีได้รับสิทธิในการบริการด้านโทรคมนาคมในประเทศลาว เพื่อด�าเนินกิจการโทรคมนาคม ซึ่งมี 

รายละเอียดดังนี้
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p โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Digital Phone Service (GSM 900/1800/ WCDMA 2100))

p โทรศัพท์โครงข่ายพื้นฐาน (Public Switched Telephone Network (PSTN))

p บริการโทรศัพท์พื้นฐานไร้สายระบบ CDMA-450

p โทรศัพท์สาธารณะ (Public Phone) 

p บริการอินเทอร์เน็ต (Broadband internet, HSPA, WiFi Zone, Dial-up, ADSL and Prepaid  

       Internet) และบริการสายวงจรเช่า (Leased Line service)

p บริการโทรข้ามแดนอัตโนมัติ (International Roaming Service)

p บริการเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (VoIP)

p บริการเสริม (Value-added service) ส�าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่

2)   ลักษณะรายได้ของแอลทีซีสามารถจ�าแนกได้ ดังนี้

p ค่าบริการโทรศัพท์ภายในประเทศและต่างประเทศ

p ค่าเช่าบริการเลขหมายต่อเดือน

p ค่าขายเครื่องรับโทรศัพท์พื้นฐานไร้สายระบบ CDMA-450 และซิมการ์ด

p ค่าบริการรายเดือนอินเทอร์เน็ต, ค่าบริการสายวงจรเช่า และบัตรอินเทอร์เน็ตแบบพรีเพด

p ค่าบริการโทรข้ามแดนอัตโนมัติ (IR) และค่าส่วนแบ่งต่างประเทศ  (ISC)

p ค่าบริการส�าหรับบริการเสริม (Value-added service)

การตลาดและการแข่งขัน

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

สิทธิคุ ้มครองการลงทุนโดยสามารถให้บริการโดยไม่มีคู ่แข่งขันของแอลทีซี หมดลงในปี 2544 ซึ่งปัจจุบัน 

ประเทศลาวมีผู ้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน 3 รายคือ LTC, ETL และ UNITEL และมีผู ้ให้บริการโทรศัพท์

เคลื่อนที่ 4 รายคือ LTC, ETL, BEELINE และ UNITEL โดย LTC มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1,  
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UNITEL เป็นอันดับ 2, ETL เป็นอันดับ 3 และ BEELINE เป็นอันดับที่ 4 โดยที่ ETL เป็นหน่วยงานของ

รัฐบาล ส่วน UNITEL เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างรัฐบาลกับบริษัทจากประเทศเวียดนาม (Viettel) ส่วน 

BEELINE เป็นบริษัทเอกชนผู ้ถือหุ ้นเป็นกลุ ่มบริษัทจากประเทศรัสเซีย (VIMPELCOM) ส�าหรับบริการ

อินเทอร์เน็ตมีผู ้ให้บริการหลักอยู่ด้วยกัน 5 ราย ได้แก่ LTC, ETL, Planet Online, UNITEL และ BEEINE 

ซื่ง LTC มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 50.0 

ระบบโทรคมนาคมในประเทศลาวได้มีการพัฒนาอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งเทคโนโลยีที่ได้น�าเข้ามาใช้

เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านโทรคมนาคมของตลาดโลก ทาง LTC 

ได้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 3G เป็นรายแรกของประเทศลาว และมีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ใน

ทุกจังหวัด โดยมีการให้บริการด้าน data บนระบบมือถือด้วย speed 14.4 Mbps และได้มีการทดลอง

ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 4G ในนครหลวงเวียงจันทน์ในเดือนพฤศจิกายน 2555 เพื่อสนับสนุน 

การประชุม ASEM SUMMIT 2012 ซึ่งประเทศลาวเป็นเจ้าภาพ  ส่วน UNITEL และ ETL ผู้ครองส่วนแบ่ง

การตลาดของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นอันดับ 2 และอันดับ 3 ตามล�าดับ ได้เปิดให้บริการ 3G แล้ว

เช่นกัน โดยในปี 2554 LTC มีผู ้ใช้บริการโทรศัพท์ทั้งหมดจ�านวน 1,192,408 ราย  

หลังจากปีที่ผ่านมา ทางกระทรวงไปรษณีย์ โทรคมนาคม และการสื่อสารของประเทศลาวได้ประกาศ

ควบคุมราคาการให้บริการทางด้านโทรคมนาคม และไม่อนุญาตให้ผู ้ให้บริการทุกราย ท�าแผนส่งเสริมการ

ขายแบบลดราคาและให้มูลค่าในการโทรฟรี และทางรัฐบาลให้ความส�าคัญในการแข่งขันทางด้านคุณภาพ

ของการบริการเพื่อผลประโยชน์ต่อผู้บริโภค โดยการควบคุมราคาดังกล่าวท�าให้ LTC มีรายได้ต่อผู้ใช้บริการ 

(ARPU) สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2555  และในไตรมาสที่ 3 ทางกระทรวงไปรษณีย์ โทรคมนาคม และการ

สื่อสารของประเทศลาวได้ประกาศให้ผู ้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงินของทุกผู้ให้บริการทุกราย

ต้องมีการลงทะเบียนจึงสามารถที่จะใช้บริการได้ และหลังจากการควบคุมดังกล่าวกลุ่มลูกค้าที่ถือหมายเลข

โทรศัพท์ไว้หลายเบอร์ได้มีการระงับการใช้โดยอัตโนมัติและคงรักษาไว้แต่หมายเลขที่ใช้ปกติ เป็นผลพวง 

ให้ลูกค้าของผู ้ให้บริการแต่ละรายลดลง โดยลูกค้ารวมของตลาดมีประมาณ 2.7 ล้านเลขหมาย (นับ 

เฉพาะส่วนลูกค้าที่มีการใช้งานและสร้างรายได้) โดยรวมลูกค้ายังเป็นแบบระบบเติมเงินมากกว่าร้อยละ 

98  ของลูกค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมด

การตลาด

LTC ได้เตรียมการเพื่อรองรับการแข่งขันที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการขยายโครงข่ายอย่างเหมาะสม

เพื่อขยายพื้นที่และโครงข่ายให้บริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพโดย

ได้มีการน�าระบบ CRM (Customer Relationship Management) และ PRM (Partner Relationship 

Management) เข้ามาบริหารจัดการโดยได้มีการจัดตั้งหน่วยงานบริการลูกค้า (Customer Service and 

Call Center) เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ลูกค้าและตัวแทนจ�าหน่าย ในการใช้บริการของ LTC นอกจากนั้น  

LTC ยังมีกิจกรรมและรายการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องเป็นระยะแก่ผู ้ใช้บริการและตัวแทนจ�าหน่าย

LTC ได้เน้นการแบ่ง segmentation ของแต่ละบริการให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นโดยมี เอ็มโฟน เป็นแบรนด์หลัก 

ส�าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยการท�าตลาดแบบเจาะจงพื้นที่ (Localize marketing) น�าเสนอ

บริการตาม Life style ของแต่ละกลุ่มลูกค้า เจาะตลาดกลุ่มลูกค้าใหม่ เช่น กลุ่มเด็กที่อายุต�่ากว่า 14 ปี  

ลงมา และกลุ่มลูกค้าระดับองค์กรให้มากขึ้น นอกจากนั้นยังให้ความส�าคัญในการท�าตลาดส�าหรับการให้

บริการด้าน DATA โดยบริการอินเทอร์เนตได้มีการปรับปรุงระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพสูงเพื่อรองรับ 
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กลุ่มลูกค้าระดับองค์กรที่มีความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ด้วยระบบสายเช่า (Leased line) 

และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสายเคเบิลใยแก้ว (Fiber transmission to Home - FTTH) รวมทั้งการ

รวมและเชื่อมโยงการบริการแต่ละอย่างเข้าด้วยกัน (Service Convergence) เพื่อยกระดับการให้บริการ

แก่ลูกค้า นอกจากนั้นยังมีการด�าเนินการและพัฒนาระบบสนับสนุนการให้บริการ (Business Support 

System) เพื่อการให้บริการแก่ลูกค้ามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อการรักษาต�าแหน่งผู้น�าในตลาด และ

เพื่อให้ได้การบริการและเครือข่ายที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล อีกทั้งสร้างความพึงพอใจและ

ประทับใจต่อผู้ใช้บริการ โดยมีหน่วยงานควบคุมคุณภาพของเครือข่ายโดยเฉพาะเพื่อตรวจสอบเครือข่าย

ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างสม�่าเสมอ นอกจากนั้น ทาง LTC ได้รับใบรับรอง ISO 9001-2008 ใน

ด้านการบริการลูกค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศลาว

ด้านสังคม

LTC ได้น�าระบบ CSR (Corporate Social Responsibility) เข้ามาบริหารจัดการในองค์กร ซึ่งเป็น

โครงการช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

ในวงกว้าง เช่น การสร้างโรงเรียน ส่งเสริมนักเรียนที่เรียนเก่ง เยาวชนที่มีความสามารถ ช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ให้การสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการจัดงานประชุมต่างๆ ของภาครัฐ 

ลักษณะของลูกค้าและความสัมพันธ์กับลูกค้า

ลูกค้าของ LTC ประกอบไปด้วยกลุ่มประชาชนทั่วไป องค์กรธุรกิจระหว่างประเทศ บริษัททั่วไป และองค์กร

ต่างๆ ของรัฐ โดยทาง LTC ได้ให้ความส�าคัญกับลูกค้าส่วนใหญ่ที่เป็นรายย่อยและลูกค้าองค์กรรายใหญ่ 

โดยได้มีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าตามระบบ Customer and Partner Relation Management 

อย่างต่อเนื่อง

สิทธิและข้อจำากัดในการประกอบธุรกิจ

LTC เป็นกิจการร่วมค้าซึ่งตามสัญญาร่วมทุนเพื่อด�าเนินกิจการโทรคมนาคมในประเทศลาว LTC ได้รับ

สิทธิให้บริการด้านโทรคมนาคมในประเทศลาว เป็นระยะเวลา 25 ปี ตั้งแต่ปี 2539 ถึงปี 2564 เมื่อครบ

ก�าหนด 25 ปี ตามสัญญาร่วมทุน บริษัท เชนนิงตัน  อินเวสเม้นท์ส พีทีอี ลิมิเต็ด ต้องโอนหุ้นของ LTC ให้

แก่รัฐบาลของประเทศลาวโดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ (สรุปรายละเอียดของสัญญาร่วมทุนตามเอกสารแนบ 

4) ในปี 2555 ไม่มีการประกาศจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลประกอบการประจ�าปี 2554 และในตลอดระยะ

เวลา 15 ปีที่ผ่านมา LTC ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นทั้งหมดเท่ากับ 119 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

4  บรกิารธรุกจิสือ่โฆษณาผา่นสมดุรายนามผู้ใช้โทรศพัทแ์ละสิง่พมิพป์ระเภท
โฆษณาย่อย

(โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จ�ากัด (ทีเอ็มซี) และบริษัท วัฏฏะ  

คลาสสิฟายด์ส จ�ากัด(1) (วัฏฏะ) ได้จากแบบแสดงรายงานข้อมูลประจ�าปี 2555 ของ ซีเอส ล็อกซอินโฟ ซึ่ง

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.sec.or.th)

(1)  ซีเอสแอลได้ขายหุ้นทั้งหมดที่มีอยู่ในบริษัท วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส จ�ากัด ไปในเดือนตุลาคม 2555 



บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
กับดาวเทียมขณะที่อยู่ในวงโคจรค้างฟ้า 
ดังนั้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงภัยดังกล่าว
ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจึงได้จัดทำา
ประกันภัยดาวเทียมเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงภัย 
ทุกชนิด (All Risks)
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ดังนั้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงภัยดังกล่าว
ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจึงได้จัดทำา
ประกันภัยดาวเทียมเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงภัย 
ทุกชนิด (All Risks)

ปัจจัยความเสี่ยง
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การด�าเนินธุรกิจของบริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยความเสี่ยงทั่วไปและความ

เสี่ยงเฉพาะบางประการ ข้อความที่ได้แสดงต่อไปนี้ อธิบายถึงปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญบางประการอันอาจ 

ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ ฐานะการเงินหรือผลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคตได้ ดังนั้น  

การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท ผู้ลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงปัจจัยความเสี่ยงที่ระบุไว้ในหัวข้อ

นี้และความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งบริษัทไม่อาจทราบได้ในขณะนี้หรือเป็นความเสี่ยงที่บริษัทพิจารณาในขณะนี้ว่า

ไม่มีผลกระทบในสาระส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทและหากปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้นจริง 

ธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลการด�าเนินงานของบริษัทอาจได้รับผลกระทบ และอาจส่งผลให้ราคาหุ้น

สามัญของบริษัทลดลง และกระทบต่อความสามารถในการช�าระคืนหุ้นกู้ หรือราคาของหุ้นกู้ในตลาดรอง

นอกจากนี้ บริษัทยังมีปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจอินเทอร์เน็ตที่ผู ้ลงทุนสามารถศึกษาได้จาก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปีของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ากัด (มหาชน) 

1. ความเสี่ยงจากธุรกิจบริการสื่อสารดาวเทียม

1.1 ความเสี่ยงในด้านเทคโนโลยีและการปฏิบัติงาน

ความเสี่ยงจากการที่ดาวเทียมอาจเกิดความเสียหายหรือเกิดความบกพร่องในขณะที่อยู่ในวงโคจร  

(In-Orbit Failure)

ดาวเทียมเป็นงานสร้างทางวิศวกรรมขั้นสูงและเมื่อมีการส่งดาวเทียมเข้าสู่วงโคจรแล้ว ดาวเทียมอาจได้

รับความเสียหายจากการขัดข้องของระบบการท�างานของดาวเทียม พายุสุริยะ หรือการชนกันระหว่าง

ดาวเทียมกับวัตถุต่างๆ ในอวกาศ เป็นต้น  ซึ่งอาจส่งผลให้ดาวเทียมได้รับความเสียหาย ท�าให้ความสามารถ

ในการให้บริการถ่ายทอดสัญญาณลดลงชั่วคราวหรือถาวร หรือเกิดความเสียหายทั้งหมด ซึ่งอาจก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อการให้บริการ และอาจท�าให้สูญเสียลูกค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือ สูญเสียโอกาสในการ

หาลูกค้าใหม่ในระหว่างการจัดหาดาวเทียมดวงใหม่มาให้บริการแทน  อย่างไรก็ดี ผู ้จัดสร้างดาวเทียม

ได้ออกแบบให้ดาวเทียมมีคุณลักษณะที่สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมบนอวกาศที่เลวร้ายซึ่งท�าให้

ดาวเทียมมีความน่าเชื่อถือ (Reliability) สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล ถึงแม้ว่าความเสียหายขั้นรุนแรง

จนอาจท�าให้ดาวเทียมหมดสภาพการใช้งานจะมีความเป็นไปได้น้อยมาก แต่บริษัทก็ได้จัดเตรียมแผนการ

เพื่อรองรับผลเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นกับลูกค้า หากเกิดความเสียหายขั้นรุนแรงขึ้นกับดาวเทียมดวงใด 

ดวงหนึ่งจนหมดสภาพการใช้งาน โดยสามารถด�าเนินการให้ผู ้ใช้บริการส่วนหนึ่งย้ายมาใช้ช่องสัญญาณที่

ยังคงว่างอยู่ในดาวเทียมไทยคมที่เหลือ นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการเจรจาร่วมกับผู้ให้บริการรายอื่นใน

การเช่าช่องสัญญาณจากดาวเทียมอื่นชั่วคราว เพื่อให้ผู ้ใช้บริการสามารถโอนการใช้งานไปได้ในระหว่างที่

บริษัท เร่งด�าเนินการสร้างดาวเทียมขึ้นเพื่อทดแทน ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้ระยะเวลาประมาณ  24 - 30 เดือน 

ทั้งนี้ขึ ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของดาวเทียม 
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อนึ่ง กรมธรรม์ประกันภัยของกิจการดาวเทียม จะไม่ครอบคลุมเหตุการณ์ต่อไปนี้

1. ภาวะสงคราม การคุกคาม หรือการป้องกัน หรือการกระท�าอันน�าไปสู่สงครามโดยรัฐบาล หรือการใช้ 
 ก�าลังทางทหาร
2. อุปกรณ์ต่อต้านดาวเทียม หรืออุปกรณ์เกี่ยวข้องกับระเบิดปรมาณูหรือนิวเคลียร์
3. การก่อกบฏ การก่อความไม่สงบ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ สงครามกลางเมือง  
 การก่อการร้าย
4. การยึดทรัพย์โดยหน่วยงานรัฐบาล
5. ปฏิกิริยาตอบสนองของนิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสีของนิวเคลียร์ที่ตกค้าง โดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 อันท�าให้เกิดการสูญเสีย/เสียหายต่อดาวเทียม ยกเว้นกัมมันตภาพรังสีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
6. คลื่นกระแสไฟฟ้า หรือคลื่นความถี่รบกวน 
7. ความตั้งใจ หรือเจตนาในการกระท�าของผู้เอาประกันหรือผู้มีอ�านาจในการกระท�า อันก่อให้เกิดการ 
 สูญเสียหรือเสียหายของดาวเทียม 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทางด้านการส่งสัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์ (Broadcasting) และโทรคมนาคม 
(Telecommunication) เป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งหากบริษัทไม่มีการปรับตัวทั้งในเรื่องของการให้บริการ
และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะน�ามาใช้ในการด�าเนินงาน บริษัทจะประสบกับความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี บริษัทจึงต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่าง 
ใกล้ชิด ทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ รวมถึงเทคโนโลยีทางด้านไอที

ในส่วนของเทคโนโลยีของดาวเทียมที่มีการใช้งานในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในระยะยาวเนื่องจากใช้ระยะเวลาในการพัฒนา บริษัทจึงมีแนวทางที่จะติดตาม
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของดาวเทียมไปพร้อมๆ กับการเลือกใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์บนดาวเทียม 
ที่มีมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ และสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการดาวเทียมรายอื่นได้ ทั้งนี้ ความเชื่อถือ
ได้ (Reliability) ของดาวเทียมถือเป็นปัจจัยส�าคัญอย่างยิ่งในการด�าเนินธุรกิจและการให้บริการแก่ลูกค้า 

ตารางมูลค่าวงเงินประกันภัย 

   โครงการดาวเทียม วงเงินประกัน (ล้านเหรียญสหรัฐ)                   ระยะเวลา

 ไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) 163.72 สิงหาคม 2555 - สิงหาคม 2556 

 ไทยคม 5 59.39 พฤษภาคม 2555 - พฤษภาคม 2556

บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับดาวเทียมขณะที่อยู่ในวงโคจรค้างฟ้า ดังนั้น เพื่อป้องกัน

ความเสี่ยงภัยดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจึงได้จัดท�าประกันภัยดาวเทียมเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงภัย 

ทุกชนิด (All Risks)  โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบริษัทเป็นผู้รับผลประโยชน์

ร่วมกัน กรมธรรม์ประกันภัยที่จัดท�านั้นเป็นแบบ Full Coverage with Partial Loss ซึ่งเป็นกรมธรรม์

ปีต่อปี กล่าวคือ บริษัทสามารถเรียกร้องค่าเสียหายในทันทีที่ดาวเทียมได้รับความเสียหายเพียงบางส่วน  

ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทผู้รับประกันภัยบริษัทจะต้องยื่นหนังสือแจ้งความเสียหาย 

(Notice of Loss) และหนังสือพิสูจน์ความเสียหาย (Proof of Loss) ให้บริษัทผู้รับประกันภัยและเมื่อ

บรรลุข้อตกลง บริษัทจึงจะได้รับเงินค่าสินไหมทดแทน   

มูลค่าประกันภัยดังกล่าวมีมูลค่าเท่ากับมูลค่าทางบัญชีของดาวเทียม ณ ระยะเวลาที่ท�าประกันภัย อย่างไร

ก็ตาม มูลค่าประกันภัยดังกล่าวไม่ครอบคลุมผลเสียหายจากการสูญเสียรายได้ อันสืบเนื่องมาจากการ 

เสียหายของดาวเทียม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท
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ในด้านการส่งสัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์และโทรคมนาคม (Broadcasting and Telecommunications) 
บริษัทมีการติดตามการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการส่งสัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ และจะพิจารณาน�าเทคโนโลยี
ที่มีคุณภาพสูงขึ้นมาใช้ในการด�าเนินงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า

นอกจากนี้ ในส่วนเทคโนโลยีของดาวเทียม Broadband Satellite ปัจจุบันบริษัทได้มีนโยบาย Open 
Platform โดยให้อุปกรณ์ภาคพื้นดินของผู้ผลิตรายอื่นสามารถท�างานร่วมกับดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) 
ได้ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้ระบบและอุปกรณ์ภาคพื้นดินที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้ามาก
ที่สุด โดยบริษัทจะตรวจสอบและคัดเลือกระบบและอุปกรณ์ภาคพื้นดินที่มีประสิทธิภาพและความเชื่อถือ
ได้สูง ซึ่งเป็นไปตามแผนธุรกิจของดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์)

ความเสี่ยงจากอายุการใช้งานของดาวเทียมสั้นลง

ดาวเทียมทุกดวงมีอายุการใช้งานจ�ากัด โดยเฉลี่ยประมาณ 12 - 16 ปี แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลให้ดาวเทียม
มีอายุการใช้งานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลง เช่น คุณภาพของโครงสร้าง ความแข็งแกร่ง และความทนทานของ
อุปกรณ์ต่างๆ จรวดที่ใช้ส่งดาวเทียม ประสิทธิภาพในการจัดส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร ตลอดทั้งปริมาณการ
ใช้เชื้อเพลิงของดาวเทียมและทักษะความสามารถในการควบคุมดาวเทียมในสภาวการณ์ต่างๆ ดังนั้น บริษัท
อาจสูญเสียลูกค้าและรายได้ หากดาวเทียมของบริษัทมีอายุการใช้งานสั้นกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้ และบริษัท
ไม่สามารถจัดหาหรือส่งดาวเทียมดวงใหม่แทนได้ทันเวลา วิศวกรดาวเทียมของบริษัทจะท�าการประเมิน
อายุดาวเทียมที่เหลือ  และถ้าอายุดาวเทียมใกล้หมดอายุ ก็จะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเรื่อง
งบประมาณ แหล่งเงินทุน และผลตอบแทนจากการลงทุน ในการจัดหาดาวเทียมมาทดแทนดาวเทียมที่
ก�าลังจะหมดอายุลง  

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการจัดการความเสี่ยงจากการที่อายุการใช้งานของดาวเทียมสั้นลง 
บริษัทได้ด�าเนินการจัดการด้านบุคลากรและกระบวนการปฏิบัติงานตามแนวทางในเรื่องความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติงาน และด�าเนินการท�าประกันภัยตามแนวทางที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้อีกด้วย

ความเสี่ยงจากการจองตำาแหน่งวงโคจรดาวเทียมและการประสานงานความถี่

เมื่อบริษัทมีแผนงานในการจัดส่งดาวเทียมขึ้นไปในต�าแหน่งวงโคจรใหม่ที่บริษัทยังไม่ได้รับสิทธิในการ
ใช้ต�าแหน่งวงโคจร บริษัทจะต้องยื่นขอจองต�าแหน่งวงโคจรกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ  
(International Telecommunications Union หรือ “ITU”) ผ่านหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ  
(Administration of Thailand) และขออนุมัติการใช้สิทธิในการใช้ต�าแหน่งวงโคจร กับหน่วยงานของ
รัฐที่รับผิดชอบ (Administration of Thailand) โดยทั้งนี้หน่วยงานรัฐจะพิจารณาถึงความจ�าเป็นในการ
จัดสรรต�าแหน่งวงโคจร

เนื่องจากต�าแหน่งวงโคจรค้างฟ้าเป็นทรัพยากรที่มีอยู่จ�ากัด การจองต�าแหน่งวงโคจร และการประสานงาน
ความถี่จึงมีความส�าคัญยิ่ง องค์กรของสหประชาชาติที่ท�าหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคมคือ 
ITU ซึ่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก โดยมีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และส�านักงาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นผู้แทนประเทศในการเจรจาประสานงาน โดยผู้ยื่นขอจอง
ต�าแหน่งวงโคจรก่อน จะได้รับการพิจารณาอนุญาตให้ได้รับสิทธิในการใช้ต�าแหน่งดังกล่าวก่อน  และผู้
ได้รับสิทธิจะต้องส่งดาวเทียมขึ้นสู ่วงโคจรในต�าแหน่งที่ได้สิทธิภายใน 7 ปี จากการมีต�าแหน่งวงโคจรที่
จ�ากัดนี้ การประสานงานความถี่จะมีส่วนช่วยในการท�าให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต�าแหน่งวงโคจรเพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันกระบวนการในการประสานงานความถี่มีความยุ่งยากและใช้เวลานานมากขึ้นเนื่องจาก
มีความต้องการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมมากขึ้นท�าให้ดาวเทียมในวงโคจรค้างฟ้ามีจ�านวนมากขึ้นและใกล้
กันมากขึ้น ดังนั้น การก�าจัดหรือลดสัญญาณรบกวนระหว่างกันให้มีน้อยที่สุดอาจส่งผลกระทบท�าให้ต้อง
มีการปรับเปลี่ยนการออกแบบดาวเทียม การปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้บริการหรือการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์รับ 
ภาคพื้นดินให้เหมาะสมกับการใช้งานความถี่ และวงโคจรร่วมกันของดาวเทียมต่างๆ ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าว
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อาจก่อให้เกิดข้อจ�ากัดทางเทคนิคในการให้บริการในบางพื้นที่ หรือในบางช่วงความถี่ ตามผลการประสานงาน
ความถี่ที่ตกลงกันไว้

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานควบคุมดาวเทียม ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความช�านาญ ในด้านการควบคุมและปฏิบัติการ 
ที่ได้รับการอบรมและฝึกงานเป็นระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปี เป็นอย่างน้อย เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงาน
มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี แต่เนื่องจากการปฏิบัติงานควบคุมดาวเทียม จะด�าเนิน
การโดยมนุษย์ จึงมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการส่งสัญญาณติดต่อขึ้นไปบนดาวเทียมเพื่อควบคุมการท�างานของดาวเทียมจึงต้อง
มีการตรวจสอบความถูกต้องของค�าสั่งก่อนที่จะมีการส่งค�าสั่งทุกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดความผิดพลาด 
ในการส่งค�าสั่งเพื่อควบคุมดาวเทียม จะมีขั้นตอนที่เตรียมไว้ล่วงหน้าส�าหรับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

ความเสี่ยงที่ไม่สามารถให้บริการธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง 

บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในการให้บริการธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ Business 
Continuity Management ให้ท�าหน้าที่ประเมินความเสี่ยงที่จะมีผลท�าให้บริษัทไม่สามารถด�าเนินธุรกิจได้
อย่างต่อเนื่อง และก�าหนดแผนควบคุมความเสี่ยงและแนวทางในการลดผลกระทบ โดยการประเมินและ
ควบคุมความเสี่ยงจะมีการทบทวนโดยผู้บริหารเป็นประจ�า

ในส่วนของสถานีควบคุมดาวเทียม นอกจากสถานีหลักที่ใช้ปฏิบัติงานในการควบคุมดาวเทียม บริษัทได้
มีการสร้างสถานีที่สอง เป็นสถานีส�ารองเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกรณีที่สถานีหลักเกิดเหตุขัดข้องและ 
ไม่สามารถใช้งานได้

นอกจากนี้ ในกรณีวิกฤตการณ์อุทกภัยที่เคยเกิดขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันสถานีควบคุมดาวเทียมและ 
สถานีให้บริการแก่ลูกค้า ในส่วนของการขึ้นสัญญาณ บริษัทได้มีการเตรียมการโดยจัดท�าและสร้าง 
รั้วก�าแพงใหม่โดยรอบสถานีทั้งสองสถานีเพื่อป้องกันน�้ าท่วมและอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ 
อุปกรณ์ต่างๆ ในการควบคุมดาวเทียมและให้บริการแก่ลูกค้า รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ระบายน�้าต่างๆ ที่จ�าเป็น

1.2 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงการดาวเทียมไทยคม 6 และโครงการดาวเทียมไทยคม 7

ความล่าช้าและความเสี่ยงในการส่งดาวเทียม (Launch Delay and Failure)

การก่อสร้างและจัดส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรแต่ละครั้งมีกระบวนการในการก่อสร้าง ทดสอบประสิทธิภาพ
ของดาวเทียม และการใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อน ซึ่งอาจจะเกิดความล่าช้าในการก่อสร้างหรือจัดส่งดาวเทียม 
หรือผิดพลาดขึ้นในขณะจัดส่งดาวเทียมสู่วงโคจรหรือแม้แต่เมื่อส่งขึ้นสู ่ห้วงอวกาศแล้วก็ยังมีความเสี่ยงที่
ดาวเทียมอาจจะไม่เข้าสู่ต�าแหน่งที่ก�าหนด หรือ อาจต้องใช้พลังงานในการขับเคลื่อนดาวเทียมเข้าสู่ต�าแหน่ง
วงโคจรมากกว่าที่ประมาณไว้ ซึ่งอาจจะท�าให้อายุการใช้งานของดาวเทียมลดลง หรือ ในบางกรณีอาจท�าให้
ดาวเทียมเสียหายจนไม่สามารถท�างานได้ หรือเสียหายบางส่วนท�าให้ไม่สามารถท�างานได้เต็มประสิทธิภาพ 

หากเกิดความล่าช้าในการก่อสร้าง จัดส่งดาวเทียม หรือ ผิดพลาดในการจัดส่งดาวเทียม จะก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อแผนการตลาดของบริษัท การสูญเสียรายได้จากการให้บริการดาวเทียมไทยคม 6 และดาวเทียมไทยคม 
7 ประกอบกับการก่อสร้างดาวเทียมดวงใหม่เพื่อทดแทน รวมไปถึงการจัดส่งดาวเทียมสู่วงโคจรจะใช้ระยะ
เวลาอย่างต�่าประมาณ 24 - 30 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของดาวเทียม อย่างไรก็ตาม 
บริษัทได้มีการติดตามการสร้างดาวเทียมกับบริษัทผู ้ผลิตดาวเทียมและบริษัทผู ้ให้บริการจัดส่งดาวเทียม
อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การจัดส่งดาวเทียมเป็นไปตามเวลาที่ก�าหนดและในการออกแบบและก่อสร้างดาวเทียม
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของดาวเทียมส่วนใหญ่จะมีชุดอุปกรณ์ส�ารองอยู่เพื่อรองรับกรณีที่มีชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ใด
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ช�ารุดบกพร่อง และในการประกอบชิ้นส่วนของดาวเทียมจะมีการทดสอบการท�างานต่างๆ อย่างละเอียด
ถี่ถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่าดาวเทียมนั้นสามารถท�างานได้เป็นปกติเมื่อถูกยิงขึ้นสู่ห้วงอวกาศ นอกจากนี้ บริษัท
ได้จัดท�าประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายตลอดขั้นตอนการส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร ซึ่งหากมีความเสียหาย
เกิดขึ้นบริษัทจะได้รับชดเชยเป็นมูลค่าที่ครอบคลุมการจัดสร้างและจัดส่งดาวเทียมดวงใหม่ขึ้นสู่วงโคจร  

1.3 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของรัฐบาล 

บริษัทก่อตั้งและจดทะเบียนในประเทศไทยและด�าเนินการให้บริการด้านโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมภายใต้
สัญญาด�าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ซึ่งบริษัทอาจจะมีความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจจากการ
แข่งขันที่สูงขึ้นอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ในการประกอบกิจการโทรคมนาคม
ผ่านดาวเทียมสื่อสาร  และนโยบายของรัฐบาลในด้านการเปิดเสรีภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคม นอกจากนี้ 
การเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของรัฐบาลในเรื่องอื่นๆ นั้น อาจจะส่งผล 
กระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินงานของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม

สัญญาด�าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ มีอายุสัญญาจนถึงปี พ.ศ. 2564 การเปลี่ยนแปลง
ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง อาจมีผลให้ไม่สามารถต่ออายุการให้
บริการภายใต้สัญญาฯ เดิมได้ภายหลังจากสัญญาฯหมดอายุลง และบริษัทจะด�าเนินการเพื่อให้ได้รับอนุญาต
ในการด�าเนินธุรกิจต่อไปภายหลังจากสัญญาฯ หมดอายุ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจจะท�าให้
เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ที่เป็นคู่แข่งทางการค้าของบริษัทได้ในอนาคต

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 บริษัทได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภท 
ที่สาม1 จาก  กสทช.  เพื่อให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียม  โดยใบอนุญาตดังกล่าวมีอายุ 20 ปี ซึ่งบริษัท
จะต้องด�าเนินการตามข้อก�าหนดของการอนุญาตดังกล่าวต่อไป รวมถึงจะต้องติดตามความเปลี่ยนแปลง
หรือข้อก�าหนดอื่นๆ ที่อาจจะมีเพิ่มเติมขึ้นในอนาคต  

นอกจากการอนุญาตในส่วนของกิจการโทรคมนาคม (Telecommunications) แล้ว บริษัทยังจะต้อง
ติดตามความเปลี่ยนแปลงและข้อก�าหนดต่างๆ ของการอนุญาตในกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ (Broadcasting) ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการให้บริการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของบริษัทด้วย

ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกำาหนดในแต่ละประเทศที่บริษัทเข้าไปประกอบธุรกิจ

ในปัจจุบัน กระแสโลกาภิวัฒน์ซึ่งสนับสนุนให้มีการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจและการค้า ได้ช่วยให้บริษัทสามารถ
เข้าไปประกอบธุรกิจให้บริการโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมในประเทศต่างๆ ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม 
การเข้าไปประกอบธุรกิจในแต่ละประเทศนั้น บริษัทจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ 
นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโทรคมนาคมผ่าน
ดาวเทียมของประเทศนั้นๆ ด้วย เนื่องจากอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมอยู่ภายใต้การ
ควบคุมที่เข้มงวด การแก้ไขกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโทรคมนาคมในแต่ละประเทศ 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในนโยบายของรัฐบาลของประเทศต่างๆ ในการสนับสนุนหรืออุดหนุนอุตสาหกรรม

1 ใบอนุญาตแบบที่สาม ได้แก่ ใบอนุญาตส�าหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นการประกอบกิจการ 
ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่บุคคลทั่วไปจ�านวนมาก หรืออาจมีผลกระทบโดยนัยส�าคัญต่อการแข่งขันโดยเสรี 
อย่างเป็นธรรม หรืออาจกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ หรือมีเหตุจ�าเป็นต้องคุ้มครองผู้บริโภคเป็นพิเศษ
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โทรคมนาคมดาวเทียม อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถได้รับหรือด�ารงไว้ซึ่งการอนุญาตในการประกอบธุรกิจ
หรือการด�าเนินการให้เป็นไปตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท  นอกจากนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบาย
หรือกฎเกณฑ์ในข้อตกลงระหว่างประเทศของ ITU ข้อตกลงในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก และประเทศอื่น
ที่บริษัทให้บริการอาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด�าเนินงาน 
และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ต้นทุนใน
การด�าเนินงานเพิ่มสูงขึ้นหรือเพิ่มข้อจ�ากัดในการประกอบธุรกิจของบริษัท นอกจากปัจจัยที่ได้กล่าวมา
ข้างต้น บริษัทยังมีความเสี่ยงทางภาษีที่อาจเกิดขึ้นจากการตีความและกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีอากรของ
แต่ละประเทศที่แตกต่างกัน 

ทั้งนี้ ในการประกอบธุรกิจในต่างประเทศ บริษัทได้ใช้ความระมัดระวังอย่างมากในอันที่จะปฏิบัติตาม
กฎหมายของแต่ละประเทศที่บริษัทเข้าไปประกอบธุรกิจให้บริการอยู ่ รวมถึงนโยบายหรือกฎเกณฑ์ใน 
ข้อตกลงระหว่างประเทศและของประเทศอื่นที่บริษัทให้บริการ และในกรณีที่จ� าเป ็น บริษัทจะขอ 
ค�าปรึกษาจากส�านักงานกฎหมายในประเทศต่างๆ เหล่านั้น ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเรื่องดังกล่าว 
เพื่อให้ค�าแนะน�าและ/หรือเพื่อช่วยด�าเนินการให้บริษัทสามารถด�าเนินการและปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆ 
ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ความเสี่ยงจากการที่รายได้หลักของบริษัทขึ้นอยู่กับการให้บริการแก่ลูกค้าหลักเพียงน้อยราย

รายได้หลักของบริษัทขึ้นอยู่กับการให้บริการแก่ลูกค้าหลักเพียงน้อยรายซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบธุรกิจ
การสือ่สารโทรคมนาคมและการสือ่สารโทรทศัน์ โดยในปี 2555 บรษิทัมรีายได้จากการให้บรกิารแก่ลกูค้ารายใหญ่
สุดสามรายแรกคิดเป็นร้อยละ 28 ของรายได้จากการขายและบริการ ตามงบการเงินรวมของบริษัท 

หากลูกค้าหลักรายใดรายหนึ่งประสบปัญหาด้านการเงิน หรือได้รับการติดต่อจากผู้ประกอบการดาวเทียม
รายอื่น ลูกค้าหลักรายดังกล่าวอาจยกเลิกสัญญา หรือไม่ต่อสัญญากับบริษัท ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางลบต่อผลประกอบการของบริษัท เนื่องจากบริษัทต้องใช้เวลาในการหาลูกค้ารายใหม่มาทดแทน 
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาลูกค้าหลักของบริษัทได้ช�าระค่าบริการอย่างสม�่าเสมอโดยเฉพาะลูกค้าด้านการ
สื่อสารโทรทัศน์ เนื่องมาจากลูกค้ามีความจ�าเป็นต้องใช้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมเพื่อออกอากาศ
รายการโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การเปลี่ยนไปใช้ดาวเทียมดวงอื่นจะท�าให้มีต้นทุนและความ 
ยุ่งยากในการปรับเปลี่ยนแนวรับของจานดาวเทียม ซึ่งเป็นข้อจ�ากัดประการส�าคัญหากลูกค้าจะเปลี่ยนไป
ใช้ดาวเทียมของผู้ให้บริการรายอื่น

บริษัทได้ลงนามในสัญญาให้บริการระยะยาวกับลูกค้าหลัก โดยเน้นคุณภาพการให้บริการที่ดี รวมทั้งการน�า
เสนอรูปแบบบริการทางเทคนิคและทางธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
เพื่อช่วยให้ธุรกิจของลูกค้าเติบโต นอกจากนี้ บริษัทได้รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างสม�า่เสมอเพื่อ
สร้างความพึงพอใจและความร่วมมืออันดีระหว่างกัน

ความเสี่ยงด้านการตลาดของบริการดาวเทียม

ในธุรกิจดาวเทียมแบบทั่วไป (Conventional Satellite) บริษัทคาดว่าจะมีความเสี่ยงด้านการตลาดอยู่ใน
ระดับต�่า เนื่องจากปัจจุบันมีลูกค้าใช้บริการดาวเทียมไทยคม 5 เต็มปริมาณช่องสัญญาณดาวเทียม ในขณะที่
ยังคงมีความต้องการใช้บริการดาวเทียมด้านการสื่อสารโทรทัศน์สูงในภูมิภาค ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2555 มี
ลูกค้าจองการใช้งานล่วงหน้าดาวเทียมไทยคม 6 แล้วร้อยละ 38 ของปริมาณช่องสัญญาณดาวเทียมทั้งหมด 
โดยที่บริษัทคาดว่าจะยังคงมีลูกค้าเข้ามาจองการใช้งานล่วงหน้าดาวเทียมไทยคม 6 และดาวเทียมไทยคม 7 
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2556 ในขณะที่การเติบโตในธุรกิจ Broadband Satellite หรือดาวเทียมไทยคม 4  
(ไอพีสตาร์) จะขึ้นอยู ่กับการเติบโตของความต้องการส�าหรับการสื่อสารด้วย Internet Protocol (IP) 
และการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในกรณีที่ความต้องการดังกล่าวไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจมี 
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ผลกระทบต่อผลประกอบการและกระแสเงินสดของบริษัทหรือความสามารถในการช�าระหนี้ของบริษัทใน
อนาคต อย่างไรก็ตามบริษัทเน้นด�าเนินกลยุทธ์ที่ส�าคัญ เช่น การแบ่งส่วนตลาด การเปิดให้บริการส�าหรับ
อุปกรณ์ของผู้ผลิตรายอื่นสามารถท�างานร่วมกับดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) และการให้บริการแบบ
ครบวงจร เพื่อช่วยกระตุ้นปริมาณความต้องการดังกล่าวในแต่ละประเทศ

ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สำาคัญจากผู้ประกอบการธุรกิจดาวเทียมรายอื่น ผู้ประกอบธุรกิจ

ด้านโครงข่ายภาคพื้นดิน

ปัจจุบัน บริษัทเป็นผู ้ประกอบธุรกิจดาวเทียมเพียงแห่งเดียวในประเทศ ในขณะที่ดาวเทียมไทยคม 4  
(ไอพีสตาร์) เป็นดาวเทียมบรอดแบนด์เพียงรายเดียวที่ให้บริการในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก อย่างไรก็ดี  
อาจมีการออกใบอนุญาตในการประกอบกิจการดาวเทียมให้กับผู้ประกอบการรายอื่นในอนาคต คู่แข่งรายใหญ่ 
ในภูมิภาคของบริษัท ได้แก่ AsiaSat, Intelsat, Apstar, SES Astra, ABS และ Measat ซึ่งผู้ประกอบการ  
ดังกล่าวบางรายมีพื้นที่ให้บริการกว้างกว่าและมีแหล่งเงินทุนมากกว่าบริษัท นอกจากนี้ ในอนาคตอาจ
จะมีดาวเทียมบรอดแบนด์ดวงใหม่เข้ามาให้บริการในภูมิภาค ปัจจัยดังกล่าวจะท�าให้การแข่งขันในการ
ประกอบธุรกิจเข้มข้นขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อจ�ากัดในการก�าหนดราคาค่าบริการ และอาจก่อให้เกิด 
ผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท

อนึ่ง บริษัทยังแข่งขันกับผู้ด�าเนินการธุรกิจเครือข่ายภาคพื้นดินและเครือข่ายไร้สาย เช่น เคเบิลใยแก้วน�าแสง 
DSL เครือข่าย WiMAX เครือข่าย 4G LTE เครือข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินทั้งในระบบอนาล็อกและดิจิตอล 
เครือข่ายเคเบิลทีวี และอื่นๆ การให้บริการโดยใช้เครือข่ายภาคพื้นดินในเขตชุมชนเมืองที่มีการพัฒนาและ
วางระบบเครือข่ายภาคพื้นดินแล้วนั้น จะมีค่าบริการที่ต�่ากว่าการให้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียม อาจจะ
ส่งผลให้ลูกค้าผู ้รับบริการของบริษัทเปลี่ยนไปใช้บริการของผู้ประกอบการดังกล่าว และอาจท�าให้บริษัท
ประสบปัญหาในการรักษาหรือหาลูกค้าเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม การบริการสื่อสารผ่านดาวเทียมสามารถให้
บริการด้วยค่าบริการที่ต�่ากว่าและเข้าถึงได้รวดเร็วกว่าส�าหรับการให้บริการแก่ลูกค้าที่อยู ่ห่างไกลและอยู่
กระจายกันเป็นบริเวณกว้าง รวมทั้งการสื่อสารในภาวะฉุกเฉินต่างๆ นอกจากนั้น การบริการสื่อสารผ่าน
ดาวเทียมยังช่วยเสริมการขยายเครือข่ายภาคพื้นดินในการเชื่อมต่อเครือข่ายภาคพื้นดินในแต่ละภูมิภาค 
รวมถึงการเป็นระบบส�ารองของเครือข่ายภาคพื้นดินอีกด้วย ตัวอย่างเช่น สถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอลอาจใช้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมในการขยายและเชื่อมต่อเครือข่ายภาคพื้นดินให้ครอบคลุมพื้นที่
ให้บริการทั่วประเทศ เป็นต้น

ความเสี่ยงจากการที่ถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติผิดสัญญาดำาเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ

ตามที่บริษัทด�าเนินธุรกิจดาวเทียมภายใต้สัญญาด�าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ บริษัท
อาจถูกยกเลิกสัญญาได้ หากมีการปฏิบัติผิดข้อสัญญาข้อใดข้อหนึ่งซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี 
นัยส�าคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด�าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจ สืบเนื่องจากความจ�าเป็นที่
บริษัทต้องท�าการเพิ่มทุนโดยออกหุ้นใหม่เพื่อจ�าหน่ายแก่บุคคลทั่วไปเมื่อปี 2548 ซึ่งท�าให้สัดส่วนการถือหุ้น
ของ บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น ลดลงน้อยกว่าร้อยละ 51 (ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สัญญาด�าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสาร
ภายในประเทศก�าหนดให้ บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น ต้องด�ารงไว้) บริษัทจึงได้เจรจากับกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (“กระทรวงฯ”) ในเรื่องนี้และได้มีการแก้ไขสัญญาด�าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสาร
ภายในประเทศ ในปี 2547 เพื่อลดข้อก�าหนดสัดส่วน การถือหุ้นของ บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น ในบริษัท จาก
เดิมร้อยละ 51 เหลือเพียงร้อยละ 40 และ กระทรวงฯ ได้ส่งเรื่องให้ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อ 
น�าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา แต่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งกลับมาว่าเรื่องนี้ไม่จ�าเป็นต้องเสนอ 
คณะรัฐมนตรีพิจารณา ต่อมาได้มีการตีความเกี่ยวกับสัญญาด�าเนินกิจการอื่นว่าตามพระราชบัญญัติการ 
ให้เอกชนเข้าร่วมงานในกิจการของรัฐ การแก้ไขสัญญาอนุญาตให้ด�าเนินกิจการจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี การแก้ไขสัญญาอนุญาตให้ด�าเนินกิจการเพื่อลดสัดส่วนการถือหุ้นของบมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น  
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อาจเป็นโมฆะ และบริษัทอาจปฏิบัติผิดข้อสัญญาเดิมก่อนที่จะมีการแก้ไข กระทรวงฯ ได้ขอให้คณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนี้แล้วซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้แจ้งว่าเนื่องจากประเด็นที่กระทรวงฯ  
ขอหารือมานั้นเป็นเรื่องที่อยู ่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ้ด� ารงต�าแหน่ง 
ทางการเมือง ที่อัยการสูงสุดเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงไม่ให้ 
ความเห็นและไม่รับไว้พิจารณา หลังจากที่ศาลฎีกาฯ ได้มีค�าตัดสินเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 แล้ว  
กระทรวงฯ ได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการประสานงานการก�ากับดูแลและติดตามผลการด�าเนินงานตามสัญญา
ด�าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ (คณะกรรมการประสานงานฯ) พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการ
ประสานงานฯ (โดยเสียงข้างมาก) ได้มีความเห็นให้กระทรวงฯ เสนอเรื่องนี้ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณามีมติ
ให้บริษัทแก้ไข โดยให้ บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น ด�าเนินการให้มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51  
เช่นเดิม เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 กระทรวงฯ ได้ส่งหนังสือถึงบริษัทให้บริษัทปฏิบัติตามแนวทางตาม
ความเห็นของคณะกรรมการประสานงานฯ ซึ่งบริษัทได้มีหนังสือถึงกระทรวงเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554 
ชี้แจงว่าบริษัทได้ด�าเนินการถูกต้องตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญา และการด�าเนินการของบริษัทก็ได้รับการ
อนุมัติจากกระทรวงก่อนทุกครั้ง หากกระทรวงฯ เห็นว่าบริษัทกระท�าการไม่ชอบด้วยสัญญาหรือกฎหมายใน
เรือ่งใด ขอให้แจ้งให้บริษัท โดยเมื่อบริษัทได้รับทราบเหตุดังกล่าว บริษัทยินดีจะพิจารณาร่วมกันด�าเนินการ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายต่อไป 

ความเสี่ยงจากความไม่ชัดเจนในการตีความให้ปฏิบัติตามสัญญาดำาเนินกิจการดาวเทียมสื่อสาร

ภายในประเทศ

ข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับดำวเทียมส�ำรอง 

ภายใต้สัญญาด�าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ บริษัทมีหน้าที่จัดให้มีดาวเทียมส�ารองส�าหรับ
ดาวเทียมหลักทุกดวงที่บริษัทได้จัดส่งขึ้นสู่วงโคจรแล้ว เนื่องจากดาวเทียมไอพีสตาร์ซึ่งบริษัทได้ขออนุมัติ 
ส่งเข้าสู่วงโคจรเป็นดาวเทียมส�ารองไม่ได้มีรายละเอียดลักษณะเฉพาะ (Specification) เหมือนกับดาวเทียม
ไทยคม 3 ทุกประการท�าให้มีข้อสงสัยว่าดาวเทียมไอพีสตาร์สามารถเป็นดาวเทียมส�ารองของดาวเทียม 
ไทยคม 3 ได้หรือไม่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (“กระทรวงฯ”) ได้ขอให้คณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนี้ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้แจ้งว่าเนื่องจากประเด็นที่กระทรวงฯ  
ขอหารือมานั้นเป็นเรื่องที่อยู ่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ้ด� ารงต�าแหน่ง 
ทางการเมือง ที่อัยการสูงสุดเป็นโจทย์ยื่นฟ้อง พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงไม่ให้ 
ความเห็นและไม่รับไว้พิจารณา 

หลังจากที่ศาลฎีกาฯ ได้มีค�าตัดสินเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 แล้วว่าดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) 
ไม่สามารถเป็นดาวเทียมส�ารองของดาวเทียมไทยคม 3 ได้ และ ดาวเทียมไทย 4 (ไอพีสตาร์) เป็นดาวเทียม
ที่มีคุณสมบัติและวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการต่างประเทศเป็นส�าคัญจึงไม่ใช่ดาวเทียมตามสัญญาด�าเนิน
กิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ กระทรวงฯ ได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการประสานงานฯ พิจารณา 
ซึ่งคณะกรรมการประสานงานฯ ได้มีความเห็นว่า กระทรวงฯ ควรแจ้งให้บริษัทด�าเนินการจัดให้มีดาวเทียม
ส�ารองของดาวเทียมไทยคม 3 ให้เป็นไปตามสัญญาด�าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ และควร
เสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาแนวทางด�าเนินการเรื่องดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) เพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมแก่ทั้งบริษัทและกระทรวงฯ และให้สอดคล้องกับค�าพิพากษาของศาลฎีกา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 
2554 กระทรวงฯ ได้ส่งหนังสือถึงบริษัทให้บริษัทปฏิบัติตามแนวทางตามความเห็นของคณะกรรมการ 
ประสานงานฯ ซึ่งบริษัทได้มีหนังสือถึงกระทรวงเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554 ชี้แจงว่าบริษัทได้ด�าเนินการ
ถูกต้องตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญา และการด�าเนินการของบริษัทก็ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงก่อนทุกครั้ง 
หากกระทรวงฯ เห็นว่าบริษัทกระท�าการไม่ชอบด้วยสัญญาหรือกฎหมายในเรื่องใด ขอให้แจ้งต่อบริษัท โดย
เมื่อบริษัทได้รับทราบเหตุดังกล่าว บริษัทยินดีจะพิจารณาร่วมกันด�าเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย 
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ต่อไป ต่อมาบริษัทได้มีหนังสือขอความเห็นชอบจากกระทรวงฯ ในการจัดสร้างและจัดส่งดาวเทียมไทยคม 6 
เพื่อเป็นดาวเทียมส�ารองเพิ่มเติมของดาวเทียมไทยคม 3 และกระทรวงฯ ก็ได้ให้ความเห็นชอบให้บริษัท 
จัดสร้างและจัดส่งดาวเทียมไทยคม 6 ส�าหรับดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) นั้น กระทรวงฯ อยู่ในระหว่าง
การพิจารณาและบริษัทได้ด�าเนินการติดตามประสานงานกับกระทรวงฯ อยู่อย่างต่อเนื่อง

ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับกำรประกันภัย 

จากการที่ดาวเทียมไทยคม 3 ได้รับความเสียหายนั้น บริษัทได้รับค่าสินไหมทดแทนประมาณ 33.0 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ซึ่งบริษัทได้น�าฝากเงินจ�านวนดังกล่าวไว้ในบัญชีรักษาทรัพย์สิน (Escrow Account) ซึ่ง
อยู ่นอกประเทศไทย และบริษัทได้ใช้เงินค่าสินไหมทดแทนทั้งจ�านวนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบางส่วนส�าหรับ
การก่อสร้างและการจัดส่งดาวเทียมไทยคม 5 และส�าหรับการเช่าช่องสัญญาณจากดาวเทียมอื่นเป็นการ
ชั่วคราว อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ก�าหนดว่าบรรดาเงินที่หน่วยงาน
ราชการได้รับจะต้องน�าส่งให้แก่กระทรวงการคลัง เนื่องจากตามกรมธรรม์ประกันภัย กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู ้รับผลประโยชน์ร่วมกับบริษัท จึงมีข้อสงสัยว่าการน�าฝากเงินค่าสินไหม
ทดแทนไว้ในบัญชีรักษาทรัพย์สิน (Escrow Account) ซึ่งอยู่นอกประเทศไทยอาจเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็น
ไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 กระทรวงฯ ได้ขอให้คณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนี้ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้แจ้งว่า เนื่องจากประเด็นที่กระทรวงฯ  
ขอหารือมานั้นเป็นเรื่องที่อยู ่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทาง 
การเมืองที่อัยการสูงสุดเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงไม่ให้ 
ความเห็นและไม่รับไว้พิจารณา

หลังจากที่ศาลฎีกาฯ ได้มีค�าตัดสินเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ว่า การอนุมัติให้บริษัทน�าเงินค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายของดาวเทียมไทยคม 3 บางส่วนจ�านวน 6.7 ล้านเหรียญสหรัฐไปเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียมของต่างประเทศมาให้บริการก่อนมีการจัดสร้างดาวเทียมไทยคม 5 นั้นเป็นการกระท�าที่ไม่ชอบ 
กระทรวงฯ ได้เสนอเรื่องนี้ให้คณะกรรมการประสานงานฯ พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการประสานงานฯ ได้
มีความเห็นว่า กระทรวงฯ ควรแจ้งให้บริษัทส่งคืนเงินจ�านวน 6.7 ล้านเหรียญสหรัฐที่บริษัทน�าไปใช้เช่า 
ช่องสัญญาณดาวเทียมของต่างประเทศมาให้บริการให้กระทรวงฯ และหากบริษัทประสงค์จะได้รับเงิน
จ�านวนดังกล่าวเพื่อน�าไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของค่าจัดสร้างและจัดส่งดาวเทียมไทยคม 5 ซึ่งมาทดแทนดาวเทียม
ไทยคม 3 ที่เสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้และปลดระวางไปแล้ว ก็ให้บริษัทท�าเรื่องเข้ามาที่กระทรวงฯ 
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 กระทรวงฯ ได้ส่งหนังสือถึงบริษัทให้บริษัทปฏิบัติตามแนวทางตามความเห็น
ของคณะกรรมการประสานงานฯ ซึ่งบริษัทได้มีหนังสือถึงกระทรวงเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554 ชี้แจงว่า
บริษัทได้ด�าเนินการถูกต้องตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญา และการด�าเนินการของบริษัทก็ได้รับการอนุมัติจาก
กระทรวงก่อนทุกครั้ง หากกระทรวงฯ เห็นว่าบริษัทกระท�าการไม่ชอบด้วยสัญญาหรือกฎหมายในเรื่องใด 
ขอให้แจ้งให้บริษัทโดยเมื่อบริษัทได้รับทราบเหตุดังกล่าว บริษัทยินดีจะพิจารณาร่วมกันด�าเนินการเพื่อให้
เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายต่อไป ขณะนี้เรื่องอยู่ในระหว่างการพิจารณาของกระทรวงฯ และบริษัทได้ด�าเนิน
การติดตามประสานงานกับกระทรวงฯอยู่อย่างต่อเนื่อง

การด�าเนินการที่อาจเกิดขึ้นจากหน่วยงานของรัฐอันเนื่องมาจากค�าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง ในคดียึดทรัพย์ของอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553

ค�าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553  
มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอยู่บางประการ แต่ในทุกประการนั้นค�าพิพากษาก็จ�ากัดผลอยู่แต่เฉพาะในประเด็น
ที่ว่าทรัพย์สินบางส่วนของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองนั้นเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่สมควร สืบเนื่องมา
จากการปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อ�านาจในต�าแหน่งหน้าที่เท่านั้น โดยค�าพิพากษาของศาลฎีกามิได้มีการวินิจฉัย
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ถึงผลหรือความสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ของสิ่งต่างๆ ที่ได้เกิดขึ้นหรือได้ด�าเนินการไปแล้วนั้น และมิได้มี 
ค�าสั่งให้บริษัทหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต้องไปด�าเนินการใดๆ 

กระทรวงฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขึ้นมาเพื่อท�าการพิจารณาว่าจากค�าพิพากษาของ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของนักการเมือง บริษัทได้กระท�าการอันไม่เป็นไปตามสัญญาด�าเนินกิจการดาวเทียม
สื่อสารภายในประเทศ หรือไม่ เพียงใด คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้มีความเห็นสรุปได้ว่า 

(i) ดาวเทียมไทยคม  4 (ไอพีสตาร์) ไม่ใช่ดาวเทียมส�ารองของดาวเทียมไทยคม 3 ดังนั้นบริษัทจะต้องจัด
ให้มีดาวเทียมส�ารองของดาวเทียมไทยคม 3 

(ii) ดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) มีคุณสมบัติและวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการต่างประเทศเป็นหลัก จึง
ไม่ใช่ดาวเทียมตามสัญญาด�าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ  

(iii) การลดสัดส่วนการถือหุ้นของ บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น ในบริษัทจากร้อยละ 51 เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
40 นั้นไม่ชอบเพราะเป็นการแก้ไขสัญญาด�าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ในสาระส�าคัญซึ่ง
จ�าเป็นจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

(iv) การอนุมัติให้บริษัทน�าเงินค่าสินไหมทดแทนความเสียหายของดาวเทียมไทยคม 3 บางส่วนจ�านวน 6.7 
ล้านเหรียญสหรัฐ ไปเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมของต่างประเทศมาให้บริการก่อนมีการจัดสร้างดาวเทียม
ไทยคม 5 นั้นเป็นการกระท�าที่ไม่ชอบ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ได้มีค�าสั่งให้คณะกรรมการประสานงานฯ พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งคณะกรรมการประสานงานฯ พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน 
ข้อเท็จจริง ซึ่งคณะกรรมการประสานงานฯ โดยเสียงข้างมาก (ประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ) ก็เห็นด้วย
กับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและมีข้อเสนอว่า 

(i) กระทรวงฯ ควรแจ้งให้บริษัทด�าเนินการจัดให้มีดาวเทียมส�ารองของดาวเทียมไทยคม 3 ให้เป็นไปตาม
สัญญาด�าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ  

(ii) กระทรวงฯ ควรเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาแนวทางด�าเนินการเรื่องดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) 
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทั้งบริษัท และกระทรวงฯ และให้สอดคล้องกับค�าพิพากษาของศาลฎีกา 

(iii) กระทรวงฯ ควรน�าเสนอการแก้ไขสัญญาด�าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ เพื่อลดสัดส่วน
การถือหุ้นของ บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น ในบริษัท จากไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา 

(iv) กระทรวงฯ ควรแจ้งให้บริษัท ส่งคืนเงินจ�านวน 6.7 ล้านเหรียญสหรัฐที่บริษัทน�าไปใช้เช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียมของต่างประเทศมาให้บริการให้กระทรวงฯ และหากบริษัทประสงค์จะได้รับเงินจ�านวนดังกล่าว
เพื่อน�าไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของค่าจัดสร้างและจัดส่งดาวเทียมไทยคม 5 ซึ่งมาทดแทนดาวเทียมไทยคม 3 ที่
เสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้และปลดระวางไปแล้ว ก็ให้บริษัทท�าเรื่องเข้ามาที่กระทรวงฯ คณะกรรมการ
ประสานงานฯ ได้เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ไปตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2553 

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 กระทรวงฯ ได้ส่งหนังสือถึงบริษัทให้บริษัทปฏิบัติตามแนวทางตามความเห็น
ของคณะกรรมการประสานงานฯ ซึ่งบริษัทได้มีหนังสือถึงกระทรวงเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554 ชี้แจงว่า
บริษัทได้ด�าเนินการถูกต้องตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญา และการด�าเนินการของบริษัทก็ได้รับการอนุมัติจาก
กระทรวงก่อนทุกครั้ง หากกระทรวงฯ เห็นว่าบริษัทกระท�าการไม่ชอบด้วยสัญญาหรือกฎหมายในเรื่องใด 
ขอให้แจ้งให้บริษัท โดยเมื่อบริษัทได้รับทราบเหตุดังกล่าว บริษัทยินดีจะพิจารณาร่วมกันด�าเนินการเพื่อ
ให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายต่อไป 
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อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อว่าสิ่งที่บริษัทได้ด�าเนินการไปทั้งหมดก็เป็นไปตามหลักปฏิบัติภายใต้กฎหมายหรือ
สัญญาที่มีอยู ่ด้วยความสุจริต ส่วนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจะด�าเนินการในเรื่องนี้ต่อไปอย่างไรหรือ
ไม่นั้น ขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปใดๆ มายังบริษัทแต่ทีมงานกฎหมายของบริษัทได้ศึกษาเรื่องนี้แล้วและเห็น
ว่าการด�าเนินการใดๆ ต่อไปของผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทนั้นจะต้องเป็นไปตาม
กระบวนการทางสัญญา กฎหมาย และหลักความยุติธรรม มีขั้นมีตอนไม่สามารถด�าเนินการใดๆ ไปโดย
รวบรัดหรือกระท�าโดยพลการแต่เพียงฝ่ายเดียว  ซึ่งบริษัทมีสิทธิโดยชอบตามกฎหมายและสัญญาที่จะพิสูจน์
ข้อเท็จจริงและความสุจริตในส่วนของตน อันจะเป็นผลให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้สุจริตทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
ขณะนี้ อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกระทรวงฯ และหน่วยราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม บริษัท 
ได้ด�าเนินการติดตามประสานงานกับกระทรวงฯ อยู่อย่างต่อเนื่อง

ความเสีย่งจากคดคีวามทีบ่รษิทัมไิด้เป็นคูก่รณอีาจส่งผลให้มกีารเพกิถอนสญัญาอนญุาตให้ดำาเนนิ

การธุรกิจดาวเทียม 

เมือ่วนัที ่19 เมษายน 2550 นายสพุงษ์  ลิม้ธนากลุ ได้ยืน่ฟ้อง กทช. และ กระทรวงเทคโนโลยฯี ต่อศาลปกครองกลาง 
โดยอ้างเหตุเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานทางปกครองละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบบริษัทว่า
ประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ หลังจากที่มีการโอนขายหุ้นของ บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น
ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหม่

ศาลปกครองกลางได้มีค�าสั่งลงวันที่ 28 เมษายน 2552 เรียกให้บริษัทเข้ามาเป็นผู้ถูกฟ้องคดีร่วมโดยก�าหนด
ให้บริษัทเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 และบริษัทได้ยื่นค�าให้การแก้ค�าฟ้องรวมทั้งพยานหลักฐาน ต่อศาลปกครอง
กลางไปแล้ว เมื่อเดือน กรกฎาคม 2552 และเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554 ศาลปกครองกลางได้ตัดสินคดี 
ดังกล่าว โดยพิพากษาให้ยกฟ้อง เนื่องจากบริษัทไม่ใช่คนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ 
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 การที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่ได้ยกเลิกสัญญาสัมปทาน 
กับบริษัทไม่ถือว่าเป็นการละเลยไม่ปฎิบัติหน้าที่แต่อย่างใด ซึ่งนายสุพงษ์ ได้ยื่นอุทธรณ์ค�าพิพากษา
ศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 ซึ่งบริษัทได้ยื่นค�าแก้อุทธรณ์ต่อ 
ศาลปกครองสูงสุดไปแล้วเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา ขณะนี้เรื่องอยู่ในระหว่างการด�าเนินการ
ของศาลปกครองสูงสุด

1.4  ความเสี่ยงอันเกี่ยวข้องกับการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทให้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีการด�าเนินธุรกิจให้บริการโทรศัพท์
ในต่างประเทศ บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการมีรายรับ รายจ่ายเป็นเงินตรา 
ต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดที่บริษัท
ได้รับจากการด�าเนินงานในอนาคต โดยในปี 2555 บริษัทมีสัดส่วนรายได้ที่อิงกับเงินสกุลต่างประเทศ  
อยู่ในอัตราประมาณร้อยละ 89 ของรายได้จากการขายและบริการ กลุ่มบริษัท มีนโยบายในการบริหาร
และป้องกันความเสี่ยง โดยจะพิจารณาจากฐานะสุทธิของรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ โครงสร้าง
รายได้ ค่าใช้จ่าย รวมทั้งกระแสเงินสดของแต่ละบริษัท โดยกลุ่มบริษัทได้ติดตามสภาวะความเปลี่ยนแปลง
ของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างใกล้ชิดและได้ใช้เครื่องมือทางการ
เงินต่างๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ส�าคัญภายหลังจากการ
ป้องกันความเสี่ยงตามงบการเงินรวม จ�านวน 1,310.3 และ 3,791.5 ล้านบาท ตามล�าดับ และ ในปี 2555 
บริษัทมีก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ�านวน 19.6 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการก�าไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง 
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ความเสี่ยงจากผลกระทบของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ (Economic Slowdown)   

การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกอาจส่งผลกระทบท�าให้ปริมาณความต้องการใช้บริการช่องสัญญาณดาวเทียม
ของลูกค้าลดลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบท�าให้ผลการด�าเนินงานของบริษัทไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และ
ภาวะความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งหาก
เกิดภาวะสภาพคล่องตึงตัวจะส่งผลต่อการจัดหาแหล่งเงินทุน และอาจท�าให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัท
สูงขึ้นได้ หากบริษัทมีการขยายการลงทุนและต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มในอนาคต

อย่างไรก็ดี บริษัทได้มีการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อช่วยกระตุ้นปริมาณความต้องการใช้บริการของ
ลูกค้า และกลุ่มบริษัทก็ได้ด�าเนินการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างรัดกุมโดยจัดให้มีแหล่งเงินทุน
ที่หลากหลาย และการด�ารงเงินสดส�ารองส่วนเกินให้เพียงพอต่อการด�าเนินธุรกิจและการลงทุน รวมทั้งยัง
ได้มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเหมาะสม

ความเสี่ยงจากการเก็บหนี้จากลูกค้าล่าช้า

เนื่องจากลูกค้าส่วนหนึ่งของบริษัทอยู ่ในประเทศที่มีนโยบายควบคุมการท�าธุรกรรมเกี่ยวกับเงินตรา 
ต่างประเทศ การโอนเงินตราออกนอกประเทศต้องปฏิบัติตามระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินรวมถึง
การขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้ลูกค้าไม่สามารถช�าระค่าบริการให้แก่บริษัท
ได้ตรงเวลา อาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดหรือความสามารถในการช�าระหนี้ของบริษัทในอนาคตได้ 
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ก�าหนดนโยบายในการบริหารลูกหนี้เพื่อควบคุมการเก็บหนี้จากลูกค้าให้เป็นไปตาม
ก�าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) ได้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้อายุ 3 ปีที่ครบก�าหนด
ไถ่ถอนไป จ�านวน 3,300 ล้านบาท ท�าให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบก�าหนด
ไถ่ถอนอยู่ 1 ชุดคือ หุ้นกู้อายุ 5 ปี จ�านวน 3,700 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ในขณะที่บริษัทมี
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่น�ามาพัฒนาโครงการดาวเทียมไทยคม 6 ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว โดย  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 48 ของเงินกู้ยืมทั้งหมด และบริษัทมีแนวโน้มที่จะมีสัดส่วนเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว
เพิ่มขึ้นจากการเบิกจ่ายเงินกู้ยืมในส่วนที่เหลือทั้งหมดของโครงการดาวเทียมไทยคม 6 ในปี 2556 จาก
การที่บริษัทมีเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวดังกล่าวท�าให้หากมีการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย
จะมีผลกระทบท�าให้เงินกู้ยืมของบริษัทส่วนที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวมีต้นทุนทางการเงินสูงขึ้น และอาจส่ง 
ผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการติดตามภาวะการเคลื่อนไหวของอัตรา
ดอกเบี้ยอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวให้เป็นอัตราคงที่ในเวลาที่เหมาะสม 

ความเสี่ยงที่บริษัทอาจทำาผิดข้อกำาหนดในสัญญาเงินกู้และข้อกำาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของ

ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) มีเงินกู้ยืมประเภทหุ้นกู้จ�านวน 3,700 ล้านบาท  
ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ และบริษัท
ได้มีเงินกู ้ยืมจากสถาบันการเงินที่น�ามาพัฒนาโครงการดาวเทียมไทยคม 6 ประกอบกับบริษัทย่อยของ
บริษัทก็ได้มีการท�าสัญญากู ้เงินจากสถาบันการเงิน  ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
ตามข้อก�าหนดตามสัญญาเงินกู้ด้วย ซึ่งหากบริษัทและบริษัทย่อยไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก�าหนดว่าด้วย
สิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ และข้อก�าหนดตามสัญญากู้เงินได้ จะถือว่าบริษัทผิดสัญญา
กู้ยืมเงิน เจ้าหนี้มีสิทธิระงับการให้กู ้ยืมเงิน เเละถือว่าเงินกู้ทั้งหมดถึงก�าหนดช�าระทันที ซึ่งหากเกิดกรณี
ผิดเงื่อนไขดังกล่าวจะส่งผลต่อสภาพคล่องและฐานะการด�าเนินงานของบริษัทได้  
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1.5 ความเสี่ยงด้านการบริหารและการจัดการ

ความเสี่ยงจากการสูญเสียผู้บริหาร

เนื่องจากการด�าเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีดาวเทียมสื่อสารมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยีดังกล่าวอย่างลึกซึ้ง ซึ่งความสามารถทางเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นปัจจัยที่น�าไปสู่ความ
ส�าเร็จส่วนหนึ่งของบริษัทและปัจจุบันบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถทางเทคโนโลยีสื่อสาร โดยเฉพาะ
ทางด้านสื่อสารดาวเทียมในประเทศมีค่อนข้างจ�ากัด นอกจากนี้ บริษัทมีธุรกิจที่ครอบคลุมในหลายประเทศ  
ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้และความช�านาญในแต่ละพื้นที่ ดังนั้น การสูญเสียผู้บริหารระดับสูง เช่น  
ผู ้บริหารระดับสูงของหน่วยงานวิศวกรรมดาวเทียม หรือขาดบุคลากรที่มีความรู ้ความช�านาญของแต่ละ
พื้นที่ อาจส่งผลเสียต่อการด�าเนินงานของบริษัทได้ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงส่งผู ้บริหารในทุกระดับไปอบรม
และศึกษาดูแลงานด้านต่างประเทศอย่างสม�่าเสมอ รวมถึงการให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม รวมถึง
การวางแนวทางแผนการสืบทอดต�าแหน่งอย่างชัดเจน และก�าหนดกลุ ่มศักยภาพพนักงานที่มีความรู ้ 
ความสามารถอย่างสอดคล้องกับนโยบายทางธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นที่ยอมรับออกมา
ตลอดเวลา บริษัท จึงต้องปรับตัวเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้ เพื่อให้ผู ้ใช้ระบบสารสนเทศ
ของบริษัทมีความพึงพอใจ และเพื่อลดต้นทุนด้านสารสนเทศจากการใช้เทคโนโลยีใหม่นี้ และด้วยธุรกิจ
ของบริษัทครอบคลุมการให้บริการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคโดยมีสาขา ตัวแทนบริษัท และคู่ค้าอยู่ในหลายๆ
ประเทศซึ่งได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท�าให้บริษัทมีความเสี่ยงหาก
ระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศได้รับภัยคุกคาม ซึ่งอาจจะก่อความเสียหายต่อธุรกิจของบริษัทได้  

ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านสารสนเทศ เพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์ 
นโยบาย และกระบวนการในการประเมินและบริหารความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนความเพียงพอของนโยบาย
และระบบการบริหารความเสี่ยงทางด้านสารสนเทศ ( IT Risk ) เป็นประจ�าทุกปี โดยมีการจัดล�าดับความ
เสี่ยง พร้อมทั้งแนวทางและกลยุทธ์ในการบริหาร เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ภายใต้ต้นทุน
ที่เหมาะสม มีการก�าหนดนโยบายและบัญญัติข้อบังคับในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อที่จะลดความ
เสี่ยงจากภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น และมีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะให้ความรู ้อย่างต่อเนื่องแก่พนักงานใน
การใช้ระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศอย่างปลอดภัยและได้ผลสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ 
โดยค�านึงถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวอันชอบธรรมของผู้ใช้ บนพื้นฐานความถูกต้องแม่นย�าของข้อมูล และ
สามารถให้บริการระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศเพื่อใช้ในการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารอย่างสม�่าเสมอถึงสถานะความ
เสี่ยงและการด�าเนินการต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายส�ารองส�าหรับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถให้บริการระบบสารสนเทศ

ความเสี่ยงจากการที่ข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทถูกเปิดเผย

บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกอบธุรกิจให้บริการช่องสัญญาณ
ดาวเทียมซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีในระดับสูง บริษัทจึงมีหน้าที่และมีความจ�าเป็นต้องใช้ความระมัดระวังในการ
เก็บรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทมิให้เผยแพร่ออกไป เพื่อมิให้เกิดผลเสียแก่ธุรกิจของบริษัท และเพื่อ
ไม่ให้เป็นการขัดต่อกฎหมายและระเบียบหรือประกาศที่ออกโดยคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในการนี้บริษัทได้จัดท�าระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของบริษัทและระเบียบว่าด้วย
นโยบายการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท (Information Disclosure Policy) และบริษัทได้จัดให้มีหน่วยงาน
ซึ่งรับผิดชอบในการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
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2.  ความเสี่ยงจากธุรกิจบริการสื่อสารทางโทรศัพท์

2.1  ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและการปฏิบัติงานในธุรกิจโทรศัพท์

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

ธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคมมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจและ
สร้างศักยภาพในการแข่งขัน ธุรกิจที่ไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ด้วยต้นทุนที่สามารถแข่งขัน
ได้จะสูญเสียลูกค้าให้กับคู่แข่ง บริษัทได้ตระหนักถึงความส�าคัญและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีที่มีต่อธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม และได้มีการศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสร้างความ
สามารถในการแข่งขันและเพื่อให้ทัดเทียมกับเทคโนโลยีการสื่อสารในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม การที่วิทยาการ
และการพัฒนาทางเทคโนโลยีในโลกยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อาจท�าให้บริษัทสูญเสียความ
สามารถในการแข่งขัน หรืออาจท�าให้บริษัทต้องใช้ต้นทุนสูงในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับผลการด�าเนินงานของบริษัทในอนาคต 

ความเสี่ยงจากการจัดสรรคลื่นความถี่สำาหรับการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ในการให้บริการสื่อสารโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริษัทจะต้องได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ที่ใช้ในการสื่อสาร จาก
หน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคลื่นความถี่แต่ละคลื่นจะสามารถรองรับจ�านวนผู้ใช้บริการได้จ�ากัด  
ดังนั้น การได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่จึงส่งผลต่อการขยายฐานลูกค้าและความสามารถในการแข่งขัน ซึ่ง
หากในอนาคตมีการพัฒนาการให้บริการในคลื่นความถี่ใหม่ และบริษัทไม่ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่นั้น 
อาจจะส่งผลกระทบกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความเชื่อมั่นว่า
จากประสบการณ์ และศักยภาพในการด�าเนินงานของบริษัทจะช่วยให้บริษัทได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่
หากมีการจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ในอนาคต   

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการสื่อสารทางโทรศัพท์ทั้งบริการโทรศัพท์พื้นฐานและบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
รวมถึงบริการโทรศัพท์ต่างประเทศ และบริการเสริมอื่นๆ ซึ่งเป็นการให้บริการผ่านเครือข่ายโทรคมนาคม
ขนาดใหญ่ และครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้าง จึงมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหาจากการท�างานของอุปกรณ์ 
การท�างานของระบบสื่อสาร หรือระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการท�างานของระบบเครือข่าย 
เช่น การมีปัญหาในการรับส่งสัญญาณ การส่งข้อมูลต่างๆ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อคุณภาพของการให้บริการ
และความเป็นที่นิยมในกลุ่มลูกค้าของบริษัทได้ ซึ่งหลังจากที่มีการควบคุมการแข่งขันทางด้านราคาจาก
ทางกระทรวงไปรษณีย์ โทรคมนาคม และการสื่อสารของประเทศลาว ท�าให้ทุกเครือข่ายผู ้ให้บริการ 
ต ่างมุ ่งไปยังการให้บริการที่ ได ้คุณภาพเพื่อรักษากลุ ่มลูกค ้าของตน รวมทั้งการได ้รับส ่วนแบ่งทาง 
การตลาดเพิ่ม อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดให้มีระบบการตรวจสอบและติดตามการท�างานของระบบเครือข่าย  
ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งมีระบบข้อมูลสนับสนุนการให้บริการ และบริษัทได้มี 
ระบบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผลการลดความเสี่ยงภายใต้ 
การก�ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู ้บริหารของบริษัท ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่าจะท�าให้
โอกาสที่จะเกิดปัญหาจากการท�างานของระบบเครือข่ายลดลง

2.2  ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ

ความเสี่ยงจากการดำาเนินธุรกิจในต่างประเทศ 

การประกอบธุรกิจให้บริการสื่อสารทางโทรศัพท์ในต่างประเทศ บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงในด้าน
เสถียรภาพทางการเมือง เนื่องจากการประกอบธุรกิจในประเทศที่ก�าลังพัฒนานั้นจะมีความเสี่ยงในด้าน
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ความมั่นคงทางการเมืองมากกว่าการประกอบธุรกิจในประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ความ 
ไม่มั่นคงทางการเมืองขึ้นอาจส่งผลกระทบกับรายได้และการประกอบธุรกิจของบริษัทในประเทศนั้นๆ 
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาบริษัทยังไม่เคยได้รับผลกระทบดังกล่าวเนื่องจาก สปป. ลาว ยังคงมีเสถียรภาพ
ทางการเมือง ซึ่งส่งเสริมให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยดี 

ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกำาหนดของรัฐบาล

การประกอบธุรกิจของบริษัท จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดของประเทศที่บริษัทเข้าไปประกอบ
ธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ข้อก�าหนด และการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล อาจ
ส่งผลกระทบในทางลบกับรายได้และการประกอบธุรกิจของบริษัทรวมถึงการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต  
เช่น การเปลี่ยนแปลงกฏเกณฑ์ในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ การจัดสรรคลื่นความถี่ เป็นต้น  
ซึ่งบริษัท ไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ได้ล่วงหน้าว่าการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบ
กับบริษัทในด้านบวกหรือลบ และจะมีผลต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทมากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ตาม บริษัท 
เชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายหรือกฏเกณฑ์ต่างๆ ย่อมเป็นไปตามหลักเหตุผลในการประกอบธุรกิจ 
ประกอบกับในการด�าเนินธุรกิจ การขยายธุรกิจ และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ บริษัทได้ตระหนักและ 
ใช้ความรอบคอบระมัดระวังอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายของแต่ละประเทศ เพื่อเป็น 
การรักษาความสัมพันธ์และเพื่อให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปได้ด้วยดี

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การตลาดและการแข่งขัน

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการสื่อสารทางโทรศัพท์ ใน สปป. ลาว ซึ่งปัจจุบันผู้ใช้โทรศัพท์ในประเทศยัง
มีจ�านวนน้อยเมื่อเทียบกับจ�านวนประชากรทั้งหมด ท�าให้ธุรกิจบริการสื่อสารทางโทรศัพท์มีโอกาสที่จะ
สร้างฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นจากลูกค้ารายใหม่ๆ ประกอบกับ สปป. ลาว มีแนวโน้มที่เศรษฐกิจจะขยายตัวอย่าง 
ต่อเนื่องในอนาคตซึ่งเป็นผลดีจากการเข้ามาลงทุนของต่างชาติ ธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคมจึงมีโอกาส
ที่จะได้รับผลบวกจากการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศไปด้วย ส่งผลให้การแข่งขันในธุรกิจให้บริการ
สื่อสารทางโทรศัพท์ โดยเฉพาะตลาดโทรศัพท์แบบเคลื่อนที่ใน สปป. ลาว จะมีแนวโน้มที่จะแข่งขันกัน
รุนแรงมากขึ้นซึ่งปัจจุบันมีผู ้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน สปป. ลาว จ�านวน 4 ราย

ธุรกิจให้บริการสื่อสารทางโทรศัพท์ช่วงที่ผ่านมาใน สปป. ลาว มีการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารอย่างรวดเร็ว 
โดยมีการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีคุณภาพมาให้บริการกับลูกค้า ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ไม่สามารถตอบ
สนองต่อการแข่งขันได้อย่างรวดเร็ว อาจได้รับผลกระทบทางลบกับการประกอบธุรกิจ 

บริษัทได้ตระหนักถึงภาวะการแข่งขันที่อาจรุนแรงมากขึ้น และได้มุ ่งพัฒนาขยายเครือข่ายและพื้นที่การ
ให้บริการ รวมทั้งคุณภาพของการให้บริการลูกค้า ตลอดจนกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อ
เตรียมพร้อมกับสถานการณ์การแข่งขันในอนาคต 

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการต่อสัญญาเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมในประเทศลาว

การประกอบธุรกิจให้บริการสื่อสารทางโทรศัพท์ใน สปป. ลาว จะครบก�าหนดสัญญาในปี พ.ศ. 2564  
หากบริษัทไม่สามารถเจรจาขอต่อสัญญากับหน่วยงานของรัฐบาลได้ เมื่อครบสัญญาบริษัทจะต้องโอน
หุ้นส่วนของบริษัทในกิจการร่วมค้าให้แก่รัฐบาลของลาวโดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ 
ดังกล่าวขึ้น บริษัทจะสูญเสียรายได้จากการให้บริการสื่อสารทางโทรศัพท์ไปและย่อมมีผลกระทบกับผลการ
ด�าเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพ ความพร้อม และประสบการณ์
ในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมจะส่งเสริมให้บริษัทสามารถต่อสัญญาด�าเนินการเป็นผู ้ให้บริการสื่อสาร 
ทางโทรศัพท์ใน สปป. ลาว ต่อไปได้  
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นายวุฒิ  
อัศวเสริมเจริญ
ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร ด้านการเงิน

นายธีระยุทธ บุญโชติ
ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้อำานวยการอาวุโส
ส่วนงานวัตกรรมเทคโนโลยี

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

คณะอนุกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการกำาหนด
ค่าตอบแทน

นายบุญสิน สุรวัติเสถียร
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการ

ส่วนงานตรวจสอบภายใน

นายเอกชัย ภัคดุรงค์
ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อำานวยการ

ส่วนงานกิจการองค์กร

นายธีรวัฒน์ กุสลางกูรวัฒน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการ

ส่วนงานระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร

นายสมนึก เหรียญตระกูล
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการ

ส่วนงานทรัพยากรบุคคล

Mr. Hon Mun Yip
ผู้อำานวยการ 

ส่วนงานขาย - จีน

นายสลิล จารุจินดา
ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย

นางยุพาพรรณ ฉัตรศิรินพคุณ
ผู้อำานวยการ 

สำานักประธานกรรมการบริหาร 
และเลขานุการบริษัท
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ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ด้านเทคนิค

นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ด้านการเงิน 

นายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และประธานกรรมการบริหาร

นางศุภจี สุธรรมพันธ์ุ 

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ

           ชื่อ-นามสกุล                          ต�าแหน่ง

1. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นางชรินทร วงศ์ภูธร กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. รศ.ส�าเรียง เมฆเกรียงไกร  กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ 1) กรรมการ
6. นายสมประสงค์ บุญยะชัย  กรรมการ 
7. นางศุภจี สุธรรมพันธ์ุ  กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  และประธานกรรมการบริหาร
8. Mr. Yong Lum Sung  กรรมการ และกรรมการบริหาร
9. นายเอนก พนาอภิชน  กรรมการ และกรรมการบริหาร

หมายเหตุ: 
1)   เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 โดยจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555

ทั้งนี้มี นางยุพาพรรณ ฉัตรศิรินพคุณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555

โครงสร้างผู้บริหารสี่รายแรก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ด้านการตลาด

ดร.นงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการอาวุโส
ส่วนงานการตลาดและงานขาย 

ประเทศไทยและพื้นที่ 1                                         
 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการ

อาวุโส ส่วนงานมีเดียแพลทฟอร์ม
นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการอาวุโส
ส่วนงานการตลาด

และงานขายอินเดียพื้นที่ 2
Mr. Pradeep Unni  

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อำานวยการอาวุโส 

ส่วนงานวัตกรรมเทคโนโลยี
นายธีระยุทธ บุญโชติ

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย  2 ท่าน นายสมประสงค์ บุญยะชัย และนางศุภจี 
สุธรรมพันธ์ุ โดยกรรมการลงลายชื่อมือร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท
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นิยามของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และต้องสามารถ
ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  นอกจากนั้น 
ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
 บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า  
 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น 
 รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  
 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่ 
 กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ 
 ควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา 
 มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม  
 หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 หรือผู ้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ 
 ของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
 กบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั เว้นแต่ จะได้ 
 พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ  
 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ารายการทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบ 
 กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับ 
 ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน  
 รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู ่สัญญามีภาระหนี้ที่ต ้องช�าระต่ออีก 
 ฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่ 
 จ�านวนใดจะต�่ากว่า ทั้งนี้ การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการ 
 ที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน  
 โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่ 
 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่หรือ 
 ผู ้มีอ�านาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู ้ถือหุ ้นที่มีนัย ผู ้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ ้นส่วนของส�านักงาน 
 สอบบัญชี ซึ่งมีผู ้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือ 
 ผู ้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  
 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ 
 ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
 บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจ 
 ควบคุมหรือหุ ้นส่วนของผู ้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว 
 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
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7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
 ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม ่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป ็นการแข ่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ 
 บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง  
 พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�าหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
 ของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท 
 หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระ 
อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่  
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท  
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ 

ภาวะผู้นำาและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะตัวแทนของผู ้ถือหุ ้นมีหน้าที่ก�ากับดูแลการบริหารจัดการงานของบริษัท  
ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู ้ถือหุ ้นโดยค�านึงถึงผู ้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 
ด้วย ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์  พันธกิจ
กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดบทบาท หน้าที่ 
และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการและฝ่าย
บริหารไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ยังจัดให้มีกลไกในการก�ากับดูแลและติดตาม
การปฏิบัติงาน และการควบคุมของฝ่ายบริหาร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ส�าคัญ ดังนี้
l ก�าหนดนโยบาย และทิศทางการด�าเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และก�ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการ 
 ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
 สูงสุดแก่ ผู ้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
l พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระส�าคัญเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย เช่น นโยบาย 
 และแผนธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อ�านาจการบริหาร การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ 
 รายการอื่นใดที่กฎหมายก�าหนด
l ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ 
 ประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้  
 รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ 
 ภายในให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง และการติดตามผล
l ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และอนุมัติรายการ 
 ที่เกี่ยวข้องและรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์
l ก�ากับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงาน และด�าเนินการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและมีจริยธรรม
l ทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท  และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็น 
 ประจ�าอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
l ให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งชุดทุกๆ ปี
l คณะกรรมการบริษัทฯ อาจมอบอ�านาจช่วงให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอ�านาจในการด�าเนินการในเรื่องใด 
 เรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรก็ได้ โดยการมอบอ�านาจ 
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 ดังกล่าวไม่รวมถึงการมอบอ�านาจให้บุคคลนั้นๆ สามารถอนุมัติการท�ารายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมี 
 ความขัดแย้งหรือมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของ 
 บริษัท และตามที่ส�านักงาน ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 ประกาศก�าหนด) ท�ากับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ 
 หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติไว้ 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เพื่อท�าหน้าที่ในการสรรหากรรมการเพื่อ
เสนอให้คณะกรรมการบริษัท อนุมัติและ/หรือเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้คณะกรรมการ
สรรหาและก�ากับดูแลกิจการใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้ในการคัดเลือกรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม 

1) ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอชื่อ
2) อาจใช้ที่ปรึกษาภายนอกช่วยคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
3) ให้เลขานุการบริษัท น�ารายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามที่ปรากฏอยู่ในระบบรายชื่อกรรมการของ 
 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และท�าเนียบกรรมการ (กรรมการอาชีพ)  
 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มาให้พิจารณา
4) ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการพิจารณาผ่านทาง Website  
 ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ทางบริษัทฯ ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 และผู้ถือหุ้นทราบว่า พ้นก�าหนดระยะเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู ้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควร 
 ได้รับเลือกเป็นกรรมการ

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดอยู่ในข้อบังคับของบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง กรรมการต้องพ้นจากต�าแหน่งตามวาระเป็นจ�านวน 1 ใน 3  
 โดยให้กรรมการที่อยู ่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู ้ออกจากต�าแหน่ง และกรรมการที่ออกตามวาระ 
 นี้อาจถูกเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งต่อได้ 

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ถือ
 2.2 ผู ้ถือหุ ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู ่ทั้งหมดตามข้อ 2.1 เพื่อที่จะเลือกตั้งบุคคลคนเดียว 
   หรือหลายคนเป ็นกรรมการก็ได ้  ในกรณีที่ เลือกตั้ งบุคคลหลายคนเป ็นกรรมการจะแบ ่ง 
   คะแนนเสียงให้แก่ผู ้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 2.3 บุคคลซึ่งได ้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู ้ได ้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า 
   จ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง 
   ในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท ่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งใน 
   ครั้งนั้น ให้ผู ้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. กรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระดังกล่าว ให้คณะกรรมการมีมติ 
 ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่เหลืออยู ่เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติ 
 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535  
 เข ้ามาเป ็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว ้นแต ่วาระของกรรมการ 
 จะเหลืออยู ่ไม ่ถึงสองเดือน บุคคลซึ่งเข ้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู ่ในต�าแหน่งกรรมการ 
 ได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน บริษัทมีคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
 ท�าหน้าที่สรรหากรรมการที่จะแต่งตั้งใหม่



104 105

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะอนุกรรมการ จ�านวน 4 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
อนุกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการบริหาร 
เพื่อท�าหน้าที่ศึกษากลั่นกรองงาน และแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยให้มีการก�าหนด
ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างชัดเจน ดังนี้    

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�าหนด
โดยคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     

       รายชื่อกรรมการ                    ต�าแหน่ง

1. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

2. นางชรินทร วงศ์ภูธร กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

3. รศ.ส�าเรียง  เมฆเกรียงไกร กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี และ นางชรินทร วงศ์ภูธร เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่จะท�าการสอบทาน
งบการเงินของบริษัทได้ โดยคณะกรรมการได้ปฏิบัติตามขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ซึ่งได้มีการสอบทานและ
ปรับปรุงเป็นประจ�าทุกปี ดังนี้

l สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องและเพียงพอ
l สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal  
 Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร และ 
 ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย  
 ความดีความชอบ และการเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ 
 เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
l สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว ่าด ้วยหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์ ข ้อก� าหนดของ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
l พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู ้สอบบัญชี และเสนอ 
 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู ้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม 
 ประชุมอย่างน้อยปีละ1 ครั้ง
l พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย  
 และข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า  
 รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
l พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ 
 ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
l สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
l จัดให้มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแสจากพนักงานในเรื่องการทุจริตหรือรายการผิดปกติเกี่ยวกับงบการเงิน
l ดูแลให้มีการพัฒนาระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดท�างบการเงินให้ถูกต้องเชื่อถือได้
l จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซึ่งรายงาน 
 ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย 
 ดังต่อไปนี้
 1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทและระบบการบริหารความเสี่ยง  
   รวมถึงการป้องกันการเกิดโอกาสทุจริต
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 3. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
   ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 6. จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 7. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
 8. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ 
   ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ    

l รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างน้อยปีละ  
 4 ครั้ง
l ให้มีอ�านาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือค�าปรึกษา 
 ในกรณีจ�าเป็น
l ให้มีอ�านาจเชิญกรรมการ ผู ้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทหารือหรือตอบค�าถาม 
 ของคณะกรรมการตรวจสอบ
l พิจารณาทบทวนขอบเขตอ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
 ตรวจสอบเป็นประจ�าทุกปี
l ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ 
 ความเห็นชอบ
l ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระท�า 
 ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัท  
 ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน 
 เวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 1. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 2. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบควบคุมภายใน
 3. การฝ่าฝ ืนกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข ้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
   แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู ้บริหารไม่ด�าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตาม 
 วรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่า มีรายการหรือการกระท�าตามวรรคหนึ่ง 
 ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ 
 แห่งประเทศไทย
l ในกรณีที่ผู ้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า กรรมการ ผู ้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบใน 
 การด�าเนินงานของบริษัทได้กระท�าความผิดตามที่กฎหมายระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ 
 ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททราบ และเพื่อด�าเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ช้กช้า  
 และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ 
 รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี พฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าว และวิธีการเพื่อให้ได้ซึ่งข้อเท็จจริง 
 เกี่ยวกับพฤติการณ์นั้น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด
l คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
 ตรวจสอบทั้งคณะ และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
l คณะกรรมการตรวจสอบควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู ้อย่างต่อเนื่อง และสม�่าเสมอ 
 ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะอนุกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

คณะอนุกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยอนุกรรมการ 3 คน คือประธานอนุกรรมการและ
อนุกรรมการอีก 2 คน ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ 1 คนจะเป็นกรรมการอิสระ และอนุกรรมการ
อีก 1 คนจะเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

     รายชื่อกรรมการ   ต�าแหน่ง

1. นางชรินทร วงศ์ภูธร  ประธานคณะอนุกรรมการ

2. รศ.ส�าเรียง เมฆเกรียงไกร  อนุกรรมการ

3. นายสมประสงค์ บุญยะชัย  อนุกรรมการ

อนุกรรมการที่ลาออกในปี 2555

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555 นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ได้ลาออกจากต�าแหน่งประธานคณะอนุกรรมการก�าหนด 
ค่าตอบแทน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ว่า ประธานกรรมการบริษัท
ไม่ควรจะด�ารงต�าแหน่งประธานคณะอนุกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นางชรินทร วงศ์ภูธร 
เป็นประธานคณะอนุกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน แทน นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา และได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ 
ส�าเรียง เมฆเกรียงไกร กรรมการอิสระเป็นอนุกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

คณะอนุกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน มีขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ ดังนี้ 

l ก�าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันและสมเหตุสมผลทั้งที่เป็นตัวเงิน 
 และมิใช่ตัวเงินเพื่อจูงใจและรักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและผู ้บริหารระดับสูงของ 
 บริษัทฯ ให้อยู่ต่อไป
l พิจารณาให้ความเห็นชอบแผน EV Bonus (Economic Value Bonus) และหลักเกณฑ์ต่างๆ ใน 
 การด�าเนินการตามแผน EV Bonus รวมทั้งให้ความเห็นชอบการจัดสรร EV Bonus ประจ�าปีให้กับ 
 ผู้บริหารของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
l พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดแย้ง เกี่ยวกับการด�าเนินการตามแผน EV Bonus  
 และรายงานให้คณะกรรมการทราบ
l พิจารณาให้ความเห็นชอบการก�าหนดค่าตอบแทนรายปีของกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ 
 พิจารณาอนุมัติและหรือน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี
l หากมีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) ให้แก่กรรมการและพนักงาน  
 คณะอนุกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนควรพิจารณาให้เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปเพื่อจูงใจให้กรรมการและ 
 พนักงาน ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้ผู ้ถือหุ ้นในระยะยาว และสามารถรักษาบุคลากรที่มี 
 คุณภาพได้อย่างแท้จริง และต้องเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นด้วย นอกจากนี้ หากมีกรรมการหรือพนักงาน 
 รายใดจะได ้รับการจัดสรรหลักทรัพย ์เกินกว ่า 5% ของจ�านวนหลักทรัพย ์ทั้ งหมดที่จะจัดสรร  
 คณะอนุกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน ต้องพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ อย่างไรก็ตาม  
 ต้องไม่มีกรรมการรายใดในคณะอนุกรรมการฯ ที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่า 5% ด้วย ถึงจะ 
 มีสิทธิในการให้ความเห็นชอบ
l จัดท�าหลักเกณฑ์และนโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ 
 พิจารณาอนุมัติและหรือน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี  
l รายงานการพิจารณาค่าตอบแทนประจ�าปีของคณะกรรมการให้ คณะกรรรมการรับทราบและน�าเสนอ 
 ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น
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l พิจารณาและให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อก�าหนดเงินโบนัสประจ�าปี EV Bonus  
 และการปรับขึ้นเงินเดือนประจ�าปีให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของบริษัท เพื่อเสนอให้ 
 คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
l ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือค�าแนะน�าตามความจ�าเป็น 
l พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา 
 อนุมัติเปลี่ยนแปลง
l รายงานผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นประจ�า รวมทั้งประเด็นส�าคัญ 
 ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ควรได้รับทราบ
l รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรในปีที่ผ ่านมาต่อผู ้ถือหุ ้น เช ่นในรายงานประจ�าปี หรือ 
 ตอบค�าถามในการประชุมผู้ถือหุ้น
l มีอ�านาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม 
 หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
l ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วยอนุกรรมการ 3 คนคือประธานอนุกรรมการ และ
อนุกรรมการอีก 2 คน ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ 1 คน จะเป็นกรรมการอิสระและอนุกรรมการ
อีก 1 คน จะเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

      รายชื่อกรรมการ            ต�าแหน่ง

1.  นางชรินทร วงศ์ภูธร  ประธานคณะอนุกรรมการ

2. รศ.ส�าเรียง  เมฆเกรียงไกร  อนุกรรมการ

3. นายสมประสงค์ บุญยะชัย  อนุกรรมการ

อนุกรรมการที่ลาออกในปี 2555

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555 นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ได้ลาออกจากต�าแหน่งประธานคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ว่าประธานกรรมการบริษัท
ไม่ควรจะด�ารงต�าแหน่งประธานคณะอนุกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นางชรินทร วงศ์ภูธรเป็น
ประธานคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา แทน นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา และได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์

ส�าเรียง เมฆเกรียงไกร กรรมการอิสระเป็นอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ ดังนี้ 

l วางนโยบายการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พิจารณาทบทวนนโยบายการ 
 ก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัททุกๆ ปี รวมทั้งเสนอปรับปรุงแก้ไขนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ 
 บริษัทให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
l ก�าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท
l พิจารณาสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ เพื่อเสนอ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นแล้วแต่กรณีว่า 
 อ�านาจด�าเนินการนั้นสิ้นสุดที่องค์คณะใด
l พิจารณาสรรหาผู ้ที่เหมาะสมที่จะด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริหารในกรณีที่มีต�าแหน่งว่างลง   
 รวมทั้ง พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสืบทอดต�าแหน่งผู ้บริหารระดับสูง และน�าเสนอคณะกรรมการ 
 บริษัทฯ เพื่อแต่งตั้งต่อไป
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l พิจารณาเสนออนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่จะด�ารงต�าแหน่งเป็นอนุกรรมการ และประธานคณะอนุกรรมการ 
 ชุดต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
l พิจารณาเสนอชื่อบุคคลของบริษัทที่จะไปด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ 
 บริษัทร่วมค้าของบริษัท
l ดูแลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการแต่ละชุด  
 (รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง และของคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา) และ 
 กรรมการแต่ละคน ตลอดจนท�าหน้าที่สอบทานผลการประเมินของคณะอนุกรรมการแต่ละชุด และ 
 รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
l ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือค�าแนะน�าตามความจ�าเป็นตาม 
 ระเบียบข้อบังคับของบริษัท
l พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรนี้  และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
 เพื่อพิจารณอนุมัติ เปลี่ยนแปลง
l รายงานผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นประจ�า รวมทั้งประเด็นส�าคัญ 
 ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ควรได้รับทราบ
l ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหาร 5 คน คือ ประธานกรรมการบริหาร  และกรรมการ
บริหารอีก 4 คน โดยผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

      รายชื่อกรรมการ         ต�าแหน่ง

1. นางศุภจี  สุธรรมพันธ์ุ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร

2. Mr. Yong Lum Sung  กรรมการบริหาร

3. ดร.นงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์ กรรมการบริหาร

4. นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์  กรรมการบริหาร

5. นายเอนก พนาอภิชน  กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ส�าคัญ ดังนี้

l ก�าหนดทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณประจ�าปีของบริษัท  
 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
l บริหารการด�าเนินธุรกิจใดๆ ของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้
l ก�ากับและติดตามผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท และรายงานผลการด�าเนินงาน พร้อม 
 วิธีแก้ไขถ้าผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมายให้กรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ�าทุกเดือน
l แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่
l พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
l พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุนและจ�าหน่ายทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากร 
 บุคคล การเงินและการบริหารเงิน การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใดที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท  
 ภายในขอบเขตอ�านาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
l พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ยกเว้นในกิจกรรม 
 ใดๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการชุดอื่นเป็นผู้ด�าเนินการไว้แล้ว
l พิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัท
l คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ�านาจช่วงให้ผู้บริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีอ�านาจในการด�าเนินการ 
 ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้ การอนุมัติรายการ 
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 ของคณะกรรมการบริหารและ/หรือการมอบอ�านาจช่วงต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน  
 หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย 
 ตามที่ก�าหนดในข้อบังคับของบริษัทและตามที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และหน่วยงาน 
 ก�ากับดูแล 
l ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือค�าแนะน�าตามความจ�าเป็น 
l มีอ�านาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม 
 หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่จ�าเป็น    
l รายงานผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญของคณะกรรมการบริหาร ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็น 
 ประจ�าทุกเดือน ในวาระการรายงานของประธานคณะกรรมการบริหาร
l ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร 
 เป็นประจ�าทุกปี ซึ่งอาจท�าพร้อมกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และ 
 คณะอนุกรรมการชุดอื่น โดยอยู่ภายใต้การดูแลของคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
l ด�าเนินการอื่นๆ ใด หรือตามอ�านาจและความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายหน้าที่ 
 ให้เป็นคราวๆ ไป
l มีอ�านาจในการอนุมัติการด�าเนินการทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาทต่อรายการซึ่งจะรวมถึง 
 การอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด�าเนินการตามปกติธุรกิจ เงินลงทุนในโครงการ การลงทุนในสินทรัพย์ 
 ฝ่ายทุนหรือสินทรัพย์ถาวร ยกเว้นการช�าระภาษีต่างๆ ที่ไม่ใช่ภาษีน�าเข้า ค่าประกันภัยดาวเทียม และ 
 ค่าผลประโยชน์ตอบแทนที่บริษัทต้องน�าส่งตามข้อผูกพันตามสัญญา การกู ้ยืมเงินและช�าระคืนก่อน 
 ก�าหนด การให้กู ้ยืมเงิน การจัดหาและใช้วงเงินสินเชื่อต่างๆ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้ 
 หลักประกัน การค�้าประกันเงินกู ้ หรือสินเชื่อ การด�าเนินการด้านการฝาก-ถอนเงิน และการจัดท�า 
 เครื่องมือบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย ให้มีอ�านาจ 
 อนุมัติภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาทต่อรายการ และ 800 ล้านบาทต่อรายการตามล�าดับ ทั้งนี้  
 ถ้าเป็นการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  
 จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ�านาจช่วงให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทให้มีอ�านาจอนุมัติทางการเงิน
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรก็ได้ 

การอนุมัติรายการทางการเงินของคณะกรรมการบริหารหรือผู ้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริหาร 
จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทและส�านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด)  
ท�ากับบริษัท หรือบริษัทเกี่ยวข้อง ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ 
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติไว้

ผู้บริหาร

ณ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีผู ้บริหาร 4 รายแรก ตามค�านิยามของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน  
จ�านวน 7 คน ดังนี้
1. นางศุภจี  สุธรรมพันธ์ุ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร
2. ดร.นงลักษณ์  พินัยนิติศาสตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการตลาด  
3. นายไพบูลย์  ภานุวัฒนวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านเทคนิค
4. นายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน
5. นายธีระยุทธ บุญโชติ  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการอาวุโส ส่วนงานนวัตกรรมเทคโนโลยี
6. นายเมฆินทร์  เพ็ชรพลาย  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการอาวุโส ส่วนงานการตลาด
       และงานขาย ประเทศไทยและพื้นที่ 1 ผู้ช่วยกรรมการ
       ผู้อ�านวยการอาวุโส ส่วนงานมีเดียแพลทฟอร์ม
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7. Mr. Pradeep  Unni  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการอาวุโส ส่วนงานการตลาด
       และงานขายอินเดีย พื้นที่ 2

ผู้บริหารของบริษัทได้รับมอบหมายอ�านาจหน้าที่ให้ด�าเนินงานภายใต้นโยบายต่างๆ ที่ก�าหนดไว้ รับผิดชอบ
ผลการด�าเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการอนุมัติในแผนงาน
ประจ�าปี ด�าเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และ
ด�ารงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มีอ�านาจในการอนุมัติการด�าเนินการทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 200 
ล้านบาทต่อรายการ ซึ่งจะรวมถึงการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด�าเนินการตามปกติธุรกิจ และมีอ�านาจ
ในการอนุมัติเงินลงทุนในโครงการ การลงทุนในสินทรัพย์ฝ่ายทุนหรือสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินไม่เกิน 100 
ล้านบาท ยกเว้นค่าผลประโยชน์ตอบแทนที่บริษัทต้องน�าส่งตามข้อผูกพันตามสัญญา การกู้ยืมเงิน และ
ช�าระคืนก่อนก�าหนด การให้กู ้ยืมเงิน การจัดหาและใช้วงเงินสินเชื่อต่างๆ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึง
การให้หลักประกัน การค�้าประกันเงินกู้ หรือสินเชื่อ การด�าเนินการด้านการฝาก - ถอนเงิน และการจัดท�า
เครื่องมือบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย ให้มีอ�านาจอนุมัติ
ภายในวงเงินไม่เกิน 800 ล้านบาทต่อรายการ และ 500 ล้านบาทต่อรายการตามล�าดับ ทั้งนี้ ถ้าเป็นการ
ได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จะต้องปฏิบัติให้
ถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งเลขานุการบริษัทขึ้น เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 และปัจจุบัน
มี นางยุพาพรรณ ฉัตรศิรินพคุณ ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะรายงานตรงต่อทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และฝ่าย
บริหาร เพื่อท�าหน้าที่เกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุน
ให้การก�ากับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

(1) จัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้งไว้ตามกฎหมาย ตาม 
 ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎบัตรของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการแต่ละชุด
(2) แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นให้ผู ้บริหารที่เกี่ยวข้องรับทราบ
(3) ให้ค�าปรึกษา และข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการ ตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ และข้อพึง 
 ปฏิบัติ  ด้านการก�ากับดูแลกิจการ
(4) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(5) จัดการประชุมผู้ถือหุ้น 
(6) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น
(7) ให้ข่าวสาร และข้อมูลแก่กรรมการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
(8) จัดให้มีการให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
(9) เป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานด้านธุรการของคณะกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนกรรมการ

ในการประชุมผู ้ถือหุ ้นสามัญประจ�าปี 2555 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 ผู ้ถือหุ ้นได้มีมติอนุมัติก�าหนด 
ค่าตอบแทนประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกที่ไม่เป็นพนักงานหรือผู ้บริหารของบริษัท 
หรือของผู้ถือหุ้นของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 12 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน ได้แก่
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l ค่าตอบแทนรายเดือน  เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนประจ�าปี โดยประธานกรรมการ จะได้รับค่าตอบแทน 
 รายเดือนๆ ละ 150,000 บาท 
l กรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 25,000 บาท   
l กรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกที่ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทน 
 รายเดือนอีกเดือนละ 25,000 บาท 
l กรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกที่ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะอนุกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน ประธาน 
 คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และประธานคณะกรรมการบริหาร จะได้รับค่าตอบแทน 
 รายเดือนอีกเดือนละ 10,000 บาท
l เบี้ยประชุม กรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกที่ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ 
 ในคณะอนุกรรมการต ่างๆ ของบริษัท จะได ้รับเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการและ 
 คณะอนุกรรมการครั้งละ 25,000 บาท
l กรรมการที่เป็นพนักงานหรือผู้บริหารของบริษัท หรือของผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน 
 ในฐานะกรรมการหรืออนุกรรมการ
l ประธานกรรมการจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมส�าหรับการประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการ และ 
 ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2555

คณะกรรมการ
 ประธานกรรมการ 150,000
 กรรมการ 25,000 25,000
คณะกรรมการตรวจสอบ
 ประธาน 25,000 25,000
  กรรมการ  25,000
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
  ประธาน 10,000 25,000
 กรรมการ  25,000
คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
  ประธาน 10,000 25,000
 กรรมการ  25,000
คณะกรรมการบริหาร
 ประธาน 10,000 25,000
  กรรมการ  25,000

 
กรรมการ

  ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท) ปี 2555

  รายเดือน เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี

ปี 2555 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินส�าหรับประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
และกรรมการที่เป็นตัวแทนของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ�านวน 1 ท่าน เป็นจ�านวน
เงิน 9,470,000 บาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้แทนจาก                       
บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น และกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะเป็นกรรมการบริษัท  
โดยมีรายละเอียดการจ่ายเป็นรายบุคคล ดังนี้    
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1. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา 400,000 1,800,000      2,200,000

2. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี 600,000 550,000 675,000    25,000 1,850,000

3. นางชรินทร วงศ์ภูธร 500,000 550,000 375,000 190,000 165,000  25,000 1,805,000

4. รศ.ส�าเรียง เมฆเกรียงไกร 500,000 550,000 375,000 25,000 25,000  25,000 1,500,000

5. นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์* 380,000 350,000      730,000

6. Mr. Yong Lum Sung 460,000 550,000    375,000  1,385,000

                 รวม 9,470,000

* เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 โดยจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555

หน่วย:บาท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ
ค่า

ตอบแทน
รายปี

คณะ
กรรมการ

บริษัท

คณะ
อนุกรรมการ
ค่าตอบแทน

คณะ
อนุกรรมการ 
บรรษัทภิบาล
และสรรหา

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

การประชุมของ
คณะกรรมการ

ที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะ
กรรมการ
บริหาร

ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ค่า
ตอบแทน

รวม

2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ส�าหรับปี 2555 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะผู้บริหาร จ�านวน 7 ท่าน จ�านวน 56.76 ล้านบาท 
ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน  โบนัสรวม กองทุนส�ารองชีพ และผลตอบแทนอื่น ซึ่งค่าตอบแทน 
ดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับการด�าเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นเกณฑ์ คณะผู้บริหาร 
หมายถึง กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท ตามนิยามของส�านักงาน ก.ล.ต.

การกำากับดูแลกิจการ (Corporate Governance)

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) เชื่อมั่นว่า หลักการของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจะ 
เป็นปัจจัยส�าคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู ้ถือหุ ้นและผู ้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในระยะยาว  
คณะกรรมการจึงได้ก�าหนดและให้ความเห็นชอบนโยบายการก�ากับดูแลกิจการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส  
ในการบริหารกิจการของบริษัท คุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ส่งเสริม  
ให้ผู้ถือหุ้นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมดูแลการด�าเนินการของบริษัท ก�าหนดให้มีการบริหารความเสี่ยง 
เพื่อให้กิจการของบริษัทมีความมั่นคง และก�าหนดปรัชญาและจรรยาบรรณในการท�าธุรกิจ เพื่อให้การด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทได้จัดท�าขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2545 ได้ปรับปรุง
ล่าสุดเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2555 และก�าหนดให้มีการพิจารณาปรับปรุงทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อ
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ เพื่อเตรียมให้บริษัทฯ  มีความพร้อมต่อการด�าเนินกิจการในโลกปัจจุบัน และเตรียมพร้อมเข้าสู่
ระบบมาตรฐานของนโยบายก�ากับดูแลกิจการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  

รางวัลด้านการกำากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้รับรางวัลงานประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี 2553/54 (Board of The Year 
Awards 2010/11) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยรางวัลดังกล่าวจะมอบให้แก่ 
คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีการก�ากับดูแลและการจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

นอกจากนี้ จากรายงานการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจ�าปี 2555  บริษัทได้รับคะแนนเฉลี่ย
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ท�าการส�ารวจทั้งหมดในปี 2555 จ�านวน 513 บริษัท และหากเปรียบเทียบ
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กับกลุ่มบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยี จ�านวน 37 บริษัท บริษัทในกลุ่ม SET 100 จ�านวน  100 บริษัท และ
บริษัทในกลุ่มที่มี Market Capitalization 3,000 - 9,000 ล้านบาทขึ้นไป จ�านวน 92 บริษัท ซึ่งบริษัท 
ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัททั้งสามกลุ่ม

การปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการ

ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้น�าแนวปฏิบัติต่างๆ ของการก�ากับดูแลกิจการมาใช้ในการบริหาร
จัดการตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้ส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ส�าคัญในหลายๆ 
ด้านเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ มีรายละเอียดของการปฏิบัติแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทเคารพในสิทธิพื้นฐานและถือปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู ้ถือหุ ้นนั้นจะเป็น
รายย่อยหรือชาวต่างชาติ  นักลงทุนสถาบันหรือผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ โดยผู ้ถือหุ ้นทุกรายมีสิทธิและความ 
เท่าเทียมกัน ดังนี้
1. สิทธิในการได้รับใบหุ ้น โอนหุ ้น สิทธิในการได้รับทราบข้อมูล ผลการด�าเนินงาน นโยบายการ 
 บริหารงานอย่างสม�่าเสมอและทันเวลา
2. สิทธิได้รับส่วนแบ่งก�าไรของบริษัท ในรูปของเงินปันผลตามสัดส่วนของการถือหุ้นของตน
3. สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทผ่านทางการประชุมผู้ถือหุ้น
4. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ ้น แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอ และร่วมพิจารณาตัดสินใจในการ 
 เปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญต่างๆ 
5. สิทธิอื่นๆ ตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2555 การประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นมีส่วนในการ
ดูแลกิจการที่ดีดังนี้

1.1 เป ิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป ็นวาระการประชุมล ่วงหน้า ระหว่างเดือนตุลาคม  
 ถึงเดือนธันวาคม 2554 โดยแจ้งให้ผู ้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 พร้อมประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่  www.thaicom.net

1.2 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกันในการรับทราบสารสนเทศ การแสดง 
 ความเห็น และการตั้งค�าถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ โดยประธาน 
 ในที่ประชุมมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้มีการแสดงความเห็นและซักถามในที่ 
 ประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับวาระการประชุมและข้อมูลประกอบล่วงหน้าทั้งทางไปรษณีย์และทางเว็บไซต์ 
 ของบริษัทฯ 

1.3 บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู ้ถือหุ ้นสามารถก�าหนดทิศทางการลง 
 คะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระ ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู ้ถือหุ ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วม 
 ประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอ�านาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมและออกเสียง 
 ลงคะแนนแทนพร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.4 ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้รับมอบอ�านาจแทน 
 ผู ้ถือหุ ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมและแจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม กรรมการอิสระจะปฏิบัติหน้าที่เป็น 
 เสมือนตัวแทนของผู ้ถือหุ ้นรายย่อย และบริษัทจะอ�านวยความสะดวกให้กับกรรมการอิสระใน 
 การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอย่างเต็มที่ อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นที่ประสงค์จะซักถามผู ้บริหารหรือ 
 ฝ่ายจัดการของบริษัทในที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น อาจส่งค�าถามดังกล่าวให้กรรมการอิสระของบริษัทได้  
 ซึ่งค�าถามดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปให้ผู ้บริหารหรือฝ่ายจัดการ เพื่อจัดเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงและ 
 ตอบค�าถามดังกล่าว ซึ่งรายละเอียดได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
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1.5 ได้น�าเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�าทุกปี และน�าเสนอนโยบายและ 
 หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ผู ้ถือหุ้นทราบ 

1.6 บริษัทมีนโยบายที่จะด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้น  
 ที่ก�าหนดโดยหน่วยงานก�ากับดูแล และในปี 2555 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง  
 คือการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2555 โดยจัดขึ้นที่ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรมเซ็นทารา  
 แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  
 และบริษัทเปิดเผยวาระการประชุมผู ้ถือหุ ้นในเว็บไซต์ของบริษัทภายในวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ  
 ได้อนุมัติวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการอ�านวยความสะดวกให้ผู ้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ 
 วันประชุมและวาระการประชุม และบริษัท จะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมตามวาระต่างๆ  
 ต่อผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนมีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการ 
 ประชุมตามวาระต่างๆเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุม  
 โดยมีประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและ 
 สรรหา ประธานอนุกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการ 
 เข้าร่วมประชุมด้วยความพร้อมเพรียง 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ เคารพในสิทธิต่างๆ ที่ผู ้ถือหุ ้นมีอยู ่ตามกฎหมาย และตามข้อบังคับของบริษัทฯ  และบริษัทฯ  
จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย เป็น 
คนไทยหรือคนต่างด้าว นักลงทุนสถาบันหรือที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยบริษัทมีนโยบายที่จะให้สิทธิแก่ 
ผู ้ถือหุ ้นส่วนน้อย ที่จะเสนอเรื่องเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นพิจารณา หรือเสนอรายชื่อบุคคลที่ 
เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกเป็นกรรมการของบริษัท แทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่ง
ตามวาระในแต่ละปี โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมของที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีนั้น

หมวดที่ 3 การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่น และตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ใน
อันที่จะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างก�าไรให้กับบริษัทและเป็นแรงสนับสนุนอย่างดียิ่ง
ในการสร้างความส�าเร็จ ในระยะยาวของบริษัทดังนี้ 

บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะดูแลให้ความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น ผู้มีส่วนได้เสียภายใน 
ได้แก่ ผู ้ถือหุ้น พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู ่ค้า ลูกค้า คู่แข่ง สาธารณชน/สังคม อย่าง
เหมาะสม และให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ ตามบทบาทหน้าที่ เพื่อให้กิจการของ
บริษัทด�าเนินไปด้วยดี มีความมั่นคงและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ดังนี้

ผู ้ถือหุ้น บริษัทฯ มุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู ้ถือหุ้น โดยค�านึงถึง 
 ความเจริญเติบโตในมูลค่าของบริษัทอย่างต่อเนื่องด้วยผลตอบแทนที่ดี รวมทั้งการ 
 ด�าเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เชื่อถือได้และเท่าเทียมกัน

พนักงาน บริษัทฯ มุ่งพัฒนาวัฒนธรรมและบรรยากาศการท�างานที่ดี โดยส่งเสริมให้มีการเปิดใจกว้าง 
 และเคารพในความคิดเห็นซึ่งกันและกันที่มุ่งสู่เป้าหมายและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์เดียวกัน 
 ในอันที่จะสรรค์สร้างสิ่งใหม่และพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
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ลูกค้า บริษัทฯ มีนโยบายคุณภาพและระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2008 ที่มุ ่งมั่นใน 
 การด�าเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยค�านึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
 สินค้าและบริการในระดับโลก

คู่ค้า การด�าเนินธุรกิจกับคู ่ค้าใดๆ ต้องไม่น�ามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือ 
 ขัดต่อกฎหมายใดๆ รวมทัง้ค�านงึถงึความเสมอภาคในการด�าเนนิธรุกจิและผลประโยชน์ร่วมกนั  
 การจัดซื้อจัดจ้างท�าอย่างยุติธรรม เพราะบริษัทฯ ถือว่า คู่ค้าเป็นหนึ่งในปัจจัยส�าคัญใน 
 การร่วมกันสร้าง Value Chain ให้กับลูกค้า

คู่แข่ง บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม  
 ไม่ผูกขาดหรือก�าหนดให้คู ่ค้าต้องขายผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการของบริษัทเท่านั้น

สาธารณชน บริษัทฯ ไม่ถือว่าก�าไรเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของบริษัทแต่เพียงอย่างเดียว บริษัทฯ มีจิตส�านึก
และสังคม และตระหนักว ่าเป ็นส ่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต ้องรับผิดชอบช่วยเหลือสังคม จึงต ้อง 
 ไม่เอาเปรียบ และพยายามช่วยเหลือในการสร้างสมดุลในส่วนของสังคมที่ด้อยโอกาส หรือ 
 เข ้าร ่วมในกิจกรรมที่ เป ็นสาธารณประโยชน์ทุกพื้นที่ที่บริษัทด�าเนินธุรกิจทั้งในและ 
 นอกประเทศ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์ 
 พลังงาน และมีนโยบายที่จะคัดเลือกและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สังคมและ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนัก 
 ถึงความส�าคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน 
 ส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
 ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทจะค�านึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จาก 
 ทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อมและ 
 คุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด และสนับสนุนการลดการใช้พลังงานและทรัพยากร

ความปลอดภัย บริษัทฯ ใส่ใจในความปลอดภัย และสุขอนามัยของบุคลากร และชุมชนโดยรอบ มุ ่ง 
และสุขภาพ ส่งเสริมและปลูกฝังจิตส�านึกทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยให้เป็นวิถี
อนามัย ด�าเนินชีวิตประจ�าวันของบุคลากร เพื่อประโยชน์ของทุกคนรวมทั้งชุมชนและสังคม 
 โดยรวม บริษัทมุ่งมั่นมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย 
 อาชีวอนามัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสีย 
 ที่เกี่ยวข้อง

 บริษัทฯ จะด�าเนินการทุกวิถีทางเพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ  
 อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการท�างาน ตลอดจนรักษา 
 สภาพแวดล้อมในการท�างานที่ปลอดภัยต่อบุคลากรของบริษัท และมีการซักซ้อมแผนการ 
 รักษาความปลอดภัยเป็นประจ�า

ทรัพย์สิน กรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงาน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท 
ทางปัญญา จะต้องปกป้องคุ้มครองและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญานั้นเพื่อประโยชน์ของบริษัท  
 และจะต้องไม่เปิดเผยความลับหรือข้อมูลส�าคัญอื่นๆ ของบริษัทให้แก่บุคคลที่ไม ่ได ้ 
 รับอนุญาต เว้นแต่จะได้มีการกระท�าข้อตกลงว่าด้วยการเก็บรักษาความลับที่มีการลงนาม 
 แล้วกับบุคคลเหล่านั้นเสียก่อน บริษัทเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น และ 
 มีนโยบายหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิดังกล่าว เว้นแต่กฎหมายหรือค�าสั่งของหน่วยงานราชการ 
 ได้ก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น
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การต่อต้าน บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่ให้สินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดที่มีลักษณะคล้ายคลึง
การทุจริต กันแก่บุคลากรของบริษัทเองหรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และห้ามการ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในประเทศไทยและ
จ่ายเงินสินบน ต่างประเทศ ต้องให้แน่ใจว่าการให้นั้นไม่ขัดต่อกฎหมาย และจารีตประเพณีท้องถิ่น

สิทธิมนุษยชน บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนที่ประกาศใช้ในนานา 
 ประเทศ ซึ่งรวมถึงปฏิญญาและอนุสัญญาต่างๆ ของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  
 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องเคารพในศักดิ์ศรีส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว  
 และสิทธิของแต่ละบุคคลที่แต่ละท่านได้มีปฏิสัมพันธ์ด้วยในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ และ 
 จะต้องไม่กระท�าการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดหรือล่วงเกินสิทธิมนุษยชนใดๆ  
 โดยเด็ดขาด 

ช่องทางในการติดต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ และเลขานุการบริษัท 
บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางส�าหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถใช้ติดต่อสื่อสารในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ รวมถึง 
แจ้งเบาะแสในกรณีที่พบเห็น หรือ ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระท�าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ 
จรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดีของเจ้าหน้าที่ของบริษัทโดยสามารถจะแจ้งเบาะแสโดยท�าเป็นลายลักษณ์อักษร
จัดส่งให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนของบริษัท หรือติดต่อเลขานุการบริษัท โดยสามารถแจ้ง
เป็นลายลักษณ์อักษรส่งมาที่ 

 เลขานุการบริษัท
 บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)
 41/103 อาคารสถานีดาวเทียมไทยคม ถนนรัตนาธิเบศร์
 ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมือง
 จังหวัดนนทบุรี 11000

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการติดต่อส�าหรับผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร โดยระบบเว็บบอร์ด
อินทราเน็ต และผู ้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถติดต่อโดยผ่านช่องทาง www.thaicom.net/โดยทาง
โทรศัพท์/โดยการอีเมลแจ้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เลขานุการบริษัท หรือ  
ส�านักตรวจสอบภายใน ส�านักตรวจสอบภายในจะด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องที่มีผู ้ร้องเรียนมา 
แล้วรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วแจ้งให้บริษัททราบเพื่อด�าเนิน
การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนดังกล่าว และถ้าหากพบว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้กระท�าการอันไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายหรือขัดต่อจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดีของบริษัทก็ให้ด�าเนินการลงโทษตามที่เหมาะสมต่อไป 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

กรรมการ ผู ้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ หรือผลตอบแทนใดๆ อันอาจท�าให้
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของตน และมีผลกระทบต่อผล
ประโยชน์ของลูกค้าและกลุ่มบริษัท  พึงปฏิบัติดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ต้องไม่รับเงิน ของก�านัล ของขวัญหรือประโยชน์ตอบแทน    
 ใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู ่ค้าของบริษัทฯ หรือจากบุคคลใดอันเนื่องจากการท�างานในนาม 
 บริษัท ในกรณีที่ลูกค้า คู ่ค้าของบริษัทหรือบุคคลที่สามเสนอให้ของก�านัล ของขวัญ หรือประโยชน์ 
 อื่นใดในรูปที่ไม่ใช่ตัวเงิน กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทอาจรับของก�านัล ของขวัญ หรือ 
 ประโยชน์ดังกล่าวได้ ถ้าหากการให้ของก�านัล ของขวัญ หรือประโยชน์ดังกล่าวเป็นไปตามเทศกาล 
 หรือประเพณีนิยม และของก�านัล ของขวัญ หรือประโยชน์ดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีมูลค่าไม่เกิน  
 5,000 บาท ในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็นต้องรับของก�านัล ของขวัญ ประโยชน์หรือทรัพย์สินอื่นใดในมูลค่าที่ 
 สูงกว่า 5,000 บาท ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อด�าเนินการตามความเหมาะสม
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2. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจะไม่กู้ยืมเงินหรือเรี่ยไรเงินจากลูกค้า หรือผู้ท�าธุรกิจกับบริษัท  
 เว ้นแต ่เป ็นการกู ้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินในฐานะของลูกค ้าของธนาคาร หรือ 
 สถาบันการเงินดังกล่าว

3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสามารถรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจได้ เพื่อประโยชน์ของธุรกิจของ 
 บริษัทแต่พึงหลีกเลี่ยงการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าเหตุความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 กับบริษัทหรือที่จะเป็นคู่ค้าในอนาคต

4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสามารถรับการเชิญไปดูงาน สัมมนา และทัศนศึกษาซึ่ง คู่ค้า เป็น 
 ผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ได้ ทั้งนี้ เฉพาะเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจ และต้องผ่านการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 
 ที่มีอ�านาจอนุมัติเท่านั้น และต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า

5. บริษัทไม่มีนโยบายที่จะส่งผู้บริหารไปเป็นกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุ่มบริษัท ในการที่ผู ้บริหารของ 
 บริษัทในระดับตั้งแต่ Personal Grade (PG) 13 ขึ้นไป จะไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 
 จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอ�านาจของบริษัท ยกเว้นการด�ารงต�าแหน่งในองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหา 
 ก�าไรและการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย หรือ 
 ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท และต้องไม่ใช้ต�าแหน่งงานในบริษัท ไปใช้อ้างอิงเพื่อ 
 ส่งเสริมธุรกิจภายนอก โดยผู้บริหารในระดับ PG 13 - 15 จะต้องได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการ 
 บริหาร ผู้บริหารในระดับ Un Classified (UC) และผู้บริหารที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้อ�านวยการ  
 ประธานกรรมการบริหาร หรือผู ้บริหารที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจาก 
 คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องจัดท�า และส่งรายงาน 
 การถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทมหาชนจ�ากัดที่ตน 
 เป็นผู้บริหารนั้นต่อส�านักงาน ก.ล.ต. ตามแบบ 59 - 1 และ 59 - 2 ภายในเวลาที่ก�าหนดตามประกาศ 
 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 12/2552  

หมวดที่ 4  การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนโปร่งใสทั่วถึงและทันเวลา ทั้งข้อมูล
ทางการเงิน ผลการด�าเนินงาน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทดังนี้

4.1 การเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย บริษัทฯ ได้จัดประชุมแถลงข้อมูลผลการ 
 ด�าเนินงานเป็นประจ�า อย่างน้อยเป็นรายครึ่งปีให้แก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ โดยมีผู้บริหารร่วมประชุม  
 ชี้แจง และเปิดโอกาสให้นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู ้จัดการกองทุน ตลอดจนผู้ที่สนใจ ได้ซักถามข้อมูล 
 ต่างๆ ทั้งนี้ ผู ้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลต่างๆ ได้จากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรือ ค้นหา 
 ข้อมูลบน www.thaicom.net/ir 

4.2 จดัส่งรายงานทางการเงนิต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์/ตลาดหลกัทรพัย์ 
 แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข

4.3 ได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการท�าหน้าที่ 
 สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ พร้อมทั้งได้จัดท�านโยบาย  
 คู่มือส�าหรับกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ และการเปิดเผยข้อมูลแก่ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าได้ 
 ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายอย่างครบถ้วน และน�าเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (Road Show)  
 ในประเทศและต่างประเทศ  ทั้งนี้ ผู ้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลต่างๆ ได้จาก Mr.Ken Streutker  
 ผู ้อ�านวยการ ส�านักการลงทุนสัมพันธ์ หรือ E-Mail:kens@thaicom.net และโทรศัพท์หมายเลข  
 0-2596-5072-3

หมวดที่ 5 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการแสดงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อดูแลรักษา 
ผลประโยชน์ของผุ้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทยังคงด�าเนินการปฏิบัติเพื่อสร้างความยั่งยืนในเรื่องต่อไปนี้
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องค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ในสาขาต่างๆ 
ของธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 9 คน ดังนี้
l กรรมการอิสระ จ�านวน 4 คน (ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 4 ใน 9 หรือร้อยละ 44.44 ของจ�านวนกรรมการ 
 ทั้งคณะ)
l กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จ�านวน   4 คน 
l กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ�านวน 1 คน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาทบทวนจ�านวน องค์ประกอบ และความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางและการด�าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นประจ�าทุกปี เพื่อ
ให้มั่นใจว่าสามารถท�าหน้าที่พิจารณา ตัดสินใจใดๆ ได้อย่างรอบคอบ ค�านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทอย่าง
สูงสุด คณะกรรมการบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ด้วยองค์ประกอบ ประสบการณ์และขนาดของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ดังกล่าว มีความเหมาะสมและคล่องตัว สามารถดูแลติดตามและบริหารงานต่างๆ ของบริษัท 
ในอนาคตได้เป็นอย่างดี

การแยกตำาแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ และประธานกรรมการ
บริหาร โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมและต้องไม่เป็น
บุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอ�านาจโดยแยกหน้าที่การก�ากับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน 
l ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้น�าของคณะกรรมการ เป็นกรรมการอิสระ ท�าหน้าที่ 
 ติดตามดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารให้บรรลุผลส�าเร็จตามแผนงานที่ได้ก�าหนดไว้  
 นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น 
l ประธานกรรมการบริหาร เป็นหัวหน้าและผู้น�าคณะผู้บริหารของบริษัท รับผิดชอบต่อคณะกรรมการ 
 บริษัทฯ ในการบริหารจัดการงานของบริษัท เพื่อให้บรรลุตามแผนที่วางไว้ และรายงานผลการ 
 บริหารงานต่อคณะกรรมการ

วาระการดำารงตำาแหน่ง

กรรมการมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถได้รับเลือกเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ บริษัท
ไม่ได้มีข้อห้ามการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ รวมทั้งไม่มี 
ข้อห้ามเกี่ยวกับเรื่องอายุของกรรมการ แต่ค�านึงถึงความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 

ส่วนกรรมการอิสระมีวาระการด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระหรือไม่เกิน 9 ปี แล้วแต่ระยะ 
เวลาใดจะนานกว่า แต่หากคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า มีความจ�าเป็นต้องขอให้กรรมการอิสระที่ 
ด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันมาครบ 3 วาระหรือ 9 ปี ด�ารงต�าแหน่งต่อไป ก็ให้อ�านาจคณะกรรมการบริษัทฯ 
ขยายระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระออกไปได้อีกคราวละ 1 ปี

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ท�าหน้าที่มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ด�าเนินการส่งแบบ
ประเมินตนเองให้คณะกรรมการทุกท่านท�าการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งแบบรวม
ทั้งคณะ และประเมินแบบรายบุคคล  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนว่าได้มีการก�ากับดูแลให้มีการ
ก�าหนด และ/หรือด�าเนินการต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนฝ่ายบริหารน�าไปปรับปรุง 
/พัฒนา การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้แจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ เพื่อน�าไปสู่
การด�าเนินการของฝ่ายบริหาร

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กรรมการสามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท แต่การเป็นกรรมการ
ดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และมีคณะอนุกรรมการก�าหนด
ค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง และเสนอค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปีให้ คณะกรรมการ 
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ  ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะสอดคล้องกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบ และเมื่อเปรียบเทียบค่าตอบแทนกับอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว ค่าตอบแทนดังกล่าว
อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ รายละเอียดค่าตอบแทน
เปิดเผยอยู่ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

การประชุมคณะกรรมการ 

กำาหนดและวาระการประชุม

การประชุมคณะกรรมการได้มีการก�าหนดไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้า โดยก�าหนดให้มีการประชุมปีละ 6 ครั้ง
เปน็อยา่งนอ้ย การประชมุคณะกรรมการอาจจดัเพิม่ไดต้ามความจ�าเปน็ ในการประชมุ ประธานกรรมการจะตอ้ง
จัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเอกสารและข้อมูลเพื่อการอภิปรายปัญหาส�าคัญ และเพียงพอ
ส�าหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นที่ส�าคัญ กรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและ
เสนอวาระการประชุม เลขานุการคณะกรรมการมีหน้าที่ในการนัดหมาย จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
ให้พอเพียง และจัดส่งล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการ
ไดม้เีวลาศกึษามากอ่นลว่งหนา้ และท�าการจดบนัทกึการประชมุเปน็ลายลกัษณอ์กัษร จดัเกบ็รายงานการประชมุ
ที่ผ่านการรับรองแล้ว รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ และกรรมการผู้ม ี
สว่นไดเ้สยีจะตอ้งไมอ่ยูใ่นทีป่ระชมุเมือ่มกีารพจิารณาวาระทีต่นมสีว่นไดเ้สยีและคณะกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ 
จะจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน อีกทั้ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะ
ประชุมระหว่างกันเองอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ 
และแจ้งให้ประธานกรรมการบริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย ส�าหรับปี 2555 ประชุมเม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2555

ปี 2555 ที่ผ่านมา กรรมการและอนุกรรมการชุดย่อยต่างๆ  มีการประชุมตามวาระปกติ และการประชุม
วาระพิเศษ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

(จ�านวนครั้งการเข้าประชุม/จ�านวนครั้งประชุมทั้งหมด ในปี 2555)

กรรมการปัจจุบัน
1. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา เข้า 10/10  3/32) 2/22)  1/1
2. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี เข้า 10/10 15/15    1/1
3. นางชรินทร วงศ์ภูธร เข้า 10/10 15/15 4/4 3/3  1/1
4. รศ.ส�าเรียง เมฆเกรียงไกร  เข้า 10/10 15/15 1/13) 1/13)  1/1
5. นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์1) เข้า 5/6
6. นายสมประสงค์  บุญยะชัย เข้า 10/10  4/4 3/3
7. นางศุภจี สุธรรมพันธ์ุ  เข้า 10/10    16/16
8. Mr. Yong Lum Sung เข้า 10/10    15/16
9. นายเอนก พนาอภิชน  เข้า 10/10    13/16
อนุกรรมการ
1. ดร.นงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์      15/16
2. นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์      15/16

ชื่อ-นามสกุล

คณะอนุกรรมการการประชุม
สามัญผู้ถือ
หุ้นประจำาปี

2555

คณะกรรม
การบริษัท ตรวจสอบ บรรษัทภิบาล

และสรรหา
กำาหนด

ค่าตอบแทน
บริหาร

ประชุมของ
กรรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหาร
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หมายเหตุ:
1)  เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 โดยจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555
2) ลาออกจากต�าแหน่งประธานคณะอนุกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและประธานคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  
 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555
3)  ด�ารงต�าแหน่งคณะอนุกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม  
 2555

การพัฒนาความรู้

บริษัทฯ ได้จัดท�าคู ่มือให้แก่กรรมการบริษัท โดยได้สรุปกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
กรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการได้รับทราบบทบาทหน้าที่และแนวปฏิบัติในต�าแหน่งหน้าที่กรรมการ
ทั้งหมด ส�าหรับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศและมอบหมายให้บุคคล
ไปรายงานข้อมูลพื้นฐาน แนวปฏิบัติต ่างๆ ของบริษัท รวมทั้งความรู ้ในด้านธุรกิจของบริษัทในกลุ ่ม  
นอกจากนี้ บริษัทได้สนับสนุนให้กรรมการบริษัทได้เข้าร่วมสัมมนาและหลักสูตรอบรมต่างๆ โดยเฉพาะ 
ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่

ในปี 2555 บริษัทได้จัดสัมมนาโดยเชิญวิทยากรจากภายนอกมาบรรยายเพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมแก่กรรมการ
บริษัทในเรื่องที่เป็นประเด็นอุบัติใหม่ (Emerging Issues) และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม  
รวมถึงการท�าหน้าที่ของคณะกรรมการ นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการศึกษาดูงานการด�าเนินงานของ Singapore 
Telecommunications Limited (SingTel) ที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์และความรู้ในเชิงธุรกิจ     

การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้มีการจัดระบบควบคุมภายในตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอแนะและสอดคล้องกับมาตรฐาน
สากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission หรือ 
COSO ที่ก�าหนดไว้เป็น Internal Control Framework โดยมีองค์ประกอบ 5 ประการคือ 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม: บริษัทฯ มีระบบควบคุมในด้านบัญชีการเงิน การปฏิบัติการ การจัดองค์กร  
 และบุคลากรโดยก�าหนดให้มีกระบวนการต่างๆ รวมทั้งคู ่มืออ�านาจด�าเนินการและอ�านาจอนุมัติทาง 
 การเงิน โดยยึดหลักการก�ากับดูแลที่ดี ตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ได้จัดท�าไว้ 

2. การประเมินความเสี่ยง: บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและได้ท�าการพัฒนาระบบ 
 บริหารความเสี่ยงโดยการน�า Enterprise Risk Management Framework ของ COSO มาปรับให้ 
 เข้ากับธุรกิจของบริษัท และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3. กิจกรรมการควบคุม: บริษัทฯ ได้สร้างกลไกในการควบคุมให้กับผู้บริหารโดยการพัฒนาระบบต่างๆ  
 ทั้งการน�าเอาระบบการจัดการคุณภาพของ ISO มาปรับใช้กับการควบคุมการปฏิบัติงานในมุมมองของ 
 ลูกค้าและกิจกรรมการควบคุมอื่นๆ ที่เน้นผลในเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูล การดูแลรักษาทรัพย์สิน 
 ของบริษัท และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรและความ 
 ปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ

4. สารสนเทศและการสื่อสาร: บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้ง 
 ภายในและภายนอกองค์กรโดยการจัดท�าอินทราเน็ตและเว็บไซต์นอกจากนั้นยังน�าวัฒนธรรมด้าน  
 Openness ซึ่งเน้นการสื่อสารในทุกระดับ

5. การติดตามและประเมินผล: คณะกรรมการบริหารจะท�าหน้าที่ในการติดตามผลการด�าเนินงานและ 
 ฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจ�า 
 ทุกไตรมาส
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ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม
ประชุมครบถ้วน คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของการจัดเก็บเอกสารส�าคัญและระบบ
การควบคุมภายในด้านต่างๆ  5 ด้าน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุม
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศการสื่อสารข้อมูล และระบบการตรวจติดตามประกอบกับ
รายงานของส�านักตรวจสอบภายในแล้ว เห็นว่าบริษัทฯ มีการจัดเอกสารส�าคัญและระบบการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอและเหมาะสม โดยเฉพาะการควบคุมของฝ่ายบริหาร (Management Control) ที่สามารถป้องกัน
ความเสียหายจากการน�าทรัพย์สินของบริษัทไปใช้หรือจ�าหน่ายจ่ายโอนโดยมิชอบ การท�าธุรกรรมต่างๆ ได้
รับการอนุมัติจากผู้มีอ�านาจจัดการ มีการบันทึกบัญชีเพื่อให้งบการเงินถูกต้องน่าเชื่อถือ และมีระบบการจัด
เก็บเอกสารส�าคัญที่ท�าให้กรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้มีอ�านาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายใน
ระยะเวลาอันควร นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาด้านการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและต่อเนื่อง 

เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การจัดเก็บเอกสารส�าคัญ และระบบควบคุมภายในมีประสิทธิผลและมีการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงก�าหนดเป็นนโยบายให้มีส�านักตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ มีกฎบัตรที่ได้รับ 
การอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริหาร ระบุอ�านาจ หน้าที่และความ 
รับผิดชอบของส�านักตรวจสอบภายในอย่างชัดเจน และมีผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน
ผู้ตรวจสอบสากลเช่น Certified Internal Auditors (CIA) และ Certified Public Accountants (CPA) 
โดยผู้ตรวจสอบภายใน สามารถเข้าถึงข้อมูลและท�าการตรวจสอบในส่วนงานต่างๆ ได้ โดยไม่มีข้อจ�ากัด 
และสามารถรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ และ
ประธานคณะกรรมการบริหารเพื่อให้เกิดการแก้ไข ป้องกันและปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว

ปี 2555 ส�านักตรวจสอบภายในได้น�าผลจากการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหารมาปรับปรุงแผนการ 
ตรวจสอบส�าหรับ ปี 2555 ถึง ปี 2557 โดยเน้นการให้ความมั่นใจในด้านความน่าเชื่อถือของข้อมูลบัญชี
และการเงิน ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ด้านวินัยในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ต่างๆ  ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร นอกจากนี้ ส�านักตรวจสอบภายใน ยังให้ค�าปรึกษาในเรื่องการสร้าง
ระบบบัญชี ระบบงานและระบบสารสนเทศ ที่ฝ่ายบริหารน�ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ เช่น การพัฒนาระบบคุณภาพตามข้อก�าหนดของ  ISO ในบริษัทย่อย   และ
การพัฒนาคอมพิวเตอร์โปรแกรม การติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร  
สุดท้ายนี้ ส�านักตรวจสอบภายในยังท�าการการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในให้มีคุณสมบัติเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
ตามหลักการของการตรวจสอบภายในสมัยใหม่ของ The Institute of Internal Auditors ผลการปฏิบัติงาน
ของส�านักตรวจสอบภายในและความร่วมมือของผู ้บริหาร ท�าให้ประเด็นที่พบจากการตรวจสอบทั้งจาก 
ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ได้ถูกแก้ไขปรับปรุงแล้วเสร็จเป็นส่วนใหญ่ 

ส�านกัตรวจสอบภายในรวมทัง้บรษิทั เคพเีอม็จ ี ภมูไิชย สอบบญัช ี จ�ากดั ซึง่เป็นผูต้รวจสอบงบการเงนิประจ�าปี 
2555 จึงได้ให้ความเห็นว่า ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระส�าคัญเกี่ยวกับระบบการเก็บเอกสารส�าคัญและ
ระบบควบคุมภายในของบริษัทแต่อย่างใด ระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้น�าคู ่มือและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกลุ ่มบริษัทอินทัช มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ 
สภาพแวดล้อมของบริษัทโดยเผยแพร่และให้ความรู ้แก่พนักงานในระดับต่างๆ รวมทั้งจัดสัมมนา ใน 
เชิงปฏิบัติการพร้อมกับจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการผู ้อ�านวยการและ 
ผู้บริหารในระดับต่างๆ  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ยังได้ออกแบบขั้นตอนของกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ของ COSO แนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และพันธกิจของบริษัท โดยเริ่มน�ามาปรับให้เข้า
กับการก�าหนด วิสัยทัศน์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกในการตอบสนองวิสัยทัศน์   
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การก�าหนดพันธกิจและวัตถุประสงค์ การก�าหนดกลยุทธ์และตัวชี้วัด การวิเคราะห์ความเสี่ยงซึ่งอาจเกิด
ขึ้นและมีผลกระทบที่เป็นสาระส�าคัญ การวางแผนบรรเทาความเสี่ยงและปรับปรุงระบบควบคุมภายในเพื่อ
ให้ฝ่ายบริหารสามารถควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การติดตามผล
เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ และด้วยวิธีการดังกล่าวนี้ จะท�าให้การ
บริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นกระบวนการที่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากทุกระดับ 

ในปี 2555 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทบทวน นโยบายการบริหารความเสี่ยง คู ่มือการบริหาร
ความเสี่ยง ขอบเขตและเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง รวมทั้งติดตามสถานะความเสี่ยงของบริษัท 
ทุกไตรมาส นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการอบรมและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
ส�าหรับบริษัทบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้าในประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว

ปรัชญาและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ

เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ ได้มีการก�าหนด
ปรัชญาและจริยธรรมเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการด�าเนินธุรกิจต่างๆ โดยเน้น 
การเป็นบริษัทชั้นน�าของประเทศและสากล  ที่มีความรับผิดชอบต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งขัน คู่ค้า 
เจ้าหนี้ และสังคม นอกจากนี้ยังครอบคลุมไปถึงการใช้ข้อมูลและการให้ข้อมูล การขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
การรักษาทรัพย์สินของบริษัท การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการ
รายงานที่เชื่อถือได้ บริษัทได้เปิดให้มีช่องทางการรายงาน ส�าหรับผู้บริหารและพนักงานถึงรายการที่อาจ 
ขัดต่อหลักการข้างต้นอย่างอิสระ โดยผ่าน Ethical Hotline บนเว็บไซต์ภายในของบริษัท    

บริษัทฯ ยังมีนโยบายสนับสนุนและเคารพสิทธิมนุษยชนโดยตั้งมั่นอยู ่ในหลักของเสรีภาพและความเท่า
เทียมโดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
1. คัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานโดยไม่จ�ากัดเชื้อชาติ ศาสนาและเพศ
2. ให้ความเท่าเทียมกันและไม่ให้มีการกดขี่ ตลอดจนการล่วงละเมิดทางเพศ
3. ไม่จ�ากัดสิทธิเสรีภาพในทางความคิดและการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง แต่ต้องไม่กระทบหรือ 
 น�าความเสียหายมาสู่องค์กร

บริษัทฯ มีระบบการปลูกฝังและการสร้างจิตส�านึกด้านจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ ให้กับผู้บริหารและ
พนักงาน โดยมีขั้นตอนต่างๆ  ดังนี้
1. การให้ความรู้ด้านจริยธรรมเบื้องต้น ในการปฐมนิเทศส�าหรับพนักงานใหม่ 
2. การให้ความรู ้ด ้านจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดให้มีการนิมนต์พระอาจารย์มาเทศน์เพื่อ 
 ขัดเกลาจิตใจ และส่งเสริมให้พนักงานยึดมั่นในค�าสอนตามพุทธศาสนา
3. การกระตุ ้นให ้เกิดจิตส�านึกในทางปฏิบัติ  เช ่น การยกย่องเชิดชูพนักงานที่แสดงพฤติกรรมที่ดี  
 เพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติให้ใช้นโยบายการให้ข้อมูลการกระท�าผิดและการทุจริต การสอบสวน   และ
การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล  เพื่อเป็นกลไกในการป้องปรามและช่วยให้สามารถตรวจพบและลดความเสียหาย
จากการกระท�าผิดหรือการทุจริตภายในองค์กร โดยก�าหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. คุ้มครองพนักงานที่ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือหรือให้ความช่วยเหลือใดๆ แก่บริษัท อันเกี่ยวข้องกับ    
 การกระท�าผิดหรือการทุจริต ไม่ให้ถูกโยกย้าย หรือถูกลงโทษ หรือกลั่นแกล้ง
2. ก�าหนดแนวปฏิบัติที่โปร่งใสและเที่ยงธรรมในการสอบสวน 
3. ป้องปราม  และช่วยให้สามารถตรวจพบและลดความเสียหาย จากการกระท�าผิดหรือการทุจริต 
4. กรณีไม่เหมาะสมหรือไม่สะดวกที่จะแจ้งต่อผู ้บังคับบัญชาหรือสงสัยว่าผู ้บังคับบัญชาหรือผู ้บริหาร       
 ของบริษัทเกี่ยวข้องกับการกระท�าผิดและการทุจริตสามารถแจ้งข้อมูลผ่านช่องทางอื่นนอกเหนือ 
 จาก Ethics Hotline ใน Intranet คือ
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   หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน          หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล 
   ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                   
         คณะกรรมการของบริษัท

การดูแลเรื่องของการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายห้ามมิให้ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ น�าข้อมูลบริษัทไปเปิดเผยหรือน�าไปใช้ส่วนตน 
หรือกระท�าการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์  หากฝ่าฝืน บริษัทฯ ถือว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแรง
และก�าหนดบทลงโทษขั้นสูงสุด

บริษัทฯ ยังก�าหนดให้ผู ้บริหารและพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน หลีกเลี่ยงหรืองดการ 
ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน  
นอกจากนี้ บริษัท ได้ให้ความรู ้และความเข้าใจแก่ผู ้บริหารในระดับต่างๆ เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการ
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทตน คู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 
59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งบทลงโทษและตามข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่วนการสนับสนุนข้อมูลให้กับบริษัทในเครือ  บริษัทได้ก�าหนด 
หลักเกณฑ์เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล เช่น การขอหนังสือข้อตกลงในการเก็บรักษาความลับและการ
ห้ามถ่ายข้อมูลเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 บริษัทได้ประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของบริษัท ก�าหนดวิธีการ
เก็บรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท การเข้าถึงและการใช้ข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท และ 
ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและอนุมัติ นโยบายว่าด้วยการ
เปิดเผยข้อมูลที่เสนอโดยฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

การพัฒนาบุคลากร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท และบริษัทในเครือ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 3,369 คน โดยแบ่งตามสาย
ธุรกิจดังนี้ 

                บริษัท  พนักงานประจ�า   พนักงานชั่วคราว 

บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)  561 14
 สายงานวิศวกรรม 283 6
 สายงานการขายและการตลาด 66 1
 สายงานอื่นๆ  212 7
บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จ�ากัด 16 0
บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ�ากัด 75 8
บริษัท เอ็มโฟน จ�ากัด* 496 47
บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ากัด* 1,506 589
บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จ�ากัด 27 4
บริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จ�ากัด 2 1
บริษัท ไอพีสตาร์ เจแปน จ�ากัด 21 1
   รวม  2,705 664

* จ�านวนพนักงานทั้งหมด โดยที่บริษัทฯ  รับรู้ผลตอบแทนพนักงานของลาวโทรคมนาคมและเอ็มโฟน ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ 24.99 และ 51.0 ตามล�าดับ)
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ผลตอบแทนของพนักงานบริษัท และบริษัทในเครือ ได้แก่ เงินเดือน เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและ 
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ  ส�าหรับปี 2555 รวมเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 1,196 ล้านบาท ทั้งนี้ รวม 
ผลตอบแทนพนักงานของลาวโทรคมนาคม และเอ็มโฟนตามสัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 24.99 และ 51.0 
ตามล�าดับ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ได้แสดงผลการด�าเนินงาน ของเอ็มโฟน ไว้ในส่วน 
ของการด�าเนินงานที่ยกเลิก (ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 8)

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานคือทรัพยากรอันมีค่ายิ่งขององค์กร บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะให้การดูแลรักษา 
และพัฒนาพนักงานอย่างมีระบบและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มคุณภาพในตัวพนักงานและสร้างขวัญก�าลังใจในการ
ท�างานอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้

1. สรรหา และคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ มาร่วมงานกับกลุ่มบริษัท ตามความจ�าเป็น และ 
 ความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน

2. ส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงานโดยก�าหนดทิศทางการพัฒนาพนักงานอย่างชัดเจน และดูแลให้ 
 พนักงานทุกระดับ ได้รับการพัฒนาตามทิศทางดังกล่าว อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถ 
 ท�างานในหน้าที่ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความพร้อมในการรับผิดชอบงานที่สูงขึ้นในอนาคต

3.  บริหารค่าจ้างเงินเดือน และสวัสดิการให้เป็นไปโดยยุติธรรม และทัดเทียมกับบริษัทชั้นน�า

4. การปฏิบัติต่อพนักงาน โดยอยู ่บนพื้นฐานของคุณธรรม ตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากรเข้าท�างาน โดย 
 พิจารณาจากความรู้ความสามารถ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้น เลื่อนต�าแหน่ง และ 
 การจัดสวัสดิการแก่พนักงานในบริษัท

5. พิจารณาคัดเลือกพนักงานที่มีความรู ้ ความสามารถจากภายในกลุ ่มบริษัท เพื่อบรรจุในต�าแหน่ง 
 ที่สูงขึ้น ก่อนการสรรหาจากภายนอก

6. ส่งเสริมการท�างานเป็นทีม ให้พนักงานมีความร่วมมือ ร่วมใจกันท�างานเสมือนหนึ่งบุคคลในครอบครัว 
 เดียวกัน 

7. กลุ่มบริษัทถือว่าผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น มีความรับผิดชอบที่ส�าคัญในการปกครอง ดูแลผู้ใต้บังคับ 
 บัญชาให้มีขวัญ ก�าลังใจที่ดี พัฒนาให้มีความรู้ และความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ตลอดจนต้องปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู ้ใต้บังคับบัญชา

8. บริษัทฯ มีการด�าเนินการ แผนการสืบทอดต�าแหน่ง อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกระบวนการในการเตรียม 
 ความพร้อมให้กับผู้บริหารของบริษัท ที่จะเติบโตในสายอาชีพหรือสายการบริหารในระดับสูง ซึ่งนอกจาก 
 จะเป็นการลดความเสี่ยงในด้านความต่อเนื่องด้านการบริหารขององค์กรแล้ว ยังเป็นการรักษาและ 
 พัฒนาผู้บริหารภายในองค์กรให้เติบโตก้าวหน้า รวมทั้งรองรับทิศทางการด�าเนินธุรกิจในอนาคตได้เป็น 
 อย่างดี โดยมีกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

9. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมุ ่งหวังให้เป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมของ 
 การให้ การเสียสละ และสร้างความภาคภูมิใจให้กับพนักงานในการเป็นสมาชิกขององค์กรที่ท�า 
 ความดี ท�ากิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมและชุมชน เป็นองค์กรที่มีส ่วนในการช่วยให้ชุมชนมีชีวิต 
 ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยอาศัยผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของบริษัทฯ 

10. การยึดหลักธรรมาธิบาลในการท�างาน ได้แก่ ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เคารพกติกา ข้อตกลง  
 และระเบียบการท�างาน 
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 1. รายได้  52.12 บริษัทเป็นผู้ให้บริการเช่าช่องสัญญาณ
จ�ากัด (มหาชน) (เอไอเอส) / - บริษัทให้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  ดาวเทียมรายเดียวในประเทศ ซึ่งเป็น  
มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้น 40.45%  (Transponder) บนดาวเทียมไทยคม  การด�าเนินธุรกิจปกติ โดยคิดค่าบริการ 
และมีกรรมการร่วมกัน    ตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าปกติ
- ประกอบธุรกิจการให้บริการ - รายได้จากบริการโทรข้ามแดนอัตโนมัติ  (0.67) เช่นเดียวกับบุคคลภายนอก
 โทรศัพท์เคลื่อนที่  (International Roaming)  กิจการที่ควบคุมร่วมกัน (แอลทีซีและ
     เอ็มโฟน) ให้บริการ International 
     Roaming ในประเทศลาวและกัมพูชา
     ซึ่งเป็นการด�าเนินธุรกิจปกติ อัตรา
     ค่าบริการเป็นตามราคาตลาดเสมือน 
     ท�ารายการกับบุคคลภายนอก

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 2. ค่าใช้จ่าย  2.50 กลุ่มบริษัทใช้บริการโทรศัพท์มือถือ
จ�ากัด (มหาชน) (เอไอเอส) / - บริษัทจ่ายเงินค่าใช้บริการโทรศัพท์   เพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติโดยเครือข่าย
มีอินทัชเป็นผู้ถือหุ้น 40.45%  เคลื่อนที่ ค่าสัมมนาและฝึกอบรม  ของเอไอเอสครอบคลุมพื้นที่บริการอย่าง
และมีกรรมการร่วมกัน  ให้กับผู้บริหารและพนักงาน  ทั่วถึง และใช้บริการ การจัดอบรมสัมมนา
- ประกอบธุรกิจการให้บริการ - ค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการโทรข้ามแดน 1.51 และฝึกอบรมที่ด�าเนินการโดย
 โทรศัพท์เคลื่อนที่  อัตโนมัติ (International Roaming)  เอไอเอสอัตราค่าบริการเป็นราคาตลาด
  - ค่าใช้จ่ายจากการเช่าพื้นที่วางอุปกรณ์ 0.42 เสมือนท�ารายการกับบุคคลภายนอก
   ไอพีสตาร์  เอไอเอสให้บริการ International   
  3. ลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ 8.99 Roaming ในประเทศไทย ซึ่งเป็น
  4. เจ้าหนี้การค้า เงินรับล่วงหน้าค่าบริการ 0.44 การด�าเนินธุรกิจปกติ อัตราค่าบริการ 
   และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ  เป็นตามราคาตลาด เสมือนท�ารายการ
    5. หนี้สินหมุนเวียนอื่น 0.16 กับบุคคลภายนอก

ในรอบปี 2555 บริษัท และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งผู ้สอบบัญชีระบุไว้ 
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม
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บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ากัด 1. รายได้ 11.72 บริษัทเป็นผู้ให้บริการเช่าช่องสัญญาณ 
(มหาชน) (ซีเอสแอล) / เป็นบริษัท - บริษัทให้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  ดาวเทียม และเป็นผู้จ�าหน่ายอุปกรณ์
ที่บริษัทย่อยของบริษัท ถือหุ้นอยู่  (Transponder) บนดาวเทียมไทยคม  ผู้ใช้ปลายทางไอพีสตาร์รายเดียวใน  
ร้อยละ 42.07 และมีกรรมการ  รับจ้างด�าเนินการให้บริการส่งสัญญาณ  ประเทศ โดยคิดค่าบริการตามสัญญา
ร่วมกัน  โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม และขายอุปกรณ์  และเงื่อนไขทางการค้าโดยปกติ
- ประกอบธุรกิจให้บริการ  ผู้ใช้ปลายทางไอพีสตาร์  เช่นเดียวกับบุคคลภายนอก
 อินเทอร์เน็ต และ บริการรับ-ส่ง  (IPSTAR User terminal)
 สัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
  2. ค่าใช้จ่าย 24.30 บริษัทใช้บริการส่งสัญญาณขึ้นสู่
  - บริษัทจ่ายค่าบริการส่งสัญญาณขึ้นสู่  ดาวเทียม ใช้บริการอินเทอร์เน็ต
   ดาวเทียม ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต  และอื่นๆ ซึ่งเป็นการด�าเนินธุรกิจปกติ   
   และอื่นๆ  โดยจ่ายค่าบริการตามสัญญาและเงื่อนไข 
     ทางการค้าปกติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก
  3. ลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ 10.98
  4. ลูกหนี้อื่น 0.43
  5. เจ้าหนี้การค้า และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ 6.57
     
บริษัท แมทช์บอกซ์ จ�ากัด 1. ค่าใช้จ่าย   บริษัทใช้บริการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
(แมทช์บอกซ์) / มีอินทัชถือหุ้นอยู่  - บริษัท และบริษัทย่อย (ดีทีวี) 14.34 ซึ่งเป็นการด�าเนินการสนับสนุนธุรกิจปกติ
99.96%  ว่าจ้างแมทช์บอกซ์ ในการจัดท�าสื่อ  โดยจ่ายค่าบริการตามสัญญาและ
- ประกอบธุรกิจนายหน้าและ  โฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น  เงื่อนไขทางการค้าปกติเช่นเดียวกับ
ตัวแทน รับโฆษณาด้วยวิธีการ  สื่อภาพพิมพ์ สื่อโฆษณา  บุคคลภายนอก
ทุกชนิด รับเป็นตัวแทนน�าสินค้า
ไปโฆษณาทางสื่อโฆษณา 2. เจ้าหนี้อื่น 0.09
  
บริษัท ไอ.ที. แอพพลิเคชั่นส์ แอนด์ 1. ค่าใช้จ่าย   บริษัทใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เซอร์วิส จ�ากัด (ไอทีเอเอส) /  - บริษัทใช้บริการด้านโปรแกรม 6.83 เพื่อประมวลผลทางบัญชีซึ่งเป็นการ
มีอินทัช ถือหุ้นอยู่ 99.99%  คอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลบัญชี  สนับสนุนธุรกิจปกติ โดยไอทีเอเอส
- จัดท�าระบบงานด้วยโปรแกรม    คิดค่าบริการใกล้เคียงกับราคาของ
ส�าเร็จรูปและโปรแกรมเพิ่มเติม 2. เจ้าหนี้อื่น 2.11 บริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน
ให้ค�าปรึกษา 3. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ 0.61 แต่ว่าขนาดของรายการเป็นรายการ
     ขนาดกลาง บริษัทจึงมีหน้าที่
     เปิดเผยข้อมูลการท�ารายการต่อ
     ตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น 



ลักษณะรายการ เหตุผลและความจำาเป็น
ของการทำารายการ

มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน

สำาหรับปีสิ้นสุด  
31 ธ.ค. 2555 

(ล้านบาท)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท

128 รายงานประจำาปี 2555  

บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)

129

Codespace Inc / บริษัท ถือหุ้น 1. ค่าใช้จ่าย  รายการดังกล่าวถือเป็นการสนับสนุน
ใน Spacecode LLC ร่วมกับ - บริษัทว่าจ้าง Codespace 34.45 ธุรกิจปกติ โดยจ่ายค่าบริการตามอัตรา
Codespace Inc ในสัดส่วน  ท�าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส�าหรับ  ค่าบริการรายชั่วโมงบวกด้วยค่าใช้จ่าย
70% : 30%  โครงการไอพีสตาร์   เบิกจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
- ให้บริการด้านวิศวกรรมพัฒนา
 เทคโนโลยีการสื่อสารและ 2. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ 2.46
 อิเล็กทรอนิกส์

Shenington Investments  1. รายได้อื่น 1.01 เป็นนโยบายในการก�ากับดูแลบริษัทย่อย
Pte Ltd  (เชน)/ บริษัทถือหุ้น - บริษัทรับจ้างให้ค�าปรึกษา โดยเชนต้อง  ของบริษัท เพื่อให้การควบคุมเป็น
ใน เชน ร่วมกับ Asia Mobile  จ่ายค่าที่ปรึกษาและบริการงานเป็น  ประโยชน์สูงสุด 
Holdings Pte Ltd. “AMH”  รายเดือน โดยค่าบริการก�าหนด
ในสัดส่วน 51% : 49%   จากต้นทุนของผู้บริหารและพนักงาน
- เป็นบริษัทถือเงินลงทุนในธุรกิจ  ที่ให้ค�าปรึกษาและบริหารงานเพื่อ
 ให้บริการโทรคมนาคม  สนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของ
   บริษัทย่อย
  - ดอกเบี้ยรับ 3.33 บริษัทให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
     ในรูปแบบของ Shareholder Loan
  2. เงินให้กู ้ยืมระยะสั้น 132.54 อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บถูกค�านวณจาก
  3. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 3.84 ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นจริงบวกด้วย
  4. ลูกหนี้อื่น 4.45 ส่วนต่าง เสมอืนท�ารายการกบับคุคลภายนอก

Mfone Co., Ltd. (เอ็มโฟน) / 1. รายได้  บริษัทเป็นผู้ให้บริการเช่าช่องสัญญาณ
ถือหุ้นโดยเชน 100% - บริษัทให้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  1.02 ดาวเทียม ซึ่งเป็นการด�าเนินธุรกิจปกติ
- ให้บริการด้านโทรคมนาคม  (Transponder) บนดาวเทียมไทยคม  โดยคิดค่าบริการตามสัญญาและ
 ในประเทศกัมพูชา  และดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์)    เงื่อนไขทางการค้าโดยปกติเช่นเดียวกับ
     บุคคลภายนอก
  2.  ค่าใช้จ่าย
  - บริษัทจ่ายค่าด�าเนินการดูแลสถานี (1.49) บริษัทใช้บริการด�าเนินการ ดูแล
   ควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดิน  บ�ารุงรักษา สถานีควบคุมเครือข่าย
     ภาคพื้นดินไอพีสตาร์ในประเทศกัมพูชา
  3. ลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ 0.48 ซึ่งเป็นการด�าเนินธุรกิจปกติ โดยจ่าย 
   สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  ค่าบริการตามสัญญาและเงื่อนไข
     ทางการค้าปกติเช่นเดียวกับ
  4. เงินรับล่วงหน้าค่าบริการ  0.25 บุคคลภายนอก

งบการเงินรวม
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Lao Telecommunication 1. รายได้ 
Co., Ltd (แอลทีซี) / ถือหุ้นโดยเชน - รายได้จากบริการโทรข้ามแดนอัตโนมัติ  0.26 บริษัทเป็นผู้ให้บริการเช่าช่องสัญญาณ
ร่วมกับรัฐบาลของสาธารณรัฐ  (International Roaming)  ดาวเทียม ซึ่งเป็นการด�าเนินธุรกิจปกติ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 2.  ค่าใช้จ่าย   โดยคิดค่าบริการตามสัญญาและเงื่อนไข
ในสัดส่วน 49% : 51% - ค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการโทรข้ามแดน 0.04 ทางการค้าโดยปกติเช่นเดียวกับ
-  ให้บริการด้านโทรคมนาคม  อัตโนมัติ (International Roaming)  บุคคลภายนอก
 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย 3.  ลูกหนี้อื่น 0.03
 ประชาชนลาว 4.  เจ้าหนี้การค้า 0.25

Asia Mobile Holdings Pte Ltd. 1.  รายได้
“AMH” และกลุ่มบริษัท AMH - รายได้จากบริการโทรข้ามแดน 0.18 กิจการที่ควบคุมร่วมกัน (เอ็มโฟน)
เป็นบริษัทที่มีผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด  อัตโนมัติ (International Roaming)  ให้บริการ International Roaming
ร่วมกัน    ในประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นการด�าเนิน
  2.  ค่าใช้จ่าย  ธุรกิจปกติ อัตราค่าบริการเป็นตาม
  - ค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการโทรข้ามแดน 0.13 ราคาตลาด เสมือนท�ารายการกับ
   อัตโนมัติ (International Roaming)  บุคคลภายนอก
  - ดอกเบี้ยจ่าย 2.91
     กิจการที่ควบคุมร่วมกัน (เชน) ได้รับ
  3.  เงินกู้ยืมระยะสั้น 133.18 การสนับสนุนทางการเงิน ในรูปแบบของ 
  4.  เจ้าหนี้อื่น 0.65 Shareholder Loan จาก AMH 
  5.  ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ 3.91 อัตราดอกเบี้ยถูกค�านวณจากต้นทุน
     การกู้ยืมที่เกิดขึ้นจริงบวกด้วยส่วนต่าง 
     เสมือนท�ารายการกับบุคคลภายนอก

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 1.  รายได้
  - รายได้ค่าออกแบบเว็บไซต์ 0.72 ดีทีวีให้บริการออกแบบเว็บไซต์ให้กับ
     บุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นการด�าเนินธุรกิจปกติ
  2.  ค่าใช้จ่าย 0.49 โดยคิดค่าบริการ เป็นอัตราเดียวกัน
     กับบุคคลภายนอก
  3.  ลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ 0.23 บริษัทใช้บริการซึ่งเป็นการด�าเนินการ
  4.  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 0.09 สนับสนุนธุรกิจปกติ โดยจ่ายค่าบริการ
     ตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าปกติ
     เช่นเดียวกับบุคคลภายนอก

งบการเงินรวม
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ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ในปี 2555 บมจ. ไทยคม และ บริษัทย่อย (บริษัท) มีรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ง 
แสดงใน หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ข้อ 4 ในงบการเงินประจ�าปี 2555 โดยผู้ตรวจสอบ
บัญชีรับอนุญาตได้สรุปรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันในการท�ารายการดังกล่าวว่ารายการที่
บริษัทมีกับบริษัทในกลุ่มอินทัช และกลุ่ม Temasek เช่น บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 
ผู้บริหาร และ กิจการอื่นที่อินทัช และ Temasek และบริษัท มีอิทธิพลอย่างมีสาระส�าคัญ ไม่ว่าจะทางตรง
หรือทางอ้อม จะแสดงเป็นรายการกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท 

บริษัทคิดราคาซื้อขายสินค้าและบริการกับกิจการที่ เกี่ยวข ้องกันตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้า 
โดยปกติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก ส�าหรับรายการที่มีนัยส�าคัญและต้องด�าเนินการตามระเบียบปฏิบัติ
ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการและได้ให้ความเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุ
สมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

มาตรการขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน

บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีเป้าหมาย 
ในการประกอบการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู ้ถือหุ ้น มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลให้แก่นักลงทุน 
อย่างเพียงพอ รวมทั้งยึดถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อก�าหนด และ กฎหมายต่างๆ ในประเทศที่บริษัท 
ประกอบการอยู่ ดังนั้น เพื่อให้การด�าเนินการเกี่ยวกับรายการระหว่างกลุ่มบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกันเป็นไปอย่างโปร่งใส ลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และสอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี และเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ ข้อบังคับของหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ส�านักงาน กลต. ในอันที่จะท�าให้ผู ้ลงทุนมีข้อมูลอย่างเพียงพอ
ต่อการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจลงทุนได้ บริษัทจึงก�าหนดแนวทางการท�ารายการระหว่างกลุ ่มบริษัท 
กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาท�ารายการดังรายละเอียดต่อไปนี้
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การท�ารายการระหว่างกันของบริษัท และบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทจะพิจารณา 
ด�าเนินการเสมือนหนึ่งท�ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s length basis) เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทโดยจะต้องมีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์  
ในกรณีที่ไม่ชัดเจนว่าราคาระหว่างกันเข้าข่าย Arm’s length basis หรือไม่ จะต้องน�าเสนอรายการ 
ดังกล่าวหารือต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อขอความเห็นชอบก่อนท�ารายการ 

บริษัทมีการมอบอ�านาจอนุมัติวงเงินแก่ผู ้บริหารตามล�าดับขั้น โดยจะก�าหนดอ�านาจของผู ้มีสิทธิอนุมัติ 
ตามวงเงินที่ก�าหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทห้ามมิให้กรรมการและผู ้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยส่วนตัวเป็นผู้อนุมัติท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งตนมีส่วนได้เสีย และกรรมการ
ที่มีส ่วนได้เสียในการตกลงเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันต้องไม่เข ้าร ่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง 
ในที่ประชุม โดยคณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่สอบทานการท�ารายการระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อย
กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและให้ด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไร
ก็ตาม การท�ารายการระหว่างบริษัทกับบริษัทที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีสัดส่วนการถือหุ ้นต�่ากว่า 
ร้อยละ 10 จะไม่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยการเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน

การท�ารายการระหว่างกันพึงกระท�าได้ตามปกติเนื่องจากเป็นการท�ารายการตามปกติธุรกิจและตาม 
เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเสมือนลูกค้าภายนอกทั่วไปโดยปกติ รวมทั้งราคาหรือค่าตอบแทนอยู ่ในกรอบ 
ซึ่งต้องได้รับอนุมัติตามระเบียบปฏิบัติทางการเงินของบริษัทและต้องทบทวนกระบวนการคัดเลือกผู ้ขาย
และผู้ผลิต (Vendor selection process) อยู่เสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัท ได้เปิดโอกาสแก่ผู้ประกอบการ
นอกกลุ่ม ซึ่งอาจให้ผลประโยชน์แก่บริษัท มากกว่า และเป็นแหล่งภายนอกส�าหรับการเปรียบเทียบราคา
และเงื่อนไขทางการค้า

บริษัทท�าการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันโดยยึดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 24 
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และ ตามระเบียบปฏิบัติ
ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ทั้งนี้ฝ่ายกฎหมายและก�ากับดูแล (Legal and Compliance) และฝ่ายบัญชีจะน�าเสนอรายการที่เกี่ยว
โยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเข้าสู ่การพิจารณาของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อสอบทานและให้ความเห็นต่อความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ของรายการว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทหรือไม่ ก่อนรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป  
นอกจากนี ้ฝ่ายบัญชีจะน�าเสนอรายการระหว่างกันทุกๆ เดือนเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ 
แห ่งประเทศไทย (ตลท.)  และส� านักงานคณะกรรมการก� ากับหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์  
(ส�านักงาน กลต.)

นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต 
ในอนาคตบริษัทอาจมีความจ�าเป็นที่จะต้องเข้าท�ารายการระหว่างกัน ทั้งที่เป็นรายการทางการค้าตาม
ปกติธุรกิจและรายการที่ไม่เป็นไปตามการค้าปกติธุรกิจ โดยการเข้าท�ารายการดังกล่าวจะตั้งอยู่บนเงื่อนไข 
ราคาที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ตลท.) รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดและปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย บริษัทจะท�าการ 
เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีของ 
บริษัท
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รายได้จากการขาย

และการให้บริการในปี 2555 

เพิ่มขึ้น 9.7% yoy

กำาไรสุทธิจากการดำาเนินงาน

ต่อเนื่องเติบโตขึ้น 

717 ล้านบาท yoy

1. ภาพรวม

ในปี 2555 บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวมทั้งสิ ้น 
7,266 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 642 ล้านบาท หรือ 9.7% จาก 6,624 ล้านบาท ในปี 2554 จากการเพิ่มขึ้นของ
รายได้จากธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจให้บริการโทรศัพท์ในประเทศลาว ประกอบกับการบริหารต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ในปี 2555 มีผลก�าไรจากการด�าเนินงาน (EBIT) 
1,335 ล้านบาท เติบโตขึ้น 623 ล้านบาท หรือ 87.5% จาก 712 ล้าบาท ในปี 2554 

บริษัทมีก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานต่อเนื่องจ�านวน 682 ล้านบาท ในปี 2555 เติบโตขึ้น 717 ล้านบาท 
จากขาดทุนสุทธิจากการด�าเนินงานต่อเนื่องในปี 2554 จ�านวน 35 ล้านบาท และหากรวมผลขาดทุนจาก
การด�าเนินงานของบริษัท เอ็มโฟน จ�ากัด (เอ็มโฟน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน จะ
ท�าให้บริษัทมีก�าไรสุทธิทั้งสิ ้น 174 ล้านบาท ในปี 2555 ในขณะที่บริษัทขาดทุนสุทธิ 490 ล้านบาท ในปี 
2554 และหากไม่พิจารณารายการพิเศษ อันได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกี ่ยวเนื่องกับการเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย
ของเอ็มโฟน และผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ของเอ็มโฟน รวมเป็นจ�านวน 254 ล้านบาท ใน
ปี 2555 และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจ�านวน 360 ล้านบาท ในปี 2554 
บริษัทจะมีก�าไรสุทธิจ�านวน 428 ล้านบาท ส�าหรับปี 2555 และขาดทุนสุทธิ 130 ล้านบาท ส�าหรับปี 2554 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีก�าไรสุทธิส�าหรับปี 2555 จ�านวน 786 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.72 
บาทต่อหุ้น ในขณะที่มีผลขาดทุน 476 ล้านบาท ส�าหรับปี 2554 อันเป็นผลมาจากการเติบโตที่ดีของธุรกิจ
ดาวเทียมและเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยในปี 2555

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ากัด 
(แอลทีซี) มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2555 ของแอลทีซี เป็น
จ�านวนเงิน 15 ล้านเหรียญสหรัฐ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ากัด (มหาชน) 
(ซีเอสแอล) มีมติเสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหุ้นจากก�าไรของผลการด�าเนินงานครึ่งปีหลังประจ�าปี 2555 
ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ทั้งนี้เงินปันผลเสนอจ่ายดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ
ประจ�าปีของผู้ถือหุ้นของซีเอสแอล

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท กรรมการมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินปันผล
ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ ้น 438 ล้านบาท ทั้งนี้การเสนอจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะ
ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท



132 133

2. ภาพรวมธุรกิจ

ธุรกิจบริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับดาวเทียม

ธุรกิจการแพร่สัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของบริษัทเติบโตขึ้นอย่างมาก โดยพิจารณาได้จากจ�านวน
ช่องรายการโทรทัศน์บนดาวเทียมแบบทั่วไป ณ ต�าแหน่ง 78.5 องศาตะวันออก ที่เพิ่มขึ้นจาก 427 ช่อง
รายการ ณ สิ้นปี 2554 เป็น 465 ช่องรายการ ณ สิ้นปี 2555 โดยการเติบโตของบริการส่งช่องรายการ
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมถึงบ้านผู้รับโดยตรง (Direct-to-Home, DTH) และบริการส่งช่องรายการโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียมไปยังสถานีรับภาคพื้นดินและผู้ประกอบการเคเบิลทีวีในประเทศต่างๆ (Channel Distri-
bution) ยังคงเป็นตัวแปรส�าคัญในการผลักดันยอดขายช่องสัญญาณความถี่ทั ้ง C-Band และ Ku-Band

ดาวเทียมไทยคม 6 และไทยคม 7 จะขึ้นสู่วงโคจรภายในปี 2556 และ 2557 ตามล�าดับ โดยที่ดาวเทียม
ดวงใหม่ทั้งสองดวงจะสามารถรองรับปริมาณความต้องการใช้งานดาวเทียมสื่อสารในภูมิภาคเอเชีย 
และแอฟริกาที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยดาวเทียมไทยคม 6 จะถูกส่งขึ้นสู่วงโคจร ณ ต�าแหน่ง 78.5 องศา
ตะวันออก ซึ่งเป็นต�าแหน่งเดียวกันกับดาวเทียมไทยคม 5 นอกจากให้บริการในภูมิภาคเอเชียแล้ว ดาวเทียม
ไทยคม 6 ยังให้บริการแก่ลูกค้าในทวีปแอฟริกาทั้งบริการเผยแพร่ภาพสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
และบริการโทรคมนาคมต่างๆ ภายใต้ชื ่อ แอฟริคอม 1 (AFRICOM 1) และส�าหรับดาวเทียมไทยคม 7 
จะถูกส่งขึ้นสู่วงโคจร ณ ต�าแหน่ง 120 องศาตะวันออก โดยบริษัทจะเป็นเจ้าของจ�านวนช่องสัญญาณใน
ดาวเทียมในย่านความถี่ซีแบนด์ (C-band) รวมไม่เกิน 14 ช่องสัญญาณและมีพื้นที่ให้บริการในภูมิภาค
เอเชียและออสเตรเลีย 

ธุรกิจการให้บริการการใช้งานแบนด์วิธบนดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) เติบโตอย่างต่อเนื่อง ในไตรมาส 
4/2555 บริษัทได้บรรลุข้อตกลงกรอบข้อก�าหนดการขายช่องสัญญาณไอพีสตาร์ในประเทศจีน (Frame-
work Agreement) กับ ไชน่า เทเลคอม แซทเทลไลท์ และซีเนอร์โทน คอมมิวนิเคชั่น คอร์ปอเรชั่น ด้วย
ความร่วมมือของไชน่า เทเลคอม ซึ่งเป็นพันธมิตรธุรกิจไอพีสตาร์ในประเทศจีนของบริษัท บริษัทจะขาย 
ช่องสัญญาณของดาวเทียมไอพีสตาร์ทั้งหมดที่มีอยู่ส�าหรับการให้บริการในประเทศจีนให้กับซีเนอร์โทน  
คือประมาณ 24% ของปริมาณช่องสัญญาณทั้งหมดของดาวเทียมไอพีสตาร์ นอกจากนั้น บริษัทได้เริ ่มให้
บริการเชื่อมโยงโครงข่ายไวแมกซ์ผ่านดาวเทียมบรอดแบนด์ ‘ไอพีสตาร์’ ในประเทศญี่ปุ ่นเป็นรายแรก 
ของโลก 

ธุรกิจบริการโทรศัพท์

ณ สิ้นปี 2555 แอลทีซี ซึ ่งให้บริการโทรศัพท์ในประเทศลาว มีจ�านวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์ในระบบรวม 
ทั้งสิ ้นประมาณ 1,335,598 ราย และในไตรมาสที่ 3/2555 ทางกระทรวงไปรษณีย์ โทรคมนาคม และการ
สื่อสารของประเทศลาวได้ประกาศให้ผู ้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงินของทุกผู้ให้บริการทุกราย
ต้องมีการลงทะเบียนจึงสามารถที่จะใช้บริการได้ และหลังจากการควบคุมดังกล่าวกลุ่มลูกค้าที่ถือหมายเลข
โทรศัพท์ไว้หลายเบอร์ได้มีการระงับการใช้โดยอัตโนมัติและคงรักษาไว้แต่หมายเลขที่ใช้ปกติ เป็นผลพวงให้
ลูกค้าของผู้ให้บริการแต่ละรายลดลง ทั้งนี้ แอลทีซีได้เตรียมการเพื่อรองรับการแข่งขันที่จะเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการขยายโครงข่ายอย่างเหมาะสมเพื่อขยายพื้นที่และโครงข่ายให้บริการให้ครอบคลุม
ทั่วประเทศ และมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ 

ในขณะที่ตลาดธุรกิจทางด้านโทรคมนาคมในประเทศกัมพูชายังคงมีการแข่งขันที่สูง โดยเอ็มโฟนซึ่งให้ 
บริการโทรศัพท์ในประเทศกัมพูชา มีจ�านวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์ในระบบรวมทั้งสิ้นประมาณ 365,316 ราย  
ณ สิ้นปี 2555 และเอ็มโฟนได้ยื ่นค�าร้องต่อศาลล้มละลายในวันที่ 9 มกราคม 2556 ซึ่งในขณะนี้  
Phnom-Penh Municipal Court อยู่ในระหว่างการพิจารณาค�าร้องของเอ็มโฟน
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ล้านบาท               จ�านวน  เปลี่ยนแปลง
 2555* 2554* YoY (%)

รายได้จากการขายและการให้บริการ 7,266  6,624  9.7%
ส่วนแบ่งก�าไรสุทธิจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 164  141  16.3%
ต้นทุนขายและการให้บริการ  4,484  4,508  -0.5%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,447  1,404  3.1%
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ของส่วนการด�าเนินงาน 175  -  100.0%
ที่ยกเลิก 
ก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงาน** 1,335  712  87.5%
ก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี  3,481  2,868  21.4%
และ ค่าเสื่อมราคา*** 
ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ จากการด�าเนินงานต่อเนื่อง 682  (35) 2048.6%
ขาดทุนส�าหรับปี จากการด�าเนินงานที่ยกเลิก สุทธิจากภาษี* (508) (467) -8.8%
ขาดทุน - ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม -  12  -100.0%
ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ ก่อนรายการพิเศษ  428  (130) 429.2%
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ของเอ็มโฟน/ (254) -  -100.0%
ค่าใช้จ่ายที่เกี ่ยวเนื่อง  
(ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล**** -  (360) 100.0%
ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ 174  (490) 135.5%
ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.16  (0.45) 135.6%

ธุรกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อ

ณ สิ้นปี 2555 บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ�ากัด (ดีทีวี) มียอดจ�าหน่ายที่ผ่านมาแล้วทั้งสิ ้นประมาณ 1,389,113 
ชุด เพิ่มขึ้น 220,276 ชุด จาก 1,168,837 ชุด ณ สิ้นปี 2554 และธุรกิจกล่องและจานรับสัญญาณทีวี
ดาวเทียมในปัจจุบัน มีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น โดยในตลาดมีอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์หลากหลาย
รูปแบบและราคาที่ถูกลง บริษัทจึงต้องปรับราคาให้เหมาะสมกับตลาด และได้พัฒนาอุปกรณ์ใหม่ๆ เพื่อ
ขยายกลุ่มลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า เช่น HDTV Box เพื่อรองรับการรับชมรายการในระบบ 
High Definition TV และ Hybrid Box เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าในการดูรายการทีวีผ่านทางดาวเทียม
และผ่านทางอินเทอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์ชุดเดียวกัน

ธุรกิจการให้บริการไอซีทีโดยซีเอสแอลมีการเติบโตจากปีที่แล้ว เนื่องจากการมุ่งเน้นและขยายการให้
บริการทางด้านไอซีทีแบบผสมผสานและครบวงจรของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม
ลูกค้าองค์กรในปัจจุบัน นอกจากนี้ ธุรกิจการให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์และการบริการเสริม
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เติบโตขึ้นจากปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการเติบโตของรายได้ค่าบริการสมัครสมาชิก  
จากจ�านวนฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นและการน�าเสนอบริการที่หลากหลายมากขึ้น

ทั้งนี้ เมื ่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 ซีเอสแอลได้ท�าการจ�าหน่ายเงินลงทุนใน บริษัท วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส 
จ�ากัด (วัฏฏะ) เพื่อเป็นการบริหารผลตอบแทนโดยรวมของบริษัท และลดความเสี่ยงจากการด�าเนินธุรกิจ
ในอนาคต เนื่องจากวัฏฏะมีแนวโน้มขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ท�าให้บริษัท วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส จ�ากัด พ้น
สภาพจากการเป็นบริษัทย่อยของซีเอสแอล

3. ผลการดำาเนินงาน

ข้อมูลการเงินที่ส�าคัญ
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*  งบก�าไรขาดทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ได้ถูกจัดประเภทใหม่เพื่อน�าเสนอการด�าเนินงาน 
 ที่ยกเลิกเป็นรายการแยกต่างหากจากการด�าเนินงานต่อเนื่อง โดยขาดทุนจากการด�าเนินงานที่ยกเลิกจ�านวน 508  
 ล้านบาท (2554: 467 ล้านบาท) ถูกจัดสรรให้ผู ้ถือหุ้นของบริษัททั้งจ�านวน
** ก�าไรจากการด�าเนินงาน = รายได้จากการขายและการให้บริการ-ต้นทุนขายและการให้บริการ-ค่าใช้จ่ายในการขายและ 
 บริหาร
*** ก�าไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และ ค่าเสื่อมราคา = ก�าไรจากการด�าเนินงาน + ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
**** ในไตรมาส 4/2554 บริษัทบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเดิม 30% เป็น 23%  
 ในปี 2555 และ 20% ในปี 2556 เป็นต้นไป จ�านวนทั้งสิ ้น 360 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย 351 ล้านบาท ส�าหรับบริษัท  
 และ 9 ล้านบาท ส�าหรับกลุ่มบริษัทซีเอสแอล

รายได้จากการขายและการให้บริการ

รายได้จากการขายและบริการรวมในปี 2555 ทั้งสิ ้น 7,266 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 642 ล้านบาท หรือ 9.7% 
จาก 6,624 ล้านบาท ในปี 2554 จากรายได้ที่เพิ ่มขึ้นของธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจโทรศัพท์ สุทธิกับการ
ลดลงของรายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 2555 2554 %YoY

บริการดาวเทียมและเกี่ยวเนื่อง 6,279 5,684 10.5%
บริการโทรศัพท์ 702 574 22.3%
บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อ 285 366 -22.1%
รวม 7,266 6,624 9.7%

รายได้จากการให้บริการดาวเทียมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

บริษัทมีรายได้จากการให้บริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจที่เกี ่ยวเนื่องในปี 2555 ทั้งสิ ้น 6,279 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 595 ล้านบาท หรือ 10.5% จาก 5,684 ล้านบาท ในปีก่อน 

รายได้จากการให้บริการดาวเทียมและเกี่ยวเนื่อง 2555 2554 %YoY

ดาวเทียมไทยคม 5 2,921 2,566 13.8%
ดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) 3,358 3,118 7.7%
    รายได้จากการขาย 313 517 -39.5%
    รายได้จากการบริการ 3,045 2,601 17.1%
รวม 6,279 5,684 10.5%

 • รายได้จากการให้บริการดาวเทียมไทยคม 5 ในปี 2555 จ�านวน 2,921 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 355 ล้านบาท  
  หรือ 13.8% จาก 2,566 ล้านบาท ในปี 2554 โดยมีสาเหตุหลักจาก
  - การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมแก่ลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการ
   โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
  - การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการเสริมต่างๆ ได้แก่ การให้บริการเทเลพอร์ต เช่น บริการ
   เล่นเทปบันทึกรายการ และบริการบีบอัดสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

  ความต้องการใช้บริการดาวเทียมจากผู้ประกอบการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย 
  พิจารณาได้จากจ�านวนช่องรายการโทรทัศน์บนดาวเทียมแบบทั่วไป ณ ต�าแหน่ง 78.5 องศาตะวันออก  
  ที่เพิ่มขึ้นจาก 427 ช่องรายการ ณ สิ้นปี 2554 เป็นจ�านวน 465 ช่องรายการ ณ สิ้นปี 2555

 • รายได้จากการให้บริการดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) 3,358 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 241 ล้านบาท หรือ  
  7.7% จาก 3,117 ล้านบาท ในปี 2554 เนื่องจาก

รายได้จากไทยคม 5 เพิ่มขึ้น 

13.8% yoy จากบรกิารใหเ้ชา่

ช่องสัญญาณดาวเทียม 

และบริการเสริมต่างๆ
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  - รายได้จากการให้บริการในปี 2555 จ�านวน 3,045 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 445 ล้านบาท หรือ 17.1% 
   จาก 2,600 ล้านบาท ในปี 2554 โดยการเติบโตของรายได้ในปี 2555 เป็นผลมาจากปริมาณการ 
   ใช้งานแบนด์วิธที่เพิ่มขึ้น โดยมากในประเทศออสเตรเลีย ญี่ปุ ่น มาเลเซีย อินเดีย เมียนมาร์ และ 
   นิวซีแลนด์ 
  - รายได้จากการขายในปี 2555 จ�านวน 313 ล้านบาท ลดลง 204 ล้านบาท หรือ 39.5% จาก 
   517 ล้านบาท ในปี 2554 เนื่องจากยอดจ�าหน่ายอุปกรณ์ผู้ใช้ปลายทางไอพีสตาร์ (UT) ที่ลดลง  
   อันเป็นผลมาจากการมุ่งเน้นที่การเพิ่มยอดขายของแบนด์วิธ โดยการเปิดให้ระบบและอุปกรณ์ 
   ผู้ใช้ปลายทาง (User Terminal) ของผู้ผลิตรายอื่นสามารถท�างานร่วมกับระบบไอพีสตาร์ได้ 

รายได้จากการให้บริการระบบโทรศัพท์

บริษัทมีรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ในประเทศลาวในปี 2555 ทั้งสิ ้น 702 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 128 ล้าน
บาท หรือ 22.3% จาก 574 ล้านบาท ในปี 2554 อันเป็นผลมาจากการที่กระทรวงไปรษณีย์ โทรคมนาคม
และการสื่อสาร (MPTC) ของประเทศลาวได้ประกาศควบคุมราคาการให้บริการทางด้านโทรคมนาคม และ
ไม่อนุญาติให้ผู ้ให้บริการทุกรายท�าแผนส่งเสริมการขายแบบลดราคาและให้มูลค่าในการโทรฟรี นอกจาก
นี้ ทางรัฐบาลยังให้ความส�าคัญในการแข่งขันทางด้านคุณภาพของการบริการเพื่อผลประโยชน์ต่อผู้บริโภค 
โดยการควบคุมราคาดังกล่าวท�าให้แอลทีซีมีรายได้ต่อผู้ใช้บริการ (ARPU) สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2555 
และแอลทีซียังคงเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับหนึ่งในประเทศลาว

รายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อ

บริษัทมีรายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อในปี 2555 ทั้งสิ ้น 285 ล้านบาท ลดลง 81 ล้านบาท 
หรือ 22.1% จาก 366 ล้านบาท ในปี 2554 มีสาเหตุหลักจากการลดลงของรายได้จากธุรกิจจ�าหน่าย
อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมดีทีวี โดยบริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ�ากัด (ดีทีวี) มียอดจ�าหน่ายอุปกรณ์จานรับ
สัญญาณดาวเทียมดีทีวีในประเทศไทยที่ลดลง และการปรับราคาขายลงให้เหมาะสมกับตลาดที่มีอุปกรณ์
รับสัญญาณโทรทัศน์หลากหลายรูปแบบ เช่น จานรับสัญญาณผ่านดาวเทียม เคเบิลท้องถิ่นและเสาอากาศ 
จึงมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะทางด้านราคาและช่องรายการ รวมทั้งมีจานรับสัญญาณดาวเทียม
รุ่นใหม่ๆ ออกมาแข่งขัน ในราคาที่ถูกลงมาก โดย ณ สิ้นปี 2555 บริษัทมียอดจ�าหน่ายอุปกรณ์จานรับ
สัญญาณดาวเทียมดีทีวีที ่ผ่านมาแล้วทั้งสิ ้นประมาณ 1,389,113 ชุด เพิ่มขึ้น 220,276 ชุด จาก 1,168,837 
ชุด ณ สิ้นปี 2554

อย่างไรก็ตาม รายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศลาวที่ให้บริการโดยแอลทีซีเพิ่มขึ้นจาก
จ�านวนผู้ใช้บริการที่มากขึ้น โดยเฉพาะผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ไร้สาย HSPA มีจ�านวนเพิ่ม
ขึ้นเป็นอย่างมากจากปีก่อน

รายได้อื่น

รายได้อื ่นในปี 2555 ทั้งสิ ้น 106 ล้านบาท ลดลง 44 ล้านบาท หรือ 29.3% จาก 150 ล้านบาท ในปี 
2554 มีสาเหตุหลักจาก ในไตรมาส 4/2554 บริษัทมีก�าไรจากการขายสถานีเครือข่ายภาคพื้นดินที่ใช้งาน
อยู่ในปัจจุบันในประเทศมาเลเซีย ให้กับบริษัท MEASAT Satellite Systems จ�านวน 29 ล้านบาท และ
เงินชดเชยจ�านวน 18 ล้านบาท จาก Flood Insurance Claim ของดีทีวี 

ต้นทุนขายและการให้บริการ

บริษัทมีต้นทุนรวมในปี 2555 ทั้งสิ้น 4,484 ล้านบาท ลดลง 24 ล้านบาท หรือ 0.5% จาก 4,508 ล้านบาท 
ในปี 2554 จากการลดลงของต้นทุนการให้บริการดาวเทียม และต้นทุนการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อ 
สุทธิกับการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการให้บริการโทรศัพท์ โดยสัดส่วนต้นทุนรวมต่อรายได้จากการขายและ
บริการรวมเท่ากับ 61.7% ในปี 2555 ลดลงจาก 68.1% ในปี 2554

รายได้จากไอพีสตาร์ 

เพิ่มขึ้น 7.7% yoy 

โดยมาจากบริการ

การใช้งานแบนด์วิธ

ที่เติบโตขึ้น 17.1% yoy
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ต้นทุนขายและการให้บริการ 2555 2554 %YoY

บริการดาวเทียมและเกี่ยวเนื่อง 3,848 3,890 -1.1%
บริการโทรศัพท์ 390 351 11.1%
บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อ 246 267 -7.9%
รวม 4,484 4,508 -0.5%

ต้นทุนการให้บริการดาวเทียมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

ต้นทุนในการให้บริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจที่เกี ่ยวเนื่องในปี 2555 มีจ�านวนทั้งสิ ้น 3,848 ล้านบาท 
ลดลง 42 ล้านบาท หรือ 1.1% จาก 3,890 ล้านบาท ในปี 2554 

ต้นทุนการบริการดาวเทียมและเกี่ยวเนื่อง 2555 2554 %YoY

ดาวเทียมไทยคม 5 1,030 953 8.1%
ดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) 2,818 2,937 -4.1%
รวม 3,848 3,890 -1.1%

 • ต้นทุนในการให้บริการดาวเทียมไทยคม 5 ในปี 2555 มีจ�านวนทั้งสิ ้น 1,030 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 77  
  ล้านบาท หรือ 8.1% จาก 953 ล้านบาท ในปี 2554 มีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุน 
  ค่าอนุญาตให้ด�าเนินการให้แก่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กระทรวงเทคโนโลยีฯ)  
  ตามการเพิ่มขึ้นของรายได้ และตามการเพิ่มขึ้นของอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเป็นร้อยละของ 
  รายได้จาก 17.5% ในปี 2554 เป็น 20.5% ในปี 2555
 • ต้นทุนการให้บริการดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) ในปี 2555 มีจ�านวนทั้งสิ ้น 2,818 ล้านบาท  
  ลดลง 119 ล้านบาท หรือ 4.1% จาก 2,937 ล้านบาท ในปี 2554 มีสาเหตุหลักจาก
  - การลดลงของต้นทุนจากการขาย
   [	การลดลงของต้นทุนการขายอุปกรณ์ผู้ใช้ปลายทางไอพีสตาร์ตามยอดขายที่ลดลง
   [	การลดลงของต้นทุนที่เกิดจากการรับประกัน UT ในประเทศออสเตรเลีย 
  - การเพิ่มขึ้นของต้นทุนจากการให้บริการ
   [	การเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าอนุญาตให้ด�าเนินการให้แก่กระทรวงเทคโนโลยีฯ ตามการเพิ่มขึ้น
    ของรายได้การให้บริการการใช้งานแบนด์วิธ และตามการเพิ่มขึ้นของอัตราผลประโยชน ์
    ตอบแทนเป็นร้อยละของรายได้
   [	การเพิ่มขึ้นของค่าด�าเนินการสถานีควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดินในประเทศจีน 
    สุทธิกับ
   [	การลดลงของต้นทุนค่าเบี้ยประกันภัยดาวเทียมบนวงโคจร

ต้นทุนการให้บริการโทรศัพท์ 

ต้นทุนการให้บริการโทรศัพท์ในประเทศลาวในปี 2555 จ�านวนทั้งสิ ้น 390 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39 ล้านบาท 
หรือ 11.1% จาก 351 ล้านบาท ในปี 2554 เนื่องจาก
 • ต้นทุนค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นซี่งเป็นผลมาจากสินทรัพย์ที่เพิ ่มขึ้นจากการขยายโครงข่ายโทรศัพท์
 • ต้นทุนการให้บริการโทรข้ามแดนอัตโนมัติเพิ่มขึ้น

ต้นทุนการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อ

ต้นทุนการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อในปี 2555 จ�านวนทั้งสิ ้น 246 ล้านบาท ลดลง 21 ล้านบาท หรือ 
7.9% จาก 267 ล้านบาท ในปี 2554 มีสาเหตุหลักจากต้นทุนการจ�าหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม
ดีทีวีที ่ลดลง ตามการลดลงของรายได้
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (SG&A) ในปี 2555 รวม
ทั้งสิ ้น 1,447 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43 ล้านบาท หรือ 3.1% จาก 1,404 ล้านบาท ในปี 2554 
 • ธุรกิจดาวเทียมและเกี่ยวเนื่อง 
  - ค่าใช้จ่ายที่เกี ่ยวเนื่องกับการเข้าสู่กระบวนการล้มละลายของเอ็มโฟนในปี 2555 
  - ค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น
   สุทธิกับ
  - การกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับลูกค้าในธุรกิจดาวเทียม
  - ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยลดลง
 • ธุรกิจโทรศัพท์ในประเทศลาว
  ค่าใช้จ่ายทางการตลาดและค่าใช้จ่ายพนักงานของธุรกิจโทรศัพท์ในประเทศลาวเพิ่มขึ้น
 • ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ 
  ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ลดลง สุทธิกับค่าใช้จ่ายทางการตลาดของดีทีวีที่เพิ่มขึ้น
 • ส่วนงานธุรกิจอื่นๆ
  ค่าใช้จ่ายที่เกี ่ยวเนื่องกับการเข้าสู่กระบวนการล้มละลายของเอ็มโฟน ซึ่งบันทึกไว้ใน SG&A ของกิจการ 
  ที่ควบคุมร่วมกันในปี 2555

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ของส่วนการดำาเนินงานที่ยกเลิก

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบการท�าสัญญาขายหุ้น 
ของเอ็มโฟน ทั้งนี้สัญญาดังกล่าวมีเงื ่อนไขที่ทั ้งผู ้ซื ้อและผู้ขายต้องด�าเนินการให้เสร็จภายในระยะ
เวลา 60 วันนับจากวันท�าสัญญา โดยบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนเป็นเงินประมาณ  
251 ล้านบาท ส�าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 อย่างไรก็ตาม เมื่อครบก�าหนด 
ระยะเวลา 60 วัน ฝ่ายผู้ซื ้อได้ขอยกเลิกสัญญาขายหุ้นของเอ็มโฟน เนื่องจากผู้ซื ้อไม่สามารถด�าเนินการ
ตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ตามสัญญาซื้อขายได้

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามที่ฝ่ายบริหารของกิจการที่
ควบคุมร่วมกันเสนอให้น�าเอ็มโฟนเข้าสู่กระบวนการล้มละลายตามกฎหมายของประเทศกัมพูชา เนื่องจาก
ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของเอ็มโฟนประสบภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่องเป็นผลให้กระแสเงินสด
ไม่เพียงพอในการด�าเนินงานอีกทั้งไม่สามารถช�าระหนี้ได้ตามก�าหนดเวลา โดยบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์ของเอ็มโฟนเป็นจ�านวน 175 ล้านบาท ส�าหรับปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

กำาไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

ในปี 2555 บริษัทมีก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งสิ ้น 20 ล้านบาท มีสาเหตุหลักจาก
 • ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการประเมินมูลค่าใหม่ในรายการเงินกู้ยืมส�าหรับโครงการดาวเทียม 
  ไทยคม 6 จากการที่ค่าเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐแข็งค่าขึ้น
 • ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการประเมินมูลค่าใหม่ในรายการเงินกู้ยืมของบริษัทเชนนิงตัน  
  อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จ�ากัด จากการที่ค่าเงินเหรียญสิงคโปร์ต่อเหรียญสหรัฐแข็งค่าขึ้น
  สุทธิกับ
 • ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการประเมินมูลค่าใหม่ในรายการสินทรัพย์ของบริษัท ไอพีสตาร์  
  จ�ากัด จากการที่ค่าเงินเยนต่อเหรียญสหรัฐแข็งค่าขึ้น

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ในปี 2555 บริษัทมีส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมกลุ่มซีเอสแอลทั้งสิ ้น 164 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
23 ล้านบาท หรือ 16.3% จาก 141 ล้านบาท ในปี 2554 เนื่องจากซีเอสแอลมีก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้น 16.4% 
จากปี 2554 มีสาเหตุหลักจาก
 • ก�าไรจากการด�าเนินงานที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจการให้บริการไอซีที จากการขยายการให้บริการทางด้าน 
  ไอซีทีแบบผสมผสานและครบวงจรของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าองค์กร 
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 • ก�าไรจากการด�าเนินงานที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจการให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์และการบริการ 
  เสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่  ซึ่งเป ็นผลจากเติบโตของรายได้ค ่าบริการสมัครสมาชิก (mobile 
  subscription services) จากจ�านวนฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และการน�าเสนอบริการที่หลากหลายมากขึ้น
 • ค่าใช้จ่ายพิเศษที่บันทึกในปี 2554 จ�านวน 60 ล้านบาท ในขณะที่ซีเอสแอลบันทึกรายการพิเศษ 
  เป็นก�าไรในปี 2555 จ�านวน 6 ล้านบาท (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อค�าอธิบายเพิ่มเติมในค�าอธิบาย 
  และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของซีเอสแอลส�าหรับปี 2555)
  สุทธิกับ
 • ขาดทุนจากการด�าเนินงานของธุรกิจสื่อโฆษณาผ่านสมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์ในปี 2555 อันเป็น 
  ผลกระทบจากวิกฤตการณ์น�้าท่วมในช่วงปลายปี 2554 ท�าให้ซีเอสแอลเลื่อนการออกสมุดโทรศัพท์ 
  หน้าเหลือง ทั้งเล่มกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ฉบับปี 2555 ไปเป็นเดือนพฤษภาคมและตุลาคม  
  (จากเดิมที่เริ่มรับรู้ตั้งแต่เดือนมกราคมและกรกฎาคม) ตามล�าดับ

ต้นทุนทางการเงิน

บริษัทมีต้นทุนทางการเงินทั้งสิ้น 420 ล้านบาท ในปี 2555 ลดลง 32 ล้านบาท หรือ 7.1% จาก 452 ล้านบาท  
ในปี 2554 เนื่องจากบริษัทจ่ายคืนเงินต้นของหุ้นกู้ระยะยาวจ�านวน 3,300 ล้านบาท ซึ่งครบก�าหนดไถ่ถอน
ทั้งจ�านวนในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ท�าให้ดอกเบี้ยจากหุ้นกู้ระยะยาวในปี 2555 ลดลงจากปี 2554 
โดยต้นทุนทางการเงินส่วนมากเกิดจากดอกเบี้ยจากหุ้นกู้ระยะยาว

ภาษีเงินได้

ในปี 2555 บริษัทบันทึกภาระภาษีเงินได้เป็นจ�านวนทั้งสิ ้น 347 ล้านบาท ลดลง 154 ล้านบาท หรือ 
30.7% จาก 501 ล้านบาท ในปี 2554 มีสาเหตุหลักจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินได้ 
นิติบุคคลในปี 2554 

ขาดทุนสำาหรับปีจากการดำาเนินงานที่ยกเลิกสุทธิจากภาษี

งบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้แสดงผลการด�าเนินงานของเอ็มโฟนส�าหรับปี
ภายใต้หัวข้อ ขาดทุนส�าหรับปีจากการด�าเนินงานที่ยกเลิกสุทธิจากภาษี เพื่อน�าเสนอการด�าเนินงานที่
ยกเลิกเป็นรายการแยกต่างหากจากการด�าเนินงานต่อเนื่อง

โดยเอ็มโฟนมีผลขาดทุนสุทธิจากภาษีจ�านวน 508 ล้านบาท ในปี 2555 เพิ่มขึ้น 41 ล้านบาท หรือ 8.8% 
จากขาดทุนสุทธิจ�านวน 467 ล้านบาท ในปี 2554 เนื่องจากจ�านวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์ในระบบลดลงจาก
การแข่งขันที่สูงในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศกัมพูชา

4. ฐานะทางการเงิน
ณ สิ้นปี 2555 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 25,811 ล้านบาท ลดลง 1,405 ล้านบาท หรือ 5.2% จาก 27,216 
ล้านบาท ณ สิ้นปี 2554 มีสาเหตุหลักจากค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อม
ราคาและตัดจ�าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด�าเนินการ การลดลงของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด สุทธิกับการซื้อสินทรัพย์ซึ ่งส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ส�าหรับการขยายธุรกิจดาวเทียม
และธุรกิจโทรศัพท์ในประเทศลาว

ส่วนประกอบหลักของสินทรัพย์
สินทรัพย์                                        31 ธันวาคม 2555               31 ธันวาคม 2554
 จ�านวน ร้อยละของ จ�านวน ร้อยละของ
  (ล้านบาท) สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์หมุนเวียน 5,809 22.5 4,679 17.2
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 456 1.8 451 1.7
อาคารและอุปกรณ์ 5,647 21.9 6,611 24.3
อาคารและอุปกรณ์ภายใต้ 11,482 44.5 12,828 47.1
สัญญาอนุญาตให้ด�าเนินการ 
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สภาพคล่อง

ณ สิ้นปี 2555 บริษัทมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน 1.51 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 0.69  
ณ สิ้นปี 2554 มีสาเหตุหลักจากการลดลงของส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 
โดยมาจากการช�าระคืนเงินต้นของหุ้นกู้จ�านวน 3,300 ล้านบาทในไตรมาส 4/2555

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัทบันทึกเงินลงทุนโดยวิธีส่วนได้เสียในกลุ่มซีเอสแอลในรายการเงินลงทุนในบริษัทร่วม โดย ณ สิ้นปี 2555 
บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมทั้งสิ ้น 456 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5 ล้านบาท หรือ 1.1% จาก 451 ล้านบาท 
ณ สิ้นปี 2554 เนื่องจาก
 • การรับรู้ผลประกอบการของ ซีเอสแอล ในปี 2555 ตามสัดส่วนจ�านวน 164 ล้านบาท 
  สุทธิกับ
 • รายได้เงินปันผลจากซีเอสแอลจ�านวน 143 ล้านบาท
 • ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วมจ�านวน 18 ล้านบาท

อาคารและอุปกรณ์

บริษัทมีอาคารและอุปกรณ์สุทธิ (PPE) ณ สิ้นปี 2555 ทั้งสิ ้น 5,647 ล้านบาท ลดลง 964 ล้านบาท หรือ 
14.6% จาก 6,611 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2554 มีสาเหตุหลักจาก
 • การซื้อสินทรัพย์เพิ่มในปี 2555 จ�านวน 1,923 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 
  ส�าหรับโครงการดาวเทียมไทยคม 6 และสินทรัพย์ส�าหรับการขยายธุรกิจโทรศัพท์ในประเทศลาว 
  สุทธิกับ
 • การโอนสินทรัพย์ของเอ็มโฟนไปรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของส่วนการด�าเนินงานที่ยกเลิก 
  จ�านวน 1,606 ล้านบาท
 • ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจ�าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ในปี 2555 จ�านวน 1,064 ล้านบาท

โดย PPE ณ สิ้นปี 2555 ได้รวมสินทรัพย์ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด�าเนินการของเอ็มโฟน ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน เป็นจ�านวนเงินประมาณ 1,551 ล้านบาท ลดลงสุทธิประมาณ 447 ล้าน
บาท จาก 1,998 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2554 โดยบริษัทได้โอนสินทรัพย์เหล่านี้ไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ถือไว้เพื่อยกเลิกและการด�าเนินงานที่ยกเลิกทั้งจ�านวน (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8)

อาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำาเนินการ

บริษัทมีอาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด�าเนินการสุทธิ ณ สิ้นปี 2555 ทั้งสิ ้น 11,482 ล้าน
บาท ลดลง 1,346 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปี 2554 ที่มีจ�านวนทั้งสิ ้น 12,828 ล้านบาท มีสาเหตุจากค่าตัด
จ�าหน่ายในปี 2555

เงินกู้ยืม และ ส่วนของเจ้าของ

ณ สิ้นปี 2555 บริษัทมีเงินกู้ยืมสุทธิทั้งสิ้น 7,161 ล้านบาท ลดลง 3,116 ล้านบาท จาก 10,277 ล้านบาท 
ณ สิ้นปี 2554 มีสาเหตุหลักจาก
• การช�าระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ระยะยาวจ�านวน 3,300 ล้านบาท ในไตรมาส 4/2555
• การโอนเงินกู้ยืมของเอ็มโฟนไปรายการหนี้สินที่เกี ่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของส่วน 
 การด�าเนินงานที่ยกเลิกจ�านวน 1,431 ล้านบาท
 สุทธิกับ
• การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะยาวส�าหรับโครงการดาวเทียมไทยคม 6
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กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก

กจิกรรมดำาเนนิงานเตบิโตขึน้ 

15.6% จากผลการดำาเนนิงาน

ที่เติบโตขึ้น

ณ สิ้นปี 2555 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 14,239 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 63 ล้านบาท จาก 14,176 ล้านบาท 
ณ สิ้นปี 2554 สาเหตุหลักจาก
• ก�าไรสุทธิจ�านวน 174 ล้านบาท ในปี 2555 
 สุทธิกับ
• ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจ�านวน 112 ล้านบาท 

จากการลดลงของมูลค่าตามบัญชีของเงินกู้ยืมและการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2555 ท�าให้บริษัท
มีอัตราส่วนเงินกู้ยืมสุทธิต่อส่วนทุน 0.50 เท่า ลดลงจาก 0.72 ณ สิ้นปี 2554 

งบกระแสเงินสด

บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน ในปี 2555 ทั้งสิ ้น 3,512 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 475 
ล้านบาท หรือ 15.6% จาก 3,037 ล้านบาท ในปี 2554 อันเป็นผลมาจากผลการด�าเนินงานที่เติบโตขึ้น
ในปี 2555 ดังจะเห็นได้จากก�าไรจากการด�าเนินงานจ�านวน 1,335 ล้านบาท ในปี 2555 เพิ่มขึ้น 623 ล้านบาท 
หรือ 87.5% จาก 712 ล้านบาท ในปี 2554  

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปเพื่อการลงทุน ในปี 2555 จ�านวนทั้งสิ ้น 1,871 ล้านบาท โดยมากเป็นเงินสดจ่าย
ส�าหรับซื้อสินทรัพย์โครงการดาวเทียมไทยคม 6 และเพื่อซื้อสินทรัพย์ส�าหรับการขยายธุรกิจโทรศัพท์ใน
ประเทศลาว ในขณะที่ในปี 2554 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปเพื่อการลงทุนเป็นจ�านวน 2,369 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน ในปี 2555 จ�านวน 2,227 ล้านบาท อันเป็นผลมาจาก
 • การช�าระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ระยะยาวจ�านวน 3,300 ล้านบาท ในไตรมาส 4/2555
 • ดอกเบี้ยจ่ายจ�านวน 439 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยจ่ายส�าหรับหุ้นกู้ระยะยาว 
  สุทธิกับ
 • เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจ�านวน 1,621 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมส�าหรับโครงการ 
  ดาวเทียมไทยคม 6 

ในขณะที่ในปี 2554 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินเป็นจ�านวน 932 ล้านบาท
บริษัทมีเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ทั้งสิ ้น 2,268 ล้านบาท

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2555 บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่

 1. ผู้สอบบัญชีของบริษัท จ�านวน 4.16 ล้านบาท และ ส�านักงานสอบบัญชีที่ผู ้สอบบัญชีสังกัด  

  และกิจการที่เกี ่ยวข้องกับส�านักงานสอบบัญชีที่ผู ้สอบบัญชีสังกัด จ�านวน 5.03 ล้านบาท

 2. จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้ส�านักงานสอบบัญชีที่ผู ้สอบบัญชีสังกัดและกิจการที่เกี ่ยวข้อง 

  กับส�านักงานสอบบัญชีที่ผู ้สอบบัญชีสังกัด จ�านวน 3.64 ล้านบาท

ในเอกสารชุดนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่เกี ่ยวกับการประมาณการถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต (ไม่ว่าจะ 
เป็นการประมาณการทางด้านการเงินหรือการประมาณการทางด้านธุรกิจในส่วนอื่นๆ) ตัวอย่างของค�าที่ใช้ในการ
ประมาณการถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น “อาจจะ”, “จะ”, “คาดว่า”, “ประมาณ”, “เชื่อว่า” 
เป็นต้น แม้ว่าประมาณการดังกล่าวจะประเมินขึ้นโดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นพื้นฐาน บริษัทฯ ไม่สามารถ 
รับประกันหรือยืนยันได้ว่า การประมาณการดังกล่าวจะเกิดขึ้นตรงตามที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้ในอนาคต  ดังนั้น
ผู้ใช้ข้อมูลดังกล่าวจึงควรระมัดระวังในการใช้ข้อมูลประมาณการข้างต้น
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คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) และงบการเงินรวม

ของบริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน

รายงานประจ�าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่ 

เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�า  

รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์

ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง รวมถึงให้มีและด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายใน

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และ

เพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่าง

มีสาระส�าคัญ

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท�าหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชี

และคุณภาพของรายงานทางการเงิน  สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการ

บริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

งบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ

บริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด ในการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุน

ข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบ

บัญชี  โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู ่ในระดับที่น ่าพอใจ  

และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) และ 

งบการเงินรวมของบริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติตามกฎหมายและ 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

(นางศุภจี สุธรรมพันธ์ุ)
ประธานกรรมการบริหาร

 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา)
ประธานกรรมการ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ คณะกรรมการบริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) ตามล�าดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ 
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบก�าไรขาดทุนรวมและ
งบก�าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ 
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�าหรับปีสิ ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื ่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ 
ผู ้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจาก
ผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ ่งก�าหนดให้
ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดทางจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความ
เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงข้อมูลที่ 
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี ่ยวกับจ�านวนเงินและ
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ ่งรวมถึง 
การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุม
ภายในที่เกี ่ยวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผล 
ของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี
ที่ผู ้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมิน
การน�าเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ไทยคม 
จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�าหรับปีสิ ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การเน้นข้อมูลและเหตุการณ์

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 ซึ่งอธิบายการด�าเนินงานที่ยกเลิกของบริษัทลูก
ของบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน

(วินิจ ศิลามงคล)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 3378

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบัญชี จำากัด
กรุงเทพมหานคร

13 กุมภาพันธ์ 2556



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

  2555  2554   2555   2554
 บาท บาท บาท บาท

หมายเหตุ

บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

144 รายงานประจำาปี 2555  

บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)

145

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 2,267,621,303  2,865,910,278  870,590,941 1,826,976,965 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  6 1,177,620,221 1,348,032,287 871,469,123 1,200,716,119 

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4 4,911,148 3,165,306 126,714,293 121,026,729

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 4 132,542,942 78,943,333 270,495,799 161,108,842 

สินค้าคงเหลือ 7 327,798,453 241,325,439 183,982,344 157,556,913 

ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า  37,065,112 46,548,715 33,420,268 43,476,821

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  92,400,511 94,742,684 38,920,711 24,384,430 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของส่วนการด�าเนินงาน 8 1,769,143,585 -     - -

 ที่ยกเลิก

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  5,809,103,275 4,678,668,042 2,395,593,479 3,535,246,819 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 4  -     - 18,249,491 28,352,057

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 9 -    - 1,665,633,042 693,814,754

เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 9 -    - 137,638,749 137,638,749

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 9 455,548,980 451,456,794  - -    

อาคารและอุปกรณ์  10 5,646,545,668 6,611,264,046 3,969,935,934 2,645,391,418

อาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาอนุญาต 11 11,481,852,986  12,828,228,105 11,481,852,986 12,828,228,105

 ให้ด�าเนินการ

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี  11 89,688,659 105,469,663 88,936,521 104,217,567

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  11 919,601,792 1,012,335,308 783,132,186 862,029,593

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 12 677,043,253 838,407,154 537,754,725 701,394,814

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  13 731,323,303 689,733,349 730,240,031 665,025,700

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  20,001,604,641 22,536,894,419 19,413,373,665 18,666,092,757

รวมสินทรัพย์  25,810,707,916 27,215,562,461 21,808,967,144 22,201,339,576



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

  2555  2554   2555   2554
 บาท บาท บาท บาท

หมายเหตุ

บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

144 145

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน      

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 15 804,050,074 727,874,630 481,937,685  345,478,622

เจ้าหนี้ - อาคารและอุปกรณ์  48,013,725 465,593,431 30,220,007 39,721,597

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4 2,718,658 2,257,934 99,911,413 4,109,566 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 4 133,177,020 79,295,387  - -    

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนด 14 115,391,579 4,626,119,926 6,314,926 3,302,283,518 

 ช�าระภายในหนึ่งปี  

เงินรับล่วงหน้าค่าบริการจากลูกค้า  526,258,951 328,265,190 369,893,464 91,266,707

ผลประโยชน์ตอบแทนค้างจ่าย  214,974,893 264,616,591 214,974,893 205,166,880

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  158,891,573 146,268,255 - - 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 16 80,140,889 140,796,308 54,777,365 81,106,057

หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ 

 ไม่หมุนเวียนของส่วนการด�าเนินงานที่ยกเลิก 8 1,769,143,585   -    -  -    

รวมหนี้สินหมุนเวียน  3,852,760,947 6,781,087,652   1,258,029,753 4,069,132,947

หนี้สินไม่หมุนเวียน      

เงินกู้ยืมระยะยาว  14 7,045,724,317 5,651,249,369  6,905,844,917 5,359,051,249

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 17 287,319,515 167,308,396 155,443,026 95,542,141

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 12 - 119,535,340  - -    

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 18 386,388,296 319,934,576 375,580,808 308,590,681

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  7,719,432,128 6,258,027,681 7,436,868,751 5,763,184,071

รวมหนี้สิน  11,572,193,075 13,039,115,333 8,694,898,504 9,832,317,018



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

  2555  2554   2555   2554
 บาท บาท บาท บาท

หมายเหตุ

บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

146 รายงานประจำาปี 2555  

บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)

147

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผู้ถือหุ้น      

ทุนเรือนหุ้น 19     

 ทุนจดทะเบียน  5,660,411,500 5,660,411,500 5,660,411,500 5,660,411,500

 ทุนที่ออกและช�าระแล้ว  5,479,687,700 5,479,687,700 5,479,687,700 5,479,687,700

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 19 4,301,989,672 4,301,989,672 4,301,989,672 4,301,989,672

ก�าไรสะสม      

 จัดสรรแล้ว      

     ทุนส�ารองตามกฎหมาย 20 453,152,821 413,853,344 453,152,821 413,853,344

 ยังไม่ได้จัดสรร  3,763,906,918 3,732,488,641 2,879,238,447 2,173,491,842

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น  203,939,183 211,349,446  - -

รวมส่วนของบริษัทใหญ่   14,202,676,294 14,139,368,803 13,114,068,640 12,369,022,558

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  35,838,547  37,078,325  - - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  14,238,514,841 14,176,447,128 13,114,068,640 12,369,022,558

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  25,810,707,916  27,215,562,461 21,808,967,144 22,201,339,576



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำาไรขาดทุน

  2555  2554   2555   2554
 บาท บาท บาท บาท

หมายเหตุ

บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

146 147

การด�าเนินงานต่อเนื่อง 
รายได้ 4     
รายได้จากการขายและการให้บริการ 23 7,265,912,942 6,623,763,255 5,086,117,111 4,587,549,106
ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ  19,576,152  - 25,750,165 -
รายได้อื่น 24 106,108,178 149,572,405  600,803,256 203,819,379 
รวมรายได้  7,391,597,272 6,773,335,660 5,712,670,532 4,791,368,485 

ค่าใช้จ่าย 4 
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ  3,737,776,072 3,910,867,343 2,828,605,152 3,055,833,890 
ต้นทุนค่าอนุญาตให้ด�าเนินการ  746,595,329 596,988,870 746,595,329 596,988,870 
ค่าใช้จ่ายในการขาย  141,216,689 155,941,930 72,751,151 71,450,066
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  1,239,782,528 1,186,163,364 646,300,800 647,135,857
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  66,466,386 61,816,891 66,235,130 61,592,742
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ  - 84,862,682   - 66,323,639
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ของ      
 ส่วนการด�าเนินงานที่ยกเลิก  175,273,209  -   - -
ต้นทุนทางการเงิน   419,778,276 451,689,687 392,317,478 416,000,121
รวมค่าใช้จ่าย  6,526,888,489 6,448,330,767 4,752,805,040 4,915,325,185

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 9 164,103,038 141,289,974  - -
ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้จาก
การด�าเนินงานต่อเนื่อง  1,028,811,821 466,294,867 959,865,492 (123,956,700) 
ภาษีเงินได้ 27 (346,508,297) (501,262,666)  (173,875,953)  (352,039,633)

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปีจาก
การด�าเนินงานต่อเนื่อง  682,303,524 (34,967,799) 785,989,539  (475,996,333)

การด�าเนินงานที่ยกเลิก      
ขาดทุนส�าหรับปีจากการด�าเนินงานที่ยกเลิก      
 สุทธิจากภาษี 8 (508,403,144) (467,276,736)  - -

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี   173,900,380 (502,244,535) 785,989,539 (475,996,333)

การแบ่งปันก�าไร (ขาดทุน)       
 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  173,900,380 (490,025,932) 785,989,539 (475,996,333)
 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม   - (12,218,603) - -
ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี  173,900,380 (502,244,535) 785,989,539 (475,996,333)
 
 



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

  2555  2554   2555   2554
 บาท บาท บาท บาท

หมายเหตุ

บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

148 รายงานประจำาปี 2555  

บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)

149

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น  29     

 ขั้นพื้นฐาน  0.16  (0.45) 0.72 (0.43)

 ปรับลด  0.16  (0.45) 0.72 (0.43)

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น - การด�าเนินงานต่อเนื่อง 29     

 ขั้นพื้นฐาน  0.62  (0.02) 0.72 (0.43)

 ปรับลด  0.62  (0.02) 0.72 (0.43)

ก�าไร (ขาดทุน)  ส�าหรับปี  173,900,380 (502,244,535) 785,989,539 (475,996,333)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 21     

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า  (8,740,540) 137,927,307   - - 

 หน่วยงานต่างประเทศ      

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการ  (107,204,541) - (51,179,321)  -    

 คณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรับโครงการ

 ผลประโยชน์พนักงาน    

ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม  (17,544,342) -  - -    

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ  21,566,257 - 10,235,864 - 

 ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี      

 - สุทธิจากภาษี  (111,923,166) 137,927,307 (40,943,457) -

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  61,977,214 (364,317,228) 745,046,082 (475,996,333)

การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม      

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่   63,216,992 (356,522,647) 745,046,082  (475,996,333)

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม   (1,239,778) (7,794,581)  - -

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  61,977,214 (364,317,228) 745,046,082 (475,996,333) 
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บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

  2555  2554   2555   2554
 บาท บาท บาท บาท

หมายเหตุ

บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

152 รายงานประจำาปี 2555  

บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)

153

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน      
ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี  173,900,380 (490,025,932) 785,989,539 (475,996,333)
รายการปรับปรุง      
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ 10, 25 1,064,106,203 1,125,777,505 250,656,661 360,754,640
ค่าตัดจ�าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ภายใต้      
 สัญญาอนุญาตให้ด�าเนินการ 11 1,351,295,336 1,350,885,342 1,351,295,336 1,350,885,342
ค่าตัดจ�าหน่ายค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี 11 40,095,392 31,707,104 39,595,433 30,766,489
ค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 11 102,206,882 99,891,862 90,072,158 90,032,154
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      
 ของส่วนการด�าเนินงานที่ยกเลิก  175,273,209  -    -    -   
ต้นทุนบริการปัจจุบันของพนักงาน 17 12,817,886 12,517,768 8,428,368 8,194,920
ต้นทุนบริการในอดีตของพนักงาน 17 1,735,025 -  2,181,342 -   
ดอกเบี้ยรับ 24 (83,376,700) (47,011,318) (65,333,804) (34,452,546)
เงินปันผลรับ 24 -     - (319,966,000) -   
ต้นทุนทางการเงิน  419,778,276 478,885,558 392,317,478 416,000,121
ก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน  (24,467,306) 62,747,948 (43,837,853) 15,620,963
ค่าตัดจ�าหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม 14, 25 5,577,234 6,139,009 5,577,234 6,139,009
ตัดจ�าหน่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 14 (1,643,044) (794,794) (1,643,044)  (794,794)
(กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 6 974,345 45,064,534 (7,784,174) (5,869,061)
ขาดทุนส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  -    (12,218,603)  -    -   
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ  20,907,029 28,507,449 3,783,949 30,420,501
ก�าไรจากการจ�าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 24 (5,242,989) (29,739,705) (56,845,447) (28,998,697)
การตัดจ�าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 10 11,109,994 26,885,920 471,373 2,884,946
การตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 11 115,585 - 223,611 -   
ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 9 (164,103,038) (141,289,974)  -    -   
ภาษีเงินได้ 27 346,508,297 482,714,505 173,875,953 352,039,633
   3,447,567,996 3,030,644,178 2,609,058,113 2,117,627,287
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน      
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  177,768,118 (152,877,408) 332,588,360 (317,780,770)
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  (2,605,684) (1,684,813) (7,960,935) 1,954,343 
สินค้าคงเหลือ  (78,864,734) 211,314,280 2,994,923 171,705,082
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า  9,442,752 16,857,420 10,056,553 17,638,179
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (110,493,857) (54,391,729) (10,011,397) (7,774,618)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  (62,949,242) 40,102,958 4,915,073 37,389,551
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  65,119,535 (138,527,254) 142,966,509 (171,135,896)
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  526,712 (1,376,568) 95,801,854 (48,468,178)
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า  166,262,219 7,893,419 278,626,757 68,614,691
ผลประโยชน์ตอบแทนค้างจ่าย  (4,725,634) 59,159,092 9,808,012 75,330,153
หนี้สินหมุนเวียนอื่น  8,183,433 38,082,924 (26,328,691) 33,579,178
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  44,188,418 219,963,803 66,990,128 219,417,571
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 17 (8,823,219) (6,993,155) (7,086,450) (6,091,420)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานลดลง      
 จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 17  - (891,251)  - -
รับดอกเบี้ย  61,966,375 38,294,618 60,808,918 29,300,840
จ่ายภาษีเงินได้  (200,445,167) (268,462,334) (77,231,632) (70,192,051)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน   3,512,118,021 3,037,108,180 3,485,996,095 2,151,113,942



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

  2555  2554   2555   2554
 บาท บาท บาท บาท

หมายเหตุ
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 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

152 153

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      
รับเงินปันผล 9 142,556,994 130,051,995 319,966,000 -
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 9  -     - (971,818,295) (1,254,000)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์  (1,923,181,181) (2,388,875,694) (1,740,487,321) (2,048,511,503)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์      
 ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด�าเนินการ  (4,920,216) (1,942,429) (4,920,214) (1,942,429)
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์  8,707,858 69,170,220 179,206,394 68,047,778
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 4 (57,190,674) (76,633,636) (116,715,662) (156,395,175) 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 4  -    -  9,262,730 187,797,262
เงินสดจ่ายส�าหรับค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี  (24,314,388) (96,124,061) (24,314,388) (96,042,625)
เงินสดจ่ายส�าหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (12,591,767) (4,787,959) (7,226,413) (4,532,099)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  - 195,600  -    195,600
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (1,870,933,374) (2,368,945,964) (2,357,047,169) (2,052,637,191)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น 14 - 2,156,217,186  -    2,156,217,186
ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น 14 - (2,156,217,186)  -    (2,156,217,186)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 14 1,620,836,454 1,628,429,113 1,616,412,436 1,628,429,113
ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 14 (3,466,236,413) (309,727,580) (3,305,519,526) (5,399,505)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 4 57,597,419 77,317,196  -    -   
จ่ายดอกเบี้ย  (438,833,753) (464,479,944)  (394,600,876) (407,257,597)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  (2,226,636,293) 931,538,785 (2,083,707,966) 1,215,772,011

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 
(ลดลง) - สุทธิ  (585,451,646) 1,599,701,001 (954,759,040) 1,314,248,762
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี  2,865,910,278 1,271,920,158 1,826,976,965 518,439,084
ผลกระทบจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของส่วน      
 การด�าเนินงานที่ยกเลิก  (11,210,345)  -     -    -
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตรา      
 ต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี  (1,626,984) (5,710,881) (1,626,984) (5,710,881)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 5 2,267,621,303 2,865,910,278 870,590,941 1,826,976,965

รายการที่ไม่ใช่เงินสด      
ซื้ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ  27,369,099 83,276,116 27,369,099 42,109,884
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556

1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนมกราคม 2537 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 41.14) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ ้นในประเทศไทย 

บริษัท บริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการวงจรดาวเทียมเพื่อ
การสื่อสารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จัดจ�าหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมไอพีสตาร์ บริการเนื้อหาส�าหรับเครือข่ายบรอดแบนด์  
จัดจ�าหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ บริการศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต บริการอินเทอร์เน็ต บริการรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม บริการจัดพิมพ์
และโฆษณาสมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์ฉบับธุรกิจ บริการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต บริการระบบโทรศัพท์ บริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ
บริการด้านวิศวกรรมพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์โดยส่วนใหญ่เป็นการประกอบธุรกิจภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด�าเนินการต่างๆ 

กลุ่มบริษัทมีการประกอบกิจการใน 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สิงคโปร์ กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา มอริเชียส เกาะบริติช-เวอร์จิน และญี่ปุ ่น 

บริษัทได้ท�าสัญญากับกระทรวงคมนาคมเพื่อด�าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารเป็นเวลา 30 ปี โดยบริษัทมีสิทธิในการบริหารกิจการและการให้บริการ
วงจรดาวเทียมเพื่อการสื่อสารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และมีสิทธิเก็บค่าใช้วงจรดาวเทียมจากผู้ใช้วงจรดาวเทียมภายในระยะเวลา  
30 ปี ซึ ่งปัจจุบันสัญญาดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจะหมดอายุในปี 2564

รายละเอียดของบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

 ชื่อกิจการ ลักษณะธุรกิจ ประเทศที่กิจการจัดตั้ง บริษัทถือหุ้นร้อยละ

                                                     2555         2554 

บริษัทย่อยทางตรง ให้บริการศูนย์การประชุมผ่านอินเทอร์เน็ต และบริการเนื้อหา ไทย 99.99 99.99
บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ�ากัด ส�าหรับเครือข่ายบรอดแบนด์และจัดจ�าหน่ายอุปกรณ์
 รับสัญญาณโทรทัศน์

บริษัท ไอพีสตาร์ จ�ากัด จัดจ�าหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมของดาวเทียมไทยคม 4 เกาะบริติชเวอร์จิน 99.96 99.96

บริษัท สตาร์ นิวเคลียส จ�ากัด ให้บริการเทคโนโลยีบรอดแบนด์ที่ใช้กับดาวเทียมไทยคม 4 เกาะบริติชเวอร์จิน 100 100

Spacecode LLC ให้บริการด้านวิศวกรรมพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร สหรัฐอเมริกา 70 70
 และอิเล็กทรอนิกส์ 

ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จัดจ�าหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมของดาวเทียมไทยคม 4 สิงคโปร์ 100 100 
พีทีอี จ�ากัด 

ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส จ�ากัด จัดจ�าหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมของดาวเทียมไทยคม 4 มอริเชียส 100 100

บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี  จัดจ�าหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ กัมพูชา 100 100
เน็ตเวิร์ค จ�ากัด 
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2 เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”)  
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี ่ยวข้อง  

ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับส�าหรับงบการเงินที่
เริ ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป และไม่ได้มีการน�ามาใช้ส�าหรับการจัดท�างบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออก
และปรับปรุงใหม่ดังกล่าวได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 35

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า

งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชี

 ชื่อกิจการ ลักษณะธุรกิจ ประเทศที่กิจการจัดตั้ง บริษัทถือหุ้นร้อยละ

                                                     2555         2554 

บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย  จัดจ�าหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4  ออสเตรเลีย 100 100
พีทีวาย จ�ากัด และช่องสัญญาณดาวเทียมของดาวเทียมไทยคม 4 
 ในประเทศออสเตรเลีย 

บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ�ากัด ให้บริการด้านธุรกิจกระจายเสียง โทรทัศน์ โทรคมนาคม ไทย 99.99 -

บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัทย่อยของบริษัท ไอพีสตาร์ 
จ�ากัด 
บริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์  จัดจ�าหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 นิวซีแลนด์ 100 100
จ�ากัด และช่องสัญญาณดาวเทียมของดาวเทียมไทยคม 4 
 ในประเทศนิวซีแลนด์ 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกันของบริษัท
เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี  ประกอบธุรกิจหลักในการลงทุนด้านการสื่อสารโทรคมนาคม สิงคโปร์ 51 51
จ�ากัด ในระดับนานาชาติ 

บริษัทย่อยของบริษัท เชนนิงตัน  อินเวสเม้นท์ส พีทีอี  จ�ากัด
บริษัท เอ็มโฟน จ�ากัด ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่  กัมพูชา 51 51
(ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน และอินเทอร์เน็ต
ข้อ 8) 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกันของบริษัท  เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี  จ�ากัด
บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์  ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่  ลาว 24.99 24.99
จ�ากัด โทรศัพท์สาธารณะ โทรศัพท์ระหว่างประเทศและอินเทอร์เน็ต 
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(ค) สกุลเงินที่นำาเสนองบการเงิน

งบการเงินนี ้จัดท�าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ข้อมูลทางการเงินทั ้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื ่อให้แสดง
เป็นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น 

(ง) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ 

ในการจัดท�างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ 
ซึ่งมีผลกระทบต่อการก�าหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ�านวนเงินที่เกี ่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริง
อาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที ่ใช้ในการจัดท�างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื ่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวด
บัญชีที ่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ

ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที่ส�าคัญในการก�าหนดนโยบายการบัญชี มีผลกระทบส�าคัญต่อการรับรู้จ�านวนเงิน
ในงบการเงินซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้

l	 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3(น)  ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
l	 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
l	 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7   การวัดมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืนจากสินค้าคงเหลือ
l	 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 และ 11 การประมาณอายุการใช้งานของสินทรัพย์ และการประเมินมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืน
l	 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10  การจัดประเภทของสัญญาเช่า
l	 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12  การใช้ประโยชน์สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
l	 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31 และ 32 ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 
l	 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30  การวัดมูลค่ามูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธุ์ทางการเงิน

3 นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

นโยบายการบัญชีที่น�าเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม�่าเสมอส�าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน 

(ก)  เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินรวม

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน และส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วม

การรวมธุรกิจ 

กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีส�าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อ ยกเว้นในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

การควบคุม หมายถึงอ�านาจในการก�าหนดนโยบายทางการเงินและการด�าเนินงานของกิจการเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของกิจการ
นั้น ในการพิจารณาอ�านาจในการควบคุม กิจการต้องน�าสิทธิในการออกเสียงที่เกิดขึ้นมารวมในการพิจารณา วันที่ซื้อกิจการคือวันที่อ�านาจใน
การควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยังผู ้ซื้อ การก�าหนดวันที่ซื้อกิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอนอ�านาจควบคุมจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่งต้องใช้
ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง 

ค่าความนิยม ถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ซึ่งรวมถึงการรับรู้จ�านวนส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
ในผู้ถูกซื้อ หักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาซึ่งวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ

สิ่งตอบแทนที่โอนให้ ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอนไป หนี้สินที่กลุ่มบริษัทก่อขึ้นเพื่อจ่ายช�าระให้แก่เจ้าของเดิม และส่วนได้เสีย
ในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มบริษัท ทั้งนี้สิ่งตอบแทนที่โอนให้ยังรวมถึงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและมูลค่าของโครงการจ่าย
โดยใช้หุ ้นเป็นเกณฑ์ที่ออกแทนโครงการของผู ้ถูกซื้อเมื่อรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลให้สิ้นสุดความสัมพันธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ ่ม
บริษัทและผู้ถูกซื้อ ให้ใช้ราคาที่ต�่ากว่าระหว่าง มูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามที่ระบุในสัญญา และมูลค่าองค์ประกอบนอกตลาด ไปหักจากสิ่ง
ตอบแทนที่โอนให้ และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายอื่น 

หากมีการออกโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (โครงการทดแทน) เพื่อแลกเปลี่ยนกับโครงการที่พนักงานของผู้ถูกซื้อถืออยู่ (โครงการผู้ถูกซื้อ) 
ขึ้นอยู ่กับต้นทุนบริการในอดีต ผู ้ซื้อต้องวัดส่วนของโครงการทดแทนด้วยมูลค่าตามราคาตลาดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งตอบแทนที่โอน หากมี 
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ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการท�างานในอนาคต ผลต่างระหว่างมูลค่าซึ่งรวมอยู่ในสิ่งตอบแทนที่โอนไป และ ราคาตลาดของโครงการทดแทน รับรู้เป็น
ผลตอบแทนพนักงานภายหลังการรวมธุรกิจ

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทที่ถูกซื้อที่รับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนี้สินหากมีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต 
และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที ่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ

ต้นทุนที่เกี ่ยวข้องกับการซื้อของกลุ่มบริษัทที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่า 
ที่ปรึกษาอื่นๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 

การรวมธุรกิจซึ่งเกิดจากการโอนส่วนได้เสียในกิจการภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้นซึ่งควบคุมกลุ่มบริษัท ถือเป็นการเข้าครอบครองเสมือนว่า
ได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันต้นงวดของปีเปรียบเทียบก่อนหน้าสุดหรือ ณ วันที่มีการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันแล้วแต่วันใดจะหลังกว่า เพื่อ
ปรับปรุงงบการเงินเปรียบเทียบ สินทรัพย์และหนี้สินที่ได้มาจะถูกรับรู้ด้วยมูลค่าตามบัญชีก่อนการจัดท�างบการเงินรวมภายใต้การควบคุมของ
ผู้ถือหุ้น ที่กลุ่มบริษัทมีส่วนควบคุม ส่วนประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของที่ได้มาจากการรวมธุรกิจถือเป็นส่วนหนึ่งของทุนของกลุ่มบริษัท เว้น
แต่ส่วนที่ได้มานั้นได้รับรู้เป็นส่วนหนึ่งของส่วนเกินมูลค่าหุ้น เงินสดจ่ายในการรวมธุรกิจรับรู้โดยตรงในส่วนของเจ้าของ

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยเป็นกิจการที ่อยู ่ภายใต้การควบคุมของกลุ ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ ้นเมื ่อกลุ ่มบริษัทมีอ�านาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางอ้อมใน
การก�าหนดนโยบายทางการเงินและการด�าเนินงานของกิจการนั้น เพื ่อได้มาซึ ่งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย งบการเงินของบริษัทย่อย
ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง 

นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกเปลี่ยนตามความจ�าเป็นเพื่อให้เป็นนโยบายเดียวกันกับของกลุ่มบริษัท ผลขาดทุนในบริษัทย่อยจะต้อง
ถูกปันส่วนไปยังส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมแม้ว่าการปันส่วนดังกล่าวจะท�าให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

กจิการทีค่วบคุมร่วมกัน เป็นกิจการที ่กลุม่บรษิทัมสีว่นรว่มในการควบคมุกจิกรรมเชงิเศรษฐกจิตามทีต่กลงไวใ้นสญัญาและไดร้บัความเหน็ชอบเปน็เอกฉนัท ์
ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ทางการเงินและการด�าเนินงาน งบการเงินรวมของกลุ ่มบริษัทได้รวมสินทรัพย์ หนี ้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ของกิจการ 
ที่ควบคุมร่วมกันเฉพาะสัดส่วนของกลุ่มบริษัทซึ่งรวมกับรายการที่คล้ายคลึงกันในงบการเงินของผู้ร่วมค้า โดยใช้เกณฑ์รวมแต่ละบรรทัดของกิจการ
ที่ควบคุม ร่วมกัน นับแต่วันที่มีการร่วมควบคุมจนถึงวันที่การร่วมควบคุมสิ้นสุดลง

การสูญเสียอำานาจควบคุม 

เมื่อมีการสูญเสียอ�านาจควบคุมกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินในบริษัทย่อย ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมและส่วนประกอบอื่น
ในส่วนของเจ้าของที่เกี ่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น ก�าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียอ�านาจควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน 
ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียอ�านาจควบคุม และจัดประเภทเงินลงทุนเป็น 
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียหรือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ขึ้นอยู่กับระดับของอิทธิพลที่คงเหลืออยู่ 

บริษัทร่วม

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญโดยมีอ�านาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการ
ด�าเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทได้รวมส่วนแบ่งก�าไรหรือขาดทุน และก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นของกลุ่มบริษัทภายหลังจากการปรับปรุงนโยบายการบัญชีให้เป็นนโยบายเดียวกันกับของกลุ ่มบริษัท นับจากวันที ่ม ีอ ิทธิพลอย่างมี 
นัยส�าคัญจนถึงวันที่การมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญสิ้นสุดลง เมื่อผลขาดทุนที่กลุ่มบริษัทได้รับปันส่วนจากบริษัทร่วมมีจ�านวนเกินกว่าส่วนได้เสีย
ในบริษัทร่วม มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธ ีส ่วนได้เสียจะถูกทอนลงจนเป็นศูนย์และหยุดรับรู ้ส ่วนผลขาดทุน เว้นแต่
กรณีที ่กลุ ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือต้องจ่ายเงินเพื่อช�าระภาระผูกพันแทนในนามบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทร่วมบันทึกในงบการเงินรวมโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย (เงินลงทุนตามวีธีส่วนได้เสียของบริษัทที่ถูกลงทุน) โดยรับรู้รายการเริ่มแรก
ด้วยราคาทุน รวมถึงต้นทุนที่เกี ่ยวข้องกับการซื้อที่เกิดจากการท�ารายการดังกล่าว

การตัดรายการในงบการเงินรวม

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม  
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ถูกตัดรายการในการจัดท�างบการเงินรวม ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการกับบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกันถูกตัดรายการ
กับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในกิจการที่ถูก ลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับก�าไรที่ยังไม่เกิด
ขึ้นจริง แต่เท่าที่เมื ่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น

กำาไร (ขาดทุน) จากการลดสัดส่วนการลงทุน

ก�าไร (ขาดทุน) จากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม ที่เกิดจากบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วม
กัน และบริษัทร่วมขายหุ้นให้แก่บุคคลภายนอกจะถูกบันทึกเป็นก�าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่รับรู้จากการลดสัดส่วนการลงทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นใน
งบแสดงฐานะการเงินรวม 

(ข)  เงินตราต่างประเทศ 

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น  ก�าไรหรือ
ขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 

กิจการในต่างประเทศ  

สินทรัพย์และหนี้สินของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน

ค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื้อกิจการในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
รายงาน

รายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในระหว่างปี

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วน
ของผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการจ�าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป

(ค) เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์

เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ได้ถูกน�ามาใช้เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
ที่เกิดจากกิจกรรมด�าเนินงาน กิจกรรมจัดหาเงิน และกิจกรรมลงทุน เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ไม่ได้มีไว้เพื่อค้า อย่างไรก็ตาม 
ตราสารอนุพันธ์ที ่ไม่เข้าเงื ่อนไข การก�าหนดให้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงถือเป็นรายการเพื่อค้า

เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์จะถูกบันทึกบัญชีเมื่อเริ ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท�ารายการดังกล่าวบันทึก 
ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น การวัดมูลค่าใหม่ภายหลังการบันทึกครั้งแรกใช้มูลค่ายุติธรรม ก�าไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ให้เป็นมูลค่า
ยุติธรรมบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนทันที อย่างไรก็ตามหากตราสารอนุพันธ์เข้าเงื ่อนไขมีไว้เพื่อเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง การบันทึกรายการ
ก�าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาจะขึ้นอยู่กับประเภทของรายการที่ได้รับการป้องกันความเสี่ยง 

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าถือตามราคาตลาดของสัญญาล่วงหน้า ณ วันที่รายงาน  ถ้ามีราคาตลาด ในกรณี
ที่ไม่มีราคาตลาด ให้ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยการคิดลดจากผลต่างระหว่างราคาล่วงหน้าตามสัญญากับราคาล่วงหน้าของสัญญาปัจจุบัน  
ณ วันที่รายงานที่ครบก�าหนดในวันเดียวกัน โดยใช้อัตราดอกเบี้ยประเภทที่ใช้กับธุรกรรมการเงินที่ปลอดความเสี่ยง เช่น พันธบัตรรัฐบาล

(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง 
และมีระยะเวลาครบก�าหนดเริ่มแรกภายใน 3 เดือนหรือน้อยกว่า เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องช�าระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมด�าเนินงานในงบกระแสเงินสด

(จ) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื ่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
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ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการช�าระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการช�าระหนี้ในอนาคตของลูกค้า โดยค�านวณ
สุทธิจากเงินมัดจ�ารับจากลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจ�าหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

(ฉ)  สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า 

ต้นทุนของสินค้าค�านวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก ต้นทุนสินค้าประกอบด้วย ราคาทุนที่ซื้อและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า
นั้น เช่น ค่าภาษีอากร ค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลดและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อสินค้า ต้นทุนของสินค้าส�าเร็จรูปและงานระหว่างท�าประกอบด้วย  
ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิต ซึ่งปันส่วนตามเกณฑ์การด�าเนินงานตามปกติ แต่ไม่รวมต้นทุนการกู้ยืม 

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการด�าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นโดยประมาณในการขาย

(ช)  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์และหนี้สิน) ที่คาดว่ามูลค่าตามบัญชีที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจาก 
การขายมากกว่ามาจากการใช้สินทรัพย์นั้นต่อไป จัดเป็นประเภทสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย สินทรัพย์ (หรือส่วนประกอบของกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) 
วัดมูลค่าด้วยจ�านวนที่ต�่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ผลขาดทุนจากการด้อยค่าส�าหรับกลุ ่มสินทรัพย์ที่
ยกเลิกน�าไปปันส่วนให้กับค่าความนิยมเป็นล�าดับแรก แล้วจึงปันส่วนให้กับยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินตามสัดส่วน ยกเว้นไม่ปันส่วน
รายการขาดทุนให้กับสินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ทางการเงิน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าส�าหรับการลดมูลค่าในครั้งแรกและผลก�าไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าในภายหลังรับรู ้ในก�าไรหรือขาดทุน ผลก�าไรรับรู้ไม่เกินยอด
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมที่เคยรับรู้

(ซ)  เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน ส่วนการ
บันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย

การจำาหน่ายเงินลงทุน

เมื่อมีการจ�าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ�านวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงก�าไรหรือขาดทุนสะสมจากการตีราคา 
หลักทรัพย์ที่เกี ่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น จะถูกบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน

(ฌ) อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ที่เกี ่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของ
วัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี ่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความ
ประสงค์  ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั ้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม  

ส่วนประกอบของรายการอาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยส�าคัญแยก
ต่างหากจากกัน 

ก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายอาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ�าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของอาคาร 
และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อื ่นในก�าไรหรือขาดทุน 

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการอาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่
ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วน
ที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจ�าหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี  ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบ�ารุงอาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าจะรับรู้ในก�าไร
หรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
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ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื ่อมราคาค�านวณจากมูลค่าเสื ่อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น  
หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ 

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรหรือขาดทุน ค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์
แต่ละรายการ หรืออายุสัญญาเช่าในกรณีที่อายุสัญญาเช่าสั้นกว่า ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

สิทธิการเช่าที่ดิน 30 ปี
อาคารและส่วนปรับปรุง 5-10 ปี 
อุปกรณ์ 5-10 ปี  
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 5 ปี  
อุปกรณ์ส�านักงาน 5 ปี
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3-5 ปี
ยานพาหนะ 5 ปี  

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

วิธีการคิดค่าเสื ่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที ่สุดทุกสิ ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความ 
เหมาะสม

(ญ) อาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำาเนินการ

อาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด�าเนินการประกอบด้วย ดาวเทียม ระบบควบคุมและสั่งการดาวเทียมและสถานีควบคุมดาวเทียม  
รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ส่งมอบกรรมสิทธิ์ให้แก่หน่วยงานของรัฐ ค่าตัดจ�าหน่ายค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการใช้งานโดยประมาณของ
สินทรัพย์หรืออายุที่เหลือของสัญญาอนุญาตให้ด�าเนินการแล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวมีอายุการตัดจ�าหน่ายตั้งแต่ 5 ปี
ถึง 27.5 ปี อุปกรณ์ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด�าเนินการจะไม่มีการตีราคาใหม่ แต่จะมีการทบทวนราคาตามบัญชีในแต่ละปี และปรับปรุงเมื่อ
เกิดการด้อยค่าขึ้น

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าที่คาดว่าจะได้
รับคืนค�านวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง 

(ฎ) ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี ได้แก่ สิทธิในการใช้อุปกรณ์ และต้นทุนอุปกรณ์ที่จัดหาให้แก่ลูกค้าบางรายในการให้บริการวงจรดาวเทียมในต่างประเทศ 
สิทธิในการใช้อุปกรณ์มีก�าหนดตัดจ่ายโดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี และต้นทุนอุปกรณ์ที่จัดหาให้แก่ลูกค้าบางรายในการให้บริการวงจร
ดาวเทียมในต่างประเทศซึ่งจะโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าเมื่อสิ้นสุดสัญญา และตัดจ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของสัญญาการให้บริการ
ลูกค้าแต่ละราย

(ฏ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ค่าความนิยม

ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อกิจการของบริษัทย่อยรับรู้ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน การรับรู้มูลค่าเริ ่มแรกของค่าความนิยม ได้อธิบายในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 3(ก) ภายหลังจากการรับรู้เริ ่มแรก ค่าความนิยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ส�าหรับ
ตราสารทุน - การบัญชีด้านผู้ลงทุนมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการด้อยค่าใน
เงินลงทุนต้องไม่ถูกปันส่วนให้สินทรัพย์ใดๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม

รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา

รายจ่ายในขั้นตอนการวิจัย ได้แก่ การส�ารวจตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ง ความรู้ความเข้าใจใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือทางด้านเทคนิค รับรู้ใน
ก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ต้นทุนที่เกิดขึ้นของโครงการเพื่อการพัฒนา (ซึ่งเกี ่ยวข้องกับการออกแบบและการทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่หรือที่ปรับปรุงขึ้น) รับรู้เป็นสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าโครงการนั้นจะประสบความส�าเร็จโดยการประเมินความเป็นไปได้ทั้งทางพาณิชยกรรมและ 
ทางเทคโนโลยี และต้องสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ ส่วนรายจ่ายในการพัฒนาอื่นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ต้นทุนการพัฒนา 
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ที่ได้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายไปแล้วในงวดก่อนไม่สามารถรับรู้เป็นสินทรัพย์ในงวดถัดไป ต้นทุนการพัฒนาที่บันทึกเป็นสินทรัพย์จะเริ ่มตัดจ�าหน่าย 
เมื่อเริ ่มผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี ่ยวข้องเพื่อการพาณิชย์

รายจ่ายในการพัฒนาซึ่งรับรู้เป็นสินทรัพย์แสดงราคาด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ ที่กลุ่มบริษัทซื้อมาและมีอายุการใช้งานจ�ากัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

ต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นประกอบด้วยค่าพัฒนาเทคโนโลยีของดาวเทียมไอพีสตาร์ ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รายจ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้าและใบอนุญาตโดยมีก�าหนดตัดจ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เกี ่ยวข้อง
โดยมีระยะเวลาตัดจ�าหน่ายระหว่าง 5 ปีถึง 15.75 ปี

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ซื ้อมาจะเริ่มตัดจ�าหน่ายเมื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์น�ามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดย
จะตัดจ�าหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 3-5 ปี          

วิธีการตัดจ�าหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตาม 
ความเหมาะสม

(ฐ)  การด้อยค่า

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื ่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะท�าการ
ประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน  ส�าหรับค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยังไม่
พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื ่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได ้
รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน

การคำานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึงมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่
มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดย
ใช้อัตราคิดลดก่อนค�านึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ 
ส�าหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื ่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อ
ให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

การกลับรายการด้อยค่า

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน จะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง  และการเพิ่มขึ้นนั้น
สัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน  

ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลับรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ 
ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที ่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื ่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หาก
มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจ�าหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

(ฑ)  สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า

สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่า
การเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วันท�าสัญญาเช่าด้วยมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่
ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า โดยจ�านวนเงินงวดที่ต้องจ่ายในแต่ละงวดจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงิน
เพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่ ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สิน ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึก
ในงบก�าไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานโดยประมาณ
ของสินทรัพย์นั้น หรือตามอายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า อย่างไรก็ตาม หากแน่ใจได้ตามสมควรว่าผู้เช่าจะเป็นเจ้าของอาคาร
และอุปกรณ์ ณ วันสิ้นสุดแห่งสัญญาเช่า ค่าเสื่อมราคาจะคิดจากอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์นั้น



162 รายงานประจำาปี 2555  

บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)

163

สัญญาระยะยาวเพื ่อเช่าสินทรัพย์ซึ ่งผู ้ให้เช่าเป็นผู ้ร ับความเสี ่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั ้น ถือเป็น
สัญญาเช่าด�าเนินงาน เงินที ่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากสิ ่งตอบแทนจูงใจที ่ได้รับจากผู ้ให้เช่า) จะบันทึกในงบก�าไรขาดทุน 
โดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั ้น

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าด�าเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เงินเพิ่มที่ต้องจ่ายให้แก่ผู ้ให้เช่า จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายใน
รอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น

สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่า

สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรวมแสดงอยู่ในอาคาร และอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน และตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์
ของสินทรัพย์ด้วยเกณฑ์เดียวกันกับที่ใช้กับรายการอาคารและอุปกรณ์ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่ารับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาการ 
ให้เช่า

(ฒ)  หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ ่มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เกี ่ยวกับการเกิดหนี้สิน ภายหลังจากการบันทึกหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
จะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริ ่มแรกและยอดหนี้เมื ่อครบก�าหนดไถ่ถอน จะบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนตลอด
อายุการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

(ณ)  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื ่นแสดงในราคาทุน

(ด) ผลประโยชน์ของพนักงาน 

โครงการเงินสมทบ

กลุ่มบริษัทจัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้ก�าหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สินทรัพย์ของกองทุน 
ส�ารองเลี ้ยงชีพได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของกลุ ่มบริษัทและบริหารโดยผู ้จ ัดการกองทุนภายนอก กองทุนส �ารองเล ี ้ยงช ีพดังกล ่าว 
ได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง เงินจ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย 
ในงบก�าไรขาดทุนส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 

หนี้สินของกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับผลประโยชน์หลังออกจากงาน และหนี ้สินผลประโยชน์ระยะยาวอื ่นได้บันทึกในงบการเงิน ด้วยวิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยที ่ประมาณการไว้ซึ ่งค�านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอย่างน้อยทุก 3 ปี ที ่ผ่านมาหนี ้สินเหล่านี ้ร ับรู ้เมื ่อจะต้องจ่ายช�าระ

กลุ่มบริษัทรับรู้ก�าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้ 
ค่าใช้จ่ายของโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ในก�าไรหรือขาดทุน 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานท�างานให้

หนีส้นิรบัรูด้ว้ยมลูคา่ทีค่าดวา่จะจา่ยช�าระส�าหรบัการจา่ยโบนสัเปน็เงนิสดระยะสัน้ หากกลุม่บรษิทัมภีาระผกูพนัตามกฎหมายหรอืภาระผกูพนัโดยอนมุาน  
ที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ท�างานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื ้อหุ้น ณ วันที่ให้สิทธิแก่พนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานพร้อมๆ ไปกับการเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้น ตลอดระยะ
เวลาที่พนักงานสามารถเข้าใช้สิทธิได้อย่างไม่มีเงื ่อนไข จ�านวนที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจะถูกปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนถึงจ�านวนสิทธิซื ้อหุ้นที่แท้จริง
ซึ่งเข้าเงื ่อนไขการให้บริการที่เกี ่ยวข้องและเงื ่อนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เงื ่อนไขเรื่องตลาดทุน 

มูลค่ายุติธรรมของจ�านวนที่จ่ายให้แก่พนักงานจากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นที่ช�าระด้วยเงินสดรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพร้อมๆ ไปกับการเพิ่มขึ้นในส่วนของ
หนี้สิน ตลอดระยะเวลาที่พนักงานมีสิทธิได้รับช�าระอย่างไม่มีเงื ่อนไข  หนี้สินถูกวัดมูลค่าใหม่ทุกๆ วันที่ในรายงานและวันที่จ่ายช�าระ  การ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก�าไรหรือขาดทุน 
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(ต) ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต 
และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อช�าระภาระหนี้สินดังกล่าว  ประมาณการหนี้สินพิจารณาจาก
การคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนค�านึงถึงภาษีเงินได้  เพื่อให้สะท้อนจ�านวนที่อาจประเมินได้ใน
ตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน  ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

ประมาณการค่าประกันความเสียหาย

ประมาณการค่าประกันความเสียหายจะบันทึกเมื่อได้ขายสินค้าหรือให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว ประมาณการค่าใช้จ่ายพิจารณาจากประวัติการจ่าย
ค่าใช้จ่ายที่เกี ่ยวกับการประกันความเสียหาย และปัจจัยต่างๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว

(ถ) รายได้

รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

การขายสินค้าและให้บริการ

รายได้รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยส�าคัญไปให้กับผู้ซื ้อแล้ว และจะไม่รับรู้
รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยส�าคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
จากการขายสินค้าหรือให้บริการนั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจ�านวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง
แน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า 

รายได้จากการขายอุปกรณ์เกตเวย์พร้อมติดตั้งรับรู้ด้วยวิธีอ้างอิงกับขั้นความส�าเร็จของงาน ขั้นความส�าเร็จของงานวัดด้วยอัตราส่วนของต้นทุน
ของมูลค่างานที่ท�าเสร็จจนถึงปัจจุบันคิดเทียบกับประมาณการต้นทุนของมูลค่างานทั้งหมด รายการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะรับรู้เป็น 
ค่าใช้จ่ายทันทีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ต้นทุนมูลค่างานทั้งหมดจะมีมูลค่าเกินกว่ารายได้จากค่างานทั้งหมด

รายได้จากการให้บริการวงจรดาวเทียมและบริการอื่นๆ ที่เกี ่ยวเนื่องกับธุรกิจดาวเทียม บริการอินเทอร์เน็ตและบริการอื่นที่เกี ่ยวข้องกับธุรกิจ
อินเทอร์เน็ต และบริการโทรศัทพ์ รับรู้เมื ่อให้บริการแก่ลูกค้า และมีความแน่นอนในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการให้บริการนั้น

รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์ รับรู้รายได้ภายในระยะเวลาและอัตราที่ก�าหนดในสัญญาเช่า

รายได้เกี ่ยวกับค่าสิทธิรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างซึ่งเป็นไปตามเนื้อหาและความเป็นจริงเชิงเศรษฐกิจของข้อตกลงที่เกี ่ยวข้อง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล 

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง 

(ท) ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมและประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไป และสิ่งตอบแทนที่ 
คาดว่าจะต้องจ่าย ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้เพื่อขาย  เงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิซึ ่งถูกจัดประเภทเป็นหนี้สิน  ขาดทุน
จากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน หรือขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (นอกเหนือจากลูก
หนี้การค้า) และ ขาดทุนจากเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน

ต้นทุนการกู้ยืมที่ไม่ได้เกี ่ยวกับการได้มา  การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื ่อนไข รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

(ธ) สัญญาเช่าดำาเนินงาน

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องน�ามารวมค�านวณ 
จ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า
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การจำาแนกประเภทสัญญาเช่า

ณ วันที่เริ ่มต้นข้อตกลง กลุ่มบริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณา
จากสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง  ถ้าการปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่กับการใช้สินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง  และข้อตกลงนั้น 
จะน�าไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ถ้าท�าให้กลุ่มบริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ 

ณ วันที่เริ ่มต้นข้อตกลง หรือ มีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริษัทแยกค่าตอบแทนส�าหรับสัญญาเช่า และส่วนที่เป็นองค์ประกอบอื่นโดย
ใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษัทสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจ�านวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ  
ให้รับรู้สินทรัพย์และหนี้สินในจ�านวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจ�านวนหนี้สินจะลดลงตาม
จ�านวนที่จ่าย และต้นทุนทางการเงินตามนัยจากหนี้สินจะรับรู้โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท

(น) ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษี 
เงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี ่ยวกับรายการที่เกี ่ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรือ รายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของ 
ผู้ถือหุ้นหรือก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายช�าระหรือได้รับช�าระ โดยค�านวณจากก�าไรหรือขาดทุนประจ�าปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตรา
ภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี ่ยวกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยค�านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจ�านวนที่ใช้
เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื ่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ การรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก   
การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก�าไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษ ี
และผลแตกต่างที่เกี ่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้   

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้
หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะน�าสินทรัพย์ภาษี
เงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี ้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน
ส�าหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน ส�าหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช�าระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้
ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายช�าระหนี้สินในเวลาเดียวกัน 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าก�าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจ�านวนเพียงพอกับการ
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่
ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี ่ยวข้องกัน ได้แก่ บุคคลและหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุม หรือถูกควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งกระท�า
ผ่านบริษัทที่ท�าหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้กิจการที่เกี ่ยวข้องกันยังรวมความถึงบริษัทร่วม
และบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญกับกิจการไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือทางอ้อม ผู้บริหารส�าคัญของกิจการรวมตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัว
ที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวซึ่งมีอ�านาจชักจูง หรืออาจถูกชักจูงให้ปฏิบัติตามบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี ่ยวข้องกับบุคคลข้างต้น ในการ
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี ่ยวข้องกันแต่ละรายการบริษัทค�านึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

บริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมของ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) (“Intouch”) ซึ่งตั ้งอยู่ในประเทศไทย โดยถือหุ้นคิดเป็นอัตราร้อยละ 
41.14 (2554 : ร้อยละ 41.14) ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท รายการที่กลุ่มบริษัทมีกับบริษัทในกลุ่ม Intouch กลุ่ม Cedar กลุ่ม Aspen 
และกลุ่ม Temasek จะถือเป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี ่ยวข้องกัน

บริษัทคิดราคาซื้อขายสินค้าและบริการกับกิจการที่เกี ่ยวข้องกันตามสัญญาและเงื ่อนไขทางการค้าโดยปกติเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป ส�าหรับรายการ
ค่าที่ปรึกษาและบริหารงาน กลุ่มบริษัทคิดราคาตามที่ตกลงร่วมกัน โดยค�านวณตามอัตราร้อยละของสินทรัพย์ อนึ่งรายการระหว่างบริษัทกับ 
Codespace, Inc. คิดราคากันตามอัตราค่าบริการรายชั่วโมงบวกด้วยค่าใช้จ่ายเบิกจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
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164 165

รายได้

รายได้จากการขายและการให้บริการ

บริษัทย่อย - - 1,471,384 1,346,351

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 1,275 8,888 - 354

บริษัทร่วม 11,725 10,284 11,665 10,080

กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน 52,016 62,018 51,962 51,387

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 178 904 - -

รายได้อื่น

บริษัทย่อย - - 514,723 112,825

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 4,342 1,753 8,861 3,577

กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน 158 - 158 -

รวมรายได้ 69,694 83,847 2,058,753 1,524,574

รายการที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี ่ยวข้องกันส�าหรับแต่ละปีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สรุปได้ดังนี้  

ค่าใช้จ่าย

การซื้อสินค้าและบริการ

บริษัทย่อย - - 55,747 48,098

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน (1,493) 3,683 (3,121) 7,514

บริษัทร่วม 21,375 20,854 21,375 20,684

กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน 1,934 1,168 420 25

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 34,577 37,325 14,307 13,552

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บริษัทย่อย - - 4,706 1,769

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 38 176 77 262

บริษัทร่วม 2,929 3,087 2,740 2,758

กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน 24,163 15,024 12,906 10,528

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 67,467 62,746 66,952 62,242

ค่าใช้จ่ายอื่น

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 2,915 609 - -

รวมค่าใช้จ่าย 153,905 144,672 176,109 167,432
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ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี ่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

ลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย - - 66,683 219,790

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 24,726 29,306 2,482 3,455

บริษัทร่วม 899 899 899 899

กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน 4,872 8,635 4,461 4,487

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน - 158 - -

รวม 30,497 38,998 74,525 228,631

รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย - - 859 252,714

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 75 339 - -

บริษัทร่วม 10,080 2,520 10,080 2,520

กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน 4,342 4,463 4,285 4,343

รวม 14,497 7,322 15,224 259,577

รวมลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 44,994 46,320 89,749 488,208 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (24,318) - (2,482) -

สุทธิ 20,676 46,230 87,267 488,208

ลูกหนี้ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย - - 27,415 27,103

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 4,478 3,165 98,866 93,923

บริษัทร่วม 433 - 433 -

รวม 4,911 3,165 126,714 121,026

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 132,543 78,943 270,496 161,109

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินให้กู ้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ควบคุมร่วมกัน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 - 3.81 ต่อปี (2554: ร้อยละ 
3.04 - 3.55 ต่อปี) และมีก�าหนดช�าระคืนเมื่อทวงถาม



  2555  2554   2555   2554
 (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท)

  2555  2554   2555   2554
 (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท)

  2555  2554   2555   2554
 (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท)

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

166 167

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู ้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ควบคุมร่วมกันส�าหรับแต่ละปีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินให้กู ้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.30 ต่อปี (2554: ร้อยละ 6.27 - 6.33 ต่อปี)

ณ วันที่ 1 มกราคม 78,943 - 161,109 -

เพิ่มขึ้น 57,191 76,634 116,716 156,395

ก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่รับรู้ (3,591) 2,309 (7,329) 4,714

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 132,543 78,943 270,496 161,109

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย - - 585 357

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 3,837 621 7,831 1,267

รวม 3,837 621 8,416 1,624

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย - - 18,249 28,352

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู ้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยส�าหรับแต่ละปีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

ณ วันที่ 1 มกราคม  - - 28,352 208,540

ลดลง - - (9,263) (187,797)

ก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน - - (840) 7,609

ณ วันที่ 31 ธันวาคม    - - 18,249 28,352



  2555  2554   2555   2554
 (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท)

  2555  2554   2555   2554
 (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท)

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ
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เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย - - 134 201

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 249 328 332 332

บริษัทร่วม 5,504 5,547 5,490 5,533

กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน 216 7,882 215 263

รวม 5,969 13,757 6,171 6,329

เจ้าหนี้ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย - - 97,937 1,234

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน - 1,248 - 2,547

กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน 2,071 379 1,974 329

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 648 631 - -

รวม 2,719 2,258 99,911 4,110

เงินรับล่วงหน้าค่าบริการจากลูกค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย - - 283,305 29,684

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 252 261 - -

กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน 6 6 - -

รวม 258 267 283,305 29,684

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย - - 4,500 4,129

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน - 936 - 1,910

บริษัทร่วม 1,071 1,070 1,071 1,070

กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน 1,033 452 1,045 422

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 6,369 2,837 2,462 2,228

รวม 8,473 5,295 9,078 9,759

หนี้สินหมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย - - 10 2,031

กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน 160 144 160 144

รวม 160 144 170 2,175

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 133,177 79,295 - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นที่เกี ่ยวข้องกันมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 – 3.81 ต่อปี 
(2554 : ร้อยละ 3.04 - 3.55 ต่อปี) และมีก�าหนดช�าระคืนเมื่อทวงถาม



  2555  2554   2555   2554
 (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท)

  2555  2554   2555   2554
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ค่าตอบแทนผู้บริหารสำาคัญ

ค่าตอบแทนผู้บริหารส�าคัญประกอบด้วย

168 169

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นที่เกี ่ยวข้องกันส�าหรับแต่ละปีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

ณ วันที่ 1 มกราคม  79,295 - - -

เพิ่มขึ้น 57,598 77,317 - -

(ก�าไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่รับรู้ (3,716) 1,978 - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 133,177 79,295 - -

สำาหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 66,070 61,449 65,555 60,945

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

 - ต้นทุนบริการที่แสดงรวมในค่าใช้จ่ายบริหาร 680 648 680 648

 - ต้นทุนดอกเบี้ยที่แสดงรวมในต้นทุนทางการเงิน 717 649 717 649

รวม 67,467 62,746 66,952 62,242

ตลอดเวลาที่ผ่านมากรรมการของกลุ่มกิจการหรือกิจการที่เกี ่ยวข้องกัน อาจซื้อสินค้าจากกลุ่มบริษัท การซื้อเหล่านี้มีระยะเวลาและเงื ่อนไข 
เช่นเดียวกับรายการที่กลุ่มบริษัทมีกับพนักงานหรือลูกค้า

ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนประจ�าปี และเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนกรรมการเหล่านี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญประจ�าปีผู ้ถือหุ้นของบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่แสดงไว้ในงบก�าไรขาดทุน

ภาระผูกพันสำาหรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทได้ออกหนังสือรับรองเพื่อแสดงความมั่นใจทางการเงิน (Letter of Comfort) ให้แก่ธนาคารต่างๆ ของบริษัทย่อยของกิจการที่ควบคุมร่วม
กัน ภายใต้หนังสือดังกล่าวบริษัทต้องปฏิบัติตามเงื ่อนไขในการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยของกิจการที่ควบคุมร่วมกันในอัตราส่วนตาม
ที่ระบุไว้ในสัญญาจนกว่าบริษัทย่อยของกิจการที่ควบคุมร่วมกันดังกล่าวจะช�าระหนี้ทั ้งหมดให้แก่ธนาคารแล้ว นอกจากนี้บริษัทได้ให้ค�ายืนยัน
แก่ธนาคารผู้ให้กู ้ยืมเงินของบริษัทย่อยของกิจการที่ควบคุมร่วมกันเหล่านี้ว่าบริษัทจะให้การสนับสนุนทางการเงินที่จ�าเป็นแก่บริษัทย่อยของ
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน เพื่อให้ได้ความมั่นใจว่าบริษัทย่อยของกิจการที่ควบคุมร่วมกันจะมีความสามารถในการจ่ายช�าระหนี้ภายใต้สัญญาเงิน
กู้ต่างๆ ที่บริษัทย่อยของกิจการที่ควบคุมร่วมกันท�าไว้กับธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ภาระผูกพันจากการออกหนังสือรับรองข้างต้นให้แก่ธนาคารของบริษัทย่อยของกิจการที่ควบคุมร่วมกันได ้
สิ้นสุดแล้ว (2554 : 2.2 ล้านเหรียญสหรัฐ)
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สัญญาสำาคัญที่ทำากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้ 

ก) บริษัทได้ท�าสัญญากับบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง โดยบริษัทร่วมมีภาระผูกพันในการให้บริการส่งสัญญาณขึ้นสู่ดาวเทียม (Uplink) เป็นระยะเวลา 
 ประมาณ 5 ปี โดยบริษัทมีภาระผูกพันต่อบริษัทร่วมที่จะต้องช�าระค่าบริการดังกล่าวตามสัญญาอีกเป็นจ�านวนเงินรวมประมาณ 41.38  
 ล้านบาท (2554: ประมาณ 8.39 ล้านบาท)

ข) บริษัทได้ท�าสัญญากับกิจการที่ควบคุมร่วมกันแห่งหนึ่ง โดยกิจการที่ควบคุมร่วมกันมีภาระผูกพันในการให้ด�าเนินการ ดูแล บ�ารุงรักษา  
 สถานีควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดิน (หรือเกตเวย์) ไอพีสตาร์ในประเทศกัมพูชาให้ด�าเนินการปกติ เป็นระยะเวลาประมาณ 5 ปี สัญญา 
 หมดอายุในระหว่างปี 2555 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่าย (2554: ประมาณ 0.16 ล้านเหรียญสหรัฐ)

ค) บริษัทและบริษัทย่อยได้ท�าสัญญากับบริษัทย่อย โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องช�าระค่าสิทธิ (Royalty) ร้อยละ 1 ของ 
 รายได้ที่ได้มาจากการขายหรือให้เช่าสถานีควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดิน (เกตเวย์) ไอพีสตาร์ ร้อยละ 1 ของรายได้ที่ได้มาจากการขายหรือ 
 ให้เช่าอุปกรณ์ปลายทางไอพีสตาร์ (IPSTAR User Terminal: “UT”) และ ร้อยละ 3 ของรายได้ที่ได้มาจากการขายหรือให้เช่าช่องสัญญาณ 
 ดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์)

ง) บริษัทได้ท�าสัญญาในการด�าเนินธุรกิจทางด้านดาวเทียมกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยบริษัทมีภาระผูกพันในการให้บริการเช่าช่องสัญญาณ 
 ดาวเทียม (Transponder) ให้บริการไอพีสตาร์และให้ค�าปรึกษา บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีภาระผูกพันต่อบริษัทที่จะต้องช�าระค่าบริการ 
 ดังกล่าวตามสัญญาอีกเป็นจ�านวนเงินรวมประมาณ 101.37 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (2554: ประมาณ 115.94 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 7.56 
 ล้านบาท) ค่าบริการเป็นไปตามอัตราที่ตกลงไว้ในสัญญา คิดตามจ�านวนที่ใช้จริงหรือคิดตามจ�านวนการติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ
 ปลายทาง

จ) บริษัทได้ท�าสัญญากับบริษัทที่เกี ่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง โดยบริษัทที่เกี ่ยวข้องกันมีภาระผูกพันในการให้บริการบ�ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ 
 เพื่อประมวลผลทางบัญชี เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยสามารถต่อสัญญาได้  บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องช�าระค่าบริการดังกล่าวอีกเป็น 
 จ�านวนเงินรวมประมาณ 5.31 ล้านบาท (2554: ประมาณ 4.85 ล้านบาท)

ฉ) บริษัทได้ท�าสัญญากับบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง โดยบริษัทมีภาระผูกพันในการให้เช่าอุปกรณ์สื่อสารสัญญาณดาวเทียม (Satellite Uplink  
 Equipment) เป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี 7 เดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทร่วมมีภาระผูกพันต่อบริษัทที่จะต้องช�าระค่าเช่า 
 อุปกรณ์ดังกล่าวตามสัญญาเป็นจ�านวนเงินรวมประมาณ 23.41 ล้านบาท 

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดในมือ 25,298 158,803 2,326 137,814

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันและ

 ประเภทออมทรัพย์ 1,831,050 1,218,498 567,585 528,149

เงินฝากประจ�า 411,273 1,488,609 300,680 1,161,014

รวม 2,267,621 2,865,910 870,591 1,826,977

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของเงินฝากธนาคาร

 ประเภทออมทรัพย์และเงินฝากประจ�า  1.03% 1.19% 0.18% 0.09%



  2555  2554   2555   2554
 (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท)

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2555  2554   2555   2554
 (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท)หมายเหตุ

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

170 171

6 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้า  
 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  4 30,497 38,998 74,525 228,631
 กิจการอื่น  956,023 1,248,340 567,265 661,734
   986,520 1,287,338 641,790 890,365
รายได้ค้างรับ
 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  4 14,497 7,322 15,224 259,577
 กิจการอื่น  174,568 133,066 171,157 122,680
   189,065 140,388 186,381 382,257
ลูกหนี้อื่น  
 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  73,320 69,250 25,243 9,427  
 เงินจ่ายล่วงหน้า  112,262 50,799 105,504 36,272
 อื่นๆ  8,220 78,539 10,208 5,810
   193,802 198,588 140,955 51,509

รวมลูกหนี้การค้า รายได้ค้างรับ และลูกหนี้อื่น  1,369,387 1,626,314 969,126 1,324,131
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (191,767) (278,282) (97,657) (123,415)
สุทธิ  1,177,620 1,348,032 871,469 1,200,716

(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัย
 จะสูญส�าหรับปี  974 45,065 (7,784) (5,869)

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดังนี้

ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ 364,569 480,365 200,470 328,315

เกินก�าหนดช�าระ : น้อยกว่า 3 เดือน 284,387 272,420 204,290 309,383 

 3 - 6 เดือน 129,232 105,149 72,817 56,847 

 6 - 12 เดือน 55,474 110,336 55,186 53,535 

 มากกว่า 12 เดือน 152,858 319,068 109,027 142,285

  986,520 1,287,338 641,790 890,365

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (191,767) (278,282) (97,657) (123,415)

สุทธิ 794,753 1,009,056 544,133 766,950

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทส�าหรับลูกค้าทั่วไป มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วัน ถึง 60 วัน



  2555  2554   2555   2554
 (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท)

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

172 รายงานประจำาปี 2555  

บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)

173

7 สินค้าคงเหลือ

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง 55,417 49,477 42,433 45,771

งานระหว่างท�า 5,913 5,807 - -

สินค้าส�าเร็จรูป 362,766 252,717 199,442 158,415

สินค้าระหว่างทาง 679 8,277 8 7,488 

  424,775 316,278 241,883 211,674

หัก ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย (96,977) (74,953) (57,901) (54,117)

สุทธิ 327,798 241,325 183,982 157,557

8 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อยกเลิกและการดำาเนินงานที่ยกเลิก

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบการท�าสัญญาขายหุ้นของบริษัท เอ็มโฟน จ�ากัด (Mfone) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ทั้งนี้สัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าวมีเงื่อนไขที่ทั้งผู ้ซื้อและผู้ขายต้องด�าเนินการให้เสร็จภายในระยะเวลา 60 
วันนับจากวันท�าสัญญา กลุ่มบริษัทจึงได้จัดประเภทสินทรัพย์และหนี้สินของกลุ่มสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นกลุ่มสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย และรับรู ้
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนเป็นเงินประมาณ 251 ล้านบาท ในงบการเงินส�าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 อย่างไร
ก็ตามเมื่อครบก�าหนดระยะเวลา 60 วันฝ่ายผู้ซื้อได้ขอยกเลิกสัญญาขายหุ้นของ Mfone เนื่องจากผู้ซื้อไม่สามารถด�าเนินการตามเงื่อนไขที่ก�าหนด
ไว้ตามสัญญาซื้อขายได้

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามที่ฝ่ายบริหารของกิจการที่ควบคุมร่วมกันซึ่งเสนอให้น�า Mfone 
เข้าสู ่กระบวนการล้มละลายตามกฎหมายของประเทศกัมพูชา เนื่องจากฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของ Mfone ประสบภาวะขาดทุน
อย่างต่อเนื่องเป็นผลให้กระแสเงินสดไม่เพียงพอในการด�าเนินงานอีกทั้งไม่สามารถช�าระหนี้ได้ตามก�าหนดเวลา กลุ่มบริษัทจึงตัดสินใจหยุดการ
สนับสนุนทางการเงินและยกเลิกส่วนงานดังกล่าว ซึ่ง Mfone ได้ยื่นค�าร้องต่อศาล Phnom-Penh Municipal Court ในวันที่ 9 มกราคม 2556 
ซึ่งในขณะนี้ Phnom-Penh Municipal Court อยู่ในระหว่างการพิจารณาค�าร้องของ Mfone

ทั้งนี้ที่ปรึกษากฎหมายของกลุ่มบริษัทมีความเห็นว่า เมื่อ Mfone เข้าสู่กระบวนการล้มละลายตามกฎหมายของประเทศกัมพูชา ศาลกัมพูชาจะออก
ค�าสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มาเป็นผู้ควบคุมดูแลการจัดสรรสินทรัพย์และการช�าระหนี้สินทั้งหมดของ Mfone โดยในช่วงเวลาระหว่าง
วันที่ในงบการเงินถึงวันที่ศาลจะออกค�าสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ Mfone ไม่สามารถท�าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจ�าหน่ายสินทรัพย์ 
หรือสร้างภาระและหนี้สินผูกพันกับ Mfone ได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษัทไม่มีภาระค�้าประกันให้กับ Mfone จึงมิได้บันทึกภาระหนี้สินที่เกิดจากการค�้าประกันไว้ในงบการเงินรวม
ของกลุ่มบริษัท (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4)



  2555   2554
 (พันบาท) (พันบาท)

 2555
(พันบาท)

หมายเหตุ

งบการเงินรวม 

งบการเงินรวม 

172 173

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ผลการด�าเนินงานของการด�าเนินงานที่ยกเลิก 

รายได้     433,768     630,448

ค่าใช้จ่าย  (966,094) (1,116,273)

ผลการด�าเนินงานจากกิจกรรมการด�าเนินงาน  (532,326) (485,825)

ภาษีเงินได้       23,923       18,548

ผลการด�าเนินงานจากกิจกรรมการด�าเนินงาน (สุทธิจากภาษีเงินได้)  (508,403) (467,277)

ขาดทุนต่อหุ้น

ขาดทุน ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 29 (0.46) (0.43)

ขาดทุน ต่อหุ้นปรับลด (บาท) 29 (0.46) (0.43)

ขาดทุนจากการด�าเนินงานที่ยกเลิกจ�านวน 508 ล้านบาท (2554: 467 ล้านบาท) จัดสรรให้ผู ้ถือหุ้นของบริษัททั้งจ�านวน 

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การด�าเนินงานที่ยกเลิก 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการด�าเนินงาน (88,795)

เงินสดสุทธิไช้ไปในกิจกรรมลงทุน (2,104)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 50,326

เงินสดสุทธิใช้ไปในการด�าเนินงานที่ยกเลิก (40,573)

กลุ่มบริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามเกณฑ์คงค้าง 

งบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของกลุ่มบริษัทได้แสดงสินทรัพย์และหนี้สินไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย เป็นสินทรัพย์และหนี้สิน
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อยกเลิกและแยกแสดงผลการด�าเนินงานส�าหรับปีภายใต้หัวข้อ ‘ขาดทุนส�าหรับปีจากการด�าเนินงานที่ยกเลิกสุทธิจากภาษี

งบก�าไรขาดทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ได้ถูกจัดประเภทใหม่เพื่อน�าเสนอการด�าเนินงานที่ยกเลิกเป็นรายการแยก
ต่างหากจากการด�าเนินงานต่อเนื่อง ดังนี้



 2555
(พันบาท)

งบการเงินรวม 

  2555  2554   2555   2554
 (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท)

หมายเหตุ

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

174 รายงานประจำาปี 2555  

บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)

175

รายละเอียดของสินทรัพย์และหนี้สินของส่วนการด�าเนินงานที่ยกเลิก มีดังต่อไปนี้

ผลกระทบต่อฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 11,210

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื ่น 15,806

สินค้าคงเหลือ 7,286

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 134,670

อาคารและอุปกรณ์ 1,605,680

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 65,504

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื ่น (155,858)

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (1,431,256)

เงินรับล่วงหน้าค่าบริการจากลูกค้า (37,882)

ผลประโยชน์ตอบแทนค้างจ่าย (44,916)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (9,276)

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (89,955)

สินทรัพย์สุทธิ 71,013

หัก ขาดทุนจากการด้อยค่า (71,013)

สุทธิ -

9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม

ณ วันที่ 1 มกราคม  451,457 439,868 831,454 830,200

ซื้อเงินลงทุน 9 ก) - - 971,818 1,254

ส่วนแบ่งก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน

 ตามวิธีส่วนได้เสียในบริษัทร่วม  164,103 141,290 - -

ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   

 จากบริษัทร่วม 21 (17,544) - - -

ก�าไรที่ยังไม่รับรู้จากการลดสัดส่วนการลงทุน

 ในบริษัทร่วม   

สัดส่วนการลงทุนในบริษัทร่วม  90 351 - -

รายได้เงินปันผล 9 ง), ฉ)  (142,557) (130,052) - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  455,549 451,457 1,803,272 831,454
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การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของเงินลงทุนในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2555 มีดังต่อไปนี้

บริษัทย่อย

ก) การซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จ�ากัด (“IPA”)

 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทได้ตกลงซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ IPA จากบริษัท ไอพีสตาร์ จ�ากัด เป็นจ�านวน 6.95 ล้านหุ้น คิดเป็น 
 ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ IPA โดยซื้อในราคาหุ้นละ 4.6 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นจ�านวนเงินรวม 31.97 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ การซื้อ 
 หุ้นดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมของบริษัท ทั้งนี้ IPA ได้เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยทางอ้อมเป็นบริษัทย่อยทางตรงของบริษัท

ข) การเสนอจ่ายเงินปันผลของบริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จ�ากัด (“IPA”)

 ที่ประชุมคณะกรรมการของ IPA เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู ้ถือหุ้นเป็นจ�านวนเงิน 
 ทั้งสิ้น 10 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555

ค) การจัดตั้งบริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ�ากัด (“TCB”)

 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัททีซี บรอดคาสติ้ง จ�ากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 1,000,000  
 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 100,000 หุ้นๆ ละ 10 บาท และทุนช�าระแล้ว 250,000 บาท บริษัทมีสัดส่วนในการถือหุ้น 99,995 หุ้น  
 หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99

บริษัทร่วม

ง) การเสนอจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ากัด (มหาชน) (“CSL”)

 ที่ประชุมสามัญประจ�าปีของผู้ถือหุ้นของ CSL เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจัดสรรก�าไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.27  
 บาทต่อหุ้น เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 160 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555

 ที่ประชุมคณะกรรมการของ CSL เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30  
 บาท เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 178 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555

จ) การเพิ่มทุน และการลดทุนของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ากัด (มหาชน) (“CSL”)

 การเพิ่มทุน
 ที่ประชุมสามัญประจ�าปีของผู้ถือหุ้นของ CSL เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 มีมติอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอัตรา 
 การใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญจ�านวน 175,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจ�านวนทุนที่ออกและช�าระแล้วของ CSL เนื่องจาก 
 การเสนอจ่ายเงินปันผลของ CSL ท�าให้อัตราการใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 5 มีการเปลี่ยนแปลง  
 CSL ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555

 การลดทุน
 ที่ประชุมสามัญประจ�าปีของผู้ถือหุ้นของ CSL เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 มีมติอนุมัติการลดทุนหุ้นสามัญ เนื่องจากใบส�าคัญแสดงสิทธิหุ้น 
 สามัญตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 4 ได้สิ้นสุดลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2554  จ�านวน 2,311,557 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.39 ของจ�านวนหุ้น 
 ที่ออกและช�าระแล้วของ CSL และ CSL ได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555

ฉ)   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ากัด (มหาชน) (“CSL”)

 ในการประชุมคณะกรรมการของ CSL เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 มีมติอนุมัติให้จ�าหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส จ�ากัด  
 (“Watta”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CSL จ�านวน 120,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60 ของทุนที่ออกและช�าระแล้วในราคาศูนย์บาท เนื่องจาก 
 บริษัทย่อยดังกล่าวมีผลขาดทุนอย่างต่อเนื่องและฝ่ายบริหารคาดว่าผลการด�าเนินงานในอนาคตมีแนวโน้มลดลง

 CSL รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าจ�านวน 9.5 ล้านบาท จากการวัดมูลค่าใหม่ของ Watta ให้เป็นจ�านวนที่ต�่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับ 
 มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่  
 30 กันยายน 2555 ซึ่ง Watta มีผลขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ เป็นจ�านวนเงิน 8.5 ล้านบาท รวมเป็นส่วนหนึ่งของก�าไรรวมก่อนภาษีเงินได้ 
 ส�าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 

 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 บริษัทได้ด�าเนินการจ�าหน่ายเสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น Watta พ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของ CSL



(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

 2554 
งบการเงินรวม 

 2554 
งบการเงินรวม 

178 179

การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของเงินลงทุนในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดังต่อไปนี้

บริษัทย่อย

ก)  การเสนอจ่ายเงินปันผลของบริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จ�ากัด (“IPA”)

 ระหว่างไตรมาสที่ 2/2554 IPA ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2553 ของ IPA แก่ผู ้ถือหุ้น รวมทั้งสิ้นจ�านวน  
 4 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย  เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู ้ถือหุ้นในระหว่างปี 2554 

ข)  การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมของบริษัท ไอพีสตาร์ จ�ากัด (“IPST”) 

    ในเดือนพฤศจิกายน 2554 บริษัทได้ตกลงซื้อหุ้นสามัญของ IPST เพิ่มเติมจ�านวน 40,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็น 
 ร้อยละ 0.02 ของทุนจดทะเบียนของ IPST ในราคารวม 40,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ผลจากการตกลงซื้อหุ ้นเพิ่มเติมนี้ ท�าให้บริษัทถือหุ้น 
 ทุนช�าระแล้วของ IPST เป็นจ�านวนร้อยละ 99.96 

ค) การซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัท สตาร์ นิวเคลียส จ�ากัด (“STNU”)

 ในเดือนธันวาคม 2554 บริษัทได้ซื้อส่วนได้เสียใน STNU เพิ่มเติมคิดเป็นร้อยละ 30 เป็นจ�านวนเงิน 3 ดอลลาร์สหรัฐ (119 บาท) ท�าให้ 
 สัดส่วนความเป็นเจ้าของเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 100 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของ STNU ในงบการเงินของกลุ่มบริษัท  
 ณ วันที่ซื้อเป็นเงินจ�านวน 4.5 ล้านบาท กลุ่มบริษัทรับรู ้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมลดลงเป็นจ�านวน 1.56 ล้านบาทและก�าไรสะสม 
 เพิ่มขึ้นเป็นจ�านวน 1.56 ล้านบาท

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในความเป็นเจ้าของของกลุ่มบริษัทใน บริษัท สตาร์ นิวเคลียส จ�ากัด มีดังต่อไปนี้ 

ความเป็นเจ้าของของบริษัท ณ 27 ธันวาคม  2.94

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในความเป็นเจ้าของของบริษัทเพิ่มขึ้น 1.56

ส่วนแบ่งในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ -

ความเป็นเจ้าของของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม  4.50 

(ง) การขายเงินลงทุนในบริษัท เอ็นทียู (ประเทศไทย) จ�ากัด (“NTU”)

 ในเดือนธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทได้ขายเงินลงทุนทั้งหมดใน NTU จ�านวน 106,220 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.52 เป็น จ�านวนเงิน 0.15  
 ล้านบาท และรับรู้ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเป็นจ�านวน 0.91 ล้านบาท ซึ่งได้แสดงไว้เป็นส่วนหนึ่งในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลกระทบต่องบการเงินรวมจากการขายหุ้นของ NTU ณ วันที่ขายเงินลงทุนมีดังนี้

   

สินทรัพย์รวมสุทธิลดลง  (1.36)

หนี้สินรวมสุทธิรวมลดลง 1.99

ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น (0.63)

รวมสินทรัพย์สุทธิลดลง (0.91) 
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กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

จ)  การเสนอจ่ายเงินปันผลของบริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ากัด (“LTC”)

 ระหว่างปี 2553 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ LTC มีมติจ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินการประจ�าปี 2552 ของ LTC แก่ผู ้ถือหุ้น รวมทั้งสิ้นจ�านวน  
 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู ้ถือหุ้นระหว่างปี 2553 และ 2554 รวมเป็นจ�านวน 22.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ LTC มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2553 แก่ผู ้ถือหุ้น 
 เป็นจ�านวนเงิน 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

บริษัทร่วม

ฉ)  การเสนอจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ากัด (มหาชน) (“CSL”)

 ในการประชุมสามัญประจ�าปีของผู้ถือหุ้นของ CSL เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรก�าไรเป็นเงินปันผลในอัตรา 
 หุ้นละ 0.25 บาท เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 148 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554

 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการของ CSL มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ ผู ้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ  
 0.27 บาท เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 160 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554

ช)  การเพิ่มทุนและการลดทุนของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ากัด (มหาชน) (“CSL”)

  การเพิ่มทุน
 ที่ประชุมสามัญประจ�าปีของผู้ถือหุ้นของ CSL เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554  มีมติอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
 อัตราการใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญจ�านวน 750,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.13 ของจ�านวนทุนที่ออกและช�าระแล้วของ CSL  
 เนื่องจากการเสนอจ่ายเงินปันผลของ CSL ท�าให้อัตราการใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ ้นสามัญตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 4  
 และครั้งที่ 5 มีการเปลี่ยนแปลง CSL ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 

  การลดทุน
 ที่ประชุมสามัญประจ�าปีของผู้ถือหุ้นของ CSL เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554  มีมติอนุมัติการลดทุนหุ้นสามัญ เนื่องจากใบส�าคัญแสดงสิทธิ 
 หุ ้นสามัญตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ได้สิ้นสุดลงวันที่ 30 เมษายน 2553 และ 30 พฤษภาคม 2553 ตามล�าดับ  
 จ�านวน 21,518,736 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.63 ของจ�านวนหุ้นที่ออกและช�าระแล้วของ CSL และ CSL ได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวง 
 พาณิชย์แล้วเมื่อวันที่  21 เมษายน 2554

ภาระผูกพัน

ตามที่ระบุไว้ในสัญญาร่วมทุนระหว่างกลุ ่มบริษัทและรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุ ่มบริษัทจะต้องโอนหุ้นทั้งหมดใน 
LTC ให้แก่รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาอนุญาตให้ด�าเนินการในปี 2564
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10  อาคารและอุปกรณ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ราคาทุน 463,938 10,204,137 631,448 1,829,45 113,128,974

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (243,861) (5,821,577) (423,680) - (6,489,118)

หัก ขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม - (28,592) - - (28,592)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 220,077 4,353,968 207,768 1,829,451 6,611,264

รายการระหว่างปีสิ ้นสุด 

  วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ 220,077 4,353,968 207,768 1,829,451 6,611,264

ซื้อสินทรัพย์ 73,991 161,773 40,111 1,647,305 1,923,180

ขายสินทรัพย์ - สุทธิ - (1,447) (2,018) - (3,465)

การตัดจ�าหน่าย - สุทธิ (3,012) (6,241) (1,857) - (11,110)

โอนสินทรัพย์ - สุทธิ 57,959 33,203 16,402 (143,366) (35,802)

ค่าเสื่อมราคา (52,432) (939,571) (72,103) - (1,064,106)

การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (2,993) (157,844) (5,083) (1,814) (167,734)

หัก โอนไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

   ของส่วนการด�าเนินงานที่ยกเลิก (5,263) (1,551,010) (49,408) - (1,605,681)

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 288,327 1,892,831 133,812 3,331,576 5,646,546

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ราคาทุน 579,376 9,302,519 615,829 3,331,576 13,829,300

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (285,786) (5,830,086) (432,609) - (6,548,481)

หัก ขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม - (28,592) - - (28,592)

หัก โอนไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

   ของส่วนการด�าเนินงานที่ยกเลิก (5,263) (1,551,010) (49,408) - (1,605,681)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 288,327 1,892,831 133,812 3,331,576 5,646,546

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 229,883 4,099,747 153,732 753,581 5,236,943

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - 25,703 - 25,703

 229,883 4,099,747 179,435 753,581 5,262,646
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  และ

   1 มกราคม 2555

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 220,077 4,353,968 181,913 1,829,451 6,585,409

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - 25,855 - 25,855 

 220,077 4,353,968 207,768 1,829,451 6,611,264

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 288,327 1,892,831 112,765 3,331,576 5,625,499

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - 21,047 - 21,047

 288,327 1,892,831 133,812 3,331,576 5,646,546

ราคาทรัพย์สินของกลุ ่มบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจ�านวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจ�านวน 1,622.08 ล้านบาท (2554: 2,653.68 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมจ�านวน 28.6 ล้านบาท (2554:28.6 ล้านบาท) ประกอบด้วยขาดทุนจากการด้อยค่า

ของอุปกรณ์โครงการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือในระบบอนาล็อก (Analogue Mobile Telephone Network) ของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ซึ่ง

หยุดด�าเนินงานในระหว่างปี 2548 จ�านวน 16.2 ล้านบาทและขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์ทางไกลชนบทของกิจการ 

ที่ควบคุมร่วมกันจ�านวน 12.4 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 อุปกรณ์ได้รวมสินทรัพย์ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด�าเนินการของบริษัท เอ็มโฟน จ�ากัด (“Mfone”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ของกิจการที่ควบคุมร่วมกันจ�านวนเงินประมาณ 1,551.01 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2554: 1,997.73 ล้านบาท) ซึ่ง Mfone จะต้องโอนกรรมสิทธิ์

ของสินทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ รัฐบาลกัมพูชาเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาอนุญาตให้ด�าเนินการ กลุ่มบริษัทได้โอนสินทรัพย์เหล่านี้ไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ถือไว้เพื่อยกเลิกและการด�าเนินงานที่ยกเลิกทั้งจ�านวน (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8)



งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สิทธิการเช่า
ที่ดินและอาคาร

(พันบาท)

รถยนต์และ
อุปกรณ์
สำานักงาน
(พันบาท)

อุปกรณ์
(พันบาท)

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
(พันบาท)

รวม
(พันบาท)

สิทธิการเช่า
ที่ดินและอาคาร

(พันบาท)

รถยนต์และ
อุปกรณ์
สำานักงาน
(พันบาท)

อุปกรณ์
(พันบาท)

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
(พันบาท)

รวม
(พันบาท)

182 183

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ราคาทุน 78,279 3,563,331 227,587 1,720,641 5,589,838
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (53,366) (2,724,847) (166,234) - (2,944,447)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 24,913 838,484 61,353 1,720,641 2,645,391

รายการระหว่างปีสิ ้นสุดวันที่ 
   31 ธันวาคม 2555
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ 24,913 838,484 61,353 1,720,641 2,645,391
ซื้อสินทรัพย์ 7,433 160,032 17,413 1,546,325 1,731,203
ขายสินทรัพย์ - สุทธิ - (121,038) (24) - (121,062)
การตัดจ�าหน่าย - สุทธิ (5) (425) (1,305) - (1,735)
โอนสินทรัพย์ - สุทธิ - (33,204) - - (33,204)
ค่าเสื่อมราคา (4,436) (221,941) (24,280) - (250,657)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 27,905 621,908 53,157 3,266,966 3,969,936

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ราคาทุน 85,604 2,416,296 200,965 3,266,966 5,969,831
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (57,699) (1,794,388) (147,808) - (1,999,895)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 27,905 621,908 53,157 3,266,966 3,969,936

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท 19,106 1,002,954 42,052 - 1,064,112
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - 25,168 - 25,168
 19,106 1,002,954 67,220 - 1,089,280

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  และ
   1 มกราคม 2555
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 24,913 838,484 35,812 1,720,641 2,619,850
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - 25,541 - 25,541
 24,913 838,484 61,353 1,720,641 2,645,391

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 27,905 621,908 32,110 3,266,966 3,948,889
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - 21,047 - 21,047
 27,905 621,908 53,157 3,266,966 3,969,936



ภาระผูกพันสำาหรับรายจ่ายฝ่ายทุน

รายจ่ายฝ่ายทุนที่ถือเป็นภาระผูกพัน ณ วันที่รายงาน มีดังต่อไปนี้

  2555  2554   2555   2554
 (หลักพัน) (หลักพัน) (หลักพัน) (หลักพัน)

สกุลเงิน

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

184 รายงานประจำาปี 2555  

บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)

185

ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจ�านวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจ�านวน 1,387.02 ล้านบาท (2554: 2,048.28 ล้านบาท)

ต้นทุนการกู้ยืมซึ่งเกิดจากการกู้ยืมเพื่อสร้างสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างส�าหรับปีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นจ�านวน 70.50 ล้านบาท 

(2554: 11.28 ล้านบาท) ได้ถูกรวมอยู่ในต้นทุนการซื้อสินทรัพย์ระหว่างปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 อาคารและอุปกรณ์ได้รวมงานระหว่างก่อสร้างของโครงการดาวเทียมไทยคม 6 จ�านวน 3,266.97 ล้านบาท (2554: 

1,720.64 ล้านบาท) โดยที่ดาวเทียมไทยคม 6 มีก�าหนดการที่จะเริ ่มให้บริการภายในปี 2556 ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด�าเนินการกิจการดาวเทียม

สื่อสารกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัทจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในดาวเทียมไทยคม 6 ให้แก่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเมื่อการก่อสร้างและการติดตั้งแล้วเสร็จ

โครงการไทยคม 4 ดอลลาร์สหรัฐฯ 26 26 26 26

โครงการไทยคม 6 ดอลลาร์สหรัฐฯ 37,730 73,374 37,730 73,374

โครงการ 120 องศาตะวันออก ดอลลาร์สหรัฐฯ 171,000 171,000 171,000 171,000

ระบบเครือข่ายโทรศัพท์ ดอลลาร์สหรัฐฯ 3,888 7,601 - -

รวม ดอลลาร์สหรัฐฯ 212,644 252,001 208,756 244,400

รวมเป็นเงินบาททั้งสิ ้น  6,544,658 8,021,672 6,424,984 7,779,713

บริษัทเข้าท�าสัญญาความร่วมมือในการรักษาต�าแหน่งวงโคจรที่ 120 องศาตะวันออก และจัดสร้างดาวเทียมเพื่อให้บริการร่วมกับบริษัท Asia 
Satellite Telecommunications จ�ากัด แล้ว โดยมีมูลค่าลงทุนส�าหรับโครงการนี้ประมาณ 171 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ตลอดระยะเวลา 15 ปี



อาคารและ
อุปกรณ์ 

ภายใต้สัญญา
อนุญาตให้
ดำาเนินการ
(พันบาท)

ค่าความนิยม
(พันบาท)

 ค่าใช้จ่าย 
รอตัดบัญชี 
(พันบาท)

สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน

อื่น
(พันบาท)

รวม
สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน
(พันบาท)

งบการเงินรวม

184 185

11 อาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำาเนินการ ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ราคาทุน 21,140,162 711,224 57,822 1,611,438 1,669,260

หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (8,311,934) (605,754) - (656,925) (656,925)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ   12,828,228 105,470 57,822 954,513 1,012,335

รายการระหว่างปีสิ ้นสุดวันที่ 

   31 ธันวาคม 2555

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ 12,828,228 105,470 57,822 954,513 1,012,335

ซื้อสินทรัพย์ 4,920 24,314 - 12,592 12,592

การตัดจ�าหน่าย - สุทธิ - - - (116) (116)

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี (1,351,295) (40,095) - (102,207) (102,207)

การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตรา

   ต่างประเทศ - - - (3,002) (3,002)

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 11,481,853 89,689 57,822 861,780 919,602

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ราคาทุน 21,147,208 732,466 57,822 1,618,673 1,676,495

หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (9,665,355) (642,777) - (756,893) (756,893)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ   11,481,853 89,689 57,822 861,780 919,602

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 14,177,126 41,053 59,443 1,045,335 1,104,778      

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ                 

   1 มกราคม 2555 12,828,228 105,470 57,822 954,513 1,012,335

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 11,481,853 89,689 57,822 861,780 919,602     



อาคารและอุปกรณ์
ภายใต้สัญญา

อนุญาตให้ดำาเนินการ
(พันบาท)

ค่าใช้จ่าย
รอตัดบัญชี 
(พันบาท) 

สินทรัพย์ 
ไม่มีตัวตน
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2555  2554   2555   2554
 (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท)

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

186 รายงานประจำาปี 2555  

บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)

187

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ราคาทุน 21,140,162 677,953 1,457,487

หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (8,311,934) (573,735) (595,458)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 12,828,228 104,218 862,029

รายการระหว่างปีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ 12,828,228 104,218 862,029

ซื้อสินทรัพย์ 4,920 24,314 11,434

ขายสินทรัพย์ - สุทธิ - - (143)

การตัดจ�าหน่าย - สุทธิ - - (116)

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี (1,351,295) (39,595) (90,072)

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 11,481,853 88,937 783,132

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ราคาทุน 21,147,208 701,646 1,468,419

หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (9,665,355) (612,709) (685,287)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 11,481,853 88,937 783,132

มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 14,177,126 38,941 947,955

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555 12,828,228 104,218 862,029

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 11,481,853 88,937 783,132

12  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีภายหลังจากการน�ามาหักกลบกันตามความเหมาะสม ได้แสดงรวมไว้ในงบแสดงฐานะการเงินโดย
มีรายละเอียดดังนี้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 677,043 838,407 537,755 701,395

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - (119,535) - -

สุทธิ 677,043 718,872 537,755 701,395



  2555   2554
 (พันบาท) (พันบาท)

ณ วันที่ 1

มกราคม 2555 
(พันบาท)

กำาไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

(พันบาท)

การดำาเนินงาน

ที่ยกเลิก
(พันบาท)

กำาไรหรือ
ขาดทุน 

(หมำยเหตุ 27) 
(พันบาท)

ส่วนของ

ผู้ถือหุ้น

(พันบาท)

 ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2555 
(พันบาท)

งบการเงินรวม
บันทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได้ใน

186 187

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรู้ได้ไม่เกินจ�านวนที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
จะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีนั้น

บริษัทย่อยมีรายการขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไปเพื่อหักกลบกับก�าไรทางภาษีในอนาคตซึ่งไม่รับรู้อยู่ในงบการเงินรวม ดังต่อไปนี้

ปีที่หมดอายุ

2555   -   43,437 

2557   17,107    17,107 

2559   24,966    24,966

2560   86,275   -

ไม่มีวันหมดอายุ    84,545   119,903 

รวม  212,893  205,413

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจ�าหน่าย 119,535  - - - (119,535) -

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน -  - - - -  -

อื่นๆ - - - - -  -

รวม 119,535  - - - (119,535) -

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ขาดทุนสะสม 632,007  (171,573) - - - 460,434

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 17,736  - - (178) (12,823) 4,735

ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ 13,247  161 - (33) - 13,375

ค่าเสื่อมราคา  (14,487) (2,228) - (260) - (16,975)

เงินมัดจ�ารับ 80,624  (556) - - - 80,068

ต้นทุนทางการเงิน 24,749  - - - (32,230) (7,481)

รายได้รับล่วงหน้า 6,681  86,609 - (3,726) - 89,564

อื่นๆ 77,850  (47,142) 21,566 1,049 - 53,323

รวม 838,407 (134,729) 21,566 (3,148) (45,053) 677,043

สุทธิ 718,872  (134,729) 21,566 (3,148) 74,482 677,043



งบการเงินรวม
บันทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได้ใน

ณ วันที่ 1

มกราคม 2555 
(พันบาท)

กำาไรหรือขาดทุน 

(หมำยเหตุ 27) 
(พันบาท)

ส่วนของ

ผู้ถือหุ้น

(พันบาท)

 ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2555 
(พันบาท)

188 รายงานประจำาปี 2555  

บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)

189

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจ�าหน่าย 133,127  (19,503) 5,911 119,535

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  (2,355) 2,355  - -

อื่นๆ 35  (35) - -

รวม 130,807   (17,183) 5,911  119,535 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ขาดทุนสะสม 976,526   (344,519) - 632,007

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 21,930   (4,949) 755 17,736

ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ 17,531   (4,385) 101 13,247

ค่าเสื่อมราคา 10,375   (24,882) 20  (14,487)

เงินมัดจ�ารับ 32,266  46,646  1,712 80,624

ต้นทุนทางการเงิน 23,546  - 1,203 4,749

รายได้รับล่วงหน้า 6,941  (660) 400 6,681

อื่นๆ 68,722  8,667 461 77,850

รวม 1,157,837   (324,082) 4,652  838,407

สุทธิ 1,027,030   (306,899) (1,259) 718,872



งบการเงินกิจการ
บันทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได้ใน

งบการเงินกิจการ
บันทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได้ใน

ณ วันที่ 1

มกราคม 2555
(พันบาท)

กำาไรหรือขาดทุน 

(หมำยเหตุ 27) 
(พันบาท)

ส่วนของ

ผู้ถือหุ้น

(พันบาท)

 ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2555
(พันบาท)

กำาไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

(พันบาท)

ณ วันที่ 1

มกราคม 2555
(พันบาท)

กำาไรหรือขาดทุน 

(หมำยเหตุ 27) 
(พันบาท)

ส่วนของ

ผู้ถือหุ้น

(พันบาท)

 ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2555
(พันบาท)

กำาไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

(พันบาท)
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจ�าหน่าย (1,457) 156 - -  (1,301)

ขาดทุนสะสม 632,007 (171,573) - -  460,434

ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ 10,824  757 - -  11,581

เงินมัดจ�ารับ 32,633  (556) - -  32,077

อื่นๆ 27,388  (2,660) 10,236 -  34,964

รวม 701,395 (173,876) 10,236 -  537,755

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจ�าหน่าย (2,320) 863  -  -  (1,457)

ขาดทุนสะสม 976,526  (344,519) -  -  632,007

ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ 14,973  (4,149) -  -  10,824 

เงินมัดจ�ารับ 32,265  368  -  - 32,633 

อื่นๆ 31,991  (4,603) -  -  27,388 

รวม 1,053,435  (352,040) -  -  701,395



  2555  2554   2555   2554
 (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท)

  2555  2554   2555   2554
 (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท)

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

190 รายงานประจำาปี 2555  

บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)

191

13  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

14  หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 524,926 447,777 523,843 446,612

เงินมัดจ�าการประเมินภาษี  245,325 237,148 245,325 237,148

เงินมัดจ�าอื่น 1 43,737 1 20,195

  770,252 728,662 769,169 703,955

หัก ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (38,929) (38,929) (38,929) (38,929)

รวม 731,323 689,733 730,240 665,026

ส่วนที่หมุนเวียน

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 103,583 111,335 - -

เงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอกอื่น 11,809 1,217,885 6,315 5,384

รวมส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 115,392 1,329,220 6,315 5,384

ส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระ ช�าระภายในหนึ่งปี - 3,296,900 - 3,296,900

รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ยระยะสั้น 115,392 4,626,120 6,315 3,302,284

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 3,315,853 1,913,893 3,190,704 1,642,717

เงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอกอื่น 34,446 44,408 19,716 23,386

รวมเงินกู้ยืมระยะยาว 3,350,299 1,958,301 3,210,420 1,666,103

หุ้นกู้ระยะยาว 3,695,425 3,692,948 3,695,425 3,692,948

รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ยไม่หมุนเวียน 7,045,724 5,651,249 6,905,845 5,359,051

รวม 7,161,116 10,277,369 6,912,160 8,661,335

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอกอื่นส่วนใหญ่ในงบการเงินรวมเป็นเงินกู้ยืมของบริษัทย่อยของกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
ส�าหรับโครงการเครือข่ายโทรศัพท์เป็นจ�านวนเงิน 1,206.38 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยร้อยละ 4.73 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2555 กลุ่มบริษัทได้จัดประเภทเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นหนี้สินที่เกี ่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อยกเลิก  (ดูหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 8)



หุ้นกู้ระยะยาว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื ่อผู้ถือไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และมีผู ้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จ�านวน 1 ชุด วงเงิน 
3,700 ล้านบาท มูลค่าหน่วยละ 1,000  มีรายละเอียดดังนี้

จำานวนหน่วย

(ล้าน)วันที่จำาหน่าย
อัตราดอกเบี้ย

(ต่อปี)

กำาหนด

ชำาระคืนเงินต้น

จำานวนเงิน

 (ล้านบาท)

กำาหนด

จ่ายชำาระ

ดอกเบี้ย

ยอดคงเหลือ 

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2555

(ล้านบาท)

บริษัทมีข้อจ�ากัดที่ต้องปฏิบัติตามเงื ่อนไข รวมทั้งการรักษาอัตราส่วนทางการเงินที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออก 
หุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
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6 พฤศจิกายน 2552 3.7 3,700 ร้อยละ 6.15 ทุกไตรมาส ครบก�าหนดไถ่ถอน 3,700

     ทั้งจ�านวนใน วันที่ 6 

     พฤศจิกายน 2557

รวมหุ้นกู้      3,700

หัก ต้นทุนในการออกหุ้นกู้      (5)

สุทธิ      3,695



  2555  2554   2555   2554
 (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท)หมายเหตุ

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

192 รายงานประจำาปี 2555  

บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)

193

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ราคาตามบัญชีต้นงวด - สุทธิ  10,277,369 8,398,353 8,661,335 7,010,728

เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น  - 2,156,217 - 2,156,217

เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นสุทธิ   

 จากค่าใช้จ่ายทางการเงิน  1,620,836 1,628,428 1,620,836 1,628,428

จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น  (3,425,227) (2,156,217) (3,300,000) (2,156,217)

จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว  (41,009) (309,727) (5,519) (5,399)

ลดลงจากการตัดจ�าหน่ายหนี้สินตาม   

 สัญญาเช่าการเงิน  (1,643) (794) (1,643) (794)

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม ตัดจ�าหน่าย 25 5,577 6,139 5,577 6,139

เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง   

 สถานะเจ้าหนี้ - อาคารและอุปกรณ์  281,618 460,018 - -

(ก�าไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  (125,149) 94,952 (68,426) 22,233

หัก โอนไปหนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรง   

 กับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของส่วน   

 การด�าเนินงานที่ยกเลิก  (1,431,256) - - -

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ  7,161,116 10,277,369 6,912,160 8,661,335

กลุ่มบริษัทต้องด�ารงอัตราส่วนทางการเงินตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว



  2555  2554   2555   2554
 (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท)

  มูลค่าตามบัญชี   มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี   มูลค่ายุติธรรม
 (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท)

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมของกลุ่มบริษัทมีดังต่อไปนี้

192 193

เงินกู้ยืมทั้งสิ้น

- อัตราคงที่ 3,741,680 7,045,766 3,721,456 7,018,618

- อัตราลอยตัว 3,419,436 3,231,603 3,190,704 1,642,717

รวม 7,161,116 10,277,369 6,912,160 8,661,335

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก

- เงินกู้ยืม 3.19% 2.78% 3.07% 3.22%

- หุ้นกู้ 6.15% 5.73% 6.15% 5.73%

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยมีดังต่อไปนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

เงินกู้ยืม 3,465,691 3,460,719 3,216,735 3,237,847

หุ้นกู้ 3,695,425 3,737,396 3,695,425 3,737,396

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

เงินกู้ยืม 3,287,521 3,267,412 1,671,487 1,669,275

หุ้นกู้ 6,989,848 7,042,659 6,989,848 7,042,659

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมค�านวณโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดรับ โดยใช้อัตราดอกเบี้ยส่วนเพิ่มของเงินกู้ยืมของกลุ่มบริษัทที่มีลักษณะ 
คล้ายคลึงกัน 



  2555  2554   2555   2554
 (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท)

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

194 รายงานประจำาปี 2555  

บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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ระยะเวลาการครบก�าหนดของเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิจากต้นทุนทางการเงิน มีดังต่อไปนี้

เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 3,819,197 140,368 3,701,539 6,010

เกินกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 28,589 3,860,884 11,620 3,710,325

เกินกว่า 5 ปี 3,197,938 1,649,997 3,192,686 1,642,716

รวม 7,045,724 5,651,249 6,905,845 5,359,051

วงเงินกู้ยืมจากธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษัทมีวงเงินที่ยังไม่ได้ใช้จากธนาคารในประเทศและต่างประเทศเป็นจ�านวน 1,468 ล้านบาท (2554: 798 

ล้านบาท และ 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

สัญญาเงินกู้ระยะยาวสำาหรับโครงการดาวเทียมไทยคม 6

บริษัทได้ลงนามในสัญญาเงินกู ้ระยะยาวกับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554 จ�านวน 137 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อ

สนับสนุนการลงทุนในโครงการดาวเทียมไทยคม 6 สัญญาเงินกู้มีระยะเวลา 10 ปี เงินกู ้ยืมตามสัญญามีอัตราดอกเบี้ยเงินกู ้ลอยตัวโดยอ้างอิง

กับ LIBOR ทั้งนี้บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ในการด�ารงอัตราส่วนทางการเงิน การจ่ายเงินปันผล การค�้าประกัน การขายหรือโอน

สินทรัพย์และเงินลงทุน  



  2555  2554   2555   2554
 (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท)

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2555  2554   2555   2554
 (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท)หมายเหตุ

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ
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15  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

16  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

เจ้าหนี้การค้า

-  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4 5,969 13,757 6,171 6,329

-  บุคคลหรือกิจการอื่นๆ  244,184 323,407 94,874 119,416

รวม  250,153 337,164 101,045 125,745

เจ้าหนี้อื่น

-  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  325,883 325,204 202,031 191,337

-  อื่นๆ  228,014 65,507 178,862 28,397

รวม  553,897 390,711 380,893 219,734

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  804,050 727,875 481,938 345,479

เงินมัดจ�ารับจากลูกค้าระยะสั้น 26,986 41,047 25,331 32,923

ภาษีอื่นๆ 41,655 63,319 20,075 16,655

อื่นๆ 11,500 36,430 9,371 31,528

รวม 80,141 140,796 54,777 81,106



  2555  2554   2555   2554
 (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท)

  2555  2554   2555   2554
 (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท)

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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17  ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงินมีดังต่อไปนี้

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน 180,115 167,308 104,264 95,542

ขาดทุน จากการประมาณตามหลักการ   

 คณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่รับรู้ 107,205 - 51,179 -                 

ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงิน 287,320 167,308 155,443 95,542

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม 167,308 150,876 95,542 88,604

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (8,823) (6,993) (7,086) (6,091)

ต้นทุนบริการปัจจุบันของพนักงาน และดอกเบี้ย

 จากภาระผูกพัน 22,588 21,092 13,627 13,029

ต้นทุนบริการในอดีตของพนักงาน 1,735 - 2,181 -

ลดลงจากการขายบริษัทย่อย        - (891) - -

ขาดทุนจากการประมาณตามหลักการประกันภัย

 ที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 107,205 - 51,179 -

(ก�าไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (2,693) 3,224 - -

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 287,320 167,308 155,443 95,542
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 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�า้หนัก)

196 197

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 12,818 12,518 8,428 8,195

ต้นทุนบริการในอดีต 1,735 - 2,181 -

ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 9,770 8,574 5,199 4,834

รวม 24,323 21,092 15,808 13,029

อัตราคิดลด  3.90   4.98   3.90   5.00

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต  8.00 - 15.00   6.00   8.00   6.00

18  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

เงินมัดจ�ารับจากลูกค้าระยะยาว 244,751 168,191 233,944 156,847

อื่นๆ 141,637 151,744 141,637 151,744

รวม 386,388 319,935 375,581 308,591
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 (พันหุ้น) (พันบาท) (พันหุ้น) (พันบาท)

หมายเหตุ

 2555  2554
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19  ทุนเรือนหุ้นและใบสำาคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น

ทุนจดทะเบียนณ วันที่ 31 ธันวาคม หุ้นสามัญ 5 1,132,082 5,660,412 1,132,082 5,660,412

หุ้นที่ออกและชำาระแล้ว

ณ วันที่ 1 มกราคม หุ้นสามัญ 5 1,095,938 5,479,688 1,095,938 5,479,688

ณ วันที่ 31 ธันวาคม หุ้นสามัญ 5 1,095,938 5,479,688 1,095,938 5,479,688

ผู้ถือหุ้นสามัญจะได้รับสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นในที่ประชุม
ของบริษัท  

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ 
บริษัทต้องน�าค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั ้งเป็นทุนส�ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะน�าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

20  สำารอง

ส�ารองประกอบด้วย

การจัดสรรกำาไร และ/หรือ กำาไรสะสม

ส�ารองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนส�ารอง (“ส�ารองตามกฎหมาย”)  
อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส�ารองดังกล่าวมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน  เงินส�ารองนี้จะน�าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ



  2555  2554   2555   2554
 (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท)

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

จำานวน

ก่อนภาษี

(พันบาท)

จำานวนสุทธิ

หลังภาษี 

(พันบาท)

รายได้ 

(ค่าใช้จ่าย)

ภาษี (พันบาท)

รายได้

(ค่าใช้จ่าย)

ภาษี (พันบาท)

จำานวน 

ก่อนภาษี 

(พันบาท)

จำานวนสุทธิ

หลังภาษี

(พันบาท)

งบการเงินรวม

 2555 2554
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21  กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

องค์ประกอบของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแสดงได้ดังนี้

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ (8,740) 137,927 - -

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์

 ประกันภัยส�าหรับโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้  (107,205) - (51,179) -

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม (17,544) - - -

ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของ

 ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 21,566 - 10,236 -

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี

 - สุทธิจากภาษีเงินได้ (111,923) 137,927 (40,943) -

ผลกระทบทางภาษีเงินได้ที่เกี ่ยวข้องกับแต่ละองค์ประกอบของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น แสดงได้ดังนี้

สำาหรับปีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

 ต่างประเทศ (8,740) - (8,740) (137,927) - (137,927)

ขาดทุนจากการประมาณการตาม

 หลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย

 ส�าหรับโครงการผลประโยชน์

 ที่ก�าหนดไว้  (107,205) 21,566 (85,639) - - -

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) 

 เบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม (17,544) - (17,544) - - -

รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (133,489) 21,566 (111,923) (137,927) - (137,927)

สำาหรับปีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ขาดทุนจากการประมาณการตาม

 หลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย

 ส�าหรับโครงการผลประโยชน์

 ที่ก�าหนดไว้  (51,179) 10,236 (40,943) - - -

รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (51,179) 10,236 (40,943) - - -
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22  ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน

กลุ่มบริษัทน�าเสนอข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจ/ส่วนงานภูมิศาสตร์ เป็นรูปแบบหลักในการรายงาน โดยพิจารณา
จากโครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษัทเป็นเกณฑ์ในการก�าหนดส่วนงาน

ส่วนงานธุรกิจ

กลุ่มบริษัทเสนอส่วนงานธุรกิจที่ส�าคัญ ดังนี้

ส่วนงาน 1 บริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจที่เกี ่ยวเนื่องกับธุรกิจดาวเทียม

ส่วนงาน 2  การขายและบริการที่เกี ่ยวเนื่องกับธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ

ส่วนงาน 3  การขายและบริการที่เกี ่ยวเนื่องกับธุรกิจโทรศัพท์ในประเทศกัมพูชาและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ส่วนงาน 4 อื่นๆ

ส่วนงานภูมิศาสตร์

ในการน�าเสนอการจ�าแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายได้ตามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์โดยก�าหนดจากสถานที่ตั ้งของลูกค้า

ส่วนงานในประเทศไทยมีขอบเขตการด�าเนินงานหลักเกี่ยวกับการบริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจที่เกี ่ยวเนื่องกับธุรกิจดาวเทียม ธุรกิจอินเทอร์เน็ต
และสื่อ และบริการจัดพิมพ์และโฆษณาในสมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์ฉบับธุรกิจ ส่วนงานในประเทศกัมพูชาและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวมีขอบเขตการด�าเนินงานหลักเกี่ยวกับการบริหารวงจรดาวเทียมและธุรกิจที่เกี ่ยวข้องกับธุรกิจดาวเทียม การขายและบริการที่เกี ่ยว
เนื่องกับธุรกิจโทรศัพท์ ส่วนงานในประเทศออสเตรเลียมีขอบเขตการด�าเนินงานหลักเกี่ยวกับการขายและบริการที่เกี ่ยวเนื่องกับธุรกิจดาวเทียม

กลุ่มบริษัทเสนอส่วนงานภูมิศาสตร์ที่ส�าคัญ ดังนี้

ส่วนงาน 1 ประเทศไทย

ส่วนงาน 2  ประเทศกัมพูชา

ส่วนงาน 3  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ส่วนงาน 4 ประเทศออสเตรเลีย

ส่วนงาน 5 ประเทศจีน

ส่วนงาน 6 ประเทศอินเดีย

ส่วนงาน 7 ประเทศญี่ปุ ่น

ส่วนงาน 8 ประเทศอื่นๆ
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  2555   2554
 (พันบาท) (พันบาท)

202 รายงานประจำาปี 2555  

บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)

203

รายได้และผลการด�าเนินงานจากส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมส�าหรับปีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

รายได้จากส่วนงาน

ประเทศไทย 3,235,904 2,796,458

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 752,822 615,786

ประเทศออสเตรเลีย 1,081,853 1,087,656

ประเทศจีน 16,145 15,288 

ประเทศอินเดีย 317,325 304,473

ประเทศญี่ปุ่น 833,289 877,465

ประเทศอื่นๆ 1,192,767 1,068,029

รวมส่วนงานที่ด�าเนินงานอยู่ 7,430,105 6,765,155

ส่วนงานที่ยกเลิกการด�าเนินงาน 433,664 630,006

รวม 7,863,769 7,395,161

ผลการดำาเนินงานจากส่วนงาน

ประเทศไทย 1,683,400 1,303,177

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 141,643 73,728

ประเทศออสเตรเลีย 388,201 346,599

ประเทศจีน (596,583) (474,418)

ประเทศอินเดีย (195,220) (176,385)

ประเทศญี่ปุ่น 391,113 245,761

ประเทศอื่นๆ (315,505) (467,296)

รวมส่วนงานที่ด�าเนินงานอยู่ 1,497,049 851,166

ส่วนงานที่ยกเลิกการด�าเนินงาน (516,524) (456,968)

รวม 980,525 394,198



  2555   2554
 (พันบาท) (พันบาท)

สินทรัพย์ถาวรประกอบด้วย อาคารและอุปกรณ์ อาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด�าเนินการ ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  2555  2554   2555   2554
 (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท)

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

202 203

สินทรัพย์ถาวร

ส่วนงานที่ด�าเนินงานอยู่

ประเทศไทย 16,014,962 15,906,280

ประเทศกัมพูชา - 2,095,069

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 1,374,070 1,599,910

ประเทศออสเตรเลีย 228,729 221,950

ประเทศจีน 23,614 41,323

ประเทศอินเดีย 163,091 227,035

ประเทศญี่ปุ่น 102,829 158,269

ประเทศอื่นๆ 230,394 307,461

รวมส่วนงานที่ด�าเนินงานอยู่ 18,137,689 20,557,297

ส่วนงานที่ยกเลิกการด�าเนินงาน 1,605,681 -

รวม 19,743,370 20,557,297    

23  รายได้จากการขายและการให้บริการ

การด�าเนินงานต่อเนื่อง

รายได้จากการขาย 581,738 987,743 323,080 557,735

รายได้จากการให้บริการ 6,684,175 5,633,658 4,763,037 4,029,814

รวมรายได้จากการด�าเนินงานต่อเนื่อง 7,265,913 6,621,401 5,086,117 4,587,549

การด�าเนินงานที่ยกเลิก 433,753 632,470 - -

รวม 7,699,666 7,253,871 5,086,117 4,587,549



  2555  2554   2555   2554
 (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท)หมายเหตุ

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2555  2554   2555   2554
 (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท)

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

204 รายงานประจำาปี 2555  

บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)

205

24  รายได้อื่น

25  ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

งบการเงินได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิดเผยตามข้อก�าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับต่างๆ ดังนี้

การด�าเนินงานต่อเนื่อง

รายได้ค่าที่ปรึกษาและบริหาร  - - 121,448 33,609

รายได้เงินปันผล 9 ข) - - 319,966 -

รายได้ดอกเบี้ย  83,377 46,967 65,334 34,453

ก�าไรจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์  5,243 29,677 56,845 28,999

อื่นๆ  17,488 72,928 37,210 106,758

รวมรายได้อื่นจากการด�าเนินงานต่อเนื่อง  106,108 149,572 600,803 203,819

การด�าเนินงานที่ยกเลิก  761 341 - -

รวม  106,869 149,913 600,803 203,819

การด�าเนินงานต่อเนื่อง

ค่าเสื่อมราคาของอาคาร และอุปกรณ์ 646,758 771,969 250,657 360,755

ค่าตัดจ�าหน่ายของอาคารและอุปกรณ์ภายใต้   

 สัญญาอนุญาตให้ด�าเนินการ ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี

 และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,493,598 1,482,480 1,480,720 1,471,683

ค่าตัดจ�าหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม 5,577 6,139 5,577 6,139

ค่าใช้จ่ายพนักงาน 1,146,080 1,059,835 773,259 718,252

การด�าเนินงานที่ยกเลิก

ค่าเสื่อมราคาของอาคาร และอุปกรณ์ 417,348 353,808 - -

ค่าใช้จ่ายพนักงาน 50,355 68,213 - -



  2555  2554   2555   2554
 (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท)หมายเหตุ

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

204 205

26  เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน 
โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ถึง อัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 ถึง อัตรา
ร้อยละ 7 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพตามข้อก�าหนดของกระทรวง 
การคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

27  ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้จากการด�าเนินงานต่อเนื่อง

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน  (211,779) (175,816) - -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว  (105,933) 53,328 (145,080) (1,384)

การลดภาษีเงินได้ - รอการตัดบัญชี  (28,796) (360,227) (28,796) (350,656)

รวม 12 (134,279) (306,899) (173,876) (352,040)

รวมภาษีเงินได้จากการด�าเนินงาน ต่อเนื่อง  (346,508) (501,263) (173,876) (352,040)

ภาษีเงินได้จากการด�าเนินงานที่ยกเลิก  8 23,923 18,548 - -

รวมภาษีเงินได้  (322,585) (482,715) (173,876) (352,040)



งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราภาษี

(ร้อยละ)

อัตราภาษี

(ร้อยละ)

อัตราภาษี

(ร้อยละ)

อัตราภาษี

(ร้อยละ)

2555

2555

2554

2554

(พันบาท)

(พันบาท)

(พันบาท)

(พันบาท)

206 รายงานประจำาปี 2555  

บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)

207

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี  682,304  (34,968)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รวม  346,508  501,263

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้รวม  1,028,812  466,295

จ�านวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 23 (236,627) 30   (139,889)

การลดภาษีเงินได้ - รอการตัดบัญชี  28,796  (360,227)

ผลกระทบจากความแตกต่างของอัตราภาษีส�าหรับ

 กิจการในต่างประเทศ  (147,183)      45,114

รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี  108,431   69,729

ผลกระทบจากรายได้ที่รับรู ้ต่างงวด 

 กันระหว่างบัญชีและภาษี  1,137  (76,032)

ผลกระทบจากค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษีได้  (94,137)  (35,555)

การใช้ขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้บันทึก  -      7,048

ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้

 รอการตัดบัญชี  (6,925)  (11,451)

รวม 33 (346,508) 108 (501,263)

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี  785,990  (475,996)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รวม  173,876  352,040

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้รวม  959,866  (123,956)

จ�านวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 23 (220,769) 30 37,187

การลดภาษีเงินได้ - รอการตัดบัญชี  28,796  (350,656)

รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี  63,993  -

ผลกระทบจากรายได้ที่รับรู ้ต่างงวด กันระหว่างบัญชี

 และภาษี  1,137  (11,124)

ผลกระทบจากค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษีได้และ

 ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ต่างงวดกันระหว่างบัญชีและภาษี  (47,033)  (27,447)

รวม 18 (173,876) 284 (352,040)



206 207

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ให้

ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีได้แก่ปี 2555 2556 และ 2557 จากอัตราร้อยละ 30 เหลือ

อัตราร้อยละ 23 ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ที่เริ ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของก�าไรสุทธิส�าหรับสองรอบระยะ

เวลาบัญชีถัดมา (2556 และ 2557) ที่เริ ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามล�าดับ 

ทั้งนี้เป็นที่เชื ่อได้ว่ารัฐบาลจะด�าเนินการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้อัตราภาษีไม่สูงไปกว่าร้อยละ 20 ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ ่มในหรือหลัง 

วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ

28  สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ส �าหรับกิจการบริการ

โทรคมนาคมเฉพาะรายได้ในส่วนที่ได้รับจากต่างประเทศของดาวเทียมไทยคม 3 สิทธิประโยชน์ที่ส�าคัญ ได้แก่การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น โดยเริ่ม

ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2540 ทั้งนี้บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื ่อนไขและข้อก�าหนดต่างๆ ส�าหรับธุรกิจที่รับการส่งเสริม

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546  บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน 

พ.ศ. 2520 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 ส�าหรับกิจการบริการโทรคมนาคมเฉพาะรายได้ในส่วน

ที่ได้รับจากต่างประเทศของโครงการดาวเทียมไอพีสตาร์ สิทธิประโยชน์ที่ส�าคัญได้แก่การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่

ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมนั้น ทั้งนี้

บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื ่อนไขและข้อก�าหนดต่างๆ ส�าหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม

ในปี 2555 บริษัทมีรายได้ในส่วนที่ได้รับสิทธิประโยชน์จ�านวน 1,347 ล้านบาท (2554: 1,040 ล้านบาท)
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30  เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน

กลุ่มบริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินที่ส�าคัญได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน กลุ่มบริษัท
ได้กู ้ยืมเงินส�าหรับรายจ่ายฝ่ายทุน ซึ่งต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยทั้งแบบคงที่และแบบลอยตัว รวมทั้งมีรายการขาย และรายการซื้อที่เป็นเงินตรา 
ต่างประเทศ ดังนั้นฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทจึงท�ารายการตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
และอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว 

กลุ่มบริษัทใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตรา 
แลกเปลี่ยน และเพื่อช่วยในการบริหารสภาพคล่องของเงินสด กลยุทธ์ที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยได้ป้องกัน
โดยการท�าสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารที่ให้กู ้ยืม ส่วนความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นจากการขายในอนาคตได้ป้องกัน
โดยการท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสิทธิในการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ทั้งนี้เพื ่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา 
แลกเปลี่ยนในอนาคตของรายการขาย รายการซื้อและการกู้ยืม การตัดสินใจที่จะรับระดับความเสี่ยงขึ้นอยู่กับนโยบายของกลุ่มบริษัท  ซึ่งก �าหนด
ระดับความเสี่ยงที่สามารถรองรับได้ตามประเภทของรายการและคู่ค้า

กลุ่มบริษัทไม่อนุญาตให้มีการใช้เครื่องมือทางการเงินที่มีลักษณะเป็นทางการค้าเพื่อเก็งก�าไร การท�าตราสารอนุพันธ์ทุกประเภทต้องได้รับการ
อนุมัติจากผู้บริหารก่อนท�าสัญญา

ผู้บริหารฝ่ายการเงินมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย รายงานผู้บริหาร
ประกอบด้วย รายละเอียดของต้นทุน และราคาตลาดของเครื่องมือทางการเงินทั้งหมด รวมถึงสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และ
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงค้างอยู่ นอกจากนี้ยังได้มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบความเสี่ยงที่มีอยู่กับระดับ
ความเสี่ยงที่ผู ้บริหารก�าหนดให้เป็นระดับความเสี่ยงที่สามารถรับได้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงในเรื่องเงินลงทุนโดยมีการก�าหนดนโยบายในการ
ลงทุนระยะสั้น

การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนของบริษัทเพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที ่มีส่วนได้เสียอื่น ตลอดจน
เพื่อด�ารงไว้ซึ ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อให้มีความสอดคล้องและสามารถสนับสนุนแผนการบริหารเงินลงทุนหรือโอกาสในการลงทุนต่างๆ 
อันจะเป็นการสร้างมูลค่า และเสริมความมั่นคงทางการเงินให้กับกลุ่มบริษัท 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้าและการขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการ 
มีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้



งบการเงินรวม

เงินตราต่างประเทศ 

(หลักล้าน)

เงินตราต่างประเทศ 

(หลักล้าน)

2555 2554

เงินบาท

(หลักล้าน)

เงินบาท

(หลักล้าน)

210 211

สินทรัพย์

 ดอลลาร์สหรัฐฯ 28.68 877.80 21.52 679.06

 ดอลลาร์สิงคโปร์ 1.85 46.23 0.01 0.31

 อินเดียรูปี 428.48 222.60 444.80 238.19

 ญี่ปุ ่นเยน 327.16 115.99 587.71 237.69

 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ 1.88 47.68 2.03 49.26

 รวม  1,310.30  1,204.51

หนี้สิน

 ดอลลาร์สหรัฐฯ 115.75 3,545.02 60.90 1,938.52

 ดอลลาร์สิงคโปร์ 0.06 1.62 0.15 3.62

 อินเดียรูปี 238.06 142.79 45.43 29.19

 ญี่ปุ ่นเยน 266.87 94.61 264.88 109.04

 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ 0.30 7.44 0.24 5.96

 รวม  3,791.48  2,086.33

สินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นเงินฝากธนาคารและลูกหนี้การค้า ส่วนหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้
การค้า เจ้าหนี้ - อาคารและอุปกรณ์ และเงินกู้ยืม

เสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทมีลักษณะที่ไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนัยส�าคัญ  กลุ่มบริษัทมีนโยบายที่จะท�าให้แน่ใจได้ว่ากลุ่มบริษัท
จะขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่อที่อยู่ในระดับที่มีความเหมาะสม คู่สัญญาในอนุพันธ์ทางการเงินและรายการเงินสดเป็น
สถาบันการเงินที่มีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัท มีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการด�าเนิน
งานของกลุ่มบริษัท รวมทั้งจัดหาวงเงินสินเชื่อระยะสั้นจากธนาคารต่างๆ เพื่อส�ารองในกรณีที่มีความจ�าเป็นและเพื่อลดผลกระทบจากความ
ผันผวนของกระแสเงินสด

การกำาหนดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ�านวนเงินที่ผู ้ซื ้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือช�าระหนี้สินกัน ในขณะที่ทั ้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจ
ในการแลกเปลี่ยนกัน  และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที ่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

ราคาตามบัญชีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้กิจการที่เกี ่ยวข้องกัน เงินให้กู ้ยืมระยะสั้นและ
เงินทดรองแก่กิจการที่เกี ่ยวข้องกัน เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้ - อาคารและอุปกรณ์ เจ้าหนี้กิจการที่เกี ่ยวข้องกัน และเงินกู้ยืมระยะสั้น มีมูลค่า 
ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากมีระยะเวลาครบก�าหนดที่สั ้น มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ระยะยาวได้แสดงไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 14
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31 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ก) สัญญาดำาเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ

 บริษัทได้รับสิทธิจากกระทรวงคมนาคมให้ด�าเนินการโครงการดาวเทียมสื่อสารโดยให้บริษัทมีสิทธิในการบริหารกิจการและการให้บริการวงจร 
 ดาวเทียมเพื่อการสื่อสารทั้งภายในและต่างประเทศ และมีสิทธิเก็บค่าใช้วงจรดาวเทียมจากผู้ใช้วงจรดาวเทียมเป็นระยะเวลา 30 ปี ตามสัญญา 
 ลงวันที่ 11 กันยายน 2534 ซึ่งได้มีการแก้ไขลงวันที่ 22 มีนาคม 2535 ซึ่งปัจจุบันสัญญาดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงเทคโนโลยี 
 สารสนเทศและการสื่อสาร (“MICT”)

 ภายใต้สัญญาดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ MICT ในอัตราร้อยละของรายได้ค่าบริการที่บริษัทได้รับหรือ 
 อย่างน้อยเท่ากับเงินขั้นต�่าที่ระบุไว้ในสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ต้นทุนค่าอนุญาตให้ด�าเนินการขั้นต�่าคงเหลือ 684 ล้านบาท 
 (2554: 747 ล้านบาท) นอกจากนี้ภายใต้สัญญาดังกล่าวข้างต้น บริษัทยอมให้ดาวเทียมทุกดวงและสถานีควบคุมดาวเทียมรวมทั้งอุปกรณ์ 
 ต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามสัญญาฉบับนี้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ MICT เมื่อได้ด�าเนินการก่อสร้างและติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

ข) สัญญาร่วมทุน

 บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ากัด (“LTC”) ได้ก่อตั้งขึ้นตามสัญญาร่วมทุนลงวันที่ 8 ตุลาคม 2539 ระหว่างรัฐบาลของสาธารณรัฐ 
 ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) และบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) (เดิมชื่อบริษัท ชินวัตรคอมพิวเตอร์ แอนด์  
 คอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน)) ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด�าเนินการดังกล่าว LTC ได้รับสิทธิในการให้บริการทางด้านโทรคมนาคมใน  
 สปป. ลาว เป็นระยะเวลา 25 ปี และได้รับสิทธิในการให้บริการทางด้านโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ  
 อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ติดตามตัว ปัจจุบัน บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จ�ากัด ซึ่งเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทเป็น 
 ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของ LTC ตามสัญญาร่วมทุนเมื่อครบก�าหนด 25 ปี (ปี 2564) กลุ่มบริษัทจะต้องโอนหุ้นของ  
 LTC ที่ถืออยู ่ทั้งหมดให้แก่รัฐบาลของ สปป. ลาว โดยไม่คิดค่าตอบแทน (หมายเหตุ 9) ตามข้อตกลงเบื้องต้นของสัญญาร่วมทุน LTC  
 ต้องลงทุนในโครงการที่ได้รับสิทธิตามที่ระบุในสัญญาร่วมทุนข้างต้นในประเทศลาวเป็นจ�านวนเงินไม่ต�่ากว่า 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  
 ภายในระยะเวลา 25 ปี โดยก�าหนดการลงทุนเป็นงวดตามที่ก�าหนดในสัญญาร่วมทุนข้างต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 LTC มียอดเงิน 
 ที่จะต้องลงทุนเพิ่มอีกประมาณ 96.82 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (2554: 108.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

ค) สัญญาดำาเนินกิจการในประเทศไทยของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เกี่ยวกับการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ 
 และสัญญาณบริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม และการให้บริการอินเทอร์เน็ต

 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ากัด (มหาชน) (“CSL”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทได้ท�าสัญญากับบริษัท กสท. โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)  
 (“กสท.”) เพื่ออนุญาตให้ CSL สามารถให้บริการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ และสัญญาณบริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม เป็นเวลา 22 ปี  
 นับจากวันที่ 9 สิงหาคม 2537 ซึ่งจะสิ้นสุดวันที่ 8 สิงหาคม 2559 

 ปัจจุบันคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) (เดิมชื่อ คณะกรรมการกิจการ 
 โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กทช.”)) เป็นผู ้มีอ�านาจในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และการให้บริการอินเทอร์เน็ตใน 
 ประเทศไทย โดยบริษัท บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และ CSL ได้ด�าเนินกิจการการให้บริการอินเทอร์เน็ต 
 และโทรคมนาคมภายใต้ใบอนุญาตต่างๆ จาก กทช. ดังนี้ 
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ง) ภาระผูกพันจากสัญญา “Financing and Project Agreement” 

 บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ากัด (“LTC”) ได้ลงนามในสัญญา “Financing and Project Agreement” ร่วมกับรัฐบาลของสาธารณรัฐ 
 ประชาธิปไตยประชาชนลาว (“รัฐบาล”) และองค์การแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมัน (KfW, Frankfurt am Main) เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม  2547  
 ส�าหรับการจัดซื้อ ติดตั้ง และค่าที่ปรึกษาของโครงการเครือข่ายโทรศัพท์ทางไกลชนบทระยะที่ 6 โดยมีมูลค่าโครงการรวมไม่เกิน 6.5  
 ล้านยูโร (ประมาณ 263.26 ล้านบาท) โดย LTC จะต้องรับโอนสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อโครงการแล้วเสร็จในรูปแบบของการกู้ยืมเงินจากรัฐบาล  
 ในราคาร้อยละ 30 ของมูลค่าอุปกรณ์โครงการซึ่งไม่รวมค่าที่ปรึกษาของโครงการ โดยมีอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ 4% ต่อปี ณ วันที่ 31  
 ธันวาคม 2555 LTC ได้บันทึกสินทรัพย์โครงการและเงินกู้ยืมที่เกี ่ยวกับโครงการดังกล่าวเป็นจ�านวนเงิน 18.44 พันล้านกีบ (ประมาณ 70.06  
 ล้านบาท) และจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมเป็นจ�านวนเงินรวม 3.69 พันล้านกีบ (ประมาณ 14.01 ล้านบาท) 

จ) ภาระผูกพันจากสิทธิการซื้อหุ้นคืน

 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2546 บริษัทและ Codespace Inc. ได้ลงนามในสัญญาบันทึกความจ�า (Memorandum of Agreement) โดย 
 ให้สิทธิแก่ Codespace Inc. ในการจ�าหน่ายหุ้นของบริษัท ไอพีสตาร์ จ�ากัด คืนแก่บริษัท จ�านวน  2.2 ล้านหุ้นโดยจะต้องแจ้งการเสนอ 
 ขายหุ้นดังกล่าวให้แก่บริษัทเป็นรายแรก ในกรณีราคาเสนอขายต่อหุ้นสูงกว่ามูลค่า  ที่มากกว่าระหว่าง 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือมูลค่าตลาด 
 ยุติธรรม ณ วันเสนอขาย บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการซื้อหุ้นดังกล่าว และในกรณีราคาเสนอขายต่อหุ้นเท่ากับมูลค่าที่มากกว่าระหว่าง 1 ดอลลาร ์
 สหรัฐฯ หรือมูลค่าตลาดยุติธรรม ณ วันเสนอขาย บริษัทจะต้องรับซื้อหุ้นดังกล่าวจาก Codespace Inc. บริษัทเชื่อว่า Codespace Inc.  
 จะไม่จ�าหน่ายหุ้นดังกล่าวคืนแก่บริษัทเนื่องจากผลจากการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของบริษัทพบว่ามูลค่าต่อหุ้นของบริษัท  
 ไอพีสตาร์ จ�ากัด จะสูงกว่า 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จ�านวนหุ้นภายใต้สิทธิการซื้อหุ้นคืนคงเหลือ 0.08 ล้านหุ้น  
 (2554: 0.08 ล้านหุ้น)

ใบอนุญาตที่บริษัท ได้รับ

 ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง 16 สิงหาคม 2554 5 ปี

 ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม 26 มิถุนายน 2555  20 ปี 

ใบอนุญาตที่บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ�ากัด ได้รับ

 ใบอนุญาตให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง 18 ตุลาคม 2552 5 ปี

ใบอนุญาตที่ CSL ได้รับ

 ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่สอง 26 เมษายน 2555 5 ปี

 ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง 8 กันยายน 2552 5 ปี

 ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง 11 ตุลาคม 2552 5 ปี

 ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม 20 ธันวาคม 2550  15 ปี
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ไม่เกิน 1 ปี บาท 22,525 19,567 22,525 19,567

  เยน 17,269 4,347 2,174 4,347

  ดอลลาร์สหรัฐฯ 3,795 6,740 3,760 5,441

  รูปี 5,577 5,352 5,577 5,352

  รูเปียห์ 15,000 40,500 15,000 40,500

  ริงกิต 7 54 7 54

  กีบ 388,530 147,994 - -

  เปโซ 564 2,061 564 2,061

  ดอลลาร์ออสเตรเลีย 154 164 - -

  ดอลลาร์นิวซีแลนด์ 307 - - -

รวมเป็นเงินบาท  163,599 247,481 142,932 200,219

เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี บาท 48,425 16,418 48,425 16,418

  เยน 13,339 1,087 - 1,087

  ดอลลาร์สหรัฐฯ 7,798 12,784 7,764 6,405

  รูปี 801 6,153 801 6,153

  ริงกิต - 4 - 4

  กีบ 431,426 689,103 - -

  ดอลลาร์ออสเตรเลีย 479 633 - -

  ดอลลาร์นิวซีแลนด์ 819 - - -

รวมเป็นเงินบาท  331,430 451,114 287,869 224,738

เกินกว่า 5 ปี บาท 9,475 13,017 9,475 13,017

  ดอลลาร์สหรัฐฯ 2,225 4,830 2,225 3,416

  เยน 6,800 - - -

  กีบ 252,581 134,235 - -

รวมเป็นเงินบาท  81,343 167,292 77,950 121,747

รวมเป็นเงินบาททั้งสิ้น  576,372 865,887 508,751 546,704  

ฉ) สัญญาเช่าดำาเนินงาน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน จ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคต 
 ตามสัญญาเช่าด�าเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ดังนี้   
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32  หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

การประเมินภาษีเงินได้ที่ประเทศอินเดีย

บริษัทและเจ้าพนักงานประเมินภาษีของประเทศอินเดียมีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับประเภทรายได้ และภาระภาษีส �าหรับรายได้จากการ
ให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียม โดยเจ้าพนักงานประเมินภาษีมีความเห็นว่ารายได้ของบริษัทจากการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมให้กับ 
ผู้ใช้บริการที่มีถิ ่นที่อยู่และไม่มีถิ ่นที่อยู่ในประเทศอินเดียแต่สามารถรับชมและเข้าใจได้โดยผู้รับชมในประเทศอินเดียเป็นรายได้ประเภทค่าสิทธิ
หรือ Royalty ตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ของประเทศอินเดีย และอนุสัญญาเพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
อินเดีย รายได้ดังกล่าวของบริษัทจึงต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 บริษัทไม่เห็นด้วยกับความเห็นดังกล่าว โดยบริษัทมีความเห็น
ว่ารายได้จากการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมเป็นรายได้จากการท�าธุรกิจ (business income) เมื่อบริษัทไม่มีสถานประกอบการถาวรใน
ประเทศอินเดีย รายได้ดังกล่าวจึงไม่ต้องเสียภาษีในประเทศอินเดีย 

แต่กรมสรรพากรอินเดียยืนยันความเห็นเดิมและได้ประเมินภาษีเงินได้ เงินเพิ่ม ภาษีเพื่อการศึกษาและดอกเบี้ย จากรายได้ที่บริษัทได้รับจากผู้ใช้
บริการของบริษัท ส�าหรับปีประเมิน 2541 - 42 ถึง 2552 - 53 (วันที่ 1 เมษายน 2540 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2552) เป็นจ�านวนเงินรวม 804.5 
ล้านรูปี (ประมาณ 450 ล้านบาท) เบี้ยปรับและดอกเบี้ยที่เกี ่ยวข้องกับเบี้ยปรับเป็นจ�านวนเงินรวม 566.1 ล้านรูปี (ประมาณ 317 ล้านบาท) 

ทั้งนี้บริษัทได้น�าใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ผู ้ใช้บริการในประเทศอินเดียได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้จนถึงปีประเมิน 2552 - 53 เป็นเงินจ�านวนสุทธิ 498.4 
ล้านรูปี (ประมาณ 279 ล้านบาท) ซึ่งบางส่วนเป็นภาษี หัก ณ ที่จ่ายที่ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายแทนบริษัท วางเป็นหลักประกันส�าหรับภาษีเงินได ้
เงินเพิ่ม ภาษีเพื่อการศึกษาและดอกเบี้ย รวมถึงเบี้ยปรับและดอกเบี้ยที่เกี ่ยวข้องกับเบี้ยปรับ และบริษัทยังได้วางเงินประกันเพิ่มเติมเป็นเงิน
จ�านวน 460.2 ล้านรูปี (ประมาณ 258 ล้านบาท) โดยบริษัทได้แสดงเงินประกันดังกล่าวไว้เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน

ค่าอนุญาตให้ด�าเนินการขั้นต�่าที่ต้อง

 จ่ายให้กระทรวงเทคโนโลยี

 สารสนเทศและการสื่อสาร บาท 65,000 62,000 65,000 62,000

สัญญาขายอุปกรณ์ไอพีสตาร์ ดอลลาร์สหรัฐฯ 166 - 166 -

  บาท 552 644 552 644

สัญญาเช่าดาวเทียมของลูกค้า ดอลลาร์สหรัฐฯ 2,008 2,398 2,008 2,398

  บาท 447,417 492,198 447,417 492,198

เลตเตอร์ออฟเครดิต ดอลลาร์สหรัฐฯ 250 250 - -

อื่นๆ บาท 3,332 3,332 3,322 3,322

ช) ภาระผูกพันอื่น

 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันในการให้ธนาคารออกหนังสือค�้าประกันสัญญาทางธุรกิจ เลตเตอร์ออฟเครดิต และหนังสือค�้าประกันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 กับสัญญาทางธุรกิจ ดังนี้
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เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2554 Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ได้มีค�าตัดสินว่ารายได้ของบริษัท จากการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียม
ในประเทศอินเดียไม่ถือว่าเป็นค่าสิทธิ (royalty) เมื่อบริษัทไม่มีสถานประกอบการถาวรในประเทศอินเดีย รายได้ดังกล่าวจึงไม่ต้องเสียภาษีใน
ประเทศอินเดีย

ส�าหรับเบี้ยปรับและดอกเบี้ยที่เกี ่ยวข้องกับเบี้ยปรับที่กรมสรรพากรอินเดียได้เรียกเก็บจากบริษัทให้ถือว่าไม่มีผลและ ITAT ได้มีค�าสั่งให้ยกเลิก
การเรียกเก็บเบี้ยปรับส�าหรับปีประเมินภาษี 2541-42, 2542-43, 2543-44, 2544-45 และ 2545-46 ที่กรมสรรพากรเรียกเก็บจากบริษัท 
และ กรมสรรพากรของประเทศอินเดียไม่ได้ยื ่นอุทธรณ์ค�าตัดสินในเรื่องเบี้ยปรับส�าหรับปีประเมินภาษีดังกล่าวต่อศาล High Court ดังนั้น  
ค�าตัดสินของ ITAT ในเรื่องของเบี้ยปรับจึงถือเป็นที่สุด และเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2554 กรมสรรพากรของประเทศอินเดียได้แจ้งคืนหลักประกัน
ที่บริษัทได้วางไว้ส�าหรับเบี้ยปรับและดอกเบี้ยที่เกี ่ยวข้องกับเบี้ยปรับส�าหรับปีประเมิน 2541- 42 ถึง 2544 - 45 เป็นจ�านวนเงิน 162.4 ล้าน
รูปี (ประมาณ 91 ล้านบาท) 

จากค�าตัดสินของ ITAT ข้างต้น บริษัทอยู่ระหว่างการด�าเนินการขอคืนเงินประกัน และภาษีหัก ณ ที่จ่ายส่วนที่เหลือจากกรมสรรพากรของประเทศ
อินเดีย โดยภาษี หัก ณ ที่จ่ายส่วนที่ลูกค้ารับผิดชอบจ่ายแทนบริษัท บริษัทจะส่งคืนลูกค้า ภายหลังคดีตัดสินถึงที่สุดโดย Supreme Court 

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554 กรมสรรพากรอินเดียได้ยื ่นอุทธรณ์ค�าพิพากษาของ High Court เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งพิพากษาว่า 
รายได้จากการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมไม่ถือเป็นรายได้ประเภทค่าสิทธิต่อ Supreme Court แล้ว ขณะนี้เรื ่องอยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของศาล Supreme Court 

หากบริษัทถูกตัดสินถึงที่สุดโดย Supreme Court ว่าบริษัทมีภาระต้องเสียภาษีในประเทศอินเดีย ภาษีเงินได้รวมดอกเบี้ยที่ถูกประเมินแล้ว
จ�านวน 804.5 ล้านรูปี (ประมาณ 450 ล้านบาท) จะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย แต่บริษัทได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายและได้วางเงินประกันไว้บางส่วน
แล้ว ยังคงมีภาระเป็นจ�านวนเงิน 8.4 ล้านรูปี (ประมาณ 4 ล้านบาท)

33  เหตุการณ์อื่น

ก) ตามที่ได้มีค�าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553  ซึ่งมีส่วนที่เกี ่ยวข้องกับ 
 บริษัทและบริษัทในกลุ่มอยู่หลายประการนั้น บริษัทเห็นว่าผลของค�าพิพากษาฎีกานั้นจ�ากัดอยู่แต่เฉพาะในประเด็นที่ว่าทรัพย์สินบางส่วน 
 ของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่สมควร สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ�านาจในต�าแหน่งหน้าที่เท่านั้น   
 มิได้มีผลให้บริษัทและบริษัทในกลุ่มต้องไปด�าเนินการใดๆ เนื่องจากมิใช่คู ่ความในคดี บริษัทและบริษัทในกลุ่มได้ปฏิบัติการทุกอย่างให ้
 เป็นไปตามกฎหมายและตามสัญญาด้วยความสุจริตตลอดมา  ซึ่งบริษัทและบริษัทในกลุ่มมีสิทธิโดยชอบตามกฎหมายและสัญญาที่จะพิสูจน ์
 ข้อเท็จจริงและความสุจริตของตนต่อไปในการด�าเนินการใดๆ ของหน่วยงานราชการที่เกี ่ยวข้อง  ซึ่งจะต้องเป็นไปตามกระบวนการทาง 
 กฎหมายและหลักการยุติธรรม

ข) เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2550 นายสุพงษ์ ลิ ้มธนากุล ได้ยื ่นฟ้อง กทช. ส�านักงาน กทช. และกระทรวงเทคโนโลยีฯ ต่อศาลปกครองกลาง  
 โดยอ้างเหตุเรื ่องเจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานทางปกครองละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบบริษัทว่าประกอบกิจการโทรคมนาคม 
 โดยฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ หลังจากที่มีการโอนขายหุ้นของ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ให้แก่ผู ้ถือหุ้นรายใหม่

 ศาลปกครองกลางได้มีค�าสั่งลงวันที่ 8 เมษายน 2552 เรียกให้บริษัทเข้ามาเป็นผู้ถูกฟ้องคดีร่วมโดยก�าหนดให้บริษัท เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ทั้งนี ้
 เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทได้ยื ่นค�าให้การแก้ค�าฟ้องรวมทั้งพยานหลักฐาน ต่อศาลปกครองกลางซึ่งบริษัทได้ด�าเนินการไปแล้วในเดือน กรกฎาคม  
 2552 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2554 ศาลปกครองกลางได้มีค�าพิพากษายกฟ้อง 

 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 นายสุพงษ์ ลิ ้มธนากุล ได้ยื ่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ซึ่งคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง 
 สูงสุดและเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 บริษัทได้ยื ่นค�าแก้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

 บริษัทมีความเห็นว่าบริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบจากคดีดังกล่าว เนื่องจากเป็นการยื่นฟ้อง กทช. ส�านักงาน กทช. และกระทรวงเทคโนโลยีฯ  
 ในการละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ และไม่น่าจะเป็นเหตุที่กระทรวง  เทคโนโลยีฯ บอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ด�าเนินการกับบริษัทได้ เนื่องจาก 
 บริษัทได้ด�าเนินการถูกต้องตามสัญญาอนุญาตให้ด�าเนินการ
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34  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน

ก) การเสนอจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 กรรมการมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท 
 ต่อหุ้น เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ ้น 438 ล้านบาท ทั้งนี้การเสนอจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
 ของบริษัท

ข) การเสนอจ่ายเงินปันผลของบริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ากัด (“LTC”)

 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ LTC มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู ้ถือหุ้นจากผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2555  
 ของ LTC เป็นจ�านวนเงิน 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

ค) การเสนอจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ากัด (มหาชน) (“CSL”)

 ที่ประชุมคณะกรรมการของ CSL เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 กรรมการมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาทต่อหุ้น  
 เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ ้น 178 ล้านบาท ทั้งนี้การเสนอจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ CSL

ง) การลดทุนของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ากัด (มหาชน) (“CSL”)

 ที่ประชุมคณะกรรมการของ CSL เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการลดทุนหุ้นสามัญ เนื่องจากใบส�าคัญแสดงสิทธิ 
 หุ้นสามัญตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 5 ได้สิ ้นสุดลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 จ�านวน 2,494,374 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.42 ของจ�านวนหุ้น 
 ที่ออกและช�าระแล้วของ CSL ซึ่งคณะกรรมการจะได้น�าเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป

35  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

กลุ่มบริษัทยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังต่อไปนี้ ณ วันที่รายงาน เนื่องจากยังไม่มีการบังคับใช้ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังต่อไปนี้ก�าหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ ่มในหรือหลังวันที่ 1 
มกราคม ในปีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื ่อง ปีที ่มีผลบังคับใช้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12  ภาษีเงินได้ 2556

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20  การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูล
  เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 2556

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
  ต่างประเทศ 2556

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 ส่วนงานปฏิบัติการ 2556 

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื ่อง ภาษีเงินได้ ก่อนการบังคับใช้แล้ว 

ผู้บริหารคาดว่าจะน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีมาใช้และถือปฏิบัติ โดยผู้บริหารพิจารณาถึงผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวต่องบการเงินรวมหรืองบการ
เงินเฉพาะกิจการ ซึ่งมีอาจมีผลกระทบต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ  มาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่21 (ปรบัปรงุ 2552) - ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ

การเปลี่ยนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 เพื่อเสนอแนวคิดของสกุลเงินต่างๆ ที่ใช้ในการรายงาน ซึ่งเป็นสกุลเงินที่พิจารณา
ว่าเป็นสกุลเงินในสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่กิจการนั้นประกอบกิจการ  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 ก�าหนดให้กิจการ ระบุสกุลเงินที่ใช้
รายงานและแปลงค่ารายการที่เป็นสกุลต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงาน และรายงานผลกระทบจากการแปลงค่าดังกล่าวตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21   มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21  ได้ให้ค�านิยามส�าหรับ เงินตราต่างประเทศ กล่าวคือ เงินตราสกุลอื่น นอกเหนือ
จากสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของกิจการ



ก่อนนำาเสนอใหม่
(พันบาท)

จัดประเภทใหม่
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หลังนำาเสนอใหม่
(พันบาท)
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งบกำาไรขาดทุน

รายได้จากการขายและการให้บริการ 7,253,871 (630,107) 6,623,764

รายได้อื ่น 149,913 (341) 149,572

รวมรายได้ 7,403,784 (630,448) 6,773,336

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ 4,851,947 (941,080) 3,910,867

ต้นทุนค่าอนุญาตให้ด�าเนินการ 620,810 (23,821) 596,989

ค่าใช้จ่ายในการขาย 164,889 (8,947) 155,942

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,301,221 (115,057) 1,186,164

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 62,097 (280) 61,817

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 84,754 108 84,861

ต้นทุนทางการเงิน 478,886 (27,196) 451,690

รวมค่าใช้จ่าย 7,564,604 (1,116,274) 6,448,331

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 141,290 - 141,290

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้  (19,531) 485,826 466,295

ภาษีเงินได้ (482,715) (18,548) (501,263)

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี (502,245) 467,278 (34,968)

36 การจัดประเภทรายการใหม่

งบก�าไรขาดทุนรวมของปี 2554 ได้น�าเสนอใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับในงบการเงินของปี 2555 ดังนี้

การน�าเสนอรายการใหม่นี้เพื ่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เรื ่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อ
ขายและการด�าเนินงานที่ยกเลิก

ผู้บริหารก�าหนดสกุลเงินที่ใช้รายงานของบริษัทเป็นสกุลเงินบาท ดังนั้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 ส�าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 จะไม่ได้รับผลกระทบที่มีสาระส�าคัญต่อสินทรัพย์ หนี้สิน และ ก�าไรสะสมของบริษัท

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานดำาเนินงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 น�าเสนอหลักการที่เปลี่ยนไปจากเดิม โดยมีหลักการเปิดเผยส่วนงานด�าเนินงานจากข้อมูลภายใน 
ที่น�าเสนอให้ผู ้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงาน การเปลี่ยนนโยบายการบัญชีดังกล่าวกระทบเพียงการเปิดเผยข้อมูลเท่านั้นไม่ม ี
ผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 - เรื่อง การบัญชีสำาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความ 
ช่วยเหลือจากรัฐบาล

ผู้บริหารเชื่อว่าการน�ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 มาถือปฏิบัติส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556  จะไม่ม ี
ผลกระทบที่มีสาระส�าคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท
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ก. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจ�าปีของบริษัท โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบ 

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอ�านาจอนุมัติ

ให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก�าไรสมควรที่จะท�าเช่นนั้น แล้วให้รายงานให้ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป

ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  

ของก�าไรสุทธิหลังหักเงินส�ารองตามกฎหมาย (ถ้ามี) หากไม่มีเหตุจ�าเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้น

ไม่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ

ข. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม

บริษัทย่อย/บริษัทร่วม ของบริษัท ส่วนใหญ่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลสอดคล้องกับบริษัท โดยคณะ

กรรมการของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมจะพิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบโดยขึ้นอยู่กับแผนการ

ลงทุน ความจ�าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมเห็นสมควร



คำาอธิบายย่อ
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3G เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายผ่านอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่ในยุคที่ 3 ที่ให้บริการระบบเสียง และการส่งข้อมูลทั้งภาพ
  และวีดีโอด้วยความเร็วสูง

4G เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายผ่านอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่ในยุคที่ 4 อาจจะเรียกในอีกชื่อหนึ่งว่า LTE (Long Term 
  Evolution) ที่มีความเร็วในการส่งข้อมูลมากกว่าเทคโนโลยี 3G 4-10 เท่า

Analog (อนาล็อก) สัญญาณไฟฟ้าหรือข้อมูลที่มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

Backhaul ช่องทางการเดินทางของข้อมูลระหว่างสถานีส่งสัญญาณ และสถานีรับสัญญาณ

Bandwidth (แบนด์วิธ) ช่วงของความถี่ที่สัญญาณไฟฟ้าใช้ นอกจากนี้ยังหมายถึงอัตราการส่งข้อมูลเมื่อสื่อสารผ่านสื่อกลางหรือ
  อุปกรณ์เฉพาะ สัญญาณอนาล็อก และสัญญาณดิจิตอลมีแบนด์วิธ ซึ่งสามารถวัดโดยใช้หน่วยเป็นเมกะบิต
  ต่อวินาที
Broadband (บรอดแบนด์) วิธีในการส่งและรับข้อมูลได้อย่างไม่ติดขัด ที่มีความเร็วสูงโดยการใช้ Internet Protocol (IP)

Broadcast Beam ขนาดความกว้างของสัญญาณจากดาวเทียมที่ฉายลงมาบนพื้นโลก ซึ่งเกิดจากการน�าเอาพื้นที่การให้บริการ
  ของ SPOT Beam จ�านวนหนึง่มารวมกนั ขึน้อยูก่บัความตอ้งการของพืน้ทีก่ารใหบ้รกิาร  แตจ่ะเนน้การใหบ้รกิาร 
  ในลักษณะการสื่อสารแบบทางเดียว

C-band มีความถี่ระหว่าง 4-8 กิกะเฮิรตซ์ ซึ่งสัญญาณจากดาวเทียมที่ฉายลงมาบนพื้นโลกครอบคลุมพื้นที่กว้าง จานที่ใช้
  รับสัญญาณจะต้องเป็นขนาดใหญ่ ความถี่นี้เหมาะส�าหรับการสื่อสารทั่วๆ ไป เช่น การส่งข้อมูล ภาพ และเสียง

CCTV โทรทัศน์วงจรปิด

Code Division Multiple รูปแบบของเทคโนโลยีการสื่อสารอีกประเภทหนึ่งที่มีการให้บริการอย่างแพร่หลาย จะท�างานโดยการแปลง
Access (CDMA) คลื่นเสียงไปเป็นข้อมูลดิจิตอล และถูกน�าไปเข้ารหัสเฉพาะส�าหรับการใช้งานในแต่ละครั้ง ซึ่งท�าให้รองรับ
  การใช้งานจากเครื่องลูกข่ายได้ในจ�านวนมาก

Compression การบีบอัดสัญญาณเพื่อให้สามารถส่งข้อมูลได้มากขึ้น โดยผ่านช่องสัญญาณดาวเทียมที่มีขนาดเท่าเดิม

Compressed Video เป็นกระบวนการรับ-ส่งสัญญาณภาพ (Video) ที่เป็นดิจิตอล โดยการบีบอัดสัญญาณข้อมูลภาพที่มีจ�านวนมาก
  ให้เล็กลง และมีการใส่รหัสเข้าไป สัญญาณภาพที่ถูกบีบอัดดังกล่าวจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า   
  โดยสามารถรับ-ส่งผ่านทางสายโทรศัพท์ที่ใช้อยู่ปัจจุบันได้  การบีบอัดสัญญาณภาพเพื่อให้ใช้แบนด์วิธน้อย   
  อาจท�าให้คุณภาพของภาพที่ส่งมาด้อยลงไป  

Digital Broadcasting การแปลงสัญญาณภาพโทรทัศน์เป็นตัวเลขเมื่อท�าการส่ง และการแปลงสัญญาณกลับเป็นภาพเมื่อได้รับ

Digital Direct-to- ระบบการส่งรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมตรงสู่บ้าน
Home (DTH)

Digital Subscriber เทคโนโลยกีารสง่ขอ้มลูผา่นสายโทรศพัทธ์รรมดา อาศยัความเรว็ระหวา่ง 256 กโิลบติตอ่วนิาท ีถงึ 24 เมกะบติ  
Line (DSL) ตอ่วนิาท ีทัง้นีข้ึน้กบัเทคโนโลย ีDSL สภาพสายโทรศพัท ์และระดบับรกิารทีใ่ช ้ ผูใ้ชบ้รกิารชนดินีจ้ะตอ้งอยูภ่ายใน
  รัศมี 5 กิโลเมตร จากส�านักงานผู้ให้บริการโทรศัพท์  จึงเหมาะส�าหรับตลาดในเขตเมืองที่มีประชากรหนาแน่น

Downlink การรับสัญญาณจากดาวเทียม คือ หลังจากที่สถานีภาคพื้นดินส่งสัญญาณขึ้นดาวเทียมแล้ว จานรับสัญญาณ
  บนตัวดาวเทียมจะรับคลื่นสัญญาณข้อมูลและเสียงไว้ จากนั้นจึงส่งลงมายังสถานีภาคพื้นดินที่ต้องการ ซึ่งเรา 
  เรียกว่า “การเชื่อมโยงขาลง” 

Femto cell  อุปกรณ์ที่ช่วยขยายพื้นที่ในการครอบคลุมเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดย Femto cell 
  จะเชือ่มตอ่กบัอปุกรณส์ือ่สารเคลือ่นทีผ่า่นเครอืขา่ย GSM CDMA หรอื UMTS จากนัน้จะสง่ตอ่ไปยงัอนิเทอรเ์นต็ 
  บรอดแบนด์ กลับมายังเครือข่ายนั้นๆ โดยไม่ผ่านเสาสัญญาณโทรศัพท์ปกติ

Fiber Optics เทคโนโลยีที่ใช้เคเบิลใยแก้วน�าแสงเพื่อส่งข้อมูล ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงในการติดตั้ง เปราะแตกง่ายกว่า และต่อเข้ากัน
  ยากกว่าเส้นโลหะแบบเดิม
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Free-to-Air รายการออกอากาศทางโทรทัศน์หรือวิทยุ ซึ่งไม่มีการเข้ารหัสสัญญาณ ดังนั้นเครื่องรับที่เหมาะสมสามารถ
  รับสัญญาณดังกล่าวได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Gateway มี 2 ความหมาย 1) ส�าหรับ Networking: Gateway เป็นตัวกลางที่ท�าหน้าที่ส่งผ่านข้อมูลระหว่างเครือข่าย
  หนึ่งกับเครือข่ายอื่นๆ; 2) ส�าหรับระบบดาวเทียม (รวมถึงไอพีสตาร์): Gateway คือ สถานีแม่ข่าย หรือที่ 
  เรียกว่า “สถานีควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดิน” ที่เป็นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างระบบดาวเทียมกับเครือข่าย 
  ภาคพื้นดิน (เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต)

High Definition เป็นระบบโทรทัศน์ที่มีการปรับปรุงพัฒนาให้ภาพที่ส่งออกมามีความละเอียดสูงกว่า 2 เท่าของระบบ
Television (HDTV) โทรทัศน์ในปัจจุบัน และคุณภาพของเสียงที่ออกมายังใกล้เคียงกับแผ่นดิสก์อีกด้วย  

High throughput ดาวเทียมบรอดแบนด์
satellite (HTS)

Integrated Services ระบบเครือข่ายโทรศัพท์ดิจิตอล ที่ถูกออกแบบเพื่อการส่งสัญญาณเสียงและข้อมูล ผ่านสายโทรศัพท์
Digital Network (ISDN) พื้นฐาน 

Internet Protocol ระบบที่บริการโทรทัศน์ดิจิตอลผ่านเครือข่าย ส�าหรับผู้ที ่อยู่ตามบ้าน  IPTV จะเป็นการบริการร่วมกับ
Television (IPTV) บริการวิดีทัศน์ตามประสงค์ และสามารถพ่วงไปกับการให้บริการของอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ เช่น 
  อินเทอร์เน็ต และระบบเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยปกติ IPTV จะไม่ใช่เป็นการให้บริการผ่าน 
  บริการอินเทอร์เน็ต แต่จะเป็นบริการผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น ผ่านสายเคเบิลใยแก้วน�าแสง หรือสายเคเบิล 
  ทองแดง ผู้ให้บริการก็มักจะเป็นผู้ให้บริการเคเบิลทีวี ผู ้ให้บริการโทรศัพท์ หรือผู้ให้บริการไฟฟ้า

IPSTAR-1 Satellite ดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์)

Ka-band (เคเอ-แบนด์) มีความถี่ระหว่าง 18-31 กิกะเฮิรตซ์ ซึ ่งใช้จานรับสัญญาณขนาดเล็กก็เพียงพอในการรับสัญญาณส�าหรับ
  ผู้ใช้ตามบ้าน ความถี่ Ka-band ที่ถูกส่งจากดาวเทียมลงมาบนพื้นโลกจะครอบคลุมพื้นที่เล็กกว่าความถี่  
  C-band ส�าหรับความถี่ Ka-band นี้นิยมใช้กับดาวเทียมเพื่อให้บริการด้านการสื่อสาร เช่น การรับ-ส่ง 
  สัญญาณระหว่างสถานีควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดิน (IPSTAR Gateway) กับดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) 

Ku-band (เคยู-แบนด์) มีความถี่ระหว่าง 12-18 กิกะเฮิรตซ์ เหมาะส�าหรับการรับ-ส่งสัญญาณดิจิตอลตรงสู่ผู ้ชมตามบ้าน 
  ซึ่งใช้ในการให้บริการโทรทัศน์แบบ Direct-to-Home หรือการให้บริการอินเทอร์เน็ต   

Leased Line วงจรเช่า (วงจรสื่อสารข้อมูล)  ซึ่งเชื ่อมต่อจุดสองจุดเข้าด้วยกัน

Local Multipoint เทคโนโลยีการรับ-ส่งข้อมูลแบบไร้สายด้วยความเร็วสูง  ซึ่งใช้สัญญาณไมโครเวฟในช่วงความถี่ระหว่าง 
Distribution Service  26-29 กิกะเฮิรตซ์  ใช้ในการเชื่อมโยงแบบหนึ่งจุดต่อไปยังหลายๆ จุดที่มีระยะทางไกล
(LMDS)

Multi-Channel Per ลักษณะของการส่งข้อมูลจ�านวนหลายๆ ช่องรวมกัน เข้าไปในสัญญาณตัวเดียวกัน เช่น เราสามารถ
Carrier (MCPC)  ส่งสัญญาณโทรทัศน์หลายๆ ช่อง เข้าไปในสัญญาณดิจิตอลเพียงสัญญาณเดียว (carrier) เพื่อส่งขึ้นสู่
  ดาวเทียม

Point-to-Multipoint การเชื่อมต่อที่ประกอบด้วยจุดเชื่อมต่อกลาง ซึ่งถูกต่อเข้ากับจุดเชื่อมต่ออื่นๆ อีกหลายจุด ข้อมูลที่ถูก 
  ส่งจากจุดเชื่อมต่อกลาง จะถูกรับโดยจุดเชื่อมต่ออื่นๆ ในขณะที่ข้อมูลที่ถูกส่งจากจุดเชื่อมต่ออื่นๆ  
  จะถูกรับโดยจุดเชื่อมต่อกลางเท่านั้น

Point-to-Point วงจรดาวเทียมที่เชื ่อมโยงแบบหนึ่งจุดต่อหนึ่งจุด

Shaped Beam สัญญาณดาวเทียมที่มีการปรับแต่งรูปร่างตรงบริเวณพื้นที่ให้บริการบนพื้นโลก เพื่อให้ครอบคลุมและ
  เข้ากับลักษณะของภูมิประเทศนั้นๆ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วพื้นที่ให้บริการมักจะครอบคลุมเป็นบริเวณกว้าง  
  เน้นการให้บริการในลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง และเป็นบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่น้อย
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Spot Beam สัญญาณดาวเทียมที่มีความแรงของสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ให้บริการที่จ�ากัด ซึ่งเมื่อมองจากดาวเทียม 
  จะมีพื้นที่ให้บริการเป็นวงกลมแคบๆ หลายๆ วงเรียงติดกันในลักษณะรังผึ้ง เป็นรูปแบบของสัญญาณ 
  ที่ให้บริการในลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง ในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่จ�านวนมาก

Streaming การเล่นวิดีทัศน์ หรือฟังเพลงตามเวลาจริง (Real Time) ในขณะที่ก�าลังดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต  
  ข้อมูลดังกล่าวจะถูกขยายและเล่นกลับ (โดยผ่านทาง web browser) ในขณะที่ก�าลังถ่ายโอนเข้ามาใน 
  คอมพิวเตอร์จากอินเทอร์เน็ต การรับ streaming จ�าเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีก�าลังรับ-ส่งด้วย 
  ความเร็วสูงในการเชื่อมต่อ เพราะจะไม่มีการเก็บไฟล์ข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้รับ

Teleport สถานีบริการภาคพื้นดิน เพื่อใช้เป็นศูนย์ให้บริการรับ-ส่งสัญญาณโทรทัศน์ และวิทยุผ่านดาวเทียมที่ครบวงจร  
  นอกจากนี้ยังให้บริการการเชื่อมต่อเครือข่าย และบริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพสูง ให้แก่ผู ้รับในท้องถิ่น 
  ห่างไกลอีกด้วย

Terminal จุดสุดท้ายของเครือข่ายในระบบไอพีสตาร์  หมายถึง โมเด็มดาวเทียม (อุปกรณ์ภายใน) และจานดาวเทียม 
  กับสายเคเบิล (อุปกรณ์ภายนอก)

Transponder  คือช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดอยู่ในตัวดาวเทียม ท�าหน้าที่ในการรับสัญญาณ 
  จากสถานีภาคพื้นดินผ่านจานสายอากาศ และน�าสัญญาณนั้นมาแปลงความถี่ให้ต�่าลง และขยายสัญญาณ 
  ให้มีก�าลังแรงขึ้น  เพื่อส่งสัญญาณกลับมาสู่สถานีรับสัญญาณปลายทางบนพื้นโลก ช่องสัญญาณดาวเทียม 
  จ�านวน 2-3 ช่องที่ครอบคลุมพื้นที่บริเวณเดียวกัน เรียกว่า “Beam” เช่น “India Beam” หมายถึง 
  ช่องสัญญาณต่างๆ  ที่มีพื้นที่ครอบคลุมประเทศอินเดีย

Turnaround Service เป็นบริการรับสัญญาณจากดาวเทียมดวงอื่นๆ  เพื่อส่งสัญญาณนั้นขึ้นสู่ดาวเทียมไทยคม

Turnkey Service การให้บริการแบบครบวงจร ที่ผู ้ซื้อบริการสามารถน�าไปใช้งานได้เลย

TTC & M ย่อมาจากค�าว่า “Telemetry, Tracking, Command and Monitoring” เป็นระบบควบคุมการท�างาน 
  ของดาวเทียม

Universal Service  โครงการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อสังคม
Obligation (USO)  

Uplink การส่งสัญญาณขึ้นสู่ดาวเทียม ดาวเทียมสื่อสารจะท�าหน้าที่ถ่ายทอดทวนสัญญาณ (Repeater) ไปยังสถานี  
  ภาคพื้นดิน  โดยจะใช้ความถี่คลื่นไมโครเวฟส่งสัญญาณขึ้นสู่ดาวเทียม  ซึ่งเรียกว่า “การเชื่อมโยงขาขึ้น”

Uploading การถ่ายโอนไฟล์ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานไปยังฐานข้อมูล หรือเครื่องคอมพิวเตอร์อื ่นๆ และ
  เป็นค�าตรงกันข้ามของ “Downloading”

Very Small Aperture ระบบที่สามารถให้บริการได้ทั้งภาพ  เสียง และข้อมูล  โดยการรับ-ส่งสัญญาณจากดาวเทียม  ซึ่งประกอบด้วย 
Terminal (VSAT)  การส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ และข้อมูลสื่อสารชนิดอื่นๆ

WiFi  ระบบการส่งสัญญาณประเภทบรอดแบนด์ ซึ่งจะอยู่ในช่วงความถี่ระหว่าง 2.4-5 กิกะเฮิรตซ์  แถบความถี ่
  ของไว-ไฟจะสูงกว่าความถี่ที ่ใช้ส�าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ วอล์คกี้ทอล์คกี้  และการส่งโทรทัศน์  ซึ่งความถี ่
  ที่สูงกว่านี้ท�าให้สามารถส่งข้อมูลที่มากขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม ระบบไว-ไฟ จะรับ-ส่งสัญญาณได้แค ่
  ในระยะทางสั้นๆ คือ ประมาณ 100 ฟุต เท่านั้น 

WiMAX เป็นระบบส่งสัญญาณบรอดแบนด์แบบไร้สาย และเป็นที่รู ้จักกันดีในระบบที่เรียกว่า “IEEE 802.16e”  
  และข้อแตกต่างจากระบบไว-ไฟ คือ สามารถให้บริการได้ไกลที่สุดเกินกว่า 3 ไมล์  ในขณะที่ไว-ไฟสามารถ 
  ให้บริการได้ไกลที่สุดแค่ 100 ฟุต ทั้งนี้ ระบบ WiMAX รองรับการใช้งานทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ 
  คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 



ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ
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นายทะเบียนหลักทรัพย์หุ้นสามัญ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด 

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : (66) 2229 2800     
โทรสาร : (66) 2359 1259

อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 2/7 หมู่ที ่ 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต กม. 27
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : (66) 2596 9000  
โทรสาร : (66) 2832 4994-6
เว็บไซต์ : www.tsd.co.th

ผู้สอบบัญชี

นายวินิจ ศิลามงคล    
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด
เลขที่ 195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั ้น 50-51
ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : (66) 2677 2000     
โทรสาร : (66) 2677 2222
เว็บไซต์ : www.kpmg.co.th

นายทะเบียนหลักทรัพย์หุ้นกู้

ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน)    
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (66) 2299 1111, (66) 2617 9111     



ข้อมูลสำ�หรับนักลงทุน

นักลงทุนสามารถหาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน) ได้ที่ : 

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  

บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มห�ชน)

41/103  ถนนรัตนาธิเบศร์  อำาเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000

โทรศัพท์ : (66) 2596 5073

โทรสาร : (66) 2591 0705, (66) 2591 0724

อีเมล์ : ir@thaicom.net

เว็บไซต์ : http://www.thaicom.net/INVESTOR_News.aspx 

Social Network : Facebook : Thaicom PLC.

  Twitter : @THAICOMPLC

Webboard : http://board.thaivi.org/viewtopic.php?f=49&t=53514&view=unread

ไทยคม ลงทะเบียนการซื้อขายหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย THCOM

Reuters     THCOM.BK

Bloomberg    THCOM TB

ข้อจำากัดในการโอนหุ้นต่างด้าว : 40%

สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี : 31 ธันวาคม

ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด

บริษัท และบริษัทย่อย มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะบริษัท ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 40  ของกำาไรสุทธิหลังหักเงินสำารองตามกฎหมาย (ถ้ามี) หากไม่มีเหตุจำาเป็นอื่นใด และการจ่าย

เงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำาเนินงานปกติของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำาคัญ

224 รายงานประจำาปี 2555  

บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)






