ปวงขาพระพุทธเจา ขอนอมเกลานอมกระหมอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได
ขาพระพุทธเจา คณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

รายงานประจำป 2559

บร�ษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

KEEP AHEAD
OF THE CURVE
รายงานประจำป 2559
บร�ษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

"ไทยคมจะนอมนำแนวพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสรางประโยชน
แกกิจการโทรคมนาคมและสังคมไทยสืบไป”

ภาพหนาปก โดย นายชาตรี จันทรเดช พนักงานบริษัท ไทยคม จำกัด(มหาชน)

ธ ครองใจไทยทั้งชาติราษฎรกำสรวล
องคพระภูมิพล มหาราชจอมราชา
เพลานี้สิ้นแลวแกวเหนือเกลา

กราบแทบบาท เทิด ธ ไวในดวงใจ

สะทานครวญหวลร่ำไหไปทั่วหลา

เสด็จคืนสูฟากฟาสวรรคาลัย

หัวใจไทยรวดราวราวหมนไหม
ทั่วถิ่นไทยวิปโยคโศกโศกา

ปวงขาพระพุทธเจา ขอนอมเกลานอมกระหมอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได
ขาพระพุทธเจา คณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

พระราชดำรัส
พระราชทานเนื่องในสัปดาหว�ทยาศาสตรแหงชาติ
และครบรอบ ๑๒๐ ป หวากอ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว

ปจจุบันนี้ว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนปจจัยสำคัญในการสรางความเจร�ญ
ของบานเมือง. เราจ�งควรสนับสนุนใหมีการคนคิดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาวะ
และความตองการของประเทศข�้นใชเองอยางจร�งจัง. ถาเราสามารถคนคิดไดมากเทาไร
ก็จะเปนการประหยัดและชวยใหสามารถนำไปใชงานตางๆ
ไดกวางขวางยิ�งข�้นเทานั�น.

พระตำหนักจ�ตรลดารโหฐาน
วันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๑

“ตนชัยพฤกษ�”บร�เวณหนาสถานี
ดาวเทียมไทยคม
ตนไมทรงปลูก เมื่อครั�งพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จ
พระราชดำเนินไปทรงเปนประธานในพ�ธี
เปดสถานีดาวเทียมไทยคม

“หองประทับรับรอง” ในสถานีดาวเทียมไทยคม
ที่ประทับเมื่อครั�ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปนประธานในพ�ธเี ปดสถานีดาวเทียมไทยคม

17 ธันวาคม 2534
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โปรดเกล า ฯ พระราชทานช� ่ อ ดาวเที ย มสื ่ อ สาร
แหงชาติดวงแรกวา”ไทยคม (นาคม)” “THAICOM
(MUNICATIONS)” เพ�่อเช�่อมโยงประเทศไทยกับ
การสื่อสารสมัยใหม

26 มกราคม 2537
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปนประธานในพ�ธีเปด
สถานีดาวเทียมไทยคม จังหวัดนนทบุร� และทรงทอด
พระเนตรกิจการและการสาธิตการควบคุมดาวเทียม
ไทยคม รวมทั�งการประยุกต ใชงานดาวเทียมตางๆ
ด ว ยความสนพระราชหฤทั ย อย า งยิ � ง นั บ เป น
พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได

ี่ 4
2 5 3 7 ปท

11 กันยายน 2534

7 ตุลาคม 2537

ไดรบั อนุญาตจากกระทรวงคมนาคม และทำพ�ธลี งนาม
ในสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารในประเทศ

ไทยคมส ง “ดาวเที ย มไทยคม 2” ข� ้ น สู  ว งโคจรที ่
78.5 องศาตะวั น ออก

7 พฤศจ�กายน 2534
กอตั�งบร�ษัทเพ�่อดำเนินโครงการดาวเทียม
สื่อสารแหงชาติ

27 สิงหาคม 2536

ปท

ี่ 5

แปรสภาพเปน “บร�ษัท มหาชน จำกัด”

253

8

2 5 3 6 ป  ท ี่ 3
17 ธันวาคม 2536
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�
เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการสง “ดาวเทียม
ไทยคม 1” ดาวเทียมดวงแรกของประเทศไทย ข�้นสู
วงโคจรที่ 78.5 องศาตะวันออก จากศูนยอวกาศ
กิอานา เมืองคูรู จังหวัดโพนทะเลเฟรนชกิอานาของ
ฝรั�งเศส

5 ธันวาคม 2538
ไทยคมสงสัญญาณออกอากาศสดผานดาวเทียม
ไทยคม 2 ถายทอดชุดว�ชาแกนกั เร�ยนระดับมัธยมศึกษา
ของมูลนิธกิ ารศึกษาทางไกลผานดาวเทียมเปนครัง� แรก
จากโรงเร�ยนวังไกลกังวล

16 เมษายน 2540
ไทยคมส ง “ดาวเที ย มไทยคม 3” ข� ้ น สู  ว งโคจร
ณ ตำแหน ง 78.5 องศาตะวั น ออก จุ ด เร� ่ ม ของ
การขยายบร�การดาวเทียมของไทยไปยังตางประเทศ
ด ว ยพ� ้ น ที ่ บ ร� ก ารครอบคลุ ม ถึ ง สี ่ ท ว� ป

18 มกราคม 2537
บร� ษ ั ท เข า จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง
ประเทศไทย โดยใชช�่อหุนวา “SATTEL”

2540

2 5 3 4 ป  ท ี่ 1

ปท
ี่ 7

THAICOM MAJOR MILESTONES

6 มกราคม 2557
10 เมษายน 2551
เปลี่ยนช�่อบร�ษัทเปน “บร�ษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)”

“ดาวเทียมไทยคม 6” ถูกสงข�น้ สูว งโคจรที่ 78.5 องศาตะวั น ออก เพ� ่ อ ช ว ยเสร� ม ศั ก ยภาพในการรองรั บ
ความตองการใชงานชองสัญญาณเพ�่อแพรภาพ
โทรทัศนของภูมิภาค และเพ��มความแข�งแกรงในการ
ตอกย้ำความเปนดาวเทียม Hotbird พรอมการขยาย
ตลาดสูแ อฟร�กา
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1

ป

 ท ี่

8
21 เมษายน 2551
ไทยคมเร�ม่ ใชคำยอหลักทรัพยวา “THCOM” สำหรับ
การซ� ้ อ -ขายหุ  น บร� ษ ั ท ในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง
ประเทศไทย

2 กุมภาพันธ 2541
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�
เสด็ จ พระราชดำเนิ น เป น องค ป ระธานในพ� ธ ี เ ป ด
สถานีบร�การภาคพ�้นดินไทยคม อ.ลาดหลุมแกว
นับเปนกาวแรกแหงการใหบร�การรับ-สงสัญญาณ
ดาวเที ย มแบบครบวงจรแก ล ู ก ค า ทั � ง ในประเทศ
และตางประเทศ

 ท ี่
2557 ป

23

7 กันยายน 2557
3 เมษายน 2555
ไทยคม ประกาศเปลี่ยนสัญลักษณ (โลโก) ใหมหลัง
จากใหบร�การดาวเทียมมากวา 20 ป โดยสัญลักษณ
ใหมนี้จะสอดคลองกับสัญลักษณของ“อินทัช” ซ�่ง
การเปลี่ยนโลโกครั�งนี้จะเปนจุดเร�่มตนแหงการเขาสู
“บทใหม” ของไทยคม ที่มุงมั�นจะนำธุรกิจใหเติบโต
ไปขางหนาอยางแข�งแกรง

2 5 4 8 ป  ท ี่

“ดาวเทียมไทยคม 7” ถูกสงข�น้ สูว งโคจรที่ 120 องศาตะวันออก เพ�่อรักษาสิทธิในวงโคจร พรอมชวย
ขับเคลื่อนการเติบโตของ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม
ใหกับประเทศไทย เอเช�ยใต เอเช�ยตะวันออกเฉียงใต
และออสเตรเลีย

14

11 สิงหาคม 2548
“ดาวเทียมไทยคม 4” (ไอพ�สตาร) ดาวเทียมบรอดแบนด
ดวงแรกของโลกถูกสงข�้นสูวงโคจรเปนผลสำเร�จ
ณ ตำแหนง 119.5 องศาตะวันออก เปดยุคใหมในวงการ
ดาวเทียมดวยบร�การ บรอดแบนดผา นดาวเทียม ตามมา
ดวยการจัดตัง� สำนักงานสาขาใน 10 ประเทศ และสถานี
ควบคุมเคร�อขายภาคพ�น้ ดิน อีก 18 สถานี ในภูมภิ าค
เอเช�ย-แปซ�ฟ�ก

27 พฤษภาคม 2549
“ดาวเทียมไทยคม 5” ถูกสงข�น้ สูว งโคจร ณ ตำแหนง
78.5 องศาตะวั น ออก เป น การเป ด เข า สู  ย ุ ค แห ง
อุตสาหกรรมโทรทัศนผานดาวเทียมในประเทศไทย

26 มิถุนายน 2555
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ออกใบอนุญาต
แกบมจ. ไทยคม เพ�่อแสดงวาเปนผูรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม สงผลให
ดาวเที ย มไทยคม 7 เป น ดาวเที ย มที ่ อ ยู  ภ ายใต
ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การดาวเที ย ม จุ ด เร� ่ ม ต น
แหงศักราชใหมของการดำเนินธุรกิจดาวเทียมไทยคม

255

9 ป  ท ี่ 2 5

27 พฤษภาคม 2559
“ดาวเทียมไทยคม 8” ถูกสงข�น้ สูว งโคจรที่ 78.5 องศา
ตะวันออก เพ�่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม
บรอดคาสตและเสร�มศักยภาพการแขงขันในตลาด
ตางประเทศ

254

9

ปท

ี่ 1 5

บร�ษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

กาวสูปที่

สารบัญ
10
12

ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน 2559

14

ความรับผิดชอบ
เพื่อเสริมสร้างสังคมที่ยั่งยืน

20

สารจากประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

22

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำ�ปี 2559

24

รายงานคณะกรรมการกำ�หนด
ค่าตอบแทนประจำ�ปี 2559

25

รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาประจำ�ปี 2559

27
28

รายงานคณะกรรมการบริหาร
ประจำ�ปี 2559
คณะกรรมการ
และเลขานุการบริษัท

30

คณะผู้บริหาร

32

ประวัติคณะกรรมการ ผู้บริหาร
และเลขานุการบริษัท

48

วิสัยทัVision,
ศน์ พัMission,
นธกิจ ค่Value,
านิยม
Company’s
และกลยุทand
ธ์ ในการดำ
�เนินงาน
Strategies
ของบริ
ษัท

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
และกลยุทธ์ ในการดำ�เนินงาน
ของบริษัท

ข้อมูลการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการ
ผู้บริหาร และผู้มีอำ�นาจควบคุม
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

50
52
54
56
61

รายงานการถือหลักทรัพย์
ของกรรมการและผู้บริหาร
ประจำ�ปี 2559
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
โครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มอินทัช
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
การเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาการที่สำ�คัญ

69

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
และโครงสร้างรายได้

90

ปัจจัยความเสี่ยง

97

การจัดการ
และการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

างกัน
150 รายการระหว่
กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

156 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
�อธิบายและวิเคราะห์
158 คำของฝ่
ายจัดการ

166

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

167 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
171 งบการเงิน
258 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
259 คำ�อธิบายย่อ
262 ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ
263 ข้อมูลสำ�หรับนักลงทุน

ข้อมูลสำ�คัญ
ทางการเงิน
2559
ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ
และโครงสร้าง
รายได้

คณะผู้บริหาร

10

วิ

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

สัยทัศน์
ที่ จ ะเป็ น หนึ่ ง ในผู้ นำ � ของโลกในการ
เ ชื่ อ ม ต่ อ โ ค ร ง ข่ า ย ก า ร สื่ อ ส า ร
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
และบริการ มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม
การสื่ อ สาร อี ก ทั้ ง ยั ง ยึ ด มั่ น ในการ
พัฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรและหลั ก
ธรรมาภิบาล เพื่อรองรับการเติบโต
ทางเศรษฐกิ จ ส่ ง เสริ ม สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

มุง่ สูก่ ารเป็นผูน้ �ำ
ธุรกิจดาวเทียม
แห่งเอเชีย

พัน

ธกิจ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสื่อสาร
สร้างประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นใต้กรอบธรรมาภิบาล
สานปณิธานเสริมคุณค่า สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ค่า

นิยม
E

P

I

C

Excellence in
Technology

Passion to
Challenge

Initiative in
Innovation

Commitment
to Contribute

เป็นเลิศ
ในเทคโนโลยี

เต็มที่
ทุกความท้าทาย

มุ่งหมายนวัตกรรม

นำ�ความรู้
คู่คุณธรรม
สู่สังคมไทย

กลยุทธ์

ในการดำ�เนินงานของบริษทั

บริษัทก�ำหนดนโยบายการด�ำเนินธุรกิจโดยวางแผนให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์หลัก เพื่อให้บริษัทเป็นองค์กร
ที่สร้างผลก�ำไรและเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ กลยุทธ์ในการด�ำเนินงานของบริษัทประกอบด้วย

1

กลยุทธ์ดา้ นบุคลากร
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญในเรื่องทรัพยากรบุคคลมาเป็นอันดับหนึ่ง เพราะเชื่อว่า ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยส�ำคัญที่สุดในการที่จะขับเคลื่อนทรัพยากร
และทรัพย์สินอื่นๆ ของบริษัทให้เกิดประสิทธิผลได้ บริษัทก�ำหนดแผนการพัฒนาองค์กรให้ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ก�ำหนดแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง
เน้นการสร้างความผูกพันกับองค์กร และความเข้าใจระหว่างคนหลายเชือ้ ชาติตามลักษณะธุรกิจของบริษทั มีแผนการเตรียมคนให้มคี วามพร้อม (Succession Planning)
ซึ่งคณะกรรมการก�ำหนดให้ต้องน�ำมาทบทวนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

2

กลยุทธ์ดา้ นธุรกิจ
บริษัทก�ำหนดแผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจ เพื่อเป็นกรอบในการน�ำเสนอสินค้าและ
บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า สร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน และสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยแบ่งกลยุทธ์ด้านธุรกิจ
ออกเป็นสามส่วน ดังนี้

1. กลยุทธ์ส�ำหรับบริการหลัก บริการด้านบรอดคาสต์
บริษัทให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาบริการแพร่กระจาย
ช่องรายการโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมเพือ่ ยกระดับอุตสาหกรรม
บรอดคาสต์ในประเทศไทย โดยการน�ำเสนอบริการทีม่ ี
คุณภาพเพือ่ รองรับการออกอากาศรายการโทรทัศน์
ที่มีความคมชัดสูงในระบบ High Definition (HD)
และ Ultra-High Definition (Ultra-HD) และบริการเสริม
ต่ า งๆ เพื่ อ ช่ ว ยเพิ่ ม ศั ก ยภาพให้ กั บ ผู ้ ป ระกอบการ
และน� ำ ส่ ง คุณภาพการรับชมรายการที่มีค วามคมชั ด สู ง
สู่ประชาชน นอกจากนี้ บริษัทให้ความส�ำคัญกับการขยาย
บริ ก ารไปยั ง ตลาดเกิ ด ใหม่ ที่ มี ศั ก ยภาพโดยเฉพาะประเทศ
ในภู มิ ภ าคลุ ่ ม แม่ น�้ ำ โขงและเอเชี ย ใต้ โดยเน้ น การน� ำ เสนอ
บริ ก ารส่ ง ช่ อ งรายการโทรทั ศ น์ ผ ่ า นดาวเที ย มถึ ง บ้ า นผู ้ รั บ โดยตรงที่ มี คุ ณ ภาพ
และมีความแรงของสัญญาณสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ
ในภูมภิ าคดังกล่าว
บริการด้านบรอดแบนด์ บริษัทให้ความส�ำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ใช้งานแบนวิดธ์บนแพลตฟอร์มไอพีสตาร์และแพลตฟอร์มของพันธมิตรทางธุรกิจ
เพือ่ สร้างโอกาสในการเพิม่ ปริมาณการใช้งานแบนวิดธ์ดาวเทียมไทยคม 4 โดยเฉพาะ
ในประเทศอินเดีย อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ นอกจากนี้บริษัทมีแผนในการปรับ
กลยุทธ์การขายและพัฒนาบริการเพือ่ หาลูกค้ารายใหม่มาทดแทนลูกค้าทีก่ ำ� ลังจะหมด
สัญญาในประเทศไทยและออสเตรเลีย

3

2. กลยุทธ์ส�ำหรับบริการทางนวัตกรรมใหม่
เพื่ อ ตอบสนองพฤติ ก รรมของผู ้ บ ริ โ ภคที่ ต ้ อ งการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารและ
การติดต่อสื่อสารทุกที่ ทุกเวลา บนทุกหน้าจอ บริษัทมุ่งพัฒนาบริการเชื่อมต่อ
ข้ อ มู ล ผ่ า นระบบดาวเที ย มแบบเคลื่ อ นที่ ทั้ ง ในส่ ว นของการให้
บริ ก ารทางอากาศและทางทะเล รวมถึ ง บริ ก ารส่ ง รายการ
โทรทัศน์หรือวีดโี อผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต (Over-The-Top,
OTT) โดยเน้ น บริ ก ารหน้ า จอที่ 2 (2 nd Screen) ให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการที่
แตกต่างกันของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพ
และสร้างโอกาสในการเพิม่ รายได้ให้กบั ผูป้ ระกอบการ

3. กลยุทธ์ ในการขยายธุรกิจ
บริ ษั ท ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การสร้ า งการเติ บ โตใน 2 มิ ติ
ทั้งการสร้างการเติบโตในแนวราบซึ่งเป็นมิติการเพิ่มจ�ำนวน
ดาวเทียม โดยในปี 2559 บริษัทจัดส่งดาวเทียมไทยคม 8 ขึ้นให้
บริการเพิ่มเติมเพื่อตอกย�้ำความเป็นดาวเทียมที่ได้รับความนิยมสูง (Hot
Bird) ณ ต�ำแหน่งวงโคจร 78.5 องศาตะวันออก รองรับการให้บริการด้าน
บรอดคาสต์ในประเทศไทย ภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง ภูมิภาคเอเชียใต้ และ
ทวีปแอฟริกา และการสร้างการเติบโตในแนวตั้งซึ่งเป็นการขยายบริการ
ลงไปในห่วงโซ่ธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทมีแผนศึกษาการขยายธุรกิจทั้ง 2 มิติอย่าง
ต่อเนือ่ งเพือ่ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันและสร้างการเติบโตให้กบั บริษทั
อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ดา้ นการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
คณะกรรมการบริษัท มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัท
จะสามารถเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น จะต้องประกอบ
ไปด้ ว ยความส� ำ เร็ จ ทางด้ า นการบริ ห ารจั ด การภายใต้
หลักธรรมภิบาล ผูบ้ ริหารต้องมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ด�ำเนินการ
บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และดูแล
ภาคสังคม ผู้มีสว่ นได้เสียทุกภาคส่วนอย่างเสมอภาค เพือ่ ให้
สังคม ชุมชนเติบโตไปพร้อมกับบริษัท จึงจะเกิดความยั่งยืน
อย่างแท้จริง
บริษทั จึงได้กำ� หนดกลยุทธ์ทจี่ ะท�ำให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
โดยค�ำนึงถึงทุกมิติตามกรอบการด�ำเนินธุรกิจ 4 ด้าน ผ่าน 10
กลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่

1. การเชื่อมต่อโครงข่ายการสื่อสาร
สู่ทุกชีวิต

•
•

โครงข่ายการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
ความสามารถของการสื่อสาร
ในทุกสภาวการณ์

2. ความรับผิดชอบเพื่อเสริมสร้าง
สังคมที่ยั่งยืน

•
•
•

การน�ำเสนอสินค้าและบริการอย่างรับผิดชอบ
การเสริมสร้างสังคมที่ยั่งยืน
การจัดการทรัพยากรและบรรเทาผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม

3. การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพือ่ อนาคต

4. การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

•
•

•

•

นวัตกรรมแห่งการออกแบบผลิตภัณฑ์
และบริการ
นวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ธุรกิจ
นวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการธุรกิจ

•

การด�ำเนินธุรกิจด้วยธรรมาภิบาล
ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ
การบริหารทรัพยากรบุคคล

นอกจากนี้ บริษทั ยังก�ำหนดนโยบายในการด�ำรงไว้ซงึ่ มาตรฐานการเป็นบรรษัทภิบาล เช่น การเป็นองค์กรทีย่ ดึ นโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ อย่างเคร่งครัด การด�ำรง
สถานะองค์กรทีไ่ ด้รบั การประเมินธรรมภิบาล ในระดับดีเลิศ ทัง้ ในระดับประเทศ และอาเซียน เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั นักลงทุน และผูถ้ อื หุน้ ทุกรายโดยเสมอภาคกัน
ด้านภาคสังคม ชุมชน บริษัทด�ำเนินโครงการไทยคิด ไทยคม มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 6 ปี เพราะบริษัทเชื่อมั่นในเรื่องการขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังทั่ว
ทุกพื้นที่ในประเทศไทย และยังขยายผลไปสู่การให้ความรู้แก่ชุมชนทางด้านอาชีพในการติดตั้งชุดรับสัญญาณดาวเทียม บริษัทให้โอกาสและร่วมสนับสนุนแนวทาง
การศึกษาสมัยใหม่ที่เน้นน�ำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาการเรียนรู้ เช่น แนวทาง Constructionism และบริษัทยังสนับสนุนหรือเข้าร่วมโครงการที่สร้างนวัตกรรมทางด้าน
เทคโนโลยีอวกาศอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมและร่วมสนับสนุนให้พนักงานรวมกันเป็นกลุ่มในการด�ำเนินการช่วยเหลือสังคมในถิ่นที่อยู่ของพนักงาน อาทิเช่น
โครงการ “อาสาไทยคม - Project V” ที่เปิดโอกาสให้พนักงานร่วมกันส่งความคิดสร้างสรรค์และรูปแบบกิจกรรมเพื่อสังคม โดยการใช้ความรู้ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญที่มี และสามารถของบประมาณเพื่อด�ำเนินการโครงการได้
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

2558

2,122

5,758

12,453

กำ�ไรสุทธ
ิ
EBITDA

2559
1,612

ร
การขาายยแได้จาก
ละบริก
(ล้านบาท าร
)

4,860

สถานะทา
งการ ิ
(ล้านบาท เงน
2559
)

11,517

ม

หนี้สินรว

13,919
ส

นร

องผู้ถือห
ุ้
ว่ นข

วม

18,921
ม

สนิ ทรัพย์รว

32,840

ั ทางกา
อ
้ข มลู สำำ คญ
รเงนิ
255
รายได้จากธุรกิจดาวเทียม
9

8,414 ล้านบาท

73%

คิดเป็น
ของรายได้
จากการขายและบริการ

16.89 บาท
ราคาตาม
บัญชีตอ่ หุน้
ในปี 2559

เพิม่ ขึน้

+4.65%
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน (งบการเงินรวม)
บริษทั ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)

หน่วย: ล้านบาท ยกเว้นตัวเลขต่อหุ้น
2557
(ปรับปรุง)

2558

2559

รายได้รวม

12,310

12,943

11,871

รายได้จากการขายและบริการ

11,893

12,453

11,517

กำ�ไรขั้นต้น

4,852

5,099

4,163

กำ�ไร (ขาดทุน) จากการดำ�เนินงาน

1,998

2,981

1,938

กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ

1,601

2,122

1,612

กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี และค่าเสือ่ มราคา

5,110

5,758

4,860

สินทรัพย์รวม

31,888

33,592

32,840

หนี้สินรวม

14,603

15,481

13,919

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

17,285

18,111

18,921

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

1.77

1.83

2.53

อัตราส่วนเงินกูย้ มื ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)

0.64

0.65

0.54

อัตรากำ�ไรขั้นต้น

41%

41%

36%

อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน

17%

24%

17%

อัตรากำ�ไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่อมราคา

43%

46%

42%

อัตรากำ�ไรสุทธิ

13%

17%

14%

5%

6%

5%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

10%

12%

9%

กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)

1.46

1.94

1.47

15.41

16.14

16.89

ผลการดำ�เนินงาน

สถานะทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราผลตอบแทนต่อทรัพย์สิน

ราคาตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ความรับผิดชอบ
เพื่อเสริมสร้างสังคมที่ยั่งยืน
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ความรับผิดชอบเพื่อเสริมสร้างสังคมที่
ยัง่ ยืน
ไทยคมมุง่ มัน่ ให้บริการอย่างรับผิดชอบ เพือ่ เสริมสร้างสังคมทีย่ งั่ ยืน
ผ่านสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และผู้
บริโภคภายใต้การเติบโตของยุคเศรษฐกิจดิจติ อล รวมทัง้ ใส่ใจในการ
จัดการทรัพยากรและบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

การเสนอสินค้าและบริการอย่างรับผิดชอบ
ไทยคมมีการออกแบบสินค้าและรูปแบบการให้บริการในธุรกิจ
ดาวเที ย มและการสื่ อ สารที่มีค วามสอดคล้อ งกับความต้ องการ
ของลูกค้าและผู้บริโภคภายใต้การเติบโตของยุคเศรษฐกิจดิจิตอล
รวมทั้งมีการค�ำนึงถึงประเด็นความท้าทายด้านต่างๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
• การพัฒนาสินค้าและบริการ
ไทยคมพั ฒ นาต่ อ ยอดเทคโนโลยี 2nd Screen Application
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ผสานบริการบรอดคาสต์และบรอดแบนด์
เพื่อการสื่อสารแนวใหม่ มาเป็นบริการ Kantana Play โดยมุ่งเน้น
การเชื่อมโยงเทคโนโลยีให้เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการใช้ชีวิต
บริการนี้เป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
โดยช่ ว ยให้ เ กิ ด แฟนรายการที่ เ หนี ย วแน่ น มากขึ้ น ส่ ง เสริ ม
อีคอมเมิร์ซ ในขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างสังคมโซเชียลที่สามารถ
พูดคุย หรือแสดงความคิดเห็นระหว่างดูรายการโปรดทางทีวี
ไปพร้อมกัน ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ทเี่ ชือ่ มโยงผูช้ มกับรายการทีวี
และตอบสนองไลฟ์สไตล์สงั คมออนไลน์ เต็มรูปแบบในปัจจุบนั
• การทดสอบบริการก่อนส่งมอบ
นอกจากออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยี 2nd Screen Application
เพื่อน�ำไปใช้ในการเปิดบริการแอพพลิเคชั่น Kantana Play ให้
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า บริษัทยังเพิ่มการตรวจสอบ
การท�ำงานของเทคโนโลยี โดยการให้พนักงานได้เข้าร่วมทดสอบ
แอพพลิ เ คชั่ น ก่ อ นการเปิ ด ใช้ ง านจริ ง โดยจะน� ำ จุ ด บกพร่ อ ง
มาปรับปรุงเพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นและสร้างประสบการณ์ที่ดี
กับลูกค้า
• การรักษาระดับความพึงพอใจของลูกค้า
ความพึงพอใจของลูกค้าถือเป็นหัวใจส�ำคัญของการให้บริการ
ของไทยคม เพราะจะท� ำ ให้ ลู ก ค้ า เกิ ด ความประทั บ ใจและ
ความผู ก พั น ในการใช้ สิ น ค้ า และบริ ก ารของเรา การส่ ง มอบ
ประสบการณ์ ที่ ดี ที่ สุ ด จึ ง ถื อ ว่ า มี ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ควบคู ่
ไปกั บ การรั ก ษาความพึ ง พอใจอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ

การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ส�ำหรับในปี 2559 ไทยคมจัดท�ำ
ผลการส� ำ รวจความพึ ง พอใจของลู กค้ า กั บสิ น ค้ าและบริการ
ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบริการให้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม
(Transponder Service) บริการด้านการแพร่ภาพสัญญาณ
โทรทัศน์และบริการด้านสื่อ (Broadcast & Media) ตลอดจน
บริ ก ารด้ า นบรอดแบนด์ (Broadband) ซึ่ ง จั ด ท� ำ ทุ ก ปี เ พื่ อ
เปรียบเทียบวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการ
บริ ษั ท ได้ วิ เ คราะห์ ผ ลและด� ำ เนิ น การตามแผนการปรั บ ปรุ ง
ในทันที ซึ่งจะมีการประเมินแผนการด�ำเนินการอีกครั้งในช่วง
ต้นปี 2560
• การรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของลูกค้าจากการใช้สินค้า
และบริการ
บริษัทจัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนของลูกค้ารายย่อย
ภายใต้การให้บริการของบริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ�ำกัด ผ่านทาง
บริการ Call Center เบอร์ 02-950-5005 ได้ทุกวัน ตั้งแต่
เวลา 8.00-18.00 น. หรือ www.dtvthai.com ซึ่งช่องทาง
ดังกล่าว ถือเป็นช่องทางที่ได้รับข้อมูลจากลูกค้าโดยตรง โดย
มีการเก็บบันทึกข้อมูลชื่อลูกค้า ที่อยู่ หมายเลขเครื่อง และ
ปัญหาข้อร้องเรียน ไว้ในระบบ DTV Management System
(https://service.dtvthai.com/loing.html)
• ปรับปรุงช่องทางการสือ่ สาร และรับฟังข้อเสนอแนะ
บริ ษั ท ปรั บ ปรุ ง ช่ อ งทางการสื่ อ สาร และรั บ ฟั ง ข้ อ เสนอแนะ
ผ่านช่องทาง www.thaicom.net ซึ่งเป็นการปรับเพื่อให้ลู ก ค้า
และบุคคลทั่วไปเข้าถึงข้อมูลและใช้งานได้สะดวกมากยิง่ ขึ้น
เป็นการตอบโจทย์ และรองรับอุปกรณ์เชื่อมต่อที่หลากหลาย
เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคปัจจุบัน โดยเริ่มเปิดใช้งาน
เว็บไซต์ใหม่ช่วงเดือนกันยายน 2559
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• การยกระดับความตระหนักเรือ่ งการด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
ให้แก่คคู่ า้
ไทยคมตระหนักดีว่าคู่ค้าทางธุรกิจ คือห่วงโซ่ส�ำคัญของความ
ส�ำเร็จในการน�ำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ บริษัทจึง
ร่วมสร้างการเติบโตกับคู่ค้าธุรกิจในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การให้
ค�ำปรึกษา ตลอดจนการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารและความรูอ้ นั เป็น
ประโยชน์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ที่จะผลักดัน
ให้เกิดความยัง่ ยืนในห่วงโซ่อปุ ทานของบริษทั ในระยะยาว บริษทั
ประกาศนโยบายที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้
รวมทั้งแนวทางปฏิบัติของคู่ค้า มาตั้งแต่ปี 2558 เพื่อให้มั่นใจ
ได้ ว ่ า กระบวนการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท และคู ่ ค ้ า มี ค วาม
สอดคล้องกัน ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยพัฒนาศักยภาพยกระดับขีด
ความสามารถทางการแข่งขัน หากยังเป็นโอกาสให้บริษทั และคูค่ า้
มีส่วนร่วมปรับปรุงและพัฒนาการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

การเสริมสร้างสังคมทีย่ งั่ ยืน
ด้วยความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนควรได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมกัน
โดยเฉพาะสิทธิ์ในเรื่องของการศึกษาและการเข้าถึงข้อมูล เพราะ
เราเชือ่ ว่าการศึกษา คือพืน้ ฐานของการพัฒนาคนเพือ่ สังคมทีย่ งั่ ยืน
ไทยคมจึงมีเป้าหมายที่จะมุ่งพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา
เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำทางสังคม

นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ต�ำรวจตระเวนชายแดนและทหาร
หน่วยเฉพาะกิจอย่างต่อเนื่อง ในปี 2559 บริษัทได้ขยายกลุ่ม
ผู้เข้าร่วมโครงการไปยังกลุ่มครูและนักศึกษาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ท�ำให้ในปีที่ผ่านมามีผู้ผ่าน
หลักสูตรทัง้ สิน้ กว่า 100 คน ซึง่ เป็นไปตามเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ หลังจาก
จบหลักสูตร ไทยคมยังได้มอบอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียมให้แก่ครู กศน. ที่เข้ารับการฝึกอบรมทั่วประเทศเพื่อไป
ติดตั้งในศูนย์การเรียนที่ตนสังกัด
การประสานความร่วมมือหน่วยงานราชการ
และเอกชนด้านการศึกษา
ภายใต้ Thaicom Sustainability Goals ตามแนวคิดการประสาน
ความร่ ว มมื อ จากทุ ก ภาคส่ ว นที่ จ ะช่ ว ยให้ อ งค์ ก รขั บ เคลื่ อ นสู ่
ความยั่งยืนและการส่งเสริมความตระหนักในการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะกับหน่วยงานราชการ ไทยคมได้ประสาน
ความร่ ว มมื อ กั บ ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในการด�ำเนินโครงการโรงเรียนเครือ
ข่ายไทยคม การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ที่สนับสนุน
ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์ ชุดตู้หนังสือ
อุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ต่างๆ และสนับสนุนทุนต่อยอดการเรียนรู้
สู่การสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน

• การส่งเสริมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Long distance
Learning)
โครงการ “ไทยคิด ไทยคม”
จากการที่ ไ ทยคมมี ส ่ ว นในการสร้ า งโอกาสด้ า นการเรี ย นรู ้
โดยถ่ายทอดการเรียนการสอนหลักสูตรขั้นพื้นฐานจากโรงเรียน
วังไกลกังวล ผ่านดาวเทียม จนต่อยอดมาเป็นโครงการ “ไทยคิด
ไทยคม” ซึ่ ง เป็ น โครงการที่ ท� ำ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งมาตั้ ง แต่ ป ี 2552
เพราะบริษัทเล็งเห็นถึงประโยชน์จากการใช้ดาวเทียมไทยคมใน
การส่งเสริมการเรียนรู้ และลดช่องว่างในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
และเพิม่ ช่องทางการเรียนการสอนของเยาวชนในพืน้ ทีห่ า่ งไกลและ
พื้นที่ที่ขาดแคลนครูผู้สอน รวมทั้งมีส่วนช่วยส่งเสริมเยาวชนไทย
ในการพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างทัดเทียมกัน โดยมอบ
“ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม” ให้แก่โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลหรือขาดแคลนครูผู้สอน มาแล้วทั้งสิ้น 7,361 ชุด นับตั้งแต่
เริ่มโครงการ นับว่ามีผู้ได้รับผลประโยชน์แล้วกว่า 736,100 คน
ส�ำหรับปี 2559 มีการมอบและติดตั้งแล้วเพิ่มอีก 700 ชุด
บริษัทยังคงด�ำเนินการเรื่องการถ่ายทอดความรู้เรื่องการประกอบ
และติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ รั บ สั ญ ญาณโทรทั ศ น์ ผ ่ า นดาวเที ย มให้ แ ก่

ส� ำ หรั บ ความร่ ว มมื อ ในห่ ว งโซ่ ธุ ร กิ จ ไทยคมยั ง ได้ ร ่ ว มมื อ กั บ
บริษทั แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึง่ เป็นอีกหนึง่ คูค่ า้
ส�ำคัญของไทยคม ร่วมสานต่อเจตนารมณ์ในการพัฒนาสังคมไทย
อย่างยั่งยืนผ่านการศึกษา ตามแนวทางการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียม ด้วยการมอบชุดจานรับสัญญาณดาวเทียมพร้อมทัง้
โทรทัศน์ให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” จ�ำนวน
15 แห่ง ใน อ�ำเภอแม่แจ่ม และ อ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพือ่
เป็นประโยชน์แก่คนในชุมชนทุกเพศทุกวัยในการรับรูข้ อ้ มูลทางการ
ศึกษาและเป็นการเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่ง
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• การแบ่งปันความรูแ้ ละประสบการณ์ (Knowledge Sharing)
โครงการ “SpaceBox STEP-1: Thailand's CubeSat
for the Next Generation”
เป็นโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็ก ภายใต้
แนวคิ ด Connectivity for Sustainability โดยความร่ ว มมื อ
กั บ สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
และนักวิจัยของ SpaceBox Laboratory เพื่อส่งเสริมแรงบันดาล
ใจด้านอวกาศของเยาวชนไทย อีกทัง้ เป็นโครงการทีจ่ ะช่วยผลักดัน
ให้เกิดนวัตกรรมดาวเทียม และความก้าวหน้าของอุตสาหกรรม
อวกาศไทยส�ำหรับคนรุ่นต่อไป
Thaicom Space & Satellite Pavilion
ในปี 2559 ไทยคม ได้ทมุ่ งบประมาณหลายล้านบาทในการปรับปรุง
พื้นที่ส่วนจัดแสดงนิทรรศการดาวเทียม โดยมุ่งหวังให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ส�ำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับความรู้
เกี่ยวกับดาวเทียมและอวกาศ นอกเหนือจากความรู้เรายังหวังว่า
จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชน ภายใน
ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ นี้ จ ะมี พ นั ก งานของไทยคมคอยให้ ค วามรู ้ ผ ่ า น
ประสบการณ์อวกาศแบบสัมผัสได้จริง ร่วมค้นพบความเป็นมา
เกี่ยวกับอวกาศ ได้ภาคภูมิใจกับเทคโนโลยีแห่งมวลมนุษยชาติ
และดาวเทียมที่สร้างสรรค์โดยฝีมือของคนไทย โดยศูนย์การเรียน
รู้ฯ ประกอบด้วยโซนต่างๆ อาทิ รู้รอบจักรวาล (Revolves around
Universe), เข้าใจวงโคจร (Understanding Orbits), รู้เรื่อง
ดาวเทียม (All about Satellite), ดาวเทียมสู่อวกาศ (How to get
there), ดาวเทียมไทยคม (Thaicom Satellites), เปิดพรมแดน
แห่งดิจิตอลไลฟ์ (Expanding Frontiers), ไทยคมกับภารกิจพิชิต
อวกาศ (Thaicom Space Mission) โดยตัง้ แต่เปิดให้เข้าชมได้ตงั้ แต่
วันที่ 23 มีนาคม 2559 มีผู้ที่สนใจจากหน่วยงานต่างๆ เข้าชมแล้ว
กว่า 1,000 คน
โครงการ iEMAT : Innovative Electromagnetics
Academy of Thailand
เป็นโครงการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557 ที่ไทยคมให้การสนับสนุน
งบประมาณและผู้เชี่ยวชาญส�ำหรับกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เชิงวิศวกรรมไฟฟ้า แก่นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องจากภาคอุตสาหกรรมดาวเทียมสื่อสาร ในปี 2559
นอกจากการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมสัมมนาที่มีผู้เข้าร่วมกว่า
800 คน ยังสนับสนุนงบประมาณ และวิทยากรบรรยาย เรื่อง
Satellite Communication in the Changing Environment ในงาน
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International Conference on Electrical Engineering/Electronics,
Computer, Telecommunications and Information Technology
2016 ที่มีผู้เข้าร่วมงานจากทั่วทุกมุมโลกกว่า 1,500 คน
ห้องเรียนไทยคม (Thaicom Learning Center)
เพื่อการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
(Constructionism)
ไทยคมยังคงส่งเสริมการพัฒนาทักษะให้ครูผู้สอนสามารถจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
(Constructionism) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทคาดหวังในการเป็น
ส่วนส�ำคัญในการพัฒนาการศึกษาของประเทศต่อไป โดยยังคง
สนับสนุนโรงเรียนวัดเขียนเขต อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็น
โรงเรียนต้นแบบ ตลอดจนโรงเรียนเครือข่ายของโครงการ เป็นปี
ที่ 3 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ส�ำหรับในปี 2559 มีนักเรียนในโครงการแล้วทั้งสิ้น 105 คน มีการ
พัฒนาหลักสูตรด้วยนวัตกรรมการสอนของครูจำ� นวน 12 นวัตกรรม
และนวัตกรรมการบริหารโรงเรียนตามแนวทางการเรียนรู้เพื่อ
สร้างสรรค์ดว้ ยปัญญา 1 นวัตกรรม ปัจจุบนั มีหอ้ งเรียนไทยคมแล้ว
ทัง้ สิน้ 3 ห้องเรียน 1 ห้องปฏิบตั กิ ารเรียนรูเ้ พือ่ สร้างสรรค์ดว้ ยปัญญา
• การพัฒนาชุมชน (Community Development)
โครงการการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ไทยคมพัฒนาชุมชนและสังคมที่เชื่อมโยงและต่อเนื่อง ตั้งแต่
การสร้างโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้จากศักยภาพการสื่อสาร
กระบวนการสร้างความรู้จากการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
เกิดเป็นองค์ความรู้ การประยุกต์ใช้และน�ำไปสู่การประกอบอาชีพ
เพือ่ ให้สามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้ไปพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม จนเกิด
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ เพือ่ ส่งเสริมให้ชมุ ชนเกิดความเข้มแข็ง และได้รบั
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน จากแนวคิดนี้ ไทยคม ประสานความร่วมมือ
กั บ ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตาม
อัธยาศัย (กศน.) เพือ่ เข้าไปติดตัง้ จานรับสัญญาณดาวเทียมในพืน้ ที่
ห่างไกลในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ เชียงราย ตาก แม่ฮอ่ งสอน และน่าน
โดยในปี 2559 ไทยคมติดตั้งชุดจานรับสัญญาณดาวเทียมจ�ำนวน
140 ชุด และมีแผนที่จะติดตั้งพร้อมเครื่องรับโทรทัศน์อีกจ�ำนวน
30 ชุด ให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุน
การศึกษาการเรียนรูใ้ ห้กลุม่ เป้ามายเกิดความรูแ้ ละประสบการณ์ใน
การพัฒนาทักษะชีวติ สามารถน�ำความรูม้ าเสริมสร้างการประกอบ
อาชีพให้ดีขึ้น จากนั้น ไทยคมได้สนับสนุนโครงการสร้างความ
เข้มแข็งยั่งยืนให้ชุมชน ต่อยอดการเรียนรู้จากโครงการ “ไทยคิด
ไทยคม” ในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน 3 โครงการ
คือ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพาะเห็ดโคนน้อยและอาหาร
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หมักส�ำหรับโคขุนจากซังข้าวโพด โครงการกาแฟแมะบ่อคี เสริม
รายได้ให้ชุมชน โดยศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง
บ้านห้วยทรายเหลือง และโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง โดยศูนย์
การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านแม่ปิคี

ส่วนใหญ่จึงไม่ได้เรียนหรือไม่เคยเรียน นับว่าเป็นกลุ่มคนที่ขาด
โอกาสในการศึกษามากที่สุด เมื่อปี 2557-2558 ไทยคม ได้สร้าง
โอกาสในการเรียนรูใ้ ห้แก่นกั เรียนผูบ้ กพร่องทางการได้ยนิ โรงเรียน
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ โดยให้เยี่ยมชมและท�ำหน้าที่ไกด์
อาสาในนิทรรศการระดับโลก “NASA A HUMAN ADVENTURE”
และยังคงให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งเพราะไทยคมให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ โอกาสในการเข้ า ถึ ง
การสื่ อ สารอย่ า งเท่ า เที ย มโดยไม่ ท อดทิ้ ง ผู ้ พิ ก าร ดั ง นั้ น ในปี
2559 บริ ษั ท ไทยคม จ� ำ กั ด (มหาชน) จึ ง ร่ ว มกั บ โรงเรี ย น
เศรษฐเสถี ย ร ในพระราชู ป ถั ม ภ์ ด� ำ เนิ น โครงการ “ไทยคม...
สร้ า งโอกาสเพื่ อ ผู ้ พิ ก ารไทย-กองทุ น ไทยคมเพื่ อ เศรษฐเสถี ย ร
เบเกอรี่ ช็ อ พ” เพื่ อ ต่ อ ยอดการสนั บ สนุ น ให้ โ รงเรี ย นด� ำ เนิ น
โครงการที่ ส ามารถตอบสนองวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด การ
เรียนการสอนส�ำหรับผู้พิการ คือ การเรียนรู้ สู่การปฏิบัติ และ
น� ำ ไปประกอบอาชี พ ได้ ใ นอนาคต และตอบสนองแนวทาง
การให้ ก ารสนั บ สนุ น การศึ ก ษาของบริ ษั ท ที่ มุ ่ ง มั่ น ด� ำ เนิ น การ
ตลอดมา นอกจากนั้นยังส่ง “อาสาไทยคม” ไปสอนให้ความรู้
นักเรียนผูพ้ กิ าร ณ โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา ในวิชาชีพต่างๆ
อาทิ การติดตั้งจานดาวเทียม ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์อีกด้วย

ไทยคมสร้างการเชือ่ มโยงการเรียนรูส้ กู่ ารน�ำไปปฏิบตั จิ ริงและน�ำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน สนับสนุนการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะการฝึกอาชีพเพื่อน�ำความรู้ไปใช้ใน
อนาคตหลังจบการศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เชื่อมโยงและ
ต่อเนื่องตั้งแต่การสร้างโครงสร้างพื้นฐานเรียนรู้จากศักยภาพ
การสือ่ สารของไทยคม กระบวนการสร้างความรูจ้ ากการศึกษาทาง
ไกลผ่านดาวเทียม การประยุกต์ใช้และน�ำไปสู่การประกอบอาชีพ
ส่งผลไปยังชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และได้รบั การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
โดยสนับสนุนทุนด�ำเนินโครงการ “สหกรณ์ไทยคมร่มเกล้า” โรงเรียน
บ้านร่มเกล้า อ�ำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน โครงการ “กาแฟใต้ร่มไม้
สร้างรายได้ไม่ท�ำลายระบบนิเวศน์” โรงเรียนบ้านสันเจริญ อ�ำเภอ
ท่าวังผา จังหวัดน่าน โครงการ “ศูนย์ฝึกอาชีพไม้กวาดดอกหญ้า”
โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา อ�ำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โครงการ
โรงเรือนปลูกพืชผักสวนครัว โครงการโรงเลี้ยงแมงป่องช้างและ
จิ้งหรีด ในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตชด. ค่ายเสนีย์รณยุทธ์
จังหวัดอุดรธานี ซึง่ ทัง้ หมดนัน้ ไทยคมคาดหวังว่าจะท�ำให้การเรียนรู้
สูก่ ารสร้างอาชีพคนในชุมชนมีรายได้เพิม่ มากขึน้ สร้างความยัง่ ยืน
ให้ชุมชนได้ในที่สุด

การออกก�ำลังกายเป็นอีกปัจจัยในการพัฒนาคนให้มีสุขภาพกาย
สุขภาพใจ และอารมณ์ที่แจ่มใสสมบูรณ์ ไทยคมจึงจัดกิจกรรม
กระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปหันมาใส่ใจสุขภาพและ
ออกก�ำลังกายมากขึน้ โดยมีโครงการทีส่ ำ� คัญ อาทิ โครงการ "ไทยคม
10K 2016" มินิมาราธอน เดิน-วิ่งการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ซึ่ ง จั ด ขึ้ น
อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ที่นอกจากการส่งเสริมเรื่องสุขภาพ ยังมุ่ง
ยกระดับมาตรฐานการวิง่ ระยะไกลของไทยให้ทดั เทียมระดับสากล
และยังมีการจัดวิ่งประเภทครอบครัว เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ผ่านการออกก�ำลังกายในสถาบันพื้นฐานที่ส�ำคัญที่สุดของสังคม
อีกด้วย โดยบริษัทน�ำรายได้จากการจ�ำหน่ายบัตรการแข่งขัน
ส่วนหนึ่ง ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อการศึกษา
ตามพระราชอัธยาศัย ซึง่ สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของการส่งเสริม
คุณภาพการศึกษาและท�ำกิจกรรมเพื่อสังคมอาสาไทยคม

กองทุนไทยคมเพื่อเศรษฐเสถียรเบเกอรี่ช็อพ

Project V

เมือ่ ประสาทสัมผัสด้านการได้ยนิ ขาดหายไป ความสามารถทางการ
สื่อสารจึงมีข้อจ�ำกัด ด้วยการพัฒนาด้านภาษา และการเรียนรู้
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ อีกทั้งโรงเรียนส�ำหรับเด็กหูหนวกก็มีกระจาย
อยู่ในพื้นที่จ�ำกัด ครอบครัวและโรงเรียนจึงไม่มีโอกาสร่วมกันที่
จะส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กกลุ่มนี้ได้อย่างเต็มที่ เด็กในกลุ่มนี้

ไทยคมสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานจิ ต อาสามี ส ่ ว นร่ ว ม
ในการท�ำประโยชน์ตอ่ ชุมชนและสังคมส่วนรวม ด้วยการสร้างสรรค์
แบ่งปัน สิ่งดีๆ ให้ชุมชน ในโครงการ “อาสาไทยคม-Project V”
ที่เปิดโอกาสให้พนักงานร่วมกันส่งความคิดสร้างสรรค์และรูปแบบ

โครงการ 'ไทยคม 10K 2016' มินิมาราธอน เดินวิ่งการกุศล
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กิจกรรมเพื่อสังคม โดยการใช้ความรู้ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญที่มี และสามารถของบประมาณเพื่อด�ำเนินการโครงการ
ได้ ในปีแรกมีโครงการที่ผ่านการรับงบประมาณสนับสนุนจ�ำนวน
6 โครงการ บริษัทคาดว่าจะมีผู้ได้รับผลประโยชน์โดยรวมทั้งสิ้น
1,500 คน ใน 5 ชุมชน 3 สถานศึกษา

มาตรการการควบคุม Peak Demand ซึ่งเป็นมาตรการต่อเนื่อง
ตลอดจนกิจกรรมการติดตั้งบอร์ดความรู้ด้านพลังงาน บอร์ดไวนิล
การเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน ทัง้ นี้ หลังจากการด�ำเนินงาน
ตามมาตรการต่างๆ พบว่า บริษัทลดปริมาณการใช้พลังงานได้
ร้อยละ 3.35 ซึ่งเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้

การจัดการทรัพยากรและบรรเทาผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม

การจัดหาพลังงานทดแทน

ไทยคมให้ความส�ำคัญกับแนวทางการบริหารจัดการเพือ่ รับผิดชอบ
ผลกระทบจากการด�ำเนินธุรกิจที่อาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม เพือ่ ป้องกันและจ�ำกัดขนาดผลกระทบเหล่านัน้
ไม่ให้ส่งผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
• โครงการ iSAVE, My Thaicom My Life
เป็นโครงการหลักที่ไทยคมได้ด�ำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ปี 2555 โดยมีเป้าหมายให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
และรู้คุณค่า สร้างความรู้ความเข้าใจ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรจากการด�ำเนินธุรกิจ ผลกระทบที่เกิด
ขึ้นกับทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนส่งเสริมให้เกิด
ความร่วมมือในการอนุรักษ์ด้านต่างๆ ภายใต้แนวคิดดังกล่าว
มีการด�ำเนินงานในปีที่ผ่านมา ดังนี้
นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน
บริษัทเริ่มมีนโยบายการจัดการพลังงาน ตั้งแต่ปี 2552 ตาม พ.ร.บ.
การส่งเสริมและการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) 2550 โดยมี
การปรับปรุงนโยบายให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา โดยฉบับล่าสุด
ออกประกาศเมื่อปี 2559 และในปีเดียวกันนี้เองมีการแต่งตั้ง
คณะท�ำงานด้านการจัดการพลังงาน และคณะผู้ตรวจประเมิน
ภายในองค์กร ที่ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วม
ประสานการท�ำงานด้านการอนุรักษ์พลังงานให้บรรลุผลส�ำเร็จ
นอกจากนี้ ยั ง ต้ อ งมี ค ณะผู ้ ต รวจประเมิ น การจั ด การพลั ง งาน
ภายนอกองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการให้มากขึ้น
และให้เป็นไปตามกฎหมาย
การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
เพื่ อ ให้ เ ป้ า หมายและวางแผนงานด้ า นการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน
มีประสิทธิภาพ บริษัทจึงจัดให้มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์
พลังงานใน 3 ระดับ คือ 1) ระดับองค์กร 2) ระดับการบริการ และ
3) ระดับเครื่องจักร/อุปกรณ์ ส�ำหรับในปี 2559 บริษัทมีเป้าหมาย
หลักในการลดปริมาณพลังงานที่ใช้เดิมให้ได้ร้อยละ 3 จากผลการ
ด�ำเนินงานตามมาตรการในปีที่ผ่านมา ควบคู่ไปกับการด�ำเนิน
มาตรการเพื่ อ สนั บ สนุ น การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานในปี 2559 เช่ น

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน บริษัทได้ด�ำเนินการ
เพิ่มเติมในการจัดหาพลังงานทดแทน โดยการติดตั้ง Solar Cell
ขนาด 28KW บริเวณพื้นที่หลังคาโรงจอดรถ และหลังคาอาคาร
เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า ซึ่งติดตั้งมาตั้งแต่ต้นปี 2557 เป็นระบบไฟฟ้า
3 Phase 24KW และ 1 Phase 4KW ใช้งานในลักษณะ On grid
Solar Cell สามารถผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยต่อปีเป็น 36,000 หน่วย/ปี
บริษทั มีแผนส�ำหรับโครงการติดตัง้ On Grid Solar Cell ขนาดก�ำลัง
ผลิตที่ 50KW เพิ่มเติม ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาข้อมูล เพื่อขอ
งบประมาณในการด�ำเนินการต่อ ในปี 2560
การตรวจวัดค่าความถี่จากเครื่องส่งสัญญาณ
(Radio Frequency Interference)
ไทยคมด�ำเนินงานตามมาตรฐานที่ก�ำหนดอย่างเคร่งครัดในการ
ตรวจวัดระดับความเข้มข้นของความถี่จากเครื่องส่งสัญญาณ
(Radio Frequency Interference) โดยการเทียบค่าตามมาตรฐาน
ของ ICNIRP GUIDELINES : FOR LIMITING EXPOSURE
TO TIME-VARYING ELECTRIC, MAGNETIC AND
ELELCTROMAGNETIC FIELDS (UP TO 300 GHz) ซึง่ ได้กำ� หนด
ค่าความเข้มของก�ำลังของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่อาจส่งผลต่อ
มนุ ษ ย์ ไ ว้ โดยบริ ษั ท ร่ ว มมื อ กั บ ศู น ย์ ท ดสอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
อิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) ในการตรวจวัดและติดตามคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า
ทีร่ วั่ ไหล และตรวจสอบ พบว่า ในปี 2559 สถานีไทยคมแครายและ
สถานีบริการภาคพื้นดินลาดหลุมแก้ว และบริเวณโดยรอบสถานีมี
ระดับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในระดับที่ปลอดภัย อย่างไรก็ดี บริษัทมี
แผนที่จะท�ำการวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สถานีไทยคมแคราย และ
สถานีบริการภาคพื้นดินลาดหลุมแก้วอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อ
ควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบกับพนักงาน และชุมชนรอบข้างสถานี
ภาคพื้นดินอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�ำปี 2559
โดยดาวน์โหลดได้จาก www.thaicom.net
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นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ

เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมาเป็นวันที่ บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งมาครบ 25 ปี คณะกรรมการ ผู้บริหาร
ตลอดจนพนักงานทุกคนได้สำ� นึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช ทีไ่ ด้เสด็จมาทรงเปิด
สถานีควบคุมดาวเทียม เมื่อครั้งที่บริษัทได้ส่งดาวเทียมดวงแรกของประเทศขึ้นสู่วงโคจรส�ำเร็จ และยังได้พระราชทานนาม
ดาวเทียมให้ว่า ไทยคม ซึ่งมีความหมายว่า การสื่อสารของประเทศไทย (Thai Communication) นับจากวันนั้น มาจนถึงปี
2560 ไทยคมได้สร้างและส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศ ในนามดาวเทียมไทยคม แล้วถึง 8 ดวง นับได้ว่าบริษัทได้เป็นผู้ริเริ่มในการ
วางรากฐานโครงข่ายด้านการสื่อสารให้กับประเทศไทย ท�ำให้เกิดการพัฒนาทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคม จนเชื่อมต่อไปสู่
การพัฒนาด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้านการเงินการธนาคาร การบริหารจัดการ และภาคการบริการอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา
เมื่อเริ่มต้นในประเทศแล้ว บริษัทได้ขยายฐานการให้บริการไปตามขอบเขต หรือ Footprint ของดาวเทียมแต่ละดวง พร้อมทั้ง
ได้สั่งสมประสบการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจด้านดาวเทียม ได้พัฒนาบุคคลากรด้านวิศวกรรมอวกาศ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จนเป็นทีย่ อมรับและได้รบั ความไว้วางใจให้เป็นผูใ้ ห้บริการในประเทศต่างๆ เกือบทัว่ โลก อาทิเช่น ออสเตรเลีย จีน พม่า เวียดนาม
อินเดีย และอืน่ ๆ บริษทั น�ำเงินตราต่างประเทศจากรายได้การให้บริการกลับเข้าสูแ่ ผ่นดินไทยอย่างต่อเนือ่ งตลอดมา
ตลอดระยะเวลา 25 ปี บริษัทต้องเผชิญความท้าทายหลากหลายด้าน สามารถกล่าวได้ว่า ไม่มีปีไหนเลยที่ผ่านไปโดยไร้อุปสรรคส�ำหรับ
ไทยคม อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ได้หล่อหลอมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรอันแข็งแกร่ง ท�ำให้พนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญที่สุดของบริษัท
เกิดความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม มีความกล้าหาญที่จะเผชิญกับความท้าทาย เน้นการสร้างสรรค์
ด้านนวัตกรรม และมีจิตส�ำนึกในการตอบแทนสังคมโดยใช้ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีเข้าช่วย ในปี 2559 ก็เช่นกัน บริษัท
ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิสังคมหลายด้าน ความผันผวนทางด้านเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวต�่ำลง ท�ำให้เกิดผลกระทบโดยตรง
กับรายได้ของบริษัท รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอันเกี่ยวกับกฎระเบียบของภาครัฐ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
และไม่อาจคาดการณ์ได้ ตัวแปรเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตามแม้ผลประกอบการทางด้านการเงิน
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นายไพบูลย์ ภานุวฒ
ั นวงศ์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

จะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คณะกรรมการได้ให้ความส�ำคัญในเรื่องการพัฒนาธรรมภิบาล และการสร้างความยั่งยืนของบริษัทอย่างเข้ม
งวดและต่อเนื่อง โดยที่บริษัทยังสามารถรักษามาตรฐานในการด�ำรงไว้ซึ่งคะแนนในระดับดีเลิศ (5 ดาว) ในด้านการก�ำกับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียนไทยประจ�ำปี 2559 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน (2556-2559) ซึ่งท�ำการส�ำรวจเป็นประจ�ำทุกปี โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ร่วมกับสถาบันกรรมการไทย และการได้รับรางวัล “รายงานความยั่งยืนดีเด่น” ในฐานะที่ บมจ.ไทยคม เป็นองค์กรริเริ่มจัดท�ำรายงาน
แห่งความยั่งยืน (Sustainability Report) โดยอิงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) 17 ข้อ
ที่สหประชาชาติประกาศเป็นเป้าหมายโลก
คณะกรรมการบริษัทจึงได้เน้นใช้เวลาในการพิจารณาก�ำหนดแผนกลยุทธ์ในอนาคตของบริษัทร่วมกับฝ่ายจัดการ และจะได้ใช้เวลาเพิ่ม
มากขึ้นในการประเมินและทบทวนกลยุทธ์ของบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทสามารถก�ำหนดเป้าหมายทางธุรกิจให้สอดคล้องกับ
สภาพภูมิสังคม และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกิดขึ้น บริหารความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ ก�ำกับดูแลอนุมัติงบประมาณ ทรัพยากร
ต่างๆ ที่จ�ำเป็น และให้ค�ำแนะน�ำแก่ฝ่ายจัดการอย่างใกล้ชิด
โดยในปี 2560 คณะกรรมการได้ก�ำหนดนโยบายในการด�ำเนินธุรกิจที่จะมุ่งเน้นการเจริญเติบโตทั้งทางด้านธุรกิจหลักคือการให้บริการ
ทางด้านดาวเทียม และการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจบริการข้างเคียง และมองหาธุรกิจใหม่ๆ ที่จะสร้างความเจริญเติบโตทางด้านการเงินของ
บริษัทต่อไปในอนาคต โดยคณะกรรมการได้อนุมัติให้บริษัท ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีฝ่ายที่จะรับผิดชอบด้านกลยุทธ์ และธุรกิจใหม่ๆ
โดยเฉพาะ และจะสนับสนุนให้มีการท�ำงานร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาชั้นน�ำที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และ
ข้างเคียง เพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตได้ในแนวทางที่เปิดกว้างขึ้น
คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้สมกับความไว้วางใจของท่านผู้ถือหุ้น ในการที่จะก�ำกับดูแลให้บริษัทเจริญเติบโต
อย่างยัง่ ยืน มีระบบการบริหารจัดการในระดับโลก มีธรรมภิบาลทีด่ ี มีแผนกลยุทธ์ทจี่ ะท�ำให้ไทยคม ด�ำเนินธุรกิจต่อไปอย่างยัง่ ยืน โดยค�ำนึงถึง
ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำ�ปี 2559
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ ตามมติของคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน คือ ศาสตราจารย์หริ ญ
ั รดีศรี
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางชรินทร วงศ์ภูธร ศาสตราจารย์ส�ำเรียง เมฆเกรียงไกร และนางภัทรียา เบญจพลชัย เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีนาย ประวินทร์ คุโรวาท ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการ ส่วนงานตรวจสอบภายในของบริษัทท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ความส�ำคัญกับการสอบทานงบการเงิน การสอบทานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานระบบการ
บริหารความเสี่ยง การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท การสอบทานความถูกต้อง
และความมีประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รายงานการเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและ
กฎหมาย รวมถึงการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 13 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระส�ำคัญในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในปีดังกล่าวได้ดังนี้

1. การสอบทานระบบรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่ส�ำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจ�ำปี

2559 ของบริษทั ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อยจากผูส้ อบบัญชี ฝ่ายจัดการ และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในว่าบริษทั ได้มกี าร
จัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standards-TFRS) โดยได้สอบทานประเด็นทีเ่ ป็น
สาระส�ำคัญ รายการพิเศษ ประกอบค�ำชี้แจงและแสดงหลักฐานเกี่ยวกับข้อมูลในประเด็นดังกล่าว ตลอดจนการเปิดเผยหมายเหตุประกอบ
ในงบการเงินอย่างเพียงพอ อีกทั้งยังติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นประจ�ำทุกเดือน เพื่อประเมินรายการที่มี
ความเสี่ยงและอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ำหนดให้ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีจัดท�ำสรุปและรายงาน
นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญประจ�ำปี การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
รายงานมาตรฐานการบัญชีทอี่ อกใหม่เป็นประจ�ำทุกไตรมาส และข้อสมมติฐานในการจัดท�ำประมาณการ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ
มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานและแสดงความเห็นได้อย่างอิสระไม่ถูก
จ�ำกัดขอบเขต รวมทั้งได้จัดท�ำแผนการตรวจสอบครอบคลุมความเสี่ยงที่จะท�ำให้งบการเงินไม่ถูกต้องหรือเกิดการทุจริต

2. การสอบทานการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน

การปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและและจรรยาบรรณของบริษัทรวมทั้งการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกฎหมายต่าง ๆ แล้ว
พบว่ากรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามเป็นอย่างดี โดยคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
มีจิตส�ำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง ส�ำหรับรายการเกี่ยวโยงและรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ก�ำหนดให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำ และให้ปฏิบัติ
และเปิดเผยให้ถกู ต้องตามกฎระเบียบของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้
ทางบริษัทยังได้เปิดช่องทางรายงานการทุจริต การคอร์รัปชั่น และการปฏิบัติที่อาจขัดต่อจรรยาบรรณ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ อาทิเช่น
การส่ง e-mail หรือ Ethics Hotline ใน Internet และ Intranet ของบริษัท ตาม “นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระท�ำผิดและ
การทุจริต” ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้สว่ นงานตรวจสอบภายในมีหน้าทีส่ อบทานมาตรการการป้องกันการทุจริต คอร์รปั ชัน่
การสอบทานการก�ำกับดูแลกิจการ และระบบควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลและให้มีการปฏิบัติจริงอย่าง
สม�่ำเสมอ รวมทั้งให้มีการจัดท�ำรายงานผลการตรวจสอบภายในเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
อย่างเหมาะสม

3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง บริ ษั ท ไทยคม จ� ำ กั ด (มหาชน) มี ค ณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ก� ำ หนด

หลั ก เกณฑ์ น โยบายและกระบวนการในการประเมิ น และบริ ห ารความเสี่ ย งที่ มี ผ ลกระทบต่ อ บริ ษั ท รวมทั้ ง ทบทวนความเพี ย งพอ
ของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�ำทุกไตรมาสและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริหารอย่างสม�่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในด้านกลยุทธ์ การเงิน และรายงานทางการเงิน การปฏิบัติการ
และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ท�ำหน้าที่สอบทาน และติดตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยงของทุกกลุ่มธุรกิจ รวมถึงความเสี่ยงของเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างส�ำคัญอันอาจจะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน
ของบริษัทเป็นประจ�ำทุกไตรมาส อาทิเช่น ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ และความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะให้หน่วยงานในต่างประเทศมีการจัดท�ำการบริหารความเสี่ยง
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ตามมาตรฐานของ COSO โดยจัดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงที่ส�ำนักงานใหญ่ให้ค�ำแนะน�ำและช่วยเหลือให้หน่วยงานในต่างประเทศ
มีความรู้ ความเข้าใจ และจัดการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

4. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการตรวจสอบและ

การประเมินระบบการควบคุมภายในที่ส่วนงานตรวจสอบได้รายงานเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี พบว่าระบบควบคุมภายใน
มีความพอเพียงเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของไทยคม สอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่า จากการสอบทานยังไม่พบ
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท และด้วยความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีส่วนส�ำคัญ
ในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้เน้นย�้ำถึงความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
จึงสนับสนุนให้บริษัทมีการพัฒนาระบบงานเชิงป้องกันและพัฒนาระบบการควบคุมภายในด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมและเพียงพอ
ต่อการบรรเทาความเสี่ยง ทั้งยังผลักดันให้มีการจัดฝึกอบรมและให้ความรู้กับพนักงานของบริษัททุกคนอย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับด้านการ
ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามแผนงานระยะยาวและ
แผนงานประจ�ำปีตามทีไ่ ด้รบั อนุมตั แิ ล้ว พบว่าได้บรรลุตามเป้าหมายและดัชนีตวั ชีว้ ดั (KPI) ทีก่ ำ� หนดไว้ รวมทัง้ ยังได้สอบทานความเหมาะสม
ของงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี แผนการตรวจสอบภายใน และอัตราก�ำลังคนเป็นประจ�ำทุกปี โดยเน้นและให้ความส�ำคัญในเรือ่ งการตรวจสอบ
การป้องกันเชิงรุกตามระดับความเสี่ยง รวมทั้งให้มีการน�ำระบบประเมินการควบคุมด้วยตนเองของธุรกิจมาปฎิบัติใช้กับหน่วยงานภายใน
ของบริษัทอย่างเหมาะสม ซึ่งรวมทั้งบริษัทย่อยและส�ำนักงานตัวแทนในต่างประเทศ ส�ำหรับบริษัทไทยคม คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยตรง เพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถท�ำหน้าที่
ได้อย่างเป็นอิสระและตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์ของบริษัท

5. การสอบทานการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการตรวจสอบ

การทุจริตเป็นรายไตรมาส รวมทั้งได้สอบทานมาตรการและการก�ำหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ที่จะเกิด
ขึ้นได้ในระบบงานต่าง ๆ โดยในปี 2559 มีเรื่องร้องเรียนจากพนักงานที่มีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสของผู้กระท�ำความผิด การทุจริต หรือการ
มีพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมจ�ำนวน 4 เรือ่ ง ซึง่ เรือ่ งทุกเรือ่ งได้มกี ารด�ำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยทัง้ 4 เรือ่ งทีไ่ ด้มกี ารสอบสวนเสร็จสิน้ แล้วนัน้
ไม่มีเรื่องใดที่เข้าข่ายการทุจริตเกิดขึ้น นอกจากนี้ การด�ำเนินการสอบสวนและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสของบริษัทได้มีการปฎิบัติตามขั้น
ตอนและระเบียบปฏิบัติตามนโยบายรับเรื่องร้องเรียนและการสอบสวนเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระท�ำผิดและการทุจริตของบริษัท
อย่างครบถ้วน

6. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ท�ำงานร่วมกับฝ่ายบริหาร

ร่วมกันพิจารณาแต่งตั้งและก�ำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ�ำปี โดยประเมินจากผลงานของผู้สอบบัญชี พิจารณาจากประสบการณ์
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระ รวมถึงค่าสอบบัญชีที่เสนอมาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและธุรกิจของบริษัทแล้วเห็นว่า สมควร
ให้บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่สอง และได้สอบทานคุณสมบัติ
ของผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และมีมติเห็นชอบให้เสนอ
ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือนายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยมีค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2560 ของบริษัท จ�ำนวนเงิน 1.86 ล้านบาท และมี
ค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทไทยคมรวมทั้งสิ้น 7.76 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าสอบบัญชีส�ำหรับบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย เป็นจ�ำนวน
3.58 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีส�ำหรับบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ เป็นจ�ำนวน 0.34 แสนดอลลาร์สหรัฐ และ 1.12 แสน
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (รวมเทียบเท่า 4.18 ล้านบาท) ซึ่งค่าสอบบัญชีของรวมของกลุ่มบริษัทไทยคมนั้นยังคงอัตราเดิมเท่ากับปีก่อน
โดยสรุปจากรายงานและค�ำชี้แจงของผู้รับผิดชอบตามหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล การจัดท�ำรายงานทางการเงินประจ�ำปีมีความถูกต้อง เปิดเผยครบถ้วน ตามมาตรฐาน
รายงานทางการเงิน

(ศาสตราจารย์ หิรญ
ั รดีศรี)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
20 มกราคม 2560
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บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนประจำ�ปี 2559
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้งนายฟิลิป เชียง ชอง แทน เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน แทนนายสมประสงค์ บุญยะชัย
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนจึงประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ นางชรินทร วงศ์ภธู ร ประธานคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
ศาสตราจารย์ ส�ำเรียง เมฆเกรียงไกร และนายฟิลปิ เชียง ชอง แทน กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน และมีนางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง
เลขานุการบริษัท ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ การพิจารณาแนวทางการก�ำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น ตลอดจนโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
ในปี 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง สามารถสรุปสาระส�ำคัญ ได้ดังนี้
• พิจารณานโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจ�ำปี 2559 โดยเห็นชอบให้คงองค์ประกอบของค่าตอบแทนไว้เช่นเดิม ได้แก่
ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี และเบี้ยเลี้ยง และน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
• พิจารณาก�ำหนดงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประจ�ำปี 2559 เพิม่ เติมจากปี 2558 จากเดิม 15 ล้านบาท เป็น 25 ล้านบาท
โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทั มาตรฐานตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการ
และให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงให้สอดคล้องกับจ�ำนวนกรรมการบริษัทที่เพิ่มขึ้น
• พิจารณาการจัดสรรค่าตอบแทนประจ�ำปี 2558 ให้แก่ คณะกรรมการบริษทั โดยในปี 2558 ได้มกี ารจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ
บริษัท (รวมค่าตอบแทนทุกประเภท) เป็นจ�ำนวน 14,541,935 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไว้ในปี 2558
• พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทัง้ ก�ำหนดอัตราการขึน้ เงินเดือนและโบนัสประจ�ำปีของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
• พิจารณางบประมาณและอัตราการขึ้นเงินเดือน และการจ่ายเงินโบนัสประจ�ำปีของบริษัท
• พิจารณานโยบายและโครงการค่าตอบแทนระยาวให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
• ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน และเห็นว่ากฎบัตรคณะกรรมการชุดปัจจุบันยังคงเหมาะสม และสอดคล้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมถึงนโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
• ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท

(นางชรินทร วงศ์ภธู ร)
ประธานคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
ในนามคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
27 มกราคม 2560

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประจำ�ปี 2559
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้งนางภัทรียา เบญจพลชัย เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา แทนนางชรินทร วงศ์ภูธร และแต่งตั้งนายฟิลิป เชียง ชอง แทน เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา แทนนายสมประสงค์ บุญยะชัย
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจึงประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ นางภัทรียา เบญจพลชัย ประธานคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา ศาสตราจารย์ ส�ำเรียง เมฆเกรียงไกร และนายฟิลิป เชียง ชอง แทน กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ
มีนางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง เลขานุการบริษัท ท�ำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าทีร่ บั ผิดชอบทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ การพัฒนาและก�ำกับดูแลให้บริษทั ด�ำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ที่ดี เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงการพิจารณา และสรรหาบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ และผู้บริหาร
ระดับสูง โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีการประชุมทัง้ สิน้ 3 ครัง้ สามารถสรุปสาระส�ำคัญ ได้ดงั นี้

1. ด้านบรรษัทภิบาล
• ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และนโยบายการสอบสวนเรือ่ งร้องเรียน และเบาะแสการกระท�ำผิดและการทุจริต
เพือ่ ให้เป็นปัจจุบนั เหมาะสมกับธุรกิจ และสอดคล้องกับกฎหมาย แนวปฏิบตั สิ ากล และแนวปฏิบตั ขิ องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ตลอดจนหน่วยงานก�ำกับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง
• ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และเห็นว่ากฎบัตรคณะกรรมการชุดปัจจุบันยังคงเพียงพอและสอดคล้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ รวมถึงสอดคล้องกับนโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
• ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรบัตรของคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหาร รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดี
• พิจารณาและติดตามการด�ำเนินงานของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการจรรยาบรรณ ซึ่งได้รับแต่งตั้งขึ้น
เพือ่ ส่งเสริมให้พนักงาน และหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษทั ปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2559
ที่ผ่านมา บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น การเพิ่มช่องทางการสื่อสารนโยบาย
ของบริษทั ให้พนักงานได้รบั ทราบ ผ่านทาง E-Magazine ของบริษทั การจัดท�ำบทเรียนออนไลน์หลักสูตรจรรยาบรรณ ในการด�ำเนินธุรกิจ
และหลักสูตรนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการเพิ่มเติม ตลอดจนการจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริม
ให้พนักงานมีความเข้าใจ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และนโยบายต่างๆ ของบริษัท ได้อย่างถูกต้อง เป็นต้น
• ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท

2. ด้านการพิจารณาสรรหา
• พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการที่มีก�ำหนดพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ซึ่งได้แก่ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นายเกว็ก บัค ไช
และนายสมประสงค์ บุญยะชัย กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เและน�ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปีพิจารณาอนุมัติ
• พิจารณาเสนอเพิม่ จ�ำนวนกรรมการบริษทั อีก 2 ต�ำแหน่ง และด�ำเนินการสรรหาตามนโยบายการสรรหากรรมการของบริษทั โดยพิจารณา
ทักษะที่จ�ำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างกรรมการที่ยังขาดอยู่ และให้เหมาะกับโครงสร้างการจัดการของบริษัท ทั้งนี้ ได้สรรหา
กรรมการจากรายชื่อกรรมการอาชีพในท�ำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Director Pool) และที่ปรึกษาภายนอก
เและน�ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีพิจารณาอนุมัติ
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• พิจารณาทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้แทนในบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างและองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับกลยุทธ์ และสภาพธุรกิจของแต่ละบริษัท รวมถึงเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทมี
การติดตามควบคุมดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับกฏหมาย และหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• จัดให้มีการอบรม และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรู้กรรมการ ให้ทราบถึงพัฒนาการต่างๆ ที่ส�ำคัญในอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงการจัดปฐมนิเทศ และจัดท�ำเอกสารที่จ�ำเป็นให้แก่กรรมการใหม่เพื่อให้เข้าใจธุรกิจ
ของบริษัท และบทบาทหน้าที่ของกรรมการ
• พิจารณาก�ำหนดและเสนอหลักเกณฑ์ในการสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านต่างๆ ที่รายงาน
ตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถด�ำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมให้แก่
ผู้สืบทอดต�ำแหน่ง ในกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงเกษียณอายุ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
• พิจารณาปรับโครงสร้างองค์กร และแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูง เพือ่ ให้สอดคล้องกับสภาพธุรกิจ แผนการด�ำเนินงาน และกลยุทธ์ทเ่ี ปลีย่ นไป
ของบริษัท และน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
• พิจารณาปรับปรุงตารางทักษะของคณะกรรมการบริษัท (Board Skills Matrix) เพื่อให้มีหัวข้อที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านเพศ อายุ
และความรูค้ วามช�ำนาญทีห่ ลากหลาย เพือ่ ใช้ประกอบการพิจารณาในการสรรหากรรมการ และให้เห็นถึงความจ�ำเป็นต่อองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการที่ยังขาดอยู่
นอกจากนี้ ผลจากการทีบ่ ริษทั ได้ให้ความส�ำคัญต่อการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้ในปี 2559 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ได้รบั รางวัลต่างๆ
ด้านบรรษัทภิบาล ดังนี้
• ได้รับการประเมินจากผลส�ำรวจรายงานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ประจ�ำปี 2559 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย โดยมีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน
• ได้รับรางวัล Investor’s Choice Award ประจ�ำปี 2559 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เนื่องจากได้รับประเมินคุณภาพการจัดประชุม
ใหญ่สามัญประจ�ำปี การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส และการให้ความเท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้น ในระดับ 100 คะแนนเต็ม
เป็นระยะเวลา 4 ปีติดต่อกัน
• ได้รับรางวัล “รายงานความยั่งยืนดีเด่น” ในฐานะที่ไทยคมเป็นองค์กรริเริ่มจัดท�ำรายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Report)
โดยอิงเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) 17 ข้อ ทีส่ หประชาชาติประกาศเป็นเป้าหมายโลก
ผลการประเมิน และรางวัลข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงการด�ำเนินงานของบริษัทภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด และคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหามีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และพัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
จะท�ำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

(นางภัทรียา เบญจพลชัย)
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ในนามคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
27 มกราคม 2560
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รายงานคณะกรรมการบริหารประจำ�ปี 2559
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการบริหารได้รับแต่งตั้งตามมติของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการ 6 ท่าน ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์
นายเกว็ก บัค ไช
นายเอนก พนาอภิชน
นายปฐมภพ สุวรรณศิริ
นายฟิลิป เชียง ชอง แทน

ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

โดยมีนางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง เลขานุการบริษัท ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบหลักที่ส�ำคัญ คือ บริหารจัดการ และควบคุมดูแลกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ และ
วัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัท รวมทั้งติดตามการด�ำเนินให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือตามมติของคณะกรรมการบริษัท
อีกทั้ง มีหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ในปี 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมทั้งสิ้น 19 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปสาระส�ำคัญ ได้ดังนี้
• พิจารณา จัดท�ำ และทบทวนแผนกลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการด�ำเนินงาน และงบประมาณ
ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
• ติดตามการด�ำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
• พิจารณาอนุมัติการด�ำเนินโครงการ การลงทุน หรือการด�ำเนินรายการอื่นๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทภายใต้วงเงินหรืองบประมาณ
ประจ�ำปี ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและอ�ำนาจด�ำเนินการตามที่ก�ำหนดไว้ในตารางอ�ำนาจอนุมัติของบริษัท
(Authority Approval Table)
• พิจารณาและติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษทั เป็นประจ�ำทุกเดือน ทัง้ ทางด้านผลประกอบการ การเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น
และการบริหารจัดการกระแสเงินสดของบริษัท เป็นต้น
• พิจารณา และติดตามความคืบหน้าด้านกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง คดีความต่างๆ ที่คงค้างอยู่
• พิจารณา และสอบทานการบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในของบริษัท
• พิจารณา ทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหาร รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดี
• พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการบริหาร และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

(นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์)
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ในนามคณะกรรมการบริหาร
24 มกราคม 2560

28

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการ และเลขานุการบริษทั

อิศรเสนา ณ อยุธยา
1 นายพารณ
ประธานกรรมการ

5

นางภัทรียา เบญจพลชัย

6

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

นทร วงศ์ภูธร
3 นางชริ
กรรมการอิสระ

7

นายเกว็ก บัค ไช

สำ�เรียง เมฆเกรียงไกร
4 ศาสตราจารย์
กรรมการอิสระ

8

และกรรมการอิสระ

หิรัญ รดีศรี
2 ศาสตราจารย์
กรรมการอิสระ

และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการ
และกรรมการบริหาร

นายฟิลิป เชียง ชอง แทน

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

บุญยะชัย
9 นายสมประสงค์
กรรมการ
ลย์ ภานุวัฒนวงศ์
10 นายไพบู
กรรมการ

กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

พาพรรณ ปานเคลือบทอง
11 นางสาวยุ
ผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักประธานกรรมการบริหาร
และเลขานุการบริษัท

4 3

1 2 10

9 5

6 7 8 11
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

คณะผูบ้ ริหาร

1 นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์

กรรมการ
กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2 นายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ

ห้วหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการเงิน

3

นายปฐมภพ สุวรรณศิริ

หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการค้า
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

2

4 นายธีระยุทธ บุญโชติ

รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านเทคนิค

5

1

3

4

นายสุพจน์ ชินวีระพันธุ์ (1)

รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านกลยุทธ์องค์กร

หมายเหตุ
(1) นายสุพจน์ ชินวีระพันธุ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านกลยุทธ์องค์กร ของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

5

ประวัตคิ ณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร
และเลขานุการบริษัท

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

33

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการ 4 มกราคม 2537
อายุ 89 การถือหุน้ ในบริษทั (1) : ไม่มี

1
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ไม่มี

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
• ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นวัตกรรมการเรียนรู้แห่ง
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• ปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำ�ปาง
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยโยนก
• ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาธุรกิจบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเครื่องกล
Massachusetts Institute of Technology, USA

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

• Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 4/2553
• Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 1/2549
• Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)
รุ่น 3/2549
• Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 4/2546

การอบรม / สัมมนาอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

• The Characteristics of Effective Directors ปี 2549

• คณะกรรมการตรวจสอบ - ความคาดหวังทีเ่ พิม่ และความรับผิดชอบ
ที่ขยาย ปี 2544 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• บทบาทคณะกรรมการในการกำ�หนดนโยบายค่าตอบแทน
ปี 2544 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ท�ำ งาน

• 2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

ตำ�แหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่
• 2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)
• 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สัมมากร จำ�กัด (มหาชน)

ตำ�แหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

• 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท มิตรเทคนิคคัลคอนซัลเท้นท์ จำ�กัด
• 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
บริษัท ธนบุรีประกอบยนต์ จำ�กัด
• 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
• 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
• 2535 - ปัจจุบัน ประธาน บริษัท วิชัยยุทธ จำ�กัด

ประสบการณ์ท�ำ งานทีผ่ า่ นมา
• 2548 - 2559
• 2540 - 2559
• 2550 - 2555

ประธานกรรมการตรวจสอบ สภากาชาดไทย
กรรมการ บริษัท โรงแรมปาร์คนายเลิศ จำ�กัด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัตกิ ารทำ�ผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทผ่ี า่ นมา
ไม่มี

หมายเหตุ
(1) สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมจำ�นวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุติภาวะ
(2) เป็นผู้บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(3) หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทได้แสดงไว้แล้วในหัวข้อ การจัดการและการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี หัวข้อย่อย เลขานุการบริษัท
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

ศาสตราจารย์หริ ญ
ั รดีศรี

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการ 20 มีนาคม 2544
อายุ 87 การถือหุน้ ในบริษทั (1) : ไม่มี

2
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ไม่มี

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด

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

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• Directors Certification Program (DCP) รุ่น 0/2543

การอบรม / สัมมนาอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

• ประกาศนียบัตรการอบรมกรรมการบริษัท
จาก Yale School of Management, USA
• ประกาศนียบัตรเกี่ยวกับนโยบายและการบริหารรัฐวิสาหกิจ
จากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด
• ประกาศนียบัตรการวางแผนและประเมินโครงการขั้นพื้นฐาน จาก
มหาวิทยาลัยแบรดฟอร์ด

ตำ�แหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

• ปัจจุบัน  ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประธานคณะอนุกรรมการศูนย์การพัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประธานคณะกรรมการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร
กรมสรรพากร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการในคณะกรรมการจัดทำ�บัญชีรายชื่อกรรมการ
ในรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

ประสบการณ์ท�ำ งานทีผ่ า่ นมา
• อดีต

ประสบการณ์ท�ำ งาน

• 2544 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
              บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

ตำ�แหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่

• 2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
              บริษัท ดุสิตธานี จำ�กัด (มหาชน)
• 2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
              บริษัท นวกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์ จำ�กัด
กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ องค์การรถไฟฟ้ามหานคร
กรรมการผู้ทางคุณวุฒิ คณะกรรมการกำ�กับดูแล
การประกอบวิชาชีพบัญชี

ประวัตกิ ารทำ�ผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทผ่ี า่ นมา
ไม่มี

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
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นางชรินทร วงศ์ภธู ร

3
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ไม่มี

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Creighton University, USA

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• Boards that Make a Difference (BMD) รุ่น 3/2559
• Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
รุ่น 21/2557
• Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 2/2553
• Advanced Audit Committee Program (AACP) ปี 2553
• Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 6/2551
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 2/2551
• Monitoring the System of Internal Control and Risk
Management (MIR) รุ่น 2/2551
• Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)
รุ่น 5/2550
• DCP Refresher Course 1/2548
• Audit Committee Program (ACP) รุ่น 1/2547
• Directors Certification Program (DCP) รุ่น 8/2544

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการ 8 ธันวาคม 2542
อายุ 70 การถือหุน้ ในบริษทั (1) : ไม่มี
การอบรม / สัมมนาอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ไม่มี

ประสบการณ์ท�ำ งาน

• 2555 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
• 2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

ตำ�แหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่

• 2556 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)

ตำ�แหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

• 2558 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำ�กัด
• 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อินนิทรี ดิจิตอล จำ�กัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�ำ งานทีผ่ า่ นมา
• 2551 - 2557
• 2551 - 2555

ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำ�กัด
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมีโก้ จำ�กัด

ประวัตกิ ารทำ�ผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทผ่ี า่ นมา
ไม่มี
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

ศาสตราจารย์ส�ำ เรียง เมฆเกรียงไกร

4
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ไม่มี

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.)
University of Miami, USA
• เนติบณ
ั ฑิตไทย สำ�นักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

• Boards that Make a Difference (BMD) รุ่น 3/2559
• Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
รุ่น 19/2556
• How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS)
รุ่น 2/2556
• Financial Statement for Directors (FSD) รุ่น 9/2553
• Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 2/2553
• Audit Committee Program (ACP) รุ่น 20/2550
• Directors Certification Program (DCP) รุ่น 96/2550

การอบรม / สัมมนาอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

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

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการ 10 สิงหาคม 2550
อายุ 63 การถือหุน้ ในบริษทั (1) : ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำ งาน

• 2555 - ปัจจุบัน กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
• 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

ตำ�แหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่

• 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง
แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน)

ตำ�แหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

• 2557 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• 2533 - ปัจจุบัน นักวิจัยด้านกฎหมายและองค์กร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ท�ำ งานทีผ่ า่ นมา
• 2557 - 2559
• 2518 - 2557

กรรมการอิสระ
บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำ�กัด (มหาชน)
อาจารย์ประจำ� คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัตกิ ารทำ�ผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทผ่ี า่ นมา
ไม่มี

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
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นางภัทรียา เบญจพลชัย

5
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการ 30 มีนาคม 2559
อายุ 62 การถือหุน้ ในบริษทั (1) : ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

• 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษัท บางกอกกล๊าส จำ�กัด (มหาชน)
คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด
• 2556 - ปัจจุบัน กรรมการประเมินกองทุนหมุนเวียน
• พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
กระทรวงการคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• 2556 - ปัจจุบัน คณะกรรมการพิจารณา SET Award
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการกำ�กับดูแล
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
กิจการที่ดี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 1/2543
• 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• 2556 - ปัจจุบัน คณะกรรมการวินัยกรรมการ
การอบรม / สัมมนาอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
และผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
• Financial Institutions Governance ปี 2553
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
ประสบการณ์ท�ำ งาน
• 2554 - ปัจจุบัน กรรมการจรรยาบรรณ
• มี.ค. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
• 2553 - ปัจจุบัน ตำ�แหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาล
• พ.ค. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ประเทศกลาง ศาลทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
และการค้าระหว่างประเทศกลาง
ตำ�แหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่
• 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านร่วมทางฝัน จำ�กัด
• 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
• 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กระบี่ เภตรา จำ�กัด
บริษัท อสมท จำ�กัด (มหาชน)
• 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ประสบการณ์ท�ำ งานทีผ่ า่ นมา
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
• 2554 - 2559 ประธานกรรมการตรวจสอบ
• 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับตลาดสินค้าเกษตร
ธนาคารทิสโก้ จำ�กัด (มหาชน)
ล่วงหน้า ประเทศไทย
• 2549 - 2553 กรรมการและผู้จัดการ และอนุกรรมการบริหาร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• 2545 - 2553 กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี

ประวัตกิ ารทำ�ผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทผ่ี า่ นมา
ไม่มี
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

นายสมประสงค์ บุญยะชัย
กรรมการ

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการ 11 สิงหาคม 2549
อายุ 61 การถือหุน้ ในบริษทั (1) : ไม่มี

6
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ไม่มี

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 21/2552
• Directors Certification Program (DCP) รุ่น 65/2548
• Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 30/2547

การอบรม / สัมมนาอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 4313)
• Graduate School of Business, Stanford University :
Leading Change and Organizational Renewal
• IMD International, MIT Sloan: Leadership Dilemmas
and Profitable Growth
• สถาบันพระปกเกล้า: หลักสูตรการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย สำ�หรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่น 11
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
รุ่นที่ 6
• Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 4)
• Harvard Business School: Corporate Restructuring,
Mergers, and Acquisitions
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่น 17
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 4
• High Performance Board ปี 2558 จัดโดย IMD

ประสบการณ์ท�ำ งาน
• 2549 - ปัจจุบัน

กรรมการ
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

ตำ�แหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่
• 2551 - ปัจจุบัน
• 2551 - ปัจจุบัน
• 2545 - ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ บริษัท แอดวานซ์
อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
(มหาชน)

ตำ�แหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
• 2547 - ปัจจุบัน

• ม.ค. - ธ.ค. 2559

กรรมการ
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำ�กัด
กรรมการอิสระ บริษัท บริษัท พฤกษา
เรียลเอสเตท จำ�กัด(มหาชน)

ประสบการณ์ท�ำ งานทีผ่ า่ นมา
• 2551 - 2559
• 2551 - 2558
• 2552 - 2554
• 2543 - 2551
• 2542 - 2551
• 2537 - 2551

ประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร
บริษัท ชินแซทเทลไลท์ จำ�กัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์
เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

ประวัตกิ ารทำ�ผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทผ่ี า่ นมา
ไม่มี

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
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นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการ 1 ตุลาคม 2558
อายุ 64 การถือหุน้ ในบริษทั (1) : ไม่มี

7
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ไม่มี

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด

ตำ�แหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่
• 2556 - ปัจจุบัน
• 2555 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท โทรีเซนไทย
เอเยนต์ซีส์ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)

• ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ (NIDA)
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Utah State University, USA

• 2554 - ปัจจุบัน

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

ประสบการณ์ท�ำ งานทีผ่ า่ นมา

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

การอบรม / สัมมนาอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

• Advanced Management Program, Harvard Business School
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 3 (วพน. 3)
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ ที่ 3
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สำ�หรับผู้บริหารขั้นสูง (ปปร.รุ่นที่ 6)
• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน

ประสบการณ์ท�ำ งาน

• ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

• 2554 - ปัจจุบัน

ตำ�แหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
• 2557 - ปัจจุบัน
• 2555 - ปัจจุบัน
• 2554 - ปัจจุบัน
• 2554 - 2558
• 2549 - 2556
• 2548 - 2555
• 2550 - 2554
• 2548 - 2554
• 2546 - 2554
• 2543 - 2554
• 2547 - 2553
• 2549 - 2551

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานกรรมการ
บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำ�กัด (มหาชน)
ประธาน องค์กรธุรกิจเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
กรรมการ ธนาคาร กรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ / กรรมการ  
และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริษัท ไทยลู้บเบส จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่
จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการ  
และกรรมการ บริษทั ปตท. เคมิคอล
จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ และกรรมการ
บริษัท ปตท. สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม
จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำ�กัด (มหาชน)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ประวัตกิ ารทำ�ผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทผ่ี า่ นมา
ไม่มี

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
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นายเกว็ก บัค ไช
กรรมการ
กรรมการบริหาร

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการ 27 มีนาคม 2558
อายุ 63 การถือหุน้ ในบริษทั (1) : ไม่มี

8
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร

ตำ�แหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด

• 2556 - ปัจจุบัน
• 2554 - ปัจจุบัน

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

ประสบการณ์ท�ำ งานทีผ่ า่ นมา

การอบรม / สัมมนาอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

• 2543 - 2545

ไม่มี
• ปริญญาตรี การบัญชี University of Singapore
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 214/2558

• Advanced Management Program, Harvard University, USA
• High Performance Board ปี 2558 จัดโดย IMD

ประสบการณ์ท�ำ งาน
• 2558 - ปัจจุบัน

กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

ตำ�แหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่

• เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
Trailblazer Foundation Ltd.
(Singapore)
• 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

• 2535 - 2556

• 2543 - 2544
• ม.ค. - เม.ย. 2542
• 2540 - 2542
• 2539 - 2540
• 2535 - 2542

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
Advisory Committee Member,
Singapore CFO Institute, subsidiary
of Singapore Accounting Commission

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
StarHub Ltd.
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
ST Telemedia Pte. Ltd.
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
Vickers Capital Ltd.
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
Vertex Management (II) Pte. Ltd.
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
ST Assembly & Test Services Pte. Ltd.
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
Chartered Semiconductor Mfg Ltd.
Group Director Finance,
Singapore Technologies Pte. Ltd.

ประวัตกิ ารทำ�ผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทผ่ี า่ นมา
ไม่มี

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
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นายฟิลปิ เชียง ชอง แทน

กรรมการ
กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการบริหาร
(กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท)
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการ 30 มีนาคม 2559
อายุ 51 การถือหุน้ ในบริษทั (1) : ไม่มี

9
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ไม่มี

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาโท ด้านการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ท�ำ งานทีผ่ า่ นมา
• 2558 - 2559

• ก.ค. - ต.ค. 2558
• ม.ค. - มิ.ย. 2558

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP-English) รุ่น 175/2556

การอบรม / สัมมนาอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
รุ่นที่ 23

ประสบการณ์ท�ำ งาน

• มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

ตำ�แหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่
• 2559 - ปัจจุบัน
• 2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จำ�กัด
(มหาชน)

ตำ�แหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
• 2558 - ปัจจุบัน
•
•
•
•

2558 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน

• 2554 - ปัจจุบัน

กรรมการ
บริษัท ไอ.ที.เเอพพลิเคชั่น แอนด์ เซอร์วิส
จำ�กัด
กรรมการ บริษัท อินทัช มีเดีย จำ�กัด
กรรมการ บริษัท ทัชทีวี จำ�กัด
ประธานกรรมการ บริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง จำ�กัด
กรรมการสภาที่ปรึกษา
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Board of Visitors University of Maryland

• 2557 - 2558
• 2556 - 2558
• 2556 - 2557
• 2556 - 2557
• 2556 - 2557
• 2556 - 2557
• 2556
• 2555
• 2553 - 2555
• 2552 - 2553

กรรมการผู้อำ�นวยการ
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุ ง ศรี อยุ ธ ยา จำ �กัด (มหาชน)
ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อย
และลูกค้าบุคคล และรักษาการแทน
ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี
คอนซูเมอร์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ (ผู้มีอำ�นาจลงนาม)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
รักษาการแทนประธานคณะเจ้าหน้าที่
ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และทีป่ รึกษาคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
รักษาการแทนประธานคณะเจ้าหน้าที่
ด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร
และที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
และประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านสินเชื่อ
ลูกค้าบุคคล
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท จีอี มันนี่ ประเทศไทย จำ�กัด

ประวัตกิ ารทำ�ผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทผ่ี า่ นมา
ไม่มี

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
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นายไพบูลย์ ภานุวฒ
ั นวงศ์ (2)

กรรมการ
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท)
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการ 1 ตุลาคม 2558
อายุ 56 การถือหุน้ ในบริษทั (1) : 0.0013%

10
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ไม่มี

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด

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

ตำ�แหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
• 2558 - ปัจจุบัน
• 2558 - ปัจจุบัน
• 2558 - ปัจจุบัน

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

การอบรม / สัมมนาอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น NDC/2557
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

ประสบการณ์ท�ำ งาน
• 2558 - ปัจจุบัน
• 2554 - ปัจจุบัน

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

ตำ�แหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่

• ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส
จำ�กัด (มหาชน)
• 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ
และประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำ�กัด (มหาชน)

• 2558 - ปัจจุบัน
•
•
•
•

2550 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน

• 2550 - ปัจจุบัน
• 2550 - ปัจจุบัน
• 2550 - ปัจจุบัน
• 2550 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำ�กัด
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี
ลิมิเต็ด
กรรมการ
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แซทเทลไลท์
จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำ�กัด
กรรมการ บริษัท ไอพีสตาร์ จำ�กัด
กรรมการ บริษัท สตาร์ นิวเคลียส จำ�กัด
กรรมการ บริษัท สเปซโคด แอล แอล ซี
กรรมการ
บริษัท ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
พีทีอี จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย
จำ�กัด
กรรมการ บริษทั ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จำ�กัด
กรรมการ บริษัท ไอพีสตาร์ เจแปน จำ�กัด

ประสบการณ์ท�ำ งานทีผ่ า่ นมา
• 2552 - 2558

หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านเทคนิค
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

ประวัตกิ ารทำ�ผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทผ่ี า่ นมา
ไม่มี

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
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นายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ (2)

หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการเงิน
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็นผูบ้ ริหาร 1 ตุลาคม 2554
อายุ 49 การถือหุน้ ในบริษทั (1) : ไม่มี

11
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ไม่มี

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
Indiana University of Pennsylvania, USA

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 166/2555

การอบรม / สัมมนาอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ไม่มี

ประสบการณ์ท�ำ งาน
• 2554 - ปัจจุบัน

หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการเงิน
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

ตำ�แหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่
• 2555 - ปัจจุบัน

กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำ�กัด (มหาชน)

ตำ�แหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
• 2557 - ปัจจุบัน
• 2556 - ปัจจุบัน
• 2555 - ปัจจุบัน
• 2555 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล
แซทเทลไลท์ จำ�กัด
กรรมการ บริษัท ไอพีสตาร์ เจแปน จำ�กัด
กรรมการ บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส จำ�กัด

• 2555 - ปัจจุบัน
• 2555 - ปัจจุบัน
• 2555 - ปัจจุบัน
• 2555 - ปัจจุบัน
• 2555 - ปัจจุบัน
• 2555 - ปัจจุบัน
• 2555 - ปัจจุบัน
• 2555 - ปัจจุบัน

กรรมการ  
บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จำ�กัด
กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี
ลิมิเต็ด
กรรมการ
บริษัท ลาวเทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำ�กัด
กรรมการ บริษัท ไอพีสตาร์ จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จำ�กัด
กรรมการ
บริษทั ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทวี าย จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท ไอพีสตาร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล
พีทีอี จำ�กัด
กรรมการ บริษัท สตาร์ นิวเคลียส จำ�กัด

ประสบการณ์ท�ำ งานทีผ่ า่ นมา
• ม.ค. - มิ.ย. 2554
• 2547 - 2553
• 2544 - 2547
• 2540 - 2544

Chief Finance Officer (CFO)
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มหาชน)
Deputy Chief Financial Officer
บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน)
Vice President
ธนาคาร กรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
Vice President - Business Development
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำ�กัด (มหาชน)

ประวัตกิ ารทำ�ผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทผ่ี า่ นมา
ไม่มี
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

นายปฐมภพ สุวรรณศิริ (2)

กรรมการบริหาร
หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการค้า
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็นผูบ้ ริหาร 1 มกราคม 2559
อายุ 48 การถือหุน้ ในบริษทั (1) : 0.0004%

12
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ไม่มี

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด

• Executive MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

การอบรม / สัมมนาอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

• Advanced Management Program, Harvard Business School
• Strategy and Innovation for Business in Asia (SIBA),
College of Management Mahidol University
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ 18/2557 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์ท�ำ งาน

• ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการค้า
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
• 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

ตำ�แหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่
ไม่มี

ตำ�แหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
• 2558 - ปัจจุบัน
• 2557 - ปัจจุบัน

กรรมการ
บริษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล แซทเทลไลท์ จำ�กัด
กรรมการ บริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์
ซิสเทม พีทีวาย จำ�กัด

ประสบการณ์ท�ำ งานทีผ่ า่ นมา
• 2557 - 2558
• 2556 - 2557
• 2555 - 2556
• 2552 - 2554

หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการตลาด
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการอาวุโส
ส่วนงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการ
ส่วนงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการ
ส่วนงานการตลาดและการขาย
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

ประวัตกิ ารทำ�ผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทผ่ี า่ นมา
ไม่มี

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
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นายธีระยุทธ บุญโชติ (2)

รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านเทคนิค
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็นผูบ้ ริหาร 1 มกราคม 2559
อายุ 52 การถือหุน้ ในบริษทั (1) : 0.0006%

13
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ไม่มี

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) ปี 2557

การอบรม / สัมมนาอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

ประสบการณ์ท�ำ งาน

• ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน รักษาการหัวหน้าคณะผูบ้ ริหาร ด้านเทคนิค
บริษทั ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

ตำ�แหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่
ไม่มี

ตำ�แหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
ไม่มี

ประสบการณ์ท�ำ งานทีผ่ า่ นมา
• 2558 - 2559

ไม่มี

• 2556 - 2558

รองกรรมการผู้อำ�นวยการ
ส่วนงานนวัตกรรมเทคโนโลยี
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการอาวุโส
ส่วนงานนวัตกรรมเทคโนโลยี
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

ประวัตกิ ารทำ�ผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทผ่ี า่ นมา
ไม่มี

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
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นายสุพจน์ ชินวีระพันธุ์ (2)

รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านกลยุทธ์องค์กร
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็นผูบ้ ริหาร 1 มกราคม 2560
อายุ 48 การถือหุน้ ในบริษทั (1) : ไม่มี

14
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ไม่มี

ตำ�แหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่
ไม่มี

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด

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

ตำ�แหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
• ปัจจุบัน

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) ปี 2557

การอบรม / สัมมนาอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ไม่มี

ประสบการณ์ท�ำ งาน

• ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน
• ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน

รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหาร
ด้านกลยุทธ์องค์กร
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการอาวุโส
ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จำ�กัด		
กรรมการ
บริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จำ�กัด
กรรมการ
บริษทั ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทวี าย จำ�กัด
กรรมการ
บริษทั โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ ซิสเทม
พีทวี าย จำ�กัด

ประสบการณ์ท�ำ งานทีผ่ า่ นมา
• เม.ย. - ธ.ค. 2558
• เม.ย. - ธ.ค. 2558
• 2552 - 2558
• 2552 - 2558

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จำ�กัด
กรรมการผู้จัดการ
บริษทั ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทวี าย จำ�กัด
ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จำ�กัด
ผูจ้ ัดการทั่วไป
บริษทั ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทวี าย จำ�กัด

ประวัตกิ ารทำ�ผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทผ่ี า่ นมา
ไม่มี

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
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นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการ
สำ�นักประธานกรรมการบริหาร
เลขานุการบริษัท (3)

15
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ไม่มี

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็นเลขานุการบริษทั 12 พฤศจิกายน 2555
อายุ 53 การถือหุน้ ในบริษทั (1) : ไม่มี

ประสบการณ์ท�ำ งาน
• 2557 - ปัจจุบัน

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
•
•
•
•

Boards that Make a Difference (BMD) รุ่น 3/2559
Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่น 10/2557
Directors Certification Program (DCP) รุ่น 185/2557
Company Secretary Program (CSP) รุ่น 48/2555

การอบรม / สัมมนาอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

• TLCA Executive Development Program-EDP รุ่น 12/2556

• 2555 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการ
สำ�นักประธานกรรมการบริหาร
และเลขานุการบริษัท
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
เลขานุการบริษัท
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

ตำ�แหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่
ไม่มี

ตำ�แหน่งในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
ไม่มี

ประสบการณ์ท�ำ งานทีผ่ า่ นมา
• 2555 - 2557
• 2532 - 2555

ผูอ้ �ำ นวยการ สำ�นักประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
เลขานุการ ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

ประวัตกิ ารทำ�ผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทผ่ี า่ นมา
ไม่มี

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
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ข้อมูลการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และผูม้ อี �ำ นาจควบคุม ในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
บริษัทใหญ่

บริษัท

INTOUCH
1. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

1

2

3

4

THAICOM

IPSTAR

IPA

IPNZ

IPIN

-

X

-

-

-

-

2. ศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี

-

/

-

-

-

-

3. นางชรินทร วงศภูธร

-

/

-

-

-

-

4. ศาสตราจารยสำ�เรียง เมฆเกรียงไกร

-

/

-

-

-

-

5. นางภัทรียา เบญจพลชัย (1)

-

/

-

-

-

-

6. นายสมประสงค บุญยะชัย

/

/

-

-

-

-

7. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ

/

/, //

-

-

-

-

8. นายเกว็ก บัค ไช

/

/, //

-

-

-

-

9. นายฟิลิป เชียง ชอง แทน (2)

/

/, //

-

-

-

-

10. นายไพบูลย ภานุวัฒนวงศ

-

/, //

/

/

/

/

11. นายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ

-

-

/

/

/

/

12. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ

-

//

-

-

-

-

13. นายธีระยุทธ บุญโชติ

-

-

-

-

-

-

14. นายสุพจน ชินวีระพันธุ (3)

-

-

-

/

/

-

นางภัทรียา เบญจพลชัย ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป
นายฟิลิป เชียง ชอง แทน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป
(3)
นายสุพจน์ ชินวีระพันธุ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านกลยุทธ์องค์กร โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
(1)
(2)

X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร
หมายเหตุ
รายชื่อบริษัท
CDN
บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด
CSL

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ำกัด (มหาชน)

DTV

บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ�ำกัด

INTOUCH

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)

IPA

บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จ�ำกัด

IPGS

บริษัท ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส จ�ำกัด

IPI

บริษัท ไอพีสตาร์ (อินเดีย) ไพรเวท จ�ำกัด*

* บริษัท ไอพีสตาร์ (อินเดีย) ไพรเวท จ�ำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตามกฎหมายของประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 โดยบริษัทเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99
**บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จ�ำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตามกฎหมายของสาธารณรัฐมอริเชียส เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 โดยบริษัทเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
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(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

IPGS

STAR

DTV

CDN

TCB

SHEN

IPJ

OSS

ISC

CSL

LTC

IPI

TCGS

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

/

/

-

-

/

/, //

/

-

/

/, //

/

-

-

/

/

-

/

/

/, //

/

-

/

/, //

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

/

/

-

-

/

/

-

-

-

-

-

IPIN

บริษัท ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี จ�ำกัด

SHEN

บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จ�ำกัด

IPJ

บริษัท ไอพีสตาร์ เจแปน จ�ำกัด

STAR

บริษัท สตาร์ นิวเคลียส จ�ำกัด

IPNZ

บริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จ�ำกัด

TCB

บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ�ำกัด

IPSTAR

บริษัท ไอพีสตาร์ จ�ำกัด

TCGS

บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จ�ำกัด**

ISC

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แซทเทลไลท์ จ�ำกัด

THAICOM

บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)

LTC

บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ำกัด

OSS

บริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ ซิสเท็ม พีทีวาย จ�ำกัด

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหาร
ประจำ�ปี 2559
บริษัทได้มีการแจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัททราบถึงหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส
รวมทั้งบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ในบริษัท ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 30 วัน
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการหรือผูบ้ ริหาร และทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ดงั กล่าวต้องรายงานต่อส�ำนักงาน
ก.ล.ต. ภายใน 3 วันท�ำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น ตามประกาศ ก.ล.ต.
ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีการรายงานการถือหลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
เป็นประจ�ำทุกไตรมาส โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 การถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เป็นดังนี้
บริษัท ซีเอส
ล็อกซอินโฟ จำ�กัด
(มหาชน)
หุ้นสามัญ
(หุ้น)

บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

หุ้นสามัญ
(หุ้น)
31 ธ.ค. 31 ธ.ค.
58
59

1 นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
(หน่วย)
เพิ่ม/
(ลด)

31 ธ.ค. 31 ธ.ค.
58
59

หุ้นกู้
(หน่วย)

เพิ่ม/ 31 ธ.ค. 31 ธ.ค. เพิ่ม/ 31 ธ.ค. 31 ธ.ค. เพิ่ม/
(ลด)
58
59
(ลด)
58
59
(ลด)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 ศาสตราจารย์ สำ�เรียง เมฆเกรียงไกร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,000

-

(50,000)

-

-

-
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-
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-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ศาสตราจารย์ หิรัญ รดีศรี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
3 นางชรินทร วงศ์ภูธร

5 นางภัทรียา เบญจพลชัย (1)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
6 นายสมประสงค์ บุญยะชัย

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
7 นายประเสริฐ บุญสัมพันธ

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
8 นายเกว็ก บัค ไช

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
9 นายฟิลิป เชียง ชอง แทน (2)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
10 นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

3,800 14,500 10,700 282,250 426,050 143,800
-

-

-

-

-

-

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ซีเอส
ล็อกซอินโฟ จำ�กัด
(มหาชน)
หุ้นสามัญ
(หุ้น)

บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

หุ้นสามัญ
(หุ้น)
31 ธ.ค. 31 ธ.ค.
58
59

11 นายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
12 นายปฐมภพ สุวรรณศิริ

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
13 นายธีระยุทธ บุญโชติ

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
14 นายสุพจน์ ชินวีระพันธุ์ (3)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
(หน่วย)
เพิ่ม/
(ลด)

-

-

-

-

-

-

-

31 ธ.ค. 31 ธ.ค.
58
59

เพิ่ม/ 31 ธ.ค. 31 ธ.ค. เพิ่ม/ 31 ธ.ค. 31 ธ.ค. เพิ่ม/
(ลด)
58
59
(ลด)
58
59
(ลด)

225,585 286,213 60,628
-

-

-

4,400 4,400 246,122 338,460 92,338
-

-

-

-

-

1,500 6,400 4,900 138,078 273,371 135,293
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70,722 116,873 46,151
-

-

หุ้นกู้
(หน่วย)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ
(1)

นางภัทรียา เบญจพลชัย ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2559
เป็นต้นไป

(2)

นายฟิลิป เชียง ชอง แทน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2559
เป็นต้นไป

(3)

นายสุพจน์ ชินวีระพันธุ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านกลยุทธ์องค์กร โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2559 ประชุมเมื่อวันที่
14 ธันวาคม 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
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ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 10 อันดับแรกของ บริษทั ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันปิดสมุดทะเบียน (Closing Date) ล่าสุด
วันที่ 25 ตุลาคม 2559 มีดงั นี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

1

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
จำ�นวน 450,870,934 หุ้น

41.14

2

STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
จำ�นวน 88,834,000 หุ้น

8.10

3

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด
จำ�นวน 76,361,965 หุ้น

6.97

4

NORTRUST NOMINEE LTD-CL AC
จำ�นวน 20,509,200 หุ้น

1.87

5

นายณฤทธิ์ เจียอาภา
จำ�นวน 17,613,000 หุ้น

1.61

6

CITIBANK NOMINEE SINGAPORE PTE LTD
- LEMBAGA TABUNG HAJI-ASIA PACIFIC
จำ�นวน 15,520,000 หุ้น

1.42

7

นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล
จำ�นวน 10,613,500 หุ้น

0.97

8

HSBC (SINGAPORE) NOMINEE PTE LTD
จำ�นวน 10,127,600 หุ้น

0.92

9

NORBAX, INC.
จำ�นวน 9,383,000 หุ้น

0.86

CHASE NOMINEE LIMITED
จำ�นวน 8,489,200 หุ้น

0.78

10

รวม 708,322,399 หุ้น
ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

64.64

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
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กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ทโี่ ดยพฤติการณ์มอี ทิ ธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายการจัดการหรือการด�ำเนินงานของบริษทั
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน) (อินทัช) ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี โดยการถือหุ้น
และเข้าไปบริหารงาน (Holding Company) ปัจจุบันการลงทุนของอินทัช สามารถจ�ำแนกออกเป็น 3 สายธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจสื่อสาร
โทรคมนาคมไร้สาย ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ และธุรกิจอื่น ๆ โดยอินทัชถือหุ้นสามัญในบริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)
จ�ำนวน 450,870,934 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 41.14 ของทุนช�ำระแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2559) ทั้งนี้ รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ของอินทัช ได้แก่
รายชื่อผู้ถือหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

1

Singtel Global Investment Pte. Ltd. (1)
จำ�นวน 673,348,264 หุ้น (3)

21.00

2

บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (2)
จำ�นวน 625,251,960 หุ้น (3)

19.50

หมายเหตุ
(1)

Singtel Global Investment Pte. Ltd. (SGI) เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ Singapore Telecommunications Ltd. (SingTel)

(2)

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ส�ำเนาบัญชีรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ เมือ่ วันที่ 5 มกราคม 2560 ของบริษทั แอสเพน โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด เป็นบริษทั จดทะเบียนในประเทศไทย
ถือหุ้นโดยบริษัท แอนเดอร์ตั้น อินเวสเม้นท์ พีทีอี สัญชาติสิงคโปร์ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

(3)

ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 จากแบบรายงาน 246-2 ของ Singtel Global Investment Pte. Ltd. และบริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด ต่อส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อตกลงระหว่างผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
- ไม่มี -
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุน้ กลุม่ อินทัช
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษทั อินทัช โฮลดิง้ ส์ จำ�กัด (มหาชน) 1)
40.45%

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
จำ�กัด (มหาชน) 1)

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำ�กัด
99.99%
บริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จำ�กัด
99.99%
บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จำ�กัด
99.99%
บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำ�กัด
99.99%
บริษัท แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จำ�กัด
99.99%
บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำ�กัด
99.99%
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบรนด์ เน็ทเวอร์ค จำ�กัด
99.99%
บริษัท ไมโม่เทค จำ�กัด
99.99%
บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จำ�กัด
99.98%
บริษัท แอดวานซ์ บรอดแบรนด์ เน็ทเวอร์ค จำ�กัด
99.99%
บริษัท อมตะ เน็ทเวอร์ค จำ�กัด
60.00%
บริษัท อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำ�กัด
29.00%
บริษัท ดิจิตอล โฟน จำ�กัด
98.55%
บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค
คอมมิวนิเคชั่นส์ จำ�กัด
51.00%

41.14%
ดาวเทียม
บริษัท ไอพีสตาร์ จำ�กัด
100.00%
บริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จำ�กัด
100.00%
บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จำ�กัด
100.00%

บริษัท ไืทยคม จำ�กัด (มหาชน) 1)

โทรศัพท์ ในต่างประเทศ
บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี ลิมิเต็ด
51.00%
บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำ�กัด
49.00%

บริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ ซิสเทม
พีทีวาย จำ�กัด
100.00%
บริษัท ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
พีทีอี จำ�กัด
100.00%
บริษัท ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส จำ�กัด
100.00%
บริษัท ไอพีสตาร์ เจแปน จำ�กัด
100.00%
บริษัท สตาร์ นิวเคลียส จำ�กัด
100.00%
บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำ�กัด
99.99%
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แซทเทลไลท์ จำ�กัด
100.00%
บริษัท ไอพีสตาร์ (อินดีย) ไพรเวท จำ�กัด
100.00%
บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จำ�กัด
100.00%

บริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิ
เลขหมายโทรศัพท์ จำ�กัด
20.00%
บริดจ์ โมบาย พีทีอี แอลทีดี
10.00%

ธุรกิจสือ่ สารโทรคมนาคมไร้สาย

ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ
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บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

อินเทอร์เน็ตและสื่ออื่น
บริษัท ดีีทีวี เซอร์วิส จำ�กัด
99.99%

42.07%

บริษัท ซีเอส ล็อกอินโฟ
จำ�กัด (มหาชน) 1)

บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำ�กัด (มหาชน)
99.99%
บริษัท เอดี เวนเจอร์ จำ�กัด (มหาชน)
99.99%
บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จำ�กัด
100.00%

บริษัท อุ๊คบี จำ�กัด
21.48%
บริษัท กอล์ฟดิกก์ จำ�กัด
25.00%
บริษัท ซินโนส จำ�กัด
16.67%

บริษัท ไอ.ที. แอพพลิเคชั่นส์
แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด
99.99%
บริษัท อินทัช มีเดีย จำ�กัด
99.99%
บริษัท ทัช ทีวี จำ�กัด
99.99%

บริษัท เมดิเทค โซลูชั่น จำ�กัด
16.66%

บริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง จำ�กัด
51.00%

บริษัท เพลย์เบสิส พีทีอี ลิมิเต็ด
15.36%

บริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง ทีวี จำ�กัด
99.99%

บริษัท วงใน มีเดีย จำ�กัด
9.99%

กิจการร่วมค้า กันตนาและอินทัช 2)
50.00%
บริษัท แมทช์บอกซ์ จำ�กัด 3)
99.99%
บริษัท ไอทีวี จำ�กัด (มหาชน) 3)
52.92%
บริษัท อาร์ตแวร์ มีเดีย จำ�กัด 3)
99.99%

ธุรกิจอืน่ ๆ
Venture Capital

อื่นๆ
1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2) ป จั จุบ นั อย รู่ ะหว่างการชำ�ระบัญช ี
3) ปัจจุบันหยุดการดำ�เนินธุรกิจ

รายงานประจำ�ปี 2559
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ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสำ�คัญอืน่
1) ข้อมูลทัว่ ไป
1.1) ข้อมูลทัว่ ไปของบริษทั ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท
ชื่อย่อหลักทรัพย์
หมวดอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:
:
:
:
:

เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
ที่ตั้งสำ�นักงานสาขาที่ 1
ที่ตั้งสำ�นักงานสาขาที่ 2
ทุนจดทะเบียน
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
ทุนชำ�ระแล้ว
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์บริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
THCOM
เทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แบ่งเป็น 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่
1. ธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
2. ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ
3. ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ
0107536000897 (เดิมเลขที่ บมจ. 163)
เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เลขที่ 63/21 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำ�บลบางกระสอ อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เลขที่ 50 หมู่ที่ 1 ตำ�บลบ่อเงิน อำ�เภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
5,499,884,200.00 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 1,099,976,840 หุ้น
5,479,969,700.00 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 1,095,993,940 หุ้น
5 บาท
(66) 2596 5060
(66) 2591 0705
www.thaicom.net
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1.2) ข้อมูลทัว่ ไปของนิตบิ คุ คลทีบ่ ริษทั ถือหุน้ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ขึน้ ไป
ข้อมูลบริษทั

จำ�นวนหุน้ ที่ มูลค่าทีต่ ราไว้ ทุนชำ�ระแล้ว
ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ออกจำ
�หน่าย ต่อหุน้

สัดส่วน
การถือหุน้
(ร้อยละ)

ธุรกิจดาวเทียมและบริการทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
บริษัท ไอพีสตาร์ จำ�กัด
(ไอพีสตาร์)
Trident Chambers, P.O. Box
146, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands

จัดจำ�หน่าย
ช่องสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4

2,000,000 200,000,000
ดอลลาร์
หุ้น
สหรัฐ

บริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์
จำ�กัด (ไอพีเอ็นแซด)
24 Unity Drive North, Abany,
Auckland 0757, New Zealand
โทรศัพท์ (649) 414 5920
โทรสาร  (649) 414 5922

จัดจำ�หน่าย
ช่องสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4
และอุปกรณ์
รับสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4
ในประเทศนิวซีแลนด์

3,196,133
ดอลลาร์
นิวซีแลนด์

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

จัดจำ�หน่าย
ช่องสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4
และอุปกรณ์
รับสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4
ในประเทศ
ออสเตรเลีย

บริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์
ซิสเทม พีทวี าย จำ�กัด (โอเอสเอส)
Level 2, 231 Adelaide Terrace,
Perth, WA 6000, Australia
โทรศัพท์ (61) 8 9225 7800
โทรสาร  (61) 8 9225 7811
บริษัท ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล พีทอี ี จำ�กัด (ไอพีไอเอ็น)
8 Marina Boulevard #05-02,
Marina Bay Financial Centre,
Singapore 018981
โทรศัพท์ (65) 6338 1888
โทรสาร  (65) 6337 5100

0.01
ดอลลาร์
สหรัฐ

2,000,000
ดอลลาร์
สหรัฐ

100.00

3,196,133
หุ้น

1
ดอลลาร์
นิวซีแลนด์

3,196,133
ดอลลาร์
นิวซีแลนด์

100.00

6,950,000
ดอลลาร์
ออสเตรเลีย

6,950,000
หุ้น

1
ดอลลาร์
ออสเตรเลีย

6,950,000
ดอลลาร์
ออสเตรเลีย

100.00

ให้บริการด้านการ
สื่อสารข้อมูล
ผ่านดาวเทียมและ
โซลูชั่นเพื่อธุรกิจ

13,374,571
ดอลลาร์
ออสเตรเลีย

1 หุ้น

7,414,217
ดอลลาร์
ออสเตรเลีย

13,374,571
ดอลลาร์
ออสเตรเลีย

100.00

5,960,354
หุ้น

1
ดอลลาร์
ออสเตรเลีย

จัดจำ�หน่าย
ช่องสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4
และอุปกรณ์
รับสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4

20,000
ดอลลาร์
สิงคโปร์

20,000
หุ้น

1
ดอลลาร์
สิงคโปร์

20,000
ดอลลาร์
สิงคโปร์

100.00

รายงานประจำ�ปี 2559
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ข้อมูลบริษทั

สัดส่วน
การถือหุน้
(ร้อยละ)

จำ�นวนหุน้ ที่ มูลค่าทีต่ ราไว้ ทุนชำ�ระแล้ว
ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ออกจำ
�หน่าย ต่อหุน้

บริษัท ไอพีสตาร์ โกลเบิล
จัดจำ�หน่าย
เซอร์วิส จำ�กัด (ไอพีจีเอส)
ช่องสัญญาณ
Intercontinental Trust Limited, ดาวเทียมไทยคม 4
Suite 802, St. James Court,
St. Denis Street, Port Louis, Mauritius
โทรศัพท์ (230) 213 9800
โทรสาร  (230) 210 9168

20,000
ดอลลาร์
สหรัฐ

20,000
หุ้น

1
ดอลลาร์
สหรัฐ

20,000
ดอลลาร์
สหรัฐ

100.00

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

จัดจำ�หน่าย
ช่องสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4
และอุปกรณ์
รับสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4
ในประเทศญี่ปุ่น

100,000,000
เยน

10,000
หุ้น

10,000
เยน

100,000,000
เยน

100.00

บริษัท ไอพีสตาร์ (อินเดีย)
ไพรเวท จำ�กัด (ไอพีไอ)(1)
208, 2nd Floor, ABW Tower,
M.G. Road, IFFCO Chowk,
Gurgaon, Haryana 122002, India

จัดจำ�หน่ายอุปกรณ์
รับสัญญาณ
ดาวเทียม และ
บริการให้คำ�ปรึกษา
ด้านเทคนิคทีเ่ กีย่ วกับ
ดาวเทียม

30,000,000
รูปี
อินเดีย

30,000,000
หุ้น

1
รูปี
อินเดีย

30,000,000
รูปี
อินเดีย

100.00

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

ให้บริการ
ด้านวิศวกรรม
พัฒนาเทคโนโลยี
การสื่อสาร
และอิเล็กทรอนิกส์

50,000
ดอลลาร์
สหรัฐ

10
หุ้น

1
ดอลลาร์
สหรัฐ

10
ดอลลาร์
สหรัฐ

100.00

บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำ�กัด
(ทีซีบี)
เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ (66) 2596 5060

ให้บริการด้าน
ธุรกิจกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

1,000,000
บาท

10,000
หุ้น

10
บาท

250,000
บาท

99.99

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

จัดจำ�หน่าย
ช่องสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 7
และไทยคม 8

50,000
ดอลลาร์
สหรัฐ

50,000
หุ้น

1
ดอลลาร์
สหรัฐ

50,000
ดอลลาร์
สหรัฐ

100.00

50,000
ดอลลาร์
สหรัฐ

50,000
หุ้น

1
ดอลลาร์
สหรัฐ

-

100.00

บริษทั ทีซี โกลเบิล เซอร์วสิ จํากัด ให้บริการด้าน
เทคโนโลยี
(ทีซีจีเอส) (2)
12th Floor, Standard Chartered
Tower, 19, Cybercity, Ebene,
Mauritius

รายงานประจำ�ปี 2559
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จำ�นวนหุน้ ที่ มูลค่าทีต่ ราไว้ ทุนชำ�ระแล้ว
ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ออกจำ
�หน่าย ต่อหุน้

สัดส่วน
การถือหุน้
(ร้อยละ)

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสือ่
บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำ�กัด
(ดีทีวี)
เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ (662) 950 5005
โทรสาร  (662) 591 0708

จัดจำ�หน่ายอุปกรณ์
รับสัญญาณ
ดาวเทียม
บริการให้คำ�ปรึกษา
และติดตั้งระบบ
สำ�หรับเครือข่าย
บรอดแบนด์
แบบครบวงจร
(System Integration)

398,791,470
บาท

39,879,147
หุ้น

บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี
เน็ตเวิร์ค จำ�กัด (ซีดีเอ็น)
9A, Street 271, Tomnup Teuk
quarter, Chamkar Mon district,
Phnom Penh,
Kingdom of Cambodia
โทรศัพท์ (855) 023 305 990
โทรสาร  (855) 023 994 669

จัดจำ�หน่ายอุปกรณ์ 2,400,000,000
รับสัญญาณดาวเทียม
เรียล
ในประเทศกัมพูชา
(เทียบเท่า 
600,000
ดอลลาร์
สหรัฐ)

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำ�กัด
(มหาชน) (ซีเอสแอล)
เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ (66) 2263 8000
โทรสาร  (66) 2263 8132

ให้บริการ
ด้านอินเทอร์เน็ต
คอมพิวเตอร์ และ
การสื่อสารที่
ตอบสนอง
ความต้องการของ
ลูกค้าองค์กรธุรกิจ

บริษัท เอดี เวนเจอร์ จํากัด
(มหาชน) (เอดีวี)
เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ (66) 2262 8888
โทรสาร  (66) 2262 8899

คัดสรรและนำ�เสนอ
ข้อมูลข่าวสาร และ
สาระความบันเทิง
ที่ตรงกับ
ความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ
ผ่านระบบโทรศัพท์
เคลื่อนที่ (Mobile
Content Provider)
และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
(Community Portal)

398,791,470
บาท

99.99

1,000
หุ้น

2,400,000 2,400,000,000
เรียล
เรียล
(เทียบเท่า
600,000
ดอลลาร์
สหรัฐ)

100.00

148,628,692.25 594,514,769
บาท
หุ้น

0.25 148,628,692.25
บาท
บาท

42.07

10
บาท

42.07

10,748,130
บาท

1,074,813
หุ้น

10
บาท

10,748,130
บาท

รายงานประจำ�ปี 2559
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60

ข้อมูลบริษทั

จำ�นวนหุน้ ที่ มูลค่าทีต่ ราไว้ ทุนชำ�ระแล้ว
ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ออกจำ
�หน่าย ต่อหุน้

สัดส่วน
การถือหุน้
(ร้อยละ)

นำ�เสนอสื่อโฆษณา
แบบผสมผสาน
ผ่านสิง่ พิมพ์ เว็บไซต์
คอมพิวเตอร์
และโทรศัพท์มือถือ
สำ�หรับผู้ใช้บริการ
รายบุคคล
และภาคธุรกิจ

156,544,000
บาท

15,654,400
หุ้น

10
บาท

156,544,000
บาท

42.07

บริษทั เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส
พีทอี ี ลิมเิ ต็ด (เชน)
8 Marina Boulevard #05-02,
Marina Bay Financial Centre,
Singapore 018981
โทรศัพท์ (65) 6338 1888
โทรสาร  (65) 6337 5100

ประกอบธุรกิจ
หลักในการลงทุน
ด้านการสื่อสาร
โทรคมนาคม
ในระดับนานาชาติ

14,658,000
ดอลลาร์
สิงคโปร์

14,658,000
หุ้น

1
ดอลลาร์
สิงคโปร์

14,658,000
ดอลลาร์
สิงคโปร์

51.00

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

ให้บริการ
โทรศัพท์พื้นฐาน
โทรศัพท์เคลื่อนที่
โทรศัพท์สาธารณะ
โทรศัพท์ระหว่าง
ประเทศ
และอินเทอร์เน็ต

96,840,000
ดอลลาร์
สหรัฐ

96,840,000
หุ้น

1
ดอลลาร์
สหรัฐ

96,840,000
ดอลลาร์
สหรัฐ

24.99

บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำ�กัด
(มหาชน) (ทีเอ็มซี)
เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ (66) 2262 8888
โทรสาร  (66) 2262 8899
ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ

หมายเหตุ
(1)

บริษัท ไอพีสตาร์ (อินเดีย) ไพรเวท จ�ำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตามกฎหมายของประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 โดยบริษัทเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

(2)

บริษัท ทีซี โกลบอล เซอร์วิส จ�ำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตามกฎหมายของสาธารณรัฐมอริเชียส เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 โดยบริษัทเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

2. ข้อมูลส�ำคัญอืน่
- ไม่มี -

การเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาการที่สำ�คัญ
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รายงานประจำ�ปี 2559
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ประวัตคิ วามเป็นมาของบริษทั
บริษัทเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2534 โดย บริษัท อินทัช
โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน) (อินทัช) (เดิมชื่อ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น
จ�ำกัด (มหาชน)) บริษัทเป็นผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมผ่าน
ดาวเทียมภายใต้สัญญาด�ำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายใน
ประเทศระหว่างบริษัทกับกระทรวงคมนาคม (ปัจจุบันอ�ำนาจการ
ดูแลสัญญานี้ได้ถูกโอนไปอยู่ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม) เป็นระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดสัญญาในปี 2564 โดย
ท�ำหน้าที่จัดสร้างจัดส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรเพื่อให้บริการช่อง
สัญญาณดาวเทียม และต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่กระทรวง
ดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม (กระทรวงฯ) ในอั ต ราร้ อ ยละ
ของรายได้ค่าบริการช่องสัญญาณดาวเทียมที่ได้รับหรืออย่างน้อย
เท่ากับจ�ำนวนเงินขัน้ ต�ำ่ ทีร่ ะบุไว้ในสัญญา และต้องส่งมอบดาวเทียม
สถานี ค วบคุ ม ดาวเที ย ม รวมทั้ ง อุ ป กรณ์ ต ่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การด�ำเนินธุรกิจดังกล่าว ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงฯ เมื่อได้
ด�ำเนินการก่อสร้างและติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
เมือ่ วันที่ 17 ธันวาคม 2534 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติ

ดวงแรกของโครงการอย่างเป็นทางการว่า “ไทยคม” (THAICOM)
มาจากค�ำว่า Thai Communications หรือ ไทยคมนาคม เพื่อเป็น
สัญลักษณ์เชื่อมโยงประเทศไทยกับเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่
บริษทั ประสบผลส�ำเร็จในการจัดส่งและให้บริการดาวเทียมไทยคม
เป็นจ�ำนวนทัง้ สิน้ 8 ดวง ได้แก่ ดาวเทียมไทยคม 1 ไทยคม 2 ไทยคม 3
ไทยคม 4 ไทยคม 5 ไทยคม 6 ไทยคม 7 (ดาวเทียมไทยคม 1 - 3
ได้ปลดระวางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) และล่าสุดดาวเทียมไทยคม 8
(จัดส่งขึ้นสู่วงโคจรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม
2559 ตามเวลาในประเทศไทย)
นอกจากนี้ บริษทั ยังมีการขยายการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจการให้
บริการอินเทอร์เน็ต ธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์ และธุรกิจให้บริการ
จ�ำหน่ายอุปกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทียม ในปี 2540 2543 และ
2550 ตามล�ำดับ
บริ ษั ท ได้ เ ข้ า เป็ น บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย เมือ่ วันที่ 18 มกราคม 2537 โดยมีบริษทั อินทัช โฮลดิง้ ส์
จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ร้อยละ 41.14

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ �ำ คัญของกลุม่ บริษทั ในช่วง 3 ปีทผ่ี า่ นมา*
ปี 2559
มกราคม
• วันที่ 19 มกราคม 2559 บริษัทได้ด�ำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ไอพีสตาร์ (อินเดีย) ไพรเวท จ�ำกัด (ไอพีไอ) ซึ่งมีทุนจดทะเบียน
30 ล้านรูปีอินเดีย แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 30 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 รูปีอินเดีย ซึ่งได้ช�ำระแล้วทั้งจ�ำนวน โดยบริษัทมีสัดส่วน
ในการถือหุ้น 30 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100

มีนาคม
• วันที่ 30 มีนาคม 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 1,074,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท
รวม 5,371,500 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
• และในการประชุมสามัญประจ�ำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรก�ำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ
0.65 บาท เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 712 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
* ดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำ�กัด (มหาชน) (ซีเอสแอล) (บริษัทร่วมถือหุ้นโดยดีทีวี) เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายงานข้อมูล
ประจำ�ปี 2559 (แบบ 56-1) ของ ซีเอสแอล ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.set.or.th
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เมษายน
• เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 บริษัทประกาศความส�ำเร็จในการลงนามในสัญญาระยะยาว เพื่อเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคมกับ
กลุ่มบริษัทฟอร์เอฟเวอร์ (Forever Group) ผู้น�ำธุรกิจสื่อและผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม Direct to Home ของประเทศ
เมียนมาร์ เพิ่มอีก 5 ทรานสพอนเดอร์ จากเดิมที่ใช้อยู่ 3 ทรานสพอนเดอร์ การลงนามในสัญญาดังกล่าว ถือเป็นอีกหนึ่งความส�ำเร็จใน
การเพิม่ ปริมาณการใช้ชอ่ งสัญญาณดาวเทียมของบริษทั และเป็นไปตามเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ซึง่ มุง่ เน้นในการให้บริการ
ช่องสัญญาณดาวเทียมทีเ่ พียงพอต่อความต้องการเพือ่ รองรับการเติบโตทีร่ วดเร็วของอุตสาหกรรมบรอดคาสต์และสือ่ ในภูมภิ าคอาเซียน

พฤษภาคม
• เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จ�ำกัด (ไอพีเอ็นแซด) ได้อนุมัติการลดทุน
จดทะเบียนจากเดิม 8.51 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ เป็น 3.20 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ ไอพีเอ็นแซด ได้จ่ายคืนเงินลดทุน จ�ำนวน 5.32
ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนมิถุนายน 2559
• เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 (ตามเวลาประเทศไทย) บริษัทประสบความส�ำเร็จในการจัดส่งดาวเทียมไทยคม 8 ขึ้นสู่วงโคจร
ด้วยจรวดขนส่งฟอลคอน 9 ของบริษัท สเปซ เอ็กซพลอเรชั่น เทคโนโลยีส์ คอร์ปอเรชั่น ณ แหลมคานาเวอรัล รัฐฟลอริดา ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยดาวเทียมไทยคม 8 ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การสร้างความพร้อมในด้านปริมาณช่องสัญญาณดาวเทียมและ
การขยายธุรกิจ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งในตลาดไทยและต่างประเทศ โดยเพิ่มจ�ำนวนช่องสัญญาณส�ำหรับการเปลี่ยน
ผ่านไปสู่เทคโนโลยีโทรทัศน์ความคมชัดสูง (HD) และความคมชัดสูงพิเศษ (Ultra HD)

มิถนุ ายน
• เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 บริษัทได้รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 22301: 2012 (Business Continuity Management
System: BCMS) ซึ่งเป็นมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจจากสถาบัน British Standard Institution (BSI) เพื่อรับรองว่า
บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี มีการเตรียมความพร้อม และมีแผนฉุกเฉินในการป้องกันความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการ
สร้างความเชื่อมั่นว่าบริษัทจะสามารถด�ำเนินภารกิจส�ำคัญในการเชื่อมต่อโครงข่ายการสื่อสารได้อย่างต่อเนื่องในทุกสภาวการณ์
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
• เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 บริษัทได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทไทยที่มีความโดดเด่นประจ�ำปี 2559 จากนิตยสาร FinanceAsia
นิตยสารการเงินการลงทุนที่ได้รับความเชื่อถืออย่างกว้างขวางในภูมิภาคเอเชีย โดยได้รับการจัดอันดับ 2 ด้าน คือ อันดับ 3 ใน
“Best Mid-Cap”และ อันดับ 4 ใน“Best CSR” จากการส�ำรวจความคิดเห็นในกลุม่ นักลงทุนและนักวิเคราะห์ชนั้ น�ำ โดยได้เป็นบริษทั ไทย
ที่มีความโดดเด่นทั้งในด้านการด�ำเนินงานและการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยแสดงถึงภาวะผู้น�ำในธุรกิจดาวเทียม

กรกฎาคม
• เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 บริษัทได้รับรางวัลเกียรติยศ “Investor’s Choice Award 2016” ครั้งที่ 3 ในฐานะที่บริษัทเป็นบริษัทจด
ทะเบียนที่สามารถท�ำคะแนนผ่านเกณฑ์เต็ม 100% ต่อเนื่องยาวนานเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน (2556-2559) สะท้อนเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่น
ในการให้ความส�ำคัญกับผู้ถือหุ้นอย่างสูงสุด และมีการด�ำเนินงานที่ยอดเยี่ยม ทั้งในด้านการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
ของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส และการให้ความเท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้น

สิงหาคม
• เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 บริษัทได้ลงนามในสัญญาการให้บริการบนดาวเทียมไทยคม 8 กับบริษัท ไอพีเอ็ม จ�ำกัด ผู้ให้บริการ
แพลตฟอร์มโทรทัศน์ดาวเทียมชัน้ น�ำของประเทศไทย ถือเป็นการตอกย�ำ้ ความเป็นดาวเทียมทีม่ คี วามต้องการสูง (Hot Bird) ณ ต�ำแหน่ง
78.5 องศาตะวันออก ซึ่งมีดาวเทียมไทยคม 5 ไทยคม 6 และไทยคม 8 ให้บริการร่วมกัน
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• ผลการทบทวนอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ ประจ�ำปี 2559 โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด บริษัทยังคงถูกจัดอันดับที่ระดับ “A-”
ติดต่อกันเป็นปีที่สาม โดยอันดับดังกล่าวสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของบริษัทในฐานะผู้ให้บริการธุรกิจสื่อสารดาวเทียมเพียงรายเดียว
ในประเทศไทยและผูน้ ำ� ในตลาดดาวเทียมแบบบรอดแบนด์ทใี่ ห้บริการครอบคลุมภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ รวมถึงกระแสเงินสดทีเ่ พียงพอ
และความยืดหยุ่นทางการเงินที่ดี ในส่วนของแนวโน้มอันดับเครดิตยังคงอยู่ที่ “Stable” หรือ “คงที่” ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถ
ในการแข่งขันและการรักษาผลงานด�ำเนินงานที่ดีและมีเสถียรภาพเอาไว้ได้อย่างต่อเนื่อง

กันยายน
• เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 บริษัทร่วมมือกับ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) เดินหน้าเป็นผู้น�ำเทรนด์ใหม่ของรายการโทรทัศน์
ที่ให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมกับรายการในแบบอินเตอร์แอคทีฟ โดยเตรียมเปิดบริการแอพพลิเคชั่น “Kantana Play” ที่พร้อมให้บริการ
ความสนุกครบทุกองศาฉบับพกพาบนสมาร์ทดีไวซ์ก่อนการออกอากาศรายการ The Face Thailand Season 3 โดยแอพพลิเคชั่น
บนสมาร์ทดีไวซ์ดงั กล่าว ถือเป็นเทรนด์ของธุรกิจบรอดคาสต์แห่งอนาคต ทีจ่ ะท�ำให้ผบู้ ริโภคเข้าถึงคอนเทนต์เพิม่ เติม จากรายการโทรทัศน์
ที่รับชม หรือมีส่วนร่วมได้บนสมาร์ทดีไวซ์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์สมาร์ทโฟน แทบเล็ต เป็นต้น

ตุลาคม
• ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทั ไอพีสตาร์ จ�ำกัด (ไอพีสตาร์) เมือ่ วันที่ 3 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการมีมติอนุมตั ใิ ห้จา่ ยเงินปันผล
แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
• เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 บริษัทประกาศความส�ำเร็จในการบรรลุข้อตกลงในสัญญากับบริษัท อินโฟแซท จ�ำกัด (Infosat) ผู้น�ำการ
ให้บริการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแบบ Direct-to-Home (DTH) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ประเทศลาว) โดยไว้วางใจ
เลือกใช้สัญญาณดาวเทียมไทยคม 8 เพื่อถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมบนแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุด
• เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แซทเทลไลท์ จ�ำกัด (ไอเอสซี) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้เข้าลงนาม
ในสัญญาการจัดซื้อดาวเทียม (Satellite Procurement Contract) กับบริษัท ไชน่า เกรท วอลล์ อินดัสทรี คอร์ปอเรชั่น (China Great
Wall Industry Corporation) ผูจ้ ดั สร้างและจัดส่งดาวเทียมขึน้ สูว่ งโคจรชัน้ น�ำของประเทศจีน มีมลู ค่าการจัดซือ้ 208 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือประมาณ 7,280 ล้านบาท โดยบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจรายหนึ่งให้เป็นผู้ด�ำเนินโครงการ
ดาวเทียม โดยพันธมิตรดังกล่าวจะเช่าช่องสัญญาณทั้งหมด รวมถึงจะช�ำระเงินค่าบริการล่วงหน้า ซึ่งจะเป็นแหล่งเงินทุนส�ำหรับ
การช�ำระค่าก่อสร้างดาวเทียม ทั้งนี้ ดาวเทียมดวงใหม่จะช่วยเพิ่มรายได้และรองรับการให้บริการด้านบรอดแบนด์ และ Mobility
ในเอเชีย-แปซิฟิก โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมให้บริการราวปลายปี 2562

พฤศจิกายน
• บริษทั ได้รบั การจัดอันดับเป็นบริษทั จดทะเบียนทีม่ กี ารก�ำกับดูแลกิจการอยูใ่ นเกณฑ์ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน (2556-2559)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งด�ำเนินการ
ส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ�ำปี 2559 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies
2016 : CGR)

ธันวาคม
• เมือ่ วันที่ 9 ธันวาคม 2559 บริษทั ได้ดำ� เนินการจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั ทีซี โกลเบิล เซอร์วสิ จ�ำกัด (ทีซจี เี อส) ซึง่ มีทนุ จดทะเบียน 50,000
ดอลลาร์สหรัฐ แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งบริษัทมีสัดส่วนในการถือหุ้น 50,000 หุ้น
หรือคิดเป็นร้อยละ 100
• เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ปิดกิจการของบริษัท สเปซโคด แอล แอล ซี (สเปซ) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัท โดยสเปซได้ช�ำระเงินคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว และอยู่ระหว่างการจดทะเบียนเลิกกิจการ ทั้งนี้ สเปซเป็น
บริษทั ย่อยทีม่ กี ารด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 โดยบริษทั ได้ปรับโครงสร้างกลุม่ โดยการโอนย้ายการด�ำเนินงาน
ดังกล่าวไปไว้ภายใต้บริษัทย่อยอื่นเพื่อลดการด�ำเนินงานที่ซ�้ำซ้อน
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ปี 2558
มกราคม
• เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ได้มีมติให้ไทยคมผ่านการรับรอง
การขอเป็นสมาชิกแนวร่วมฯ ซึ่งไทยคมเป็นบริษัทในลำ�ดับที่ 92 ที่ได้รับการรับรองดังกล่าว

กุมภาพันธ์
• เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทได้รับการรับรองในฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทได้ยึดมั่นการด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส
และเป็นธรรม ภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ เพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง

มีนาคม
• เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 1,085,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท
รวม 5,426,500 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558

มิถนุ ายน
• เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 บริษัทได้พัฒนานวัตกรรมและเปิดตัวการให้บริการ “2nd Screen” แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทดีไวซ์
(Smart Device) ที่สร้างมิติใหม่ให้กับการรับชมรายการโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและไลฟ์สไตล์
ของผู้ชมอย่างต่อเนื่อง

กรกฎาคม
• เมือ่ วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 บริษทั ได้รบั การจัดอันดับให้อยูใ่ นอันดับที่ 8 ของโลกในด้านของรายได้ ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากอันดับที่ 10 ในปี 2556
จากผลการจัดอันดับ Top Fixed Satellite Service Operators ของบริษัท SpaceNews สื่อหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์และออนไลน์
ด้านอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอวกาศ (Space Industry) ประจ�ำปี 2557 ซึ่งเป็นผลจากการจัดส่งดาวเทียมไทยคม 6 และไทยคม 7
ขึ้นสู่วงโคจร และการเพิ่มขึ้นของอัตราการใช้งาน Utilization ของดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4

สิงหาคม
• เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 กระทรวงกลาโหมและบริษัทได้ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการสื่อสารดาวเทียม โดยความร่วมมือ
ดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนาขีดความสามารถทางด้านการสือ่ สารผ่านดาวเทียม รวมถึงการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการด�ำเนินโครงการดาวเทียมสื่อสารร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทั้งในด้าน
ก�ำลังพล เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพือ่ ให้สามารถน�ำประโยชน์ไปใช้ในการปฏิบตั ภิ ารกิจทางด้านความมัน่ คงและภารกิจอืน่ ๆ
ของภาครัฐ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดของประเทศต่อไป

ตุลาคม
• บริษทั ประกาศแต่งตัง้ นายไพบูลย์ ภานุวฒ
ั นวงศ์ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนามผูกพันบริษทั
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
• เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 บริษัทได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็น “หุ้นยั่งยืน” โดยอยู่ในรายชื่อ Thailand
Sustainability Investment 2015 บริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินด้วยความยั่งยืน ตามแนวทาง
Global Reporting Initiatives (GRIs) โดยพิจารณาจากข้อมูลการด�ำเนินงานทั้ง 3 ด้านของ ESG ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม
และบรรษัทภิบาล
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• เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 บริษัทสามารถรักษามาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องกัน
เป็นปีที่ 3 (2556 - 2558) จากผลการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�ำปี 2558 ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทเป็น 1 ใน 55 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับ
การจัดอันดับดังกล่าว จากการส�ำรวจบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้นรวม 588 แห่ง
• เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จ�ำกัด (เชน) และรัฐบาลของประเทศลาว ได้ลงนามในข้อตกลง
ในการขยายเวลาของสัญญาร่วมทุนและสัญญาอนุญาตให้ดำ� เนินการในการให้บริการทางด้านโทรคมนาคมในประเทศลาว ซึง่ มีผลให้
บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ำกัด (แอลทีซี) บริษัทร่วมค้าที่บริษัทถือหุ้นผ่านเชน ได้รับการต่ออายุสิทธิในการให้บริการทางด้าน
โทรคมนาคมในประเทศลาว ต่อไปอีก 25 ปี จนถึงปี 2589
• เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 บริษัทยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนน ASEAN CG Scorecard สูงสุด
50 อันดับแรก (ASEAN TOP50 PLCs) ประจ�ำปี 2558 รวมทั้งยังได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนไทยที่มีพัฒนาการทางด้าน CG โดดเด่น
สูงสุด 2 อันดับแรกของประเทศไทย (TOP2 Outstanding Achievement Awards-Thailand) ประจ�ำปี 2558 จาก ASEAN
Capital Market Forum (ACMF) ถือเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการบริหารงาน และคุณภาพในการก�ำกับดูแลกิจการ
ของบริษัท

พฤศจิกายน
• วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการของบริษัทได้รับรางวัล “คณะกรรมการแห่งปี-ดีเด่น” (Board of the Year) ติดต่อกันเป็น
ครัง้ ที่ 3 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ส่งผลให้บริษทั ได้รบั การประกาศเกียรติคณ
ุ พิเศษสำ�หรับ “คณะกรรมการบริษทั
ที่มีผลงานดีต่อเนื่อง” นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทยังได้รับการประกาศให้เป็น “คณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี”
โดยรางวัลทีไ่ ด้รบั จากองค์กรชัน้ นำ�เหล่านีล้ ว้ นแสดงให้เห็นว่าพันธกิจของกรรมการในการขับเคลือ่ นด้านธรรมาภิบาลนัน้ ประสบความสำ�เร็จ
และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนของบริษัท

ปี 2557
มกราคม
• เมือ่ วันที่ 6 มกราคม 2557 ตามเวลาท้องถิน่ ณ แหลมคานาเวอรัล รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่ ตรงกับเช้าวันที่ 7 มกราคม 2557
ตามเวลาในประเทศไทย) บริษทั ได้ประสบความส�ำเร็จในการจัดส่งดาวเทียมดวงใหม่ คือ ดาวเทียมไทยคม 6 ขึน้ สูว่ งโคจร โดยจะประจ�ำ
อยู่ในต�ำแหน่ง 78.5 องศาตะวันออก ซึ่งดาวเทียมดังกล่าวจะมีอายุการใช้งานประมาณ 15 ปี ประกอบด้วยย่านความถี่ เคยู-แบนด์
จ�ำนวน 9 ทรานสพอนเดอร์ ซึง่ มีพนื้ ทีใ่ ห้บริการ (Footprint) ครอบคลุมประเทศไทยและประเทศภูมภิ าคอินโดจีน และย่านความถี่ ซี-แบนด์
จ�ำนวน 24 ทรานสพอนเดอร์ ที่ครอบคลุมภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และทวีปแอฟริกา อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557
บริษัทได้โอนกรรมสิทธิ์ในดาวเทียมไทยคม 6 ให้แก่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กุมภาพันธ์
• เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จ�ำกัด (ไอพีเอ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมด
ของ บริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ ซิสเทม พีทีวาย จ�ำกัด (โอเอสเอส) จาก บริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ อินเวสเม้นท์ จ�ำกัด เป็นจ�ำนวน
5.96 ล้านหุ้น เป็นจ�ำนวนเงินรวม 5.96 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ผลจากการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวท�ำให้ไอพีเอถือหุ้นของโอเอสเอส คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของโอเอสเอส
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มีนาคม
• เมือ่ วันที่ 27 มีนาคม 2557 ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 1,197,700 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 5 บาท
รวม 5,988,500 บาท เพือ่ รองรับการใช้สทิ ธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ ส�ำมัญของบริษทั ซึง่ จัดสรรไว้สำ� หรับกรรมการและพนักงาน
ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 21เมษายน 2557

เมษายน
• บริษัทเริ่มถ่ายทอดสัญญาณช่องรายการทีวีดิจิตอลผ่านดาวเทียม ตั้งแต่วันแรกของการทดลองออกอากาศทีวีดิจิตอล ซึ่งนับเป็น
จุดเริม่ ต้นส�ำคัญของการเปลีย่ นผ่าน และเติบโตของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทย โดยการแพร่ภาพสัญญาณดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์
การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการแบบทั่วไป หรือ มัสต์แครี่ (Must Carry)

พฤษภาคม
• บริษัท โดยบริษัท ไอพีสตาร์ เจแปน จำ�กัด (ไอพีเจ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ประกาศเปิดตัวบริการด้านการสื่อสารผ่านดาวเทียม
บรอดแบนด์ทางทะเล โดยได้รับความไว้วางใจจากบริษัท โอเชี่ยน ทรานส์ จำ�กัด ผู้นำ�ด้านธุรกิจขนส่งทางทะเล เป็นลูกค้ารายแรก
ในการให้บริการด้านสื่อสารผ่านดาวเทียมทางทะเลแก่พนักงาน และลูกเรือของโอเชี่ยนทรานส์ ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและอีเมล์
เพื่ออำ�นวยความสะดวกในช่วงเวลาที่ต้องออกปฏิบัติงานกลางทะเล

มิถนุ ายน
• บริษัทได้ตกลงซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไอพีสตาร์ จ�ำกัด (ไอพีสตาร์) เพิ่มเติมจ�ำนวน 31,220 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ
คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของทุนจดทะเบียนของ ไอพีสตาร์ ในราคารวม 31,220 ดอลลาร์สหรัฐ ผลจากการตกลงซือ้ หุน้ เพิม่ เติมนีท้ ำ� ให้บริษทั
ถือหุ้นทุนช�ำระแล้วของไอพีสตาร์ เป็นจ�ำนวนร้อยละ 99.98

กรกฎาคม
• บริษัทได้รับการประเมินโดยได้คะแนนเต็ม “100 คะแนน” จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2557
ของบริษัทจดทะเบียน (AGM Assessment Program)เป็นปีที่สองติดต่อกัน จากการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai
Investor Association)
• ไทยคมเป็นหนึง่ ในบริษทั จดทะเบียนไทยทีม่ คี ะแนน ASEAN CG Scorecard สูงสุด 50 อันดับแรก จากผลการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนไทย ตามโครงการ ASEAN CORPORATE SCORECARD ประจ�ำปี 2556/2557

สิงหาคม
• บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จ�ำกัด (ไอพีเอ) ได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องจากบริษัท เอ็นบีเอ็น จ�ำกัด ในการขยายบริการ
โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติของประเทศออสเตรเลียเพิ่มเติม โดยไอพีเอพร้อมเดินหน้าให้บริการดาวเทียมในโครงข่ายบรอดแบนด์
แห่งชาติของออสเตรเลียเพิ่มอีกกว่า 9,000 จุด ครอบคลุมทั้งกลุ่มธุรกิจและภาคครัวเรือนเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้บริการที่ยัง
ไม่สามารถเข้าถึง และใช้งานโครงข่ายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตได้ในปัจจุบัน
• บริษัทได้ตกลงซื้อหุ้นสามัญของ ไอพีสตาร์ เพิ่มเติมจ�ำนวน 50,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 0.02
ของทุนจดทะเบียนของไอพีสตาร์ในราคารวม 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ผลจากการตกลงซื้อหุ้นเพิ่มเติมนี้ท�ำให้บริษัทถือหุ้นทุนช�ำระแล้ว
ของไอพีสตาร์ เป็นจ�ำนวนร้อยละ 100
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กันยายน
• เมือ่ วันที่ 7 กันยายน 2557 บริษทั ได้ประสบความส�ำเร็จในการจัดส่งดาวเทียมดวงใหม่ คือ ดาวเทียมไทยคม 7 ขึน้ สูว่ งโคจร โดยจะประจ�ำ
อยูใ่ นต�ำแหน่ง 120 องศาตะวันออก ซึง่ ดาวเทียมไทยคม 7 จัดสร้างขึน้ โดยความร่วมมือระหว่าง ไทยคม และ บริษทั เอเชีย แซทเทลไลท์
เทเลคอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (Asia Sat) โดยไทยคมมีช่องสัญญาณในการให้บริการ ซึ่งประกอบด้วยย่านความถี่ ซี-แบนด์ จ�ำนวน 14
ทรานสพอนเดอร์ โดยมีพื้นที่ให้บริการ (Footprint) ครอบคลุมภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และออสเตรเลีย
• เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้จัดตั้ง บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แซทเทิลไลท์ จ�ำกัด (ไอเอสซี)
ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ แบ่งออกเป็นหุ้นส�ำมัญ 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งได้ช�ำระแล้วทั้งจ�ำนวน
บริษัทมีสัดส่วนในการถือหุ้น 50,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100
• บริษัทได้จ�ำหน่ายหุ้นกู้จ�ำนวนทั้งสิ้น 4 ชุด ส�ำหรับหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งรวมกันไม่เกิน 4,550,000
หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 4,550,000,000 บาท โดยเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันและประชาชนทั่วไป โดยการจ�ำหน่าย
หุ้นกู้ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ในการลงทุนส�ำหรับโครงการดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ต่อไป
• บริษัทเปิดการให้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมบนเครื่องบิน (Wi-Fi Onboard) เป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ด้วยการน�ำ
สัญญาณดาวเทียมศักยภาพสูงของไทยคม เชื่อมต่อระบบการสื่อสารในระบบ Wi-Fi มาตรฐานระดับโลก โดยล่าสุดบริษัทได้ร่วมมือกับ
สายการบินนกแอร์ เปิดให้บริการ Wi-Fi อินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ความเร็วสูงบนย่านความถี่ เคยู-แบนด์ เพือ่ เป็นการอ�ำนวยความสะดวก
ให้ผู้โดยสารในหลากหลายเส้นทางบิน

ตุลาคม
• บริษัทได้รับการประเมินผลจากการสำ�รวจการกำ�กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำ�ปี 2557 (CGR 2014) ในคะแนนระดับ
“ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

พฤศจิกายน
• บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าชิงรางวัล SET AWARDS 2014 ประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์
โดยได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards) ในกลุ่มมูลค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดระหว่าง 20,000 - 50,000 ล้านบาท

ธันวาคม
• บริษทั ยังคงมุง่ สานต่อโครงการเพือ่ สังคมอย่างต่อเนือ่ ง โดยเป็นผูส้ นับสนุนหลักในการน�ำนิทรรศการอวกาศระดับโลก “NASA-A HUMAN
ADVENTURE” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้ความร่วมมือกับ “องค์การนาซา” โดยมีจุดมุ่งหมายส�ำคัญ
เพื่อต้องการสร้างแรงบันดาลใจ ปลุกจินตนาการ และเปิดโลกทัศน์ด้านวิทยาศาสตร์และอวกาศให้กับเยาวชน รวมถึงคนไทยทุกคน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
และโครงสร้างรายได้
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บริษัทประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม คือ (1) ธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง (2) ธุรกิจอินเทอร์เน็ต
และสื่อ และ (3) ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทจะเน้นการลงทุนระยะยาว โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน
ของธุรกิจที่จะเข้าไปลงทุนรวมถึงแนวโน้มของธุรกิจนั้นๆ เป็นสำ�คัญ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการลงทุนในสัดส่วน
ทีม่ ากพอเพือ่ ให้สามารถมีอ�ำ นาจในการบริหารจัดการและกำ�หนดแนวทางการดำ�เนินธุรกิจในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมนัน้ ๆ

1. ธุรกิจดาวเทียมและบริการทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
บริษัทเป็นผู้ให้บริการและด�ำเนินโครงการดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติภายใต้ สัญญาด�ำเนินกิจการดาวเทียม
สือ่ สารภายในประเทศระหว่างบริษทั กับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ปัจจุบนั เปลีย่ นชือ่ เป็น
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (กระทรวงฯ) เป็นระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดปี พ.ศ.2564 จนถึงปัจจุบัน
บริษัทได้จัดส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรทั้งสิ้นจ�ำนวน 8 ดวง คือ ดาวเทียมไทยคม 1 ไทยคม 2 ไทยคม 3 ไทยคม 4
ไทยคม 5 ไทยคม 6 ไทยคม 7 และล่าสุดไทยคม 8 (ดาวเทียมไทยคม 1-3 ได้ปลดระวางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)
นอกจากสัญญาด�ำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศดังกล่าว บริษัทยังได้รับใบอนุญาตจาก
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ดังนี้
• ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบทีห่ นึง่ (1) เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่
15 สิงหาคม 2564
• ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม(2) เพื่อให้บริการโครงข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม
(Satellite Network Operator) ในลักษณะให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม (Transponder) เป็นเวลา
20 ปี นับจากวันที่ 26 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2575
• ใบอนุญาตให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบทีห่ นึง่ เพือ่ ให้บริการอินเทอร์เน็ตเคลือ่ นทีผ่ า่ นดาวเทียม ประเภทไม่มี
โครงข่ายเป็นของตนเอง (เช่าใช้ผา่ นโครงข่ายโทรคมนาคมของผูอ้ ื่น) โดยต้องเป็นการให้บริการอินเทอร์เน็ต
แก่ลูกค้า (End User) โดยตรง เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2563
หมายเหตุ
(1)
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ได้แก่ ใบอนุญาตส�ำหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคม
เป็นของตนเอง และเป็นกิจการที่มีลักษณะสมควรให้มีการบริการได้โดยเสรี
(2)

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ได้แก่ ใบอนุญาตส�ำหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง
ซึ่งเป็นการประกอบกิจการที่มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่บุคคลทั่วไปจ�ำนวนมาก หรืออาจมีผลกระทบโดยนัยส�ำคัญต่อการแข่งขัน
โดยเสรีอย่างเป็นธรรม หรืออาจกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ หรือมีเหตุจ�ำเป็นต้องคุ้มครองผู้บริโภคเป็นพิเศษ
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บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย/บริษัทร่วมขึ้นมาเพื่อให้บริการด้านธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่องต่าง ๆ ดังนี้

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท ไอพีสตาร์ จำ�กัด

จัดจ�ำหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4

บริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จำ�กัด

จัดจ�ำหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศนิวซีแลนด์

บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จำ�กัด

จัดจ�ำหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศออสเตรเลีย

บริษทั โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ ซิสเทม พีทวี าย จำ�กัด

ให้บริการด้านการสื่อสารข้อมูลผ่านดาวเทียมและโซลูชั่นเพื่อธุรกิจ

บริษัท ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี จำ�กัด

จัดจ�ำหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4

บริษัท ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส จำ�กัด

จัดจ�ำหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4

บริษัท ไอพีสตาร์ เจแปน จำ�กัด

จัดจ�ำหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศญี่ปุ่น

บริษัท ไอพีสตาร์ (อินเดีย) ไพรเวท จำ�กัด

จัดจ�ำหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม และบริการให้ค�ำปรึกษาด้าน
เทคนิคที่เกี่ยวกับดาวเทียม

บริษัท สตาร์ นิวเคลียส จำ�กัด

ให้บริการด้านวิศวกรรม พัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารและอิเล็กทรอนิคส์

บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำ�กัด

ให้บริการด้านธุรกิจกระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคม โดยได้รับใบ
อนุญาตจาก กสทช. ดังนี้
1. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ประเภทโครงข่าย
เพื่อให้บริการโครงข่ายการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่
ระดับชาติ เป็นเวลา 15 ปี นับจากวันที่ 4 มีนาคม 2556 ถึง 3 มีนาคม 2571
2. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม เพื่อให้บริการโครง
ข่ายโทรคมนาคมเพื่อเช่าใช้และเพื่อให้บริการโทรคมนาคม (Network
Provider and Service Provider) เป็นเวลา 15 ปี นับจากวันที่ 10
พฤศจิกายน 2558 สิ้นสุดวันที่ 9 พฤศจิกายน 2573

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แซทเทลไลท์ จำ�กัด

จัดจ�ำหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8

บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จำ�กัด

ให้บริการด้านเทคโนโลยี

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน)

ให้ บ ริ ก ารรั บ -ส่ ง สั ญ ญาณโทรทั ศ น์ แ ละสั ญ ญาณบริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต
ผ่านดาวเทียม ภายใต้สัญญาอนุญาตกับบริษัท กสท. โทรคมนาคม จ�ำกัด
(มหาชน) (กสท.) (เดิมคือ การสือ่ สารแห่งประเทศไทย (กสท.)) เป็นระยะเวลา
22 ปี นับจากวันที่ 9 สิงหาคม 2537 สิ้นสุดวันที่ 8 สิงหาคม 2559
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2. ธุรกิจบริการอินเทอร์เน็ตและสือ่
บริษัทเป็นผู้ให้บริการธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ ผ่านบริษัทย่อย/บริษัทร่วม/กิจการร่วมค้าของบริษัท ดังนี้

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำ�กัด

จัดจ�ำหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม บริการให้ค�ำปรึกษาและติดตั้ง
ระบบส�ำหรับเครือข่ายบรอดแบนด์แบบครบวงจร (System Integration)
โดยได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. ดังนี้
1. ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง(3) เป็นเวลา 5 ปี นับจาก
วันที่ 18 ตุลาคม 2557 ถึง 17 ตุลาคม 2562
2. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ทไี่ ม่ใช้คลืน่ ความถีร่ ะดับชาติ เป็นเวลา
15 ปี นับจากวันที่ 21 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2571
3. ใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพือ่ ให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ ช่องรายการ

บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จำ�กัด

จัดจ�ำหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมในประเทศกัมพูชา

บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำ�กัด

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน)

ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และการสื่อสารที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าองค์กรธุรกิจ โดยได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. ดังนี้
1. ใบอนุ ญ าตการให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต แบบที่ ห นึ่ ง (3) เป็ น เวลา 5 ปี
นับจากวันที่ 8 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2562
2. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง(1) เป็นเวลา 5 ปี นับ
จากวันที่ 11 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2562
3. ใบอนุ ญ าตการให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต แบบที่ ส อง (4) เป็ น เวลา 5 ปี
นับจากวันที่ 26 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2560
4. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม(2) เป็นเวลา 15 ปี
นับจากวันที่ 20 ธันวาคม 2550 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2565

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำ�กัด (มหาชน)

น�ำเสนอสื่อโฆษณาแบบผสมผสานผ่าน สิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ คอมพิวเตอร์ และ
โทรศัพท์มือถือ ส�ำหรับผู้ใช้บริการรายบุคคลและภาคธุรกิจ

บริษัท เอดี เวนเจอร์ จำ�กัด (มหาชน)

คัดสรรและน�ำเสนอข้อมูลข่าวสาร และสาระความบันเทิงที่ตรงกับความต้องการ
ของผูใ้ ช้บริการผ่านระบโทรศัพท์เคลือ่ นที่ (Mobile Content Provider) และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (Community Portal)

หมายเหตุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง หมายถึง ใบอนญุาตส�ำหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง และเป็นกิจการ
ที่มีลักษณะสมควรให้มีการบริการได้โดยเสรี
(2)
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีส่ าม ได้แก่ ใบอนุญาตส�ำหรับผูป้ ระกอบกิจการโทรคมนาคมทีม่ โี ครงข่ายเป็นของตนเอง ซึง่ เป็นการประกอบกิจการทีม่ วี ตั ถุประสงค์
ในการให้บริการแก่บุคคลทั่วไปจ�ำนวนมาก หรืออาจมีผลกระทบโดยนัยส�ำคัญต่อการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม หรืออาจกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ หรือมีเหตุจ�ำเป็น
ต้องคุ้มครองผู้บริโภคเป็นพิเศษ
(3)
ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง หมายถึง ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตประเภทที่ไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง เช่น บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service)
และบริการอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร
(4)
ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่สอง คือการให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ และบริการชุมสายอินเทอร์เน็ตที่ผู้ให้บริการต้องมีโครงข่ายโทรคมนาคม
เป็นของตัวเอง
(1)

3. ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ
บริษัทเป็นผู้ให้บริการธุรกิจโทรศัพท์ผ่าน บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จ�ำกัด (เชน) ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า
ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม
ในต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีการลงทุน 1 บริษัท ได้แก่

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำ�กัด

เป็นกิจการร่วมค้ากับรัฐบาลของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(ประเทศลาว)ได้รบั สิทธิในการด�ำเนินธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศลาวเป็นเวลา 25 ปี
สิน้ สุด ปี 2564 นอกจากนี้ รัฐบาลลาวและเชน ยังได้ลงนามสัญญาร่วมทุนฉบับใหม่
เพื่อต่อสัมปทานอีก 25 ปี โดยเริ่มจากปี 2565 ถึงปี 2589 โดยให้บริการโทรศัพท์
พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศัพท์สาธารณะ โทรศัพท์ระหว่างประเทศ และ
อินเทอร์เน็ต

รายงานประจำ�ปี 2559
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โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2557 ถึง ปี 2559 มีดังนี้
ผลิตภัณฑ์
/บริการ

2557
2558
2559
% การถือหุ้น
ของบริษัท รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ

ด�ำเนินการโดย

ธุรกิจดาวเทียมและ ไทยคม
ซี บรอดคาสติ้ง
บริการที่เกี่ยวเนื่อง ทีและบริ
ษทั ในกลุ่มธุรกิจไอพีสตาร์
ธุรกิจอินเทอร์เน็ต
และสื่อ*

หน่วย: ล้านบาท

-

8,783

71.45

9,258

73.82

8,414

69.72

ดีทีวี เซอร์วิส

99.99

3,230

26.28

3,272

26.09

3,185

26.39

แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค

100.00

ซี เอส ล็อกซอินโฟ

42.07
(120) (0.98)

(77)

(0.61)

(82)

(0.68)

ตัดรายการระหว่างส่วนงาน

72

0.59

(595)

(4.74)

152

1.26

รายได้อื่น

173

1.41

489

3.90

202

1.67

ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

154

1.25

194

1.55

198

1.64

ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ

รวมรายได้

12,292 100.00 12,541 100.00 12,069 100.00

* ประกอบด้วยรายได้จากการขายและให้บริการโดยบริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ�ำกัด (ดีทีวี), บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด (ซีดีเอ็น) และ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ
จ�ำกัด (มหาชน) (ซีเอสแอล)

รายได้จากการขายและบริการจ�ำแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ ส�ำหรับปี 2557 ถึง ปี 2559 มีดังนี้มีดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายชื่อประเทศ

2557

2558

2559

ไทย

7,623

7,875

7,204

ออสเตรเลีย

1,394

1,270

1,082

จีน

293

317

299

อินเดีย

414

548

706

ญี่ปุ่น

719

641

631

พม่า

489

627

529

ประเทศอื่น ๆ

961

1,175

1,066

11,893

12,453

11,517

รวม

รายงานประจำ�ปี 2559
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

• ดาวเทียมบรอดแบนด์ (Broadband Satellite)

แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้

1. ธุรกิจดาวเทียมและบริการทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
1.1 บริการสือ่ สารดาวเทียมและบริการทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง ด�ำเนินการ
โดย บริษทั ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั กลุม่ ไอพีสตาร์
ดาวเทียมไทยคม
ดาวเทียมไทยคม แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 ประเภท คือ ดาวเทียม
แบบทั่วไป และดาวเทียมบรอดแบนด์
• ดาวเทียมแบบทั่วไป (Conventional Satellite)
ดาวเทียมแบบทั่วไปเป็นดาวเทียมที่ให้บริการส�ำหรับผู้ใช้
บริการประจ�ำที่ (Fixed Satellite Service : FSS) โดยสัญญาณ
จะถูกส่งจากสถานีภาคพื้นดินขึ้นสู่ดาวเทียมและส่งกลับมา
ยังสถานีรบั สัญญาณภาคพืน้ ดิน ณ ต�ำแหน่งใดๆ ภายใต้พนื้ ที่
ครอบคลุมบริเวณกว้าง (Footprint) ของดาวเทียม คุณสมบัติ
ดังกล่าวช่วยให้ผู้ประกอบการช่องรายการโทรทัศน์ และ
ผู้ประกอบการโทรคมนาคมสามารถส่งและรับสัญญาณได้
ในบริเวณกว้างทัง้ ในระดับประเทศและระดับภูมภิ าค
ไทยคม 4
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ไทยคม 5

ดาวเทียมบรอดแบนด์ (High throughput Satellite, HTS)
เป็นดาวเทียมที่ให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต (แบบ
จุดต่อจุด) ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบดาวเทียมโดยใช้การ
จัดสรรคลื่นความถี่ขั้นสูงและการออกแบบพื้นที่ให้บริการ
เป็นวงกลมแคบๆ หลายๆ วงเรียงติดกันในลักษณะรังผึ้ง
ท� ำ ให้ ดาวเที ยมบรอดแบนด์ สามารถจั ดสรรคลื่ น ความถี่
เพื่อเพิ่มขนาดความจุแบนด์วิธในการให้บริการได้มากกว่า
ดาวเทียมแบบทัว่ ไปหลายเท่า จึงสามารถช่วยให้ผปู้ ระกอบการ
ลดต้นทุนแบนด์วธิ ต่อหน่วย (Mbps) ในการให้บริการได้อย่าง
มีนยั ส�ำคัญ นอกจากนี้ ดาวเทียมบรอดแบนด์สามารถน�ำเสนอ
บริการให้กับภาครัฐบาล ภาคธุรกิจ รวมถึงผู้ประกอบการ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่อีกด้วย
ปัจุบันบริษัทให้บริการดาวเทียมแบบทั่วไปจ�ำนวน 4 ดวง ได้แก่
ดาวเทียมไทยคม 5 ไทยคม 6 ไทยคม 7 และไทยคม 8 และดาวเทียม
บรอดแบนด์อีก 1 ดวง คือ ดาวเทียมไทยคม 4 โดยรายละเอียด
คุณสมบัติของดาวเทียมไทยคมแต่ละดวง มีดังต่อไปนี้

ไทยคม 6

ไทยคม 7

ไทยคม 8

ชนิดของดาวเทียม

ดาวเทียม
บรอดแบนด์
High Throughput
Satellite (HTS)

ดาวเทียมแบบทั่วไป ดาวเทียมแบบทั่วไป ดาวเทียมแบบทั่วไป ดาวเทียมแบบทั่วไป

ที่ตั้งวงโคจร

119.5
องศาตะวันออก

78.5
องศาตะวันออก

78.5
องศาตะวันออก

120
องศาตะวันออก

78.5
องศาตะวันออก

ผู้ผลิต
(ประเทศ)

Space Systems
Loral
(สหรัฐอเมริกา)

Aerospatiale
(ฝรั่งเศส)

Orbital Sciences
Corporation
(สหรัฐอเมริกา)

Space Systems
Loral
(สหรัฐอเมริกา)

Orbital ATK
(สหรัฐอเมริกา)

รุ่น

LS-1300S

Spacebus 3000

Star 2.3

LS-1300

Star 2.4

อายุการใช้งาน*

15 ปี

15 ปี

15 ปี

15 ปี

15 ปี

จัดส่งสู่วงโคจร

สิงหาคม 2548

พฤษภาคม 2549

มกราคม 2557

กันยายน 2557

พฤษภาคม 2559
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(ต่อ)

ไทยคม 4
ชนิดของ Beams 84 Ku-Spot Beams
ที่ให้บริการ/
8 Ku-Spot Beams
(Augment)
ทรานสพอนเดอร์
3 Ku-Shaped
Beams

ไทยคม 5

ไทยคม 6

ไทยคม 7

ไทยคม 8

25 C-band
ทรานสพอนเดอร์

24 C-band
ทรานสพอนเดอร์

14 C-band
ทรานสพอนเดอร์

24 Ku-band
ทรานสพอนเดอร์

15 Ku-band
ทรานสพอนเดอร์

9 Ku-band
ทรานสพอนเดอร์

7 Ku-Broadcast
Beams

พื้นที่ให้บริการ

C-band
14 ประเทศ :
ประเทศไทย
ออสเตรเลีย
กัมพูชา จีน อินเดีย ภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง
อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และภูมิภาคเอเชียใต้
มาเลเซีย เมียนมาร์ ทวีปแอฟริกา ยุโรป
เอเชีย
นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์
และออสเตรเลีย
เกาหลีใต้ ไต้หวัน
ไทย และเวียดนาม
Ku-band
ประเทศไทย
ภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง

C-band
ภูมิภาคเอเชียใต้
และทวีปแอฟริกา
Ku-band
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

C-band
Ku-band
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง ภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง
และภูมิภาคเอเชีย
ภูมิภาคเอเชียใต้
และทวีปแอฟริกา

*อายุดาวเทียมตามการออกแบบ ไม่ค�ำนึงถึงสัมปทานและใบอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียม

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
(1) บริการแพร่ภาพสัญญาณโทรทัศน์ (Broadcast) และ
การบริการสื่อ (Media)
(1.1) บริการสนับสนุน และส่งช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
บริ ษั ท ให้ บ ริ ก ารสนั บ สนุ น และส่ ง ช่ อ งรายการโทรทั ศ น์ ผ ่ า น
ดาวเทียมแบบครบวงจร ทั้งในระบบความคมชัดปกติ (Standard
Definition : SD) ระบบความคมชัดสูง (High Definition: HD) และ
ระบบความคมชัดสูงพิเศษ (Ultra-High Definition : Ultra-HD)
แก่ ผู ้ ป ระกอบการสถานี โ ทรทั ศ น์ ภ าคพื้ น ดิ น สถานี โ ทรทั ศ น์
ดาวเทียม และผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์ เพื่อส่งรายการโทรทัศน์หรือ
สื่ อ โทรทั ศ น์ ไม่ ว ่ า จะเป็ น รายการบั น เทิ ง รายการกี ฬ าหรื อ
รายการข่าว ไปยังสถานีปลายทางภายใต้พื้นที่ครอบคลุมของ
ดาวเทียมไทยคม บริการนี้จึงเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบส�ำหรับ
ผู้ประกอบการ ในการส่งช่องรายการโทรทัศน์หรือสื่อโทรทัศน์
ของตนไปยังสถานีปลายทางทั่วประเทศ ในภูมิภาค หรือในทวีป
ทีต่ อ้ งการ เช่น สถานีทวนสัญญาณโทรทัศน์ภาคพืน้ ดิน ผูใ้ ห้บริการ
โครงข่ายทีวดี จิ ติ อล และผูป้ ระกอบการเคเบิลทีวี เป็นต้น

(1.2) บริการส่งช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมถึงบ้านผู้รับ
โดยตรง
บริษัทให้บริการส่งช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมถึงบ้านผู้รับ
โดยตรงแบบครบวงจร ทั้งในระบบความคมชัดปกติ (SD) ระบบ
ความคมชัดสูง (HD) และระบบความคมชัดสูงพิเศษ (Ultra-HD)
ที่มีคุณภาพและมีความแรงของสัญญาณสูง เพื่อให้ผู้ประกอบการ
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก และผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์
ดาวเทียมสามารถเข้าถึงผูร้ บั ชมทีต่ ดิ ตัง้ จานรับสัญญาณดาวเทียม
ไทยคมที่มีขนาดเล็กได้โดยตรง ทั้งนี้ บริษัทมีความพร้อมในการ
ให้บริการเสริมอื่นๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการ เช่น การรองรับรายการที่ผู้ชมต้องช�ำระ
ค่าใช้จ่ายเมื่อรับชม (pay-per-view) ระบบเรียกชมรายการตามสั่ง
(video-on-demand) เมนูแนะน�ำรายการอิเล็กทรอนิคส์ (electronic
programme guides) รวมทั้งการรองรับโฆษณาและรายการ
โฮมชอปปิ้ง (home shopping) เป็นต้น
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สถานีบริการภาคพื้นดิน (Teleport and DTH Center)
สถานีบริการภาคพื้นดิน (Teleport หรือ Telecommunications
Port) เป็นสถานีศูนย์กลางที่ให้บริการเสริมต่างๆ ในด้านธุรกิจการ
แพร่สัญญาณโทรทัศน์และโทรคมนาคม สถานีบริการภาคพื้นดิน
ไทยคมเป็นสถานีเทเลพอร์ตทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO 9002
และ 9001:2000 มีการติดตั้งอุปกรณ์และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ครบครันเพือ่ ให้บริการด้านการแพร่สญ
ั ญาณโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม
แก่ผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ บริษัทได้น�ำเสนอการ
ให้บริการแบบครบวงจร โดยการรวมแบนด์วิธกับบริการเสริมเข้า
ด้วยกัน เช่น การกระจายสัญญาณโดยเทป การบีบอัดสัญญาณ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ทั้งในระบบความคมชัดปกติ (SD) ระบบ
ความคมชัดสูง (HD) และระบบความคมชัดสูงพิเศษ (Ultra-HD)
การถ่ายทอดสัญญาณดาวเทียม การตรวจสอบสัญญาณ ตลอดจน
การให้บริการใหม่ คือ การให้บริการส่งรายการโทรทัศน์หรือวีดีโอ
ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต (Over-The-Top, OTT) นอกจากนี้ บริษทั
ได้ร่วมมือกับบริษัทในเครือ ได้แก่
1) บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายแบบ
บอกรับสมาชิก ส�ำหรับช่องรายการที่มีเนื้อหาของประเทศไทย
2) บริษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ เป็นผูใ้ ห้บริการรับและ
ส่งสัญญาณดาวเทียม
(2) การบริการบรอดแบนด์ (Broadband) และการให้บริการ
ข้อมูล (Data)
(2.1) ตลาดผู้ใช้บริการรายย่อย
บริ ษั ท ช่ ว ยให้ ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต สามารถน� ำ เสนอบริ ก าร
บรอดแบนด์ ค วามเร็ ว สูงแก่ผู้ใช้งานกลุ่ม ผู้อ ยู่อ าศัย และธุ ร กิ จ
ขนาดย่อมในพื้นที่ชนบทห่างไกลในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก บริการ
ดังกล่าวได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการมาอย่างยาวนาน
ด้วยระบบควบคุมคุณภาพการให้บริการแบบ Uniform Quality of
Service หรือ QoS ของไอพีสตาร์ที่มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
และมีความคุ้มค่าด้านต้นทุนเมื่อเปรียบเทียบกับดาวเทียมแบบ
ทั่วไป ส่งผลให้ผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตมีความได้เปรียบใน
การแข่งขันและสามารถขยายการให้บริการไปยังลูกค้าทั้งกลุ่ม
ผู้อยู่อาศัยและธุรกิจขนาดย่อมทั่วประเทศ
บริษัทได้ขยายตลาดผู้ใช้งานกลุ่มผู้อยู่อาศัยและธุรกิจขนาดย่อม
ในประเทศฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย โดยร่วมมือกับพันธมิตร
ผูจ้ ดั จ�ำหน่ายอุปกรณ์ปลายทางภาคพืน้ ดินรายใหญ่ ซึง่ ถือเป็นอีกขัน้
ของความส�ำเร็จในการด�ำเนินกลยุทธ์ Open Access Platform
(OAP) ของบริ ษั ท โดยเป็ น การเปิ ด โอกาสให้ ผู ้ จั ด จ� ำ หน่ า ย
อุ ป กรณ์ ภ าคพื้ น ดิ น ที่ มีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภ าพและตรงต่ อ
ความต้องการของลูกค้า สามารถเชื่อมต่อใช้งานผ่านดาวเทียม
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บรอดแบนด์ไทยคม 4 เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าไอพีสตาร์
ให้สามารถเลือกใช้อปุ กรณ์ภาคพืน้ ดินทีเ่ หมาะสมกับความต้องการ
ใช้งานของตนเอง นอกจากนี้ บริษัทมีแผนที่จะน�ำกลยุทธ์ดังกล่าว
ไปใช้ในประเทศอื่นต่อไป
(2.2) ตลาดผู้ให้บริการโครงข่าย
บริษัทให้บริการดาวเทียมบรอดแบนด์แบบครบวงจรกับผู้ประกอบ
การโทรศัพท์เคลือ่ นที่ เพือ่ ใช้ในการเชือ่ มต่อโครงข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่
ผ่านดาวเทียมในบริเวณที่ระบบโครงข่ายภาคพื้นดินไม่สามารถ
เข้าถึง ด้วยต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถรองรับรูปแบบ
การใช้งานสถานีฐานทีห่ ลากหลาย เช่น macro cells, micro cells,
small cells และ IP-node-Bs โครงข่ายไอพีสตาร์สามารถให้บริการ
เชื่ อ มต่ อ โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ค รอบคลุ ม ทั่ ว ประเทศ เพื่ อ รองรั บ
การขยายตัวของสังคมเมืองและการใช้งานทีเ่ พิม่ มากขึน้ อย่างรวดเร็ว
บริษทั ประสบความส�ำเร็จในการให้บริการเชือ่ มต่อโครงข่ายโทรศัพท์
เคลื่ อ นที่ ใ นหลายประเทศ โดยเฉพาะในประเทศญี่ ปุ ่ น ที่ ท าง
ผู้ให้บริการโทรศัพท์รายใหญ่ทั้ง 3 บริษัท ได้แก่ SoftBank, NTT
DOCOMO และ KDDI Corporation ต่างให้ความไว้วางใจใช้บริการ
ไอพีสตาร์มาอย่างยาวนาน
(2.3) ตลาดกลุ่มภาคธุรกิจ
บริษัทสร้างความเหนือกว่าในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ
ภาคธุรกิจที่มีความต้องการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์
และการสือ่ สารแบบความเร็วสูงทีเ่ ชือ่ ถือได้ เพือ่ ให้การด�ำเนินธุรกิจ
เป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงเป็นระบบส�ำรองเมือ่ เครือข่ายภาคพืน้ ดิน
ล้มเหลว ไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่มี
สถานีบริการทั่วประเทศ ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่ต้องการระบบ
ส�ำรองเพื่อความต่อเนื่องในการใช้งานแอพลิเคชั่นออนไลน์ หรือ
ธนาคารที่ต้องการเครือข่ายที่น่าเชื่อถือส�ำหรับการท�ำธุรกรรม
ทางการเงิ น เครื อข่ า ยอิ นเทอร์ เ น็ ตบรอดแบนด์ ผ่ า นดาวเทียม
ไอพี ส ตาร์ เ พื่ อ ภาคธุ ร กิ จ สามารถให้ บ ริ ก ารที่ เ ชื่ อ ถื อ โดยไม่ มี
ข้อจ�ำกัดด้านจ�ำนวนสถานีบริการ ร้านค้า หรือธนาคารที่เชื่อมต่อ
กับเครือข่าย นอกจากนี้ กลยุทธ์ Open Access Platform (OAP)
ของบริษัท ยังช่วยตอบสนองการใช้งานที่หลากหลายของลูกค้า
กลุ่มภาคธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น
(2.4) ตลาดกลุ่มภาครัฐบาล
หน่วยงานภาครัฐของประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก สามารถ
พึ่งพาประโยชน์จากไอพีสตาร์ได้ บริการไอพีสตาร์ เพื่อภาครัฐบาล
สามารถช่ ว ยกระจายการบริ ห ารงานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ให้ ค รอบคลุ ม ทั่ ว ประเทศ อี ก ทั้ ง ช่ ว ยเพิ่ ม โอกาสการเข้ า ถึ ง
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และเชือ่ มการสือ่ สารของภาครัฐด้วยต้นทุน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ไอพีสตาร์เป็นบริการทีพ่ สิ จู น์แล้วส�ำหรับหน่วยงาน
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ภาครัฐในการขยายการเข้าถึงการข้อมูลข่าวสารและการติดต่อ
สื่อสารทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อการสื่อสารเมื่อเกิด
ภาวะวิกฤตภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆ การให้บริการการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม การให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตชุมชน หรือการ
เชือ่ มต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์สำ� หรับการใช้งานภายใน
ของหน่วยงานภาครัฐ และการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
(2.5) การให้บริการเชือ่ มต่อข้อมูลผ่านระบบดาวเทียมแบบเคลือ่ นที่
เพือ่ ตอบสนองพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีต่ อ้ งการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
และการติดต่อสื่อสาร ทุกที่ ทุกเวลา บริษัทมุ่งพัฒนาบริการเชื่อม
ต่อข้อมูลผ่านระบบดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ ทั้งในส่วนของการให้
บริการทางอากาศ และทางทะเล

สื่อสารแบบ wide band จากสถานีควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดิน
ไปยังอุปกรณ์รับส่งสัญญาณปลายทางไอพีสตาร์ และการสื่อสาร
แบบ narrow-band จากอุปกรณ์รบั ส่งสัญญาณปลายทางไอพีสตาร์
กลับไปยังสถานีควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดินไอพีสตาร์ นอกจากนี้
ขนาดของสถานีควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดินไอพีสตาร์สามารถ
ปรับเปลีย่ นได้เพือ่ รองรับปริมาณความต้องการของข้อมูลทีม่ ากขึน้
ปัจจุบันบริษัทมีสถานีควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดินไอพีสตาร์ 15
สถานี ใน 11 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
การตลาด การแข่งขัน และแผนกลยุทธ์ในปี 2560
(1) ภาวะอุตสาหกรรมบริการแพร่ภาพสัญญาณโทรทัศน์
(Broadcast) และการบริการสื่อ (Media)

(1) การให้บริการทางอากาศ บริษทั ให้บริการบรอดแบนด์อนิ เทอร์เน็ต
ผ่านดาวเทียมย่านความถีเ่ คยู-แบนด์ ทีม่ คี วามเร็วสูงบนเครือ่ ง
บินพาณิชย์อย่างเป็นทางการแก่สายการบินนกแอร์ ตั้งแต่
ปี 2557 และในปี 2559 ที่ ผ ่ า นมาบริ ษั ท มี ก ารขยายการ
ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ส� ำ หรั บ ใช้ ใ นการให้ บ ริ ก ารบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ตบนเครื่องบินของสายการบินนกแอร์ เพิ่มขึ้นอีก
3 ล�ำ เป็นจ�ำนวนทั้งหมด 6 ล�ำ ทั้งนี้คาดว่าสายการบินนกแอร์
จะพร้อมให้บริการบรอดแบนด์อนิ เทอร์เน็ตบนเครือ่ งบินทัง้ 6 ล�ำ
ได้ภายในต้นปี 2560

จากรายงานของ Northern Sky Research: NSR (Global Satellite
Capacity Supply and Demand Study, 13th Edition) พบว่า
บริการด้านการแพร่ภาพสัญญาณโทรทัศน์จะยังคงเป็นการใช้งาน
หลักของช่องสัญญาณดาวเทียมแบบทัว่ ไปในย่านความถีซ่ -ี แบนด์
และเคยู-แบนด์ทั่วโลก โดยมีสัดส่วนร้อยละ 61 ของความต้องการ
ใช้งานทั้งหมดในอีก 10 ปีข้างหน้า ทั้งนี้แบ่งเป็นการใช้บริการ
สนับสนุนและส่งช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมร้อยละ 38
และบริ การส่ ง ช่ องรายการโทรทั ศน์ ผ่ า นดาวเที ยมถึ ง บ้า นผู้รับ
โดยตรงร้อยละ 23

(2) การให้บริการทางทะเล บริษัทร่วมมือกับบริษัท แอดวานซ์
อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) (เอไอเอส) เพื่อให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 3G 2100 MHz ผ่านดาวเทียม
บนเรือรบหลวงกระบี่ และเรือตรวจการทางทะเล ตั้งแต่ปี
2557 เพื่อให้ลูกเรือสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การรับ-ส่ง
อีเมล์ และใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่มีความปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพในขณะปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยูใ่ นทะเล นอกจากนี้ บริษทั
ยังให้บริการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบดาวเทียมแบบเคลื่อนที่
ทางทะเลแก่เรือพาณิชย์ในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ใน
ปี 2559 ที่ผ่านมาบริษัทมีการขยายการติดตั้งอุปกรณ์ส�ำหรับ
ใช้ในการให้บริการบรอดแบนด์อนิ เทอร์เน็ตบนเรือพาณิชย์เพิม่
ขึ้น 7 ล�ำ เป็นจ�ำนวนทั้งหมด 13 ล�ำ

ภาวะอุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

สถานีควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดิน
สถานี ค วบคุ ม เครื อ ข่ า ยภาคพื้ น ดิ น ไอพี ส ตาร์ ถู ก ออกแบบให้
มีความสามารถรองรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การให้บริการ
ติดต่อสื่อสารที่เข้าถึงผู้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าองค์กร
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หรือผู้ใช้บริการทั่วไป โดยสามารถ
ให้บริการอินเทอร์เน็ต บริการเครือข่ายภายในองค์กร การประชุมทาง
ไกล การแพร่ภาพและเสียง บริการรับ-ส่งข้อมูล และบริการโทรศัพท์
สถานีควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดินไอพีสตาร์มีหน้าที่สนับสนุนการ

ภู มิ ภ าคเอเชี ย -แปซิ ฟ ิ ก ยั ง คงมี แ นวโน้ ม เติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
สอดคล้องกับทั่วโลก โดยความต้องการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียม
แบบทั่วไปในย่านความถี่ซี-แบนด์ และเคยู-แบนด์ในอีก 10 ปี
ข้างหน้า ส่วนใหญ่ยังคงมาจากการใช้บริการสนับสนุนและส่ง
ช่องรายการโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมถึงร้อยละร้อยละ 39 และบริการ
ส่งช่องรายการโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมถึงบ้านผูร้ บั โดยตรงร้อยละ 30
ของความต้องการใช้งานทั้งหมด
ส�ำหรับในประเทศไทย มีการก�ำหนดให้ผู้ประกอบการช่องรายการ
โทรทัศน์ดาวเทียมแบบบอกรับสมาชิกต้องได้รบั ใบอนุญาตประกอบ
กิจการของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ข้อก�ำหนดดังกล่าวท�ำให้
ช่ อ งรายการโทรทั ศ น์ มี คุ ณ ภาพและเกิ ด ประโยชน์ กั บ ผู ้ บ ริ โ ภค
มากขึ้น รวมทั้งยังช่วยส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรมส�ำหรับ
ผู ้ ป ระกอบการด้ า นโทรทั ศ น์ ด าวเที ย มซึ่ ง มี ส ่ ว นช่ ว ยกระตุ ้ น ให้
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ภายในประเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

ภาวะอุตสาหกรรมในภูมิภาคแอฟริกา
แอฟริกาเป็นตลาดใหม่ที่เต็มไปด้วยศักยภาพ ปัจจัยหลักที่สำ� คัญ
ในการผลักดันอุตสาหกรรมดาวเทียมในภูมภิ าคนี้ คือ ความต้องการ
ใช้บริการสนับสนุนและส่งช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
เนื่องจากมีการผลิตช่องรายการโทรทัศน์ใหม่ที่มีเนื้อหาท้องถิ่น
ส�ำหรับชาวแอฟริกาเพิ่มสูงขึ้น มีสัดส่วนการใช้งานคิดเป็นร้อยละ
35 รวมทั้งความต้องการใช้งานดาวเทียมจากผู้ให้บริการโทรศัพท์
เคลือ่ นทีส่ ำ� หรับเชือ่ มต่อโครงข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่ เนือ่ งจากมีการ
ขยายพืน้ ทีใ่ ห้บริการออกไปในเขตชานเมืองและชนบทอย่างรวดเร็ว
และความต้องการเชื่อมต่อเครือข่ายข้อมูลภายในและภายนอก
ส�ำหรับภาคธุรกิจและภาครัฐ
การแข่งขันของอุตสาหกรรมดาวเทียมแบบทั่วไป
การแข่งขันในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก คู่แข่งที่ส�ำคัญของบริษัทประกอบด้วย
บริษทั Asia Satellite Telecommunications (Asiasat) บริษทั APT
Satellite (Apstar) และ บริษทั Asia Broadcast Satellite (ABS) ของ
ประเทศฮ่องกง บริษทั Eutelsat จากประเทศฝรัง่ เศส บริษทั IntelSat
และบริษัท SES Astra จากประเทศลักเซมเบิร์ก บริษัท Measat
Satellite Systems จากประเทศมาเลเซีย และบริษัท Vietnam
Posts and Telecommunications จากประเทศเวียดนาม ในขณะ
ที่ยังคงมีการแข่งขันสูงในภูมิภาค บริษัทเชื่อว่าการแข่งขันดังกล่าว
จะไม่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ บริ ษั ท มากนั ก เนื่ อ งจากชื่ อ เสี ย งและ
ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าที่มีมายาวนานประกอบกับการคัดสรร
กลุ่มลูกค้าและช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่มีคุณภาพ
มาออกอากาศบนดาวเทียมไทยคม ท�ำให้ดาวเทียมไทยคมเป็นที่
ต้องการของผู้ใช้บริการรายใหม่ ปัจจุบันประเทศไทยมีประมาณ
18.4 ล้านครัวเรือน หรือร้อยละ 73 ของประชากรทั้งหมดที่มีการใช้
บริการรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม และเคเบิลทีวีผ่าน
ดาวเทียมไทยคม ณ ต�ำแหน่งวงโคจร 78.5 องศาตะวันออก ส�ำหรับ
ตลาดต่างประเทศ บริษัทยังคงเป็นผู้น�ำส่วนแบ่งการตลาดใน
ภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง และเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการหลักในภูมิภาค
เอเชียใต้ ซึง่ ในปีผา่ นมาบริษทั ได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งในภูมภิ าค
ดังกล่าวจากการให้บริการแพร่กระจายช่องรายการโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียมที่เพิ่มขึ้นในประเทศพม่า และอินเดีย เป็นต้น
การแข่งขันในภูมิภาคแอฟริกา
ผู้ประกอบการดาวเทียมหลายรายสนใจและเล็งเห็นโอกาสในการ
ขยายตลาดเป้าหมายมายังทวีปแอฟริกา โดยคู่แข่งที่ส�ำคัญของ
บริษัทในภูมิภาคนี้ประกอบด้วย บริษัท Arabsat จากประเทศ
ซาอุดอิ าระเบีย บริษทั Eutelsat จากประเทศฝรัง่ เศส บริษทั Intelsat
และบริษัท SES Astra จากประเทศลักเซมเบิร์ก จากการที่มีผู้
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ให้บริการดาวเทียมหลายราย ส่งผลให้ภมู ภิ าคแอฟริกามีการแข่งขัน
ที่รุนแรง แต่อย่างไรก็ตาม แอฟริกาเป็นตลาดที่มีศักยภาพในเชิง
ปริมาณความต้องการใช้งาน เนือ่ งจากเป็นทวีปทีใ่ หญ่เป็นอันดับ 2
ของโลก มีจ�ำนวนประชากรอยู่เป็นจ�ำนวนมาก แต่ประชากรยังมี
ขีดจ�ำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีการสือ่ สารค่อนข้างต�ำ่ บริษทั จึงเชือ่
มัน่ ว่าจะสามารถแข่งขันในภูมภิ าคแอฟริกาได้ดว้ ยการมุง่ เน้นไปยัง
ตลาดเป้าหมายทั้งการให้บริการแพร่กระจายช่องรายการโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียม และการขยายโครงข่ายด้านโทรคมนาคม นอกจากนี้
บริษัทยังมุ่งสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนกลยุทธ์ดาวเทียมแบบทั่วไปในปี 2560
บริษทั ยังคงใช้กลยุทธ์เพือ่ สร้างความแข็งแกร่งในการเป็นดาวเทียม
ที่ได้รับความนิยมสูงที่มีจ�ำนวนฐานผู้ชมและจ�ำนวนช่องรายการ
โทรทัศน์เป็นจ�ำนวนมาก ณ ต�ำแหน่งวงโคจร 78.5 องศาตะวันออก
ซึ่งเป็นต�ำแหน่งวงโคจรของดาวเทียมไทยคม 5 ดาวเทียมไทยคม 6
และดาวเทียมไทยคม 8 โดยในปีที่ผ่านมาจ�ำนวนช่องรายการ
โทรทัศน์เพิ่มขึ้นจาก 792 ช่องรายการ เป็น 897 ช่องรายการ
(117 ช่องรายการประเภทความคมชัดสูง) ข้อมูล ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559
บริษทั ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาบริการแพร่กระจายช่องรายการ
โทรทั ศ น์ ผ ่ า นดาวเที ย มเพื่ อ ยกระดั บ อุ ต สาหกรรมบรอดคาสต์
ในประเทศไทย โดยการน�ำเสนอบริการที่มีคุณภาพเพื่อรองรับ
การออกอากาศรายการโทรทั ศ น์ ที่ มี ค วามคมชั ด สู ง ในระบบ
HD และ Ultra-HD และบริการเสริมต่างๆเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพ
ให้กับผู้ประกอบการ นอกจากนี้ บริษัทมีแผนขยายบริการไปยัง
ตลาดเกิดใหม่ทมี่ ศี กั ยภาพ โดยเฉพาะประเทศในภูมภิ าคลุม่ แม่นำ�้
โขงและเอเชียใต้ โดยเน้นการน�ำเสนอบริการส่งช่องรายการโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียมถึงบ้านผู้รับโดยตรงที่มีคุณภาพและมีความแรง
ของสัญญาณสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ
ในภูมิภาคดังกล่าว
ส� ำ หรั บ ภู มิ ภ าคแอฟริ ก า บริ ษั ท มี แ ผนกลยุ ท ธ์ ใ นการสร้ า ง
ความแตกต่างจากคู่แข่งขันโดยการมุ่งเน้นกลุ่มประเทศเป้าหมาย
อย่างชัดเจน โดยบริษัทจะน�ำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
จากการท� ำ การตลาดในภู มิ ภาคเอเชี ย-แปซิ ฟิ กมาประยุกต์ใ ช้
รวมทั้ ง การสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ พั น ธมิ ต รเพื่ อ น� ำ เสนอบริ ก าร
แบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยเน้น
น� ำ เสนอบริ ก ารส่ ง ช่ อ งรายการโทรทั ศ น์ ผ ่ า นดาวเที ย ม บริ ก าร
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการเครือข่ายข้อมูลในระบบ
VSAT (Very Small Aperture Terminal) และบริการเชื่อมต่อ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
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(2) ภาวะอุตสาหกรรมบริการบรอดแบนด์ (Broadband) และ
การรับส่งข้อมูล (Data)
จากรายงานของ Northern Sky Research: NSR (Global Satellite
Capacity Supply and Demand Study, 13th Edition) พบว่า
ความต้องการใช้บริการดาวเทียมบรอดแบนด์หรือดาวเทียม High
Throughput Satellite (HTS) ทั่วโลกมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่าง
มากในอีก 10 ปีข้างหน้า ซึ่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมีความต้องการ
ใช้งานเป็นอันดับที่ 2 รองจากทวีปอเมริกาเหนือ แต่อย่างไรก็ตาม
เอเชี ย -แปซิ ฟ ิ ก เป็ น ภู มิ ภ าคที่ มี อั ต ราการเติ บ โตสู ง ที่ สุ ด ในโลก
เห็นได้จากอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่สูงถึงประมาณร้อยละ 32
จากความต้องการใช้บริการบรอดแบนด์ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
ดังกล่าว การใช้บริการในกลุม่ ภาคธุรกิจเพือ่ เชือ่ มต่อเครือข่ายข้อมูล
ภายในและภายนอกมีสัดส่วนการใช้งานสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 49
รองลงมาเป็นการใช้งานอินเทอร์เน็ตของกลุ่มผู้ใช้บริการรายย่อย
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44 ในขณะเดียวกันถ้ามองในมุมของอัตรา
การเติบโตเฉลี่ยต่อปี จะเห็นว่าการใช้บริการแบบเคลื่อนที่มีอัตรา
การเติบโตที่สูงสุดที่ร้อยละ 61 ต่อปี รองลงมาเป็นกลุ่มภาครัฐบาล
ที่ ร ้ อ ยละ 48 ต่ อ ปี การใช้ ง านจากกลุ ่ ม ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารรายย่ อ ยที่
ร้อยละ 40 ต่อปี และการใช้บริการในกลุม่ ภาคธุรกิจทีร่ อ้ ยละ 26 ต่อปี
การแข่งขันของอุตสาหกรรมดาวเทียมบรอดแบนด์
ในปีทผี่ า่ นมา อุตสาหกรรมดาวเทียมบรอดแบนด์มกี ารแข่งขันสูงขึน้
จากการเริม่ ให้บริการของกลุม่ ผูป้ ระกอบการดาวเทียมบรอดแบนด์
รายใหญ่ทมี่ เี ครือข่ายครอบคลุมทัว่ โลก และผูป้ ระกอบการดาวเทียม
บรอดแบนด์แห่งชาติของประเทศออสเตรเลีย (NBN Co Limited)
อย่างไรก็ตาม ผูป้ ระกอบการดาวเทียมบรอดแบนด์รายใหญ่ดงั กล่าว
มีกลุ่มตลาดเป้าหมายหลักที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังคงต้องใช้เวลา
ในการทดสอบการใช้งานทางเทคนิคและการขออนุญาตให้บริการ
ในแต่ละประเทศ ในขณะที่ NBN Co Limited มีพื้นที่ให้บริการ
เฉพาะในประเทศออสเตรเลี ย ส่ ง ผลให้ ด าวเที ย มไทยคม 4
ยั ง คงความได้ เ ปรี ย บในการแข่ ง ขั น ที่ แ ข็ ง แกร่ ง จากการเป็ น
ผูป้ ระกอบการดาวเทียมบรอดแบนด์รายแรก และการมีใบอนุญาต
ให้บริการ (Landing Rights) ในกว่า 10 ประเทศทั่วภูมิภาค
เอเชี ย -แปซิ ฟ ิ ก อี ก ทั้ ง มี ป ระสบการณ์ ใ นการให้ บ ริ ก ารด้ า น
บรอดแบนด์ยาวนานกว่า 10 ปี

แผนกลยุทธ์บริการด้านบรอดแบนด์ในปี 2560
บริ ษั ท ให้ ค วามส� ำ คั ญ ในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของการใช้ ง าน
แบนด์วิธบนแพลตฟอร์มไอพีสตาร์และแพลตฟอร์มของพันธมิตร
ทางธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มปริมาณการใช้งานแบนด์วิธ
ดาวเทียมไทยคม 4 โดยเฉพาะในประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย
และฟิลิปปินส์ นอกจากนี้บริษัทมีแผนในการปรับกลยุทธ์การขาย
และการพั ฒ นาบริ ก ารเพื่ อ หาลู ก ค้ า รายใหม่ ม าทดแทนลู ก ค้ า
ทีก่ ำ� ลังจะหมดสัญญาทัง้ ในประเทศไทยและออสเตรเลีย นอกจากนี้
บริษัทยังให้ความส�ำคัญกับกลยุทธ์ส�ำหรับบริการใหม่เพื่อตอบ
สนองพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีต่ อ้ งการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการ
ติดต่อสื่อสารทุกที่ ทุกเวลา บนทุกหน้าจอ บริษัทมุ่งพัฒนาบริการ
เชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ ทั้งในส่วนของ
การให้บริการทางอากาศและทางทะเล และบริการส่งรายการ
โทรทัศน์หรือวีดีโอผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต (Over-The-Top,
OTT) รวมทั้งบริการหน้าจอที่ 2 (2nd Screen) ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้
ให้กับผู้ประกอบการ
1.2 บริการสือ่ สารดาวเทียมและบริการทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง ด�ำเนินการ
โดย บริษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ำกัด (มหาชน) (ซีเอสแอล)
ซี เ อสแอล ให้ บ ริ ก ารรั บ -ส่ ง สั ญ ญาณโทรทั ศ น์ แ ละสั ญ ญาณ
อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม (Uplink/Downlink) ภายใต้สัญญา
อนุญาตกับบริษัท กสท. โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) (เดิมคือ
การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.)) เป็นระยะเวลา 22 ปี นับจาก
วันที่ 9 สิงหาคม 2537 สิ้นสุดวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ประกอบด้วย
การให้บริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม บริการถ่ายทอด
สดผ่านดาวเทียม และบริการถ่ายทอดรายการบันทึกเทป ทั้งใน
ระบบอนาล็อกและระบบดิจิตอล โดยบริการทั้งแบบ Full Time
ซึ่ ง เหมาะส� ำ หรั บ รายการที่ มี ก� ำ หนดการออกอากาศที่ ชั ด เจน
และแน่ นอนทุ กวั นภายใต้ การควบคุ มและการด� ำ เนิน งานของ
เจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง และแบบการถ่ายทอดรายการสด
รายการข่าว หรือรายการกีฬาที่มีการแข่งขันเป็นฤดูกาล โดยธุรกิจ
ให้บริการดังกล่าวจะร่วมมือกับบริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)
(โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายงานข้อมูล
ประจ�ำปี 2559 (แบบ 56-1) ของซีเอสแอล ซึ่งสามารถดาวน์โหลด
ได้ที่ www.set.or.th)
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1.3 บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส�ำหรับกิจการที่
ไม่ใช้คลืน่ ความถี่ ด�ำเนินการโดย บริษทั ทีซี บรอดคาสติง้ จ�ำกัด
(ทีซบี )ี
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
การให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ของทีซีบี จะมี
ลักษณะคือ บริษัทจะเป็นผู้รวบรวม (Multiplex) ข่าวสารสาธารณะ
หรือรายการ หรือกลุ่มของข่าวสารสาธารณะ หรือกลุ่มของรายการ
(Multiplex) ที่ส่งมาจากผู้ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
รวมถึงการให้บริการเข้ารหัส (Encryption) ในกรณีที่ผู้ให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์มีความประสงค์ในการก�ำหนดเงื่อนไข
ในการรับสัญญาณ อาทิเช่น การเข้ารหัสแบบ Conditional Access
(CA) หรือการเข้ารหัสแบบ BISS Key ก่อนถ่ายทอดสัญญาณเสียง
หรือภาพที่ใช้ในการส่งข่าวสารสาธารณะ หรือรายการจากสถานี
ไปยังเครื่องรับผ่านทางโครงข่ายการสื่อสารผ่านดาวเทียมที่ได้รับ
อนุ ญ าต นอกจากนี้ ที ซี บี ไ ด้ เ พิ่ ม เติ ม ขอบเขตการให้ บ ริ ก าร
โครงข่ า ยกระจายเสี ย งหรื อ โทรทั ศ น์ ส� ำ หรั บ กิ จ การที่ ไ ม่ ใ ช้
คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก เพื่อให้บริการระบบไอพีทีวี โดยมี
ขอบเขตพื้นที่การให้บริการครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทย
ลักษณะรายได้
1. รายได้จากการบริการรวบรวมสัญญาณ (Multiplex)
2. รายได้จากการบริการก�ำหนดเงื่อนไขในการรับสัญญาณ อาทิ
เช่น การเข้ารหัสแบบ Conditional Access (CA) หรือ การเข้ารหัส
แบบ BISS Key
3. รายได้จากบริการระบบไอพีทีวี (Transcoding & Streaming
service)
แผนงานการให้บริการในอนาคต
ทีซีบีได้วางแผนการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
โดยการเตรียมพร้อมทีจ่ ะให้บริการช่องรายการ ทัง้ ระบบความคมชัด
ปกติ (SD) และระบบความคมชั ด สู ง (HD) ออกอากาศ
ผ่านดาวเทียมและโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้ว
ในปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนที่มีชุดรับสัญญาณดาวเทียมแบบ HD
หรืออินเทอร์เน็ต สามารถรับชมช่องรายการทัง้ ในระบบความคมชัด
ปกติ (SD) และระบบความคมชัดสูง (HD) ได้ทั่วประเทศเพิ่มเติม
รวมทัง้ มีแผนงานทีจ่ ะให้บริหารผ่านโครงข่ายอืน่ ๆ เช่น แอพพลิเคชัน่
บนโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ และบนอากาศยาน เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพ
ของช่องสัญญาณโทรทัศน์ และสนับสนุนการเติบโตของช่องรายการ
HD ต่อไปในอนาคต
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สิทธิและข้อจ�ำกัดในการประกอบธุรกิจ
ทีซบี ี ได้รบั ใบอนุญาตจาก กสทช. เพือ่ ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ระดับชาติ เป็นเวลา 15 ปี นับจาก
วันที่ 4 มีนาคม 2556 สิ้นสุดวันที่ 3 มีนาคม 2571 ซึ่งในปัจจุบัน
บริษัทได้ขยายขอบเขตการให้บริการนอกเหนือจากการให้บริการ
ต่อผูร้ บั ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือโทรทัศน์ทไี่ ม่ใช้
คลื่นความถี่ระดับชาติ และผู้ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพื่อให้บริการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป
ผ่านระบบดาวเทียม ตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การ
เผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปแล้วนั้น บริษัท
ได้ขยายขอบเขตการให้บริการเพิ่มเติมในการให้บริการโครงข่าย
กระจายเสี ย งหรื อ โทรทั ศ น์ ส� ำ หรั บ กิ จ การไม่ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่
แบบบอกรับสมาชิก เพื่อให้บริการโครงข่ายทางสายระบบไอพีทีวี
1.4 บริการโครงข่ายโทรคมนาคมเพือ่ ให้เช่าใช้ และเพือ่ ให้บริการ
โทรคมนาคม (Network Provider and Service Provider)
ด�ำเนินการโดยบริษทั ทีซี บรอดคาสติง้ จ�ำกัด (ทีซบี )ี
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
การให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้เช่าใช้ และเพื่อให้
บริการโทรคมนาคม (Network Provider and Service Provider)
ซึ่งประกอบด้วยประเภทของกิจการโทรคมนาคมและบริการ ดังนี้
1. บริการรับ-ส่งสัญญาณเป็น Transmission Platform
2. บริ ก ารรั บ -ส่ ง สั ญ ญาณผ่ า นดาวเที ย ม (Satellite Uplink/
Downlink Service)
3. บริ ก ารรั บ -ส่ ง สั ญ ญาณผ่ า นดาวเที ย ม (Satellite Uplink/
Downlink Service) จากสถานีแม่ข่าย
4. บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมที่ใช้จานสายอากาศขนาดเล็ก
(Public Very Small Aperture Terminal (VSAT) Service)
เพื่อให้บริการแก่บุคคลทั่วไปจ�ำนวนมาก
5. บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม ที่มีสถานีแม่ข่ายเป็นของ
ตนเอง
โดยผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่อสัญญาณข้อมูลภาพ และเสียง
ผ่านโครงข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียมได้หลากหลายรูปแบบ แม้โดย
ปราศจากข้อจ�ำกัดทางภูมิศาสตร์ของผู้ใช้บริการ
ลักษณะรายได้
1. รายได้จากบริการรับ-ส่งสัญญาณเป็น Transmission Platform
2. รายได้จากบริการรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม (Satellite
Uplink/Downlink Service)
3. รายได้จากบริการรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม (Satellite
Uplink/Downlink Service) จากสถานีแม่ข่าย
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4. รายได้จากบริการสื่อสารผ่านดาวเทียมที่ใช้จานสายอากาศ
ขนาดเล็ก (Public Very Small Aperture Terminal (VSAT)
Service) เพื่อให้บริการแก่บุคคลทั่วไปจ�ำนวนมาก
5. รายได้จากบริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม ที่มีสถานีแม่ข่าย
เป็นของตนเอง
แผนงานการให้บริการในอนาคต
ทีซีบีได้วางแผนการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้เช่าใช้
และเพื่อให้บริการโทรคมนาคม (Network Provider and Service
Provider) โดยการเตรียมพร้อมทีจ่ ะให้บริการแก่โครงข่ายกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ ผู้ให้บริการโทรคมนาคม และบุคคลทั่วไปทั่วประเทศ
รวมทัง้ มีแผนงานทีจ่ ะให้บริการบนยานพาหนะ เรือ และอากาศยาน
เพื่อรองรับการใช้งานของผู้ใช้บริการ และการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีต่อไปในอนาคต
สิทธิและข้อจ�ำกัดในการประกอบธุรกิจ
ทีซบี ไี ด้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีส่ าม จาก
กสทช. ในลักษณะให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้เช่าใช้
และเพื่อให้บริการโทรคมนาคม (Network Provider and Service
Provider) เพื่อให้บริการโทรคมนาคมประเภทต่างๆ ดังนี้
1) บริการรับ-ส่งสัญญาณเป็น Transmission Platform
2) บริ ก ารรั บ -ส่ ง สั ญ ญาณผ่ า นดาวเที ย ม (Satellite Uplink/
Downlink Service)
3) บริ ก ารรั บ -ส่ ง สั ญ ญาณผ่ า นดาวเที ย ม (Satellite Uplink/
Downlink Service) จากสถานีแม่ข่าย
4) บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมที่ใช้จานสายอากาศขนาดเล็ก
(Public Very Small Aperture Terminal (VSAT) Service)
เพื่อให้บริการแก่บุคคลทั่วไปจ�ำนวนมาก
5) บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม ที่มีสถานีแม่ข่ายเป็นของ
ตนเอง เป็นเวลา 15 ปี นับจากวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
สิ้นสุดวันที่ 9 พฤศจิกายน 2573

2. ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสือ่
2.1 บริการอินเทอร์เน็ต ด�ำเนินการโดยบริษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ
จ�ำกัด (มหาชน) (ซีเอสแอล)
ซีเอสแอลด�ำเนินธุรกิจบริการด้านไอซีที (ICT) ให้บริการไอซีที
แบบครบวงจรส�ำหรับองค์กรธุรกิจ ด้วยจุดแข็งจากการที่บริษัท
เป็ น เจ้ า ของโครงสร้ า งพื้ น ฐานไอซี ที ทั้ ง อิ น เทอร์ เ น็ ต เกตเวย์
ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) คลาวด์คอมพิวติ้ง และ
ระบบโครงข่ายพื้นฐานด้านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งยังมี

ทีมงานวิศวกรมืออาชีพที่สามารถท�ำงานร่วมกับพันธมิตรทั้งใน
และต่างประเทศโดยไม่ยึดติดกับแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง ภายใต้
ใบอนุญาตจาก กสทช. คือ
1) ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง เป็นเวลา 5 ปี
นับจากวันที่ 8 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2562
2) ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง เป็นเวลา
5 ปี นับจากวันที่ 11 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2562
3) ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ
และบริการชุมสายอินเทอร์เน็ต แบบที่สอง ที่มีโครงข่ายเป็น
ของตนเอง เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่ 26 เมษายน 2555
ถึงวันที่ 25 เมษายน 2560
4) ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม เป็นเวลา
15 ปี นับจากวันที่ 20 ธันวาคม 2550 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2565
(โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายงานข้อมูล
ประจ�ำปี 2559 (แบบ 56-1) ของซีเอสแอล ซึ่งสามารถดาวน์โหลด
ได้ที่ www.set.or.th)
2.2 ธุรกิจสื่อโฆษณา ด�ำเนินการโดยบริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย
จ�ำกัด (มหาชน) (ทีเอ็มซี)
ทีเอ็มซีเป็นบริษัทที่ซีเอสแอล ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 เป็นผู้น�ำด้าน
ฐานข้อมูลธุรกิจ โดยเป็นสือ่ กลางเชือ่ มผูซ้ อื้ และผูข้ ายแบบครบวงจร
ซึ่งได้สร้างฐานข้อมูลสินค้าและบริการทุกประเภท ทั้งกลุ่มธุรกิจ
และอุตสาหกรรม Business to Business (B2B) กลุ่มอุปโภค
บริโภคภาคครัวเรือน Business to Consumer (B2C) และส่วน
งานราชการครอบคลุมทั่วประเทศ นอกจากนั้น ได้พัฒนาบริการ
ให้ก้าวทันธุรกิจยุคดิจิทัลอย่างครบวงจร รองรับการใช้งานผ่าน
สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต (Mobile Responsive) จึงเป็นทรัพยากร
ทีท่ รงคุณค่าในการพัฒนาสายผลิตภัณฑ์และบริการ เพือ่ ตอบสนอง
ตลาดได้อย่างหลากหลาย ภายใต้แบรนด์ “ไทยแลนด์ เยลโล่เพจเจส”
และมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่
ยุคดิจิทัล และเป็นหนึ่งในผู้น�ำด้านบริการข้อมูล เพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของภาครัฐ อันจะ
น�ำไปสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคอาเซียน (AEC)
และเคียงข้างผู้ประกอบการ SME ด้วยบริการครบวงจร
(โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทีเอ็มซี ได้จากแบบแสดง
รายงานข้อมูลประจ�ำปี 2559 (แบบ 56-1) ของ ซีเอสแอล ซึง่ สามารถ
ดาวน์โหลดได้ที่ www.set.or.th)
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2.3 ธุรกิจบริการเสริมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ด�ำเนินการโดย บริษทั เอดี เวนเจอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
(เอดีว)ี
เอดีวีเป็นบริษัทที่ซีเอสแอล ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 เป็นผู้รวบรวม
ข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลหลากหลายประเภท (Content Aggregator)
ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ข่าวสาร และสาระบันเทิงผ่านโทรศัพท์
ภายใต้ชื่อว่า Shinee.com และด�ำเนินธุรกิจบริการข้อมูลผ่านทาง
เว็บไซต์ ซึ่งเป็นลักษณะของ Web portal ใช้ชื่อว่า hunsa.com
นอกจากนั้ น ยั ง เป็ น ผู ้ พั ฒ นาแอพพลิ เ คชั่ น ส� ำ หรั บ ใช้ ง านผ่ า น
โทรศัพท์มอื ถือ ทัง้ แบบส�ำเร็จรูป และแบบพัฒนาตามความต้องการ
ส�ำหรับลูกค้าองค์กรอีกด้วย
(โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอดีวี ได้จากแบบแสดง
รายงานข้อมูลประจ�ำปี 2559 (แบบ 56-1) ของ ซีเอสแอล ซึง่ สามารถ
ดาวน์โหลดได้ที่ www.set.or.th)
2.4 บริการอินเทอร์เน็ตและบริการที่เกี่ยวข้อง ด�ำเนินการโดย
บริษทั ดีทวี ี เซอร์วสิ จ�ำกัด (ดีทวี )ี
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
(1) การจ�ำหน่ายอุปกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทียมดีทีวี
ลักษณะผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์ชุดรับสัญญาณดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วยจานดาวเทียม
และเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเคยู-แบนด์ เพื่อรับสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 5 และดาวเทียมไทยคม 6 เป็นจานดาวเทียมขนาด
เล็กราคาไม่แพง สะดวกในการติดตั้ง โดยจ�ำหน่ายทั้งแบบครบชุด
(Full Set) และเฉพาะกล่อง (IRD Box) ผู้ซื้อสามารถรับชมรายการ
โทรทัศน์ได้ชดั เจน โดยเน้นบริการทีช่ อ่ งฟรีทวี ที วั่ ไป โทรทัศน์เพือ่ การ
ศึกษา รวมทั้งช่องสาระบันเทิงอื่น ๆ บริษัทจ�ำหน่ายผ่านร้านติดตั้ง
จานดาวเทียม ร้านขายเครือ่ งใช้ไฟฟ้า ห้างสรรพสินค้าบางแห่ง ฯลฯ
ทัว่ ประเทศ ซึง่ อาจจะขายเฉพาะอุปกรณ์ หรือรวมค่าติดตัง้ ด้วยก็ได้
ลักษณะรายได้
1. รายได้จากการขายอุปกรณ์ดที วี ี ครัง้ แรก แบบครบชุด (Full Set)
และเฉพาะกล่อง (IRD Box)
2. รายได้จากการขายอุปกรณ์ดีทีวี (Accessories) เช่น Remote
Control, LNB เป็นต้น
แผนงานการให้บริการในอนาคต
ดี ที วี ยั ง คงเน้ น การผลิ ต จานรั บ สั ญ ญาณดาวเที ย มขนาดเล็ ก
ซึ่งจะท�ำให้สามารถรับชมโทรทัศน์ได้ทุกช่องอย่างชัดเจน โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย ทั้งตลาดในเมือง อาคารต่างๆ และชนบท เนื่องจาก
ดีทีวีมีช่องรายการน่าสนใจและโดดเด่นมากขึ้น เช่น ข่าว สารคดี
ภาพยนตร์ การ์ตูน เพลง และช่องการศึกษาอีกมากมายให้รับชม
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นอกจากนี้ ทางบริษัทยังจะมีการปรับราคาให้เหมาะสมกับตลาด
พร้อมพัฒนาอุปกรณ์ใหม่ๆ ให้มีความสามารถในการใช้งานได้
เหมาะสม สามารถอ�ำนวยความสะดวกได้มากยิ่งขึ้น เพื่อขยาย
กลุ่มลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า เช่น HDTV Box
เพื่อรองรับการรับชมรายการในระบบ HDTV นอกจากนี้ ดีทีวียังให้
ความส�ำคัญกับการอบรมเทคนิคให้ช่างติดตั้งทั่วประเทศ เพื่อเป็น
ช่องทางขายอีกทางหนึ่งด้วย
(2) บริการให้ค�ำปรึกษาและติดตั้งระบบส�ำหรับเครือข่าย
บรอดแบนด์แบบครบวงจร และเครือข่ายทีวีภายในอาคาร
(System Integration)
ลักษณะการให้บริการ
เป็นการออกแบบและติดตั้งระบบตามความต้องการของลูกค้า
เน้นบริการที่ใช้สื่อดาวเทียมและสื่ออินเทอร์เน็ตอื่นๆ เช่น
1. การให้บริการ Platform เช่น IPTV บริการ VDO Conference,
Data Transfer, Multimedia Online เป็นต้น
2. System Integration ให้บริการ Network และ Software
• บริการส�ำหรับเครือข่ายบรอดแบนด์
เพื่อตอบสนองลูกค้าในการเชื่อมต่อเครือข่ายส่งผ่านข้อมูล
หลากหลายเนื้อหาในรูปแบบต่างๆ การอบรมตามที่ลูกค้า
ต้องการทั้งแบบ ONE WAY และ TWO WAY
กลุ่มลูกค้า - องค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานทั้งของภาครัฐบาล
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ หรือ
สถาบันธุรกิจขายตรง หรือกลุ่มสหกรณ์ต่างๆ ที่มีการจัดการ
ประชุม อบรม หรือสัมมนาภายในองค์กรอยูเ่ ป็นประจ�ำ ตลอด
จนภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นการท่องเทีย่ วโรงแรม
ส�ำนักข่าว สถานีโทรทัศน์ หรือผู้ผลิตรายการใหญ่ เป็นต้น
• บริการส�ำหรับเครือข่ายทีวีภายใน
เพื่อตอบสนองลูกค้าในการติดตั้งระบบเครือข่ายทีวีภายใน
ส�ำหรับสถานพักอาศัยในอาคาร ทั้งแบบรับชมฟรีโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย และแบบรับชมโดยเสียค่าบริการรายเดือน
กลุ่มลูกค้า - องค์กรธุรกิจประเภทอาคารต่างๆ โรงแรม
อพาร์ตเมนต์ และคอนโดมิเนียม ที่ต้องการติดตั้งระบบเครือ
ข่ายทีวีภายในเพื่อน�ำไปให้บริการแก่ลูกค้าภายในอาคาร
ของตนเอง
ลักษณะรายได้
• บริการส�ำหรับเครือข่ายบรอดแบนด์
1. ลักษณะรายได้ของบริการเป็นการเรียกเก็บจากบริการส่งข้อมูล
และบริการถ่ายทอด
2. รายได้จากการขายอุปกรณ์ชุดรับสัญญาณ
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3. ค่าช่องสัญญาณถ่ายทอดต่อครั้ง หรือรายเดือน
4. ค่าซอฟแวร์ต่อครั้ง หรือรายเดือน
5. ค่าด�ำเนินการติดตั้งระบบ
• บริการส�ำหรับเครือข่ายทีวีภายใน
1. ลักษณะรายได้ของบริการมีทงั้ แบบครัง้ เดียวหรือเป็นรายเดือน
2. รายได้ จ ากการขายอุ ป กรณ์ ชุ ด รั บ สั ญ ญาณในกรณี แ บบ
ขายขาด
3. ค่าเช่าอุปกรณ์และช่องรายการในกรณีที่เป็นแบบรายเดือน
4. ค่ า อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งแม่ ข ่ า ยเพื่ อ ควบคุ ม สิ ท ธิ ใ นการรั บ ชม
ในกรณีเป็นการขายแบบรายเดือน
5. ค่าด�ำเนินการติดตั้งระบบ
(3) บริการแพลทฟอร์ม
ลักษณะการให้บริการ
บริการจ�ำหน่าย และให้เช่าแพลทฟอร์ม หรือระบบที่ทางดีทีวีได้
พัฒนาขึ้น เช่น IPTV Channel ซึ่งเป็นช่องโทรทัศน์บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต หรือ Multimedia Streaming Platform ซึ่งใช้ในการ
ถ่ายทอดเนื้อหาอื่นๆ ที่เป็น Video หรือ Audio ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เช่น การถ่ายทอดสถานีวิทยุ โทรทัศน์ต่างๆ ผ่าน
อินเทอร์เน็ต ซึ่งแพลทฟอร์มและแอพพลิเคชั่นที่ได้พัฒนาขึ้นนี้
มี ค วามเหมาะสมอย่ า งมากกับการใช้งานร่วมกับบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ต รวมทั้งการพัฒนาบริการตามความต้องการเฉพาะ
ของลูกค้า
ลักษณะรายได้
1. รายได้จากการช�ำระแบบต่อครัง้ จากการซือ้ ระบบ Platform IPTV
Channel, Video Streaming หรือซื้ออุปกรณ์ต่างๆ
2. รายได้แบบรายเดือน เป็นรายได้จากค่าบริการให้เช่าใช้ระบบ
แพลทฟอร์ม แบบรายเดือนต่อเนื่อง
3. รายได้จากการขายอุปกรณ์ และการติดตั้งระบบทีวีรวมภายใน
อาคาร (MDU Solution) / Digital TV Head End โดยรับสัญญาณ
จากดาวเทียมโดยตรง เพื่อรองรับการรับชมช่องรายการต่างๆ
การตลาดและการแข่งขัน
(1) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
• การจ�ำหน่ายอุปกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทียมดีทีวี
ปัจจุบันในตลาดมีอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์หลากหลาย
รูปแบบ เช่น จานรับสัญญาณผ่านดาวเทียม เคเบิลท้อง
ถิ่น และเสาอากาศแบบดิจิตอลทีวี จึงมีการแข่งขันที่สูง
โดยเฉพาะทางด้ า นราคา ช่ อ งรายการ รวมทั้ ง มี จ าน
รั บ สั ญ ญาณดาวเที ย มรุ ่ น ใหม่ ๆ และกล่ อ งรั บ สั ญ ญาณ
ทีวีดิจิตอล ออกมาแข่งขันในราคาที่ถูกลงเป็นอันมาก หรือ

มีคู่แข่งโดยอ้อมอย่างเช่น กล่อง AIS PLAYBOX – AIS Fibre
ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวรองรับสัญญาณจาก internet และ
ผ่าน Routers
• บริ ก ารให้ ค� ำ ปรึ ก ษาและติ ด ตั้ ง ระบบส� ำ หรั บ เครื อ ข่ า ย
บรอดแบนด์แบบครบวงจร (System Integration)
บริการส�ำหรับเครือข่ายบรอดแบนด์นั้น เป็นบริการที่มีผู้ให้
บริการหลายราย ซึ่งแต่ละรายจะมีความช�ำนาญในเทคนิค
เฉพาะด้าน ส�ำหรับดีทวี จี ะเน้นเทคโนโลยีในการส่งไฟล์ขนาด
ใหญ่ในรูปแบบของ IP File Transfer เป็นหลัก โดยเฉพาะแบบ
บรอดแบนด์ผา่ นเครือข่ายดาวเทียม หรือผ่านบริการไอพีสตาร์
โดยจะเน้ น ไปที่ ก ารให้ บ ริ ก ารส่ ง ข้ อ มู ล เพื่ อ การศึ ก ษา
อบรมภายในองค์กร บริการส�ำหรับเครือข่ายทีวีภายในนั้น
เป็นบริการที่มีคู่แข่งขันในตลาดทั้งแบบให้บริการช่องทีวี
ผ่านดาวเทียมเช่นเดียวกับดีทวี ี และแบบทีใ่ ห้บริการผ่านทาง
เครือข่ายเคเบิลทีวี โดยดีทวี จี ะเน้นเจาะกลุม่ อาคารสร้างใหม่
โดยเฉพาะอาคารคอนโดมิเนียมที่เกิดขึ้นจ�ำนวนมาก ดีทีวี
จะเน้นจุดแข็งด้วยการน�ำเสนอและติดตัง้ เครือข่ายทีวภี ายใน
อาคารของลูกค้าด้วยกล่อง HDTV Box ที่ให้คุณภาพในการ
รับชมรายการทีวีที่คมชัดกว่ากล่องดาวเทียมปกติ นอกจาก
นี้ ดีทีวีได้มีการเจาะกลุ่มผู้ให้บริการเคเบิลท้องถิ่น เพื่อขาย
ชุดอุปกรณ์ DTV-IP GATEWAY Box เพื่อใช้งานในการ
เปลี่ยนโครงข่ายเคเบิลทีวีเดิมจากระบบอนาล็อกเป็นแบบ
ระบบดิจิตอล
• บริการแพลทฟอร์ม
ดี ที วี ยั ง คงให้ บ ริ ก ารกั บ ลู ก ค้ า กลุ ่ ม เดิ ม สร้ า งรายได้ จ าก
อุปกรณ์เดิมที่มีอยู่โดยไม่ได้มีการขยายฐานลูกค้าออกไป
มากนัก เนื่องจากการให้บริการแพลทฟอร์มนี้เป็นบริการ
ที่แพร่หลายและลงทุนไม่สูง ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการ
เลือกลงทุนเองหรือท�ำเองได้
(2) การตลาดและการขาย
การตลาดและการขายแบ่งตามประเภทการให้บริการออกเป็น
2 กลุ่มบริการ คือ
1. กลุ่มที่ท�ำการขายตรง (Direct Sales) - คือ กลุ่มบริการ System
Integration ซึ่งเน้นไปที่การติดต่อโดยตรงเพื่ออธิบายสินค้า
รับทราบความต้องการของลูกค้า การสาธิตสินค้า หรือการ
ออกแบบการวางระบบเครือข่ายทีวีภายในอาคาร อาทิเช่น
โรงแรม คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นต์ ซึ่งกลุ่มลูกค้ามักจะเป็น
องค์ ก ร โดยลู ก ค้ า กลุ ่ ม นี้ จ ะไม่ ค ่ อ ยมี ก ารใช้ สื่ อ โฆษณา
แบบ Mass Media มากนัก จะมุ่งเน้นการจัดสัมมนาเพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ และโซลูชั่นส์
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2. กลุม่ ทีท่ ำ� การขายผ่านตัวแทนจ�ำหน่าย – คือ กลุม่ ทีก่ ระจายสินค้า
แบบชุดอุปกรณ์ผ่านตัวแทนจ�ำหน่ายเป็นหลัก คือ บริการดีทีวี
จะท�ำการตลาดโดยมีสอื่ สนับสนุนการขาย ณ พืน้ ทีใ่ ดพืน้ ทีห่ นึง่
เป็นหลัก และการจัดสัมมนาอบรม กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม
คอนโดมิเนียม อพาร์เม้นต์ และผูป้ ระกอบการเคเบิลทีวี เป็นต้น
พร้ อ มน� ำ เสนอสิ น ค้ า หรื อ รายการส่ ง เสริ ม การขายใหม่ ๆ
โดยผ่านช่องทางการตลาดโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติง้ นอกจากนัน้
จะมีสื่อ Mass Media เสริมเป็นครั้งคราว รวมทั้งจะมีระบบ
Incentive ส�ำหรับรายที่มียอดสั่งซื้อสูง แต่ทั้งนี้ในปัจจุบัน
จะมุ่งเน้นท�ำการขาย และการตลาดผ่านระบบโซลูชั่นส์รองรับ
ธุรกิจโรงแรม คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นต์ และ บริการ System
Integration ในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น
ลักษณะลูกค้าและความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับดีทีวี
• การจ�ำหน่ายอุปกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทียมดีทวี ี - กลุม่ ลูกค้า
คือ ตัวแทนจ�ำหน่ายจานรับสัญญาณดาวเทียม หรือร้านจ�ำหน่าย
เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้งช่องทาง Modern Trade กับกลุ่มผู้ใช้
บริการที่เป็น End User หรืออาคาร องค์กรต่างๆ อยู่ทั่วประเทศ
ความสัมพันธ์จะเป็นในรูปของการให้บริการ การสนับสนุน
ด้านการตลาด การดูแลให้ค�ำแนะน�ำทางเทคนิค และ Logistic
รวมทั้งการบริการเปลี่ยน หรือซ่อมอุปกรณ์ที่มีปัญหาหลังจาก
ลูกค้าได้ซื้อสินค้าบริการไปแล้ว
• บริการ System Integration และ Platform ต่างๆ - กลุ่มลูกค้า
ได้แก่ องค์กรหรือหน่วยงานทั้งของภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ
และเอกชนที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ หรือสถาบัน ธุรกิจ
ขายตรง ที่มีการจัดการประชุมอบรม หรือสัมมนาภายในองค์กร
อยู่เป็นประจ�ำ ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
การท่องเที่ยวหรือโรงแรม เป็นต้น รวมถึงกลุ่มลูกค้านิติบุคคล
ตามอาคาร อาทิเช่น คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นต์ และโรงแรม
ที่มีความต้องการการติดตั้งพร้อมวางระบบทีวีภายในอาคาร
ทั้งที่เป็นแบบผ่านทีวีดาวเทียม หรือไอพีทีวี โดยวางแผนการ
ตลาดมุ่งเน้นเรื่องบริการ system Integrated (SI) เพื่อตอบ
โจทย์กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นต์
เพื่ อ บริ ห ารจั ด การต้ น ทุ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด และสร้ า ง
ประสิทธิผลอย่างคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่าง
ลูกค้า (SI) เป็นลักษณะแบบผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการ เน้นการ
ขายน�ำเสนอตรงในลักษณะขายระบบแบบงานโครงการ และ
บริการเสริมอื่นๆ โดยมีสัญญาเป็นรายปี
สิทธิและข้อจ�ำกัดในการประกอบธุรกิจ
• สิ ท ธิ ใ ห้ ด� ำ เนิ น การเป็ น ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต ส� ำ หรั บ ใบ
อนุญาตประเภทการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง - ดีทีวี
ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตจาก กสทช. เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต
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แบบที่หนึ่ง เป็นเวลา 5 ปีนับจากวันที่ 18 ตุลาคม 2552 สิ้นสุด
วันที่ 17 ตุลาคม 2557 โดยทางดีทีวีได้มีการยื่นต่อใบอนุญาต
ประเภทการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบทีห่ นึง่ เพือ่ ความต่อเนือ่ ง
ในการให้บริการ ซึ่งการต่อใบอนุญาตแต่ละครั้งจะมีอายุของ
ใบอนุญาตคราวละ 5 ปี โดยดีทีวีได้รับอนุญาตต่อไปอีก 5 ปี
นับแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2557 สิ้นสุดวันที่ 17 ตุลาคม 2562
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และหากผู้ได้รับอนุญาตมิได้กระท�ำการที่
ขัดต่อเงื่อนไขในใบอนุญาต โดยผิดในลักษณะที่ส�ำคัญหรือ
ร้ายแรง กสทช.จะต่อใบอนุญาตให้ทันที
• สิทธิให้ด�ำเนินการให้บริการทางด้านทีวีดาวเทียม ส�ำหรับใบ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพือ่ ให้บริการ
โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ - ดีทีวีได้รับใบอนุญาตจาก
กสทช. เพื่อให้บริการโครงข่ายการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ระดับชาติ เป็นเวลา 15 ปี นับจากวันที่
21 มกราคม 2556 สิ้นสุดวันที่ 20 มกราคม 2571
• สิทธิให้ด�ำเนินการให้บริการทางด้านทีวีดาวเทียม ส�ำหรับใบ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพือ่ ให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช่องรายการ - ดีทีวีได้รับใบอนุญาต
จาก กสทช. เพือ่ ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช่องรายการ
ซึ่งประกอบด้วยใบอนุญาต ดังต่อไปนี้
1. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพือ่ ให้
บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช่องรายการ D-Channel
เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่ 28 มกราคม 2559 สิ้นสุดวันที่
27 มกราคม 2564
2. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช่องรายการ TV Lao
เป็นเวลา 2 ปี นับจากวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 สิ้นสุดวัน
ที่ 23 พฤศจิกายน 2560
3. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช่องรายการ Lao Star
เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่ 28 มกราคม 2559 สิ้นสุดวันที่
27 มกราคม 2564
4. ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การกระจายเสี ย งหรื อ โทรทั ศ น์
เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช่องรายการ Lao
PSTV เป็นเวลา 2 ปี นับจากวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 สิ้นสุด
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
5. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช่องรายการ LNTV3
เป็นเวลา 2 ปี นับจากวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 สิ้นสุดวันที่
12 กรกฎาคม 2561
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6. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช่องรายการ Bayon TV
เป็นเวลา 2 ปี นับจากวันที่ 9 มีนาคม 2559 สิ้นสุดวันที่
8 มีนาคม 2561
7. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช่องรายการ TVK เป็น
เวลา 2 ปี นับจากวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 สิ้นสุดวันที่
12 กรกฎาคม 2561

(2) บริการให้เช่าช่องสัญญาณเพือ่ แพร่ภาพโทรทัศน์และวิทยุ
ผ่านดาวเทียมในประเทศกัมพูชา

2.5 การจ�ำหน่ายชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมในประเทศ
กัมพูชา และบริการทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง ด�ำเนินการโดย บริษทั แคมโบเดียน
ดีทวี ี เน็ตเวิรค์ จ�ำกัด (ซีดเี อ็น)

1. รายได้จากการช�ำระค่าบริการแบบครั้งต่อครั้ง จากการเช่าซื้อ
ช่องสัญญาณดาวเทียมเพื่อออกอากาศเป็นรายครั้ง อาทิเช่น
การถ่ายทอดสดรายการต่างๆ
2. รายได้แบบรายเดือน เป็นรายได้จากค่าบริการตามสัญญาให้
เช่าใช้ชอ่ งสัญญาณดาวเทียมแบบรายเดือนต่อเนือ่ ง ท�ำสัญญา
ระยะยาวเป็นรายปี
แผนงานการให้บริการในอนาคต

ซีดเี อ็นประกอบธุรกิจจัดจ�ำหน่ายชุดอุปกรณ์รบั สัญญาณดาวเทียม
และให้บริการแพลทฟอร์มโทรทัศน์และเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม
แก่ลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในประเทศ
กัมพูชา
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
(1) การจ�ำหน่ายชุดอุปกรณ์รับช่องรายการโทรทัศน์และวิทยุ
ผ่านสัญญาณดาวเทียม
ลักษณะผลิตภัณฑ์
ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วยจานดาวเทียม
และเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเคยู-แบนด์ เพื่อรับสัญญาณ
ดาวเที ย มไทยคม 4 เคยู - แบนด์ โดยจ� ำ หน่ า ยทั้ ง แบบครบชุ ด
(Full Set) และเฉพาะกล่อง (IRD Box) การรับชมโทรทัศน์ผ่าน
จานรับสัญญาณดาวเทียมจะท�ำให้สามารถรับชมรายการโทรทัศน์
ของประเทศกัมพูชาได้ชดั เจน โดยสามารถรับชมช่องรายการฟรีทวี ี
ของประเทศกัมพูชาได้ครบทุกช่อง รวมทั้งช่องสาระและบันเทิง
อื่นๆ ที่มีเฉพาะบนแพลทฟอร์มผ่านดาวเทียม ซีดีเอ็นจ�ำหน่าย
ชุดอุปกรณ์รบั สัญญาณดาวเทียมผ่านตัวแทนซึง่ มีชอ่ งทางกระจาย
สินค้าครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศกัมพูชา ตามร้านที่ให้บริการ
ติดตัง้ จานดาวเทียม ร้านขายเครือ่ งใช้ไฟฟ้า รวมถึงห้างสรรพสินค้า
ลักษณะรายได้
1. รายได้จากการจ�ำหน่ายชุดอุปกรณ์รบั สัญญาณดาวเทียมซีดเี อ็น
แบบครบชุด (Full Set) และแบบเฉพาะกล่อง (IRD Box)
2. รายได้ จ ากการจ� ำ หน่ า ยอุ ป กรณ์ เ สริ ม หรื อ อะไหล่ ซี ดี เ อ็ น
เช่น Remote Control และ LNB เป็นต้น

ลักษณะการให้บริการ
บริการให้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ส�ำหรับการแพร่ภาพโทรทัศน์
หรือวิทยุผ่านดาวเทียมไทยคม โดยให้บริการกับผู้ประกอบการ
โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมในประเทศกัมพูชา เพือ่ รับชมสัญญาณภาพ
ทัง้ ระบบความคมชัดปกติ (SD) และ และระบบความคมชัดสูง (HD)
ลักษณะรายได้

ซีดีเอ็นยังคงเน้นการจ�ำหน่ายชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม
ซึ่งช่วยให้ผู้ชมสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้อย่างชัดเจนทุก
ช่องรายการ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ทั้งลูกค้าในกลุ่มเมืองและชนบท
ซึง่ ซีดเี อ็นได้เพิม่ ช่องรายการทีน่ า่ สนใจและมีความโดดเด่นมากขึน้
เช่น ข่าว สารคดี ภาพยนตร์ การ์ตูน เพลง และรายการอื่นๆ อีก
หลายรายการ ซีดีเอ็นเป็นผู้ให้บริการรายแรกในประเทศกัมพูชา
ที่ อ อกอากาศระบบภาพความคมชั ด สู ง (HD) ตั้ ง แต่ ป ี 2556
นอกจากนี้ ในปี 2560 ยังเตรียมด�ำเนินการออกอากาศบนดาวเทียม
ดวงใหม่ไทยคม 8 เพื่อขยายพื้นที่ในการรับชมให้ครอบคลุมทั่ว
ทั้งประเทศ และสามารถรับชมได้ในทั้งในประเทศไทยลาว และ
เวียดนาม เพิ่มขึ้น เพื่อตอบรับกับนโยบาย AEC ท�ำให้สามารถ
ขยายการท�ำธุรกิจไปในประเทศดังกล่าวได้เพิ่มขึ้น
การตลาดและการแข่งขัน
(1) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
• การจ�ำหน่ายอุปกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทียม - ปัจจุบัน
ในตลาดมีอปุ กรณ์รบั สัญญาณโทรทัศน์หลากหลายรูปแบบ เช่น
จานรับสัญญาณผ่านดาวเทียม เคเบิลท้องถิ่น และเสาอากาศ
ทั้ ง แบบอนาล็ อ กและดิ จิ ต อล ท� ำ ให้ ต ลาดมี ก ารแข่ ง ขั น ที่
ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะการแข่งขันทางด้านราคาและช่องรายการ
ท�ำให้ซีดีเอ็นต้องปรับตัวให้อยู่ในสภาวะผู้น�ำของตลาดอยู่เสมอ
โดยในปี 2559 ทีผ่ า่ นมา ซีดเี อ็นได้ทำ� การเพิม่ ช่องออกอากาศใน
ระบบความคมชัดสูง (HD) รวมเป็นจ�ำนวน 4 ช่อง (Hang Mea,
Raksamay, PNNTV, Bayon HD) และเพิ่มช่องออกอากาศ
ยอดนิยม CTN และ MyTV พร้อมกันนี้ทางบริษัทยังได้พัฒนา
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ระบบ CA (Conditional Access) และเปิดใช้งานเพื่อเป็นการ
ป้องกันการลักลอบรับชมสัญญาณจากกล่องที่ไม่ได้ผ่านการ
จัดจ�ำหน่ายที่ถูกต้องจากทางบริษัท
• บริการให้เช่าช่องสัญญาณ – ซีดเี อ็นได้ทำ� การปรับเปลีย่ นระบบ
ออกอากาศจาก DVB-S1 MPEG 2 เป็น DVB-S2 MPEG 4
เพื่อให้สามารถรองรับการจ�ำนวนช่องโทรทัศน์ที่มีการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของ
การใช้งานช่องสัญญาณทีอ่ อกอากาศแบบความคมชัดสูง (HD)
ทีม่ ากทีส่ ดุ ซึง่ เป็นจุดขายหลักของซีดเี อ็น โดยยังไม่มผี ใู้ ห้บริการ
รายอื่นสามารถให้บริการได้
(2) การตลาดและการขาย
การตลาดและการขายแบ่งตามประเภทการให้บริการออกเป็น
2 กลุ่มบริการ คือ
• กลุ่มจ�ำหน่ายชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม – ซีดีเอ็นยังคง
ท�ำการจ�ำหน่ายผ่านตัวแทนจ�ำหน่ายหลักเพื่อกระจายสินค้า
ผ่านช่องทางจัดจ�ำหน่ายไปยังร้านค้าในแต่ละจังหวัด โดยแต่ละ
พื้นที่มีทีมติดตั้งและสนับสนุน ซึ่งซีดีเอ็นจะช่วยตัวแทนในการ
ท�ำการตลาดและโปรโมชั่นควบคู่กันไป โดยในปี 2559 ได้มี
การเพิ่มจ�ำนวนร้านค้าที่จัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นอีก 2
แห่ง เป็น 28 ร้านค้าทั่วประเทศ เพื่อให้ครอบคลุมการขยายตัว
ของยอดขายพี่เพิ่มมากขึ้น
• กลุ่มบริการให้เช่าช่องสัญญาณ - ซีดีเอ็นเน้นการเข้าไปติดต่อ
กับผู้ให้บริการโทรทัศน์โดยตรง ทั้งในส่วนของสถานีโทรทัศน์
ผู้ให้บริการเคเบิลท้องถิ่น รวมถึงผู้ผลิตสื่อรายใหม่ที่ต้องการ
ท�ำรายการเพือ่ ออกอากาศบนแพลทฟอร์มโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม
ในประเทศกัมพูชา
ลักษณะลูกค้าและความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับซีดีเอ็น
• การจ�ำหน่ายอุปกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทียม - กลุ่มลูกค้า
ได้ แ ก่ ตั ว แทนจ� ำ หน่ า ยเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า หรื อ จานดาวเที ย ม
ห้างสรรพสินค้า รวมถึงกลุ่มผู้ใช้บริการที่เป็น End User
• การให้บริการให้เช่าช่องสัญญาณ - กลุม่ ลูกค้า คือ ผูป้ ระกอบการ
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในประเทศกัมพูชา

3. ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ
บริษทั มีการให้บริการธุรกิจโทรศัพท์ผา่ นการลงทุนใน บริษทั เชนนิงตัน
อินเวสเม้นท์ส พีทีอี ลิมิเต็ด (เชน) ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์
ซึง่ ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุน้ ในบริษทั อืน่ (Holding Company)
ปัจจุบันมีกิจการในเครือ 1 บริษัท คือ บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ำกัด
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บริษทั ลาว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ จ�ำกัด (แอลทีซ)ี
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ลักษณะบริการ
แอลทีซไี ด้รบั สิทธิในการให้บริการด้านโทรคมนาคมในประเทศลาว
เพื่อด�ำเนินกิจการโทรคมนาคม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
• โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Digital Phone Service (GSM 900/1800/
WCDMA 2100, LTE 1800 MHz))
• โทรศัพท์โครงข่ายพื้นฐาน (Public Switched Telephone
Network (PSTN))
• บริการโทรศัพท์พื้นฐานไร้สายระบบ (Fixed Wireless Local
Loop – GSM)
• บริการอินเทอร์เน็ต (Fixed Broadband internet, ADSL and
FTTH) บริการสายวงจรเช่า (Leased Line service) และ Mobile
Broadband (Internet SIM card, MBB ในบริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ทั้งแบบรายเดือน และแบบเติมเงิน)
• บริการโทรข้ามแดนอัตโนมัติ (International Roaming Service)
• บริการเสริม (Value-added service) ส�ำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่
ลักษณะรายได้
• ค่าบริการโทรศัพท์ภายในประเทศและต่างประเทศ
• ค่าเช่าบริการเลขหมายต่อเดือน
• ค่าขายเครื่องรับโทรศัพท์พื้นฐานไร้สายระบบ (Fixed Wireless
Local Loop – GSM) และซิมการ์ด
• ค่าบริการรายเดือนอินเทอร์เน็ต ค่าบริการสายวงจรเช่า
• ค่าบริการโทรข้ามแดนอัตโนมัติ (IR): International Roaming
และค่าส่วนแบ่งต่างประเทศ (IC): Interconnection Charge
และภายในประเทศ
• ค่าบริการส�ำหรับบริการเสริม (Value-added service)
การตลาดและการแข่งขัน
(1) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ปัจจุบัน ประเทศลาวมีผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน 3 รายคือ
แอลทีซี, ETL และ UNITEL และมีผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
4 รายคือ แอลทีซี, ETL, BEELINE และ UNITEL โดยแอลทีซี
มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1, UNITEL เป็นอันดับ 2, ETL
เป็นอันดับ 3 และ BEELINE เป็นอันดับที่ 4 โดยที่ ETL ซึ่งเดิมเป็น
หน่ ว ยงานของรั ฐ บาลถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 100 แต่ ใ นไตรมาสที่ 4
ของปี 2559 ได้มกี ารประกาศร่วมทุนกับกลุม่ บริษทั จากประเทศจีน
(Jiafu Holdings Limited) โดยผูถ้ อื หุน้ รายใหม่ถอื หุน้ ในสัดส่วนร้อย
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ละ 51 ส่วนรัฐบาลลาวถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ส่วน UNITEL
เป็ น บริ ษั ท ร่ ว มทุ น ระหว่ า งรั ฐ บาลลาวกั บ บริ ษั ท จากประเทศ
เวียดนาม (Viettel) ส่วน BEELINE เป็นบริษัทเอกชน ซึ่งผู้ถือหุ้น
เป็ น กลุ ่ ม บริ ษั ท จากประเทศรั ส เซี ย (VIMPELCOM) ส� ำ หรั บ
บริการอินเทอร์เน็ตมีผใู้ ห้บริการหลักอยูด่ ว้ ยกัน 6 ราย ได้แก่ แอลทีซ,ี
ETL, Planet Online, UNITEL, BEEINE และ Sky Telecom
ซื่งแอลทีซีมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 50.0
ระบบโทรคมนาคมในประเทศลาวได้มกี ารพัฒนาอย่างมากในช่วงปี
ที่ผ่านมา ซึ่งเทคโนโลยีที่ได้น�ำเข้ามาใช้เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ตามแนวโน้ ม ของการพั ฒ นาเทคโนโลยี ท างด้ า นโทรคมนาคม
ของตลาดโลก แอลที ซี ได้ให้บริก ารโทรศัพ ท์เคลื่อ นที่ในระบบ
3G เป็นรายแรกของประเทศลาว และมีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่
ในทุกจังหวัด และได้มีการปรับปรุงการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในระบบ 3G อย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะการให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต
บนระบบมือถือ (Mobile Broadband) ได้มีการเติบโตอย่างมี
นัยส�ำคัญ ในปี 2559 ทางแอลทีซไี ด้มกี ารปรับปรุงระบบ Data Core
Network และได้มกี ารขยายการให้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีใ่ นระบบ
4G ในเมืองหลักและเมืองเศรษฐกิจ โดยในปี 2559 มีสถานีรับส่ง
สัญญาณโทรศัพท์เคลือ่ นที่ 3G ทัง้ หมด 1,792 สถานี และบริการ 4G
ทัง้ หมด 377 สถานี ส่วนผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีอ่ ย่าง UNITEL
ก็ได้เปิดให้บริการ 4G ตามหลังทางด้านแอลทีซี ในนครหลวง
เวียงจันทน์และเมืองเศรษฐกิจ ส่วนผูใ้ ห้บริการอีกสองราย ETL และ
BEELINE ได้เปิดให้บริการเฉพาะแต่ 3G เท่านั้น
แอลทีซมี ผี ใู้ ช้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีแ่ บบรายเดือนและแบบเติมเงิน
ทั้งหมดจ�ำนวน 1,556,416 ราย (แหล่งข้อมูลจากภายในแอลทีซี
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559)
ในขณะเดี ย วกั น บริ ก ารโทรศั พ ท์ พื้ น ฐานไร้ ส ายระบบ (Fixed
Wireless Local Loop – GSM) ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาเพื่อ
ให้ใช้งานบนเครือข่ายเดียวกับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ แต่ได้มี
การแยกและจั ด สรร prefix number และ numbering plan
ที่แตกต่างกัน และมีการจ�ำกัดพื้นที่การให้บริการตาม numbering
plan ของแต่ละจังหวัดให้สามารถใช้ได้ในเฉพาะพื้นที่ให้บริการ
ของจังหวัดนั้นๆ โดยการก�ำหนดควบคุมของกระทรวงไปรษณีย์
โทรคมนาคม และการสื่ อ สาร ประกอบกั บ มี อั ต ราค่ า บริ ก าร
การโทรต่อนาทีที่ต�่ำกว่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งระบบแบบ
รายเดือน และแบบเติมเงิน พร้อมกันนั้นเครื่องโทรศัพท์ที่น�ำเข้า
มาท�ำตลาดของผู้ให้บริการมีราคาที่ไม่แพงสมเหตุสมผล จึงท�ำให้
ลูกค้าที่ต้องการใช้บริการเฉพาะการโทรเพียงอย่างเดียว จะนิยม
ในการใช้บริการนี้มากกว่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยเฉพาะ
กลุ่มลูกค้าในเขตต่างจังหวัด โดยมีลูกค้า ณ สิ้นปี 2559 จ�ำนวน
532,316 ราย

ส่วนบริการอินเทอร์เน็ต:- Mobile broadband - Internet SIM Card
ซึ่งให้บริการเฉพาะดาต้าเท่านั้น ได้เป็นที่นิยมจากลูกค้าอย่างมาก
ในปี 2559 มีตัวเลขของจ�ำนวนลูกค้าและรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส�ำคัญ โดยมีจ�ำนวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตซิมการ์ดทั้งหมด
886,567 ราย
โดยรวมแล้ ว การให้ บ ริ ก ารแบบไร้ ส าย (Wireless Services)
ซึ่งประกอบไปด้วยบริการ
• โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Digital Phone Service )
• บริการโทรศัพท์พื้นฐานไร้สายระบบ (Fixed Wireless Local
Loop – GSM)
• การบริการอินเทอร์เน็ต Mobile Broadband - Internet SIM
Card
เฉพาะแอลทีซจี ะมีจำ� นวนผูใ้ ช้บริการทัง้ หมดเท่ากับ 2,975,299 ราย
(แหล่งข้อมูลจากภายในแอลทีซี ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559)
กระทรวงไปรษณีย์ โทรคมนาคม และการสื่อสาร ของประเทศลาว
ยั ง คงควบคุ ม ราคาการให้ บ ริ ก ารทางด้ า นโทรคมนาคม และ
ไม่ อ นุ ญ าตให้ ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารทุ ก รายท� ำ แผนส่ ง เสริ ม การขายแบบ
ลดราคาและให้ มู ล ค่ า ในการโทรฟรี แต่ มี ก ารยื ด หยุ ่ น ในการ
ท�ำแผนส่งเสริมการขายโดยก�ำหนดให้ลดราคาค่าบริการไม่ต�่ำกว่า
ครึ่ ง หนึ่ ง ของราคามาตรฐานและสามารถท� ำ ได้ ไม่ เ กิน ครั้ง ละ
7 วัน สะสมไม่เกิน 90 วันต่อปี และก�ำหนดให้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์
เคลือ่ นทีแ่ บบเติมเงินของทุกผูใ้ ห้บริการทุกรายต้องมีการลงทะเบียน
จึงสามารถที่จะใช้บริการได้ และทางรัฐบาลให้ความส�ำคัญในการ
แข่งขันทางด้านคุณภาพของการบริการเพือ่ ผลประโยชน์ตอ่ ผูบ้ ริโภค
แอลทีซียังคงรักษาระดับรายได้ต่อผู้ให้บริการ (ARPU) โดยเฉพาะ
ในส่ ว นของบริ ก าร Non-Voice ได้ มี ก ารเติ บ โตสู ง ขึ้ น อย่ า ง
ต่อเนื่องในปี 2559 โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 44.5 ของรายรับรวม
ทั้งหมด ลูกค้ารวมของตลาดส�ำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และ
บริการโทรศัพท์พื้นฐานแบบไร้สายมีประมาณ 4.5 ล้านเลขหมาย
(นับเฉพาะส่วนลูกค้าทีม่ กี ารใช้งานและสร้างรายได้) โดยรวมลูกค้า
ยังเป็นแบบระบบเติมเงินมากกว่าร้อยละ 94 ของลูกค้าโทรศัพท์
เคลื่อนที่ทั้งหมด
(2) การตลาดและการขาย
แอลที ซี ไ ด้ เ ตรี ย มการเพื่ อ รองรั บ การแข่ ง ขั น ที่ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า ง
ต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการขยายโครงข่ายอย่างเหมาะสมเพื่อขยาย
พืน้ ทีแ่ ละโครงข่ายให้บริการให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศ และมุง่ เน้นการ
ให้ บ ริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพและการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ ตั ว แทน
จ�ำหน่าย (Partner Relationship Management) และลูกค้าสัมพันธ์
(Customer Relation Management) ประกอบกับการบริหารจัดการ
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ช่องทางจัดจ�ำหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ขยายหน่วยงานบริการ
ลูกค้า (Customer Service and Call Center) เพือ่ รองรับการขยายตัว
ของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละบริการ
แอลทีซีได้เน้นการแบ่ง segmentation ของแต่ละบริการให้มี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมี MPHONE เป็นแบรนด์หลักส�ำหรับ
บริ ก ารโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ โดยการท� ำ ตลาดแบบเจาะจงพื้ น ที่
(Localize Marketing) น�ำเสนอบริการตาม Lifestyle ของแต่ละ
กลุ่มลูกค้า เจาะตลาดกลุ่มลูกค้าใหม่ เช่น กลุ่มเด็กที่อายุต�่ำกว่า
14 ปีลงมา และกลุ่มลูกค้าระดับองค์กรให้มากขึ้น นอกจากนั้น
ยังให้ความส�ำคัญในการการท�ำตลาดส�ำหรับการให้บริการด้าน
DATA โดยบริการอินเทอร์เน็ตได้มีการปรับปรุงระบบเครือข่าย
ให้มีประสิทธิภาพสูงเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าระดับองค์กรที่มีความ
ต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยระบบสายเช่า (Leased
line) และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสายเคเบิลใยแก้ว (Fiber
transmission to Home – FTTH) การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบ
ทางผ่าน (IP-Transit) และการให้บริการโทรคมนาคมแบบครบวงจร
(Total Telecommunication Solutions) รวมทั้งการรวมและเชื่อม
โยงการบริการแต่ละอย่างเข้าด้วยกัน (Service Convergence) เพือ่
ยกระดับการให้บริการและตรงตามความต้องการของลูกค้า
นอกจากนัน้ แอลทีซยี งั มีการด�ำเนินการและพัฒนาระบบสนับสนุน
การให้บริการ (Business Support System) เพื่อการให้บริการ
แก่ลูกค้ามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีการตั้งหน่วยงาน Network
Operation Center (NOC) เพื่อติดตามและแก้ไขระบบเครือข่าย
ให้มีประสิทธิภาพในปี 2557 และด�ำเนินการตั้งหน่วยงาน Service
Operation Center (SOC) เพือ่ ติดตามและแก้ไขปัญหาการบริการ
ต่างๆ แก่ลูกค้าในแต่ละบริการ
(3) มาตรฐานสากลในด้านคุณภาพและความปลอดภัยของ
ข้อมูลข่าวสาร
แอลทีซีมีหน่วยงานควบคุมคุณภาพของเครือข่ายโดยเฉพาะเพื่อ
ตรวจสอบเครือข่ายให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างสม�่ำเสมอ
เพื่อรักษาต�ำแหน่งผู้น�ำในตลาดและเพื่อให้ได้การบริการและ
เครือข่ายที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล อีกทั้งสร้างความ
พึงพอใจและประทับใจต่อผูใ้ ช้บริการ นอกจากนัน้ แอลทีซยี งั ได้รบั
ใบรับรอง ISO มีรายละเอียดดังนี้
• ISO9001 ในปี 2549 ด้านการบริการลูกค้าโทรศัพท์เคลือ่ นทีเ่ ป็น
รายแรกและรายเดียวในประเทศลาว
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• ISO/IEC 27001: Information Security Management System
(ISMS) ในส่วนของ Telecommunications Network Monitoring
Services ในเดือนกันยายน ปี 2558 ซึ่งเป็นรายแรกและเพียง
รายเดียวในประเทศลาว
• ISO/IEC 27001: Information Security Management System
(ISMS) ในส่วนของ Mobile Operation & IT Department
ในเดือนกันยายน ปี 2559
(4) วัฒนธรรมองค์กร
ในปี 2559 แอลที ซี ไ ด้ เ ริ่ ม ด� ำ เนิ น การสร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก ร
ให้ เ ข้ ม แข็ ง และตระหนั ก ถึ ง การพั ฒ นาเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น ใน
องค์ประกอบด้านธุรกิจ พันธมิตร บุคลากร สังคมและสิ่งแวดล้อม
ผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น
ลักษณะของลูกค้าและความสัมพันธ์กับลูกค้า
ลูกค้าของแอลทีซีประกอบไปด้วยกลุ่มประชาชนทั่วไป องค์กร
ธุรกิจระหว่างประเทศ บริษัททั่ว ไป และองค์กรต่างๆ ของรัฐ และคู่
ร่วมธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยทางแอลทีซีได้ให้
ความส�ำคัญกับลูกค้า ทั้งในส่วนที่เป็นลูกค้ารายย่อยและลูกค้า
องค์กรรายใหญ่ โดยได้มกี ารสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าตามระบบ
Customer and Partner Relation Management อย่างต่อเนื่อง
สิทธิและข้อจ�ำกัดในการประกอบธุรกิจ
แอลที ซี เ ป็ น กิ จ การร่ ว มค้ า ซึ่ ง ตามสั ญ ญาร่ ว มทุ น เพื่ อ ด� ำ เนิ น
กิจการโทรคมนาคมในประเทศลาว โดยได้รับสิทธิให้บริการด้าน
โทรคมนาคมในประเทศลาวเป็นระยะเวลา 25 ปี ตั้งแต่ปี 2539
ถึงปี 2564 นอกจากนี้ ในไตรมาสทีส่ ามของปี 2558 ทางรัฐบาลลาว
และเชน ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนฉบับใหม่เพื่อต่อสัมปทาน
ต่อไปอีก 25 ปี โดยเริม่ จากปี 2565 ถึงปี 2589 ทัง้ นี้ เมือ่ ครบก�ำหนด
อายุสมั ปทานตามสัญญาร่วมทุนฉบับใหม่แล้ว เชนต้องโอนหุน้ ของ
แอลทีซี ให้แก่รัฐบาลของประเทศลาวโดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ
ในปี 2559 แอลทีซีได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผล
ประกอบการประจ�ำปี 2558 เป็นจ�ำนวน 22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
โดยตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา จนถึงสิ้นปี 2559 แอลทีซี
ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นทั้งหมดจ�ำนวน 193.5
ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ และช� ำ ระเต็ ม จ� ำ นวนโดยไม่ มี เ งิ น ปั น ผล
ค้างจ่าย ณ สิ้นปี 2559

ปัจจัยความเสีย่ ง

รายงานประจำ�ปี 2559
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คณะกรรมการบริษทั ตระหนักดีวา่ การด�ำเนินธุรกิจใดๆ ย่อมต้องเผชิญกับความเสีย่ งต่างๆ ทัง้ จากการเปลีย่ นแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง การเงิน การเปลีย่ นแปลงทางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ตลอดจนการเปลีย่ นแปลงสภาพอากาศของโลก สิง่ เหล่านี้ ล้วนแล้วแต่สามารถ
ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ปัจจุบัน บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลัก 3 ประเภท คือ (1) ธุรกิจดาวเทียมและ
บริการทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง (2) ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสือ่ และ (3) ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ โดยแต่ละสายธุรกิจย่อมมีปจั จัยความเสีย่ งทีแ่ ตกต่างกัน
ทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก
ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆ โดยคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงจะประเมินปัจจัยความเสี่ยง ทั้งที่เป็นความเสี่ยงทั่วไป และความเสี่ยงเฉพาะกิจการ โดยจะท�ำการประเมินความเสี่ยง
เป็นประจ�ำทุกไตรมาส และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาทบทวน และก�ำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยง
ส�ำหรับข้อมูลที่ได้แสดงต่อไปนี้ จะอธิบายถึงปัจจัยความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการ ฐานะทางการเงิน
ผลการด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงมาตรการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงของบริษัท

ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
1. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและการก�ำกับดูแลการด�ำเนินการเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิทธิ
ในการใช้งานวงโคจร และการอนุญาตให้ใช้สทิ ธิในการใช้งานวงโคจร
เมื่อบริษัทมีแผนงานในการจัดส่งดาวเทียมเพิ่มเติม บริษัทจะต้องจัดหาต�ำแหน่งวงโคจรส�ำหรับ
ดาวเทียมดังกล่าวตามกระบวนการของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International
Telecommunications Union หรือ ITU) ผ่านหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ (Administration)
อาทิเช่น การส่งเอกสารการจองต�ำแหน่งโคจร และการประสานงานความถี่ นอกจากนัน้ ยังจะต้อง
ได้รับการอนุญาตที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม เพื่อให้สามารถ
น�ำดาวเทียมมาให้บริการในวงโคจรได้
ในปัจจุบนั หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงฯ)
และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
ก�ำลังพิจารณาก�ำหนดนโยบายและกฎระเบียบในการก�ำกับดูแลการด�ำเนินการเพือ่ ให้ได้มาซึง่ สิทธิ
ในการใช้งานวงโคจร แต่เนื่องจากการสร้างดาวเทียมแต่ละดวงต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง
อย่างน้อยเป็นเวลา 2 - 3 ปี ซึง่ อาจท�ำให้ไม่สามารถตอบสนองแผนทางธุรกิจได้ภายในระยะเวลา
ทีก่ ำ� หนดไว้ จึงอาจมีบางกรณีทบี่ ริษัทมีความจ�ำเป็นจะต้องเริ่มด�ำเนินโครงการดาวเทียมไปก่อน
ในส่วนที่สามารถด�ำเนินการได้ เพื่อที่จะสามารถน�ำดาวเทียมขึ้นใช้งานได้ทันก�ำหนดเวลา
ตามแผนธุรกิจก่อนที่การประสานงานความถี่หรือการได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องต่างๆ จะแล้ว
เสร็จสมบูรณ์ โดยบริษัทจะท�ำการเจรจาเงื่อนไขสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างระมัดระวัง เพื่อลด
ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้จากกรณีการออกใบอนุญาตล่าช้า อาทิเช่น เงือ่ นไขในการส่งมอบงาน
ตารางเวลา การช�ำระค่าก่อสร้าง การขยายเวลาของสัญญา และเงื่อนไขการสิ้นสุดของสัญญา
เป็นต้น

ระยะการก่อสร้างดาวเทียม

2-3 ปี

และจากความเสีย่ งด้านกฎระเบียบและการก�ำกับดูแลการด�ำเนินการเพือ่ ให้ได้มาซึง่ สิทธิในการ
ใช้งานวงโคจร และการอนุญาตให้ใช้สทิ ธิในการใช้งานวงโคจรทีย่ งั ไม่มคี วามชัดเจน บริษทั จึงต้อง
มีการบริหารความเสี่ยงของการด�ำเนินโครงการ โดย (1) บริหารจัดการองค์ประกอบส�ำคัญ
ในการด�ำเนินโครงการดาวเทียมทุกองค์ประกอบร่วมกัน ทั้งการขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง (Regulation) การท�ำให้โครงการมีความคุ้มค่าในการลงทุน (Commercial) และการ
ด�ำเนินการทางเทคนิคต่างๆ ทั้งการออกแบบและการจัดสร้างดาวเทียม (Technical) อาทิเช่น
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การหาทางลดระยะเวลา หรือการหาทางเลือกอืน่ ๆ ของการด�ำเนินงาน
บางส่วน การให้ลกู ค้าจองช่องสัญญาณล่วงหน้าก่อนจัดส่งดาวเทียม
การเจรจา และหาแนวทางแก้ปญ
ั หาให้กบั ลูกค้ากรณีการด�ำเนินงาน
บางส่วนล่าช้า ฯลฯ และ (2) การท�ำความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ
กับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการท�ำ
โครงการดาวเทียม โดยมีเป้าหมายที่จะบริหารจัดการให้สามารถ
น�ำดาวเทียมขึ้นใช้งาน เพื่อให้สามารถส่งมอบการบริการแก่ลูกค้า
ได้ทันกับความต้องการใช้งานของลูกค้า

2. ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่ส�ำคัญจากผู้ประกอบการ
ธุรกิจดาวเทียมรายอื่น และผู้ประกอบธุรกิจด้านโครงข่าย
ภาคพืน้ ดิน
การแข่งขันของอุตสาหกรรมดาวเทียมทั่วโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นจาก
การเริ่มให้บริการของกลุ่มผู้ประกอบการดาวเทียมบรอดแบนด์
รายใหญ่ทมี่ เี ครือข่ายครอบคลุมทัว่ โลก และผูป้ ระกอบการดาวเทียม
แห่งชาติทตี่ อ้ งการรักษาฐานลูกค้าภายในประเทศของตน ซึง่ บริษทั
ต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการธุรกิจดาวเทียมรายอื่นโดยเฉพาะ
ในตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังแข่งขันกับผู้ด�ำเนินการ
ธุรกิจเครือข่ายภาคพื้นดินและเครือข่ายไร้สาย เช่น เคเบิลใยแก้ว
น�ำแสง DSL เครือข่าย WiMAX เครือข่าย 4G LTE เครือข่ายโทรทัศน์
ภาคพื้นดิน และเครือข่ายเคเบิลทีวี โดยทั่วไปแล้วการให้บริการ
โดยใช้เครือข่ายภาคพื้นดินในเขตชุมชนเมืองที่มีการพัฒนาและ
วางระบบเครือข่ายภาคพื้นดินแล้วนั้น จะมีค่าบริการที่ต�่ำกว่า
การให้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียม บริษัทจึงอาจประสบปัญหา
ในการรักษาฐานลูกค้าหรือการหาลูกค้าใหม่เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม
เพื่อบรรเทาความเสี่ยงจากการแข่งขันดังกล่าว บริษัทเน้นกลยุทธ์
การเป็นดาวเทียมที่ได้รับความนิยมสูงส�ำหรับการแพร่สัญญาณ
โทรทัศน์เพื่อดึงดูดลูกค้า การสร้างความแตกต่างโดยเน้นการให้
บริการแบบครบวงจรเพือ่ ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงการให้บริการของ
บริษัทได้อย่างสะดวก ตลอดจนการสร้างพันธมิตรกับผู้ด�ำเนินการ
ธุ ร กิ จ เครื อ ข่ า ยภาคพื้ น ดิ น และเครือข่ายไร้สายในการโปรโมท
บริ ก ารสื่ อ สารผ่ า นดาวเที ย มเพื่ อ ช่ ว ยเสริ ม การขยายเครื อ ข่ า ย
ภาคพื้นดินในการเชื่อมต่อเครือข่ายภาคพื้นดินในแต่ละภูมิภาค
รวมถึงการเป็นระบบส�ำรองของเครือข่ายภาคพื้นดิน

ความเสีย่ งในการดำ�เนินงาน
(Operational Risk)
1. ความเสีย่ งจากอายุการใช้งานของดาวเทียมสัน้ ลง
ปัจจุบันดาวเทียมส่วนใหญ่จะมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15 ปี
อย่ า งไรก็ ต าม ยั ง มี ป ั จ จั ย อื่ น ๆ ที่ มี ผ ลต่ อ อายุ ก ารใช้ ง านของ
ดาวเทียม เช่น คุณภาพของโครงสร้าง ความแข็งแกร่ง ความทนทาน
ของอุปกรณ์ต่างๆ จรวดที่ใช้ส่งดาวเทียม ประสิทธิภาพในการ
จัดส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร ตลอดจนปริมาณการใช้เชื้อเพลิง
ของดาวเทียมและทักษะความสามารถในการควบคุมดาวเทียม
ในสภาวการณ์ต่างๆ ดังนั้น บริษัทอาจสูญเสียลูกค้าและรายได้
หากดาวเทียมของบริษัทมีอายุการใช้งานสั้นกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้
และบริษทั ไม่สามารถจัดหาหรือส่งดาวเทียมดวงใหม่แทนได้ทนั เวลา
ดังนั้น วิศวกรดาวเทียมของบริษัทจะท�ำการประเมินอายุดาวเทียม
ที่เหลืออยู่ตลอดเวลา และถ้าดาวเทียมใกล้หมดอายุลง ก็จะแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณามาตรการป้องกันแก้ไข ทั้งโดย
การเช่าดาวเทียมจากผู้ประกอบการรายอื่นหรือพิจารณาลงทุน
สร้างดาวเทียมดวงใหม่เพือ่ ทดแทนดาวเทียมทีก่ ำ� ลังจะหมดอายุลง
นอกจากนี้ เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจในการจัดการความเสีย่ งจากการ
ที่อายุการใช้งานของดาวเทียมสั้นลง บริษัทได้ด�ำเนินการจัดการ
ด้านบุคลากร และกระบวนการปฏิบตั งิ าน ซึง่ การปฏิบตั งิ านควบคุม
ดาวเทียม ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความช�ำนาญ ในด้านการ
ควบคุมและปฏิบตั กิ าร ทีไ่ ด้รบั การอบรมและฝึกงานเป็นระยะเวลา
ประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปี เป็นอย่างน้อย เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงาน
มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม
เนือ่ งจากการปฏิบตั งิ านควบคุมดาวเทียมนัน้ ด�ำเนินการโดยมนุษย์
จึงมีความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดความผิดพลาดขึน้ ได้ ดังนัน้ เพือ่ หลีกเลีย่ ง
ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะการส่งสัญญาณติดต่อ
ขึ้นไปบนดาวเทียมเพื่อควบคุมการท�ำงานของดาวเทียม จึงต้องมี
ระบบการตรวจสอบความถูกต้องของค�ำสั่งก่อนที่จะมีการส่งค�ำสั่ง
ทุกครัง้ ทัง้ นี้ ในกรณีทเี่ กิดความผิดพลาดในการส่งค�ำสัง่ เพือ่ ควบคุม
ดาวเทียม บริษัทได้ก�ำหนดขั้นตอน และวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมไว้เป็นการล่วงหน้าแล้ว

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

2. ความเสีย่ งจากการทีด่ าวเทียมอาจเกิดความเสียหายหรือ
เกิดความบกพร่องในขณะทีอ่ ยูใ่ นวงโคจร (In-Orbit Failure)
ดาวเที ย มเป็ น งานสร้ า งทางวิ ศ วกรรมขั้ น สู ง และเมื่ อ มี ก ารส่ ง
ดาวเทียมเข้าสู่วงโคจรแล้ว ดาวเทียมอาจได้รับความเสียหาย
จากการขัดข้องของระบบการท�ำงานของดาวเทียม พายุสุริยะ หรือ
การชนกันระหว่างดาวเทียมกับวัตถุตา่ งๆ ในอวกาศ เป็นต้น ซึง่ อาจ
ส่งผลให้ดาวเทียมได้รับความเสียหาย ท�ำให้ความสามารถใน
การให้บริการถ่ายทอดสัญญาณลดลงชั่วคราวหรือถาวร หรือเกิด
ความเสียหายทัง้ หมด ซึง่ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการ
และอาจท�ำให้สูญเสียลูกค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือ สูญเสีย
โอกาสในการหาลูกค้าใหม่ในระหว่างการจัดหาดาวเทียมดวงใหม่
มาให้บริการแทน
อย่ า งไรก็ ต าม ผู ้ จั ด สร้ า งดาวเที ย มได้ อ อกแบบให้ ด าวเที ย มมี
คุ ณ ลั ก ษณะที่ ส ามารถทนทานต่ อ สภาพแวดล้ อ มบนอวกาศ
ที่เลวร้าย ซึ่งท�ำให้ดาวเทียมมีความน่าเชื่อถือ (Reliability) สูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากล บริษทั ได้จดั เตรียมแผนการเพือ่ รองรับผล
เสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ กับลูกค้า หากเกิดความเสียหายขัน้ รุนแรงขึน้
กับดาวเทียมดวงใดดวงหนึง่ จนหมดสภาพการใช้งาน โดยมีแผนทีจ่ ะ
ด�ำเนินการให้ผใู้ ช้บริการส่วนหนึง่ ย้ายมาใช้ชอ่ งสัญญาณทีย่ งั คงว่าง
อยู่บนดาวเทียมไทยคมที่เหลือ นอกจากนี้ บริษัทได้เจรจาร่วมกับ
ผู้ให้บริการรายอื่นถึงความเป็นไปได้ในการเช่าช่องสัญญาณจาก
ดาวเทียมอื่นชั่วคราว เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถโอนการใช้งาน
ไปได้ในระหว่างทีบ่ ริษทั เร่งด�ำเนินการสร้างดาวเทียมขึน้ เพือ่ ทดแทน
ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้ระยะเวลาประมาณ 24-30 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ขนาดและความซับซ้อนของดาวเทียม
บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับดาวเทียมขณะที่
อยู่ในวงโคจรค้างฟ้า ดังนั้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวที่อาจ
เกิดขึ้นบริษัทจึงได้จัดท�ำประกันภัยดาวเทียมเพื่อคุ้มครองความ
เสีย่ งภัยทุกชนิด (All Risks) โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ปัจจุบันคือ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
(กระทรวงฯ) และบริษัทเป็นผู้รับผลประโยชน์ร่วมกันในส่วนของ
ดาวเทียมไทยคมภายใต้สัญญาสัมปทาน กรมธรรม์ประกันภัย
ที่จัดท�ำขึ้นนั้นเป็นแบบ Full Coverage with Partial Loss ซึ่งเป็น
กรมธรรม์ปตี อ่ ปี กล่าวคือ บริษทั สามารถเรียกร้องค่าเสียหายในทันที
ที่ดาวเทียมได้รับความเสียหายเพียงบางส่วน ในการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนจากบริษทั ผูร้ บั ประกันภัย บริษทั จะต้องยืน่ หนังสือ
แจ้งความเสียหาย (Notice of Loss) และหนังสือพิสจู น์ความเสียหาย
(Proof of Loss) ให้บริษัทผู้รับประกันภัย และเมื่อบรรลุข้อตกลง
บริษัทจึงจะได้รับเงินค่าสินไหมทดแทน
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มู ล ค่ า ประกั น ภั ย ดั ง กล่ า วมี มู ล ค่ า เท่ า กั บ มู ล ค่ า ทางบั ญ ชี ข อง
ดาวเทียม ณ ระยะเวลาที่ท�ำประกันภัย อย่างไรก็ตาม มูลค่า
ประกันภัยดังกล่าวไม่ครอบคลุมผลเสียหายจากการสูญเสียรายได้
อันสืบเนื่องมาจากการเสียหายของดาวเทียม ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อผลประกอบการของบริษัท
อนึ่ง กรมธรรม์ประกันภัยของกิจการดาวเทียม จะไม่ครอบคลุม
เหตุการณ์ต่อไปนี้
1. ภาวะสงคราม การคุกคาม หรือการป้องกัน หรือการกระท�ำ
อันน�ำไปสูส่ งครามโดยรัฐบาล หรือการใช้กำ� ลังทางทหาร
2. อุปกรณ์ต่อต้านดาวเทียมหรืออุปกรณ์เกี่ยวข้องกับระเบิด
ปรมาณู หรือนิวเคลียร์
3. การก่อกบฏ การก่อความไม่สงบ การจลาจล การนัดหยุดงาน
การปฏิวตั ิ สงครามกลางเมือง การก่อการร้าย
4. การยึดทรัพย์โดยหน่วยงานรัฐบาล
5. ปฏิกิริยาตอบสนองของนิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสีของ
นิวเคลียร์ที่ตกค้าง โดยทางตรงหรือทางอ้อมอันท�ำให้เกิด
การสูญเสีย/เสียหายต่อดาวเทียม ยกเว้นกัมมันตภาพรังสี
ทีเ่ กิดขึน้ เองตามธรรมชาติ
6. คลืน่ กระแสไฟฟ้า หรือคลืน่ ความถีร่ บกวน
7. ความตัง้ ใจ หรือเจตนาในการกระท�ำของผูเ้ อาประกัน หรือ
ผู้มีอ�ำนาจในการกระท�ำ อันก่อให้เกิดการสูญเสียหรือ
เสียหายของดาวเทียม
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ความเสีย่ งอันเกีย่ วข้องกับการเงิน
(Financial Risk)
1. ความเสีย่ งจากการทีร่ ายได้หลักของบริษทั ขึน้ อยูก่ บั การ
ให้บริการแก่ลกู ค้าหลักเพียงน้อยราย
รายได้หลักของบริษัทขึ้นอยู่กับการให้บริการแก่ลูกค้าหลักเพียง
น้อยราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม
และการสือ่ สารโทรทัศน์ หากลูกค้าหลักรายใดรายหนึง่ ประสบปัญหา
ด้านการเงิน หรือได้รบั การติดต่อจากผูป้ ระกอบการดาวเทียมรายอืน่
ลูกค้าหลักรายดังกล่าวอาจยกเลิกสัญญา หรือไม่ต่อสัญญากับ
บริษัท ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อผลประกอบการ
ของบริษัท เนื่องจากบริษัทต้องใช้เวลาในการหาลูกค้ารายใหม่
มาทดแทน อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาลูกค้าหลักของบริษัทได้ช�ำระ
ค่าบริการอย่างสม�ำ่ เสมอ โดยเฉพาะลูกค้าด้านการสือ่ สารโทรทัศน์
เนื่ อ งมาจากลู ก ค้ า มี ค วามจ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ บ ริ ก ารช่ อ งสั ญ ญาณ
ดาวเทียมเพือ่ ออกอากาศรายการโทรทัศน์อย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนี้
การเปลีย่ นไปใช้ดาวเทียมดวงอืน่ จะท�ำให้มตี น้ ทุนและความยุง่ ยาก
ในการปรับเปลีย่ นแนวรับของจานดาวเทียม ซึง่ เป็นข้อจ�ำกัดประการ
ส�ำคัญหากลูกค้าจะเปลี่ยนไปใช้ดาวเทียมของผู้ให้บริการรายอื่น
เพือ่ ลดโอกาสทีจ่ ะเกิดความเสีย่ งดังกล่าว บริษทั ได้ลงนามในสัญญา
ให้บริการระยะยาวกับลูกค้าหลัก โดยเน้นคุณภาพการให้บริการทีด่ ี
รวมทั้งการน�ำเสนอรูปแบบบริการทางเทคนิคและทางธุรกิจที่มี
ความยืดหยุน่ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพือ่ ช่วยให้
ธุรกิจของลูกค้าเติบโต นอกจากนี้ บริษัทได้รักษาความสัมพันธ์ที่ดี
กับลูกค้าอย่างสม�่ำเสมอเพื่อสร้างความพึงพอใจและความร่วม
มืออันดีระหว่างกัน และได้ท�ำรายงานประเมินคุณภาพของลูกค้า
หลักอย่างสม�่ำเสมอ

การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนที่ส�ำคัญ ได้แก่
1. การเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจโลก
2. การเปลีย่ นแปลงนโยบายการเงิน การคลังทัง้ ของประเทศไทย
และต่างประเทศ
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการบริหารและป้องกันความเสี่ยง โดยจะ
พิจารณาจากฐานะสุทธิของรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
กล่าวคือ บริหารโครงสร้างรายได้และค่าใช้จา่ ยให้มคี วามสมดุลกัน
ในกรณีทเี่ กิดความไม่สมดุล บริษทั อาจใช้วธิ กี ารป้องกันความเสีย่ ง
ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า (Foreign Exchange Forward หรือ Forward Contract)
การท�ำสัญญาสิทธิในการซือ้ หรือขายเงินตราต่างประเทศในอนาคต
(Options) การท�ำสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
ล่วงหน้า (Cross Currency and Interest Rate Swap) และการบัญชี
เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น (Hedge Accounting)
รวมถึงการช�ำระคืนเงินกู้ยืมที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศในกรณี
ที่บริษัทมีสภาพคล่องที่เพียงพอ เป็นต้น

2. ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
บริษทั ให้บริการสือ่ สารผ่านดาวเทียมทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
และมีการด�ำเนินธุรกิจให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ บริษทั จึงมี
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการมีรายรับ รายจ่าย
รวมถึ ง การกู ้ ยืม เป็ น สกุ ลเงินต่างประเทศ ซึ่งการเปลี่ย นแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนจะส่งผลกระทบต่องบการเงินและกระแสเงินสด
ของบริษัท
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการที่
บริษัทท�ำธุรกรรมเกี่ยวกับสกุลเงินตราต่างประเทศที่อาจก่อให้เกิด
ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งรวมถึงการใช้อนุพันธ์
ทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ

ความเสีย่ งในการดำ�เนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ทีเ่ กีย่ วข้อง (Compliance Risk)
1. ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานภาพของดาวเทียมไทยคม 7
และดาวเทียมไทยคม 8
บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ในการด�ำเนิน
โครงการดาวเที ย มไทยคม 7 และดาวเที ย มไทยคม 8 จาก
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คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายปัจจุบัน
ได้แก่ พระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544
และพระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก� ำ กั บ การ
ประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ แ ละกิ จ การ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ปัจจุบัน คือ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
(กระทรวงฯ) ได้แจ้งอนุมตั กิ ารใช้ตำ� แหน่งวงโคจร ส�ำหรับดาวเทียม
ทั้งสองดวงมายัง กสทช. และ กสทช. ได้ระบุการอนุมัติดังกล่าวไว้
ในใบอนุญาตประกอบกิจการฯ แล้ว
ต่อมากระทรวงฯ มีการพิจารณาที่จะก�ำหนดแนวทางและนโยบาย
เกี่ยวกับการให้สิทธิการใช้ต�ำแหน่งวงโคจรขึ้นใหม่ โดยได้ท�ำเรื่อง
เสนอขอความเห็นชอบแนวทางการบริหารกิจการดาวเทียมของ
ประเทศเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยเสนอแนวทางฯ
ทั้งระยะยาวและระยะเปลี่ยนผ่าน ซึ่งในระยะเปลี่ยนผ่าน นับจาก
ปัจจุบนั จนกระทัง่ สิน้ สุดสัญญาสัมปทาน คือ 10 กันยายน 2564 นัน้
เสนอให้ดาวเทียมทุกดวงทีใ่ ห้บริการในช่วงดังกล่าว ได้แก่ ดาวเทียม
ไทยคม 7 ดาวเทียมไทยคม 8 รวมถึงดาวเทียมดวงใหม่ ทีข่ นึ้ สูว่ งโคจร
ก่อนสิน้ สุดสัญญาสัมปทาน จะต้องด�ำเนินการภายใต้ระบบสัมปทาน
และหลังจากนั้น จึงด�ำเนินการตามแนวทางการอนุญาตประกอบ
กิจการโดยใช้ใบอนุญาตแบบมีเงื่อนไขที่ตกลงกับรัฐบาล
อย่างไรก็ตาม หลังจากคณะรัฐมนตรี ได้มีการประชุมเมื่อวันที่
30 สิงหาคม 2559 มีมติว่า
“ส่ ว นแนวทางบริ ห ารกิ จ การดาวเที ย มสื่ อ สารของประเทศใน
ระยะยาวและในช่วงเปลีย่ นผ่านนัน้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารควรด�ำเนินการให้เกิดความเป็นธรรมและค�ำนึงถึง
ประโยชน์สงู สุดของประเทศเป็นส�ำคัญ รวมทัง้ ด�ำเนินการและก�ำกับ
ดูแลให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราช
บั ญ ญั ติ ก ารให้ เ อกชนร่ ว มลงทุ น ในกิ จ การของรั ฐ พ.ศ. 2556
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2553”
จากมติ ครม. ข้างต้น กระทรวงฯ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ
ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะท� ำ งานพิ จ ารณาแนวทางการบริ ห ารจั ด การ
การด�ำเนินงานกิจการดาวเทียมสื่อสาร (คณะท�ำงาน) เมื่อวันที่
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17 พฤศจิกายน 2559 โดยคณะท�ำงานชุดนี้ มีองค์ประกอบจาก
หน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง นักวิชาการด้านกฎหมาย และผูช้ ำ� นาญ
การด้านเทคนิค เป็นต้น
ซึ่ ง บริ ษั ท ได้ เ ข้ า ไปประสานงานและให้ ข ้ อ มู ล กั บ คณะท� ำ งาน
เพื่อให้ทราบถึงที่มาของการด�ำเนินโครงการดาวเทียมทั้งสองดวง
สภาวการณ์อุตสาหกรรมดาวเทียมสื่อสารโลก สภาวะตลาดที่มี
การแข่งขันระหว่างประเทศสูง รวมถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรม
ในอนาคต เพื่อให้กระทรวงพิจารณาประกอบการก�ำหนดแนวทาง
บริหารจัดการกิจการดาวเทียมสื่อสารที่สอดคล้องกับมติ ครม.
ข้างต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วนต่อไป

2. ความเสีย่ งเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามสัญญาด�ำเนินกิจการ
ดาวเทียมสือ่ สาร
ธุรกิจส่วนหนึ่งของบริษัทคือการด�ำเนินกิจการตามสัญญาด�ำเนิน
กิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ (สัญญาฯ) ลงวันที่ 11
กันยายน 2534 ระหว่างกระทรวงคมนาคม (ปัจจุบันอยู่ภายใต้
การก�ำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) กับ
บริษัท ชินวัตรคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)”(1)
(บมจ. อินทัช โฮลดิง้ ส์) ซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ทัง้ นี้ สัญญาฯ
ดังกล่าวมีประเด็นความเสี่ยง 2 ประเด็น ตามสรุปข้อเท็จจริงดังนี้
(ก) ประเด็นเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น
ตามสั ญ ญาด� ำ เนิ น กิ จ การดาวเที ย มสื่ อ สารภายในประเทศ
ลงวันที่ 11 กันยายน 2534 ข้อที่ 4 ก�ำหนดให้ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
จะต้ อ งจั ด ตั้ ง บริ ษั ท ขึ้ น ใหม่ (คื อ บมจ. ไทยคม ในปั จ จุ บั น )
เพื่ อ ด� ำ เนิ น งานตามสั ญ ญาสั ม ปทาน โดยมี ทุ น จดทะเบี ย น
ไม่ต�่ำกว่า 1,000 ล้านบาท และ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ จะต้องเป็น
ผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่นั้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ซึ่ง
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ ได้ด�ำเนินการตามสัญญาฯ ดังกล่าวแล้ว
โดยมี สั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น ไม่ น ้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 51 แต่ เ นื่ อ งจาก
ในปี 2548 บริ ษั ท จ� ำ เป็ น ต้ อ งท�ำการเพิ่มทุน โดยออกหุ้นใหม่
เพื่อจ�ำหน่ายแก่บุคคลทั่วไป และ บมจ. อิ น ทั ช โฮลดิ้ ง ส์ มิ ไ ด้
เข้ า ซื้ อ หุ ้ น เพิ่ ม ทุ น ในครั้ ง นั้ น จึ ง เป็ น ผลให้ สั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น
ของ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ ลดลงน้อยกว่า ร้อยละ 51 โดยก่อนหน้า
การออกหุ้นเพิ่มทุน บริษัทได้ประสานงานกับกระทรวงฯ เพื่อขอ

หมายเหตุ
(1)
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนชื่อมาจาก บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
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แก้ ไ ขสั ญ ญาด� ำ เนิ น กิ จ การดาวเที ย มสื่ อ สารภายในประเทศ
ในปี 2547 เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อก�ำหนดเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้น
ของ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ ในบริษัทจากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 51
เป็ น ไม่ น ้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 40 ซึ่ ง ถื อ ได้ ว ่ า บริ ษั ท ได้ ด� ำ เนิ น การ
ตามขั้ น ตอนของวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นทางสั ญ ญาและกฎหมายแล้ ว
โดยกระทรวงฯ ได้ส่งเรื่องการขอแก้ไขสัญญาฯ ดังกล่าวไปให้
ส� ำ นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ น� ำ เสนอคณะรั ฐ มนตรี
พิ จ ารณา ตามข้ อ เสนอแนะของส� ำ นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด
แต่ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยว่าเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ใน
หลักเกณฑ์ที่จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและส่งเรื่องคืน
ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีนโยบายลดเรื่องที่เข้าพิจารณาตาม
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องการเสนอเรื่องต่อคณะ
รัฐมนตรีตามมาตรา 22 โดยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่ได้มีค�ำ
อธิบาย หรือข้อแนะน�ำประการใด และระเบียบดังกล่าวมิได้ระบุ
ไว้ประการใดว่า หากหน่วยงานราชการได้รับหนังสือปฏิเสธจาก
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว หรือถูกส่งเรื่องคืนแล้ว จะต้อง
ด�ำเนินการส่งเรือ่ งเข้าไปหรือไม่อย่างไร ทัง้ นี้ ท้ายสุดเรือ่ งจึงไม่ได้รบั
พิจารณาจากคณะรัฐมนตรี หลังจากนัน้ กระทรวงฯ ยังได้หารือไปยัง
ส�ำนักอัยการสูงสุดอีกครัง้ หนึง่ และส�ำนักงานอัยการสูงสุดก็ได้แจ้ง
มายังกระทรวงฯ ว่า เมื่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า เรื่องไม่อยู่
ในเกณฑ์ที่จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา กระทรวงฯ
ก็สามารถใช้ดุลยพินิจด�ำเนินการต่อไปได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ ส�ำนักงาน
อัยการสูงสุดก็ได้เคยให้ความเห็นไว้แล้วว่า เป็นกรณีที่สามารถ
แก้ไขสัญญาตามที่บริษัทร้องขอได้ เนื่องจากผลการแก้ไขสัญญา
ในเรื่องสัดส่วนไม่ท�ำให้สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาเปลี่ยนแปลง
แต่ประการใด กล่าวคือ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ ยังเป็นคู่สัญญาที่
จะต้องร่วมรับผิดกันและแทนกันกับบริษทั ผูร้ บั สัมปทาน นอกจากนี้
การแก้ไขสัญญาดังกล่าวก็ไม่ทำ� ให้บริษทั จ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
แก่รัฐตามสัญญาลดลง อีกทั้งการลดสัดส่วนการถือหุ้นของ บมจ.
อินทัช โฮลดิ้งส์ ในบริษัท จากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 เป็นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมดนั้น ยังถือว่าเป็นการ
คุมอ�ำนาจเบ็ดเสร็จแล้วตามมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ต่อมา ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง
ได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงบางประการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขสัญญาฯ
เพื่ อ เปลี่ ย นแปลงข้ อ ก� ำ หนดเกี่ ย วกั บ สั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น ของ
บมจ. อินทัช โฮลดิง้ ส์ ในบริษทั ซึง่ อย่างไรก็ตาม บริษทั มิได้เป็นคูค่ วาม

ในคดีดังกล่าว ค�ำพิพากษาจึงไม่มีผลผูกผันและบังคับใช้กับบริษัท
อีกทัง้ ในการด�ำเนินการเพือ่ แก้ไขสัญญาฯ ดังกล่าว บริษทั ได้ปฏิบตั ิ
ตามขั้นตอนของวิธีปฏิบัติในทางสัญญาและกฎหมาย และได้รับ
อนุมัติจากกระทรวงฯ แล้ว
ในภายหลัง กระทรวงฯ ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการตามมาตรา 72
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารให้ เ อกชนร่ ว มลงทุ น ในกิ จ การของรั ฐ
พ.ศ. 2556 เพื่อพิจารณาแนวทางที่เหมาะสม ซึ่งบริษัทได้มีการ
ประสานงานกับกระทรวงฯ และคณะกรรมการฯ เพือ่ ด�ำเนินการต่างๆ
ต่อไป
(ข) ประเด็นเรื่องข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมส�ำรอง
ภายใต้ สั ญ ญาด� ำ เนิ น กิ จ การดาวเที ย มสื่ อ สารภายในประเทศ
ดาวเทียมทุกดวงที่จัดสร้างและจัดส่งตามสัญญาฯ จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากกระทรวงฯ ก่อน และจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ
ของดาวเทียม (Satellite Technical Specification) ที่ไม่ด้อยกว่า
คุณสมบัติของดาวเทียมหลักและส�ำรองดวงที่หนึ่ง แต่จ�ำนวนช่อง
สัญญาณดาวเทียมและย่านความถีใ่ ห้เป็นไปตามทีก่ ระทรวงฯ และ
บริษัทจะตกลงกัน ซึ่งในการด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียม
ไทยคม 4 บริ ษั ท ก็ ไ ด้ ด� ำ เนิ น การตามข้ อ ก� ำ หนดของสั ญ ญาฯ
ทุกประการ
อย่างไรก็ตามเนื่องจากดาวเทียมไทยคม 4 ซึ่งบริษัทได้รับอนุมัติ
จากกระทรวงฯ ให้ส่งเข้าสู่วงโคจรเป็นดาวเทียมส�ำรอง ไม่ได้มี
รายละเอียดลักษณะเฉพาะ (Specification) เหมือนกับดาวเทียม
ไทยคม 3 ทุกประการ ท�ำให้มีข้อสงสัยว่าดาวเทียมไทยคม 4
สามารถเป็นดาวเทียมส�ำรองของดาวเทียมไทยคม 3 ได้หรือไม่
ประกอบกั บ ศาลฎี ก าแผนกคดี อ าญาของผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ทาง
การเมืองได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงบางประการที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียม
ไทยคม 4 เอาไว้ ซึ่งอย่างไรก็ตาม บริษัทมิได้เป็นคู่ความในคดี
ดังกล่าว ค�ำพิพากษาจึงไม่มีผลผูกผันและบังคับใช้กบั บริษทั อีกทัง้
ในการด�ำเนินโครงการดาวเทียมไทยคม 4 บริษัทได้ปฏิบัติตาม
ขั้ น ตอนของวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นทางสั ญ ญาและกฎหมาย และได้ รั บ
อนุมัติจากกระทรวงฯ แล้ว ในภายหลังกระทรวงฯ ได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 เพือ่ พิจารณาก�ำหนดแนวทาง
ที่เหมาะสม ซึ่งบริษัทได้มีการประสานงานกับกระทรวงฯ และ
คณะกรรมการฯ เพื่อด�ำเนินการต่างๆ ต่อไป
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การจัดการและการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
โครงสร้างการบริหารจัดการ
บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
นายไพบูลย์ ภานุวฒ
ั นวงศ์

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการ
ส่วนงานตรวจสอบภายใน
นายประวินทร์ คุโรวาท

หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านเทคนิค
นายธีระยุทธ บุญโชติ (รักษาการ)

คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการเงิน
นายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ

หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการค้า
นายปฐมภพ สุวรรณศิริ

ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการอาวุโส
ส่วนงานรัฐกิจ
นายเอกชัย ภัคดุรงค์

ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการอาวุโส
ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ
นายสุพจน์ ชินวีระพันธุ์

หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านกลยุทธ์องค์กร
นายสุพจน์ ชินวีระพันธุ์ (รักษาการ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการอาวุโส
สํานักงานทรัพยากรบุคคล
นายภาวิษฏ์ งานสําเร็จ

ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการ
ส�ำนักประธานกรรมการบริหารและ
เลขานุการบริษัท
นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง

ผู้บริหารสี่รายแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา และผู้บริหารที่ต�ำแหน่งเทียบเท่ากับผู้บริหารรายที่สี่
ตามค�ำนิยามในประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

*โครงสร้างการบริหารจัดการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
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1. โครงสร้างการจัดการ
1.1 คณะกรรมการบริษทั (Board of Directors)
ตามข้อบังคับของบริษัทก�ำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมดนัน้ ต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักร และจะต้องเป็นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ ฎหมายก�ำหนด ทัง้ นี้ กรรมการของบริษทั
ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการจ�ำนวน 10 ท่าน ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง (1)

1. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

4 มกราคม 2537

2. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี

กรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

20 มีนาคม 2544

3. นางชรินทร วงศ์ภูธร

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน

8 ธันวาคม 2542

4. ศาสตราจารย์สำ�เรียง เมฆเกรียงไกร

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

10 สิงหาคม 2550

5. นางภัทรียา เบญจพลชัย (2)

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

30 มีนาคม 2559

6. นายสมประสงค์ บุญยะชัย

กรรมการ

11 สิงหาคม 2549

7. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

กรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการบริหาร

1 ตุลาคาม 2558

8. นายเกว็ก บัค ไช

กรรมการ และ
กรรมการบริหาร

27 มีนาคม 2558

9. นายฟิลิป เชียง ชอง แทน (3)

กรรมการ
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ
กรรมการบริหาร

30 มีนาคม 2559

10. นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์

กรรมการ
กรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1 ตุลาคม 2558

หมายเหตุ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง หมายถึง วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทครั้งแรก
นางภัทรียา เบญจพลชัย
- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป
- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559
		 เป็นต้นไป
- ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา แทนนางชรินทร วงศ์ภูธร ที่ลาออกจากต�ำแหน่ง โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 ประชุม
		 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
(3)
นายฟิลิป เชียง ชอง แทน
- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป
- ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น กรรมการก� ำหนดค่ า ตอบแทน และกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและสรรหา แทนนายสมประสงค์ บุ ญ ยะชั ย ที่ ล าออกจากต� ำแหน่ ง โดยมติ ที่ ป ระชุ ม
		 คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารเพิ่มเติม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559
เป็นต้นไป
(1)
(2)
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กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายฟิลิป เชียง ชอง แทน และนายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา
ส�ำคัญของบริษัท
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในระหว่างปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั ตามวาระปกติและวาระพิเศษทัง้ สิน้ 11 ครัง้ โดยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั
ของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด
(ครั้ง)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

เข้า

11/11

2. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี

เข้า

11/11

3. นางชรินทร วงศ์ภูธร

เข้า

11/11

4. ศาสตราจารย์ส�ำเรียง เมฆเกรียงไกร

เข้า

11/11

5. นางภัทรียา เบญจพลชัย

-

5/7

6. นายสมประสงค์ บุญยะชัย

เข้า

10/11

7. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

เข้า

11/11

8. นายเกว็ก บัค ไช

เข้า

11/11

-

7/7

เข้า

11/11

9. นายฟิลิป เชียง ชอง แทน
10. นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์

หมายเหตุ

ด�ำรงต�ำแหน่ง 30 มี.ค. 59

ด�ำรงต�ำแหน่ง 30 มี.ค. 59

1.2 ผูบ้ ริหาร (Management)
ตามโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษทั ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 บริษทั มีผบู้ ริหารตามค�ำนิยามของประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
จ�ำนวน 5 ท่าน ดังนี้
รายชื่อผู้บริหาร

ต�ำแหน่ง

1. นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ

หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการเงิน

3. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ

หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการค้า

4. นายธีระยุทธ บุญโชติ

รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านเทคนิค

5. นายสุพจน์ ชินวีระพันธุ์ (1)

รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านกลยุทธ์องค์กร

หมายเหตุ
นายสุพจน์ ชินวีระพันธุ์ ได้รบั แต่งตัง้ เป็นรักษาการหัวหน้าคณะผูบ้ ริหาร ด้านกลยุทธ์องค์กร โดยมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 11/2559 ประชุมเมือ่ วันที่ 14 ธันวาคม 2559
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

(1)
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1.3 เลขานุการบริษทั
ปั จ จุ บั น นางสาวยุ พ าพรรณ ปานเคลื อ บทอง ด� ำ รงต� ำแหน่ ง
เลขานุการบริษัท โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
เมือ่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 จนถึงปัจจุบนั ซึง่ นางสาวยุพาพรรณ
ปานเคลือบทอง ได้ผา่ นการอบรมหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของเลขานุการบริษัทจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย เป็นผูม้ คี วามรู้ ความเข้าใจในหลักการ และข้อพึงปฏิบตั ิ
ที่ ดี ข องการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี นอกจากนั้ น ยั ง เป็ น ผู ้ ที่ มี
ประสบการณ์ในงานเลขานุการ รวมถึงคุณสมบัติอื่นที่ช่วยให้
งานเลขานุการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะรายงานตรงต่อทั้งคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เพือ่ ท�ำหน้าที่
เกีย่ วกับการประชุมของคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้ อื หุน้
รวมทั้งสนับสนุนให้การก�ำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐาน
บรรษัทภิบาล และการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยเลขานุการบริษทั มีหน้าที่
และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

6) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ
ของผู้ถือหุ้น
7) ดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ประสานงาน
ระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร พร้อมทัง้ ให้ขา่ วสาร และข้อมูล
แก่กรรมการในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษทั
รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญแก่กรรมการทราบ
8) จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวมถึงการประเมินตนเองเป็น
รายบุคคล และรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
บริษทั
9) ด�ำเนินการอืน่ ใดเพือ่ ให้เป็นไปตามทีพ่ ระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กฎหมาย และข้อบังคับอืน่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ประกาศและข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุน

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร

1) แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการและผูถ้ อื หุน้ ให้ผบู้ ริหาร
ทีเ่ กีย่ วข้องรับทราบ พร้อมทัง้ ให้คำ� ปรึกษา และข้อเสนอแนะเบือ้ งต้น
แก่คณะกรรมการตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติ
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้ก�ำหนดนโยบาย
ค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

2) จัดท�ำและจัดเก็บเอกสาร ดังนี้ ทะเบียนกรรมการ หนังสือ
นัดประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ รายงานประชุม
คณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจ�ำปี
ของบริษัท
3) ด� ำ เนิ น การให้ ก รรมการและผู ้ บ ริ ห ารจั ด ท� ำ รายงานการมี
ส่วนได้เสียของตนเองและผูท้ เี่ กีย่ วข้องตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย
พร้อมทัง้ เก็บรักษารายงานดังกล่าว และส่งส�ำเนาให้ประธานกรรมการ
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่กฎหมายก�ำหนด
4) จัดการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ของบริษัท กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด รวมถึงข้อพึงปฏิบัติ
รวมทั้ ง บั น ทึ ก รายงานการประชุ ม และติ ด ตามให้ มี ก ารปฏิ บั ติ
ตามมติที่ประชุม
5) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่
รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1) บริษทั ได้กำ� หนดนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั
ให้อยูใ่ นระดับเหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการส�ำรวจ
ค่าตอบแทนที่จัดท�ำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย และท�ำการปรับปรุงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้น ยัง
ก�ำหนดให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยจัดให้มี
ค่ า ตอบแทนเพิ่ ม เติ ม เมื่ อ กรรมการต้ อ งรั บ ภาระหน้ า ที่ และ
ความรับผิดชอบในคณะกรรมการชุดย่อย
2) บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และ
กองทุ นส� ำ รองเลี้ ยงชี พ และผลตอบแทนอื่ น ๆ ซึ่ ง ค่ า ตอบแทน
ดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับผลการด�ำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้น
และระยะยาว ผลการปฏิบตั งิ าน ตลอดจนแนวปฏิบตั แิ ละมาตรฐาน
ของกลุ่มธุรกิจชั้นน�ำเป็นเกณฑ์
3) ค่าตอบแทนระยะยาวที่ไม่ใช่ตัวเงิน บริษัทมีโครงการจัดสรร
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการและผู้บริหาร

รายงานประจำ�ปี 2559
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ของบริ ษั ท ซึ่ ง นโยบายค่ า ตอบแทนแบบระยะยาวแบ่ ง เป็ น 3
โครงการ แต่ละโครงการมีอายุ 5 ปี โดยบริษัทได้เริ่มใช้นโยบาย
นี้ตั้งแต่ปี 2556 ทั้งนี้ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กรรมการและผู้บริหาร
อยู่ปฏิบัติงานกับบริษัทในระยะยาว
1.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่
ซึง่ ค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบีย้ ประชุม เบีย้ เลีย้ ง โบนัส โดยการ
จ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
กรรมการ
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ส�ำหรับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2559 นั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจ�ำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ได้มี
มติอนุมัติก�ำหนดงบประมาณค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน
25,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ�ำนวน 10,000,000 บาท
ทั้งนี้ นโยบายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทนั้น บริษัทจะจ่าย
ค่าตอบแทนให้กบั ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม
กรรมการ ค่าตอบแทนประจ�ำปี และผลประโยชน์อื่นๆ ดังนี้

ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท) ปี 2559
ค่าตอบแทนรายเดือน
เบี้ยประชุม (ครั้งละ)
ค่าตอบแทนประจ�ำปี

คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ

200,000





กรรมการ

50,000

25,000



25,000

25,000





25,000



25,000

25,000





25,000



10,000

25,000





25,000



คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
หมายเหตุ
(1) ประธานกรรมการบริษัทจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอีก และในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไปด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการหรือกรรมการ
ในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ จะไม่ได้ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมใดๆ
(2) ประธานกรรมการบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ รถประจ�ำต�ำแหน่งพร้อมคนขับ และค่ารักษาพยาบาล
(3) กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
(4) กรรมการบริษัทจะได้รับเบี้ยเลี้ยงในกรณีที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานให้บริษัทตามอัตราที่บริษัทก�ำหนด
(5) กรรมการบริษัทจะได้รับค่าเบี้ยประกันชีวิตและค่าเบี้ยประกันสุขภาพประจ�ำปี ยกเว้นประธานกรรมการซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแล้ว

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
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ส�ำหรับปี 2559 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงิน ส�ำหรับประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น
17,962,600 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจ�ำปี และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ทั้งนี้ กรรมการบริษัท
ที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะเป็นกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดแยกเป็นรายบุคคล ดังนี้
หน่วย : บาท
ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

รายชื่อกรรมการ

1. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ

2,250,000

-

คณะกรรมการ
ก�ำหนด
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
บรรษัท
คณะกรรมการ ประจ�ำปี
ภิบาล
บริหาร
และสรรหา

ค่าตอบแทน
รวม

-

-

-

975,000

3,225,000

-

-

-

975,000

2,475,000

2. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี

875,000

625,000

3. นางชรินทร วงศ์ภูธร

875,000

325,000

270,000

68,000

-

750,000

2,288,000

4. ศาสตราจารย์สำ� เรียง เมฆเกรียงไกร

875,000

300,000

150,000

75,000

-

750,000

2,150,000

5. นางภัทรียา เบญจพลชัย

575,000

175,000

127,000

-

567,600

1,444,600

6. นายเกว็ก บัค ไช

875,000

-

-

-

475,000

750,000

2,100,000

7. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

875,000

-

-

-

730,000

975,000

2,580,000

8. นายสมประสงค์ บุญยะชัย

850,000

-

750,000

1,700,000

รวม

ทัง้ นี้ ในปี 2559 นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการอิสระของบริษทั
ได้รบั ค่าตอบแทนจากการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระในบริษทั อิน
ทัช โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท เป็นเงิน
จ�ำนวน 4,220,500 บาท
(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร *
ในปี 2559 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร จ�ำนวน 10
ท่าน รวมเป็นเงินจ�ำนวนทัง้ สิน้ 60.33 ล้านบาท ซึง่ ประกอบด้วย ค่า
ตอบแทนรายเดือน โบนัสรวม และค่าตอบแทนอืน่ ๆ ซึง่ ค่าตอบแทน
ดังกล่าวจะเชือ่ มโยงกับการด�ำเนินงานของบริษทั และผลการปฏิบตั ิ
งานของผู้บริหารเป็นเกณฑ์
1.4.2 ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหาร
(ก) โครงการจั ด สรรใบส�ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้ น สามั ญ
ของบริษทั ต่อกรรมการและพนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อย
(โครงการใบส�ำคัญแสดงสิทธิ)

-

75,000

25,000

-

17,962,600

บริษัทได้จัดให้มีการจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการจ่ายค่าตอบแทนระยะยาว (Performance
share plan) ซึง่ เป็นโครงการทีม่ วี ตั ถุประสงค์ทจี่ ะสร้างแรงจูงใจและ
ตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
และเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อบริษัทให้ท�ำงาน
กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและ
บริษทั ย่อยเพือ่ การเติบโตทีย่ งั่ ยืนในระยะยาว ซึง่ ก�ำหนดให้พนักงาน
ระดับผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการสามารถน�ำเงินเฉพาะ
ที่เป็นเงินโบนัสบางส่วนตามเกณฑ์การจัดสรรที่บริษัทก�ำหนดให้
แต่ ล ะรายได้ รั บ มาใช้ สิ ท ธิ ต ามใบส� ำ คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ อ อกและ
เสนอขายได้เท่านั้น โดยเงินโบนัสที่แต่ละรายจะได้รับนั้นจะขึ้นอยู่
กับเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ รวมถึงเป้าหมายที่บริษัทจะพิจารณา
ก�ำหนด ซึ่งบริษัทได้มีการจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ
ดังกล่าวไปแล้วจ�ำนวน 4 ครั้ง โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับ
การจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

หมายเหตุ
* ผูบ้ ริหาร หมายถึง ผูบ้ ริหารตามค�ำนิยามในประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ตามโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษทั ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าคณะผู้บริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการอาวุโส)
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ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
จ�ำนวนใบส�ำคัญแสดง จ�ำนวนใบส�ำคัญแสดง จ�ำนวนใบส�ำคัญแสดง จ�ำนวนใบส�ำคัญแสดง
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
สิทธิที่จัดสรร
สิทธิที่จัดสรร
สิทธิที่จัดสรร
สิทธิที่จัดสรร
หน่วย
1. นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์

ร้อยละ

หน่วย

ร้อยละ

หน่วย

ร้อยละ

หน่วย

ร้อยละ

154,500

14.38

88,728

8.18

116,400

9.72

77,122

11.31

2. นายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ

70,328

6.55

70,963

6.54

84,600

7.06

70,022

10.27

3. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ

96,738

9.00

97,611

8.99

116,400

9.72

32,111

4.71

4. นายธีระยุทธ บุญโชติ

140,193

13.05

54,156

4.99

48,200

4.02

35,722

5.24

5. นายสุพจน์ ชินวีระพันธุ์

48,351

4.50

29,000

2.67

25,300

2.11

16,422

2.41

หมายเหตุ
(1) นายสุ พ จน์ ชิ น วี ร ะพั น ธุ ์ ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น รั ก ษาการหั ว หน้ า คณะผู ้ บ ริ ห าร ด้ า นกลยุ ท ธ์ อ งค์ ก ร โดยมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 11/2559 ประชุ ม
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

(ข) เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ โดยในปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับผู้บริหาร* จ�ำนวน 10 ท่าน เป็น
เงินจ�ำนวนทั้งสิ้น 3.44 ล้านบาท

1.5 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท และบริษัทในเครือ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 3,428 คน โดยแบ่งตามสายธุรกิจดังนี้
ประเภทธุรกิจ
สายธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ

จ�ำนวนพนักงาน (คน)
51

สายธุรกิจดาวเทียม

649

สายธุรกิจโทรศัพท์

2,728

รวม
ผลตอบแทนของพนักงานบริษทั และบริษทั ในเครือ ได้แก่ เงินเดือน
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ
ส�ำหรับปี 2559 รวมเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 1,619.31 ล้านบาท
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษทั ถือว่าพนักงานคือรากฐานส�ำคัญทีส่ ดุ ของบริษทั ในการท�ำให้
องค์กรประสบความส�ำเร็จอย่างต่อเนื่อง มีผลงานโดดเด่น เป็นที่
ยอมรับ มีความรู้ความสามารถเด่นชัดในการสร้างมาตรฐานการ
ท�ำงานที่เป็นเลิศเพื่อสร้างและธ�ำรงไว้ในความสามารถทางการ
แข่งขันทีเ่ หนือกว่า ด้วยเหตุนี้ บริษทั จึงได้พยายามแสวงหาเครือ่ งมือ
ต่างๆ ที่น�ำมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร ให้มีขีดความสามารถ

3,428
และศักยภาพในการท�ำงานมากขึ้น บริษัทไม่เพียงพัฒนาความ
รู้ความสามารถในตัวบุคคล แต่ยังมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานทีด่ แี ละสร้างขวัญก�ำลังใจ
ในการท�ำงานอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ดังนี้
1. การสรรหา และคัดเลือกพนักงานทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ คุณวุฒทิ างการ
ศึ ก ษา มี ค วามรู ้ ค วามสามารถมาร่ ว มงานกั บ กลุ ่ ม บริ ษั ท
ตามความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน
โดยมีการคัดเลือกคุณสมบัติบุคลากรให้สอดคล้องกับค่านิยม
หลักขององค์กร

หมายเหตุ
* ผูบ้ ริหาร หมายถึง ผูบ้ ริหารตามค�ำนิยามในประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ตามโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษทั ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าคณะผู้บริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการอาวุโส)
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2. บริษัทได้ด�ำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
และข้อก�ำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
อีกทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรมิให้
ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย
บริ ษั ท จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ค วามปลอดภั ย ด� ำ เนิ น งานด้ า น
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
มีระเบียบปฏิบตั แิ ละแผนด�ำเนินการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีการเก็บ
สถิติ มีการประเมินและติดตามผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง
สม�่ำเสมอ มีการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิด
ความสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือความ
เจ็บป่วยจากการปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดอื่นๆ
ทีอ่ าจเกิดขึน้ มีระบบเตือนภัยและระบบการรักษาความปลอดภัย
ที่มีประสิทธิภาพในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมภายใน
ส�ำนักงานและสถานประกอบการ มีการประชาสัมพันธ์และ
สื่ อ สารเพื่ อ สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจและเผยแพร่ ข ้ อ มู ล
แก่บุคลากรของบริษัทตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินงานของบริษัทอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
และได้ จั ด เตรี ย มความพร้ อ มต่ อ วิ ก ฤตต่ า งๆ ที่ อ าจท� ำ ให้
การด�ำเนินธุรกิจหยุดชะงัก หรืออาจท�ำให้เกิดความเสียหายต่อ
ชือ่ เสียงและภาพลักษณ์ของบริษทั อย่างต่อเนือ่ งและสม�ำ่ เสมอ
ส� ำ หรั บ ปี 2559 ไม่ มี ร ายงานอุ บั ติ เ หตุ จ ากการท� ำ งานของ
พนั ก งานถึ ง ขั้ น หยุ ด งานหรื อ เสี ย ชี วิ ต ทั้ ง สองสถานี คื อ
สถานีดาวเทียมไทยคมแคราย และสถานีบริการภาคพื้นดิน
ไทยคมลาดหลุมแก้ว
3. บริษัทมีแนวทางการบริหารค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการ
ให้เป็นไปโดยยุติธรรม และทัดเทียมกับบริษัทชั้นน�ำ ซึ่งได้มี
การก� ำ หนดโครงสร้ า งค่ า จ้ า ง และค่ า ตอบแทนในระดั บ
ที่ เ หมาะสม เพื่ อ สามารถอยู ่ ใ นระดั บ ที่ ส ามารถแข่ ง ขั น ใน

กลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีการด�ำเนินการเปรียบเทียบโครงสร้าง
เงินเดือนในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกันอย่างต่อเนือ่ ง และรวมถึง
การจั ด สวั ส ดิ ก ารต่ า งๆ ให้ พ นั ก งาน โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ความ
หลากหลายทางด้านวัฒนธรรม เชื้อชาติ ภาษา และรวมถึง
ภูมิประเทศ เพื่อน�ำมาพิจารณาในการจัดระบบค่าตอบแทน
และสวัสดิการให้เหมาะสมและเป็นธรรม โดยพิจารณาจาก
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานทั้งในประเทศ
และต่ า งประเทศ และไม่ ส นั บ สนุ น แนวทางการคอร์ รั ป ชั่ น
ในทุกรูปแบบ
นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพให้กบั พนักงานตามความเหมะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ
และความสามารถแข่งขัน นอกจากนี้ ทางบริษัทมีกลยุทธ์
และนโยบายในการสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานในรูปแบบของ
ตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน เช่น นโยบายสวัสดิการทางเลือก
ด้านค่ารักษาพยาบาล (Flexible Benefit) เพื่อเปิดโอกาส
ได้เลือกใช้สวัสดิการที่เหมาะสม การให้เงินสนับสนุนช่วยเหลือ
การศึกษาแก่บุตรพนักงาน และสนับสนุนให้จัดตั้งชมรมต่างๆ
เพือ่ ให้พนักงานได้ผอ่ นคลายและมีสว่ นร่วม อาทิเช่น ชมรมโยคะ
ชมรมแบดมินตัน ชมรมฟุตบอล ชมรมถ่ายภาพ ฯลฯ
4. การพัฒนาความรู้ศักยภาพพนักงาน บริษัทให้ความส�ำคัญ
ต่ อ การฝึ ก อบรมและพั ฒ นาพนั ก งาน เพื่ อ ยกระดั บ ความรู ้
ความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงาน ทั้งนี้ในปี 2559
บริษัทได้ก�ำหนดแผนการพัฒนาที่เหมาะสมส�ำหรับพนักงาน
ในแต่ละระดับครอบคลุมทั้งทักษะทางด้านการบริหารจัดการ
(Managerial & Leadership Skill) และความรู ้ เ ฉพาะ
ทางวิชาชีพ (Professional Skill) โดยจัดอบรมทั้งจากพนักงาน
หรื อ ผู ้ บ ริ ห ารภายในบริ ษั ท ที่ มี ค วามรู ้ ค วามเชี่ ย วชาญและ
จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญภายนอก
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เป้าหมายการพัฒนา

หลักสูตร

ทุกระดับ

• ส่งเสริมเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

• ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ทักษะการน�ำเสนอ

ระดับปฏิบัติการ

• เพิ่มทักษะและเตรียมความพร้อมแก่พนักงาน

• หลักสูตร Advanced & Macro Microsoft

มุ่งสู่เป้าหมายในสายอาชีพของตน

ต่อหน้าสาธารณะ
• ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะการวิเคราะห์
เชิงกลยุทธ์
• ทักษะการเป็นผู้น�ำ

•
•
•
•
•

ระดับผู้บริหาร
และผู้บริหารระดับสูง

• พัฒนาศักยภาพ และทักษะในการบริหารให้

แข็งแกร่งยิ่งขึ้น รวมทั้งมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความรู้กับผู้บริหารชั้นน�ำทั้งในและต่างประเทศ
• เพิ่มโอกาสในการสร้างกลุ่มสัมพันธ์
(Connection) ในทางอาชีพ

นอกจากนี้ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัทยังจัดท�ำระบบการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง E-learning ในการให้ความรู้ต่างๆ แก่พนักงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวด Compliance อันได้แก่ นโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการ การใช้งานระบบ IT ให้ปลอดภัย และ
ความเสี่ยงจากการทุจริต พนักงานทุกคนจะได้เรียนรู้ผ่านบทเรียน
มัลติมีเดีย ซึ่งมีรูปแบบที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย ทั้งยังก�ำหนดให้
มีแบบทดสอบหลังการเรียน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานได้รับทราบ
และเข้าใจนโยบายส�ำคัญของบริษัทอย่างแท้จริง
นอกเหนื อ จากการฝึ ก อบรมระยะสั้ น แล้ ว บริ ษั ท ยั ง สนั บ สนุ น
การยกระดั บ องค์ ค วามรู ้ ด ้ ว ยการให้ ทุ น การศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ
ปริญญาโท ในสถาบันชั้นน�ำทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับ
พนักงานอีกด้วย โดยจะมุง่ เน้นการให้ทนุ ในสาขาทีข่ าดแคลน และ
ตอบสนองการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตของบริษัท เช่น
Satellite Communications Engineering, System Design and
Management เป็นต้น

Access
หลักสูตร Data Mining
หลักสูตร Cisco Certified Design Associate
(CCDA)
หลักสูตร IP Network
หลักสูตร Video Baseband
หลักสูตรความปลอดภัยของการท�ำงานในที่สูง

• Education Program (EDP) และ Director

Certification Program (IOD)
• Director Certification Program (IOD)
• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วปอ.
• หลักสูตร Innovation for Growth: Strategies and
Best Practices (Wharton, Pennsylvania, USA)

การพัฒนาผู้บริหาร
ด้ ว ยระดั บ ผู ้ บ ริ ห ารมี บ ทบาทหน้ า ที่ ส� ำคั ญ ในการน� ำองค์ ก รให้
บรรลุเป้าหมาย บริษัทได้สนับสนุนและวางแผนให้ผู้บริหารเข้ารับ
การพัฒนาในหลักสูตรผู้น�ำ การบริหารจัดการจากองค์กรชั้นน�ำ
ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้ง ยังจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหาร
ได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อพัฒนาและต่อยอดความคิด
ในการบริหาร รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ในเครือข่ายผู้บริหาร
จากทั้งภาครัฐและเอกชน
การพัฒนาพนักงานกลุ่ม Talent และ การพัฒนาผู้สืบทอด
ต�ำแหน่ง
บริษัทได้ด�ำเนินการอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่กระบวนก�ำหนดกรอบ
แนวคิดและวัตถุประสงค์ การคัดเลือก การวางแผนพัฒนาราย
บุคคล ซึ่งจะมีการติดตามผลการพัฒนา และความพร้อมในการ
สืบทอดต�ำแหน่งทุกปี
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ในปี 2559 บริษัทได้จัดฝึกอบรมให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยมีจ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย อยู่ที่ 24.95 ชั่วโมงต่อคน
ปี

2559

2558

2557

จ�ำนวนชั่วโมงอบรมต่อปี

24.95

27.94

24.88

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้พนักงานอบรมด้านสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นหลักสูตรภายในบริษัท
และภายนอกบริษัท อีกทั้งบริษัทได้ก�ำหนดให้มีการอบรมด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในแผนการฝึกอบรมของบริษัทอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี
โดยในปี 2559 มีหลักสูตรที่เกี่ยวดังนี้
ชื่อหลักสูตร

จ�ำนวนพนักงานที่เข้าอบรม

หมายเหตุ

1. การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2

หลักสูตรภายนอก

2. การตรวจวัดวิเคราะห์ และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ในอุปกรณ์หลักเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

4

หลักสูตรภายนอก

3. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน(ภาคปฏิบัติ)

2

หลักสูตรภายนอก

4. จิตส�ำนึกอนุรักษ์พลังงาน

27

หลักสูตรภายใน

5. บริษัทมีนโยบายการเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน
โดยในนโยบายดั ง กล่ า วนั้ น พนั ก งานต้ อ งท� ำ ความเข้ า ใจ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง
โดยตรงอย่างถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากมี
ข้อสงสัยสามารถขอค�ำปรึกษาจากฝ่ายกฎหมายหรือที่ปรึกษา
กฎหมาย โดยมิให้ปฏิบัติตามความเข้าใจของตนเองโดยไม่มี
ค�ำแนะน�ำ อีกทัง้ กรณีทเี่ มือ่ พนักงานของบริษทั ต้องไปปฏิบตั งิ าน
ในต่างประเทศ พนักงานควรศึกษากฎหมาย ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ ก่อนการด�ำเนินการ
ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อไม่ให้ขัดกับกฎหมาย
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศนัน้ ๆ รวมถึง
บริษัทยังสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแล
มิให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิด

สิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced
Labor) ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labor) และให้ความ
เคารพนั บ ถื อ อี ก ทั้ ง ยั ง ปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ฝ่ า ย
ด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว
ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล ทั้งนี้ ยังส่งเสริมให้
มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านสิทธิมนุษยชน
ภายในบริษัท และส่งเสริมให้บริษัทย่อย ผู้ร่วมทุน คู่ค้า และ
ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ฝ่ า ยปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ตามมาตรฐานสากล และคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
ทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจากการละเมิดสิทธิอนั เกิดจากการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ต�่ำกว่า
อัตราที่กฎหมายก�ำหนด
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2. การกำ�กับดูแลกิจการ
(Corporate Governance)
2.1 นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงหลักการของการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญในการด�ำเนินกิจการของบริษัทเพื่อการ
เติบโตอย่างยัง่ ยืน อีกทัง้ ยังมีความเชือ่ มัน่ เป็นอย่างยิง่ ว่าเป็นปัจจัย
ส�ำคัญในการเพิ่มมูลค่า และผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก�ำหนด
และเห็นชอบให้มนี โยบายการก�ำกับดูแลกิจการขึน้ เป็นลายลักษณ์
อักษรเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2545 เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสใน
การบริหารกิจการของบริษทั คุม้ ครองสิทธิของผูถ้ อื หุน้ รายย่อย และ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วน ส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ได้เข้ามามีสว่ นร่วมใน
การควบคุมดูแลการด�ำเนินการของบริษัท ก�ำหนดให้มีการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อให้กิจการของบริษัทมีความมั่นคง และก�ำหนด
ปรั ช ญาและจรรยาบรรณในการท� ำ ธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น
ธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การจัดท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการขึน้ เป็น
ลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ ใช้เป็นแนวปฏิบตั ทิ ดี่ สี ำ� หรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานของบริษัท โดยยึดหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ประกอบด้วยหลักการ 5 หมวด
ได้แก่
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
หมวดที่ 5 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบาย
การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การเป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี โดยครั้ ง ล่ า สุ ด ได้ มี
การปรับปรุงนโยบายเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เพื่อเป็นการ
ยกระดับการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น และ
สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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การสื่อสารนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทได้จัดท�ำคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ
ในการด�ำเนินธุรกิจ ประกอบไปด้วยเนื้อหาหลัก 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ส่วนที่ 2 จรรยาบรรณในการ
ด�ำเนินธุรกิจ และส่วนที่ 3 นโยบายต่อต้านการทุจริต เพื่อใช้ใน
การสือ่ สารและท�ำความเข้าใจกับทัง้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ทุกคนของบริษัท ได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่
ที่รับผิดชอบ รวมถึงได้ให้มีการลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตาม
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้าน
การทุจริตดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ เมื่อมีพนักงานเข้าใหม่บริษัท
ก็จะส่งมอบคู่มือดังกล่าวให้พนักงานได้อ่านท�ำความเข้าใจและ
ลงนามรับทราบและถือปฏิบตั อิ กี ด้วย ทัง้ นี้ สามารถอ่านรายละเอียด
เพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net หัวข้อ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน > การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี > หลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีของไทยคม > นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติที่ดีอย่างเคร่งครัด รวมถึง
พัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้บริษัทก้าวไปสู่การก�ำกับดูแลกิจการบริษัทในระดับ
สากล โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทบรรลุ
เป้าหมายในการสร้างความมั่นคง และความเจริญเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง และยั่งยืนให้กับองค์กร ผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกภาคส่วน โดยมุ่งเน้นการรักษามาตรฐานและการพัฒนาการ
ก�ำกับดูแล รวมถึงส่งเสริมให้การก�ำกับดูแลที่ดีให้เป็นวัฒนธรรม
ขององค์กร โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
• มีการจัดท�ำคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ
ในการด�ำเนินธุรกิจ ให้พนักงานได้อ่านและลงนามว่าจะปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณของบริษัท ได้มีด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556
รวมถึ ง เมื่ อ มี พ นั ก งานเข้ า ใหม่ ก็ จ ะได้ ส ่ ง มอบคู ่ มื อ ดั ง กล่ า ว
ให้พนักงานได้อา่ นและท�ำความเข้าใจ และลงนามว่าจะปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณของบริษัท
• การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้ข้อแนะน�ำและให้เข้าใจ
วัฒนธรรมองค์กร รวมถึงเข้าใจการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจขององค์กร รวมถึงเจตนารมณ์
ของนโยบายการต่อต้านการทุจริตของบริษัท
• มีการจัดท�ำสือ่ การสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เพือ่ ให้
ผูบ้ ริหารและพนักงาน ได้เข้าถึงและเรียนรูใ้ นเรือ่ งการก�ำกับดูแล
ที่ดีของกิจการ นโยบายต่อต้านการทุจริต จรรยาบรรณ รวมถึง
หัวข้ออืน่ ๆ เพือ่ พัฒนาส่งเสริมให้ผบู้ ริหารและพนักงานตระหนัก
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ถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ เพื่อ
เป็นการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร และตระหนักถึงการเติบโต
ขององค์กรอย่างยั่งยืน
• มี ก ารประกาศใช้ แ นวทางปฏิ บั ติ ข องคู ่ ค ้ า เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ความเข้าใจร่วมกันระหว่างบริษัทและคู่ค้าว่าจะน�ำหลักการนี้
ไปใช้เป็นส่วนหนึง่ ในการด�ำเนินธุรกิจ ซึง่ บริษทั จะใช้แนวปฏิบตั นิ ี้
เป็นส่วนส�ำคัญส่วนหนึ่งในการคัดเลือกและประเมินคู่ค้าของ
บริษทั ด้วย ทัง้ นี้ บริษทั ได้แจ้งให้คคู่ า้ ทุกรายทราบถึงแนวปฏิบตั ิ
ดังกล่าว และให้คคู่ า้ ลงนามรับทราบและถือปฏิบตั เิ ป็นมาตรฐาน
เดียวกัน
• เพิม่ ช่องทางในการสือ่ สารกฎหมาย กฎเกณฑ์ และนโยบายต่างๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง านของกรรมการ ผู ้ บ ริ ห าร และ
พนักงาน ผ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ชื่อ “Keeping
Up with Compliance” เป็นประจ�ำทุกเดือน เพือ่ ให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
• มีการให้พนักงานของบริษัททุกคนรายงานการมีส่วนได้เสีย
ของตนเอง ครอบครัว และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรณีที่
มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล พนักงานต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล
โดยเร็ว เพื่อส่งเสริมให้การท�ำธุรกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัท
เป็นไปอย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล และค�ำนึงถึงประโยชน์สงู สุด
ของบริษัทเป็นส�ำคัญ
• จัดกิจกรรม “Catching up with HQ” ซึง่ เป็นการอบรมพนักงาน
ของบริษัทที่ท�ำงานในต่างประเทศ ให้มีความรู้ความเข้าใจ
ที่ตรงกันในเรื่องของการต่อต้านการทุจริต
• ส่งเสริมค่านิยมขององค์กร (EPIC)

รางวัลด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
ในปี 2559 บริษัทได้รับรางวัลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ
ดังต่อไปนี้
• บริษัทได้รับการประเมินโดยได้คะแนนเต็ม “100 คะแนน”
จากโครงการประเมินคุณภาพการ
จัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2559 ของบริษทั จดทะเบียน
(AGM Assessment Program) จากการประเมินโดยสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investor Association) ซึ่งเป็น
ปีที่ 4 ต่อเนื่องกัน
• บริษัทได้รับรางวัล Investors’ Choice Award จากสมาคม
ส่ ง เสริ ม ผู ้ ล งทุ น ไทย เนื่ อ งจากได้ รั บ ประเมิ น คุ ณ ภาพการ
จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น
อย่างโปร่งใส และการให้ความเท่าเทียมกันกับผูถ้ อื หุน้ ในระดับ
100 คะแนนเต็ม เป็นระยะเวลา 4 ปีติดต่อกัน
• ในการประกาศผลการส� ำ รวจการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การบริ ษั ท
จดทะเบียน ประจ�ำปี 2559 (CGR 2016) จากสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (Thai Institute of Directors-IOD) บริษัทได้รับ
การประเมินผลจากการส�ำรวจในโครงการดังกล่าวในคะแนน
เป็นปีที่ 4 ต่อเนื่องกัน
ระดับ “ดีเลิศ”
การปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการได้สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการในปี 2559 โดยคณะกรรมการได้ปฏิบัติตามอย่างครบถ้วน
เป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ได้
มีการก�ำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม มีหลักการบางเรื่องที่บริษัทปฏิบัติ
แตกต่างจากหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียน
ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องดังต่อไปนี้

หลักการ/แนวปฏิบัติที่ดีของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ค�ำชี้แจง

1. บริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดวาระการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
คณะกรรมการอิสระไว้ให้ดำ� รงต�ำแหน่งติดต่อ
กันไม่ได้เกิน 3 วาระ หรือไม่เกิน 9 ปีแล้วแต่
ระยะเวลาใดจะนานกว่า หากคณะกรรมการ
เห็นว่ามีความจ�ำเป็นต้องขอให้กรรมการอิสระ
ที่ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ติ ด ต่ อ มากั น ครบ 3 วาระ
หรือ 9 ปี ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไป ก็ให้อ�ำนาจ
คณะกรรมการบริษทั ขยายระยะเวลาการด�ำรง
ต�ำแหน่งของกรรมการอิสระออกไปได้อกี

เนื่องจากธุรกิจดาวเทียมเป็นธุรกิจที่ต้องใช้ความช�ำนาญ และผู้เชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะ
กรรมการของบริษทั ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในลักษณะของธุรกิจ การบริหารจัดการ การบริหาร
การเงินจากการลงทุนในโครงการที่ต้องใช้เงินทุนมากโครงสร้างของระบบบัญชีจากการด�ำเนิน
ธุรกิจในต่างประเทศ ที่มีความแตกต่างทางภูมิสังคม บริษัทเห็นว่าประสบการณ์ในการท�ำงาน
ร่วมกันมานาน มีสว่ นช่วยให้กรรมการเหล่านีป้ ฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ดี ประกอบกับบริษทั มีการประเมิน
ผลกรรมการเป็นประจ�ำทุกปี และได้เริม่ ท�ำการประเมินผลกรรมการโดยทีป่ รึกษาภายนอก ในปี
2558 เป็นปีแรก เพือ่ ประเมินความสามารถและความเป็นอิสระของกรรมการ บริษทั มีความเชือ่ มัน่
ว่ากรรมการที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น
ของบริษัท ยังเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วนทุกประการ

2. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระ
ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ
คิดเป็นร้อยละ 66.7 ของจ�ำนวนคณะกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็น
และเชื่อว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าวมีความเหมาะสมกับธุรกิจและโครงสร้าง
ของบริษัท ณ ปัจจุบัน
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อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทได้น�ำแนวปฏิบัติต่างๆ ของการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนมาใช้ในการบริหาร
จั ด การตามหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย รวมทั้ ง
ได้ ส ่ ง เสริ ม การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ส� ำ คั ญ ในหลายๆ ด้ า นเพื่ อ
ประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่าย อาทิเช่น การตัง้
คณะท�ำงาน Corporate Governance Committee ส่งเสริมให้มกี าร
ประชาสัมพันธ์และสือ่ สารทัว่ ทัง้ องค์กรเป็นระยะ และการจัดท�ำสือ่
การสอนทางสือ่ การสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เพือ่ สือ่ ให้
พนักงานได้ทำ� ความเข้าใจถึงนโยบายการก�ำกับดูแล มีรายละเอียด
ของการปฏิบัติแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผูถ้ อื หุน้
ผู ้ ถื อ หุ ้ น ย่ อ มมี สิ ท ธิ ใ นฐานะเจ้ า ของบริ ษั ท โดยควบคุ ม บริ ษั ท
ผ่านคณะกรรมการบริษัทที่ผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งให้ท�ำหน้าที่แทน
ตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ
ของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายในการสนับสนุน ส่งเสริม
และอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อันได้แก่
• สิทธิในการซือ้ ขาย หรือโอนหุน้ ของบริษทั ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
• สิทธิในการได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ
ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ เพื่อติดตาม
การด�ำเนินงาน รวมถึงบริษทั ไม่มนี โยบายในการทีจ่ ะกีดกันหรือ
สร้างอุปสรรคในการสื่อสารระหว่างกันของผู้ถือหุ้นทุกๆ ราย
• สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ร่ ว มประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น แสดงความคิ ด เห็ น
ให้ข้อเสนอแนะ การซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น และร่วม
พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่ส�ำคัญต่างๆ ของบริษัท
• สิทธิในการแต่งตั้ง ถอดถอนกรรมการ
• สิ ท ธิ ใ นการแต่ ง ตั้ ง ผู ้ ส อบบั ญ ชี และก� ำ หนดค่ า ตอบแทน
ผู้สอบบัญชี
• สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งผลก�ำไรของบริษัทในรูปแบบของ
เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน
• สิทธิในการได้รบั ใบหุน้ โอนหุน้ การรับซือ้ หุน้ คืนอย่างเท่าเทียมกัน
ในนามบริษัท
• สิทธิในการก�ำหนดหรือแก้ไขวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท
• สิทธิอื่นๆ ตามบทบัญญัติที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมาย กฎระเบียบ
อื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัท
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การประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2559 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี
2559 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ซึ่งบริษัทได้ด�ำเนินการเกี่ยวกับ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
1. บริษัทส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม
รวมถึงผูถ้ อื หุน้ ประเภทสถาบัน ได้ใช้สทิ ธิในการเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนอย่างเต็มที่
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็นการล่วงหน้า ไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน
โดยบริ ษั ท ได้ แ จ้ ง ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น รั บ ทราบผ่ า นระบบข่ า วของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมประกาศหลักเกณฑ์
ที่ก�ำหนดและระบุขั้นตอนที่ชัดเจนในการเสนอระเบียบวาระ
การประชุมดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.thaicom.net
เมือ่ วันที่ 29 กันยายน 2558 โดยสามารถเสนอเรือ่ งมายังบริษทั
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558
3. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีข้อมูล วัน เวลา
สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ เหตุผล
และความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ประกอบในแต่ละวาระ
ตลอดจนข้ อ มู ล ทั้ ง หมดที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งที่ ตั ด สิ น ใจใน
ทีป่ ระชุมทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทุกราย
ได้ รั บ ทราบเพื่ อ พิ จ ารณารายละเอี ย ดเป็ น การล่ ว งหน้ า
ไม่น้อยกว่า 21 วัน โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม
ให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559
4. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำ
ปี 2559 ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
เพื่ อให้ ผู้ ถือหุ ้ น สามารถเข้ า มาศึ กษาข้ อมู ลล่ วงหน้า อย่า ง
เพี ย งพอก่ อ นวั น ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ไม่ น ้ อ ยกว่ า 30 วั น ก่ อ น
วันประชุม
5. บริษทั ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถส่งค�ำถามล่วงหน้าก่อน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2559 ได้ที่ฝ่ายเลขานุการ
บริษัท เลขที่ 63/21 ถนนรัตนาธิเบศร์ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือ อีเมลล์ comsec@thaicom.net
ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2559
6. บริษทั ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไป
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สะดวก
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอ�ำนาจบุคคลอืน่ ใด หรือ
กรรมการอิสระที่บริษัทได้แต่งตั้งขึ้นเป็นผู้รับมอบอ�ำนาจแทน
เพือ่ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยให้
ด�ำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

7. บริษัทอ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการ
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยบริษัทได้ใช้ห้อง
วิภาวดีบอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล
พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่จัดประชุม ซึ่งเป็น
สถานที่กว้างขวาง เพียงพอ และสะดวกต่อการเดินทาง
8. บริษัทจัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอส�ำหรับ
การประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการตรวจสอบเอกสาร การลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุม การนับคะแนน และแสดงผลการลงคะแนน
ในแต่ละวาระ เพือ่ ให้การด�ำเนินการประชุมสามารถกระท�ำได้
รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย�ำ รวมถึง และจัดให้มกี ารลงมติแยกเป็น
แต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระ
แต่งตั้งกรรมการ ทั้งนี้ บริษัทได้ใช้บริการระบบจัดประชุม
ผู้ถือหุ้นจากบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
9. กรรมการบริ ษั ท ทุ ก ท่ า นเข้ า ร่ ว มประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น พร้ อ มทั้ ง
ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
10. บริษัทจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายภายนอกจาก บริษัท วีระวงค์
ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จ�ำกัด เป็นผู้ท�ำหน้าที่ตรวจสอบ
การลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงในการประชุม และ
เปิดเผยให้ทปี่ ระชุมทราบ พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
11. บริษัทได้จัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น
แสดงความคิดเห็นและซักถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทได้ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
12. ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น บริษัทได้เผยแพร่มติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงผลคะแนนในแต่ละวาระ ผ่านทาง
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์
ของบริษัทภายในวันดังกล่าว
13. บริษัทได้จดั ท�ำรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ บันทึกการชี้แจง
ขั้ น ตอนการลงคะแนน และวิ ธี ก ารแสดงผลคะแนนให้ ที่
ประชุมทราบก่อนด�ำเนินการประชุม การเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้
ได้ ซั ก ถามและค� ำ ตอบของข้ อ ซั ก ถาม ผลการลงคะแนน
ในแต่ ล ะวาระ รวมถึ ง รายชื่ อ กรรมการที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม
และกรรมการที่ลาประชุม ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน
โดยเผยแพร่ทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับจาก
วั น ประชุ ม และแจ้ ง ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น และนั ก ลงทุ น รั บ ทราบ
ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่
12 เมษายน 2559

หมวดที่ 2 การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทเคารพในสิทธิต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันมีอยู่ตาม
กฎหมาย และ/หรือ ตามข้อบังคับของบริษัท โดยบริษัทจะปฏิบัติ
ต่ อผู ้ ถือหุ ้ น ทุ กรายอย่ า งเท่ า เที ยมกั น ไม่ ว ่ า ผู ้ ถือหุ ้ น นั้น จะเป็น
ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย หรือชาวต่างชาติ หรือนักลงทุนสถาบัน หรือผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ และไม่ค�ำนึงถึงเพศ อายุ ความพิการ เชื้อชาติ สัญชาติ
ศาสนา ความเชื่ อ หรื อความคิ ดเห็ น ทางการเมื อง ซึ่ง ผู้ถือ หุ้น
ของบริษัททุกรายมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและ
เป็นธรรม ดังนี้
1. บริ ษั ท เปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น เสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ เข้ า รั บ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่าน
ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมประกาศ
หลักเกณฑ์ระบุขั้นตอน และช่องทางที่ชัดเจนในการเสนอชื่อ
บุคคลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net
เมือ่ วันที่ 29 กันยายน 2558 โดยสามารถเสนอเรือ่ งมายังบริษทั
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558
2. บริ ษั ท ได้ จั ด ท� ำ และเผยแพร่ ห นั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น
ประจ�ำปี 2559 ทัง้ ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพือ่
ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเข้าถึง
ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน
3. ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีใ่ ช้ในการประชุม ขัน้ ตอนการออกเสียงลงมติ
และการนับคะแนนเสียง รวมถึงสิทธิการออกเสียงลงคะแนน
ตามประเภทของหุ้น
4. บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ส�ำคัญ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
5. บริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ และนักลงทุนสถาบัน ได้ใช้สทิ ธิใน
การแต่งตัง้ กรรมการเป็นรายคน โดยการใช้บตั รลงคะแนนเสียง
เป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
6. บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายใน เช่น
นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันมิให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในของบริษัท หรือกลุ่ม
บริษัท เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่มีสาระส�ำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง
ราคาของหลั ก ทรั พ ย์ แ ละยั ง ไม่ ไ ด้ เ ปิ ด เผยต่ อ สาธารณชน
ทั้งนี้ บริษัทได้มีการสื่อสารแนวปฏิบัติและนโยบายให้ทุกคน
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ในองค์กรทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งมีการติดตามผลอย่าง
สม�ำ่ เสมอ นอกจากนี้ บริษทั ยังได้จดั ท�ำสรุปข้อมูลการถือครอง
หลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อน�ำเสนอ
ให้เลขานุการบริษัทรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ
เป็นรายไตรมาส
7. คณะกรรมการและผู้บริหารจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ส่วนได้เสียของตนเองและผู้เกี่ยวข้องตามแบบ 89/14 เพื่อให้
คณะกรรมการได้พิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์และตัดสินใจเพือ่ ประโยชน์ของบริษทั
โดยรวม ซึ่งกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรม
ที่ท�ำกับบริษัทต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจท�ำธุรกรรม
ดังกล่าว และควรงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุม
พิจารณาในวาระนั้น ทั้งนี้ เป็นไปตามขั้นตอน หรือมาตรการ
การอนุมัติการเข้าท�ำรายการระหว่างกันของบริษัท

หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
บริษทั และคณะกรรมการบริษทั ได้ตระหนักถึงสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกกลุม่ โดยบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามแนวนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณ รวมถึงนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กิจการ
ของบริษัทด�ำเนินไปด้วยดี มีความมั่นคง สร้างความเชื่อมั่น และ
ส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ ทั้ง
ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลอดจนชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยรวมอย่างเหมาะสม ตามบทบาทหน้าที่ และ
ตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย อีกทั้งยังได้ค�ำนึงถึง
สิทธิมนุษยชนและการต่อต้านการทุจริต ซึ่งบริษัทได้ให้ความ
ส�ำคัญและตระหนักดีว่าความรับผิดชอบดังกล่าวถือเป็นหัวใจของ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
คณะกรรมการได้ อ นุ มั ติ ใ ห้ จั ด ท� ำ คู ่ มื อ จรรยาบรรณ ซึ่ ง ได้ ร ะบุ
รายละเอียดความส�ำคัญ และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียต่างๆ ได้รบั การคุม้ ครอง และ
ประกาศใช้เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ทราบและ
ปฏิ บั ติ ต ามอย่ า งเคร่ ง ครั ด รวมทั้ ง ได้ ก� ำ หนดโทษในการไม่
ปฏิ บั ติ ต ามลั ก ษณะแห่ ง ความผิ ด ตามควรแก่ ก รณี โดยบริ ษั ท
ได้ เ ผยแพร่ ข ้ อ มู ล ดั ง กล่ า วผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กร รวมถึงการแจกคู่มือปฏิบัติให้แก่
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ซึ่งได้ลงนามรับทราบ
จรรยาบรรณนี้ อีกทั้ง บริษัทยังได้ก�ำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการจรรยาบรรณ คณะท�ำงาน
ธรรมาภิบาล หรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้วแต่กรณี มีหน้าทีด่ แู ล
รับผิดชอบในการรายงานการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอีกด้วย
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อีกทั้งได้จัดให้มีการปฐมนิเทศแก่พนักงานใหม่ และกิจกรรมต่างๆ
เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้พนักงานในเรื่องหลักการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี การต่อต้านการุจริต และจรรยาบรรณของพนักงาน รวมถึง
การสื่อสารกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในเรื่องหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็น
รูปธรรม นอกจากนี้ ยังด�ำเนินการให้พนักงานทุกคนท�ำแบบทดสอบ
ออนไลน์ในระบบ Intranet ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจรรยา
บรรณ และการก�ำกับดูแลกิจการ เพื่อเป็นการประเมินความรู้
ความเข้าใจของพนักงานเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ
อนึ่ง นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณ และ
นโยบายอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งดั ง กล่ า ว มี ห ลั ก การปฏิ บั ติ ท่ี ส� ำ คั ญ
ซึ่งครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
1. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค เป็นไปตาม
นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลและคู ่ มื อ จรรยาบรรณของบริ ษั ท
โดยมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ และค�ำนึงถึงการเจริญเติบโตในมูลค่าของบริษทั
อย่างต่อเนื่องด้วยผลตอบแทนที่ดี
2. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า
คณะกรรมการบริ ษั ท มี น โยบายคุ ณ ภาพและระบบจั ด การ
คุณภาพ ISO 9001:2008 ทีม่ งุ่ ด�ำเนินธุรกิจเพือ่ สร้างความพึงพอใจ
สู ง สุ ด ให้ แ ก่ ลู ก ค้ า โดยค� ำ นึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น ค้ า
และบริการที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ในระดับราคาที่เหมาะสม
ปลอดภัย และมุ่งมั่นที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืน
ระหว่างลูกค้าและบริษทั รวมถึงการไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า
โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน และคูม่ อื จรรยาบรรณในส่วนของความรับผิดชอบต่อลูกค้า
3. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้
บริษัทปฏิบัติตามนโยบายที่เป็นธรรมต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้
ในการปฏิ บั ติ ต ่ อ คู ่ ค ้ า และพั น ธมิ ต รธุ ร กิ จ ซึ่ ง มี ก ารก� ำ หนด
แนวทางปฏิบตั เิ อาไว้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม เป็นไปตาม
คู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท ทั้งในส่วนของการคัดเลือก
คู่ค้าให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของคู่ค้า โดยให้ความส�ำคัญ
ต่อชื่อเสียงที่ดี มีจริยธรรม และความเป็นมืออาชีพของคู่ค้า
อี ก ทั้ ง ยึ ด มั่ น ในสั ญ ญาและถื อ ปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขที่ มี ต ่ อ
เจ้าหนีเ้ ป็นส�ำคัญ เพือ่ รักษาความน่าเชือ่ ถือของบริษทั และคงไว้
ซึ่งความสัมพันธ์อันยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทยังยึดมั่นในการ
ด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ค�ำนึงถึงการสร้างประโยชน์และการ
เติบโตร่วมกันของธุรกิจ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจท�ำให้เกิด
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือน�ำมาซึ่งความเสื่อมเสีย
ต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมายใดๆ ดังนี้
• บริษทั จะปฏิบตั ติ ามสัญญา ข้อตกลง หรือเงือ่ นไขต่างๆ ทีม่ ี
ต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้อย่างเต็มที่ ในกรณีที่ไม่สามารถ
ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขได้ บริษทั จะแจ้งให้คคู่ า้ และ/หรือ เจ้าหนี้
ทราบในเวลาที่เหมาะสมเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง
แก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
• บริษัทต้องให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ ไม่รายงานหรือให้ข้อมูล
ทีเ่ ป็นเท็จ บิดเบือน หรือไม่ครบถ้วนแก่คคู่ า้ และ/หรือ เจ้าหนี้
ซึ่งอาจมีผลท�ำให้เกิดความเข้าใจผิดและอาจมีผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจ
• บริษัทต้องบริหารเงินทุนเพื่อให้คู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้
มีความเชื่อมั่นในสถานะทางการเงินและความสามารถ
ในการช�ำระหนี้ของบริษัท
• บริษัทต้องไม่เรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการ
ค้ากับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้โดยไม่สุจริต หากมีเหตุการณ์
ดังกล่าวเกิดขึ้น บริษัทต้องท�ำการแจ้งรายละเอียดต่อคู่ค้า
และ/หรื อ เจ้ า หนี้ เพื่ อ ร่ ว มมื อ แก้ ไ ขปั ญ หาโดยรวดเร็ ว
และหามาตรการป้องกันเพือ่ มิให้เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวอีก
• การด�ำเนินธุรกิจกับคูค่ า้ และ/หรือ เจ้าหนีใ้ ดๆ ต้องไม่นำ� มา
ซึง่ ความเสือ่ มเสียต่อชือ่ เสียงของบริษทั หรือขัดต่อกฎหมาย
ใดๆ รวมทั้งค�ำนึงถึงความเสมอภาค ความเป็นธรรมในการ
ด�ำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกัน
ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ได้ มี ก ารเปิ ด เผยนโยบายที่ เ ป็ น ธรรมและ
รับผิดชอบต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่
www.thaicom.net หัวข้อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน > การก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี > หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของไทยคม >
นโยบายด้านอื่นๆ
4. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
บริ ษั ท ตระหนั ก และมี จิ ต ส� ำ นึ ก ในบุ ญ คุ ณ ของประเทศและ
การเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้องรับผิดชอบช่วยเหลือสังคม
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมทีเ่ ป็นสาธารณประโยชน์ทกุ พืน้ ทีท่ บี่ ริษทั
ด�ำเนินธุรกิจทั้งในและนอกประเทศ เพื่อให้ธุรกิจ ชุมชน และ
สังคมเจริญเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัท
ได้ ส ่ ง เสริ ม กิ จ กรรมการดู แ ลรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มและอนุ รั ก ษ์
พลังงาน โดยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
และมี น โยบายที่ จ ะส่ ง เสริ ม การใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท ดังนี้

• ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม บริษัทเชื่อมั่นและ
น�ำแนวคิดในการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจ
กับสังคมมาเป็นแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจ อีกทั้งยังมี
นโยบายในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ชุมชนโดยรอบบริเวณที่บริษัทด�ำเนินธุรกิจตลอดจนพื้นที่
ชุ ม ชนอื่ น ๆ โดยพิ จ ารณาจากความต้ อ งการของชุ ม ชน
เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น ผ่านการมี
ส่วนร่วมในการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ กับชุมชน โดยบริษัท
สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานจิ ต อาสามี ส ่ ว นร่ ว ม
ในการท� ำ ประโยชน์ ต ่ อ ชุ ม ชนและสั ง คมส่ ว นรวม ด้ ว ย
การสร้างสรรค์แบ่งปันสิ่งดีๆ ให้ชุมชนในโครงการ “อาสา
ไทยคม - Project V” ที่เปิดโอกาสให้พนักงานร่วมกันส่ง
ความคิดสร้างสรรค์และรูปแบบกิจกรรมเพือ่ สังคม โดยการ
ใช้ ค วามรู ้ ค วามสามารถและความเชี่ ย วชาญที่ มี และ
สามารถของบประมาณเพื่อด�ำเนินการโครงการได้
• ด้านการศึกษา บริษัทถือว่าการศึกษาเป็นรากฐานส�ำคัญ
ของการพัฒนาประเทศ สังคม ชุมชน รวมถึงธุรกิจ จึงมี
นโยบายการน�ำสินค้า บริการ บุคลากร และทรัพยากรของ
บริษทั มาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนและพัฒนาการศึกษา
ให้กบั เยาวชน ชุมชน และสังคมทีบ่ ริษทั ด�ำเนินธุรกิจอยู่ บริษทั
มุง่ สนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพือ่ ให้ชมุ ชนและสังคม
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทมี
การมอบชุดอุปกรณ์รบั สัญญาณดาวเทียม รวมถึงส่งทีมงาน
ไปท�ำการติดตัง้ พร้อมทัง้ สอนวิธกี ารติดตัง้ และใช้งานให้แก่
โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือขาดแคลนครูผู้สอน เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละลดช่องว่างในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
• ด้านการช่วยเหลือสังคม บริษัทถือว่าเป็นความรับผิดชอบ
ในการให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมในยามที่เกิด
ภัยพิบัติในพื้นที่ที่บริษัทสามารถให้บริการด้านการสื่อสาร
โทรคมนาคมได้ โดยบริษทั จะร่วมมือกับลูกค้าและพันธมิตร
ทางธุ ร กิ จ รวมถึ ง องค์ ก รต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ส ามารถเข้ า ให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในโอกาสแรกที่ท�ำได้
• ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม บริ ษั ท มี น โยบายด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ โดยให้
ความส�ำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
เน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อ
การรักษาสิง่ แวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกให้แก่บคุ ลากร
ป้องกันและควบคุมไม่ให้การด�ำเนินธุรกิจส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ ดังนี้
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1. บริษัทมีโครงการ iSAVE ซึ่งมีเป้าหมายให้เกิดการใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและรู้คุณค่า สร้างความรู้
ความเข้าใจ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับการใช้
ทรัพยากรจากการด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นกับทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจน
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์ด้านต่างๆ
ทั้งในส่วนของการลดปริมาณการใช้พลังงาน และการ
จัดหาพลังงานทดแทนโดยการติดตัง้ Solar Cell เป็นต้น
2. บริษัทมีการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของความถี่
จากเครื่องส่งสัญญาณให้อยู่ในมาตรฐานที่ก�ำหนด
อย่างเคร่งครัด โดยได้จัดให้มีการตรวจสภาพอากาศ
และสิง่ แวดล้อมของสถานีดาวเทียมทัง้ สองแห่ง เพือ่ ให้
แน่ใจว่าเครือ่ งมือและอุปกรณ์ตา่ งๆ ไม่ได้สง่ สัญญาณ
ทีก่ อ่ ให้เกิดมลพิษต่อสิง่ แวดล้อม บุคคลากรและชุมชน
โดยรอบบริษัทเป็นประจ�ำทุกปี
นอกจากนี้ ในปี 2559 บริษัทได้จัด ท�ำรายงานการพั ฒ นา
อย่างยั่งยืน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเสริมสร้าง
สังคมที่ยั่งยืนทั้งในด้านสินค้า บริการ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี
รายละเอียดเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.thaicom.net
5. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน
คณะกรรมการเล็ ง เห็ น ว่ า พนั ก งานเป็ น ทรั พ ยากรที่ ส� ำ คั ญ
ของบริษัท จึงมีนโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน
และมี ก ระบวนการในการพั ฒ นาบุ ค ลากรในด้ า นต่ า งๆ
โดยส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมความรู้ทั้งเฉพาะทางและทั่วไป
เป็นประจ�ำอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท�ำงาน
ส่งเสริมให้พนักงานรักการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ รวมถึงให้
ความส�ำคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม และ
เป็นธรรม
นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการก�ำหนดค่าตอบแทนและ
สวัสดิการอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการด�ำเนินงาน
ของบริ ษั ท ทั้ ง ในระยะสั้ น และระยะยาว รวมถึ ง ยั ง จั ด ให้ มี
สวั ส ดิ ก ารต่ า งๆ อาทิ เ ช่ น กองทุ น ส� ำ รองเลี้ ย งชี พ ซึ่ ง เป็ น
สวัสดิการระยะยาวให้แก่พนักงาน รวมถึงมีการตรวจสุขภาพ
ประจ�ำปี เป็นต้น และเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการท�ำงานที่ดี
บริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการ
ท�ำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
อยู ่ เ สมอ และยึ ด มั่ น ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยแรงงาน
อย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท

113

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดท�ำนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานขึ้น ตามแนวทางดังนี้
• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการักษาสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนและทุกระดับ
ในการร่ ว มมื อ กั น ปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความปลอดภั ย ทั้ ง
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน
• ด� ำ เนิ น การด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ให้สอดคล้องกับข้อกฎหมาย
ข้อบังคับ ตลอดจนข้อก�ำหนดอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัท
• ก� ำ หนดให้ มี ร ะเบี ย บปฏิ บั ติ แ ละแผนด� ำ เนิ น การด้ า น
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงาน ตลอดจนมีการทบทวน ประเมิน และติดตามผล
อย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ พร้อมทั้งก�ำหนดให้มีมาตรการ
ป้องกันและควบคุมความเสีย่ งทีอ่ าจก่อให้เกิดความสูญเสีย
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือความเจ็บป่วย
จากการปฏิ บั ติ ง านไม่ ถู ก วิ ธี และความผิ ด พลาดอื่ น ๆ
ที่อาจเกิดขึ้น
• ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรมิ ใ ห้
ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย
• ประชาสั ม พั น ธ์ สื่ อ สาร และเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ด้ า นความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
แก่บุคลากรของบริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
กับการด�ำเนินงานของบริษัทอย่างเหมาะสม
อีกทั้ง บริษัทได้จัดให้มีการร่วมมือกันในการดูแลสิ่งแวดล้อม
ในสถานที่ท�ำงาน โดยการจัดเก็บกระดาษและสิ่งของเครื่องใช้
ที่ไม่ได้ใช้ ในวันบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day) อย่างน้อย
ปีละ 2 ครัง้ เพือ่ เป็นการสนับสนุนกิจกรรม 5 ส การจัดให้มอี บรม
การซ้อมหนีไฟและระบบป้องกันภัย รวมทั้งส่งเสริมการท�ำงาน
เป็นทีม ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพ
ต่ อ ความเป็ น ปั จ เจกชน ซึ่ ง รวมถึ ง โอกาสที่ เ ท่ า เที ย มกั น
การปกป้องความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ค่าตอบแทน ชั่วโมง
การท�ำงาน เสรีภาพในการสมาคม และสิทธิในการร่วมเจรจา
ต่อรอง การไม่ใช้แรงงานบังคับ การไม่ใช้แรงงานเด็ก และข้อ
พึงปฏิบัติต่อพนักงานด้วยกัน เป็นต้น
6. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสิทธิมนุษยชน
บริษัทสนับสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีการปฏิบัติ
ต่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ฝ่ า ยด้ ว ยความเป็ น ธรรม บนพื้ น ฐาน
ของศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ โดยมี น โยบายตามแนวทาง
การปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนที่ประกาศใช้ในนานาประเทศ
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ซึ่งรวมถึงปฏิญญาและอนุสัญญาต่างๆ ของสหประชาชาติ
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีมาตรการชดเชยในกรณีที่มี
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจากการทีบ่ ริษทั ละเมิดสิทธิ
ตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสียไว้ในนโยบายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้
ก�ำหนดนโยบายการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
ดังนี้
• บริษัทสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแล
มิ ใ ห้ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท เข้ า ไปมี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การล่ ว ง
ละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน
(Forced Labor) ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labor)
เป็นต้น
• บริษัทให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ
เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล
• ส่งเสริมให้มกี ารเฝ้าระวังการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดด้านสิทธิ
มนุษยชนภายในบริษทั และส่งเสริมให้บริษทั ย่อย ผูร้ ว่ มทุน
คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายปฏิบัติตามหลักการสิทธิ
มนุษยชนตามมาตรฐานสากล
• คุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ที่ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หาย
จากการละเมิดสิทธิอันเกิดจากการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
โดยพิ จ ารณาชดเชยค่ า เสี ย หายให้ ไ ม่ ต�่ ำ กว่ า อั ต ราที่
กฎหมายก�ำหนด
อีกทั้ง บริษัทจะด�ำเนินธุรกิจตามหลักการและเจตนารมณ์
ที่ ป ระกาศในปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของ
สหประชาชาติ (Universal Declaration of Human Rights)
ภายใต้ขอบเขตอ�ำนาจของบริษัท และจะไม่มีส่วนร่วมกับการ
กระท�ำใดๆ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กั บ การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ซึ่ ง เป็ น ไปตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยและหลั ก จรรยาบรรณของบริ ษั ท
โดยได้มีการเปิดเผยแนวปฏิบัตินี้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่
www.thaicom.net หัวข้อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน > การก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี > หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของไทยคม >
นโยบายด้านอื่นๆ
7. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งขัน
บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้า
อย่างเสรี เป็นธรรม ไม่ผูกขาด และไม่ขัดต่อกฎหมายและ
จริยธรรม โดยด�ำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทีด่ ี

ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า รวมถึงไม่แสวงหา
ข้อมูลทีเ่ ป็นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่สจุ ริต
ตามคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท
8. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อการต่อต้านการทุจริต
บริษทั ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และถือปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตในประเทศไทย
รวมถึงบริษัทในกลุ่มที่ด�ำเนินธุรกิจในต่างประเทศ โดยบริษัท
ได้จดั ท�ำนโยบายต่อต้านการทุจริต พร้อมทัง้ ก�ำหนดแนวปฏิบตั ิ
เกี่ ยวกั บการก� ำ กั บดู แ ลเพื่ อป้ องกั น และติ ดตามความเสี่ยง
จากการทุจริต ส�ำหรับเป็นแนวปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัททุกคน และมีการสนับสนุนกิจกรรม
ที่ เ ป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานทุ ก คนของบริ ษั ท ปฏิ บั ติ
ตามนโยบายดังกล่าว
นโยบายต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ของบริ ษั ท มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
แสดงออกถึ ง จุ ด ยื น ของบริ ษั ท ในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
ทุกรูปแบบอย่างสิ้นเชิง โดยก�ำหนดเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เพื่อป้องกันมิให้บริษัท และพนักงานฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้าน
การทุจริต และก�ำหนดขั้นตอนการสอบทานและก�ำกับดูแล
ติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายนี้ ตลอดจน
สนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานเฝ้ า ระวั ง และรายงานการพบเห็ น
การทุจริตผ่านช่องทางสื่อสารที่ปลอดภัย
โดยการทุจริตหรือคอรร์รัปชั่น ตามนโยบายฉบับนี้ หมายถึง
การใช้ อ� ำ นาจที่ ไ ด้ ม าโดยหน้ า ที่ ข องตนกระท� ำ การ หรื อ
ไม่กระท�ำการใดที่มิชอบ โดยการเรียก รับ ยอมจะรับ ให้ ขอให้
รับว่าจะให้ หรือกระท�ำการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน เพื่อให้บุคคล
และ/หรือ หน่วยงานดังกล่าวข้างต้นแสวงหาผลประโยชน์
ส่ ว นตน และ/หรื อ ของกลุ ่ ม บริ ษั ท ไทยคม เว้ น แต่ กรณี ที่
บทบัญญัติของกฎหมายขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี
ได้ก�ำหนดว่าสามารถกระท�ำได้
ในปี 2559 บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น ดังนี้
• บริ ษั ท มี ก ารน� ำ นโยบายไปปฏิ บั ติ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด โดย
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจ
สอบท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้าน
การทุจริตเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่
ตามกฎหมายและจริยธรรมที่ก�ำหนดไว้และปรับปรุงเป็น
ประจ�ำสม�่ำเสมออย่างต่อเนื่อง

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

• คณะท�ำงานธรรมาภิบาลมีหน้าที่หลักในการน�ำนโยบาย
ฉบับนี้ไปปฏิบัติ และสื่อสารท�ำความเข้าใจกับพนักงาน
ทุกระดับ รวมทั้งติดตามประสิทธิผลของนโยบายฉบับนี้
นอกจากนี้ ผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบท�ำให้ม่ันใจ
ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของของตนได้ตระหนักถึงและเข้าใจ
นโยบาย ตลอดจนได้ รั บ การอบรมอย่ า งเพี ย งพอและ
สม�่ำเสมอ
• บริษัทมีการวางแนวปฏิบัติเรื่องระเบียบปฏิบัติอันเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
โดยพนักงานจะต้องท�ำการกรอกแบบฟอร์มผ่านระบบค�ำขอ
ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
(1) การบริจาคเพื่อการกุศล และ/หรือ การเป็นผู้ให้การ
สนับสนุน
(2) การสันทนาการ หรือการเลี้ยงรับรอง
(3) การรับหรือการให้ของขวัญ
ทัง้ นี้ โดยต้องระบุรายละเอียดต่างๆ อาทิ เช่น รายชือ่ ผูร้ บั บริจาค
หรือผู้รับการสนับสนุน รายชื่อผู้เข้าร่วมสันทนาการ หรือผู้มี
ส่วนร่วมของทัง้ สองฝ่าย ชือ่ ผูร้ บั ของขวัญ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
เป็นต้น เมือ่ กรอกแบบฟอร์มผ่านระบบแล้วระบบจะจัดส่งข้อมูล
ให้ผมู้ อี ำ� นาจอนุมตั ดิ ำ� เนินการตามขัน้ ตอนต่อไป ทัง้ นี้ ในระบบ
ยังสามารถที่จะน�ำข้อมูลมาสรุปเป็นรายงาน เพื่อเป็นแนวทาง
ในการติดตามผล และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย
ต่อต้านการทุจริต และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณารับทราบ
• บริ ษั ท ก� ำ หนดให้ ห น่ ว ยงานก� ำ กั บ การปฏิ บั ติ ง าน
(Compliance Office) มีหน้าที่ติดตามให้ผู้บริหารและ
พนักงานมีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน
การทุจริตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่ตนรับผิดชอบเป็น
ประจ�ำสม�่ำเสมอ
• บริษทั จัดให้มกี ารอบรมและสือ่ สารนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
ในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ไปถึ ง ผู ้ บ ริ ห าร และพนั ก งาน
อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น และ
สามารถปฏิบตั ติ วั ได้ถกู ต้อง โดยเริม่ จากการอบรมพนักงาน
เข้าใหม่ การอบรมพนักงานทีท่ ำ� งานในต่างประเทศ ตลอดจน
มี ช ่ อ งทางในการสื่ อ สารผ่ า นนิ ต ยสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ค ส์
ให้พนักงานทุกคนได้รับทราบโดยทั่วกัน
• บริ ษั ท มี ก ระบวนการประเมิ น ความเสี่ ย งจากการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่น โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมิน
ความเสี่ ย งด้ า นการทุ จ ริ ต ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น แยกออกจาก
ความเสี่ ย งด้ า นอื่ น ๆ เป็ น การเฉพาะ และน� ำ เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติเพื่อบรรจุเข้ามา
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อยู่ในแผนงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท (รายละเอียด
โปรดดูหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง)
บริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การก� ำ กั บ ดู แ ล
เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต โดยมี
หน่วยงานตรวจสอบภายในท�ำหน้าที่ในการประเมินระบบ
การควบคุมภายใน และการบริหารความเสีย่ งให้มปี ระสิทธิผล
บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแส
การกระท�ำผิดและการทุจริต เพื่อก�ำหนดช่องทางในการ
รายงานและสนับสนุนให้พนักงานทุกคน ให้ข้อมูล รายงาน
เบาะแสการกระท�ำผิดหรือการทุจริตใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในบริษทั
และเป็ น การป้ อ งปรามการกระท� ำ ผิ ด และการทุ จ ริ ต
ที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร และช่วยให้สามารถตรวจพบ และ
ลดความเสียหาย จากการกระท�ำผิดหรือการทุจริต โดยเมือ่
พนักงานพบเห็นหรือมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการ
กระท� ำ ผิ ดหรื อการทุ จ ริ ตเกิ ดขึ้ น เกี่ ยวข้ องกั บ บริษัท หรือ
บริษัทในกลุ่ม ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ตั้งแต่
ระดับผูจ้ ดั การทราบโดยทันที ไม่วา่ ด้วย วาจาหรือลายลักษณ์
อักษร หรือตามช่องทางที่ก�ำหนดไว้ในนโยบาย โดยเมื่อ
ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ได้ รั บ แจ้ ง ว่ า มี ก าร
กระท�ำผิดหรือการทุจริตเกิดขึน้ ต้องรายงานหน่วยงานตรวจ
สอบภายในของบริษัท (หรือของสายงานธุรกิจที่ตนเอง
สังกัด) ทันที
บริษัทจะให้ความคุ้มครอง และห้ามพนักงานหรือผู้บริหาร
ของบริษัท เลิกจ้าง พักงาน ลงโทษทางวินัย หรือขู่ว่าจะ
ด� ำ เนิ นการต่ า งๆ จากการที่ พนั กงานให้ ข ้ อมูล เรื่อ งการ
กระท�ำผิดหรือการทุจริต และบริษัทอาจให้ความคุ้มครอง
เพิ่มเติมเป็นพิเศษตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณา
จากระดับความร้ายแรงและความส�ำคัญของเรือ่ งทีร่ อ้ งเรียน
ผู้ที่กระท�ำผิดหรือทุจริต เป็นการกระท�ำที่ผิดจริยธรรมของ
บริษัท ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบ
ทีบ่ ริษทั ก�ำหนดไว้ และโทษตามกฎหมาย หากการกระท�ำนัน้
ผิดกฎหมาย
บริ ษั ท ก� ำ หนดให้ ก รรมการและผู ้ บ ริ ห ารตามนิ ย ามของ
ประกาศของส�ำนักงาน ก.ล.ต. รายงานการมีสว่ นได้เสียตาม
ที่กฎหมายก�ำหนด และขยายการรายงานไปยังพนักงาน
ทุกคนของบริษัทที่มีส่วนได้เสีย เพื่อป้องกันการขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ที่จะน�ำไปสู่การทุจริต
บริ ษั ทก� ำ หนดช่ องทางรั บข้ อร้ องเรี ยนและแจ้ง เบาะแส
(Whistle Blowing) ไว้ในเว็บไซต์บริษทั ที่ www.thaicom.net
หัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืน > การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี >
รับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
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ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดนโยบายฉบับนี้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
ที่ www.thaicom.net หัวข้อ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน > การก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี > หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของไทยคม >
การต่อต้านการทุจริต
นอกจากนี้ ในปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมลงนามในค�ำประกาศ
เจตนารมณ์ “แนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต” ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption : CAC) ซึง่ ด�ำเนินการโดยสมาคม
ส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย เนื่ อ งจากตระหนั ก ถึ ง
การด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557
ได้ พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ใ ห้ น� ำ ส่ ง แบบประเมิ น ตนเอง โดย
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานข้อมูลแล้ว
เพื่อเข้าร่วมในการตรวจรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตภายในไตรมาสที่
4 ของปี 2557 และเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 คณะกรรมการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
ได้ มี ม ติ ใ ห้ บ ริ ษั ท ได้ รั บ การรั บ รองการเป็ น สมาชิ ก แนวร่ ว ม
โครงการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
9. นโยบายและแนวปฏิ บั ติ ใ นการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับ
บริษัทมีการก�ำหนดนโยบายการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิ
มนุ ษ ยชน ซึ่ ง ก� ำ หนดให้ ก รรมการ ผู ้ บ ริ ห าร และพนั ก งาน
ต้องด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ
หรือกระท�ำการใดๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมายหรือ
ระเบียบข้อบังคับ ดังนี้
• พนักงานต้องท�ำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่
และความรั บ ผิ ด ชอบของตนโดยตรงอย่ า งถี่ ถ ้ ว น และ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยให้ขอค�ำปรึกษา
จากฝ่ายกฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางด้านกฎหมาย ห้ามปฏิบตั ิ
ไปตามความเข้าใจของตนเองโดยไม่มีค�ำแนะน�ำ
• เมื่อพนักงานของบริษัทต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ
พนักงานควรศึกษากฎหมายขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ ก่อนการด�ำเนินการใดๆ ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อไม่ให้ขัดกับกฎหมาย
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ

10. นโยบายและแนวปฏิ บั ติ ใ นการปฏิ บั ติ ใ นเรื่ อ งกิจกรรม
ทางการเมือง
บริ ษั ท มี น โยบายเป็ น กลางทางการเมื อ ง โดยให้ ก รรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนของกลุม่ บริษทั ปฏิบตั ติ ามนโยบาย
ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ในส่ ว นของการช่ ว ยเหลื อ ทางการเมื อ ง
และคู่มือจรรยาบรรณ ดังนี้
• บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การ
สนับสนุน หรือกระท�ำการอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองหนึ่ง หรือนักการเมืองคนใดคนหนึ่ง
• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการใช้
สิทธิและเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ เช่น การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือการ
เป็นสมาชิกพรรคการเมือง แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็น
พนักงาน หรือน�ำทรัพย์สนิ อุปกรณ์ เครือ่ งมือใดๆ ของบริษทั
ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินการใดๆ ในทางการเมือง
หากเข้าร่วมจะต้องพึงระมัดระวังการด�ำเนินการใดๆ ที่อาจ
ท�ำให้เกิดความเข้าใจว่า บริษทั ได้ให้การสนับสนุน หรือฝักใฝ่
ในพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่ง แต่อย่างไรก็ดี เฉพาะการ
มีส่วนร่วมในเวลาส่วนตัว และค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลเท่านั้น
• พนักงานควรหลีกเลี่ยงการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง
ทั้ ง ที่ เ ป็ น ตั ว เงิ น หรื อ ในรู ป แบบอื่ น แก่ พ รรคการเมื อ ง
นักการเมือง หรือผูล้ งสมัครรับเลือกตัง้ ทางการเมือง รวมถึง
การให้ยมื หรือบริจาคอุปกรณ์ การให้บริการด้านเทคโนโลยี
โดยไม่คดิ ค่าบริการ รวมทัง้ การสละเวลาท�ำงานของพนักงาน
• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องลาออกและพ้นสภาพ
จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทก่อน
ตามล�ำดับ หากประสงค์จะด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองหรือ
ลงสมัครรับเลือกตัง้ ในระดับท้องถิน่ หรือระดับประเทศ
11. นโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการปฏิบตั ใิ นเรือ่ งความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการด�ำเนินธุรกิจที่อาจจะท�ำ
ให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจเป็นผลให้ขาดความ
เป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ จึงได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ
ไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท ดังนี้
1. การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่รับเงิน หรือประโยชน์
ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้า ของบริษัท หรือ
จากบุคคลใดอันเนื่องจากการท�ำงานในนามบริษัท
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กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ให้กู้ หรือยืมเงิน
หรือเรี่ยไรเงิน สิ่งของจากลูกค้าหรือผู้ท�ำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่
เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคาร หรือสถาบันการเงินในฐานะ
ของลูกค้าของธนาคาร หรือสถาบันการเงินดังกล่าว
2. การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัท
การท�ำธุรกิจส่วนตัวใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และเวลาท�ำงานของบริษัท
และห้ า มประกอบธุ ร กิ จ หรื อ มี ส ่ ว นร่ ว มในธุ ร กิ จ ใดอั น เป็ น
การแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหาร
หรื อ พนั ก งานดั ง กล่ า วจะได้ รั บ ประโยชน์ โ ดยตรงหรื อ โดย
ทางอ้อมก็ตาม
3. การท�ำธุรกิจใดๆ กับกลุ่มบริษัท
การท�ำธุรกิจใดๆ กับกลุ่มบริษัท ทั้งในนามส่วนตัว ครอบครัว
หรือในนามนิตบิ คุ คลใดๆ ทีก่ รรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานนัน้
มี ส ่ ว นได้ เ สี ย จะต้ อ งเปิ ด เผยส่ ว นได้ เ สี ย ต่ อ บริ ษั ท ก่ อ นเข้ า
ท�ำรายการ
หากมีรายการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ก็จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยง
ของตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. และบุคคลเหล่านั้นจะต้อง
ไม่ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในกระบวนการพิ จ ารณาและตั ด สิ น ใจ
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
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ผู้ท�ำรายการในนามบริษัทมีหน้าที่ต้องตรวจสอบความสัมพันธ์
ของคูค่ า้ ว่าเกีย่ วข้องกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานหรือไม่
ก่อนท�ำรายการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ
ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น นอกจากนี้ ในกรณี ที่ มี ก ารท� ำ สั ญ ญากั บ คู ่ ค ้ า
บริษทั ยังมีระบบบริหารจัดการสัญญา (Contract Management
System) เพื่อตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
บริษัทกับคู่ค้าอีกด้วย
ในปี 2559 บริษัทได้ก�ำหนดให้พนักงานทุกคนต้องรายงาน
การมีสว่ นได้เสียของตนเอง ครอบครัว และนิตบิ คุ คลทีเ่ กีย่ วข้อง
เป็ น ครั้ ง แรกและเมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงข้ อ มู ล ระหว่ า งปี
ในระบบ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก การก� ำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
ของกลุ่มบริษัท ที่ส่งเสริมการท�ำธุรกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัท
ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล และค�ำนึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัทเป็นส�ำคัญ
4. การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทภายนอกกลุ่มบริษัท
บริษทั ไม่มนี โยบายทีจ่ ะส่งผูบ้ ริหาร เข้าไปเป็นกรรมการในบริษทั
อื่นนอกกลุ่มบริษัท ในกรณีที่ผู้บริหารของบริษัทตั้งแต่ PG 13
ขึ้นไปจะเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ต้องได้รับ
การอนุมัติจากผู้มีอ�ำนาจของบริษัท
ทั้งนี้ การด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัติ
ของกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัท และต้องไม่ใช้ต�ำแหน่งงานในบริษัทไปใช้อ้างอิง
เพื่อส่งเสริมธุรกิจภายนอก ในการขออนุมัติให้เป็นไปตาม
อ�ำนาจอนุมัติ ดังนี้
อนุมัติโดย

ผู้บริหารระดับตั้งแต่ PG 13 -15

คณะกรรมการบริหาร

ผู้บริหารระดับ UC ขึ้นไป

คณะกรรมการบริษัท

5. รับของขวัญ และการรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ
ทั้งที่เป็นตัวเงิน และมิใช่ตัวเงินจากคู่ค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท เว้นแต่ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม แต่ต้องมี
มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท และจะต้องด�ำเนินการตามนโยบาย
การต่อต้านการทุจริต
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับการเลี้ยงรับรอง
ทางธุรกิจได้ ภายในขอบเขตและมูลค่าที่สมเหตุสมผล และพึง

หลีกเลี่ยงการรับเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าเหตุความ
สัมพันธ์ปกติจากบุคคลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั หรือจะเป็นคูค่ า้
ในอนาคต และมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับของขวัญ สันทนาการ
และค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรองตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
6. การเดินทางไปสัมมนา ดูงาน ทัศนศึกษา
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับเชิญไปดูงาน
สัมมนา และทัศนศึกษา ทั้งนี้ เฉพาะเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจ
และต้องผ่านการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาตามระเบียบบริษัท
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เท่านั้น โดยบริษัทจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดูงานสัมมนา
ทั ศ นศึ ก ษา ค่ า เดิ น ทางและที่ พั ก ตลอดจนค่ า ใช้ จ ่ า ยอื่ น ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานรับเงิน หรือประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้า
12. นโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สนิ
ของบริษัท
คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแล
รั ก ษาการใช้ ท รั พ ย์ สิ น ของกลุ ่ ม บริ ษั ท เพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด
ของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน
ต้องควบคุมข้อมูลความลับอย่างเหมาะสม และต้องไม่สื่อสาร
ข้ อ มู ล อั น มี ส าระส� ำ คั ญ และยั ง มิ ไ ด้ เ ปิ ด เผยสู ่ ส าธารณชน
ซึ่งได้รับรู้มาจากหน้าที่งานไปยังหน่วยงานอื่นๆ และบุคคล
ภายนอกที่ไม่สมควรต้องรับรู้ข้อมูลนั้น และมีหน้าที่ต้องใช้
ความพยายามอย่ า งดี ที่ สุ ด เพื่ อ ป้ อ งกั น ไว้ ซึ่ ง ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น
ความลับดังกล่าว ทั้งนี้ รวมไปถึงการจัดเก็บเอกสารข้อมูล
ที่เป็นความลับตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อทรัพย์สิน
ของบริษัทและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท ดังนี้
• พนักงานต้องดูแลรักษาทรัพย์สนิ ของบริษทั ให้อยูใ่ นสภาพที่
ใช้ งานได้ดี สามารถใช้งานได้ตามระยะเวลาที่เหมาะสม
สอดคล้ อ งกั บ อายุ ข องทรั พ ย์ สิ น นั้ น ๆ และปกป้ อ งมิ ใ ห้
ทรัพย์สินของบริษัทเกิดความเสียหายหรือสูญหาย
• พนักงานต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทในการปฏิบัติงานอย่าง
ประหยัดและรู้คุณค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
โดยตระหนั ก ถึ ง การรั ก ษาสภาพแวดล้ อ มและอนุ รั ก ษ์
พลังงานควบคู่ไปด้วย
• พนักงานต้องไม่ใช้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัท เพื่อประโยชน์
ส่วนตัวหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
• กรณี ที่ เ กิ ด ความเสี ย หาย หรื อ สู ญ หายขึ้ น กั บ ทรั พ ย์ สิ น
ของบริษัทที่มีพนักงานหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูแลรับผิด
ชอบ บุคคลนั้นต้องรับผิดชอบตามที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบ
ข้อบังคับหรือ นโยบายต่างๆ ของบริษัท
• เมื่อพ้นจากสภาพการเป็นบุคลากรของบริษัท พนักงาน
ต้องส่งมอบทรัพย์สินต่างๆ ของบริษัท รวมถึงข้อมูลที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ คืนให้บริษัท ไม่ว่า
จะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใด และห้ามบันทึก คัดลอก
หรือส�ำเนาข้อมูลเหล่านั้น เพื่อน�ำไปเผยแพร่หรือแสวงหา
ผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

13. นโยบายและแนวปฏิ บั ติ ใ นการปฏิ บั ติ ต ่ อ ทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญา
คณะกรรมการได้กำ� หนดนโยบายและแนวปฏิบตั เิ รือ่ งทรัพย์สนิ
ทางปัญญาไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท โดยให้ความส�ำคัญ
กับการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น และมี
นโยบายหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิ
ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ได้แก่ ลิขสิทธิ์ต่างๆ สิทธิบัตร
เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า เป็นสิ่งส�ำคัญในการ
รักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษทั ดังนัน้ กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ปกป้อง รักษา และพิทักษ์
สิทธิที่บริษัทมีต่อทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด และใช้สิทธิ
เหล่านัน้ อย่างรับผิดชอบ และต้องเคารพสิทธิทชี่ อบด้วยกฎหมาย
ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นด้วย
นอกจากนี้ บริษัทยังได้ก�ำหนดนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา
ไว้ดังนี้
• บริษัทมีนโยบายในการปกป้องและเคารพสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาของบุคคลอื่น โดยจะไม่ละเมิดหรือสนับสนุน
การด�ำเนินการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาของบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า และ
สิทธิทางปัญญาอื่นๆ ทุกประเภท
• บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์ กระตุ้น
การเกิ ด นวั ต กรรมใหม่ ๆ ขึ้ น อยู ่ เ สมอ โดยจะไม่ ท� ำ ซ�้ ำ
ดัดแปลง คัดลอก ท�ำส�ำเนา เผยแพร่ หรือกระท�ำการอื่นใด
อันเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญาของบุคคลอืน่
• บริษทั จะมีการตรวจสอบการใช้ขอ้ มูล เอกสาร สิง่ ตีพมิ พ์ตา่ งๆ
รวมทัง้ งานอันมีสทิ ธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญาใดๆ ด้วยความ
ระมัดระวังว่าได้รบั อนุญาตการใช้จากผูม้ สี ทิ ธิอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายก่อนที่จะมีการใช้งานนั้นๆ รวมถึงจะอ้างอิง
แหล่ ง ที่ ม าของข้ อ มู ล หรื อ ชื่ อ เจ้ า ของงานอั น มี สิ ท ธิ ใ น
ทรัพย์สินทางปัญญา
• บริษัทจะสนับสนุนและมีส่วนร่วมให้พนักงานมีความรู้และ
มี จิ ต ส� ำ นึ ก ในการเคารพสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
ของบุคคลอื่นอย่างสม�่ำเสมอ
• งานอันมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ที่ได้สร้างสรรค์
และ/หรือ พัฒนาขึ้นโดยพนักงานของบริษัท ไม่ว่าจะท�ำขึ้น
โดยหน้าที่ที่ต้องพึงปฏิบัติ และ/หรือ กระท�ำตามค�ำสั่ง
ของบริษัท สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวให้ตกเป็น
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัททั้งสิ้น
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14. นโยบายและแนวปฏิ บั ติ ใ นการใช้ ข ้ อ มู ล ภายใน และ
การซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท
บริ ษั ท ได้ จั ด ท� ำ นโยบายและแนวปฏิ บั ติ เ รื่ อ งการซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อป้องกัน
การใช้ข้อมูลภายใน (Insider Information) ของกลุ่มบริษัทที่มี
สาระส�ำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์
ของตนเองหรือผู้อื่น ดังนี้
• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อ
ห้ามในการซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภายในซึง่ ก�ำหนด
ไว้ใ น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535
• ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายใน
ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ข องกลุ ่ ม บริ ษั ท ในช่ ว งเวลา 30 วั น
ก่อนเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและประจ�ำปี หรือช่วง
เวลาอื่นที่บริษัทจะก�ำหนดเป็นครั้งคราว เว้นแต่ตกอยู่ใน
สถานการณ์ทจี่ ำ� เป็น หรือต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย หรือตกอยู่
ภายใต้ค�ำสั่งศาล
• หน่วยงาน Compliance จะประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขาย
หลักทรัพย์ให้ทราบไว้เป็นการล่วงหน้า เพื่อช่วยให้บุคคล
ดังกล่าวได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายใน
ต้ อ งรายงานการถื อ หลั ก ทรั พ ย์ ข องกลุ ่ ม บริ ษั ท ครั้ ง แรก
โดยให้ส่งรายงานมายังเลขานุการบริษัท ดังนี้
(1) กรณีกรรมการและผู้บริหาร ให้รายงานภายใน 7 วัน
ท�ำการนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ โดยใช้แบบรายงาน
ส่วนได้เสียและข้อมูลประวัตขิ องกรรมการและผูบ้ ริหาร
(แบบ 89/14)
(2) กรณี บุ ค คลอื่ น นอกจากกรรมการและผู ้ บ ริ ห าร ให้
รายงานภายใน 7 วันท�ำการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
เลขานุการบริษทั โดยใช้แบบรายงานการถือหลักทรัพย์
ของกลุ่มบริษัท
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• ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในรายงานมายัง
เลขานุการบริษัทภายใน 7 วันนับแต่วันที่ซื้อขายหลักทรัพย์
• กรรมการและผูบ้ ริหารมีหน้าทีต่ อ้ งรายงานการถือหลักทรัพย์
ของบริษัท ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
ของบริ ษั ท ต่ อ ส� ำ นั ก งาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
• เลขานุการบริษัทต้องจัดท�ำส�ำเนารายงานการถือครอง
หลั ก ทรั พ ย์ ที่ ส ่ ง มายั ง เลขานุ ก ารบริ ษั ท ให้ กั บ ประธาน
คณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการบริหาร ภายใน 7 วันท�ำการ
นับแต่วันที่ได้รับรายงานและรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป
15. นโยบายและแนวปฏิบัติในการให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้
สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน
การให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัท ต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่
เป็นจริง ถูกต้องและปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง ตามคู่มือ
จรรยาบรรณของบริษัท โดยผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้
รับมอบหมาย ไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้สัมภาษณ์
ต่อสื่อมวลชนหรือต่อสาธารณชนใดๆ เกี่ยวกับหรือพาดพิง
กลุ่มบริษัทไม่ว่าในด้านใด อันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง
และการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
ในปี 2559 บริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดแนวปฏิ บั ติ ก ารสื่ อ สารผ่ า น
สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการข้อมูล
ของพนั ก งานบนสื่ อ ออนไลน์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บริ ษั ท ได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
ในปี 2559 บริษัทได้จัดให้มีการให้มีการพบสื่อมวลชนและ
กิจกรรมส�ำหรับผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

งานพบผู้ถือหุ้นและนักวิเคราะห์

จ�ำนวนครั้ง/ปี

การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting)

3

งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)

4

การน�ำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Road Show)

2

การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมการด�ำเนินงานของบริษัท (Company Visit)

2

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
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16. นโยบายและแนวปฏิบตั เิ รือ่ งรายการระหว่างกันในกลุม่ บริษทั
คณะกรรมการจะพิจารณารายการระหว่างกันภายในกลุม่ บริษทั
โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติ
เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั เป็นส�ำคัญ ตามคูม่ อื จรรยาบรรณ
และนโยบายการท�ำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัท ดังนี้
• การท� ำ รายการที่เกี่ย วโยงกันของบริษัทและบริษัทย่ อย
ต้ อ งด� ำ เนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายหรื อ กฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง
• ในการตกลงเข้ า ท� ำ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น บริ ษั ท และ
บริ ษั ท ย่ อ ยต้ อ งกระท� ำ โดยถื อ เสมื อ นการตกลงเข้ า
ท�ำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไป
(Arm’s Length Basis) เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
• ในการตกลงเข้าท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีเ่ ป็นรายการธุรกิจ
ปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามที่หน่วยงานก�ำกับดูแล
ก�ำหนด ซึ่งได้แก่ การให้บริการโฆษณา การให้บริการด้าน
คอมพิวเตอร์ การใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ การใช้บริการ
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น ให้ฝา่ ยจัดการด�ำเนินการให้เป็นไปตาม
อ�ำนาจอนุมัติของบริษัท
• ห้ า มกรรมการและผู ้ บ ริ ห ารที่ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย หรื อ มี ค วาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์เข้าร่วมพิจารณาการท�ำรายการที่
เกี่ยวโยงกันซึ่งตนมีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็นผู้อนุมัติ
รายการดังกล่าว
17. นโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารรับเรือ่ งร้องเรียนและเบาะแส
การกระท�ำผิดและการทุจริต
คณะกรรมการได้ อ นุ มั ติ น โยบายการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นและ
เบาะแสการกระท�ำผิดและการทุจริต เพื่อให้พนักงานและผู้มี
ส่วนได้เสียทุกคนมีช่องทางในการรายงาน ให้ข้อมูล และแจ้ง
เบาะแสการกระท�ำผิดหรือการทุจริตใดๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัท
รวมถึงมีมาตรการคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูล ตลอดจนก�ำหนดแนวทาง
การการสอบสวนที่โปร่งใสและเป็นธรรม
การรายงานการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
พนักงานทุกคนมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบรายงานการพบเห็นการกระท�ำผิด
และการทุจริต หรือการกระท�ำใดๆ ที่ขัดต่อจรรยาบรรณ ซึ่งการ
รายงานหรือให้ข้อมูลจะต้องท�ำด้วยเจตนาสุจริต โดยมีขั้นตอน
และแนวปฏิบัติ ดังนี้

• ในกรณีที่เป็นพนักงาน สามารถที่จะรายงานต่อผู้บังคับ
บัญชา หรือผู้บริหารระดับสูง หรือหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรื อ ฝ่ า ยทรั พ ยากรบุ ค คล หรื อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ ว แต่ ก รณี รวมถึ ง การรายงานผ่ า นระบบ
Ethics Hotline ใน Intranet และระบบรับข้อร้องเรียนและ
แจ้งเบาะแสในหน้าเว็บไซต์ของบริษัท
• ในกรณีที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียอื่น อาทิเช่น ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วน
ได้เสีย คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ สามารถที่จะรายงานผ่านระบบ
ระบบรั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นและแจ้ ง เบาะแสในหน้ า เว็ บ ไซต์
ของบริษัทหรือ ส่งข้อมูลมายังเลขานุการบริษัท ตามข้อมูล
ที่ได้เปิดเผยไว้ในส่วนช่องทางในการติดต่อคณะกรรมการ
บริษัท และเลขานุการบริษัท
นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ อ นุ มั ติ ใ ห้ มี น โยบายการรั บ เรื่ อ ง
ร้องเรียนและเบาะแสการกระท�ำผิดและการทุจริตของกลุ่มบริษัท
ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน) (Whistle Blowing Policy) ซึ่งนโยบาย
ฉบั บ ดั ง กล่ า วได้ ก� ำ หนดหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของพนั ก งาน
ผู ้ บ ริ ห าร และหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน พร้ อ มทั้ ง วิ ธี ก าร
ขั้ น ตอนต่ า งๆ ในการรายงานการกระท� ำที่ ขั ด ต่ อ จรรยาบรรณ
รวมถึงการด�ำเนินการของบริษัท การรักษาความลับ และการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียน
กระบวนการในการจัดการเมือ่ ได้รบั ข้อร้องเรียน
เมื่อบริษัทได้รับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระท�ำผิดและการ
ทุจริตผ่านช่องทางต่างๆ แล้ว จะด�ำเนินการประเมินและตรวจสอบ
ข้อมูลที่ได้รับในเบื้องต้น หากเรื่องดังกล่าวมีมูลข้อเท็จจริง บริษัท
จะด�ำเนินการสอบสวนตามนโยบายการสอบสวนเรื่องร้องเรียน
และเบาะแสการกระท�ำผิดและการทุจริต หลังจากการสอบสวน
แล้วเสร็จ คณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่จัดท�ำรายงานผลการ
สอบสวนเสนอต่อประธานกรรมการบริษทั ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ พิจารณาลงโทษต่อไป ทัง้ นี้ หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในจะเป็นผู้แจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณา
ให้กับผู้ร้องเรียนทราบ
ช่องทางในการติดต่อคณะกรรมการบริษทั และเลขานุการบริษทั
บริษัทได้จัดให้มีช่องทางส�ำหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถใช้ติดต่อ
สื่อสารในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ รวมถึง แจ้งเบาะแสในกรณี
ที่พบเห็น หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระท�ำที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดีของเจ้าหน้าที่ของบริษัท
โดยสามารถแจ้ ง เบาะแสเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรและจั ด ส่ ง ให้
กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนของบริษัท หรือติดต่อ
เลขานุการบริษัท ได้ที่
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เลขานุการบริษัท
บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)
63/21 อาคารสถานีดาวเทียมไทยคม ถนนรัตนาธิเบศร์
ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
นอกจากนี้ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ภายนอกยั ง สามารถติ ด ต่ อ โดยผ่ า น
ช่องทางอื่นๆ ได้แก่ เว็บไซต์บริษัท โทรศัพท์ หรือส่งอีเมล์แจ้ง
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ ir@thaicom.net และส�ำนักเลขานุการ
บริษัท comsec@thaicom.net รวมถึงหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เป็นต้น
ในส่วนของผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กรนั้น สามารถส่งรายงาน
ผ่านทางระบบ Ethical Hotline ในระบบอินทราเน็ต (Intranet)
ของบริษัท ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งผ่านไปยังหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน และหั ว หน้ า หน่ ว ยงานทรั พ ยากรบุ ค คล รวมถึ ง ส� ำ นั ก
เลขานุการบริษัท
โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับเรื่องร้องเรียนจากพนักงาน
ที่ มี ส ่ ว นร่ ว มในการแจ้ ง เบาะแสของผู ้ ก ระท� ำ ความผิ ด หรื อ การ
มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจ�ำนวน 4 เรื่อง ซึ่งเรื่องทุกเรื่องได้มีการ
ด�ำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยทั้ง 4 เรื่องที่ได้มีการสอบสวน
เสร็จสิ้นแล้วนั้นไม่มีเรื่องใดที่เข้าข่ายการทุจริตเกิดขึ้น

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริ ษั ท ให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล และข่ า วสาร
ส� ำ คั ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บริ ษั ท อย่ า งถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น ทั น เวลา
โปร่งใส และทั่วถึง จึงได้ก�ำหนดนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ
(Market Disclosure Policy) ของบริษัทไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงาน
ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก รายสามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ได้ ง ่ า ยและ
เท่าเทียมกัน ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ อย่ า งสม�่ ำ เสมอ ไม่ ว ่ า จะเป็ น การเผยแพร่
ข้อมูลต่างๆ ผ่านส�ำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaicom.net) เป็นต้น
พร้อมทั้งได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)
เพื่ อ เป็ น ตั ว แทนบริ ษั ท ในการท� ำ หน้ า ที่ สื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์
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ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้
มัน่ ใจว่าบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
ข้อมูลส�ำคัญที่บริษัทมีนโยบายเปิดเผยต่อสาธารณชนนั้นเป็นการ
ให้ขอ้ มูลอย่างสม�ำ่ เสมอ โปร่งใส เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
ของบริษัท รวมถึงกฎระเบียบของส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ดังเช่นข้อมูลต่อไปนี้

1. ข้อมูลตามหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย ได้แก่ ผลการ
ด� ำ เนิ น งานรวมถึ ง ค� ำ อธิ บ ายและวิ เ คราะห์ ข องฝ่ายจั ด การ
เอกสารประกอบการน�ำเสนอข้อมูลแก่นกั วิเคราะห์และนักลงทุน
เป็นต้น โดยบริษัทได้จัดประชุมแถลงข้อมูลและชี้แจงแนวทาง
และผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำเป็นรายไตรมาส อย่างน้อย
ปีละ 4 ครัง้ ให้แก่นกั ลงทุน นักวิเคราะห์ โดยมีผบู้ ริหารร่วมประชุม
ชีแ้ จง และเปิดโอกาสให้นกั ลงทุน นักวิเคราะห์ ผูจ้ ดั การกองทุน
ตลอดจนผู้ที่สนใจ ได้ซักถามข้อมูลต่างๆ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถ
ติดต่อขอข้อมูลต่างๆ ได้จากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรือ
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทเี่ ว็บไซต์บริษทั ที่ www.thaicom.net
หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์
2. บริษัทให้ความส�ำคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อแสดงให้เห็น
ถึงสถานะทางการเงินและผลประกอบการที่แท้จริงของบริษัท
โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และ
เพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ
และคณะกรรมการตรวจสอบที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความ
สามารถ ซึ่งงบการเงินดังกล่าวไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดง
ความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีรายงาน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดง
ควบคูก่ บั รายงานของผูส้ อบบัญชีในรายงานประจ�ำปี ตลอดจน
มีการจัดท�ำค�ำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A)
เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส
3. บริษัทเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชี
ให้บริการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
และรายงานประจ�ำปี
4. บริษัทมีการเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย จ�ำนวนครั้งของการประชุมและ
จ�ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมในปี 2559 รวมถึง
การฝึกอบรมและการพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ของคณะกรรมการไว้ ใ นแบบแสดงรายการข้ อมูล ประจ�ำปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
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5. บริษัทเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี
6. บริษัทก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยรายงาน
การซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ / การถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท
ให้คณะกรรมการทราบทุกครั้ง
7. นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดผ่านช่องทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทยังมีการ
เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส�ำคัญของบริษัททั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงมีการปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่ำเสมอ ได้แก่
• วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
• ลักษณะการประกอบธุรกิของบริษัท
• รายชื่ อ คณะกรรมการ กรรมการชุ ด ย่ อ ย และผู ้ บ ริ ห าร
ของบริษัท
• งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผล
การด�ำเนินงานของบริษัท รวมถึงค�ำอธิบายและวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการรายไตรมาส (MD&A) และรายการระหว่างกัน
ทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
• แสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจ�ำปี (แบบ 56-2) ที่สามารถดาวน์โหลดได้
• โครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างองค์กร

บริษัทมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อ
เป็นตัวแทนบริษัทในการท�ำหน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ รวมถึงประชาชน
ทั่ ว ไปที่ ส นใจ และมี ฝ ่ า ยก� ำ กั บ การปฏิ บั ติ ง าน (Compliance
Office) ท�ำหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลแก่ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้
เพื่อให้ม่ันใจว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย และ
ของหน่วยงานก�ำกับดูแลอย่างครบถ้วน อาทิเช่น การน�ำเสนอ
ข้อมูลต่อนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Road Show)
การจัดกิจกรรมเยีย่ มชมการด�ำเนินงานของบริษทั (Company Visit)
การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) หรือ
งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ในแต่ละ
ไตรมาส ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้สนใจ
สามารถติดต่อขอข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติม ได้ที่ ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนัก
การลงทุนสัมพันธ์ (นางสาวเมทินี อิสรจินดา) หมายเลขโทรศัพท์
02-596-5072-3 อีเมล์ metineei@thaicom.net หรือที่

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)
63/21 อาคารสถานีดาวเทียมไทยคม ถนนรัตนาธิเบศร์
ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-596-5072-3
โทรสาร 02-591-0705
อีเมล์ ir@thaicom.net

• รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
• ข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
• หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
• ข้อบังคับของบริษัทและหนังสือรับรองบริษัท
• นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท จรรยาบรรณ
ในการด�ำเนินธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจริต นโยบาย
ด้ า นการบริ ห ารความเสี่ ย งระดั บ องค์ ก ร และนโบาย
ด้านอื่นๆของบริษัท
• ระบบควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง รวมถึง
วิธีการจัดการความเสี่ยงของบริษัท
• กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย
• ข้อมูลติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
• ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทน�ำเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้
จัดการกองทุนหรือสื่อต่างๆ

หมวดที่ 5 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ
เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกราย
อย่างเป็นธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญในการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัท
ในระยะยาวอย่างยั่งยืน

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั
1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
• คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งในด้านเพศ
ทักษะวิชาชีพ ความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน รวมถึงความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ในสาขาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
และมีจำ� นวนเหมาะสมกับขนาดของกิจการ ซึง่ ประกอบ
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ด้วย ประธานกรรมการและกรรมการ โดยมีกรรมการ
ที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหาร และปราศจาก
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อนื่ ใดอันอาจมี
อิทธิพลต่อการใช้ดุลพินิจอย่างเป็นอิสระ บริษัทก�ำหนด
ให้มจี ำ� นวนกรรมการอิสระและกรรมการทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหาร
เป็นส่วนใหญ่ เพือ่ ให้มกี ารถ่วงดุลกัน โดยในจ�ำนวนคณะ
กรรมการบริษัททั้งหมดประกอบด้วยกรรมการอิสระ
อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งคณะและมี
จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
สัดส่วนกรรมการอิสระ
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• ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2559 คณะกรรมการ
บ ริ ษั ท ป ร า ก ฏ ต า ม ห นั ง สื อ รั บ ร อ ง บ ริ ษั ท
ประกอบด้ ว ยกรรมการจ� ำ นวน 10 ท่ า น โดยมี
กรรมการอิ ส ระ จ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น 6 คน หรื อ
คิดเป็นร้อยละ 60 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งคณะ โดย
แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 3 คน และ
ไม่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 7 คน

สัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการ
40%

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
30%

กรรมการอิสระ
60%

• บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของประธานกรรมการ (Chairman of the Board of
Directors) และประธานคณะกรรมการบริหาร (Chairman
of the Executive Committee) โดยจะต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติ
ที่เหมาะสม และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มี
การถ่ ว งดุ ล อ� ำ นาจและโปร่ ง ใส โดยแยกหน้ า ที่ ก าร
ก�ำกับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน
• ประธานกรรมการบริษทั (Chairman of the Board of
Directors) เป็นกรรมการอิสระ รับผิดชอบในฐานะผูน้ ำ�
ของคณะกรรมการ ซึง่ มีหน้าทีต่ ดิ ตามดูแลการบริหาร
งานของคณะกรรมการบริหารให้บรรลุผลส�ำเร็จตาม
แผนงานที่ ไ ด้ ก� ำ หนดไว้ นอกจากนี้ ยั ง มี ห น้ า ที่ ใ น
ฐานะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและการ
ประชุมผู้ถือหุ้น
• ประธานคณะกรรมการบริหาร (Chairman of the
Executive Committee) รับผิดชอบในฐานะผู้น�ำ
ของคณะกรรมการบริ ห าร มี ห น้ า ที่ ใ นการดู แ ล
ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารสามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ตามที่ค ณะกรรมการบริษัทได้ม อบหมาย รวมถึง
พิ จ ารณากลั่ น กรองเรื่ อ งต่ า งๆ ก่ อ นน� ำ เสนอต่ อ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
70%

ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ พิจารณาอนุมัติ
ด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปกติของบริษัท
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer)
เป็นหัวหน้าของฝ่ายบริหาร รับผิดชอบต่อการบริหาร
จัดการงานของบริษัท เพื่อให้บรรลุตามแผนที่วางไว้
และรายงานผลการบริหารงานต่อคณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี โดยการ
ด�ำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามอ�ำนาจหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
1.2 คุณสมบัติของกรรมการ
กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ� ำ กั ด
พ.ศ. 2535 รวมทัง้ ต้องไม่มลี กั ษณะทีแ่ สดงถึงการขาดความ
เหมาะสมทีไ่ ด้รบั การไว้วางใจให้บริหารกิจการทีม่ หาชนเป็น
ผูถ้ อื หุน้ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นอกจากนีจ้ ะพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญในการบริหารงานของบุคคลดังกล่าว
ด้วย รวมถึงต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ ระมัดระวัง สุจริต
และมีเวลาอย่างเพียงพอทีจ่ ะอุทศิ ความรู้ ความสามารถเพือ่
ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท
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1.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�ำหนดโดย
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และต้องสามารถดูแลผล
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนั้นยังต้องสามารถ
เข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท โดยให้ ค วามเห็ น
อย่างเป็นอิสระได้
กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.1 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้
ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เี่ กีย่ วข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ด้วย
(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้
รับการแต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระ ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้าม
ดั ง กล่ า ว ไม่ ร วมถึ ง กรณี ที่ ก รรมการอิ ส ระเคยเป็ น
ข้าราชการ หรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
(3) ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ
จดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา
คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของ
ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือบุคคล
ที่ จ ะได้ รั บ การเสนอให้ เ ป็ น ผู ้ บ ริ ห ารหรื อ ผู ้ มี อ� ำ นาจ
ควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
(4) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง
การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
ผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั
ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ำ
รายการทางการค้าทีก่ ระท�ำเป็นปกติเพือ่ ประกอบกิจการ
การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับ
สินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน การให้
สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น
ท� ำ นองเดี ย วกั น ซึ่ ง เป็ น ผลให้ บ ริ ษั ท หรื อ คู ่ สั ญ ญา
มีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ ร้อยละ
3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่
20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทั้งนี้
การค�ำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการ
ค�ำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการ
ท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนีด้ งั กล่าวให้นบั รวมภาระหนีท้ เี่ กิดขึน้ ในระหว่าง
1 ปี ก่อนวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุ ม หรื อ หุ ้ น ส่ ว นของส� ำนั ก งานสอบบั ญ ชี ซึ่ ง มี
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ หรื อ ผู ้ มี อ� ำ นาจควบคุ ม ของบริ ษั ท
สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระ
(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึง
การให้ บ ริ ก ารเป็ น ที่ ป รึ ก ษากฎหมาย หรื อ ที่ ป รึ ก ษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี
จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้
บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน
ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ
ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการ
ที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
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เงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้น
ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ ง หมดของบริ ษั ท อื่ น ซึ่ ง ประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มี
นัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง
เป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะ
เป็ น ไปตามข้ อ 1 ถึ ง 9 แล้ ว กรรมการอิ ส ระอาจได้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการ
ด�ำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษทั โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ
(collective decision) ได้
บริ ษั ท อาจแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลที่ มี หรื อ เคยมี ค วามสั ม พั น ธ์
ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ (4)
หรือ (6) เป็นกรรมการอิสระได้ หากคณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาอย่างระมัดระวัง และมีความเห็นว่าการแต่ง
ตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และ
การให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และให้เปิดเผยข้อมูลต่อไป
นี้ ใ นหนั ง สื อ นั ด ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ในวาระพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง
กรรมการอิสระด้วย
ก. ลั ก ษณะความสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ หรื อ การให้ บ ริ ก าร
ทางวิชาชีพที่ท�ำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ข. เหตุผลและความจ�ำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคล
ดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้
มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
1.4 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
(1) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ท�ำหน้าทีใ่ นการ
สรรหากรรมการ โดยพิจารณาจากการจัดท�ำ Board
Skill Matrix เพื่อพิจารณาทักษะที่จ�ำเป็นที่ยังขาดอยู่ใน
คณะกรรมการ รวมถึ ง กลยุ ท ธ์ ใ นการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
ของบริษัท และน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
และ/หรือ เสนอขออนุมตั ติ อ่ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี
(2) ในการพิจารณาเสนอแต่งตัง้ กรรมการเดิมเป็นกรรมการ
ต่ออีกวาระ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
จะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงาน
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ประวัตกิ ารเข้าร่วมและการมีสว่ นร่วมในการประชุม และ
การสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
(3) ในการสรรหาบุคคลเพื่อมาด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาใช้วิธีการดังนี้
ในการคัดเลือกรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
(3.1) เปิดโอกาสให้คณะกรรมการแต่ละท่านเสนอชื่อ
(3.2) ที่ปรึกษาภายนอก
(3.3) รายชือ่ ทีป่ รากฏอยูใ่ นรายชือ่ กรรมการของส�ำนักงาน
ก.ล.ต. และท�ำเนียบกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
(3.4) ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้รับ
การพิจารณามายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่บริษัทได้ก�ำหนดไว้
(4) การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท
และข้อก�ำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้อง
มีความโปร่งใสและชัดเจน
1.5 วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ
(1) กรรมการมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี และ
สามารถได้รับเลือกเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ บริษัท
ไม่ได้มีข้อห้ามการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่ง
ตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ รวมทั้งไม่มี
ข้อห้ามเกีย่ วกับเรือ่ งอายุของกรรมการ แต่คำ� นึงถึงความ
สามารถในการปฏิบัติหน้าที่
(2) วาระการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ของกรรมการเป็ น ไปตาม
ข้อบังคับของบริษัท ซึ่งในการประชุมสามัญประจ�ำปี
ทุกคราว กรรมการต้องพ้นจากต�ำแหน่งจ�ำนวน 1 ใน 3
ของจ�ำนวนกรรมการ โดยให้กรรมการที่อยู่ในต�ำแหน่ง
นานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง และกรรมการที่
พ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่ง
ต่อได้
(3) กรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจาก
ออกตามวาระดั ง กล่ า ว ให้ ค ณะกรรมการมี ม ติ ด ้ ว ย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่เหลือ
อยู่เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 เข้ามาเป็นกรรมการ
แทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่
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วาระของกรรมการจะเหลืออยูไ่ ม่ถงึ 2 เดือน บุคคลซึง่ เข้า
เป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมการ
ได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
(4) กรรมการอิสระมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกันได้
ไม่เกิน 3 วาระ หรือไม่เกิน 9 ปี แล้วแต่ระยะเวลาใดจะนาน
กว่า แต่หากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความจ�ำเป็น
ต้องขอให้กรรมการอิสระที่ด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกันมา
ครบ 3 วาระ หรือ 9 ปี ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไป ก็ให้อ�ำนาจ
คณะกรรมการบริษัทขยายระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง
ของกรรมการอิสระออกไปได้อีก
1.6 การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
กรรมการสามารถด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการในบริ ษั ท
จดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท แต่การเป็นกรรมการ
ดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
ของบริษัท และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติในการจัดให้มี
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยจ� ำ นวน 6 ชุ ด เพื่ อ ท� ำ หน้ า ที่ ศึ ก ษา
กลัน่ กรองงานและแบ่งเบาภาระหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั
โดยให้มีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ชุดย่อยอย่างชัดเจน ได้แก่
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
(2) คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน (Compensation
Committee)
(3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (Governance
and Nomination Committee)
(4) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
(5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management
Committee)
(6) คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable
Development Committee)
3. บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ เกีย่ วกับการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษทั และการก�ำกับดูแลให้การบริหารจัดการ เป็นไป
ตามนโยบาย แนวทาง และเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผถู้ อื หุน้ อยูใ่ นกรอบของการมีจริยธรรมทีด่ ี และค�ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ส่วนได้เสีย ทั้งนี้ การด�ำเนินงานต้องเป็นไป

ตามกฎหมาย วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท และมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการได้เห็นสมควรก�ำหนดขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้
• ก�ำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการด�ำเนินงานของ
บริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่
ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการทบทวน
เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของบริษัทในทุกๆ ปี
• ติ ด ตามและดู แ ลให้ มี ก ารด� ำ เนิ น งานตามนโยบายและ
กลยุทธ์ที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยให้คณะกรรมการบริหารรายงานผลการด�ำเนินงานตาม
กลยุทธ์อย่างสม�่ำเสมอ
• พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระส�ำคัญเกี่ยวกับการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อ�ำนาจการบริหาร การได้มาหรือ
จ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ และรายการอืน่ ใดทีก่ ฎหมายก�ำหนด
ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัท
ย่อยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทโดยจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน
และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการ
ในการประเมิ น ความเหมาะสมของการควบคุ ม ภายใน
และการตรวจสอบภายในให้มปี ระสิทธิภาพ และประสิทธิผล
การบริหารจัดการความเสี่ยง และการติดตามผล
• ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้อง
และรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์
• ก�ำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงาน และด�ำเนินการตาม
หลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และมี จ ริ ย ธรรม รวมถึ ง
มี ก ารทบทวนนโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท
และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ�ำ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
• ให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะและราย
บุคคล อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
• คณะกรรมการบริ ษั ท อาจมอบอ� ำ นาจช่ ว งให้ บุ ค คลใด
บุคคลหนึ่งมีอ�ำนาจในการด�ำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรื อ หลายเรื่ อ ง ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณา
เห็นสมควรก็ได้ โดยการมอบอ�ำนาจดังกล่าวไม่รวมถึงการ
มอบอ�ำนาจให้บุคคลนั้นๆ สามารถอนุมัติการท�ำรายการ
ที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย
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หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อ
บังคับของบริษัท และตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ประกาศก�ำหนด) ท�ำกับบริษัท หรือบริษัทย่อย
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้
4. อ�ำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
• อนุมัตินโยบายต่างๆ ของบริษัท
• อนุมัติงบประมาณ แผนธุรกิจ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดการ
ด�ำเนินงานหลัก (KPI)
• อนุมัติการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ทั้งในส่วน
ของการจัดตั้งธุรกิจใหม่ การเปลี่ยนแปลงธุรกิจ การเพิ่มทุน
การลดทุ น และการแต่ ง ตั้ ง กรรมการที่ มี อ� ำนาจลงนาม
ในบริษัทดังกล่าว
• อนุมตั กิ ารแก้ไขหรือยกเลิกสัญญาทีจ่ ะส่งผลกระทบอย่างมี
สาระส�ำคัญด้านการเงิน เทคโนโลยี หรือก่อให้เกิดความเสีย่ ง
ต่อบริษัท
• อนุมัติการโอนสิทธ์หรือสละสิทธิ์เรียกร้องกับบุคคลที่ท�ำให้
เกิดความเสียหายต่อบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือ
ทรัพย์สินของบริษัทย่อย
• อนุมัติการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี หรือการน�ำมาตรฐาน
การบัญชีใหม่มาใช้ปฏิบัติ
• อนุมตั กิ ารฟ้องร้องด�ำเนินคดีทเี่ กีย่ วกับชือ่ เสียงและภาพลักษณ์
ของบริษัท การเจรจานอกกระบวนการศาล หรือการแต่งตั้ง
อนุญาโตตุลาการ
• อนุมัติโครงสร้างองค์กร และงบประมาณก�ำลังคนประจ�ำปี
• อนุมตั กิ ารปรับค่าจ้างประจ�ำปี การจ่ายโบนัส การปรับต�ำแหน่ง
โครงสร้างเงินเดือนและการจ่ายค่าตอบแทน
• อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับการท�ำงาน
• อนุ มั ติ ก ารเปิ ด และปิ ด บั ญ ชี เ งิ น ฝากกั บ สถาบั น การเงิ น
หรือธนาคาร
• อนุมัติวงเงินกู้ยืมเงิน เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขวงเงินสินเชื่อ
และการใช้ประโยชน์จากเงินกูย้ มื ทัง้ จากภายนอกและภายใน
กลุ่มบริษัท ในวงเงินส่วนที่เกินอ�ำนาจของคณะกรรมการ
บริหาร
• อนุมัตินโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
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5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท ปฏิ บั ติ ง านผ่ า นการประชุ ม ของ
คณะกรรมการบริษัท โดยมีการด�ำเนินการดังนี้
(1) การประชุมคณะกรรมการได้มกี ารก�ำหนดตารางการประชุม
อย่ า งเป็ น ทางการไว้ ล ่ ว งหน้ า ตลอดทั้ ง ปี และแจ้ ง ให้
กรรมการแต่ละคนรับทราบตั้งแต่ต้นปี เพื่อจัดสรรเวลาใน
การเข้าร่วมประชุม
(2) คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้มีการประชุมปีละ 6 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการอาจจัดเพิ่มได้ตามความจ�ำเป็น
(3) ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั กรรมการต้องมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็น
องค์ประชุม
(4) จ�ำนวนองค์ประชุมขั้นต�่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ
ในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า
2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
(5) ในการประชุม ประธานกรรมการจะต้องจัดสรรเวลาให้
อย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเอกสาร และข้อมูล
เพื่อการอภิปรายปัญหาส�ำคัญ และเพียงพอส�ำหรับคณะ
กรรมการทีจ่ ะอภิปรายในประเด็นทีส่ ำ� คัญ กรรมการทุกท่าน
มีอสิ ระในการแสดงความคิดเห็น และเสนอวาระการประชุม
(6) เลขานุการบริษทั มีหน้าทีใ่ นการนัดหมาย จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการประชุมให้เพียงพอ และจัดส่งล่วงหน้า พร้อม
หนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อ
ให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษามาก่อน รวมถึงจดบันทึก
และจัดท�ำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และ
เสนอให้ ป ระธานกรรมการบริ ษั ท สอบทานและส่ ง ให้
กรรมการทุกท่านให้ความเห็น นอกจากนั้น เลขานุการ
บริษัทจะเป็นผู้จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรอง
แล้ว รวมทั้งเอกสารประกอบประชุม และพร้อมที่จะให้
ตรวจสอบได้
(7) กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมเมื่อมีการ
พิจารณาวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย และคณะกรรมการบริหาร
ของบริ ษั ท จะจั ด ท� ำ รายงานผลการด� ำ เนิ น งานเสนอให้
คณะกรรมการทราบทุกเดือน
(8) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะประชุมระหว่างกันเองอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ อภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกีย่ วกับการจัดการ
ที่อยู่ในความสนใจ และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ทราบถึงผลการประชุมด้วย
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ทั้งนี้ จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทได้แสดง
ไว้แล้วในหัวข้อ 1.1 คณะกรรมการบริษัท
6. ส�ำนักเลขานุการบริษัท
บริษทั ได้แต่งตัง้ เลขานุการบริษทั ซึง่ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพือ่ ท�ำหน้าทีจ่ ดั ท�ำและจัดเก็บ
รักษาเอกสาร รายงานการประชุม รวมทั้งรายงานการมีส่วนได้
เสียของกรรมการและผู้บริหาร และการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดย
เลขานุการบริษทั ยังเป็นผูท้ ำ� หน้าทีใ่ ห้คำ� แนะน�ำกฎระเบียบ และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทควรทราบ
โดยเป็นไปตามบทบาทหน้าทีข่ องเลขานุการบริษทั ตามทีบ่ ริษทั
ได้ก�ำหนดไว้ นอกจากนั้น ยังเป็นผู้มีหน้าที่ดูแล และจัดให้มี
การประชุมคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเลขานุการบริษัทจะต้อง
ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซือ่ สัตย์สจุ ริต
รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
บริษทั รวมทัง้ ประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการ
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัทเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
เป็นขั้นตอนที่ส�ำคัญตามแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และ
น�ำไปสูก่ ารพัฒนาตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี จึงจัด
ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ และกรรมการเป็นรายบุคคล
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อยได้ใช้เป็นกรอบในการพิจารณาทบทวนการปฏิบตั หิ น้าที่
ในประเด็นต่างๆ ระหว่างปีทผี่ า่ นมาว่าได้มกี ารก�ำกับดูแลอย่าง
เพียงพอตามอ�ำนาจหน้าที่ที่ได้ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรหรือไม่
โดยมีกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงาน ดังนี้
1. คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและสรรหามอบหมายให้
ส� ำ นั ก เลขานุ ก ารบริ ษั ท เป็ น ตั ว แทนจั ด ส่ ง แบบประเมิ น
ตนเอง (Self-Assessment) ไปยังคณะกรรมการบริษทั และ
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย เพื่ อ ท� ำ การประเมิ น ตนเอง ซึ่ ง

แบบประเมินนี้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และปรับปรุงเพิ่มเติมตามค�ำแนะน�ำของ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เพื่อให้สอดคล้อง
กับลักษณะธุรกิจของบริษทั ซึง่ แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
สามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ
ก. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการทั้งคณะ
ข. แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดย่อย
แต่ละชุด
ค.แบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการ
โดยตนเองเป็นรายบุคคล
2. เลขานุ ก ารบริ ษั ท จะเป็ น ผู ้ ร วบรวมแบบประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานทั้งหมด แล้วจะท�ำการสรุปผลคะแนน พร้อม
เปิดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมิน เพื่อ
น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณา
3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จะน�ำเสนอผล
การประเมินทั้งหมดต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
และน�ำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการด�ำเนินงาน
ของคณะกรรมการให้มีประสิทธภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนา
ศักยภาพของกรรมการรายบุคคลต่อไป
นอกจากนี้ บริ ษั ท ก� ำ หนดให้ มี ก ารประเมิ น โดยมี ที่ ป รึ ก ษา
ภายนอกมาช่วยในการก�ำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็น
ในการประเมิน อย่างน้อยทุกๆ 3 ปี เพื่อให้การประเมินเป็นไป
อย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ โดยในปี 2558 บริษัทได้ว่าจ้าง
บริษทั AON Hewitt ซึง่ เป็นบริษทั ทีป่ รึกษาภายนอก (Third Party)
มาท�ำการประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะเป็นครั้งแรก
ในปี 2559 เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานคณะกรรมการทั้งคณะและแบบประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านโดยตนเองเป็นรายบุคคลให้แก่คณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เพื่อท�ำการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจ�ำปี 2559 โดยมีหลักเกณฑ์และผลการ
ประเมินการปฏิบัติงาน ดังนี้

ประเภทของคณะกรรมการ และรูปแบบการประเมิน

ผลการประเมิน

คณะกรรมการบริษัท
การประเมินทั้งคณะ
รู ป แบบหลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น แบ่ ง ออกเป็ น 7 หั ว ข้ อ ได้ แ ก่ (1) นโยบายของคณะกรรมการ (2) โครงสร้ า ง
และคุ ณ สมบั ติ ข องคณะกรรมการ (3) บทบาท หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ (4) การประชุ ม
คณะกรรมการ (5) การท�ำหน้าที่ของกรรมการ (6) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (7) การพัฒนาตนเองของกรรมการและ
การพัฒนาผู้บริหาร

3.76 / 4.00
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ผลการประเมิน

คณะกรรมการบริษัท
การประเมินตนเองรายบุคคล
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัท (2) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์กร (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) ความสัมพันธ์กับคณะผู้บริหาร (5) การปฏิบัติ
หน้าที่ของท่านในฐานะกรรมการ

3.82 / 4.00

คณะกรรมการตรวจสอบ
การประเมินทั้งคณะ
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ (1) การท�ำหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ
(2) การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย (2.1) การสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทาง
การเงิ น อย่ า งถู ก ต้ อ งและเพีย งพอ (2.2) การสอบทานด้านการควบคุมภายใน และความเป็นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน (2.3) การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (2.4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็น
อิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท (2.5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (2.6) จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท

การประเมินตนเองรายบุคคล
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย
(1.1) กรรมการมีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท (1.2) กรรมการมีคุณสมบัติ
ความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับมอบหมาย (2) การประชุมของคณะกรรมการ ประกอบด้วย
(2.1) กรรมการได้ศกึ ษาเอกสารและข้อมูลก่อนการประชุม (2.2) ระหว่างการประชุม กรรมการได้ให้ความเห็นทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อที่ประชุมอย่างเหมาะสม (2.3) กรรมการได้งดเว้นการเข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสีย
(2.4) ประธานกรรมการหรือบุคคลทีด่ ำ� เนินการเป็นประธานในทีป่ ระชุม ได้กำ� กับให้การประชุมด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย (3.1) ได้ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามที่
กฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎบัตร (Charter) ได้ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ (3.2) มีเวลาและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่
ให้กับบริษัท (3.3) ไม่แทรกแซงการท�ำงานของฝ่ายจัดการ (3.4) มีการควบคุมและติดตามการด�ำเนินการของฝ่ายจัดการ
อย่างเหมาะสม (3.5) พัฒนาและเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา

2.93 / 3.00

3.59 / 4.00

คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
การประเมินทั้งคณะ
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพร้อมของคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
(2) การก�ำหนดนโยบายและกระบวนการพิจารณา (3) การติดตามและการประเมินผล (4) การประชุมคณะกรรมการก�ำหนด
ค่าตอบแทน (5) การท�ำหน้าที่ของประธานคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน

การประเมินตนเองรายบุคคล
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 10 หัวข้อ ได้แก่ (1) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (2) ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้ า ที่ ข องตนตามกฎบัต ร (3) การก�ำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน (4) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
(5) มีกระบวนการพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม (6) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมินประธาน
คณะกรรมการบริหาร (7) จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการพิจาณาหลักเกณฑ์การก�ำหนดค่าตอบแทน โดยมีกระบวนการ
ในการพิจารณา (8) มีการจัดสรรเวลาในการพิจารณาแนวทางแก้ไขอย่างเพียงพอ (9) มีการเตรียมตัวก่อนการประชุม
(10) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

2.94 / 3.00

4.37 / 5.00
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
การประเมินทั้งคณะ

ผลการประเมิน
2.93 / 5.00

รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพร้อมของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
(2) การก�ำหนดนโยบายและกระบวนการพิจารณา (3) การติดตามและการประเมินผล (4) การประชุมคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา (5) การท�ำหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

การประเมินตนเองรายบุคคล

4.59 / 5.00

รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 9 หัวข้อ ได้แก่ (1) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (2) ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้ า ที่ ข องตนตามกฎบัต ร (3) การก�ำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน (4) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
(5) มีกระบวนการพิจารณาในการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ (6) มีการพิจารณาทบทวนนโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการ รวมถึงนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่ำเสมอ (7) จัดสรรเวลาในการพิจารณาหลักเกณฑ์ของนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการอย่างเหมาะสมเพียงพอ (8) มีการเตรียมตัวก่อนการประชุมทุกครั้ง (9) กรรมการสามารถแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการบริหาร
การประเมินทั้งคณะ
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร
(2) การด�ำเนินการประชุม (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ (4) ความรู้และทักษะในการวิเคราะห์เฉพาะทาง

การประเมินตนเองรายบุคคล
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 14 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพึงพอใจในเรื่องผลการด�ำเนินงานโดยรวม (2) ความ
พึงพอใจในเรื่องการด�ำเนินการแก้ไขปัญหา (3) ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนตามกฎบัตร (4) ความเข้าใจในกลยุทธ์
ของบริษัท (5) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน (6) การก�ำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน (7) มีกระบวนการที่เหมาะสมใน
การประเมินผลงาน (8) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องนโยบายและทิศทางขององค์กรอย่างเพียงพอและเหมาะสม
(9) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรือ่ งผลการด�ำเนินการของบริษทั เพียงพอและเหมาะสม (10) จัดสรรเวลาในการพิจารณา
ในเรื่องแนวทางการแก้ไขการด�ำเนินงาน หากไม่เป็นไปตามก�ำหนดอย่างเพียงพอและเหมาะสม (11) กรรมการมีการ
เตรียมตัวก่อนการประชุมทุกครั้ง (12) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ (13) กรรมการสามารถแสดง
ความคิดเห็นอย่างปราศจากอคติ (14) ประธานเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

3.58 / 4.00

3.64 / 4.00

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
การประเมินทั้งคณะ
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) องค์ประกอบและคุณภาพ (2) ความเข้าใจในธุรกิจ
และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (3) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติ (4) กิจกรรมการตรวจสอบ (5) กิจกรรมการสื่อสาร

การประเมินตนเองรายบุคคล
รู ป แบบหลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น แบ่ ง ออกเป็ น 14 หั ว ข้ อ ได้ แ ก่ (1) ความพึ ง พอใจในเรื่ อ งผลการด� ำเนิ น งาน
(2) ความพึ ง พอใจในเรื่ อ งการด� ำ เนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หา (3) ความเข้ า ใจในบทบาทหน้ า ที่ ต ามที่ ก� ำ หนดในกฎบั ต ร
(4) ความเข้าใจในนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของบริษัท (5) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน (6) การก�ำหนด
บทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน (7) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมินผลงาน (8) จัดสรรเวลาในการพิจารณาใน
เรื่องการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเพียงพอและเหมาะสม (9) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องการบริหาร
ความเสี่ยง มาตรการบรรเทาความเสี่ยงที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอและเหมาะสม (10) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่อง
แนวทางการแก้ไขการด�ำเนินงาน หากไม่เป็นไปตามก�ำหนดอย่างเพียงพอและเหมาะสม (11) กรรมการมีการเตรียม
ตัวก่อนการประชุมทุกครั้ง (12) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ (13) กรรมการสามารถแสดง
ความคิ ด เห็ น อย่ า งปราศจากอคติ (14) ประธานเปิ ด โอกาสและสนั บ สนุ น ให้ ก รรมการทุ ก ท่ า นแสดงความคิ ด เห็ น
อย่างเป็นอิสระ

3.10 / 4.00

4.17 / 5.00
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ผลการประเมิน

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การประเมินทั้งคณะ
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ (1) ด้านความพร้อมของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(2) ด้านการก�ำหนดกลยุทธ์ (3) ด้านการบริหารความเสี่ยง (4) ด้านกรอบการด�ำเนินงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (5) ด้าน
การประชุมคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (6) ด้านการท�ำหน้าที่ของประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การประเมินตนเองรายบุคคล
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 14 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพึงพอใจในเรือ่ งผลการด�ำเนินงาน (2) ความพึงพอใจ
ในเรื่องการด�ำเนินการแก้ไขปัญหา (3) ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนตามกฎบัตร (4) ความเข้าใจในกลยุทธ์
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท (5) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันของคณะกรรมการ (6) การก�ำหนดบทบาทหน้าที่
อย่างชัดเจน (7) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมินผลงาน (8) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องนโยบาย
และทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรอย่างเพียงพอและเหมาะสม (9) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องการ
จัดท�ำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน และผลการด�ำเนินการพัฒนาอย่างยั่งยืนอื่นๆ ของบริษัทเพียงพอและเหมาะสม
(10) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องแนวทางการแก้ไขการด�ำเนินงาน หากไม่เป็นไปตามก�ำหนดอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม (11) กรรมการมีการเตรียมตัวก่อนการประชุมทุกครั้ง (12) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็น
อิสระ (13) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างปราศจากอคติ (14) ประธานเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการ
ทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

8. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ไว้อย่างชัดเจน ในระดับทีเ่ หมาะสมกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
รวมถึงสอดคล้องกับค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรม
เดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว โดยพิจารณา
เปรียบเทียบกับผลการส�ำรวจค่าตอบแทนทีจ่ ดั ท�ำขึน้ โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและท�ำการปรับปรุงเมื่อ
มี ก ารเปลี่ ย นแปลง อี ก ทั้ ง ยั ง จั ด ให้ มี ค ่ า ตอบแทนเพิ่ ม เติ ม
เมื่ อ กรรมการต้ อ งรั บ ภาระหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบใน
คณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่
มีคุณภาพไว้
(1) กรรมการบริษทั ทีเ่ ป็นพนักงาน หรือผูบ้ ริหารของบริษทั หรือ
ของผูถ้ อื หุน้ จะไม่มสี ทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
หรือกรรมการชุดย่อย
(2) ค่าตอบแทนของผู้บริหาร ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส
กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ และผลตอบแทนอืน่ ๆ ซึง่ ค่าตอบแทน
ดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับผลการด�ำเนินงานของบริษัท และ
ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นเกณฑ์

2.76 / 3.00

4.22 / 5.00

(3) ค่าตอบแทนทีไ่ ม่ใช่ตวั เงิน บริษทั มีโครงการจัดสรรใบส�ำคัญ
แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้ น สามั ญ ต่ อ กรรมการและผู ้ บ ริ ห าร
ของบริ ษั ท ซึ่ ง เป็ น นโยบายค่ า ตอบแทนแบบระยะยาว
แต่ละโครงการมีอายุ 5 ปี เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทน
การปฏิบัติงาน
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารได้เปิดเผยไว้
แล้วในข้อ 1.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
9. การปฐมนิเทศและการพัฒนาความรูส้ �ำหรับกรรมการ และ
ผูบ้ ริหาร
บริ ษั ท ได้ จั ด ท� ำ คู ่ มื อ ส� ำ หรั บ กรรมการ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
ข้อมูลบริษัท ข้อบังคับบริษัท นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
นโยบายต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และกฎเกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการ เพือ่ ช่วยให้
กรรมการสามารถท�ำหน้าที่ และก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท
อย่างมีประสิทธิภาพ
ส�ำหรับกรรมการและผูบ้ ริหารทีไ่ ด้รบั ต�ำแหน่งใหม่ บริษทั ได้จดั
ให้มีการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยอย่ า งเพี ย งพอ นอกจากนี้ บ ริ ษั ท
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ยังสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการและผู้บริหารได้รับการ
อบรมและสัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยระหว่ า งปี 2559 มี ก รรมการและผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท
ได้ เ ข้ า รั บ การอบรมและร่ ว มสั ม มนาในหลั ก สู ต รกรรมการ
และผู ้ บ ริ ห ารที่ จั ด โดยตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD
เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการ/ผู้บริหาร

หลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา

1. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
(กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)

• CG Forum 3/2559 “ทุจริตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกัน
และควบคุมได้”

2. นางชรินทร วงศ์ภูธร
(กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน)

• BMD: Boards that Make a Difference รุ่นที่ 3/2559
• IOD: รายงานผลส�ำรวจค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำ
ปี 2559

3. ศาสตราจารย์ส�ำเรียง เมฆเกรียงไกร
(กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน และกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา)

• BMD: Boards that Make a Difference รุ่นที่ 3/2559
• CG Forum 3/2559 “ทุจริตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกัน
และควบคุมได้”

4. นายเกว็ก บัค ไช
(กรรมการ และกรรมการบริหาร)

• IOD Breakfast Talk 1/2559 “The Power of Culture:
From Performance Culture to Winning Culture”

5. นายฟิลิป เชียง ชอง แทน
• IOD Breakfast Talk 1/2559 “The Power of Culture:
From Performance Culture to Winning Culture”
(กรรมการ กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ
กรรมการบริหาร)
6. นางภัทรียา เบญจพลชัย
(กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และกรรมการตรวจสอบ)

• ITG: Driving Company Success with IT Governance
รุ่นที่ 2/2016

7. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ
(กรรมการบริหาร)

• CG Forum 3/2559 “ทุจริตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกัน
และควบคุมได้”

8. นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง
(เลขานุการบริษัท)

• BMD: Board that Make a Difference รุ่นที่ 3/2559
• IOD Breakfast Talk 2/2559 “How increased investor
interest in non-financial information is shaping
the future of Sustainability Reporting”

10. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
(Chief Executive Officer)
บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนเป็น
ผู้ด�ำเนินการ จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็นประจ�ำทุกปี โดยใช้บรรทัดฐานทีไ่ ด้ตกลงกัน
ไว้ล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งผลปฏิบัติงาน
ทางการเงิน และผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์
ส�ำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ได้มีการก�ำหนดเกณฑ์การประเมินไว้เป็น 7 ส่วน คือ
1. การประเมินด้านภาวะผู้น�ำ
2. การประเมินด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน

3. การประเมินด้านทักษะและทัศนคติ
4. การประเมินด้านความส�ำเร็จของงานทีส่ ำ� คัญตามเป้าหมาย
ในระยะเวลามากกว่า 12 เดือน ที่ผ่านมา
5. การประเมินด้านการตัดสินใจที่ส�ำคัญในรอบระยะเวลา
12 เดือน ที่ผ่านมา
6. การประเมินด้านความเตรียมพร้อมส�ำหรับความท้าทาย
ที่ส�ำคัญในอนาคต
7. การประเมินด้านอื่นๆ
ทัง้ นี้ ผลการประเมินดังกล่าวจะน�ำไปสูก่ ารพิจารณาค่าตอบแทน
ของประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารในแต่ ล ะปี และจะน�ำ เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
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11. การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร
คณะกรรมการบริ ษั ท สนั บ สนุ น ให้ ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ กรรมการ
ผูอ้ ำ� นวยการ และรองกรรมการผูอ้ ำ� นวยการ เข้าร่วมการประชุม
กับคณะกรรมการบริษทั โดยเป็นผูน้ ำ� เสนอวาระทีต่ นรับผิดชอบ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท
สามารถเข้าถึง ติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร และเลขานุการ
บริ ษั ท รวมถึ ง ได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล ความคิ ด เห็ น จากผู ้ บ ริ ห าร
ที่รับผิดชอบงานโดยตรง แต่การเข้าถึงและติดต่อสื่อสารนั้น
ต้องไม่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงต่อการด�ำเนินธุรกิจปกติ
ของบริษัท ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้ และ
ท�ำความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัทไปพร้อมกัน
12. การสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษั ท เล็ ง เห็ น และตระหนั ก ถึ ง ความส� ำคั ญ
ในเรื่องทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก จึงได้ก�ำหนดให้คณะ
กรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและสรรหามี ก ารจั ด ท� ำ แผนการ
สืบทอดต�ำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับรองกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการขึ้นไป (EVP) ที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร (CEO) ของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด รวมถึง
พิจารณาทบทวนแผนดังกล่าวเป็นประจ�ำทุกปีอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง

2.2 คณะกรรมการชุดย่อย
ตามโครงสร้างการด�ำเนินงานของบริษทั นอกจากจะมีคณะกรรมการ
บริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังได้พิจารณาและอนุมัติในการ
ชื่อ-นามสกุล
1. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี (1)
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จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยจ�ำนวน 6 ชุด คือ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่ง
คณะกรรมการแต่ละชุดนั้นมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย
3 คน ซึ่งทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยอย่างน้อย 1 คน
ต้ อ งมี ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ ด ้ า นการบั ญ ชี ห รื อ การเงิ น
อย่างเพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทานความ
น่ า เชื่ อ ถื อ ของงบการเงิ น ได้ ซึ่ ง เป็ น ไปตามข้ อ ก� ำ หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุน และให้คณะกรรมการบริษทั เลือกและแต่งตัง้ กรรมการ
ตรวจสอบคนหนึ่ ง เป็ น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยมี หั ว หน้ า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในเป็ น เลขานุ ก าร
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี
กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับ
การแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ต้องไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่
คณะกรรมการบริษัทจะเห็นเป็นอย่างอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 4 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

ต�ำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นางชรินทร วงศ์ภูธร (1)

กรรมการตรวจสอบ

3. ศาสตราจารย์ส�ำเรียง เมฆเกรียงไกร

กรรมการตรวจสอบ

4. นางภัทรียา เบญจพลชัย (1) (2)

กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ
(1)
(2)

ศาสตราจารย์หริ ญ
ั รดีศรี นางชรินทร วงศ์ภธู ร และนางภัทรียา เบญจพลชัย เป็นผูม้ คี วามรู้ และประสบการณ์เพียงพอในการท�ำหน้าทีส่ อบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงินบริษทั
นางภัทรียา เบญจพลชัย ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 มีผลตั้งแต่
วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
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คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 8 ครั้ง
และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ�ำนวนคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ หมดทีค่ ณะกรรมการบริษทั
แต่งตั้ง จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยในปี 2559 มีการประชุมจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 13 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

• พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�ำหนดของ
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

• พิจารณารายการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญ
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพิจารณาการเปิดเผยข้อมูล
ของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการได้มาและ
จ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินให้มีความถูกต้องครบถ้วน

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์
อักษรเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีการสอบทานและปรับปรุง
เป็นประจ�ำทุกปี ดังนี้
• สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องและเพียงพอ
• สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (System of
Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ
งานตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐาน
สากล พิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร และ
ความเป็ น อิ ส ระของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายในตลอดจน
ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ความดีความชอบ
และการเลิ ก จ้ า งหั ว หน้ า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในหรื อ
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวการตรวจสอบภายใน
• สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้กับ
หน่วยงานเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ให้ดียิ่งขึ้น
• สอบทานให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์
และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก� ำ หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
• สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานรายงานทางการเงิน
และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย
• พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างบุคคลที่มีความ
เป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี และเสนอค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
• สอบทานความเป็นอิสระของผูส้ อบบัญชี และพิจารณานโยบาย
การรั บ บริ ก ารอื่ น ที่ มิ ใ ช่ ก ารสอบบั ญ ชี จ ากส� ำ นั ก สอบบั ญ ชี
เดียวกัน รวมทัง้ การประสานงานของผูส้ อบบัญชีและหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน

• สอบทานให้บริษทั มีระบบการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
• จั ด ให้ มี ก ระบวนการรั บ แจ้ ง เบาะแสจากพนั ก งานในเรื่ อ ง
การทุจริต หรือรายการผิดปกติเกีย่ วกับงบการเงิน และสอบทาน
สรุปผลตรวจสอบทุจริตและก�ำหนดมาตรการป้องกันภายใน
องค์กร
• ดูแลให้มีการพัฒนาระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดท�ำ
งบการเงินให้ถูกต้องเชื่อถือได้
• จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้
ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงินของบริษัท
2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ของบริษัท และระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการ
ป้องกันการเกิดโอกาสทุจริต
3. ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก� ำ หนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท
4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
5. ความเห็ นเกี่ ยวกั บรายการที่ อาจมี ความขั ดแย้ง ทางผล
ประโยชน์และการทุจริต
6. ความเห็นเกี่ยวกับช่องทางที่อาจท�ำให้เกิดการทุจริต
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7. จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
8. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
9. รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้
ขอบเขตหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
• รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้
คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
• พิ จ ารณาทบทวนขอบเขตอ� ำ นาจหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นประจ�ำทุกปี
• ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ
หรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระท�ำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจ
มี ผ ลกระทบอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ต่ อ ฐานะการเงิ น และผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการของบริษัทเพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน
เวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
1. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�ำคัญใน
ระบบควบคุมภายใน
3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้ อ ก� ำ หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด�ำเนินการให้มี
การปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึง่ อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท�ำ
ตามวรรคหนึง่ ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า กรรมการ
ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษัท
ได้กระท�ำความผิดตามที่กฎหมายระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัททราบ และเพื่อด�ำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า
และให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบ
เบื้องต้นให้แก่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
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ตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี พฤติการณ์อันควรสงสัยที่
ต้องแจ้งดังกล่าว และวิธีการเพื่อให้ได้ซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
พฤติการณ์นั้น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
ประกาศก�ำหนด
• กรรมการตรวจสอบควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และสม�่ ำ เสมอในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
• ปฏิบตั งิ านอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด หรือคณะกรรมการบริษทั
มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิ บัติง านตามขอบเขตอ� ำ นาจหน้ า ที่ ใ ห้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีอ�ำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน
หรือพนักงานของบริษัทหารือหรือตอบค�ำถามของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและให้มอี ำ� นาจว่าจ้างทีป่ รึกษาหรือบุคคลภายนอกตาม
ระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือค�ำปรึกษาในกรณีจ�ำเป็น
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั งิ านภายในขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบตามค�ำสัง่ ของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
บริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบการด�ำเนินงานของบริษทั โดยตรงต่อผูถ้ อื หุน้
ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลทั่วไป
2. คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน (Compensation Committee)
คณะกรรมการก� ำหนดค่ า ตอบแทนประกอบด้ ว ยกรรมการ
อย่างน้อย 3 คน และมีกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ โดย
ประธานคณะกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระและได้รบั แต่งตัง้
จากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ให้เลขานุการคณะกรรมการ
บริ ษั ท ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น เลขานุ ก ารของคณะกรรมการก� ำ หนด
ค่าตอบแทน เว้นแต่คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนจะมอบ
หมายเป็นอย่างอื่น
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ
3 ปี และกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากต�ำแหน่ง
ตามวาระอาจได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ใหม่ อี ก ได้ แต่ ไ ม่ เ กิ น 3 วาระ
ติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่ามีความจ�ำเป็น
ต้องขอให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
ประกอบด้วยคณะกรรมการจ�ำนวน 3 ท่าน โดยมีรายนาม
ดังต่อไปนี้
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ชื่อ-นามสกุล
1. นางชรินทร วงศ์ภูธร

ต�ำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน

2. ศาสตราจารย์ส�ำเรียง เมฆเกรียงไกร

กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน

3. นายฟิลิป เชียง ชอง แทน (1)

กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ
(1)

นายฟิลิป เชียง ชอง แทน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน แทนนายสมประสงค์ บุญยะชัย ที่ลาออกจากต�ำแหน่ง โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 6/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนต้องมีการประชุมอย่างน้อย
ปีละ 2 ครัง้ ซึง่ ต้องมีกรรมการมาประชุมเกินกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง จึงจะเป็นองค์
ประชุม โดยในปี 2559 มีการประชุมจ�ำนวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

• พิจารณาให้ความเห็นชอบแผน EV Bonus (Economic Value
Bonus) และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการด�ำเนินการตามแผน
EV Bonus รวมทั้งให้ความเห็นชอบการจัดสรร EV Bonus
ประจ�ำปีให้กับผู้บริหารของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณา

ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน

• พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าด ในกรณี ที่ มี ป ั ญ หาหรื อ ข้ อ ขั ด แย้ ง
เกี่ยวกับการด�ำเนินการตามแผน EV Bonus และรายงานให้
คณะกรรมการทราบ

คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการก�ำหนด
ค่าตอบแทน ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
• ก� ำ หนดค่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสมเมื่ อ เที ย บกั บ อุ ต สาหกรรม
เดี ย วกั น และสมเหตุส มผล ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตั ว เงิ น
เพื่ อ จู ง ใจและรั ก ษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย
และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้อยู่ต่อไป
• จัดท�ำหลักเกณฑ์และนโยบายในการก�ำหนดค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง เพือ่ เสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ น�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมัติตามแต่กรณี
• พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการก� ำ หนดค่ า ตอบแทนรายปี
ของกรรมการ เพื่ อ เสนอให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาอนุ มั ติ
และ/หรือ น�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี
• พิจารณาสอบทานผลการด�ำเนินงานของบริษทั เพือ่ ใช้ประกอบ
การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสประจ�ำปีของบริษัทตามผล
การชี้วัดการปฏิบัติงานและพิจารณาโบนัส และการปรับเพิ่ม
เงินเดือนประจ�ำปีของผูบ้ ริหารระดับสูง (สูงกว่าระดับ 15 ขึน้ ไป)
และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
• พิจารณาสอบทานข้อเสนอของฝ่ายจัดการเรื่องปรับนโยบาย
การจ่ายเงินโบนัสพิเศษ (Special Bonus) และน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

• พิจารณาและให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงาน
เพื่อก�ำหนดเงินโบนัสประจ�ำปี EV Bonus และการปรับขึ้นเงิน
เดือนประจ�ำปีให้แก่ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (CEO) ของบริษทั
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
• พิจารณาทบทวนโครงสร้างเงินเดือนและแผนค่าตอบแทนอืน่ ๆ
ของผู้บริหารระดับสูง (สูงกว่าระดับ 15 ขึ้นไป) เพื่อน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
• พิจารณาเห็นชอบแผนเกษียณอายุก่อนก�ำหนดของผู้บริหาร
ระดับสูง (สูงกว่าระดับ 15 ขึน้ ไป) เพือ่ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ
• พิจารณาเห็นชอบเรือ่ งการจ้างงานและค่าตอบแทนของผูบ้ ริหาร
ระดับสูง (สูงกว่าระดับ 15 ขึน้ ไป) ซึง่ รวมถึงเรือ่ งการจ้าง/แต่งตัง้
ปรับล�ำดับขัน้ ปรับเงินพิเศษ และค่าตอบแทนพิเศษอืน่ ๆ เพือ่ น�ำ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
• หากมีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ทีจ่ ะซือ้ หุน้ ) ให้แก่กรรมการและพนักงาน คณะกรรมการก�ำหนด
ค่าตอบแทนควรพิจารณาให้เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปเพื่อจูงใจ
ให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้
ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
ได้อย่างแท้จริง และต้องเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นด้วย นอกจากนี้
หากมีกรรมการ หรือพนักงานรายใดจะได้รบั การจัดสรรหลักทรัพย์
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เกินกว่าร้อยละ 5 ของจ�ำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรร
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนต้องพิจารณาความเหมาะสม
และให้ความเห็นชอบ อย่างไรก็ตาม ต้องไม่มีกรรมการรายใด
ในคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน ที่จะได้รับจัดสรรหลัก
ทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 ด้วย ถึงจะมีสทิ ธิในการให้ความเห็นชอบ
• คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริษทั และมีหน้าทีใ่ ห้คำ� ชีแ้ จงตอบค�ำถามเกีย่ วกับค่าตอบแทน
ของกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น
• ว่าจ้างทีป่ รึกษาหรือบุคคลทีม่ คี วามเป็นอิสระ เพือ่ ให้ความเห็น
หรือค�ำแนะน�ำตามความจ�ำเป็น
• พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตร และ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั เิ ปลีย่ นแปลง
• รายงานผลการปฏิบัติงานที่ส�ำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับ
ทราบเป็นประจ�ำ รวมทั้งประเด็นส�ำคัญต่างๆ ที่คณะกรรมการ
บริษัทควรได้รับทราบ
• รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรในปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือ
หุ้น เช่น ในรายงานประจ�ำปี หรือตอบค�ำถามในการประชุม
ผู้ถือหุ้น รวมถึงรายงานนโยบายด้านค่าตอบแทนกรรมการ
หลักการ/เหตุผล และวัตถุประสงค์ของนโยบายโดยเปิดเผยไว้
ในรายงานประจ�ำปี
ชื่อ-นามสกุล
1. นางภัทรียา เบญจพลชัย (1)
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• ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจ�ำทุกปี
• มีอ�ำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้อง
ของบริษทั มาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้อง
• ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (Governance
and Nomination Committee)
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประกอบด้วยกรรมการ
อย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 โดยให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งประธานคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา เว้นแต่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะมอบ
หมายเป็นอย่างอื่น
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
คราวละ 3 ปี และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่งพ้นจาก
ต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ไม่เกิน 3
วาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นว่ามีความจ�ำเป็น
ต้องขอให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 3 ท่าน โดยมีรายนาม
ดังต่อไปนี้
ต�ำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

2. ศาสตราจารย์ส�ำเรียง เมฆเกรียงไกร

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

3. นายฟิลิป เชียง ชอง แทน (2)

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

หมายเหตุ
นางภัทรียา เบญจพลชัย ได้รบั แต่งตัง้ เป็นประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา แทนนางชรินทร วงศ์ภธู ร ทีล่ าออกจากต�ำแหน่ง โดยมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
ครั้งที่ 6/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
(2)
นายฟิลิป เชียง ชอง แทน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา แทนนายสมประสงค์ บุญยะชัย ที่ลาออกจากต�ำแหน่ง โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 6/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
(1)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาต้องมีการประชุมอย่างน้อย
ปีละ 2 ครัง้ โดยต้องมีกรรมการมาประชุมเกินกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง จึงจะเป็นองค์
ประชุม ในปี 2559 มีการประชุมจ�ำนวนทั้งสิ้น 3 ครั้ง และรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่
เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรเป็ น ไปตามกฎบั ต รของคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
ดังนี้
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ด้านการพิจารณาสรรหา
• ก�ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการ
และกรรมการชุดย่อยของบริษัท
• พิจารณาสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมทีจ่ ะมาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาองค์
ประกอบของคณะกรรมการจากประสบการณ์ ทักษะ ความรู้
ความช�ำนาญเฉพาะด้านอย่างน้อยด้านหนึง่ ด้านใด ต้องเป็น
ผู้ที่พร้อมอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท
อย่างเต็มที่ และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
รวมถึ ง ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ ใ นการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
ของบริ ษั ท นอกจากนี้ ในการสรรหาคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา อาจใช้บริการบริษทั
ทีป่ รึกษาภายนอก (Professional Search Firm) และ/หรือ ใช้
ฐานข้ อ มู ล จากท� ำ เนี ย บกรรมการ (IOD Chartered
Director) เพือ่ น�ำมาประกอบการพิจารณาตามทีเ่ ห็นสมควร
เพื่อสรรหาบุคคลที่จะมาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อ
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาและเสนอขออนุมตั แิ ต่งตัง้ ต่อ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ
• พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมที่จะด�ำรงต�ำแหน่งประธาน
คณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ในกรณี
ที่มีต�ำแหน่งว่างลง และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อแต่งตั้งต่อไป
• พิจารณาเสนออนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่จะด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
กรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อ
คณะกรรมการบริษัท
• พิจารณาเสนอชือ่ บุคคลของบริษทั ทีจ่ ะไปด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
กรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วม และบริษัท
ร่วมค้าของบริษัท
• คณะกรรมการสรรหาได้เปิดเผยนโยบายและรายละเอียด
ของกระบวนการสรรหาในรายงานประจ�ำปี
ด้านบรรษัทภิบาล
• ก�ำหนดนโยบายการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั รวมทัง้ พิจารณาทบทวนนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัททุกๆ ปี พร้อมเสนอ
ปรับปรุงแก้ไขนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

• จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ส่งเสริมให้กรรมการ
ได้รบั การอบรมและพัฒนาความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ช่วยให้
กรรมการสามารถท�ำหน้าที่ และก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั
อย่างมีประสิทธิภาพ
• พิจารณาก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดผูบ้ ริหารระดับสูง
ตัง้ แต่ระดับหัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านต่างๆ (UC) ทีร่ ายงาน
ตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เพื่อเสนอคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�ำทุกปี อย่างน้อย
ปีละ1 ครั้ง
• จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านประจ� ำ ปี ของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการแต่ละชุด (รวมทั้ง
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตนเองของคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา) และกรรมการแต่ละคน ตลอดจน
ท� ำ หน้ า ที่ ส อบทานผลการประเมิ น ของคณะกรรมการ
แต่ละชุด และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท
• จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร (CEO) เป็นประจ�ำทุกปี และรายงานผลต่อคณะ
กรรมการบริษัท
• ว่ า จ้ า งที่ ป รึ ก ษาหรื อ บุ ค คลที่ มี ค วามเป็ น อิ ส ระ เพื่ อ ให้
ความเห็น หรือค�ำแนะน�ำตามความจ�ำเป็นตามระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัท
• พิจารณาทบทวน และประเมินความเพียงพอของกฎบัตรนี้
และเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ
เปลี่ยนแปลง
• รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านที่ ส� ำ คั ญ ให้ ค ณะกรรมการ
บริษัทรับทราบเป็นประจ�ำ รวมทั้งประเด็นส�ำคัญต่างๆ
ที่คณะกรรมการบริษัทควรได้รับทราบ
• ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
4. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน
ทีม่ ปี ระสบการณ์และคุณสมบัตเิ หมาะสม โดยให้คณะกรรมการ
บริษัทแต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริหาร และเลขานุการ
คณะกรรมการบริษทั ท�ำหน้าทีเ่ ป็นเลขานุการของคณะกรรมการ
บริหาร เว้นแต่คณะกรรมการบริหารจะมอบหมายเป็นอย่างอืน่
กรรมการบริ ห ารต้ อ งเป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามรู ้ ความสามารถ
มีความซือ่ สัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ และมีเวลา
เพียงพอทีจ่ ะอุทศิ ความรู้ ความสามารถ และปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้แก่
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บริษทั ได้ รวมถึงต้องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจ�ำกัดและกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
นอกจากนี้ กรรมการบริหารไม่สามารถประกอบกิจการ เข้าเป็น
หุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่าง
เดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะท�ำ
ชื่อ-นามสกุล
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
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เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่
จะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย
กรรมการจ�ำนวน 6 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
ต�ำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริหาร

2. นายเกว็ก บัค ไช

กรรมการบริหาร

3. นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์

กรรมการบริหาร

4. นายเอนก พนาอภิชน

กรรมการบริหาร

5. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ

กรรมการบริหาร

6. นายฟิลิป เชียง ชอง แทน (1)

กรรมการบริหาร

หมายเหตุ
(1)

นายฟิลิป เชียง ชอง แทน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารเพิ่มเติม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 มีผลตั้งแต่
วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

คณะกรรมการบริหารต้องมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
โดยต้องมีกรรมการบริหารมาประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวน
กรรมการบริหารทีค่ ณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในปี 2559 มีการประชุมจ�ำนวนทัง้ สิน้ 19 ครัง้ และรายงานต่อคณะ
กรรมการบริษัท
ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษร
เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท ดังนี้
• พิจารณาและน�ำเสนอเป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ
ของบริษทั ต่อคณะกรรมการบริษทั ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และ
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท กฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับของบริษทั และเงือ่ นไขพันธะสัญญาทีผ่ กู พันบริษทั
• ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินการ การพัฒนา และการขยาย
ธุรกิจให้เป็นไปตามแนววิสยั ทัศน์ พันธะกิจ กลยุทธ์ นโยบาย
และมติของคณะกรรมการบริษัท
• ก� ำ กั บ และติ ด ตามผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงิ น
ของบริษัท และรายงานผลการด�ำเนินงาน พร้อมวิธีแก้ไข
ถ้าผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมายให้กรรมการ
บริษัทรับทราบเป็นประจ�ำทุกเดือน

• แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่
• พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับ
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
• พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุน
และจ�ำหน่ายทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน
และการบริหารเงิน การบริหารงานทัว่ ไป และรายการอืน่ ใด
ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ภายในขอบเขตอ�ำนาจที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
• แต่งตั้งผู้บริหารบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทุกต�ำแหน่งตาม
อ�ำนาจบริหารบุคคล และกลั่นกรองแต่ตั้งผู้บริหารระดับสูง
(UC) ขึ้นไป เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการ
• พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นในกิจกรรมใดๆ ซึ่งคณะ
กรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดอื่นเป็น
ผู้ด�ำเนินการไว้แล้ว
• พิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยง และระบบ
การควบคุมภายในของบริษัท
• คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ�ำนาจช่วงให้ผู้บริหาร หรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีอ�ำนาจในการด�ำเนินการในเรื่องใด
เรือ่ งหนึง่ หรือหลายเรือ่ งตามทีค่ ณะกรรมการบริหารพิจารณา
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เห็นสมควรได้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหาร
และ/หรือ การมอบอ�ำนาจช่วงต้องไม่เป็นการอนุมตั ริ ายการ
ที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วน
ได้เสีย ตามที่ก�ำหนดในข้อบังคับของบริษัท และตามที่
ก�ำหนดโดยคณะกรรมการบริษทั และหน่วยงานก�ำกับดูแล
• ว่ า จ้ า งที่ ป รึ ก ษาหรื อ บุ ค คลที่ มี ค วามเป็ น อิ ส ระ เพื่ อ ให้
ความเห็นหรือค�ำแนะน�ำตามความจ�ำเป็น
• มีอ�ำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้อง
ของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องตามที่จ�ำเป็น
• รายงานผลการปฏิบตั งิ านทีส่ ำ� คัญของคณะกรรมการบริหาร
ให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบเป็นประจ�ำทุกเดือน ในวาระ
การรายงานของประธานคณะกรรมการบริหาร
• ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของตนเอง และประเมิ น
ความเพียงพอของกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารเป็น

ประจ�ำทุกปี โดยอยู ่ ภ ายใต้ ก ารดู แ ลของคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา
• ด�ำเนินการอืน่ ๆ ใด หรือตามอ�ำนาจและความรับผิดชอบตาม
ทีค่ ณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราวๆ ไป
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Committee)
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งประกอบด้ ว ยกรรมการ
ไม่นอ้ ยกว่า 7 คน และไม่มากกว่า 15 คน โดยเป็นกรรมการบริษทั
และผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์ และ
อุทิศเวลาให้การบริหารและด�ำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ด้านการบริหารความเสี่ยงและสอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัท มีหน้าที่ในการก�ำกับและบริหารความเสี่ยงทั้งหมด
ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงิน การพาณิชย์ กฎหมาย
ตรวจสอบภายใน การก�ำกับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ การก�ำกับ
ดูแลกิจการ การปฏิบัติงาน เทคโนโลยีสานสนเทศ ความยั่งยืน
อุตสาหกรรม และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 13 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล
1. นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์

ต�ำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นายวิชัย กิตติวิทยากุล

กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นายธีระยุทธ บุญโชติ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

6. นายธีรวัฒน์ กุสลางกูรวัฒน์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

7. นายเอกชัย ภัคดุรงค์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

8. นายประมุข ชัยวงศ์วุฒิกุล

กรรมการบริหารความเสี่ยง

9. นายสุพจน์ ชินวีระพันธุ์ (1)

กรรมการบริหารความเสี่ยง

10. นายภาวิษฏ์ งานส�ำเร็จ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

11. นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

12. นายสลิล จารุจินดา

กรรมการบริหารความเสี่ยง

13. นายประวินทร์ คุโรวาท

กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ
(1) นายสุพจน์ ชินวีระพันธุ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
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คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งต้องมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาส
ละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม โดยต้องมีกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม ในปี 2559
มีการประชุมจ�ำนวนทัง้ สิน้ 4 ครัง้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั

• รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริ ห ารอย่ า งสม�่ ำเสมอเกี่ ย วกั บ การ
บริหาร การด�ำเนินงาน และสถานะความเสีย่ งของบริษทั และ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องด�ำเนินการปรับปรุง
แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่ก�ำหนด

ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

• พิจารณาทบทวนขอบอ�ำนาจและความรับผิดชอบเป็นประจ�ำ
ทุกปี และเสนอขออนุมตั กิ ารเปลีย่ นแปลงต่อคณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งมี ข อบเขตอ� ำ นาจหน้ า ที่ เ ป็ น
ลายลักษณ์อักษรเป็นไปตามค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
• ก�ำหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการในการประเมิน
และบริหารความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั รวมทัง้ ทบทวน
ความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารความเสีย่ ง
เป็นประจ�ำทุกปี
• จัดให้มกี จิ กรรมการประเมินความเสีย่ ง จัดล�ำดับความเสีย่ ง
พร้อมทัง้ ก�ำหนดแนวทางและกลยุทธ์การบริหารความเสีย่ ง
เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ภายใต้ต้นทุน
ที่เหมาะสม
• ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความ
เสี่ ย งภายใต้ แ นวทางและนโยบายที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริษัท
• ดูแลส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้ความ
เข้าใจและรับทราบหน้าที่ของตนในการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัท
ชื่อ-นามสกุล
1. นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์

6. คณะกรรมการการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Committee)
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการ
บริษทั และกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารระดับสูงรวมอย่างน้อย 5 คน
ที่มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และอุทิศเวลาให้การ
บริหารและด�ำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนา
อย่ า งยั่ ง ยื น และสอดคล้ อ งกั บ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยประธาน
คณะกรรมการต้องผ่านความเห็นชอบจากกรรมการและการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และให้ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
สือ่ สารองค์ทำ� หน้าทีเ่ ป็นเลขานุการ เว้นแต่คณะกรรมการบริษทั
จะมอบหมายให้เป็นอย่างอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 10 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

ต�ำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. นายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ

กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ

กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4. นายธีระยุทธ บุญโชติ

กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

5. นายธีรวัฒน์ กุสลางกูรวัฒน์

กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

6. นายเอกชัย ภัคดุรงค์

กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

7. นายสลิล จารุจินดา

กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

8. นางกรรธิมา เอื้อวิทยา

กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

9. นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง

กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

10. นายภาวิษฏ์ งานส�ำเร็จ(1)

กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หมายเหตุ
นายภาวิษฏ์ งานส�ำเร็จ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยื่น เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559
(2)
นางสาวฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์ ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559
(1)
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คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องมีการประชุมอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม โดยต้องมีกรรมการเข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนคณะกรรมการทั้งหมด จึงจะ
ถือว่าครบองค์ประชุม ในปี 2559 มีการประชุมจ�ำนวนทั้งสิ้น 3 ครั้ง
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
ขอบเขตและอ�ำนาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการการพั ฒ นา
อย่างยัง่ ยืน
คณะกรรมการการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น มี ข อบเขตอ� ำ นาจหน้ า ที่
เป็นลายลักษณ์อกั ษรเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
• พิจารณาและก�ำหนดเป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจน
แผนด�ำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับ
การด�ำเนินธุรกิจทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
ขององค์กร
• ก�ำหนดระยะเวลาในการด�ำเนินงาน ตลอดจนผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละด้านอย่างชัดเจน
• ก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม นโยบาย กลยุทธ์ แผนการ
ด�ำเนินงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านคณะท�ำงานการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
• ก�ำหนดประเด็นส�ำคัญและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษัทเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่สอดคล้อง
กับกรอบแนวทางในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

• มีอ�ำนาจหน้าที่ในการขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และมี อ� ำ นาจในการเชิ ญ ผู ้ ที่ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งมาประชุ ม
หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่จ�ำเป็น
• มี อ� ำ นาจหน้ า ที่ ใ นการแต่ ง ตั้ ง คณะท� ำ งานการพั ฒ นา
อย่างยั่งยืน (SDWG) เพื่อร่วมรับผิดชอบและด�ำเนินงาน
ในด้านต่างๆ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
• พิจารณาให้ค�ำแนะน�ำและพิจารณาอนุมัติรายงานการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
• รายงานการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการบริษทั ทราบอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง และรายงานสรุปการด�ำเนินงานตอนสิ้น
ปีงบประมาณ
• ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และการปฏิบัติงาน
โดยรวมของคณะกรรมการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ทั้ ง คณะ
ตลอดจนประเมินความพอเพียงของกฎบัตรนี้ เป็นประจ�ำ
ทุกปี
• ด�ำเนินการอื่นๆที่เห็นสมควร เพื่อให้การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของบริษัทบรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำหนด หรือตามที่คณะ
กรรมการบริษัทมอบหมาย

รายงานประจำ�ปี 2559
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การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2559
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ก�ำหนดค่า
บรรษัทภิบาล
บริหาร
บริหารความเสี่ยง การพัฒนาอย่าง
ตอบแทน
และสรรหา
ยั่งยืน

รายชื่อกรรมการ
1. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี

13/13

2. นางชรินทร วงศ์ภูธร (1)

13/13

6/6

1/1

12/13

6/6

3/3

3. ศาสตราจารย์ส�ำเรียง เมฆเกรียงไกร
4. นางภัทรียา เบญจพลชัย

7/8

(2)

5. นายสมประสงค์ บุญยะชัย

(3)

6. นายฟิลิป เชียง ชอง แทน (4)

2/2
3/3

1/1

3/3

2/2

10/10

7. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

19/19

8. นายเกว็ก บัค ไช

19/19

9. นายเอนก พนาอภิชน

19/19

10. นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์

19/19

4/4

2/3

11. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ

19/19

4/4

1/3

12. นายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ

3/4

2/3

13. นายวิชัย กิตติวิทยากุล

3/4

14. นายธีระยุทธ บุญโชติ

4/4

3/3

15. นายธีรวัฒน์ กุสลางกูรวัฒน์

4/4

3/3

16. นายเอกชัย ภัคดุรงค์

4/4

3/3

17. นายประมุข ชัยวงศ์วุฒิกุล

4/4

18. นายสุพจน์ ชินวีระพันธุ์ (5)

2/3

19. นายภาวิษฏ์ งานส�ำเร็จ(6)

3/4

0/2

20. นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง
21. นายสลิล จารุจินดา

4/4

2/3

4/4

3/3

22. นายประวินทร์ คุโรวาท

4/4

23. นางกรรธิมา เอื้อวิทยา

3/3

24. นางสาวฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์ (7)

3/3

หมายเหตุ
นางชรินทร วงศ์ภูธร ลาออกจากประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
นางภัทรียา เบญจพลชัย ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติม และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา แทนนางชรินทร วงศ์ภูธร ที่ลาออก
จากต�ำแหน่ง โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
(3)
นายสมประสงค์ บุญยะชัย ลาออกจากกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
(4)
นายฟิลิป เชียง ชอง แทน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา แทนนายสมประสงค์ บุญยะชัย ที่ลาออกจากต�ำแหน่ง และได้รับ
แต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารเพิ่มเติม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
(5)
นายสุพจน์ ชินวีระพันธุ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
(6)
นายภาวิษฏ์ งานส�ำเร็จ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพิ่มเติม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2559 เป็นต้นไป
(7)
นางสาวฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์ ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป
(1)
(2)

รายงานประจำ�ปี 2559
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2.3 การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการ และผูบ้ ริหารระดับสูง
(1) การสรรหากรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ รวมถึงคุณสมบัติ
และกระบวนการสรรหา ได้เปิดเผยไว้แล้วใน หมวดที่ 5 บทบาท
และความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ > 1. โครงสร้ า ง
คณะกรรมการบริษัท > 1.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
(2) การสรรหากรรมการ และผูบ้ ริหาร
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหาเพื่อท�ำหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือก และกลั่นกรอง
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้ง
ให้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการตามนโยบายการสรรหากรรมการของ
บริษัท โดยในการพิจารณาคัดเลือกจะค�ำนึงถึงสัดส่วน จ�ำนวน
ความหลากหลาย และองค์ ป ระกอบของคณะกรรมการที่
เหมาะสมในด้านต่างๆ โดยจะพิจารณาจากทักษะ และความรู้
ความช�ำนาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการบริษัทที่ต้องการ
เพิม่ เติมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั
รวมถึงต้องเป็นผู้ที่พร้อมในการอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการบริษัทอย่างเต็มที่ และต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมาย และหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
จดทะเบียน โดยมีหลักเกณฑ์การสรรหา รวมถึงขั้นตอนการ
คัดเลือกกรรมการ ดังนี้
1. ก�ำหนดหลักเกณฑ์
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะพิจารณาสรรหา
กรรมการโดยมีการจัดท�ำ Board Skill Matrix เพื่อใช้เป็น
เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัตขิ องกรรมการทีต่ อ้ งการสรรหา
โดยพิ จ ารณาจากทั ก ษะที่ จ� ำ เป็ น ซึ่ ง ยั ง ขาดอยู ่ ใ นคณะ
กรรมการบริษทั และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัท
2. วิธีการสรรหา
พิจารณาสรรหาบุคคลโดย
• เปิ ด โอกาสให้ ค ณะกรรมการแต่ ล ะท่ า นเสนอชื่ อ บุ ค คล
ที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่เหมาะสม
• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควร
ได้รับการพิจารณาผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่บริษัทก�ำหนด

เมื่ อ วั น ที่ 16 มกราคม 2559 ทางบริ ษั ท ได้ แ จ้ ง ต่ อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้นทราบว่า
ได้พ้นก�ำหนดระยะเวลาการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้า
รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏว่าไม่มี
ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรและมีคุณสมบัติ
เหมาะสมได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด
• ให้บริษัทที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm)
ช่วยคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
• ให้เลขานุการบริษัท น�ำรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ตามทีป่ รากฏอยูใ่ นฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และท�ำเนียบกรรมการ (กรรมการอาชีพ)ของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย มาประกอบการพิจารณา
3. การคัดเลือก
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จะท�ำการประเมิน
คุ ณ สมบั ติ เ บื้ อ งต้ น ของบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ และ
คัดเลือกผู้ที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม
4. การแต่งตั้ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะเสนอชื่อบุคคล
ที่พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษทั พิจารณาเห็นชอบ ก่อนน�ำชือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
เพื่ อ เลื อ กตั้ ง เป็ น รายบุ ค คล ในกรณี แ ต่ ง ตั้ ง กรรมการที่
ถึงคราวต้องออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่
ส� ำ หรั บ กรณี ที่ ต� ำ แหน่ ง กรรมการว่ า งลงเพราะเหตุ อื่ น
นอกจากออกตามวาระ ให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาแต่งตั้งแทน
อย่ า งไรก็ ดี การเลื อ กตั้ ง กรรมการในที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น
มีหลักเกณฑ์และวิธีการ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทกุ ครัง้ กรรมการต้องพ้นจาก
ต�ำแหน่งตามวาระเป็นจ�ำนวน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการทีอ่ ยูใ่ น
ต�ำแหน่งนานทีส่ ดุ นัน้ เป็นผูอ้ อกจากต�ำแหน่ง และกรรมการที่
ออกตามวาระนีอ้ าจถูกเลือกเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งต่อได้
2. ให้ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น เลื อ กตั้ ง กรรมการตามหลั ก เกณฑ์
และวิธีการดังต่อไปนี้

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�ำนวนหุ้นที่ถือ
2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด
ตามข้ อ 2.1 เพื่ อ ที่ จ ะเลื อ กตั้ ง บุ ค คลคนเดี ย วหรื อ
หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคล
หลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใด
มากน้อยเพียงใดไม่ได้
2.3 บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็น
ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการ
ทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คล
ซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้
ในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. กรณี ที่ ต� ำ แหน่ ง กรรมการว่ า งลงเพราะเหตุ อื่ น นอกจาก
ออกตามวาระดังกล่าว ให้คณะกรรมการมีมติด้วยคะแนน
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่เหลืออยู่เลือกบุคคลใด
บุ ค คลหนึ่ ง ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม
ตามมาตรา 68 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชน
จ�ำกัด พ.ศ.2535 เข้ามาเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะ
เหลืออยู่ไม่ถึงสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทน
ดังกล่าวจะอยูใ่ นต�ำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระทีย่ งั เหลืออยู่
ของกรรมการที่ตนแทน
การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร
ส� ำ หรั บ การสรรหาและแต่ ง ตั้ ง ผู ้ บ ริ ห าร ได้ เ ปิ ด เผยไว้ แ ล้ ว
ใน หมวดที่ 5 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ข้อ 12 การสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหาร

2.4 การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม
คณะกรรมการบริษัทใช้อ�ำนาจในการก�ำกับดูแลบริษัทย่อยและ
บริษทั ร่วม โดยใช้อำ� นาจหน้าทีใ่ นการบริหารงาน ตามวัตถุประสงค์
ข้อบังคับ และมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจะท�ำการ
บริหารงานผ่านทีป่ ระชุมคณะกรรมการ โดยการพิจารณาและอนุมตั ิ
และ/หรือ ให้อ�ำนาจแก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และ/หรือ
มอบอ� ำ นาจให้ แ ก่ บุ ค คลใดแล้ ว แต่ ก รณี เพื่ อ การบริ ห ารงาน
โดยการส่งตัวแทนไปนั้นจะต้องเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษัท อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินการบริหารนั้นจะต้องอยู่ภายใต้
การก� ำ กั บ ดู แ ลของคณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง จะต้ อ งเป็ น ไปด้ ว ย
ความซื่อสัตย์สุจริต และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
อย่างสูงสุดเป็นส�ำคัญ
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คณะกรรมการบริษทั จะก�ำกับดูแลโดยการมอบอ�ำนาจให้กรรมการ
และ/หรือ ผู้บริหาร เข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัทย่อย และ/หรือ
บริษทั ร่วม โดยจะมีมาตรการและขัน้ ตอนในการบริหารจัดการผ่าน
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
จะท�ำการคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร แล้วแต่กรณี ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เพื่อพิจารณาเลือกบุคคล
ทีเ่ ห็นสมควร แล้วจึงน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณา
และแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ต่อไป
ทั้งนี้ กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว
จะต้องด�ำเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายทีค่ ณะกรรมการ
บริษทั ได้มอบหมายไว้ โดยจะต้องยึดหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
จรรยาบรรณ และนโยบายต่างๆ ของบริษัท ที่ได้มีการวางไว้
อย่างเคร่งครัด ซึง่ ยึดถือผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และบริษทั เป็นหลัก
โดยไม่ ส ามารถด� ำ เนิ น การใดๆ อั น ขั ด ต่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ และ
ข้อบังคับของบริษัท รวมถึงจะต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามระบบ
ควบคุมภายใน อีกทัง้ การด�ำเนินงานในกิจการบริหารจะต้องเป็นไป
ตามแบบแผนที่ดีโดยไม่ขัดต่อนโยบายของบริษัทในเรื่องต่างๆ
อาทิเช่น วิธีการปฏิบัติในการออกเสียงในแต่ละวาระ ขั้นตอนการ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กลไกการก�ำกับดูแล การ
เปิดเผยข้อมูลส�ำหรับฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงาน
การท�ำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจ�ำหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่ประกอบ
ธุรกิจหลักและมีความเหมาะสม รัดกุม เพียงพอ ซึ่งการด�ำเนินการ
ดั ง กล่ า วต้ อ งเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ และหลั ก กฎหมายต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการก�ำกับดูแลที่ดี และแนวปฏิบัติที่ดี (Best
Practice) ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

2.5 การดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายใน
บริษทั มีนโยบายห้ามมิให้ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ น�ำข้อมูล
บริษัทไปเปิดเผยหรือน�ำไปใช้ส่วนตน หรือกระท�ำการที่อาจมีการ
ขั ดแย้ ง ทางผลประโยชน์ หากฝ่ า ฝื น บริ ษั ท ถื อว่ า เป็น ความผิด
อย่างร้ายแรงและก�ำหนดบทลงโทษขั้นสูงสุด
บริษทั ยังก�ำหนดให้ผบู้ ริหาร และพนักงาน ซึง่ อยูใ่ นหน่วยงานทีท่ ราบ
ข้อมูลภายในหลีกเลี่ยง หรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทใน
ช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน
นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้บริหารในระดับ
ต่างๆ เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์
และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททั้งของ
ตนเอง คู ่ ส มรส และบุ ต รที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ ต่ อ ส� ำ นั ก งาน
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คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
รวมทั้ง บทลงโทษและตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ส่วนการสนับสนุนข้อมูลให้กับบริษัทในเครือ บริษัท
ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล เช่น การขอ
หนังสือข้อตกลงในการเก็บรักษาความลับและการห้ามถ่ายข้อมูล
เอาสารโดยไม่ได้รับอนุญาต
ในปี 2559 บริษัทได้ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ
ของบริษัท โดยอ้างอิงจาก ISO 27001 เป็นเกณฑ์ในการปรับปรุง
เพื่อให้เป็นมาตรฐานสากลและมีการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั ง มี น โยบายด้ า นความปลอดภั ย ด้ า นระบบ
สารสนเทศ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กันไปอีกด้วย

2.6 ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fees)
บริษัทและบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
ให้แก่ส�ำนักงานสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จ�ำกัด ดังนี้
บริษัท

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
(ล้านบาท)

บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)

1.86

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

5.90

รวมค่าสอบบัญชี

7.76

Out-of-pocket
รวมค่าสอบบัญชีและ
Out-of-pocket

0.03
7.79

(2) ค่าตอบแทนอืน่ (Non-Audit Fees)
บริษทั ได้จา่ ยค่าตอบแทนจากการตรวจสอบส�ำหรับกรณีเฉพาะ
เรื่อง และค่าบริการให้ค�ำปรึกษาด้านอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน
สอบบัญชี ให้แก่สำ� นักงานสอบบัญชี บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ
ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นจ�ำนวนเงิน 3.20 ล้านบาท
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3. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ ง
3.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ทีเ่ กีย่ วกับการควบคุมภายในของบริษทั
ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุ ม ภายในโดยใช้ แ บบประเมิ น ของส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ซึ่งจัดท�ำตามแนวความคิดของ The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission หรือ COSO
ที่ได้ปรับปรุงโครงสร้างของกรอบการควบคุมภายในเมื่อเดือน
พฤษภาคม 2556 แล้ว เห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
ทีเ่ พียงพอ มีประสิทธิผล และมีการพัฒนาด้านการบริหารความเสีย่ ง
ที่เหมาะสม

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บริษัทได้จัดท�ำระบบควบคุมภายในตามแนวที่ ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเสนอแนะ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน
สากลของ COSO ที่ก�ำหนดไว้เป็นกรอบโครงสร้างที่เชื่อมต่อกัน
ของการควบคุมภายใน (Internal Control Framework) โดยมี
องค์ประกอบหลักของโครงสร้างดังกล่าว 5 ประการ คือ
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในองค์กร บริษัทมีการ
แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจากฝ่ายบริหารและได้
สงวนสิทธิอ์ ำ� นาจเฉพาะของกรรมการไว้ชดั เจน ฝ่ายบริหารได้จดั ให้
มีโครงสร้างสายการรายงาน การก�ำหนดอ�ำนาจในการสั่งการและ
ความรับผิดชอบทีเ่ หมาะสมเพือ่ ให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ภายใต้
การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการโดยยึดหลักการก�ำกับดูแลที่ดี
ด้วยความมีคุณธรรมและจริยธรรมตามนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ ซึง่ ได้รวมถึงนโยบาย
ของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ นอกจากนี้ บริษัท
ได้จัดให้มีการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอด
ต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ

2. การประเมินความเสี่ยง บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง และได้ทำ� การพัฒนาระบบบริหารความเสีย่ งโดยการน�ำ
Enterprise Risk Management Framework ของ COSO มาปรับ
ให้เข้ากับธุรกิจของบริษัท และมีการประเมินความเสี่ยงและการ
บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการประเมิน
ความเสี่ยงในเรื่องการทุจริต นอกจากนี้ ในปี 2559 ทางบริษัทได้
เริ่มด�ำเนินการครอบคลุมกระบวนการการประเมินความเสี่ยงและ
การบริหารความเสีย่ งไปยังหน่วยงานของบริษทั ในต่างประเทศเพือ่
ให้มีความสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร
3. การควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง าน บริ ษั ท ได้ ส ร้ า งกลไกในการ
ควบคุมให้กับผู้บริหารโดยการพัฒนาระบบต่างๆ ทั้งการน�ำเอา
ระบบการจั ด การคุ ณ ภาพของ ISO มาปรั บ ใช้ กั บ การควบคุ ม
การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งระบบ
การควบคุ ม ภายในที่ เ น้ น ผลในเรื่ อ งความน่ า เชื่ อ ถื อ ของข้ อ มู ล
ความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ การดูแลรักษาทรัพย์สินของ
บริษัท และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอก นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีระบบควบคุมในด้าน
บัญชีการเงิน การปฏิบตั กิ าร การก�ำกับดูแลกิจการ และการควบคุม
ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ นอกจากนี้ส�ำหรับปี 2559 บริษัทได้เริ่มพัฒนาระบบ
การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment)
เพื่อน�ำมาใช้กับบริษัทในกลุ่มเพื่อปรับปรุงกระบวนการควบคุม
ภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. สารสนเทศและการสื่อสาร บริษัทให้ความส�ำคัญต่อระบบ
สารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร
โดยการจัดท�ำอินทราเน็ตหรือเว็บไซต์ภายใน และเว็บไซต์ภายนอก
ส� ำ หรั บ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย อื่ น ๆ กรณี พ บสิ่ ง ผิ ด ปกติ ที่ อ าจน� ำ ไปสู ่
การทุจริตและคอรัปชั่น บริษัทมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ
เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ก ารควบคุ ม ภายในสามารถด� ำเนิ น ไปได้ ต าม
ที่ก�ำหนดไว้
5. การติดตาม ฝ่ายบริหารจะท�ำหน้าทีใ่ นการติดตามการปฏิบตั งิ าน
ให้เป็นไปตามแผนทีไ่ ด้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั และ
รายงานผลประกอบการให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ�ำ
ทุกไตรมาส ส่วนหน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามแผน
การตรวจสอบทีจ่ ดั ท�ำขึน้ บนพืน้ ฐานความเสีย่ งของบริษทั และรายงาน
ผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษทั ทราบเป็นรายไตรมาสเช่นกัน เว้นแต่จะพบสิง่ บอกเหตุ ซึง่ อาจ
น�ำไปสูก่ ารทุจริตทีม่ มี ลู ค่าของรายการเกิน 1 ล้านบาท ต้องรายงาน
ให้ทราบโดยพลัน
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คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ได้ทำ� การประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ
คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุม
การปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศการสื่อสารข้อมูล ระบบติดตาม
และหลักการขององค์ประกอบอีก 17 หลักการ พร้อมแสดงเหตุผล
และค�ำอธิบาย ประกอบกับรายงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
และรายงานของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้แล้ว เห็นว่าบริษัท
มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล
โดยเฉพาะการป้องกันและควบคุมของฝ่ายบริหาร (Management
Control) ที่สามารถป้องกันความเสียหายจากการน�ำทรัพย์สินของ
บริษัทไปใช้หรือจ�ำหน่ายจ่ายโอนโดยมิชอบ การท�ำธุรกรรมต่างๆ
ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ�ำนาจจัดการ มีการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง
ครบถ้วนเพือ่ ให้งบการเงินมีความน่าเชือ่ ถือ และมีระบบการจัดเก็บ
เอกสารส�ำคัญที่ท�ำให้กรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้มีอ�ำนาจตาม
กฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร
อนึ่งเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายใน การบริหาร
ความเสี่ยง และการก�ำกับดูแลกิจการมีประสิทธิผลและมีการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมาย
ทีต่ งั้ ไว้ได้ บริษทั จึงก�ำหนดเป็นนโยบายให้มสี ำ� นักตรวจสอบภายใน
ที่ เ ป็ น อิ ส ระขึ้ น ตรงต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ และมี ก ฎบั ต ร
ทีไ่ ด้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการตรวจสอบอย่างชัดเจน รวมทัง้
มีการทบทวนกฎบัตรเป็นประจ�ำทุกปี โดยในปัจจุบันมีผู้ตรวจ
สอบภายในที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน
ผู้ตรวจสอบสากล เช่น Certified Internal Auditor (CIA), Certified
Information Systems Auditor (CISA) และ Certified Public
Accountants (CPA) โดยผู้ตรวจสอบภายในสามารถเข้าถึงข้อมูล
และท�ำการตรวจสอบในส่วนงานต่างๆ ได้โดยไม่มีข้อจ�ำกัด และ
สามารถรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้เกิดการแก้ไขป้องกันและปรับปรุงได้ใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม
ส�ำหรับปี 2559 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้นำ� ผลจากการบริหาร
ความเสีย่ งของฝ่ายบริหาร และการประเมินความเสีย่ งของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน มาปรับปรุงแผนการตรวจสอบส�ำหรับปี 2560
ถึงปี 2564 โดยเน้นการให้ความมั่นใจในด้านความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลและรายงานทางบัญชีและการเงิน ด้านประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบตั งิ านและความคุม้ ค่าของการใช้ทรัพยากร
ด้านวินยั ในการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบต่างๆ และความมัน่ คงปลอดภัย
ของทรัพย์สิน ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการก�ำกับดูแล
กิจการ และการต่อต้านคอรัปชั่นและการทุจริตประเภทต่างๆ

นอกจากนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในยังให้ค�ำปรึกษาในเรื่อง
การปรับปรุงระบบงานและระบบสารสนเทศที่ฝ่ายบริหารน�ำมาใช้
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการบรรลุ เ ป้ า หมาย
ทางธุรกิจ เช่น การพัฒนาระบบคุณภาพตามข้อก�ำหนดของ ISO
ในบริษัทย่อย การประเมินกิจกรรมบริหารความเสี่ยง ระบบการ
ประเมินการควบคุมด้วยตนเอง กิจกรรมก�ำกับดูแลและกิจกรรม
ต่อต้านการทุจริตและคอรัปชัน่ สุดท้ายนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ยังท�ำการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในให้มีคุณสมบัติเพิ่มเติมอย่าง
ต่อเนือ่ งตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของสถาบันผูต้ รวจสอบ
ภายในสากลหรือ The Institute of Internal Auditors, USA ผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและความร่วมมือของ
ผู้บริหารท�ำให้ประเด็นที่พบจากการตรวจสอบ ทั้งจากผู้ตรวจสอบ
ภายในและผูส้ อบบัญชีได้ถกู แก้ไขปรับปรุงแล้วเสร็จกว่าร้อยละ 85

การบริหารความเสีย่ ง
บริ ษั ท ได้ น� ำ คู ่ มื อ และแนวทางการบริ ห ารความเสี่ ย งของกลุ ่ ม
บริษัทอินทัชมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของบริษัท
โดยเผยแพร่และให้ความรู้แก่พนักงานในระดับต่างๆ รวมทั้งจัด
สั ม มนาในเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารพร้ อ มกั บ จั ด ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ยงที่ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร
ที่เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งยั ง ได้ อ อกแบบขั้ น ตอนของ
กระบวนการบริหารความเสีย่ งให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ COSO
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเริม่ น�ำมา
ปรับให้เข้ากับการก�ำหนดวิสยั ทัศน์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้
ภายในและภายนอกในการตอบสนองวิสยั ทัศน์ การก�ำหนดพันธกิจ
และวัตถุประสงค์ การก�ำหนดกลยุทธ์ และการก�ำหนดตัวชีว้ ดั ส�ำหรับ
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แผนการปฏิบตั งิ านในระดับต่างๆ มีการประเมินวิเคราะห์ความเสีย่ ง
ซึ่งอาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบที่เป็นสาระส�ำคัญ พร้อมทั้งมีการ
วางแผนบรรเทาความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถควบคุมและบริหารความเสี่ยงได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการติดตามผลเพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม
และด้วยวิธีการดังกล่าวนี้ท�ำให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัท
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เป็นกระบวนการที่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากทุกระดับ
ในปี 2559 หน่วยงานของบริษัทในต่างประเทศได้มีการจัดท�ำการ
ประเมินและบริหารจัดการความเสีย่ งให้สอดคล้องกับนโยบายและ
กระบวนการจากส่วนกลาง อันจะท�ำให้การบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้
องค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3.2 ความเห็นของส�ำนักตรวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชีเกีย่ วกับการควบคุมภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายในรวมทัง้ บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจ�ำปี 2559 ของ
บริษทั ได้ให้ความเห็นว่า ไม่พบข้อบกพร่องทีม่ สี าระส�ำคัญเกีย่ วกับ

ระบบควบคุมภายในของบริษัทแต่อย่างใด ระบบควบคุมภายใน
ของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล

3.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษทั (Compliance)
1. หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทั คือ นายประวินทร์
คุโรวาท ซึ่งปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการ
ส่วนงานตรวจสอบภายใน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท�ำหน้าที่นี้ตั้งแต่
วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรว่า
นายประวินทร์ คุโรวาท เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งในด้าน
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิด้านวิชาชีพ ประสบการณ์ในการท�ำงาน
รวมถึงการอบรมทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเหมาะสมเพียงพอส�ำหรับการปฏิบตั ิ
หน้าทีห่ วั หน้างานตรวจสอบภายในของบริษทั อย่างมีประสิทธิภาพ
หัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษทั (compliance) คือ
นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง ซึ่งปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู ้ ช ่ ว ยกรรมการผู ้ อ� ำ นวยการ ส� ำ นั ก ประธานกรรมการบริ ห าร
และเลขานุการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบดูแลในส่วนงานดังกล่าว

2. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้ ร ะบุ แ นว
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย การให้ความดี
ความชอบ และการเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรือหน่วยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายในของ
บริษทั นัน้ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบและอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท โดยเป็นไปตามขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ใน
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้มีการสอบทานและปรับปรุง
เป็นประจ�ำทุกปี
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รายการระหว่างกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ในรอบปี 2559 บริษัท และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท และบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2559 (ล้านบาท)

เหตุผลและความจ�ำเป็น
ของการท�ำรายการ

งบการเงินรวม
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
(มหาชน) (อินทัช) /
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
ถือหุ้น 41.14%
และมีกรรมการร่วมกัน

1. ค่าใช้จ่าย
• ค่ า สั ม มนาและฝึ ก อบรม
ให้กับผู้บริหารและพนักงาน,
ค่ า จั ด ท� ำ และบ� ำ รุ ง รั ก ษา
ระบบสารสนเทศ

• ประกอบธุรกิจด้านการลงทุน
2. ลูกหนี้อื่น
โดยการเข้าถือหุน้ และเข้าไป
บริหารงานในบริษัทต่างๆ
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ
จ�ำกัด (มหาชน) (ซีเอสแอล)
/ เป็นบริษทั ย่อยทางอ้อม
(บริษทั ย่อยของ ดีทวี )ี
ของบริษทั โดยถือหุน้
อยูร่ อ้ ยละ 42.07 และ
มีกรรมการร่วมกัน
• ประกอบธุรกิจให้บริการ
ศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต
และบริการรับ-ส่งผ่าน
ดาวเทียมเพื่อการสื่อสาร

1. รายได้
• บริษัทให้บริการส่งสัญญาณ
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม

• เงินปันผลรับ
• รายได้อื่น
2. ค่าใช้จ่าย
• กลุ ่ ม บริ ษั ท จ่ า ยค่ า บริ ก าร
ส่ ง สั ญ ญาณขึ้ น สู ่ ด าวเที ย ม
ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต และ
อืน่ ๆ

1.38

บริษัทใช้บริการ การจัดอบรมสัมนา
และฝึกอบรม รวมถึงจัดท�ำและบ�ำรุง
รักษาระบบสารสนเทศที่ด�ำเนินการ
โดยอิ น ทั ช เพื่ อ ให้ ร ะบบการจั ด การ
สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัท

0.23

10.76

กลุ ่ ม บริ ษั ท เป็ น ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารเช่ า ช่ อ ง
สัญญาณดาวเทียม และรับจ้างด�ำเนินการ
ให้บริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่าน
ดาวทียม โดยคิดค่าบริการตามสัญญา
และเงือ่ นไขทางการค้าโดยปกติเช่นเดียว
กับบุคคลภายนอก

105.04
0.23

16.02

3. ลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ

12.59

4. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

0.09

5. เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่าย
ค้างจ่าย

4.69

กลุ่มบริษัทใช้บริการส่งสัญญาณขึ้นสู่
ดาวเทียม ใช้บริการอินเทอร์เน็ต และ
อื่ น ๆ ซึ่ ง เป็ น การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ
โดยจ่ า ยค่ า บริ ก ารตามสั ญ ญาและ
เงื่อนไขทางการค้าปกติเช่นเดียวกับ
บุคคลภายนอก
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เหตุผลและความจ�ำเป็น
ของการท�ำรายการ

งบการเงินรวม
บริษัท ไอ.ที. แอพพลิเคชั่นส์ 1. ค่าใช้จ่าย
แอนด์ เซอร์วสิ จ�ำกัด(ไอทีเอเอส) / • กลุ ่ ม บริ ษั ท ใช้ บ ริ ก ารด้ า น
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ
มีอินทัช ถือหุ้นอยู่ 99.99%
• ให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
และบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง

Codespace Inc / บริษัท
ถือหุ้นในบริษัท สเปซ
โคด แอล แอล ซี ร่วมกับ
Codespace Inc ในสัดส่วน
70%: 30%
• ให้บริการด้านวิศวกรรมพัฒนา
เทคโนโลยีการสื่อสารและ
อิเล็กทรอนิกส์

4.30

ประมวลผลบัญชีและบริการ
ด้านการให้ค�ำปรึกษา

กลุ ่ ม บริ ษั ท ใช้ บ ริ ก ารโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพือ่ ประมวลผลทางบัญชี
รวมถึ ง การให้ ค� ำ ปรึ ก ษาซึ่ ง เป็ น การ
สนับสนุนธุรกิจปกติ โดยคิดค่าบริการ
ใกล้ เ คี ย งกั บ ราคาของบริ ษั ท อื่ น ที่
ให้บริการในลักษณะเดียวกัน

2. เจ้ า หนี้ ก ารค้ า และค่ า ใช้ จ ่ า ย
ค้างจ่าย

0.25

3. เจ้าหนี้อื่น

0.01

1. ค่าใช้จ่าย
• ค่ า ใช้ จ ่ า ยส� ำ หรั บ สิ ท ธิ ท าง
เทคโนโลยีในดาวเทียม

21.40

บริ ษั ท ย่ อ ย (สตาร์ นิ ว เคลี ย ส) มี
ความร่วมมือกับ Codespace ในการ
จัดสร้างและจัดหาเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
ดาวเทียม ท�ำให้มคี า่ ใช้จา่ ยส�ำหรับสิทธิ
ทางเทคโนโลยีในดาวเทียม โดยมีการ
จัดท�ำสัญญาส�ำหรับค่าสิทธิ์ดังกล่าว

15.54

รายการดังกล่าวถือเป็นการสนับสนุน
ธุ ร กิ จ ปกติ โดยจ่ า ยค่ า บริ ก ารตาม
อั ต ราค่ า บริ ก ารรายชั่ ว โมงบวกด้ ว ย
ค่าใช้จ่ายเบิกจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

• บริษทั ว่าจ้าง Codespace ท�ำ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ส�ำหรับ
โครงการไอพีสตาร์
2. เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่าย
ค้างจ่าย

13.58

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
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เหตุผลและความจ�ำเป็น
ของการท�ำรายการ

งบการเงินรวม
บริษทั เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ 1. รายได้อื่น
• ดอกเบี้ยรับ
พีทีอี ลิมิเต็ด (เชน) / บริษัท
ถือหุ้นใน เชน ร่วมกับ
Asia Mobile Holdings Pte Ltd.
(เอเอ็มเอช) ในสัดส่วน
51%: 49%
• เป็นบริษัทถือเงินลงทุนใน
ธุรกิจให้บริการโทรคมนาคม

Mfone Co., Ltd. (เอ็มโฟน) /
ถือหุ้นโดยเชน 100%

• บริษทั รับจ้างให้คำ� ปรึกษา โดย
เชนต้องจ่ายค่าที่ปรึกษาและ
บริหารงานเป็นรายเดือนโดย
ค่าบริการก�ำหนดจากต้นทุน
ของผูบ้ ริหารและพนักงานทีใ่ ห้
ค�ำปรึกษาและบริหารงานเพือ่
สนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษทั ในกลุม่

86.55

บริษัทให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
ในรู ป แบบของเงิ น ให้ กู ้ ยื ม อั ต รา
ดอกเบี้ ย ที่ เ รี ย กเก็ บ ถู ก ค� ำ นวณจาก
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นจริงบวกด้วย
ส่วนต่าง เสมือนท�ำรายการกับบุคคล
ภายนอก

8.42

เป็นนโยบายในการก�ำกับดูแลบริษัท
ย่อยของบริษัท เพื่อให้การควบคุมเป็น
ประโยชน์สูงสุด

2. เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

18.19

3. เงินให้กู้ยืมระยะยาว

2,145.95

4. ลูกหนี้อื่น

124.04

1. เจ้าหนี้การค้า

1.53

• ให้บริการด้านโทรคมนาคม
ในประเทศกัมพูชา (อยูร่ ะหว่าง
ขั้นตอนการเลิกกิจการตาม
กฎหมายของประเทศกัมพูชา)
1. ค่าใช้จ่าย
บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิ• ค่าบริการควบคุมดูแลสถานี
เคชั่นส์ จ�ำกัด (แอลทีซี) /
เครือข่ายภาคพื้นดิน
ถือหุ้นโดยเชน ร่วมกับรัฐบาล
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ในสัดส่วน
49%: 51%

• ให้บริการด้านโทรคมนาคม
2. ลูกหนี้อื่น
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
3. เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่าย
ประชาชนลาว
ค้างจ่าย

4. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

6.52

0.10
0.33
0.01

บริ ษั ท ย่ อ ย (ไอพี ส ตาร์ อิ น เตอร์
เนชั่นแนล พีทีอี) ใช้บริการด�ำเนินการ
ดูแล บ�ำรุงรักษา สถานีควบคุมเครือข่าย
ภาคพืน้ ดินไอพีสตาร์ในประเทศลาว ซึง่
เป็นการด�ำเนินธุรกิจปกติ โดยจ่ายค่า
บริ ก ารตามสั ญ ญาและเงื่ อ นไขทาง
การค้าปกติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2559 (ล้านบาท)

153

เหตุผลและความจ�ำเป็น
ของการท�ำรายการ

งบการเงินรวม
1. รายได้
บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส
เน็ทเวอร์ค จ�ำกัด (เอดับบลิวเอ็น) / • รายได้จากการขายอุปกรณ์
ดาวเทียม
บริษัทย่อยในกลุ่มเอไอเอส

27.32

• ให้บริการโทรคมนาคม
บริการโครงข่าย
โทรคมนาคม

บริษทั เป็นผูจ้ ำ� หน่ายอุปกรณ์ดาวเทียม
โดยคิดราคาตามสัญญาและเงื่อนไข
ทางการค้าโดยปกติเช่นเดียวกับบุคคล
ภายนอก

• รายได้จากการให้เช่าช่อง
สัญญาณดาวเทียม
บนดาวเทียมไทยคม

66.14

บริษทั เป็นผูใ้ ห้บริการเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียม ซึง่ เป็นการด�ำเนินธุรกิจปกติ
โดยคิ ด ค่ า บริ ก ารตามสั ญ ญาและ
เงื่อนไขทางการค้าปกติเช่นเดียวกับ
บุคคลภายนอก

• รายได้จากการบริหารจัดการ
อุปกรณ์ดาวเทียม

11.45

บริษทั ย่อย (ทีซี บรอดคาสติง้ ) มีรายได้
จากการบริการจัดหาและบริหารจัดการ
อุปกรณ์ ซึ่งเป็นการด�ำเนินธุรกิจปกติ
โดยคิ ด ค่ า บริ ก ารตามสั ญ ญาและ
เงื่อนไขทางการค้าปกติเช่นเดียวกับ
บุคคลภายนอก

• รายได้จากค่าบริการสือ่ โฆษณา
และประชาสัมพันธ์

0.99

บริษัทย่อย (ดีทีวี เซอร์วิส) ให้บริการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็น
การด�ำเนินธุรกิจปกติ โดยคิดค่าบริการ
เป็นอัตราเดียวกันกับบุคคลภายนอก

1.46

กลุ่มบริษัทใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
เพือ่ สนับสนุนธุรกิจปกติ และใช้บริการ
การจั ด อบรมสั ม นาและฝึ ก อบรม
อัตราค่าบริการเป็นราคาตลาดเสมือน
ท�ำรายการกับบุคคลภายนอก

2. ค่าใช้จ่าย
• บริ ษั ท จ่ า ยเงิ น ค่ า ใช้ บ ริ ก าร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่า
จั ด อบรมและสั ม นาให้ กั บ
ผู้บริหารและพนักงาน
3. ลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ

15.28

4. เจ้าหนี้การค้า เงินรับล่วงหน้า
ค่าสินค้า และค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย

4.05

บริษทั ไมโม่เทคจ�ำกัด(เอ็มเอ็มที)/ 1. รายได้
• รายได้จากการขายอุปกรณ์
บริษัทย่อยในกลุ่ม เอไอเอส

9.27

• ให้บริการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ และรวบรวมข้อมูล
เสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

ดาวเทียม

บริษทั เป็นผูจ้ ำ� หน่ายอุปกรณ์ดาวเทียม
โดยคิ ด ค่ า บริ ก ารตามสั ญ ญาและ
เงื่อนไขทางการค้าโดยปกติเช่นเดียว
กับบุคคลภายนอก

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

154

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/
ความสัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2559 (ล้านบาท)

เหตุผลและความจ�ำเป็น
ของการท�ำรายการ

งบการเงินรวม
บริษทั ไฮ ช็อปปิง้ จ�ำกัด
(ไฮ ช็อปปิง้ ) / มีอนิ ทัชเป็น
ผูถ้ อื หุน้ ใน ไฮ ช็อปปิง้ ร่วมกับ
บริษทั ฮุนได โฮมช็อปปิง้
เน็ตเวิรค์ คอร์ปอเรชัน่ (ฮุนได
โฮมช็อปปิง้ ) ในสัดส่วน 51% :
49%
• ประกอบธุรกิจโฮมช็อปปิ้ง
ในประเทศไทย
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

1. รายได้
• รายได้จากการให้บริการแพร่
ภาพออกอากาศรายการ
โทรทัศน์ และบริการระบบ
ทีวีไกด์

• รายได้อื่น

1. รายได้
• รายได้จากค่าบริการอินเทอร์เน็ต
และอินเทอร์เน็ตไร้สาย

• รายได้อื่น

35.90

บริษัทย่อย (ดีทีวี เซอร์วิส) มีรายได้
จากการให้บริการแพร่ภาพออกอากาศ
รายการโทรทัศน์ และบริการระบบทีวี
ไกด์ ซึ่งเป็นการด�ำเนินธุรกิจปกติ โดย
คิดค่าบริการตามสัญญาและเงื่อนไข
ทางการค้ า ปกติ เ ช่ น เดี ย วกั บ บุ ค คล
ภายนอก

0.12

0.01

กลุ่มบริษัท มีรายได้จากการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตไร้สาย
ซึง่ เป็นการด�ำเนินธุรกิจปกติ โดยคิดค่า
บริ ก ารตามสั ญ ญาและเงื่ อ นไขทาง
การค้าปกติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก

0.02

2. ค่าใช้จ่าย
• บริษัทจ่ายเงินค่าใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ให้กับ
ผู้บริหารและพนักงาน

0.32

3. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

0.16

กลุ่มบริษัทใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
เพือ่ สนับสนุนธุรกิจปกติ อัตราค่าบริการ
เป็นราคาตลาดเสมือนท�ำรายการกับ
บุคคลภายนอก

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ในปี 2559 บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (บริษัท)
มีรายการกับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ซึง่ แสดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินทีต่ รวจสอบแล้ว ข้อ 4 ในงบการเงินประจ�ำปี 2559
โดยผูต้ รวจสอบบัญชีรบั อนุญาตได้สรุปรายการกับบุคคลและกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันในการท�ำรายการดังกล่าวว่า รายการที่บริษัทมีกับ
บริษัทในกลุ่มอินทัช และกลุ่ม Singtel เช่น บริษัทย่อย การร่วมค้า
ผู้บริหาร และ กิจการอื่นที่อินทัช และ Singtel และบริษัท มีอิทธิพล
อย่างมีสาระส�ำคัญ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม จะแสดงเป็น
รายการกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท

บริษัทคิดราคาซื้อขายสินค้าและบริการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าโดยปกติเช่นเดียวกับบุคคล
ภายนอก ส�ำหรับรายการที่มีนัยส�ำคัญและต้องด�ำเนินการตาม
ระเบียบปฏิบัติของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ รายการ
ดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการและได้ให้
ความเห็นว่าเป็นรายการทีส่ มเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

มาตรการขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารท�ำรายการระหว่างกัน
บริ ษั ท ไทยคม จ� ำ กั ด (มหาชน) เป็ น บริ ษั ท จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีเป้าหมายในการประกอบการ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูล
ให้แก่นักลงทุนอย่างเพียงพอ รวมทั้งยึดถือปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อก�ำหนด และ กฎหมายต่างๆ ในประเทศที่บริษัทประกอบการอยู่
ดังนัน้ เพือ่ ให้การด�ำเนินการเกีย่ วกับรายการระหว่างกลุม่ บริษทั กับ
บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันเป็นไปอย่างโปร่งใส ลดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์และสอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และเป็ น ไปตามกฎหมาย กฎระเบี ย บ และข้ อ บั ง คั บ ของ
หน่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ในอันที่จะท�ำให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลอย่างเพียงพอต่อ
การใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจลงทุนได้ บริษัทจึงก�ำหนดแนวทาง
การท�ำรายการระหว่างกลุม่ บริษทั กับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาท�ำรายการดังรายละเอียดต่อไปนี้
การท�ำรายการระหว่างกันของบริษัท และบริษัทย่อย กับบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทจะพิจารณาด�ำเนินการเสมือนหนึ่ง
ท�ำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s length basis) เพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัทโดยจะต้องมีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไข
ที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ในกรณีที่
ไม่ชัดเจนว่าราคาระหว่างกันเข้าข่าย Arm’s length basis หรือไม่
จะต้องน�ำเสนอรายการดังกล่าวหารือต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อขอความเห็นชอบก่อนท�ำรายการ
บริษัทมีการมอบอ�ำนาจอนุมัติวงเงินแก่ผู้บริหารตามล�ำดับขั้น
โดยจะก�ำหนดอ�ำนาจของผูม้ สี ทิ ธิอนุมตั ติ ามวงเงินทีก่ ำ� หนด อย่างไร
ก็ตาม บริษทั ห้ามมิให้กรรมการและผูบ้ ริหารทีม่ สี ว่ นได้เสียหรืออาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยส่วนตัวเป็นผู้อนุมัติท�ำรายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกันซึง่ ตนมีสว่ นได้เสีย และกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียในการ
ตกลงเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันต้องไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มี
สิทธิออกเสียงในที่ประชุม โดยคณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าที่
สอบทานการท�ำรายการระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่
เกีย่ วโยงกัน และให้ดำ� เนินการตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การท�ำรายการระหว่างบริษัทกับ
บริษัทที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีสัดส่วนการถือหุ้นต�่ำกว่า
ร้อยละ 10 จะไม่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ประกาศตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
เรื่ อ งการเปิ ด เผยการเข้ า ท� ำ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ของบริ ษั ท
จดทะเบียน
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การท�ำรายการระหว่างกันพึงกระท�ำได้ตามปกติเนื่องจากเป็น
การท�ำรายการตามปกติธุรกิจและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
เสมือนลูกค้าภายนอกทั่วไปโดยปกติ รวมทั้งราคาหรือค่าตอบแทน
อยู่ในกรอบซึ่งต้องได้รับอนุมัติตามระเบียบปฏิบัติทางการเงิน
ของบริษัท และต้องทบทวนกระบวนการคัดเลือกผู้ขายและผู้ผลิต
(Vendor selection process) อยู่เสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัท
ได้เปิดโอกาสแก่ผู้ประกอบการนอกกลุ่ม ซึ่งอาจให้ผลประโยชน์
แก่บริษัทมากกว่า และเป็นแหล่งภายนอกส�ำหรับการเปรียบเทียบ
ราคาและเงื่อนไขทางการค้า
บริษัทท�ำการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันโดยยึดแนวปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และ
ตามระเบียบปฏิบัติของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้
ฝ่ายกฎหมายและก�ำกับดูแล (Legal and Compliance) และฝ่ายบัญชี
จะน�ำเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อสอบทานและให้ความเห็น
ต่อความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการว่าเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทหรือไม่ ก่อนรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทต่อไป นอกจากนี้ ฝ่ายบัญชีจะน�ำเสนอรายการระหว่างกัน
ทุกๆ เดือนเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
ในอนาคตบริ ษั ท อาจมี ค วามจ� ำ เป็ น ที่ จ ะต้ อ งเข้ า ท� ำ รายการ
ระหว่างกัน ทัง้ ทีเ่ ป็นรายการทางการค้าตามปกติธรุ กิจและรายการ
ที่ไม่เป็นไปตามการค้าปกติธุรกิจ โดยการเข้าท�ำรายการดังกล่าว
จะตั้งอยู่บนเงื่อนไข ราคาที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนด
ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย รวมถึ ง การปฏิ บั ติ ต าม
ข้อก�ำหนดและปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�ำคัญ
ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย บริษัทจะท�ำการเปิดเผย
รายการระหว่ า งกั น ไว้ ใ นหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ
การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายงานการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
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เป้าหมายของไทยคมคือ การสร้างและพัฒนาบริการโครงข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างโอกาส สร้างอนาคต สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยท�ำงาน
และใส่ใจในทุกกระบวนการสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการในการใช้ชีวิตที่รองรับการเติบโตและการให้บริการ
ในยุคเศรษฐกิจดิจทิ ลั และเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าทุกคนได้รบั โอกาสในการติดต่อสือ่ สารและการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียม รวมถึงมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
ในทุกๆ วัน เหล่านี้ท�ำให้ไทยคมยังคงมุ่งมั่นในการน�ำเสนอบริการโครงข่ายเพื่อการสื่อสารสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนมากว่าสองทศวรรษ
ด้วยเจตนารมณ์ในการด�ำเนินธุรกิจโครงข่ายการสื่อสาร ไทยคมยังคงมุ่งมั่นสร้างโอกาส สร้างอนาคต สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าหมาย
'Thaicom Sustainability Goals' ภายใต้กรอบการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการติดต่อสือ่ สารเพือ่ ความยัง่ ยืน โดยมุง่ เน้นการด�ำเนินงาน
เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำ และเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมอวกาศและดาวเทียม โดยค�ำนึงถึงผลกระทบ
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
เพื่อมุ่งสู่ Thaicom Sustainability Goals ภายใต้แนวคิด “Connectivity for Sustainability” หรือ การสร้างโอกาส สร้างอนาคต ที่จะท�ำให้
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไทยคมจึงด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงในทุกมิติโดยก�ำหนดกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่

4. “Corporate Governance” ให้ความส�ำคัญกับกระบวนการ

บริ ห ารจั ด การตามหลั ก ธรรมภิ บ าลตลอดห่ ว งโซ่ ธุ ร กิ จ เน้ น
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใส
ซื่อสัตย์ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อน
องค์กรสู่ความยั่งยืน

1. “Connectivity” ให้ความส�ำคัญกับการจัดหาและบริการ

โครงข่ า ยดาวเที ย มและรั ก ษาความต่ อ เนื่ อ งของการสื่ อ สาร
ให้ครอบคลุมเพียงพอในทุกสภาวการณ์ เพื่อน�ำมาซึ่งความมั่นคง
ผาสุกของผู้มีส่วนได้เสีย และการเติบโตของเศรษฐกิจ ทั้งในภาวะ
ปกติและสภาวการณ์วิกฤต

2. “Responsibility” รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการ

แบบครบวงจร โดยน� ำ เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารที่ มี คุ ณ ค่ า
และยกระดับคุณภาพการบริการ ค�ำนึงถึงการสร้างเสริมและลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมุ่งสนับสนุน
ให้เกิดสังคมที่ยั่งยืน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของ บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)
จึงจัดท�ำขึ้นเพื่อเผยแพร่แนวคิดและผลการด�ำเนินงานด้านการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งมิติเศรษฐกิจสังคม
และสิ่งแวดล้อม ของบริษัท ด้วยแนวทางการด�ำเนินงานในกรอบ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 4 ด้าน ดังที่กล่าวมา เพื่อให้สามารถ
บริหารจัดการประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนได้อย่างเหมาะสม
และสอดคล้องกับความเร่งด่วน รวมทัง้ ความพร้อมของปัจจัยต่างๆ
ขององค์กร ไทยคมจึงรวบรวมและจัดล�ำดับความส�ำคัญของประเด็น
ด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การด�ำเนินธุรกิจและ
น�ำมารายงานโดยอ้างอิงตามกรอบการรายงานสากล GRI (Global
Reporting Initiative) ฉบับ G4 และเนื้อหามีความสอดคล้อง
ตามเกณฑ์ (‘in accordance’ criteria) ในแบบหลัก (Core)
นอกจากนัน้ ในปีนบี้ ริษทั ได้นำ� เอาหลักสากลมาปรับใช้เป็นแนวทาง
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร ทั้งในด้านของ
การตั้งเป้าหมายในการด�ำเนินงานขององค์กรตาม “เป้าหมาย
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของโลก 17 ประการ” ขององค์การสหประชาชาติ
หรือ UN SDGs

3. “Innovation” สร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งด้านผลิตภัณฑ์และ

บริ ก ารที่ ต อบสนองต่ อ ความต้ อ งการของกลุ ่ ม เป้ า หมายต่ า งๆ
ทั้งลูกค้ารายบุคคล ครัวเรือน องค์กรและภาครัฐ รวมทั้งร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา ตลอดจนนวัตกรรมด้านกระบวนการด�ำเนินธุรกิจ
และบริหารจัดการทรัพยากรอวกาศ เพื่อประสิทธิผลสูงสุด

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�ำปี 2559
โดยดาวน์โหลดได้จาก www.thaicom.net
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คำ�อธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
1. ภาพรวม
ภาพรวมผลประกอบการของบริษทั
ในปี 2559 บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จาก
การขายและการให้บริการรวมทั้งสิ้น 11,517 ล้านบาท ลดลง
936 ล้านบาท หรือ 7.5% จาก 12,453 ล้านบาทในปี 2558
จากการลดลงของรายได้จากธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจอินเทอร์เน็ต
และสื่อ ประกอบกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียม
ไทยคม 8 ซึ่งเริ่มให้บริการในช่วงต้นไตรมาส 3 ของปี 2559 ส่งผล
ให้ในปี 2559 บริษัทมีผลก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (EBIT) จ�ำนวน
1,938 ล้านบาท ลดลง 1,043 ล้านบาท หรือ 35.0% จาก 2,981
ล้านบาทในปี 2558 และมีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 1,612 ล้านบาท
(หรือคิดเป็น 1.47 บาทต่อหุ้น) ลดลง 510 ล้านบาท หรือ 24.0%
จาก 2,122 ล้านบาท (หรือคิดเป็น 1.94 บาทต่อหุ้น) ในปี 2558
ในส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีรายได้จากการขาย
และการให้บริการในปี 2559 จ�ำนวน 7,077 ล้านบาท ลดลง 577
ล้านบาท หรือ 7.5% จาก 7,654 ล้านบาทในปี 2558 อย่างไร
ก็ตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 3,028 ล้านบาท

(หรือคิดเป็น 2.76 บาทต่อหุ้น) เพิ่มขึ้น 2,234 ล้านบาท หรือ
281.4% จาก 794 ล้านบาท (หรือคิดเป็น 0.72 บาทต่อหุ้น)
ในปี 2558 โดยเป็ น ผลจากการที่ บ ริ ษั ท ได้ รั บ เงิ น ปั น ผลจาก
บริษทั ย่อยเป็นจ�ำนวนรวม 2,144 ล้านบาท ซึง่ แสดงถึงประสิทธิภาพ
ในการบริหารเงินสดระหว่างบริษัทในเครือ โดยเงินปันผลที่ได้รับ
ดังกล่าว ส่วนหนึง่ บริษทั น�ำไปช�ำระคืนเงินกูย้ มื และวางแผนส�ำหรับ
เป็นเงินลงทุนเพื่อโครงการในอนาคตต่อไป
ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทบริหารเงินสดคงเหลือโดยการทยอยช�ำระ
คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นทั้งหมดส�ำหรับธุรกิจดาวเทียม รวมถึงเงิน
กู้ยืมระยะสั้นเพื่อใช้ในการช�ำระค่าต่ออายุสิทธิในการด�ำเนินธุรกิจ
โทรคมนาคมของบริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ำกัด (แอลทีซี)
ส่งผลให้บริษัทมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน
2.53 เท่า เพิ่มจาก 1.83 เท่า ณ สิ้นปี 2558 และมีอัตราส่วน
เงินกูย้ มื สุทธิตอ่ ส่วนทุน 0.54 เท่า ลดลงจาก 0.65 เท่า ณ สิน้ ปี 2558
ซึ่งจะส่งผลให้ภาระดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทลดลงในอนาคต

2. ภาพรวมธุรกิจ
ธุรกิจการให้บริการดาวเทียมและบริการทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 บริษัท อินโฟแซท จ�ำกัด (Infosat)
ผู้น�ำการให้บริการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแบบ Direct-to-Home
(DTH) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
ได้ไว้วางใจเลือกใช้สัญญาณดาวเทียมของบริษัท เพื่อถ่ายทอด
สัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมบนแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุด โดย
ได้ลงนามในสัญญาระยะยาวเพื่อเช่าใช้ช่องสัญญาณในระบบ
เคยู-แบนด์ บนดาวเทียมไทยคม 8 ซึง่ ถือเป็นการเน้นย�ำ้ ความส�ำเร็จ
ของการด�ำเนินตามแผนกลยุทธ์การท�ำการตลาดในภูมภิ าคอาเซียน
ของไทยคม (Thaicom’s ASEAN Economic Community :
AEC) และ พันธะสัญญาในการส่งมอบช่องสัญญาณดาวเทียม
ที่มีคุณภาพสูงเพื่อให้บริการในภูมิภาค โดยแพลตฟอร์มดังกล่าว
มีความพร้อมในการให้บริการมากกว่า 15 ช่องรายการ ทัง้ ในรูปแบบ
ความคมชัดปกติ (SD) และในรูปแบบความคมชัดสูง (HD)
เมื่ อ วั น ที่ 7 พฤศจิ ก ายน 2559 บริษัทได้รับการจัด อันดั บเป็ น
บริษัทจดทะเบียนที่มีการก�ำกับดูแลกิจการอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ”
หรือ 5 ดาว เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน (2556-2559) จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งด�ำเนินการส�ำรวจการก�ำกับ

ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�ำปี 2559 (Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies 2016 : CGR)
จากบริษัทจดทะเบียนจ�ำนวนทั้งสิ้น 601 บริษัท นอกจากนี้บริษัท
ยังได้รับการจัดอันดับคะแนนให้อยู่ใน Top Quartile ตามกลุ่ม
บริษัทที่มีมูลค่าตลาด ≥ 10,000 ล้านบาทอีกด้วย ทั้งนี้การได้รับ
ผลการประเมินดังกล่าว นับเป็นความส�ำเร็จจากความมุ่งมั่นสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทยคม โดยการด�ำเนินธุรกิจด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล (CG) อย่างเคร่งครัดและยกระดับมาตรฐานการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส และสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 บริษัทบรรลุข้อตกลงความร่วมมือ
กั บ iSAT Africa ผู ้ ใ ห้ บริ การและโซลู ชั่ น ส์ ถ่ า ยทอดสัญญาณ
โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมทัง้ ในทวีปแอฟริกาและในยุโรป เพือ่ ให้บริการ
แพลตฟอร์มบรอดคาสต์ผ่านช่องสัญญาณดาวเทียมซี-แบนด์
(C-band) โดยใช้ระบบการสื่อสารดาวเทียมแบบ Multi Channel
Per Carrier (MCPC) ซึ่งจะส่งผลให้มีการใช้งานช่องสัญญาณ
ดาวเทียมบนไทยคม 6 เพิ่มมากขึ้นในทวีปแอฟริกา
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ธุรกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสือ่

ธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ

รายได้จากธุรกิจสือ่ โฆษณาผ่านสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง และ ธุรกิจ
การให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์และการให้บริการเสริม
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ำกัด (มหาชน)
(ซีเอสแอล) ยังคงมีแนวโน้มลดลงจากพฤติกรรมของผู้บริโภคและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป อย่างไรก็ตามบริษัทได้ท�ำการปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์ผ่านการเน้นการคัดสรรสินค้าและบริการมากขึ้น ควบคู่
ไปกับการเร่งพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบสินค้าอย่างต่อเนื่อง
ประกอบกับแผนการบริหารจัดการต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่าย
อย่างเคร่งครัด

เมื่ อ วั น ที่ 8 ธั น วาคม 2559 แอลที ซี ไ ด้ รั บ เหรี ย ญชั ย แรงงาน
ชัน้ ที่ 1 จากรัฐบาล สปป.ลาว ในฐานะบริษทั ทีม่ ผี ลการด�ำเนินธุรกิจ
ที่ดีเยี่ยม และสร้างคุณประโยชน์ในการพัฒนาและขยายเครือข่าย
ด้านโทรคมนาคมทุกด้านให้แก่ สปป.ลาว โดยกระทรวงไปรษณีย์
โทรคมนาคม และการสื่อสาร ได้เสนอต่อรัฐบาลให้มีการมอบ
เหรี ย ญเชิ ด ชู เ กี ย รติ แ ก่ แ อลที ซี โดยนายกรั ฐ มนตรี สปป.ลาว
ได้มอบหมายให้ ฯพณฯ ท่าน ดร.ทันสะไหม กมมะสิด รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงไปรษณีย์ โทรคมนาคม และการสื่อสาร เป็น
ผู้ประดับเหรียญ อันเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น
ในความร่วมมือระหว่างกันเพือ่ พัฒนาแอลทีซี และ สปป.ลาว ต่อไป

ในส่วนของธุรกิจไอซีที ซีเอสแอลยังมีการเติบโตจากการขยาย
การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงตามคอนโดมิเนียม โดยมี
จ�ำนวนฐานลูกค้า ณ สิ้นปี 2559 อยู่ที่ 10,620 ราย เพิ่มขึ้นถึง
134.6% จาก ณ สิ้นปี 2558 รวมถึงรายได้ด้านไอซีทีจากการให้
บริการศูนย์ขอ้ มูลคอมพิวเตอร์ (Internet Data Center) ยังคงเติบโต
เนื่องจากการเติบโตของฐานลูกค้าใหม่ในกลุ่มลูกค้าองค์กร

3. ผลการด�ำเนินงาน

ณ สิ้นปี 2559 แอลทีซีมีผู้ใช้บริการโทรศัพท์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยมีจำ� นวนผูใ้ ช้บริการโทรศัพท์ในระบบรวมทัง้ สิน้ 2,059,104 ราย
เพิ่มขึ้นจาก 1,947,996 ราย ณ สิ้นปี 2558 และยังคงมีส่วนแบ่ง
ในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็น 53.7% ของ
ตลาดรวม เพิ่มขึ้นจาก 52.0% ณ สิ้นปี 2558 ซึ่งส่งผลให้รายได้
จากการให้บริการมีการเติบโตต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะในส่วนของดาต้า
จากโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตซิม

ข้อมูลการเงินทีส่ �ำคัญ
จ�ำนวน
2559

2558

เปลี่ยนแปลง
YoY(%)

11,517

12,453

-7.5%

ต้นทุนขายและการให้บริการ

7,354

7,354

0.0%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

2,225

2,118

5.1%

ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน*

1,938

2,981

-35.0%

ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และ ค่าเสื่อมราคา**

4,860

5,758

-15.6%

198

194

2.1%

1,783

2,305

-22.6%

171

183

-6.6%

1,612

2,122

-24.0%

1.47

1.94

-24.2%

ล้านบาท
รายได้จากการขายและการให้บริการ

ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ก�ำไรส�ำหรับงวด
ก�ำไร ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ก�ำไร ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ก�ำไรต่อหุ้น (บาท)

* ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน = รายได้จากการขายและการให้บริการ - ต้นทุนขายและการให้บริการ - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
** ก�ำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และ ค่าเสื่อมราคา = ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน + ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
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รายได้จากการขายและการให้บริการ
รายได้จากการขายและการให้บริการรวมในปี 2559 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 11,517 ล้านบาท ลดลง 936 ล้านบาท หรือ 7.5% จาก 12,453 ล้านบาท
ในปี 2558 โดยมีสาเหตุมาจากรายได้ที่ลดลงของทั้งธุรกิจขายและให้บริการดาวเทียมและอินเทอร์เน็ตและสื่อ
รายได้จากการขายและการให้บริการ

2559

2558

%YoY

ดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง

8,414

9,258

-9.1%

อินเทอร์เน็ตและสื่อ*

3,185

3,272

-2.7%

(82)

(77)

6.5%

11,517

12,453

-7.5%

ตัดรายการระหว่างส่วนงาน
รวม

* ประกอบด้วยรายได้จากการขายและให้บริการโดย บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ�ำกัด (ดีทีวี) บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด (ซีดีเอ็น) และซีเอสแอล

รายได้จากการให้บริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
บริษัทมีรายได้จากการให้บริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่องในปี 2559 ทั้งสิ้น 8,414 ล้านบาท ลดลง 844 ล้านบาท หรือ 9.1%
จาก 9,258 ล้านบาท ในปี 2558 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของรายได้ทั้งจากจากธุรกิจการให้บริการดาวเทียมแบบทั่วไปและ
ดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4
รายได้จากการให้บริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง

2559

2558

%YoY

ดาวเทียมไทยคมแบบทั่วไป*

4,414

5,031

-12.3%

ดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4

4,000

4,227

-5.4%

3,731

3,910

-4.6%

269

317

-15.1%

8,414

9,258

-9.1%

รายได้จากการบริการ
รายได้จากการขาย
รวม
* ประกอบด้วยดาวเทียมไทยคม 5 6 7 และ 8

• รายได้จากการให้บริการดาวเทียมแบบทั่วไปและบริการที่เกี่ยวเนื่องในปี 2559 มีจ�ำนวน 4,414 ล้านบาท ลดลง 617 ล้านบาท หรือ
12.3% จาก 5,031 ล้านบาท ในปี 2558 มีสาเหตุหลักจาก
- อัตราการใช้งานทรานสพอนเดอร์ หรือ Utilization โดยรวมลดลง สาเหตุหลักจากการที่ลูกค้าบรอดคาสต์ในประเทศไทยรายใหญ่
รายหนึ่งเลิกกิจการ รวมถึงการลดลงของลูกค้ารายย่อยจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
- การลดลงของอัตราการใช้งานทรานสพอนเดอร์ข้างต้น ส่งผลให้เกิดการลดลงของรายได้จากการให้บริการเสริมต่างๆ ได้แก่
การให้บริการเทเลพอร์ต เช่น บริการบีบอัดสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
- รายได้ที่ลดลงจากการขายอุปกรณ์ให้แก่ผู้ประกอบการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ซึ่งเป็นการจ�ำหน่ายเป็นครั้งคราวตามความต้องการ
ของลูกค้า สุทธิกับ
- รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการให้บริการดาวเทียมไทยคม 8
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• รายได้จากการขายและให้บริการดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 ในปี 2559 มีจ�ำนวน 4,000 ล้านบาท ลดลง 227 ล้านบาท หรือ
5.4% จาก 4,227 ล้านบาท ในปี 2558 มีสาเหตุหลักจาก
- รายได้จากการให้บริการทีล่ ดลงจากการใช้งานปริมาณแบนด์วธิ ทีล่ ดลงในประเทศออสเตรเลียของโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติของ
ประเทศออสเตรเลีย (National Broadband Network: NBN) ตามที่ระบุในสัญญาการให้บริการ รวมถึงการปรับราคาขายส�ำหรับ
ลูกค้าบางรายตามสัญญาให้บริการฉบับใหม่เพื่อให้สะท้อนราคาตลาด สุทธิกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้งานปริมาณแบนด์วิธ
ในประเทศอินเดีย และ ฟิลิปปินส์
- รายได้จากการขายอุปกรณ์ดาวเทียมบรอดแบนด์ทลี่ ดลง โดยรายได้ดงั กล่าวถือเป็นรายได้เป็นครัง้ คราวตามความต้องการของลูกค้า
รายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อ
บริษัทมีรายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อในปี 2559 ทั้งสิ้น 3,185 ล้านบาท ลดลง 87 ล้านบาท หรือ 2.7% จาก 3,272 ล้านบาท
ในปี 2558 โดยมีสาเหตุหลักจาก
• รายได้จากการขายและให้บริการของซีเอสแอลที่ลดลง 44 ล้านบาท หรือ 1.5% จากการชะลอตัวของธุรกิจการให้บริการข้อมูล
ด้วยเสียงทางโทรศัพท์และการให้บริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และธุรกิจสื่อโฆษณาผ่านสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง สุทธิกับ
รายได้จากการให้บริการไอซีทีที่เพิ่มขึ้น
• รายได้ทลี่ ดลงจากการขายของซีดเี อ็น จ�ำนวน 46 ล้านบาท หรือ 16.0% จากยอดขายชุดอุปกรณ์รบั สัญญาณดาวเทียมทีล่ ดลง สุทธิกบั
• รายได้จากการขายและให้บริการของดีทีวีที่เพิ่มขึ้น จ�ำนวน 3 ล้านบาท หรือ 6.0% จากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการ
แพลทฟอร์ม D Channel
ต้นทุนขายและการให้บริการ
บริษัทมีต้นทุนขายและการให้บริการในปี 2559 ทั้งสิ้น 7,354 ล้านบาท มีจ�ำนวนเท่ากับต้นทุนขายและการให้บริการในปี 2558
ต้นทุนขายและการให้บริการ

2559

2558

%YoY

บริการดาวเทียมและเกี่ยวเนื่อง

5,419

5,302

2.2%

บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อ*

2,019

2,115

-4.5%

ตัดรายการระหว่างส่วนงาน

(84)

(63)

33.3%

7,354

7,354

0.0%

รวม
* ประกอบด้วยต้นทุนขายและให้บริการจากโดย ดีทีวี ซีดีเอ็น และซีเอสแอล

ต้นทุนการให้บริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
ต้นทุนการให้บริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่องในปี 2559 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 5,419 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 117 ล้านบาท หรือ 2.2%
จาก 5,302 ล้านบาทในปี 2558 โดยอัตราก�ำไรขั้นต้นของธุรกิจดาวเทียมโดยรวมลดลงจาก 43% ในปี 2558 เป็น 36% ในปี 2559
มีสาเหตุหลักจากการเพิม่ ขึน้ ของค่าเสือ่ มราคาของดาวเทียมไทยคม 8 ประกอบกับการเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนค่าธรรมเนียมจากอัตราการค่าอนุญาต
ให้ด�ำเนินการภายใต้สัญญาด�ำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ (สัญญาสัมปทาน) ให้แก่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(เดิมคือ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ที่เพิ่มขึ้นจาก 20.5% เป็น 22.5% (อัตราสูงสุด) ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2559
ตามข้อตกลงในสัญญาสัมปทาน
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ต้นทุนการบริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง

2559

2558

%YoY

ดาวเทียมไทยคมแบบทั่วไป*

2,529

2,557

-1.1%

ดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4

2,890

2,745

5.3%

5,419

5,302

2.2%

รวม
* ประกอบด้วยดาวเทียมไทยคม 5 6 7 และ 8

• ต้นทุนการให้บริการดาวเทียมไทยคมแบบทั่วไปในปี 2559 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 2,529 ล้านบาท ลดลง 28 ล้านบาท หรือ 1.1% จาก
2,557 ล้านบาท ในปี 2558 มีสาเหตุหลักจาก
- การลดลงของต้นทุนของรายได้จากการขายจากอุปกรณ์ตามการลดลงของรายได้จากการขายจากอุปกรณ์
- การลดลงของจ�ำนวนต้นทุนค่าธรรมเนียมภาครัฐซึง่ เป็นสัดส่วนของรายได้จากการให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ตามรายได้
ที่ลดลง สุทธิกับ
- ต้นทุนค่าเสื่อมราคาและค่าประกันภัยดาวเทียมของดาวเทียมไทยคม 8
• ต้นทุนการให้บริการดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 ในปี 2559 จ�ำนวน 2,890 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 145 ล้านบาท หรือ 5.3% จาก
2,745 ล้านบาท ในปี 2558 มีสาเหตุหลักจาก
- บริษัทมีการบันทึกค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินประกันความเสียหายของอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม จากการที่บริษัทถูกฟ้องร้อง
และศาลชั้นต้นมีค�ำสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายจากความช�ำรุดของอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมในประเทศออสเตรเลียจ�ำนวน
5.3 ล้านเหรียญออสเตรเลียพร้อมดอกเบี้ย ขณะนี้บริษัทย่อยอยู่ระหว่างพิจารณาเพื่อยื่นอุทธรณ์ค�ำพิพากษาต่อไป
- การเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าธรรมเนียมภาครัฐซึ่งเป็นสัดส่วนของรายได้จากการให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมให้กับหน่วยงาน
ของรัฐ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าธรรมเนียมตามสัญญาสัมปทาน สุทธิกับ
- การลดลงของต้นทุนการขายอุปกรณ์ที่ลดลงตามยอดขายอุปกรณ์ดาวเทียมบรอดแบนด์
ต้นทุนการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อ
ต้นทุนการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อในปี 2559 จ�ำนวนทั้งสิ้น 2,019 ล้านบาท ลดลง 96 ล้านบาท หรือ 4.5% จาก 2,115 ล้านบาท
ในปี 2558 มีสาเหตุหลักจากการลดลงของ
• ต้นทุนขายและให้บริการของซีเอสแอลจ�ำนวน 27 ล้านบาท หรือ 1.5% จากการลดลงของต้นทุนจากธุรกิจไอซีที และธุรกิจสือ่ โฆษณา
ผ่านสมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองจากการบริหารจัดการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายสุทธิกับ การเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าคอนเทนต์
และการพัฒนาสินค้าใหม่ด้านแอพพลิเคชั่นของธุรกิจการให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์และการให้บริการเสริมบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่
• การลดลงของต้นทุนของซีดีเอ็นจ�ำนวน 39 ล้านบาท หรือ 18.0% โดยมีสาเหตุหลักจากต้นทุนชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม
ที่ลดลงตามรายได้
• การลดลงของต้ น ทุ น ขายของดี ที วี จ� ำ นวน 32 ล้ า นบาท หรื อ 41.6% มี ส าเหตุ ห ลั ก จากการที่ ดี ที วี จั ด โปรโมชั่ น สิ น ค้ า ขาย
ในไตรมาส 3/2558 สุทธิกับ ต้นทุนการให้บริการแพลทฟอร์ม D Channel ที่เพิ่มขึ้นตามรายได้
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (SG&A) ในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 2,225 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
107 ล้านบาท หรือ 5.1% จาก 2,118 ล้านบาท ในปี 2558 มีสาเหตุหลักจาก
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• การเพิ่มขึ้นของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธุรกิจดาวเทียม โดยเฉพาะจากการที่บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับ
ลูกค้ารายหนึ่งเป็นจ�ำนวน 84 ล้านบาทในไตรมาส 1/2559 โดยพิจารณาตั้งตามหลักความระมัดระวังเนื่องมาจากลูกค้า
รายดังกล่าวปัจจุบันอยู่ภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมาย
• การลดลงของการกลับรายการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยซึ่งเกิดจากการขายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของดีทีวีที่เกิดขึ้นในปี 2558
สุทธิกับ
• การลดลงของค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าใช้จ่ายทางการตลาด
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในปี 2559 บริษัทมีก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งสิ้น 152 ล้านบาท มีสาเหตุหลักจากก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการประเมินมูลค่าใหม่
ในรายการเงินกู้ยืมที่เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐส�ำหรับธุรกิจดาวเทียม และเงินกู้ยืมส�ำหรับบริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี ลิมิเต็ด (เชน)
เพื่อสนับสนุนธุรกิจของแอลทีซี จากการแข็งค่าของค่าเงินบาทต่อค่าเงินเหรียญสหรัฐ
ต้นทุนทางการเงิน
บริษัทมีต้นทุนทางการเงินทั้งสิ้น 359 ล้านบาท ในปี 2559 เพิ่มขึ้น 53 ล้านบาท หรือ 17.3% จาก 306 ล้านบาท ในปี 2558 มีสาเหตุหลักจาก
การเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ส�ำหรับโครงการดาวเทียมไทยคม 8 จากการเปิดให้บริการตั้งแต่ไตรมาส 3/2559
ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทได้ทยอยช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นทั้งหมดส�ำหรับธุรกิจดาวเทียม รวมถึงเงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อใช้ในการช�ำระค่าต่อ
อายุสิทธิในการด�ำเนินธุรกิจโทรคมนาคมของแอลทีซี เป็นจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 3,854 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลให้ภาระดอกเบี้ยจ่ายของบริษัท
ลดลงในอนาคต
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ในปี 2559 บริษัทมีส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าในธุรกิจโทรศัพท์ทั้งสิ้น 198 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4 ล้านบาท หรือ 2.1% จากจ�ำนวน
194 ล้านบาท ในปี 2558
ก�ำไรสุทธิ
บริษัทมีก�ำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ส�ำหรับปี 2559 จ�ำนวนทั้งสิ้น 1,612 ล้านบาท ลดลง 510 ล้านบาทหรือ 24.0% จาก 2,122 ล้านบาท
ในปี 2558 โดยสาเหตุหลักมาจาก
• รายได้จากการขายและการให้บริการที่ลดลงของทั้งธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ
• ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมของดาวเทียมไทยคม 8
• การเพิม่ ขึน้ ของอัตราค่าอนุญาตให้ดำ� เนินการภายใต้สญ
ั ญาด�ำเนินกิจการดาวเทียมสือ่ สารภายในประเทศ (สัญญาสัมปทาน) ให้แก่
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
• การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเงินประกันความเสียหายของอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมในประเทศออสเตรเลีย สุทธิกับ
• การเพิ่มขึ้นของก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ และ
• ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าในธุรกิจโทรศัพท์
งบการเงินเฉพาะกิจการมีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 3,028 ล้านบาท (หรือคิดเป็น 2.76 บาทต่อหุ้น) เพิ่มขึ้น 2,234 ล้านบาท หรือ 281.4% จาก
794 ล้านบาท (หรือคิดเป็น 0.72 บาทต่อหุ้น) ในปี 2558 โดยเป็นผลจากการที่บริษัทได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยเป็นจ�ำนวนรวม
2,144 ล้านบาท สุทธิกับการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนของ บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จ�ำกัด (ไอพีเอ) จ�ำนวน
92 ล้านบาท ซึง่ เป็นผลจากการบันทึกค่าใช้จา่ ยในส่วนของเงินประกันความเสียหายของอุปกรณ์รบั สัญญาณดาวเทียมในประเทศออสเตรเลีย

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

164

4. ฐานะทางการเงิน
ณ สิน้ ปี 2559 บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวม 32,840 ล้านบาท ลดลง 752 ล้านบาท หรือ 2.2% จาก 33,592 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2558 มีสาเหตุหลักมาจาก
• การลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จากการน�ำไปช�ำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
• ค่าเสื่อมราคาและตัดจ�ำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด�ำเนินการของปี 2559 สุทธิกับ
• การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราวซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินและกองทุน โดยมาจากผลก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
• การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ส�ำหรับโครงการไทยคม 8

ส่วนประกอบหลักของสินทรัพย์
31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์

31 ธันวาคม2558

จ�ำนวน
(ล้านบาท)

ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม

จ�ำนวน
(ล้านบาท)

ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์หมุนเวียน

9,127

27.8%

8,005

23.8%

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

9,347

28.4%

9,032

26.9%

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด�ำเนินการ

9,205

28.0%

11,227

33.4%

ลูกหนีก้ ารค้า และรายได้คา้ งรับ
ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมียอดลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ-สุทธิ จ�ำนวน 2,103 ล้านบาท คิดเป็น 6.4% ของสินทรัพย์รวม ซึ่งประกอบด้วย
ลูกหนี้บุคคลภายนอกและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีสัดส่วนของยอดลูกหนี้ 94.7% และ 5.3% ตามล�ำดับ
บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน 352 ล้านบาท หรือคิดเป็น 19.4% ของลูกหนี้การค้า โดยส่วนใหญ่มาจากการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับลูกค้ารายหนึ่งซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมาย ส่งผลให้ค่าเผื่อฯ เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2558
ซึ่งมีจ�ำนวน 231 ล้านบาท หรือคิดเป็น 13.4% ของลูกหนี้การค้า ทั้งนี้ลูกหนี้การค้า รายได้ค้างรับ และลูกหนี้อื่น - สุทธิ ณ สิ้นปี 2559 เพิ่มขึ้น
11 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปี 2558

สภาพคล่อง
ณ สิ้นไตรมาส ปี 2559 บริษัทมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน 2.53 เท่า เพิ่มจาก 1.83 เท่า ณ สิ้นปี 2558 มีสาเหตุหลักจาก
• การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราว ซึ่งมาจากผลก�ำไรจากการด�ำเนินงานของปี 2559
• การลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากการช�ำระคืนเงินต้นส�ำหรับธุรกิจดาวเทียม และเงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อใช้ในการช�ำระค่าต่ออายุสิทธิ
ในการด�ำเนินธุรกิจโทรคมนาคมของแอลทีซี สุทธิกับ
• การเพิ่มขึ้นของส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปีของเงินกู้ส�ำหรับธุรกิจดาวเทียม
• การลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จากการน�ำไปช�ำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
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ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
บริษัทมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (PPE) ณ สิ้นปี 2559 ทั้งสิ้น 9,347 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 315 ล้านบาท หรือ 3.5% จาก 9,032 ล้านบาท
ณ สิ้นปี 2558 มีสาเหตุหลักจาก
• การซื้อสินทรัพย์เพิ่มส�ำหรับโครงการดาวเทียมไทยคม 8 สุทธิกับ
• ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจ�ำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ในปี 2559

เงินกูย้ มื และ ส่วนของเจ้าของ
ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีเงินกู้ยืมสุทธิทั้งสิ้น 10,225 ล้านบาท ลดลง 1,525 ล้านบาท หรือ 13.0% จาก 11,750 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558
มีสาเหตุหลักจากการช�ำระคืนเงินต้นทั้งหมดของเงินกู้ยืมระยะสั้นส�ำหรับธุรกิจดาวเทียม และเงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อใช้ในการช�ำระค่าต่ออายุ
สิทธิในการด�ำเนินธุรกิจโทรคมนาคมของแอลทีซี
ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 18,921 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 810 ล้านบาท หรือ 4.4% จาก 18,111 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558
มีสาเหตุหลักจากก�ำไรสะสมจ�ำนวน 1,612 ล้านบาท ในปี 2559 สุทธิกับการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทและของซีเอสแอล
จ�ำนวน 712 ล้านบาท และ 145 ล้านบาท ตามล�ำดับ (ซีแอสแอลประกาศจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้นจ�ำนวน 250 ล้านบาท ซึ่งจ่ายให้บริษัทย่อย
ของไทยคม 105 ล้านบาทและบุคคลภายนอก 145 ล้านบาท)
ส่งผลให้ ณ ปี 2559 บริษัทมีอัตราส่วนเงินกู้ยืมสุทธิต่อส่วนทุน 0.54 เท่า ลดลงจาก 0.65 เท่า ณ สิ้นปี 2558

งบกระแสเงินสด
บริษัทมี เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน ของปี 2559 ทั้งสิ้น 4,711 ล้านบาท ลดลง 18 ล้านบาท หรือ 0.4% จาก 4,729 ล้านบาท
ของปี 2558 จากผลประกอบการจากการด�ำเนินงานที่ลดลง
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ของปี 2559 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 2,694 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนชั่วคราวซึ่งเป็นเงินฝากระยะสั้น
กับสถาบันการเงินและกองทุน และการจ่ายเงินซื้อสินทรัพย์ส�ำหรับโครงการดาวเทียมไทยคม 8
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน ของปี 2559 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 2,734 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นส�ำหรับ
โครงการดาวเที ย มไทยคม 8 และเงิ น กู ้ ยื ม ระยะสั้ น ส� ำ หรั บ การช� ำ ระค่ า ต่ อ อายุ สิ ท ธิ ใ นการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ โทรคมนาคมของแอลที ซี
รวมถึงการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2559 ทั้งสิ้น 2,684 ล้านบาท

ในเอกสารชุดนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวกับการประมาณการถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต
(ไม่ว่าจะเป็นการประมาณการทางด้านการเงินหรือการประมาณการทางด้านธุรกิจในส่วนอื่นๆ)
ตัวอย่างของค�ำที่ใช้ในการประมาณการถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น “อาจจะ”,
“จะ”, “คาดว่า”, “ประมาณ”, “เชื่อว่า” เป็นต้น แม้ว่าประมาณการดังกล่าวจะประเมินขึ้นโดยอาศัย
ข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นพื้นฐาน บริษัทไม่สามารถรับประกันหรือยืนยันได้ว่า การประมาณการ
ดังกล่าวจะเกิดขึน้ ตรงตามทีบ่ ริษทั คาดการณ์ไว้ในอนาคต ดังนัน้ ผูใ้ ช้ขอ้ มูลดังกล่าวจึงควรระมัดระวัง
ในการใช้ข้อมูลประมาณการข้างต้น
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การของบริ ษั ท ไทยคม จ� ำ กั ด (มหาชน) และงบการเงิ น รวมของ
บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี งบการเงินดังกล่าว
จัดท�ำขึน้ ตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ และใช้ดลุ ยพินจิ อย่างระมัดระวัง
และประมาณการทีด่ ที สี่ ดุ ในการจัดท�ำ รวมทัง้ ให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลทีส่ ำ� คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพือ่ ให้เป็นประโยชน์
ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง รวมถึงให้มีและด�ำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิด
การทุจริตหรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ
ในการนีค้ ณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ท�ำหน้าทีส่ อบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน
สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสีย่ ง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน
โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั และงบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อยได้รบั การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริษทั คือ บริษทั ดีลอยท์
ทู้ช โธมัสสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด ในการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชี
สามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่น
อย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ

นายไพบูลย์ ภานุวฒ
ั นวงศ์
กรรมการ กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
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รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอผูถ้ อื หุน้ และคณะกรรมการ บริษทั ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
งบก�ำไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ รวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของ
ผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของ
บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ ในส่วนของความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัท
ตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทกี่ ำ� หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืน่ ๆ ซึง่ เป็นไปตามข้อก�ำหนดเหล่านี้
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรือ่ งต่างๆ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีส่ ดุ ตามดุลยพินจิ เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นำ� เรือ่ งเหล่านีม้ าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบที่ส�ำคัญ

การรับรู้รายได้จากการให้บริการ
เนือ่ งจากกลุม่ บริษทั มีจำ� นวนสัญญาบริการเป็นจ�ำนวน
มากซึ่งมีข้อตกลงและเงื่อนไขในการก�ำหนดราคาที่
แตกต่างกัน ดังนั้นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ คือ
ความถูกต้องของการรับรู้รายได้จากการให้บริการว่า
เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ทั้งนี้นโยบายการบัญชีส�ำหรับการรับรู้รายได้ และ
รายละเอียดของรายได้จากการให้บริการ ได้เปิดเผย
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.17 และ
ข้อ 23 ตามล�ำดับ

วิธีการตรวจสอบที่ส�ำคัญรวมถึง

• ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง
กับการรับรู้รายได้จากการให้บริการ

• สอบทานการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน
• ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมภายในรวมถึงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการรับรูร้ ายได้จากการให้บริการ และ

• ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย
• สอบทานเงือ่ นไขของสัญญาบริการและทดสอบการค�ำนวณรายได้วา่ มีความถูกต้อง
และตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีสำ� หรับรายได้จากการให้บริการ
ดังกล่าว

• การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับรายได้จากการให้บริการ
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เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบที่ส�ำคัญ

การด้ อ ยค่ า ของเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ยและ
ค่าความนิยม
เนื่ อ งจากการพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ การด้ อ ยค่ า ของ
เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ยและการด้ อ ยค่ า ของค่ า
ความนิ ย มขึ้ น อยู ่ กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ และข้ อ สมมติ ฐ าน
ที่ส�ำคัญที่ผู้บริหารของกลุ ่ ม บริ ษั ท น� ำ มาใช้ ใ นการ
ประมาณค่าเผือ่ การด้อยค่าดังกล่าว ดังนัน้ เรือ่ งส�ำคัญ
ในการตรวจสอบ คือ การแสดงมูลค่าของเงินลงทุน
ในบริษัทย่อย และค่าความนิยม ค่าเผื่อการด้อยค่า
ของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและค่าเผื่อการด้อยค่า
ของค่าความนิยมให้เป็นตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
ทั้งนี้นโยบายการบัญชีเรื่องเงินลงทุน สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน การด้อยค่า และรายละเอียดเกีย่ วกับเงินลงทุน
ในบริษทั ย่อย และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนได้เปิดเผยไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.7 ข้อ 3.11 ข้อ 3.12
ข้อ 9 และข้อ 12 ตามล�ำดับ

วิธีการตรวจสอบที่ส�ำคัญรวมถึง

• ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง
กับการรับรู้การด้อยค่า

• สอบทานการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน
• ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับ
การพิจารณาการด้อยค่า และ

• ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย
• ตรวจสอบหลักฐานประกอบการพิจารณาของผู้บริหารเกี่ยวกับข้อบ่งชี้ของ
การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

• ประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่าและข้อสมมติฐานที่ส�ำคัญ

ที่ผู้บริหารของบริษัทน�ำมาใช้ในประมาณค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ในบริษัทย่อย

เรือ่ งอืน่
งบการเงินรวมของบริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำหรับ
ปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทีแ่ สดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอนื่ ซึง่ แสดงความเห็นอย่างไม่มเี งือ่ นไข ตามรายงาน
ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

ข้อมูลอืน่
ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ข้อมูลอืน่ ประกอบด้วยข้อมูลซึง่ รวมอยูใ่ นรายงานประจ�ำปี ซึง่ ข้าพเจ้าได้รบั ข้อมูลอืน่ ในรายงานประจ�ำปี
ฉบับเตรียมเผยแพร่ก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับ
ข้อมูลอื่นดังกล่าว
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น
มีความขัดแย้งที่มีสาระส�ำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
ข้าพเจ้าได้อา่ นข้อมูลอืน่ ในรายงานประจ�ำปีฉบับเตรียมเผยแพร่ โดยไม่พบว่ามีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญทีข่ า้ พเจ้า
ต้องรายงาน
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ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจาก การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�ำเนินงาน
ต่อเนือ่ ง เปิดเผยเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งเว้นแต่
ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า
การปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญ เมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอด
การตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และ
ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจ
เกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญ
ต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้า
ต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้ อยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีทไี่ ด้รบั จนถึงวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชี
ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
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• ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�ำให้มีการน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
• ได้รบั หลักฐานการสอบบัญชีทเี่ หมาะสมอย่างเพียงพอเกีย่ วกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุม่ หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใน
กลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ
ที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้
สือ่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลเกีย่ วกับความสัมพันธ์ทงั้ หมดตลอดจนเรือ่ งอืน่ ซึง่ ข้าพเจ้าเชือ่ ว่ามีเหตุผลทีบ่ คุ คลภายนอกอาจพิจารณา
ว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านีใ้ นรายงานของผู้สอบบัญชี
เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า
ไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ)
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 4301
บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

บาท

บาท

บาท

บาท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

2,683,685,053

3,401,140,969

477,958,084

1,253,746,837

เงินลงทุนชั่วคราว

6

3,537,888,499

1,645,152,691

3,540,581,148

1,574,220,655

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

7

2,427,969,689

2,417,498,479

1,721,754,705

1,361,316,236

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

4

124,368,293

82,402,936

302,799,910

211,886,621

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า

4

18,185,988

168,520,658

18,185,988

168,520,658

สินค้าคงเหลือ

8

323,878,790

229,799,487

235,029,321

160,423,960

11,373,239

60,603,544

15,681,612

32,865,381

9,127,349,551

8,005,118,764

6,311,990,768

4,762,980,348

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

4

2,145,946,584

2,161,864,194

2,175,946,584

2,161,864,194

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

9

-

-

1,152,571,284

1,460,031,422

เงินลงทุนในการร่วมค้า

9

1,417,200,767

1,210,350,988

137,638,749

137,638,749

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

11

9,347,159,923

9,031,833,653

8,441,135,667

8,073,204,433

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาต
ให้ด�ำเนินการ

12

9,204,747,659 11,227,186,999

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี

12

17,650,218

19,652,871

17,650,218

19,667,859

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

12

710,771,623

829,134,657

422,338,668

515,934,767

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

13

310,411,352

240,035,956

83,079,497

86,460,112

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

14

558,527,020

866,580,447

519,167,622

838,416,858

9,204,747,659 11,227,186,999

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

23,712,415,146 25,586,639,765 22,154,275,948 24,520,405,393

รวมสินทรัพย์

32,839,764,697 33,591,758,529 28,466,266,716 29,283,385,741

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

บาท

บาท

บาท

บาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

15

230,000,000

1,650,520,587

-

1,460,520,587

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

16

1,406,068,143

1,225,857,976

672,516,846

581,435,796

11,050,114

92,463,112

11,047,174

92,454,418

เจ้าหนี้ - อาคารและอุปกรณ์
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

4

49,369

224,004

2,262,237

2,539,821

ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภายในหนึ่งปี

15

728,871,183

69,063,419

667,991,230

7,992,543

-

-

-

1,126,768,104

เงินรับล่วงหน้าค่าบริการจากลูกค้า

805,729,858

733,956,359

277,360,149

676,917,443

ผลประโยชน์ตอบแทนค้างจ่าย

316,222,960

333,401,729

316,222,960

333,401,729

32,836,808

161,902,384

7,156,197

55,972,634

81,346,770

112,541,535

77,519,267

72,919,034

3,612,175,205

4,379,931,105

2,032,076,060

4,410,922,109

248,417,250

250,151,220

248,417,250

250,151,220

9,265,989,310 10,030,358,222

9,202,060,708

9,905,129,460

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

17

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้ - อาคารและอุปกรณ์ระยะยาว
เงินกู้ยืมระยะยาว

15

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

18

429,770,347

404,259,941

207,511,871

208,848,138

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

19

362,240,425

416,277,287

338,461,308

392,876,579

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

10,306,417,332 11,101,046,670

รวมหนี้สิน

13,918,592,537 15,480,977,775 12,028,527,197 15,167,927,506

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

9,996,451,137 10,757,005,397

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
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บริษทั ไทยคม จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

บาท

บาท

บาท

บาท

ทุนจดทะเบียน

5,499,884,200

5,494,512,700

5,499,884,200

5,494,512,700

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

5,479,969,700

5,479,687,700

5,479,969,700

5,479,687,700

4,305,387,362

4,301,989,672

4,305,387,362

4,301,989,672

549,988,420

549,451,270

549,988,420

549,451,270

7,614,333,524

6,715,451,453

6,081,939,772

3,767,092,570

559,927,100

637,244,902

20,454,265

17,237,023

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

20

20

ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

18,509,606,106 17,683,824,997 16,437,739,519 14,115,458,235
411,566,054

426,955,757

-

-

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

18,921,172,160 18,110,780,754 16,437,739,519 14,115,458,235

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

32,839,764,697 33,591,758,529 28,466,266,716 29,283,385,741

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
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บริษทั ไทยคม จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

งบกำ�ไรขาดทุน

สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

บาท

บาท

บาท

บาท

11,516,630,196 12,453,089,955
105,000
543,915
152,107,209
202,027,427
489,105,936
11,870,869,832 12,942,739,806

7,076,757,129
105,000
162,693,134
2,474,814,092
9,714,369,355

7,653,798,891
543,915
689,901,811
8,344,244,617

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
ต้นทุนค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด�ำเนินการ
ต้นทุนค่าอนุญาตให้ด�ำเนินการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย

6,296,848,591 6,287,173,476
105,000
543,915
1,057,053,328 1,066,618,826
316,743,615
338,451,733
1,793,271,872 1,676,992,895
115,665,059
102,593,824
595,024,208
358,781,093
306,037,479
9,938,468,558 10,373,436,356

3,867,990,052
105,000
1,057,053,328
155,421,301
796,922,540
92,000,000
87,800,291
337,745,898
6,395,038,410

3,815,117,464
543,915
1,066,618,826
167,041,702
798,084,481
453,508,587
72,871,517
631,945,714
283,757,455
7,289,489,661

ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

198,469,354
193,659,781
2,130,870,628 2,762,963,231 3,319,330,945 1,054,754,956
(347,609,167) (458,280,748) (291,592,678) (260,699,622)

รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริการ
รายได้คา่ ก่อสร้างภายใต้สญ
ั ญาอนุญาตให้ดำ� เนินการ
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
รายได้อื่น
รวมรายได้

ค่าใช้จ่าย

4
23

24
4

27

ก�ำไรส�ำหรับปี

1,783,261,461

2,304,682,483

3,027,738,267

794,055,334

การแบ่งปันก�ำไร
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ก�ำไรส�ำหรับปี

1,611,773,136
171,488,325
1,783,261,461

2,122,147,081
182,535,402
2,304,682,483

3,027,738,267
3,027,738,267

794,055,334
794,055,334

1.47
1.47

1.94
1.94

2.76
2.76

0.72
0.72

ก�ำไรต่อหุ้น (บาท)
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไรต่อหุ้นปรับลด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

28

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
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บริษทั ไทยคม จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

บาท

บาท

บาท

บาท

1,783,261,461

2,304,682,483

3,027,738,267

794,055,334

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักการ
คณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน

-

(19,743,251)

-

13,960,062

ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ จากเงินลงทุนในการร่วมค้า

-

(157,897,336)

-

-

-

(177,640,587)

-

13,960,062

(74,763,946)

334,925,885

-

-

-

(216)

-

-

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุน
เผื่อขายส่วนที่โอนไปก�ำไรหรือขาดทุน

11,257,263

(335,334,101)

-

-

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุน
เผื่อขาย

(18,361,763)

(458,294,533)

(1,333,402)

-

266,680

-

266,680

-

(81,601,766)

(458,702,965)

(1,066,722)

-

(81,601,766)

(636,343,552)

(1,066,722)

13,960,062

1,701,659,695

1,668,338,931

3,026,671,545

808,015,396

1,530,171,800

1,500,883,965

3,026,671,545

808,015,396

171,487,895

167,454,966

-

-

1,701,659,695

1,668,338,931

3,026,671,545

808,015,396

ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุน

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุน
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
หน่วยงานในต่างประเทศ
ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้จากการเพิ่มสัดส่วนการลงทุน
ในบริษัทย่อย

ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี - สุทธิจากภาษี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
การแบ่งปันก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บาท

ทุนส�ำรอง
ตามกฎหมาย
บาท

ยังไม่ได้
จัดสรร

-

โอนไปส�ำรองตามกฎหมาย

-

-

-

-

-

-

-

-

5,296,275

(5,296,275)

- 1,963,243,845

- (158,903,236)

- 2,122,147,081

- (712,359,401)

- (712,359,401)

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

5,479,687,700 4,301,989,672 549,451,270 6,715,451,453

-

รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี

-

-

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บาท

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

ก�ำไรสะสม

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

-

-

-

-

-

-

-

-

7,938,554

-

7,938,554

- 2,122,147,081 182,535,402 2,304,682,483

7,938,554 (704,420,847) (137,766,560) (842,187,407)

- (712,359,401) (137,766,560) (850,125,961)

7,938,554

-

-

-

-

-

5,771,098 637,244,902 17,683,824,997 426,955,757 18,110,780,754

-

(216) 331,268,970 (793,628,634) (462,359,880)1,500,883,965 167,454,966 1,668,338,931

(216) 331,268,970 (793,628,634) (462,359,880) (621,263,116) (15,080,436) (636,343,552)

-

-

-

-

บาท

ส่วนของ
ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุม

(45,876,845) 799,399,732 1,091,666,228 16,887,361,879 397,267,351 17,284,629,230

บาท

17,237,023 328,844,656 285,392,125

-

-

-

-

7,938,554

-

7,938,554

9,298,469 328,844,872

บาท

ผลต่างจาก
การเปลีย่ นแปลง
ผลสะสมจาก
ในมูลค่า
รวม
ทุนส�ำรองอื่น การลดสัดส่วน ผลต่างจาก
ยุติธรรม องค์ประกอบอืน่
การจ่ายโดยใช้ เงินลงทุน การแปลงค่า ของเงินลงทุน ของส่วนของ รวมส่วนของ
หุ้นเป็นเกณฑ์ ในบริษัทย่อย งบการเงิน
เผื่อขาย
ผู้ถือหุ้น
บริษัทใหญ่

งบการเงินรวม

5,479,687,700 4,301,989,672 544,154,995 5,469,863,284

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ก�ำไร

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี

28

29

เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึก
โดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

20

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึก
โดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บาท

ทุนเรือนหุ้น
หมายเหตุ ที่ออกและ
ช�ำระแล้ว

สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้

บริษทั ไทยคม จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
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บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

บาท

ยังไม่ได้
จัดสรร

-

-

537,150

(537,150)

- 1,611,773,136
- 1,611,773,136

- (712,353,915)

-

- (712,353,915)

5,479,969,700 4,305,387,362 549,988,420 7,614,333,524

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

-

-

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี
ก�ำไร
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี

โอนไปส�ำรองตามกฎหมาย

3,397,690

282,000
-

-

-

28

3,397,690
-

282,000
-

20
20
29

บาท

ทุนส�ำรอง
ตามกฎหมาย

ก�ำไรสะสม

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

บาท

บาท

-

-

-

-

-

-

(74,763,946)
(74,763,946)

-

-

-

21,520,987 328,844,656 210,628,179

-

-

4,283,964

-

(3,679,690)
7,963,654
-

17,237,023 328,844,656 285,392,125

บาท

บาท

บาท

บาท

ส่วนของ
ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุม

บาท

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

4,283,964

-

(42,223,602)

(42,223,602)
(704,390,261) (186,878,028) (891,268,289)

-

(3,679,690)
7,963,654
7,963,654
7,963,654
- (712,353,915) (144,654,426) (857,008,341)

-

-

-

(1,066,722) 559,927,100 18,509,606,106 411,566,054 18,921,172,160

-

- 1,611,773,136 171,488,325 1,783,261,461
(6,837,820) (81,601,766) (81,601,766)
- (81,601,766)
(6,837,820) (81,601,766) 1,530,171,370 171,488,325 1,701,659,695

-

-

-

5,771,098 637,244,902 17,683,824,997 426,955,757 18,110,780,754

บาท

ผลต่างจาก
การเปลีย่ นแปลง
ผลสะสมจาก
ในมูลค่า
รวม
ทุนส�ำรองอื่น การลดสัดส่วน ผลต่างจาก
ยุติธรรม องค์ประกอบอืน่
การจ่ายโดยใช้ เงินลงทุน การแปลงค่า ของเงินลงทุน ของส่วนของ รวมส่วนของ
หุ้นเป็นเกณฑ์ ในบริษัทย่อย งบการเงิน
เผื่อขาย
ผู้ถือหุ้น
บริษัทใหญ่

งบการเงินรวม

5,479,687,700 4,301,989,672 549,451,270 6,715,451,453

บาท

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึก
โดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
หุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
การจ่ายคืนทุนจากการเลิกกิจการของ
บริษัทย่อย
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึก
โดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

บาท

ทุนเรือนหุ้น
หมายเหตุ ที่ออกและ
ช�ำระแล้ว

สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ต่อ)

บริษทั ไทยคม จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
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-

โอนไปส�ำรองตามกฎหมาย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

5,479,687,700

-

รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

-

-

-

-

-

4,301,989,672

-

-

-

-

-

-

-

4,301,989,672

บาท

บาท
5,479,687,700

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

549,451,270

5,296,275

-

-

-

-

-

-

544,154,995

บาท

บาท

ยังไม่ได้
จัดสรร

3,767,092,570

(5,296,275)

808,015,396

13,960,062

794,055,334

(712,359,401)

(712,359,401)

-

3,676,732,850

ก�ำไรสะสม

ทุนส�ำรอง
ตามกฎหมาย

งบการเงินรวม

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ช�ำระแล้ว

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

ก�ำไร

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี
28

29

เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

20

หมายเหตุ

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้

บริษทั ไทยคม จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

17,237,023

-

-

-

-

7,938,554

-

7,938,554

9,298,469

บาท

ทุนส�ำรองอื่น
การจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์
บาท

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17,237,023

-

-

-

-

7,938,554

-

7,938,554

9,298,469

บาท

ผลต่างจาก
การเปลี่ยนแปลง
รวม
ในมูลค่า
องค์ประกอบอื่น
ยุติธรรมของ
ของส่วนของ
เงินลงทุนเผื่อขาย
ผู้ถือหุ้น

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

14,115,458,235

-

808,015,396

13,960,062

794,055,334

(704,420,847)

(712,359,401)

7,938,554

14,011,863,686

บาท

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้นบริษัท

178
รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

29

เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท

-

โอนไปส�ำรองตามกฎหมาย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

5,479,969,700

-

รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

-

-

282,000

-

-

282,000

4,305,387,362

-

-

-

-

3,397,690

-

-

3,397,690

4,301,989,672

บาท

บาท
5,479,687,700

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

549,988,420

537,150

-

-

-

-

-

-

-

549,451,270

บาท

บาท

ยังไม่ได้
จัดสรร

6,081,939,772

(537,150)

3,027,738,267

-

3,027,738,267

(712,353,915)

(712,353,915)

-

-

3,767,092,570

ก�ำไรสะสม

ทุนส�ำรอง
ตามกฎหมาย

งบการเงินรวม

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ช�ำระแล้ว

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ก�ำไร

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี
28

20

การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็นเกณฑ์

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

20

หมายเหตุ

หุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ต่อ)

บริษทั ไทยคม จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

21,520,987

-

-

-

-

4,283,964

-

7,963,654

(3,679,690)

17,237,023

บาท

ทุนส�ำรองอื่น
การจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์

-

-

-

-

-

-

(1,066,722)

-

(1,066,722)

(1,066,722)

บาท

20,454,265

-

(1,066,722)

(1,066,722)

-

4,283,964

-

7,963,654

(3,679,690)

17,237,023

บาท

ผลต่างจาก
การเปลี่ยนแปลง
รวม
ในมูลค่า
องค์ประกอบอื่น
ยุติธรรมของ
ของส่วนของ
เงินลงทุนเผื่อขาย
ผู้ถือหุ้น

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

16,437,739,519

-

3,026,671,545

(1,066,722)

3,027,738,267

(704,390,261)

(712,353,915)

7,963,654

14,115,458,235

บาท

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้นบริษัท

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

179

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

180

บริษทั ไทยคม จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

บาท

บาท

บาท

บาท

1,783,261,461

2,304,682,483

3,027,738,267

794,055,334

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรส�ำหรับปี
รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์

11

773,279,858

618,756,522

542,608,146

390,382,861

ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้
สัญญาอนุญาตให้ด�ำเนินการ

12

2,022,544,340

2,022,697,586

2,022,544,340

2,022,697,586

ค่าตัดจ�ำหน่ายค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี

12

2,002,650

25,038,947

2,017,642

25,023,170

ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

12

127,039,726

135,551,462

95,111,935

96,131,055

23,289,922

(42,202,254)

23,289,922

(42,984,186)

-

-

92,000,000

453,508,587

(413,554,874) (2,276,220,030)

(506,497,013)

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย

9

(130,344,693)

รายได้จากการลงทุน

7,963,654

7,938,554

7,963,654

7,938,554

ต้นทุนทางการเงิน

358,781,093

306,037,479

337,745,898

283,757,455

(ก�ำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

(125,457,532)

269,756,156

(20,512,752)

158,523,087

1,065,891

1,065,891

1,065,891

1,065,891

138,114,229

61,686,173

116,272,388

29,376,863

15,749,802

(49,956,287)

16,016,830

(1,639,603)

(10,132,316)

(3,464,432)

(17,749,925)

(7,462,636)

การตัดจ�ำหน่ายอาคารและอุปกรณ์

566,630

25,864,490

113,995

25,163,609

การตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

523,335

5,265,187

6,472

5,256,633

-

-

9,771,705

-

(198,469,354)

(193,659,781)

-

-

347,609,167

458,280,748

291,592,678

260,699,622

5,137,387,863

5,539,784,050

4,271,377,056

3,994,996,869

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ค่าตัดจ�ำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

20

15, 25
7

(กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายอาคารและอุปกรณ์

24

ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

9

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

181

บริษทั ไทยคม จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

บาท

บาท

บาท

บาท

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ผลประโยชน์ตอบแทนค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

(121,871,376) (507,531,468) (472,554,387) (241,869,583)
(41,810,316)
(11,060,619)
(94,348,010)
(66,414,266)
(109,830,084)
73,667,168
(90,658,712)
13,731,770
25,275,538
(5,380,731)
14,939,591
(15,451,421)
278,195,231
(16,304,734) 289,391,042
(16,318,830)
82,639,729
(80,372,259)
(5,082,593) (133,858,822)
(174,635)
(231,187)
129,385
4,336,003
71,773,499
(49,458,190) (399,557,294)
(12,966,031)
(17,178,769)
47,702,801
(17,178,769)
47,702,801
(26,138,244)
27,554,216
9,656,752
(4,408,662)
(42,365,234)
1,668,716
(42,743,642)
5,240,787
11,642,956
29,638,859
597,824
19,185,559
(536,516,788) (321,032,123) (336,761,820) (126,608,914)
4,711,029,370 4,728,644,499 3,127,206,423 3,467,297,260

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
รับเงินปันผล
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายส�ำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดรับสุทธิจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
เงินจ่ายสุทธิเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

135,818,555
73,346,642
129,476,850
63,274,326
- 2,147,194,820
434,208,879
(1,911,097,571) (364,637,489) (1,967,693,895) (774,220,655)
(1,075,377,355) (1,247,044,720) (914,012,339) (1,095,731,911)
15,712,680
5,249,401
31,047,884
14,575,359
150,199,775
137,214,949
150,199,775
137,214,949
9,843,840
- (1,972,424,724)
(30,000,000) (2,069,568,372)
(9,268,896)
(9,539,366)
(1,409,907)
(741,035)
211,724,581
(16,110,143)
(2,694,012,812) (3,377,835,307) (259,582,374) (3,281,144,620)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

4
4

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

182

บริษทั ไทยคม จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

บาท

บาท

บาท

บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท

29

(856,999,270)

(850,125,380)

(712,353,915)

(712,353,200)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

15

2,433,672,383

1,351,393,541

1,793,672,383

1,011,393,541

ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

15

(3,854,192,970)

(657,305,743) (3,254,192,970)

(277,305,743)

-

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว

15

3,768,146,233

(72,076,314) (4,038,021,583)

-

3,746,090,159

(10,585,231) (3,976,243,423)

เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

-

-

-

1,103,643,420

ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

- (1,126,768,104)

-

(41,921,918)

-

-

-

(342,963,191)

(290,293,793)

(333,172,929)

(268,362,176)

(716,206,725) (3,643,400,766)

626,862,578

(717,464,722)

634,602,467

(775,776,717)

813,015,218

3,401,140,969

2,769,147,544

1,253,746,837

443,266,569

8,806

(2,609,042)

(12,036)

(2,534,950)

2,683,685,053

3,401,140,969

477,958,084

1,253,746,837

ซื้ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ

21,361,200

41,156,368

10,119,873

28,488,844

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

43,369,654

52,104,847

38,561,099

45,805,209

ช�ำระคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้นจากการเลิกกิจการ
ของบริษัทย่อย
จ่ายดอกเบี้ย

(2,734,481,280)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
(ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตรา
ต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

5

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั ไทยคม จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

สารบัญ
ข้อมูลทั่วไป
เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด�ำเนินการ ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
ทุนเรือนหุ้นและการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ส�ำรอง
ส่วนงานด�ำเนินงาน
รายได้จากการขายและการให้บริการ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ภาษีเงินได้
ก�ำไรต่อหุ้น
เงินปันผล
เครื่องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
เหตุการณ์อื่น
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

1. ข้อมูลทัว่ ไป
บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนมกราคม 2537
บริษัทใหญ่ในระหว่างงวด คือ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 41.14) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
บริษัท บริษัทย่อยและการร่วมค้า (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการวงจรดาวเทียมเพื่อการสื่อสารทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศ จัดจ�ำหน่ายอุปกรณ์รบั สัญญาณดาวเทียมไอพีสตาร์ บริการเนือ้ หาส�ำหรับเครือข่ายบรอดแบนด์ จัดจ�ำหน่ายอุปกรณ์
รับสัญญาณโทรทัศน์ บริการศูนย์ขอ้ มูลอินเทอร์เน็ต บริการอินเทอร์เน็ต บริการรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม บริการให้คำ� ปรึกษาด้านเทคนิค
ที่เกี่ยวกับดาวเทียม บริการธุรกิจกระจายเสียงโทรทัศน์และโทรคมนาคม บริการจัดพิมพ์และโฆษณาสมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์ฉบับธุรกิจ
บริการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต บริการระบบโทรศัพท์ บริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการด้านวิศวกรรมพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร
และอิเลคโทรนิคส์ โดยส่วนใหญ่เป็นการประกอบธุรกิจภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด�ำเนินการต่าง ๆ
กลุ่มบริษัทมีการประกอบกิจการใน 11 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สิงคโปร์ กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา มอริเชียส เกาะบริติช-เวอร์จิน ญี่ปุ่นและอินเดีย
บริษัทได้ท�ำสัญญากับกระทรวงคมนาคมเพื่อด�ำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารเป็นเวลา 30 ปี โดยบริษัทมีสิทธิในการบริหารกิจการและการให้
บริการวงจรดาวเทียมเพื่อการสื่อสารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และมีสิทธิเก็บค่าใช้วงจรดาวเทียมจากผู้ใช้วงจรดาวเทียมภายใน
ระยะเวลา 30 ปี ซึ่งปัจจุบันสัญญาดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและจะหมดอายุในปี 2564
บริษทั ได้รบั อนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(“กสทช.”) ซึ่งบริษัทมีสิทธิให้บริการโทรคมนาคมบนโครงข่ายของตนเองทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใบอนุญาตดังกล่าวมีอายุ 20 ปี
และจะหมดอายุในปี 2575
รายละเอียดของบริษัทย่อยและการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

ชื่อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่กิจการ
จัดตั้ง

ส่วนได้เสียใน
ความเป็นเจ้าของ
2559
ร้อยละ

2558
ร้อยละ

บริษัทย่อยทางตรง

บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ�ำกัด

จัดจ�ำหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม
บริการให้ค�ำปรึกษาและติดตั้งระบบส�ำหรับ
เครือข่ายบรอดแบนด์แบบครบวงจร
(System Integration)

ไทย

99.99

99.99

บริษัท ไอพีสตาร์ จ�ำกัด

จัดจ�ำหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4

เกาะบริติชเวอร์จิน

100

100

รายงานประจำ�ปี 2559
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ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่กิจการ
จัดตั้ง

บริษัท สตาร์ นิวเคลียส จ�ำกัด

ให้บริการด้านวิศวกรรมพัฒนาเทคโนโลยีการ
สื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์

Spacecode LLC

ชื่อกิจการ

ส่วนได้เสียใน
ความเป็นเจ้าของ
2559
ร้อยละ

2558
ร้อยละ

เกาะบริติชเวอร์จิน

100

100

ให้บริการด้านวิศวกรรมพัฒนาเทคโนโลยีการ
สื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์

สหรัฐอเมริกา

-

70

บริษัท ไอพีสตาร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล พีทีอี จ�ำกัด

จัดจ�ำหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4
และอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4

สิงคโปร์

100

100

บริษัท ไอพีสตาร์
โกลเบิล เซอร์วิส จ�ำกัด

จัดจ�ำหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4

มอริเชียส

100

100

บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี
เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด

จัดจ�ำหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม

กัมพูชา

100

100

บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย
พีทีวาย จ�ำกัด

จัดจ�ำหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4
และอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4
ในประเทศออสเตรเลีย

ออสเตรเลีย

100

100

บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ�ำกัด

ให้บริการด้านธุรกิจกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์

ไทย

99.99

99.99

บริษัท ไอพีสตาร์ เจแปน จ�ำกัด

จัดจ�ำหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4
และอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4
ในประเทศญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น

100

100

บริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์
จ�ำกัด

จัดจ�ำหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4
และอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4
ในประเทศนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์

100

100

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล
แซทเทลไลท์ จ�ำกัด

จัดจ�ำหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 7
และไทยคม 8

มอริเชียส

100

100

บริษัท ไอพีสตาร์ (อินเดีย)
ไพรเวท จ�ำกัด

จัดจ�ำหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม
และบริการให้ค�ำปรึกษาด้านเทคนิคที่เกี่ยว
กับดาวเทียม

อินเดีย

100

-

บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส
จํากัด

ให้บริการด้านเทคโนโลยี

มอริเชียส

100

-
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ชื่อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที่กิจการ
จัดตั้ง

ส่วนได้เสียใน
ความเป็นเจ้าของ
2559
ร้อยละ

2558
ร้อยละ

บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ
จ�ำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจในการให้บริการศูนย์ข้อมูล
อินเทอร์เน็ตและบริการรับ-ส่งสัญญาณผ่าน
ดาวเทียมเพื่อการสื่อสาร

ไทย

42.07

42.07

บริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์
ซิสเทม พีทีวาย จ�ำกัด

ให้บริการด้านการสือ่ สารข้อมูลผ่านดาวเทียม
และโซลูชนั่ เพื่อธุรกิจ

ออสเตรเลีย

100

100

สิงคโปร์

51

51

24.99

24.99

การร่วมค้าของบริษัท

บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส
พีทีอี จ�ำกัด

ประกอบธุรกิจหลักในการลงทุนด้านการ
สื่อสารโทรคมนาคมในระดับนานาชาติ

การร่วมค้าของบริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จ�ำกัด
บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์
จ�ำกัด

ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่
โทรศัพท์สาธารณะ โทรศัพท์ระหว่างประเทศ
และอินเทอร์เน็ต

ลาว

รายการระหว่างกิจการที่มีสาระส�ำคัญระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว งบการเงินรวมส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้รวมข้อมูลทางการเงินของบริษัทย่อยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ได้ตรวจสอบแล้ว

2. เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
2.1 เกณฑ์การถือปฏิบตั ิ
งบการเงิ น นี้ จั ด ท� ำ ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ ง แนวปฏิ บั ติ ท างการบั ญ ชี ที่ ป ระกาศใช้ โ ดยสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ฯ
(“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ทุกฉบับมาถือปฏิบัติ การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อนโยบายการบัญชี วิธีการค�ำนวณ และผลการด�ำเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทหรือบริษัท
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับอื่น ๆ ซึ่งมีผลบังคับส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป และไม่ได้มีการน�ำมาใช้
ส�ำหรับการจัดท�ำงบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทได้เปิดเผย
ในหมายเหตุข้อ 35

2.2 เกณฑ์การวัดมูลค่า
งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
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2.3 สกุลเงินทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงานและน�ำเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้จัดท�ำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมี
การปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

2.4 การประมาณการและใช้วจิ ารณญาณ
ในการจัดท�ำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณและข้อสมมติฐานหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก�ำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ�ำนวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย
ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท�ำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึก
โดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป
(1) การใช้วิจารณญาณ

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้วิจารณญาณในการเลือกนโยบายการบัญชีซึ่งมีผลกระทบที่มีนัยส�ำคัญที่สุดต่อจ�ำนวนเงินที่รับรู้ในงบการเงินซึ่ง
ประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุข้อ 9

การจัดประเภทการร่วมค้า

หมายเหตุข้อ 9

การจัดท�ำงบการเงินรวม: กลุ่มบริษัทมีอ�ำนาจควบคุมโดยพฤตินัย (De facto control)
เหนือผู้ได้รับการลงทุน

(2) การประมาณการข้อสมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ

ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการที่ส�ำคัญซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมีนยั ส�ำคัญที่เป็นเหตุให้ต้องมีการปรับปรุงจ�ำนวนเงิน
ที่รับรู้ในงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุข้อ 7

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

หมายเหตุข้อ 8

มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืนจากสินค้าคงเหลือ

หมายเหตุข้อ 9

ข้อสมมติฐานส�ำหรับการประมาณการในการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต

หมายเหตุข้อ 11

การประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์

หมายเหตุข้อ 12

การประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้
ด�ำเนินการ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

หมายเหตุข้อ 13

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หมายเหตุข้อ 18

การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

หมายเหตุข้อ 20

การวัดมูลค่าของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

หมายเหตุข้อ 30

การวัดมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

หมายเหตุข้อ 31 และ 32

ประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
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3. นโยบายการบัญชีทสี่ ำ� คัญ
นโยบายการบัญชีที่น�ำเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม�่ำเสมอส�ำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

3.1 เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท บริษัทย่อย และ
ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในการร่วมค้า

ของโครงการทดแทน รับรู้เป็นผลตอบแทนพนักงานภายหลังการ
รวมธุรกิจ

การรวมธุรกิจ

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทที่ถูกซื้อที่รับมาจากการรวมธุรกิจ
รับรูเ้ ป็นหนีส้ นิ หากมีภาระผูกพันในปัจจุบนั ซึง่ เกิดขึน้ จากเหตุการณ์
ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ

กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีส�ำหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อ เมื่อการ
ควบคุมถูกโอนไปยังกลุ่มบริษัท ยกเว้นในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
การควบคุม หมายถึงอ�ำนาจในการก�ำหนดนโยบายทางการเงินและ
การด�ำเนินงานของกิจการเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ประโยชน์จากกิจกรรมของ
กิจการนัน้ ในการพิจารณาอ�ำนาจในการควบคุม กิจการต้องน�ำสิทธิ
ในการออกเสียงที่เกิดขึ้นมารวมในการพิจารณา วันที่ซื้อกิจการคือ
วันที่อ�ำนาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยังผู้ซื้อ การก�ำหนดวันที่
ซือ้ กิจการและการระบุเกีย่ วกับการโอนอ�ำนาจควบคุมจากฝ่ายหนึง่
ไปยังอีกฝ่ายหนึ่งต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง
ค่าความนิยม ถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรม
ของสิง่ ตอบแทนทีโ่ อนให้ซงึ่ รวมถึงการรับรูจ้ ำ� นวนส่วนได้เสียทีไ่ ม่มี
อ�ำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ หักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของ
สินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาซึ่งวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ
สิ่งตอบแทนที่โอนให้ ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่
โอนไป หนี้สินที่กลุ่มบริษัทก่อขึ้นเพื่อจ่ายช�ำระให้แก่เจ้าของเดิม
และส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มบริษัท ทั้งนี้สิ่ง
ตอบแทนที่โอนให้ยังรวมถึงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็นเกณฑ์ทอี่ อกแทนโครงการ
ของผู้ถูกซื้อเมื่อรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลให้สิ้นสุดความ
สัมพันธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุม่ บริษทั และผูถ้ กู ซือ้ ให้ใช้ราคา
ทีต่ ำ�่ กว่าระหว่าง มูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามทีร่ ะบุในสัญญา
และมูลค่าองค์ประกอบนอกตลาด ไปหักจาก สิง่ ตอบแทนทีโ่ อนให้
และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายอื่น
หากมีการออกโครงการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็นเกณฑ์ (โครงการทดแทน)
เพือ่ แลกเปลีย่ นกับโครงการทีพ่ นักงานของผูถ้ กู ซือ้ ถืออยู่ (โครงการ
ผูถ้ กู ซือ้ ) ขึน้ อยูก่ บั ต้นทุนบริการในอดีต ผูซ้ อื้ ต้องวัดส่วนของโครงการ
ทดแทนด้วยมูลค่าตามราคาตลาดซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของสิง่ ตอบแทน
ที่โอน หากมีข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการท�ำงานในอนาคต ผลต่าง
ระหว่างมูลค่าซึ่งรวมอยู่ในสิ่งตอบแทนที่โอนไป และ ราคาตลาด

กลุม่ บริษทั วัดมูลค่าส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุมตามอัตราส่วน
ได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของกลุ่มบริษัทที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมา
จากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
และค่าที่ปรึกษาอื่นๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
การรวมธุรกิจซึ่งเกิดจากการโอนส่วนได้เสียในกิจการภายใต้การ
ควบคุมของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ควบคุมกลุม่ บริษทั ถือเป็นการเข้าครอบครอง
เสมือนว่าได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันต้นงวดของปีเปรียบเทียบก่อนหน้าสุด
หรือ ณ วันที่มีการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันแล้วแต่วัน
ใดจะหลังกว่า เพื่อปรับปรุงงบการเงินเปรียบเทียบ สินทรัพย์และ
หนี้สินที่ได้มาจะถูกรับรู้ด้วยมูลค่าตามบัญชีก่อนการจัดท�ำงบการ
เงินรวมภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้น ที่กลุ่มบริษัทมีส่วนควบคุม
ส่วนประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของที่ได้มาจากการรวมธุรกิจถือ
เป็นส่วนหนึ่งของทุนของกลุ่มบริษัท เว้นแต่ส่วนที่ได้มานั้นได้รับ
รู้เป็นส่วนหนึ่งของส่วนเกินมูลค่าหุ้น เงินสดจ่ายในการรวมธุรกิจ
รับรู้โดยตรงในส่วนของเจ้าของ
บริษัทย่อย
บริ ษั ท ย่ อ ยเป็ น กิ จ การที่ อ ยู ่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ของกลุ ่ ม บริ ษั ท
การควบคุมเกิดขึน้ เมือ่ กลุม่ บริษทั เปิดรับหรือมีสทิ ธิในผลตอบแทน
ผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการ
ใช้อ�ำนาจเหนือกิจการนั้นท�ำให้เกิดผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินผล
ตอบแทนของกลุ่มบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ใน
งบการเงินรวม นับแต่วนั ทีม่ กี ารควบคุมจนถึงวันทีก่ ารควบคุมสิน้ สุดลง
การสูญเสียการควบคุม
เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตัด
รายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยนั้นออก รวมถึงส่วนได้
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เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของ
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น ก�ำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการ
สูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน ส่วนได้
เสียในบริษทั ย่อยเดิมทีย่ งั คงเหลืออยูใ่ ห้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ณ วันที่สูญเสียการควบคุม
ส่วนได้เสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย
ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย
ได้แก่ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
การร่วมค้าเป็นการร่วมการงานที่กลุ่มบริษัทมีการควบคุมร่วมใน
การงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงานนั้น
มากกว่าการมีสทิ ธิในสินทรัพย์และภาระผูกพันในหนีส้ นิ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการร่วมการงานนั้น
ส่วนได้เสียในการร่วมค้าบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้
รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนการท�ำรายการ
ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก ส่วนแบ่งก�ำไรหรือขาดทุนและ
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย
ของกลุม่ บริษทั จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันทีก่ ลุม่ บริษทั
สูญเสียความมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญ หรือการควบคุมร่วม
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุม่ รวมถึงรายได้
หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการระหว่าง
กิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดท�ำงบการเงินรวม ก�ำไรที่ยัง
ไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการกับบริษัทร่วมและกิจการที่
ควบคุมร่วมกันถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วน
ได้เสียในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัด
รายการในลักษณะเดียวกับก�ำไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง แต่เท่าทีเ่ มือ่ ไม่มี
หลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น

3.2 เงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้
ในการด�ำเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท โดยใช้อัตราแลก
เปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วัน
ที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานโดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ก�ำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกใน
ก�ำไรหรือขาดทุน
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สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ที่ ไ ม่ เ ป็ น ตั ว เงิ น ซึ่ ง เกิ ด จากรายการบั ญ ชี ที่
เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลง
ค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่เกิดรายการ
หน่วยงานในต่างประเทศ
สินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความ
นิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นจากการซื้อหน่วย
งานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่รายงาน
ค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื้อ
หน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลก
เปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็น
เงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในระหว่างปี
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกในก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตราแลก
เปลี่ยนในส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการจ�ำหน่ายเงินลงทุนนั้นออก
ไป ยกเว้นผลต่างจากการแปลงค่าทีถ่ กู ปันส่วนให้สว่ นได้เสียทีไ่ ม่มี
อ�ำนาจควบคุม
เมือ่ หน่วยงานต่างประเทศถูกจ�ำหน่ายส่วนได้เสียทัง้ หมดหรือเพียง
บางส่วนที่ท�ำให้สูญเสียการควบคุม ความมีอิทธิพลอย่างมีสาระ
ส�ำคัญ หรือการควบคุมร่วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลก
เปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศนั้นต้องถูกจัดประเภท
เป็นก�ำไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหนึ่งของก�ำไรขาดทุนจากการ
จ�ำหน่าย หากกลุ่มบริษัทจ�ำหน่ายส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเพียง
บางส่วนแต่ยังคงมีการควบคุม ผลสะสมต้องถูกปันสัดส่วนให้กับ
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม หากกลุ่มบริษัทจ�ำหน่ายเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าเพียงบางส่วนโดยที่กลุ่มบริษัท
ยังคงมีอิทธิพลหรือการควบคุมร่วมที่มีสาระส�ำคัญอยู่ กลุ่มบริษัท
ต้องจัดประเภทยอดสะสมบางส่วนทีเ่ กีย่ วข้องเป็นก�ำไรหรือขาดทุน

3.3 เครือ่ งมือทางการเงินทีเ่ ป็นตราสารอนุพนั ธ์
เครือ่ งมือทางการเงินทีเ่ ป็นตราสารอนุพนั ธ์ได้ถกู น�ำมาใช้เพือ่ จัดการ
ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ที่เกิดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน กิจกรรมจัดหาเงิน และ
กิจกรรมลงทุน เครือ่ งมือทางการเงินทีเ่ ป็นตราสารอนุพนั ธ์ไม่ได้มไี ว้
เพื่อค้า อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไข การก�ำหนด
ให้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงถือเป็นรายการเพื่อค้า
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เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์จะถูกบันทึกบัญชีเมื่อ
เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท�ำรายการ
ดังกล่าวบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น การวัดมูลค่าใหม่
ภายหลังการบันทึกครั้งแรกใช้มูลค่ายุติธรรม ก�ำไรหรือขาดทุนจาก
การวัดมูลค่าใหม่ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุน
ทันที อย่างไรก็ตาม หากตราสารอนุพันธ์เข้าเงื่อนไขมีไว้เพื่อเป็น
เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง การบันทึกรายการก�ำไรหรือขาดทุน
จากการตีราคาจะขึน้ อยูก่ บั ประเภทของรายการทีไ่ ด้รบั การป้องกัน
ความเสี่ยง
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าถือ
ตามราคาตลาดของสัญญาล่วงหน้า ณ วันที่รายงาน ถ้ามีราคา
ตลาด ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาด ให้ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดย
การคิดลดจากผลต่างระหว่างราคาล่วงหน้าตามสัญญากับราคา
ล่วงหน้าของสัญญาปัจจุบัน ณ วันที่รายงานที่ครบก�ำหนดในวัน
เดียวกัน โดยใช้อัตราดอกเบี้ยประเภทที่ใช้กับธุรกรรมการเงินที่
ปลอดความเสี่ยง เช่น พันธบัตรรัฐบาล

3.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สดประกอบด้ ว ย ยอดเงิ น สด
ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่
มีสภาพคล่องสูง และมีระยะเวลาครบก�ำหนดเริ่มแรกภายใน 3
เดือนหรือน้อยกว่า เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึง่ จะต้องช�ำระคืนเมือ่
ทวงถามถือเป็นส่วนหนึง่ ของกิจกรรมด�ำเนินงานในงบกระแสเงินสด

3.5 ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ น่ื
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัตกิ ารช�ำระหนี้
และการคาดการณ์ เ กี่ ย วกั บ การช� ำ ระหนี้ ใ นอนาคตของลู ก ค้ า
โดยค� ำ นวณสุ ท ธิ จ ากเงิ น มั ด จ� ำ รั บ จากลู ก ค้ า ลู ก หนี้ จ ะถู ก ตั ด
จ�ำหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

3.6 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่
ราคาใดจะต�่ำกว่า
ต้นทุนของสินค้าค�ำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก ต้นทุนสินค้า
ประกอบด้วย ราคาทุนทีซ่ อื้ และค่าใช้จา่ ยทางตรงทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ซือ้ สินค้านัน้ เช่น ค่าภาษีอากร ค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลดและเงินทีไ่ ด้
รับคืนจากการซือ้ สินค้า ต้นทุนของสินค้าส�ำเร็จรูปและงานระหว่าง
ท�ำประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง

และค่าโสหุ้ยในการผลิต ซึ่งปันส่วนตามเกณฑ์การด�ำเนินงาน
ตามปกติ แต่ไม่รวมต้นทุนการกู้ยืม
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการ
ด�ำเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จา่ ยทีจ่ ำ� เป็นโดยประมาณในการขาย

3.7 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า ในงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน ส่วนการบันทึก
บัญชีเงินลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนอื่น
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของ
ตลาดซึง่ ถือไว้เพือ่ ค้า จัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและแสดง
ในมูลค่ายุติธรรม ก�ำไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้
บันทึกในงบก�ำไรหรือขาดทุน
ตราสารหนี้ซึ่งกลุ่มบริษัทตั้งใจและสามารถถือจนครบก�ำหนดจัด
ประเภทเป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด เงินลงทุนที่จะถือจน
ครบก�ำหนด แสดงในราคาทุนตัดจ�ำหน่ายหักด้วยขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อมากับมูลค่า
ไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของ
ตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรือตั้งใจถือไว้จนครบก�ำหนด
จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผือ่ ขาย ภายหลังการรับรูม้ ลู ค่าในครัง้ แรก
เงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงที่
ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่าง
ประเทศของรายการทีเ่ ป็นตัวเงิน บันทึกในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการแลกเปลี่ยนเงิน
ตราต่างประเทศรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน เมื่อมีการตัดจ�ำหน่ายเงิน
ลงทุน จะรับรูผ้ ลก�ำไรหรือขาดทุนสะสมทีเ่ คยบันทึกในก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นเข้าก�ำไรหรือขาดทุน ในกรณีที่เป็นเงินลงทุนประเภท
ที่มีดอกเบี้ย จะต้องบันทึกดอกเบี้ยในก�ำไรหรือขาดทุนโดยวิธี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของ
ตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินส�ำหรับหลักทรัพย์เพื่อค้า
และหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันที่รายงาน
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การจ�ำหน่ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจ�ำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ�ำนวนเงินสุทธิที่ได้
รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงก�ำไรหรือขาดทุนสะสมจาก
การตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น
จะถูกบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุน
ในกรณี ที่ ก ลุ ่ ม บริ ษั ท จ� ำ หน่ า ยบางส่ ว นของเงิ น ลงทุ น ที่ ถื อ อยู ่
การค�ำนวณต้นทุนส�ำหรับเงินลงทุนที่จ�ำหน่ายไปและเงินลงทุนที่
ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของ
เงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด

3.8 ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสม
และขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ทีเ่ กีย่ วข้องกับการได้มาของสินทรัพย์
ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุน
ของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะ
ใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย
การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม ส�ำหรับ
เครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ ซึ่งไม่สามารถท�ำงานได้
โดยปราศจากลิขสิทธิซ์ อฟแวร์นนั้ ให้ถอื ว่า ลิขสิทธิซ์ อฟแวร์ดงั กล่าว
เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์
ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการ
ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่
มีนัยส�ำคัญแยกต่างหากจากกัน
ก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือ
ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ�ำหน่ายกับมูลค่า
ตามบัญชีของอาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรูส้ ทุ ธิในก�ำไรหรือขาดทุน

191

การเงิ น และส่ ว นที่ จ ะหั ก จากหนี้ ต ามสั ญ ญา เพื่ อ ท� ำ ให้ อั ต รา
ดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่ส�ำหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในก�ำไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ที่ให้เช่า
สินทรัพย์ทใี่ ห้เช่าตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานรวมแสดงอยูใ่ นอาคาร
และอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน และตัดค่าเสื่อมราคาตลอด
อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ด้วยเกณฑ์เดียวกันกับอาคาร
และอุปกรณ์ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของ
มูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากรายการนัน้ และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการ
นั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจ�ำหน่าย
ตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบ�ำรุงอาคารและ
อุปกรณ์ทเี่ กิดขึน้ เป็นประจ�ำจะรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในก�ำไรหรือขาดทุน
เมื่อเกิดขึ้น
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสือ่ มราคาค�ำนวณจากมูลค่าเสือ่ มสภาพของรายการอาคาร และ
อุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการ
เปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก�ำไรหรือขาดทุน ค�ำนวณ
โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของส่วน
ประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ หรืออายุสัญญาเช่าในกรณี
ที่อายุสัญญาเช่าสั้นกว่า ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
สิทธิการเช่าที่ดิน

30 ปี

สินทรัพย์ที่เช่า

อาคารและส่วนปรับปรุง

5-10 ปี

การเช่ า ซึ่ ง กลุ ่ ม บริ ษั ท ได้ รั บ ส่ ว นใหญ่ ข องความเสี่ ย งและผล
ตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นๆ ให้จัดประเภท
เป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดย
ท�ำสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือ
มูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้ว
แต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุน
จากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ช�ำระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทาง

อุปกรณ์

5-18 ปี

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและอุปกรณ์ส�ำนักงาน

5-18 ปี

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ยานพาหนะ

3-5 ปี
5 ปี
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กลุ ่ ม บริ ษั ท ไม่ คิ ด ค่ า เสื่ อมราคาส�ำหรับที่ดินและสินทรัพย์ ที่อยู ่
ระหว่างการก่อสร้าง
วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และ
มู ล ค่ า คงเหลื อ ถู ก ทบทวนอย่ า งน้ อ ยที่ สุ ด ทุ ก สิ้ น รอบปี บั ญ ชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม

3.9 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนภายใต้สญ
ั ญาอนุญาตให้ด�ำเนินการ
สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนภายใต้ สั ญ ญาอนุ ญ าตให้ ด� ำ เนิ น การ
ประกอบด้วย สิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการจากการให้บริการ
ดาวเทียมภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด�ำเนินการ
วิธีการตัดจ�ำหน่าย ตัดจ�ำหน่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของ
สินทรัพย์หรืออายุของสัญญาอนุญาตให้ด�ำเนินการแล้วแต่ระยะ
เวลาใดจะสั้นกว่า

3.10 ค่าใช้จา่ ยรอตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่างๆในการออกหุ้นกู้และ
เงินกู้ยืมระยะยาว และตัดจ�ำหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของ
หุ้นกู้หรืออายุของสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว

3.11 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ค่าความนิยม
ค่าความนิยมทีเ่ กิดจากการซือ้ กิจการของบริษทั ย่อยรับรูใ้ นสินทรัพย์
ไม่มีตัวตน การรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยม ได้อธิบายใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 3.1 ภายหลังจากการรับรู้เริ่มแรก
ค่าความนิยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าสะสม ส�ำหรับตราสารทุน - การบัญชีดา้ นผูล้ งทุน มูลค่าตาม
บัญชีของค่าความนิยมรวมอยูใ่ นมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน และ
ผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ในเงิ น ลงทุ น ต้ อ งไม่ ถู ก ปั น ส่ ว นให้
สินทรัพย์ใดๆ ทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนรวม
ถึงค่าความนิยม
รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา
รายจ่ายในขั้นตอนการวิจัย ได้แก่ การส�ำรวจตรวจสอบเพื่อให้ได้
มาซึ่ง ความรู้ความเข้าใจใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือทางด้าน
เทคนิค รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ต้นทุนที่เกิดขึ้นของโครงการเพื่อการพัฒนา (ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบและการทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่หรือทีป่ รับปรุงขึน้ ) รับรูเ้ ป็น

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนเมือ่ มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ โครงการนัน้
จะประสบความส�ำเร็จโดยการประเมินความเป็นไปได้ทงั้ ทางพาณิช
ยกรรมและทางเทคโนโลยี และต้องสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่า
เชื่อถือ ส่วนรายจ่ายในการพัฒนาอื่นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิด
ขึ้น ต้นทุนการพัฒนาที่ได้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายไปแล้วในงวดก่อนไม่
สามารถรับรู้เป็นสินทรัพย์ในงวดถัดไป ต้นทุนการพัฒนาที่บันทึก
เป็นสินทรัพย์จะเริ่มตัดจ�ำหน่ายเมื่อเริ่มผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการพาณิชย์
รายจ่ายในการพัฒนาซึ่งรับรูเ้ ป็นสินทรัพย์แสดงราคาด้วยราคาทุน
หักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ
สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนอื่ น ๆ ที่ ก ลุ ่ ม บริ ษั ท ซื้ อ มาและมี อ ายุ ก ารใช้
งานจ�ำกัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและผลขาดทุน
จากการด้อยค่าสะสม
ต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอืน่ ประกอบด้วยค่าพัฒนาเทคโนโลยี
ของดาวเทียมไอพีสตาร์ ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รายจ่ายที่เกิด
ขึน้ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ สิทธิบตั ร เครือ่ งหมายทางการค้าและใบอนุญาต
โดยมีก�ำหนดตัดจ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์
ของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องโดยมีระยะเวลาตัดจ�ำหน่ายระหว่าง 5 ปี
ถึง 15.75 ปี
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทมี่ ลี กั ษณะเฉพาะเจาะจงทีซ่ อื้ มา
จะเริ่มตัดจ�ำหน่ายเมื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์น�ำมาใช้งานได้ตาม
ประสงค์ โดยจะตัดจ�ำหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์
ภายในระยะเวลา 3-5 ปี
วิธีการตัดจ�ำหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และ
มูลค่าคงเหลือ จะได้รบั การทบทวนทุกสิน้ รอบปีบญ
ั ชี และปรับปรุง
ตามความเหมาะสม

3.12 การด้อยค่า
ยอดสิ น ทรั พ ย์ ต ามบั ญ ชี ข องกลุ ่ ม บริ ษั ท ได้ รั บ การทบทวน ณ
ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อ
บ่งชีจ้ ะท�ำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ทคี่ าดว่าจะได้รบั คืน ส�ำหรับ
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่
ทราบแน่นอน หรือ ยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน
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ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือ
มูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิด เงินสดสูงกว่ามูลค่า
ที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุน
การค�ำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ คื น ของสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ส� ำ หรั บ
หลักทรัพย์เผื่อขาย ค�ำนวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการ
เงิน หมายถึงมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ หรือมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์หกั ต้นทุนในการขายแล้วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า ในการ
ประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสด
ที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลด
ก่อนค�ำนึงภาษีเงินได้เพือ่ ให้สะท้อนมูลค่าทีอ่ าจประเมินได้ในตลาด
ปัจจุบนั ซึง่ แปรไปตามเวลาและความเสีย่ งทีม่ ตี อ่ สินทรัพย์ ส�ำหรับ
สินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น
จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่า
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สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
ผลต่างระหว่างยอดหนีเ้ ริม่ แรกและยอดหนีเ้ มือ่ ครบก�ำหนดไถ่ถอน
จะบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริง

3.14 เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

3.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน
โครงการเงินสมทบ
กลุ ่ ม บริ ษั ท จั ด ให้ มี ก องทุ น ส� ำ รองเลี้ ย งชี พ ซึ่ ง เป็ น ลั ก ษณะของ
แผนการจ่ายสมทบตามทีไ่ ด้กำ� หนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สินทรัพย์
ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของกลุ่ม
บริษทั และบริหารโดยผูจ้ ดั การกองทุนภายนอก กองทุนส�ำรองเลีย้ ง
ชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบ
จากกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง เงินจ่ายสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เกิดรายการนั้น

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน จะถูกกลับรายการ
เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และการเพิ่มขึ้น
นัน้ สัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าทีเ่ คยรับรูใ้ นก�ำไรหรือ
ขาดทุน ส่วนสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารทุนที่จัดประเภท
เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้

ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลับ
รายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์
ทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่
ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการ
ด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่
ใช้ในการค�ำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อย
ค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าทีม่ ลู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกิน
กว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจ�ำหน่าย
เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

การค�ำนวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้นั้น
จัดท�ำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นประจ�ำทุก
3 ปี โดยวิธคี ดิ ลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการไว้ ผลจากการค�ำนวณ
อาจท�ำให้กลุม่ บริษทั มีสนิ ทรัพย์เกิดขึน้ ซึง่ การรับรูเ้ ป็นสินทรัพย์จะ
ใช้มูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีในรูปของการได้รับ
คืนในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเข้าโครงการใน
อนาคต ในการค�ำนวณมูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ได้มีการพิจารณาถึงความต้องการเงินทุนขั้นต�่ำส�ำหรับโครงการ
ต่างๆ ของกลุ่มบริษัท

3.13 หนีส้ นิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้

ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้สุทธิ ก�ำไร
หรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกัน
ภัยจะถูกรับรู้รายการในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที กลุ่มบริษัท/
บริษัทก�ำหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้

หนี้ สิ น ที่ มี ภ าระดอกเบี้ ย บั น ทึ ก เริ่ ม แรกในมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหั ก
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเกิดหนี้สิน ภายหลังจากการบันทึกหนี้

ภาระผูกพันสุทธิของกลุม่ บริษทั จากโครงการผลประโยชน์ทกี่ ำ� หนด
ไว้ถูกค�ำนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณ
ผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการท�ำงานของพนักงานในงวด
ปัจจุบนั และงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้มกี ารคิดลดกระแส
เงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน
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สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยค�ำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สิน
ผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ
การจ่ายช�ำระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในก�ำไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาด
โครงการ การเปลีย่ นแปลงในผลประโยชน์ทเี่ กีย่ วข้องกับการบริการ
ในอดีต หรือ ก�ำไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรูใ้ น
ก�ำไรหรือขาดทุนทันที กลุ่มบริษัท/บริษัท รับรู้ก�ำไรและขาดทุนจาก
การจ่ายช�ำระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการท�ำงานของ
พนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลด
กระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ใน
ก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่งต่อ
ไปนีเ้ กิดขึน้ ก่อน เมือ่ กลุม่ บริษทั ไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอการให้ผล
ประโยชน์ดงั กล่าวได้อกี ต่อไป หรือเมือ่ กลุม่ บริษทั รับรูต้ น้ ทุนส�ำหรับ
การปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า
12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมื่อ
เลิกจ้างจะถูกคิดลดกระแสเงินสด
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงาน
ท�ำงานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระ หากกลุ่ม
บริ ษั ท /บริ ษั ท มี ภ าระผู ก พั น ตามกฎหมายหรื อ ภาระผู ก พั น โดย
อนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ท�ำงานให้
ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้น ณ วันที่ให้สิทธิแก่พนักงาน (ช�ำระ
ด้วยตราสารทุน) รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพร้อมๆ ไปกับการเพิ่มขึ้นใน
ส่วนของผู้ถือหุ้น ตลอดระยะเวลาที่พนักงานสามารถเข้าใช้สิทธิได้
อย่างไม่มเี งือ่ นไข จ�ำนวนทีร่ บั รูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยจะถูกปรับปรุงเพือ่ ให้
สะท้อนถึงจ�ำนวนสิทธิซื้อหุ้นที่แท้จริงซึ่งเข้าเงื่อนไขการให้บริการ
ที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขเรื่องตลาดทุน

ซึ่งเป็นจ�ำนวนที่เดิมเคยรับรู้ตามจ�ำนวนสิทธิซื้อหุ้นที่เข้าเงื่อนไข
การให้บริการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไข
เรื่องตลาดทุน ณ วันที่ได้รับสิทธิ ส�ำหรับเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่
ไม่ใช่เงื่อนไขการบริการหรือผลงาน มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้น
ณ วันทีใ่ ห้สทิ ธิจะถูกวัดค่าเพือ่ ให้สะท้อนถึงเงือ่ นไขนัน้ และไม่มกี าร
ปรับปรุงส�ำหรับผลต่างระหว่างจ�ำนวนที่คาดไว้กับผลที่เกิดขึ้นจริง
มูลค่ายุติธรรมของจ�ำนวนที่จ่ายให้แก่พนักงานจากราคาหุ้นที่เพิ่ม
ขึน้ ทีช่ ำ� ระด้วยเงินสดรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยพร้อมๆ ไปกับการเพิม่ ขึน้ ใน
ส่วนของหนี้สิน ตลอดระยะเวลาที่พนักงานมีสิทธิได้รับช�ำระอย่าง
ไม่มีเงื่อนไข หนี้สินถูกวัดมูลค่าใหม่ทุกๆ วันที่ในรายงานและวัน
ที่จ่ายช�ำระ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินรับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายพนักงานในก�ำไรหรือขาดทุน

3.16 ประมาณการหนีส้ นิ
ประมาณการหนี้ สิ น จะรั บ รู ้ ก็ ต ่ อ เมื่ อ กลุ ่ ม บริ ษั ท มี ภ าระหนี้ สิ น
ตามกฎหมายที่ เ กิ ดขึ้ นในปั จ จุ บั น หรื อที่ ก่ อตั ว ขึ้ น อั น เป็น ผลมา
จากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อช�ำระภาระหนี้สิน
ดังกล่าว ประมาณการหนีส้ นิ พิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสด
ทีจ่ ะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปัจจุบนั ก่อนค�ำนึงถึง
ภาษีเงินได้ เพือ่ ให้สะท้อนจ�ำนวนทีอ่ าจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนั
ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้
สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน
ประมาณการค่าประกันความเสียหาย
ประมาณการค่าประกันความเสียหายจะบันทึกเมื่อได้ขายสินค้า
หรือให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว ประมาณการค่าใช้จ่ายพิจารณาจาก
ประวัติการจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการประกันความเสียหาย และ
ปัจจัยต่างๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็นที่จะเกิดความ
เสียหายดังกล่าว

3.17 รายได้
รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลด
การค้า
การขายสินค้าและให้บริการ
รายได้ รั บ รู ้ ใ นก� ำ ไรหรื อ ขาดทุ น เมื่ อ ได้ โ อนความเสี่ ย งและผล
ตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยส�ำคัญไปให้กับผู้ซื้อ
แล้ว และจะไม่รบั รูร้ ายได้ถา้ ฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหาร
สินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยส�ำคัญในการ
ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการนั้น
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ไม่อาจวัดมูลค่าของจ�ำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่าง
น่าเชือ่ ถือ หรือมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่นอนทีจ่ ะต้องรับคืนสินค้า
รายได้จากการขายอุปกรณ์เกตเวย์พร้อมติดตัง้ รับรูด้ ว้ ยวิธอี า้ งอิงกับ
ขั้นความส�ำเร็จของงาน ขั้นความส�ำเร็จของงานวัดด้วยอัตราส่วน
ของต้ น ทุ น ของมู ล ค่ า งานที่ ท� ำ เสร็ จ จนถึ ง ปั จ จุ บั น คิ ด เที ย บกั บ
ประมาณการต้นทุนของมูลค่างานทั้งหมด รายการขาดทุนที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันทีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อน
ข้างแน่ที่ต้นทุนมูลค่างานทั้งหมดจะมีมูลค่าเกินกว่ารายได้จาก
ค่างานทั้งหมด
รายได้จากการให้บริการวงจรดาวเทียมและบริการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
กับธุรกิจดาวเทียม บริการอินเตอร์เน็ตและบริการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ธุรกิจอินเตอร์เน็ต และบริการโทรศัพท์ รับรู้เมื่อให้บริการแก่ลูกค้า
และมีความแน่นอนในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการให้
บริการนั้น
รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์ รับรูร้ ายได้ภายในระยะเวลาและอัตรา
ที่ก�ำหนดในสัญญาเช่า
รายได้เกี่ยวกับค่าสิทธิรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างซึ่งเป็นไปตามเนื้อหา
และความเป็นจริงเชิงเศรษฐกิจของข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้
รับเงินปันผล
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

3.18 ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมและ
ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไป และ
สิง่ ตอบแทนทีค่ าดว่าจะต้องจ่าย ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
ทางการเงินที่ถือไว้เพื่อขาย เงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิซึ่งถูกจัด
ประเภทเป็นหนีส้ นิ ขาดทุนจากมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทางการ
เงินที่รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน หรือขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหนีก้ ารค้า) และขาดทุนจาก
เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
ต้ น ทุ น การกู ้ ยื ม ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ กี่ ย วกั บ การได้ ม า การก่ อ สร้ า งหรื อ
การผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน โดยใช้วิธี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
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3.19 สัญญาเช่าด�ำเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าด�ำเนินงานบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนโดย
วิธเี ส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า ค่าเช่าทีอ่ าจเกิดขึน้ ต้องน�ำมารวม
ค�ำนวณจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของ
สัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า
การจ�ำแนกประเภทสัญญาเช่า
ณ วั น ที่ เ ริ่ ม ต้ น ข้ อ ตกลง กลุ ่ ม บริ ษั ท จะพิ จ ารณาว่ า ข้ อ ตกลง
ดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสญ
ั ญาเช่าเป็นส่วนประกอบ
หรื อ ไม่ โดยพิ จ ารณาจากสิ น ทรั พ ย์ ที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะเจาะจง
ถ้าการปฏิบตั ติ ามข้อตกลงนัน้ ขึน้ อยูก่ บั การใช้สนิ ทรัพย์ทมี่ ลี กั ษณะ
เฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะน�ำไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์
ถ้าท�ำให้กลุ่มบริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์
ณ วันทีเ่ ริม่ ต้นข้อตกลง หรือ มีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุม่ บริษทั
แยกค่าตอบแทนส�ำหรับสัญญาเช่า และส่วนทีเ่ ป็นองค์ประกอบอืน่
โดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษัทสรุป
ว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจ�ำนวนดังกล่าว
ได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้รับรู้สินทรัพย์และหนี้สินในจ�ำนวนที่เท่ากับ
มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทมี่ ลี กั ษณะเฉพาะเจาะจงนัน้ หลังจาก
นัน้ จ�ำนวนหนีส้ นิ จะลดลงตามจ�ำนวนทีจ่ า่ ย และต้นทุนทางการเงิน
ตามนัยจากหนีส้ นิ จะรับรูโ้ ดยใช้อตั ราดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ส่วนเพิม่ ของ
กลุ่มบริษัท

3.20 ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวด
ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนเว้นแต่ใน
ส่วนทีเ่ กีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วข้องในการรวมธุรกิจ หรือรายการทีร่ บั
รู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระหรือได้
รับช�ำระ โดยค�ำนวณจากก�ำไรหรือขาดทุนประจ�ำปีที่ต้องเสียภาษี
โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่
รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีทเี่ กีย่ วกับรายการในปีกอ่ นๆ
ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี บั น ทึ ก โดยค� ำ นวณจากผลแตกต่ า ง
ชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน
และจ�ำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ การรับ
รู้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรก
ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบ
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ต่อก�ำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้อง
กับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มี
การกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระ
ทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้
รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายช�ำระหนี้สินตามมูลค่า
ตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีทคี่ าดว่าจะใช้
กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่
ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ในการก�ำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี กลุม่ บริษทั ต้องค�ำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์
ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจท�ำให้จ�ำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น
และมีดอกเบี้ยที่ต้องช�ำระ กลุ่มบริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้าง
จ่ายเพียงพอส�ำหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมาย
ภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนีอ้ ยูบ่ นพืน้ ฐานการ
ประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเกีย่ วข้องกับการตัดสิน
ใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆอาจจะท�ำให้กลุ่ม
บริษทั เปลีย่ นการตัดสินใจโดยขึน้ อยูก่ บั ความเพียงพอของภาษีเงิน
ได้คา้ งจ่ายทีม่ อี ยู่ การเปลีย่ นแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบ
ต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะน�ำ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงิน
ได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีหน่วยงานเดียวกันส�ำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษี
ต่างกัน ส�ำหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่าย
ช�ำระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายช�ำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไป
ได้คอ่ นข้างแน่นอนว่าก�ำไรเพือ่ เสียภาษีในอนาคตจะมีจำ� นวนเพียง
พอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันทีร่ ายงานและจะ
ถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

4. บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บุคคลและหรือกิจการที่มี
อ�ำนาจควบคุม หรือถูกควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทาง
อ้อม ซึ่งกระท�ำผ่านบริษัทที่ท�ำหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจการ
ที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยังรวมถึงการร่วมค้าและบุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญกับ
กิจการไม่วา่ จะเป็นโดยตรงหรือทางอ้อม ผูบ้ ริหารส�ำคัญของกิจการ
รวมตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวซึ่งมี
อ�ำนาจชักจูง หรืออาจถูกชักจูงให้ปฏิบัติตามบุคคลดังกล่าว และ
กิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลข้างต้น ในการพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันแต่ละรายการบริษัทค�ำนึง
ถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
บริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมของ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
(มหาชน) (“Intouch”) ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยถือหุ้นคิดเป็น
อัตราร้อยละ 41.14 (2558: ร้อยละ 41.14) ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมด
ของบริษัท รายการที่กลุ่มบริษัทมีกับบริษัทในกลุ่ม Intouch และ
ผู้ถือหุ้นของกลุ่ม Intouch จะถือเป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทคิดราคาซื้อขายสินค้าและบริการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าโดยปกติเช่นเดียวกับลูกค้า
ทั่วไป ส�ำหรับรายการค่าที่ปรึกษาและบริหารงาน กลุ่มบริษัท
คิดราคาตามที่ตกลงร่วมกัน โดยค�ำนวณตามอัตราร้อยละของ
สินทรัพย์ อนึ่งรายการระหว่างบริษัทกับกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
(Codespace, Inc.) คิดราคากันตามอัตราค่าบริการรายชัว่ โมงบวก
ด้วยค่าใช้จ่ายเบิกจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
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รายการที่ส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริการ
บริษัทใหญ่

896

1,000

-

-

บริษัทย่อย

-

-

2,053,628

1,922,014

447,431

430,864

102,140

117,316

1,892

2,460

-

-

บริษัทย่อย

-

-

2,296,008

597,869

การร่วมค้า

94,973

45,583

94,973

45,583

139

2,126

19

815

545,331

482,033

4,546,768

2,683,597

บริษัทใหญ่

140

125

-

-

บริษัทย่อย

-

-

197,791

89,361

การร่วมค้า

6,518

5,859

-

-

กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน

16,868

18,450

38

28

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

44,627

49,993

15,535

15,220

บริษัทใหญ่

1,691

958

1,379

692

บริษัทย่อย

-

-

10,879

12,774

11,822

27,984

5,667

8,925

116,578

103,586

88,336

73,564

กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้อื่น

กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
รวมรายได้

ค่าใช้จ่าย
การซื้อสินค้าและบริการ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

ต้นทุนทางการเงิน
บริษัทย่อย
รวมค่าใช้จ่าย

-

-

15,644

6,637

198,244

206,955

335,269

207,201

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

ลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ
ลูกหนี้การค้า
บริษัทใหญ่

293

41

-

-

บริษัทย่อย

-

-

359,741

87,468

กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน

33,544

98,351

8,080

67,952

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

60,053

61,110

2,904

2,926

รวม

93,890

159,502

370,725

158,346

40

-

270,409

215,702

กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน

37,949

36,009

5,097

5,125

รวม

37,989

36,009

275,506

220,827

รวมลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ

131,879

195,511

646,231

379,173

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(59,526)

(59,955)

(2,904)

(2,926)

72,353

135,556

643,327

376,247

รายได้ค้างรับ
บริษัทย่อย

สุทธิ

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
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งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

ลูกหนี้อื่น
บริษัทใหญ่

232

-

232

-

บริษัทย่อย

-

-

178,432

171,708

การร่วมค้า

124,136

40,179

124,136

40,179

-

42,224

-

-

124,368

82,403

302,800

211,887

18,186

168,521

18,186

168,521

18,186

168,521

18,186

168,521

บริษัทย่อย

-

-

30,000

-

การร่วมค้า

2,145,947

2,161,864

2,145,947

2,161,864

2,145,947

2,161,864

2,175,947

2,161,864

2,164,133

2,330,385

2,194,133

2,330,385

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
การร่วมค้า

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

รวม

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้ามีอัตราดอกเบี้ยต่อปีในอัตราร้อยละ LIBOR + 2.50 มีก�ำหนดช�ำระคืนเมื่อทวงถาม
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยมีอายุสัญญา 2 ปี และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีอัตราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.92 ต่อปี
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้ามีอายุสัญญา 10 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยต่อปีในอัตราร้อยละ LIBOR + 3
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและการร่วมค้าส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2558

พันบาท

พันบาท

ณ วันที่ 1 มกราคม

168,521

291,144

ลดลง

(150,200)

(137,215)

(135)

14,592

18,186

168,521

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า

ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

เงินให้กู้ยืมระยะยาว
บริษัทย่อย
ณ วันที่ 1 มกราคม

-

-

-

9,844

เพิ่มขึ้น

-

-

30,000

-

ลดลง

-

-

-

(9,844)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

-

-

30,000

-

2,161,864

-

2,161,864

-

-

2,069,568

-

2,069,568

(15,917)

92,296

(15,917)

92,296

2,145,947

2,161,864

2,145,947

2,161,864

การร่วมค้า
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
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งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
บริษัทย่อย

-

-

560

560

กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน

2

-

1

-

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

17

17

-

-

รวม

19

17

561

560

บริษัทใหญ่

-

28

-

-

บริษัทย่อย

-

-

44,773

61,067

การร่วมค้า

333

832

333

332

กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน

4,998

6,046

-

196

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

4,082

5,000

1,243

2,458

รวม

9,413

11,906

46,349

64,053

-

-

2,258

2,384

กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน

49

224

4

156

รวม

49

224

2,262

2,540

บริษัทใหญ่

32

35

-

-

บริษัทย่อย

-

-

10,357

366,762

กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน

3,989

8,899

3,948

3,941

รวม

4,021

8,934

14,305

370,703

เจ้าหนี้การค้า

เจ้าหนี้อื่น
บริษัทย่อย

เงินรับล่วงหน้าค่าบริการจากลูกค้า

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
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งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
บริษัทย่อย

-

-

125,583

3,504

การร่วมค้า

-

-

-

-

350

442

320

379

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

12,318

13,545

-

-

รวม

12,668

13,987

125,903

3,883

-

-

14,359

5,334

กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน

160

6,854

160

4,832

รวม

160

6,854

14,519

10,166

-

-

-

1,126,768

กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
บริษัทย่อย

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2558

พันบาท

พันบาท

1,126,768

-

-

1,103,643

(1,126,768)

-

ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

-

23,125

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

-

1,126,768

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
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ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารส�ำคัญ
ค่าตอบแทนผู้บริหารส�ำคัญประกอบด้วย
งบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ผลประโยชน์ระยะสั้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

107,927

96,583

80,723

67,359

1,671

2,591

1,010

2,092

913

992

536

693

6,067

3,420

6,067

3,420

116,578

103,586

88,336

73,564

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
- ต้นทุนบริการที่แสดงรวมในค่าใช้จ่ายบริหาร
- ต้นทุนดอกเบี้ยที่แสดงรวมในต้นทุนทางการเงิน
- การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
รวม

ตลอดเวลาที่ ผ ่ า นมากรรมการของกลุ ่ ม กิ จ การหรื อ กิ จ การที่
เกี่ยวข้องกัน อาจซื้อสินค้าจากกลุ่มบริษัท รายการซื้อเหล่านี้มี
ระยะเวลาและเงื่อนไขปกติเช่นเดียวกับรายการที่กลุ่มบริษัทมีกับ
พนักงานหรือลูกค้า

ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทน
ประจ�ำปี เบี้ยประชุมและผลประโยชน์อื่น ค่าตอบแทนกรรมการ
เหล่านี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท
ค่าตอบแทนกรรมการนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหารที่แสดงไว้ในงบก�ำไรขาดทุน

สัญญาส�ำคัญทีท่ �ำกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันมีดงั นี้
1. บริษัทและบริษัทย่อยได้ท�ำสัญญากับบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง
โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องช�ำระค่าสิทธิ
(Royalty) ร้อยละ 1 ของรายได้ที่ได้มาจากการขายหรือให้
เช่าสถานีควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดิน (เกตเวย์) ไอพีสตาร์
ร้อยละ 1 ของรายได้ที่ได้มาจากการขายหรือให้เช่าอุปกรณ์
ปลายทางไอพีสตาร์ (IPSTAR User Terminal: “UT”) และ
ร้ อ ยละ 3 ของรายได้ ที่ ไ ด้ ม าจากการขายหรื อ ให้ เ ช่ า ช่ อ ง
สัญญาณดาวเทียมไทยคม 4

2. บริษัทได้ท�ำสัญญาในการด�ำเนินธุรกิจทางด้านดาวเทียม
กับบริษัทย่อยและกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
โดยบริษัทมีภาระผูกพันในการให้บริการเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเที ย มและให้ ค� ำ ปรึ ก ษา บริ ษั ท ย่ อ ยและกิ จ การที่ อ ยู ่
ภายใต้การควบคุมเดียวกันมีภาระผูกพันต่อบริษัทที่จะต้อง
ช�ำระค่าบริการดังกล่าวตามสัญญาอีกเป็นจ�ำนวนเงินรวม
ประมาณ 25.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ 20.78 ล้านบาท
(2558: ประมาณ 45.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ 49.58
ล้านบาท) ค่าบริการเป็นไปตามอัตราที่ตกลงไว้ในสัญญา
คิดตามจ�ำนวนที่ใช้จริงหรือคิดตามจ�ำนวนการติดตั้งอุปกรณ์
รับส่งสัญญาณปลายทาง
3. บริ ษั ท ได้ ท� ำ สั ญ ญากั บ บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น แห่ ง หนึ่ ง
โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีภาระผูกพันในการให้บริการบ�ำรุง
รักษาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทางบัญชีและติดตั้ง
ระบบคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559บริษัทไม่มีภาระ
ผูกพันทีจ่ ะต้องช�ำระค่าบริการดังกล่าว (2558: ประมาณ 5.63
ล้านบาท)
4. บริษัทได้ท�ำสัญญากับบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง โดยบริษัทย่อย
มีภาระผูกพันในการให้บริการรวมสัญญาณภาพ สัญญาณ
เสียง และสัญญาณข้อมูล ซึง่ บริษทั มีภาระผูกพันทีจ่ ะต้องช�ำระ
ค่าบริการ เป็นจ�ำนวนเงิน 6,480 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อช่อง/ต่อปี
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
งบการเงินรวม

เงินสดในมือ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

35,675

7,044

25,673

867

2,164,755

2,424,685

452,285

982,880

483,255

969,412

-

270,000

2,683,685

3,401,141

477,958

1,253,747

0.59%

0.75%

0.29%

0.70%

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันและ
ประเภทออมทรัพย์
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
รวม
อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของเงิน
ฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และเงิน
ฝากประจ�ำ

6. เงินลงทุนชัว่ คราว
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

2,933,732

1,609,221

2,837,554

1,574,221

ตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย

604,156

-

703,027

-

ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย

-

35,932

-

-

3,537,888

1,645,153

3,540,581

1,574,221

เงินลงทุนชั่วคราว
เงินฝากระยะสั้นและตั๋วแลกเงิน

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากระยะสั้นและตั๋วแลกเงินมีอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.87 ถึง ร้อยละ 1.70 ต่อปี
(31 ธันวาคม 2558: ร้อยละ 1.45 ถึง ร้อยละ 1.80 ต่อปี) และครบก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
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รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ของตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขายที่อยู่ในความต้องการของ
ตลาดมีดังนี้
งบการเงินรวม
2559
2558
พันบาท
พันบาท
หลักทรัพย์เผื่อขาย
ณ วันที่ 1 มกราคม

35,932

936,196

ลดลง

(18,260)

(447,562)

รายการปรับปรุงจากการตีราคา

(17,672)

(455,315)

กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่รับรู้

-

2,613

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

-

35,932

7. ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2559
2558
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
พันบาท
พันบาท

ลูกหนี้การค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

4

93,890

159,502

370,725

158,346

1,718,528

1,564,532

777,490

520,976

1,812,418

1,724,034

1,148,215

679,322

37,989

36,009

275,506

220,827

605,001

557,310

387,834

381,282

642,990

593,319

663,340

602,109

174,554

114,248

47,328

30,178

เงินจ่ายล่วงหน้า

76,805

152,887

31,981

105,247

อื่นๆ

73,701

64,389

11,835

9,196

325,060

331,524

91,144

144,621

กิจการอื่น
รวม

รายได้ค้างรับ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
รวม

4

ลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

รวม

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2559
2558
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
พันบาท
พันบาท

2,780,468

2,648,877

1,902,699

1,426,052

(352,498)

(231,379)

(180,944)

(64,736)

2,427,970

2,417,498

1,721,755

1,361,316

138,114

61,686

116,272

29,377

รวมลูกหนี้การค้า รายได้ค้างรับ
และลูกหนี้อื่น
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

สุทธิ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ครบกำ�หนดชำ�ระ

33,160

86,859

355,851

141,443

860

11,285

2,036

5,755

3 - 6 เดือน

-

505

6,761

17

6 - 12 เดือน

-

153

2,274

-

59,870

60,700

3,803

11,131

93,890

159,502

370,725

158,346

(59,526)

(59,955)

(2,904)

(2,926)

34,364

99,547

367,821

155,420

เกินกำ�หนดชำ�ระ:
น้อยกว่า 3 เดือน

มากกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
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งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

กิจการอื่น
ยังไม่ครบกำ�หนดชำ�ระ

404,072

384,534

132,528

121,344

น้อยกว่า 3 เดือน

459,331

621,342

256,790

245,310

3 - 6 เดือน

497,663

349,595

130,536

61,313

6 - 12 เดือน

166,604

77,051

156,638

47,705

มากกว่า 12 เดือน

190,858

132,010

100,998

45,304

1,718,528

1,564,532

777,490

520,976

(292,972)

(171,424)

(178,040)

(61,810)

1,425,556

1,393,108

599,450

459,166

1,459,920

1,492,655

967,271

614,586

เกินกำ�หนดชำ�ระ:

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

สุทธิ

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทสำ�หรับลูกค้าทั่วไป มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วัน ถึง 120 วัน

8. สินค้าคงเหลือ
งบการเงินรวม

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

51,598

53,225

47,812

50,701

งานระหว่างทำ�

116,525

3,764

104,671

-

สินค้าสำ�เร็จรูป

237,747

216,225

140,158

127,827

596

23,590

-

23,491

406,466

296,804

292,641

202,019

หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ

(82,587)

(67,005)

(57,612)

(41,595)

สุทธิ

323,879

229,799

235,029

160,424

สินค้าระหว่างทาง
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9. เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและการร่วมค้า
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

1,210,351

1,082,914

1,597,670

2,051,179

เงินลงทุนเพิ่มขึ้น

-

-

16,110

-

รับคืนทุน

-

-

(231,570)

-

198,469

193,660

-

-

ค่าเผื่อการด้อยค่า

-

-

(92,000)

(453,509)

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย
สำ�หรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน

-

(157,897)

-

-

8,381

91,674

-

-

1,417,201

1,210,351

1,290,210

1,597,670

ณ วันที่ 1 มกราคม

ส่วนแบ่งกำ�ไรสุทธิจากเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย

การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

51.00

51.00

ร้อยละ

ร้อยละ

15 ล้านดอลลาร์
สิงคโปร์

2559

2558

15 ล้านดอลลาร์
สิงคโปร์

ทุนชำ�ระแล้ว

บริษัทไม่มีเงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณชน

บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จำ�กัด

การร่วมค้า

2558

2559

สัดส่วนความเป็น
เจ้าของ

138
138

138

ล้านบาท

2558

138

ล้านบาท

2559

ราคาทุน

งบการเงินรวม

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และเงินปันผลรับส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุด มีดังนี้

1,417

1,417

ล้านบาท

2559

1,210

1,210

ล้านบาท

2558

มูลค่าตาม
วิธีส่วนได้เสีย

-

-

ล้านบาท

2559

-

-

ล้านบาท

2558

เงินปันผลรับ

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัทย่อย

บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส
พีทีอี จำ�กัด

การร่วมค้า

51.00

51.00

-

-

15 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ 15 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์

30 ล้านรูปีอินเดีย
12,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ

138

16
1,699

138

1,914

2

33
211

33
98
2

1
21
971

1
21
971

399
118
157
1

100.00 100.00 20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
100.00 100.00 600,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 600,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
100.00 100.00
6.95 ล้านดอลลาร์
6.95 ล้านดอลลาร์
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
99.99 99.99
0.25 ล้านบาท
0.25 ล้านบาท
100.00 100.00
100 ล้านเยน
100 ล้านเยน
100.00 100.00
3.20 ล้านดอลลาร์
8.51 ล้านดอลลาร์
นิวซีแลนด์
นิวซีแลนด์
100.00 100.00 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

2558
399
157
1

2559

การด้อยค่า

-

(546)

-

-

(546)

-

-

(454)

-

-

(454)

-

138

16
1,153

2

33
98

1
21
425

399
157
1

138

1,460

2

33
211

1
21
517

399
118
157
1

-

2,144

347

30

-

100
1,561
36
70

-

438

-

4
28

36
75

120
175

ราคาทุน-สุทธิ
จากการด้อยค่า เงินปันผลสำ�หรับปี
2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
ราคาทุน

99.99 99.99
399 ล้านบาท
399 ล้านบาท
70.00
4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
100.00 100.00 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
100.00 100.00
100.00 100.00 20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล
แซทเทลไลท์ จำ�กัด
บริษัท ไอพีสตาร์ (อินเดีย) ไพรเวท จำ�กัด 100.00
บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จำ�กัด
100.00
รวม

บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำ�กัด
Spacecode LLC
บริษัท ไอพีสตาร์ จำ�กัด
บริษัท สตาร์ นิวเคลียส จำ�กัด
บริษัท ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
พีทีอี จำ�กัด
บริษัท ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส จำ�กัด
บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จำ�กัด
บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย
พีทีวาย จำ�กัด
บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำ�กัด
บริษัท ไอพีสตาร์ เจแปน จำ�กัด
บริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จำ�กัด

2559 2558
ร้อยละ ร้อยละ

ทุนชำ�ระแล้ว

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

รวม

อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จำ�กัด

บริษัท เชนนิงตัน

ปี 2558

รวม

อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จำ�กัด

บริษัท เชนนิงตัน

ปี 2559

ธันวาคม

31

ธันวาคม

31

วันที่
รายงาน

51.00

51.00

ร้อยละ

33,150

33,150

26,977

26,977

พันบาท

7,007,203

7,007,203

7,378,625

7,378,625

พันบาท

(76,803)

(76,803)

(248,448)

(248,448)

พันบาท

สัดส่วนความ สินทรัพย์ สินทรัพย์
หนี้สิน
เป็นเจ้าของ หมุนเวียน ไม่หมุนเวียน หมุนเวียน
พันบาท

สินทรัพย์
สุทธิ

(4,590,415) 2,373,135

(4,590,415) 2,373,135

(4,263,853) 2,893,301

(4,263,853) 2,893,301

พันบาท

หนี้สินไม่
หมุนเวียน

74

74

1

1

พันบาท

รายได้
รวม

379,725

379,725

389,156

389,156

พันบาท

กำ�ไรสุทธิ

(130,971)

(130,971)

165,196

165,196

พันบาท

248,754

248,754

554,352

554,352

พันบาท

กำ�ไร(ขาดทุน) กำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น เบ็ดเสร็จรวม

ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลทางการเงินการร่วมค้าที่รวมอยู่ในงบการเงินของการร่วมค้า ปรับปรุงด้วยการปรับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ และความแตกต่างของนโยบายการบัญชี การกระทบยอดรายการ
ระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุปดังกล่าวกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการในกิจการเหล่านี้

การร่วมค้า

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
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การเปลี่ ย นแปลงที่ ส� ำ คั ญ ของเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ยและ
การร่วมค้าส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังต่อไปนี้
บริษัทย่อย
1. การจัดตั้งบริษัท ไอพีสตาร์ (อินเดีย) ไพรเวท จ�ำกัด (“IPI”)
วันที่ 19 มกราคม 2559 บริษัทได้ดำ�เนินการจดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัท ไอพีสตาร์ (อินเดีย) ไพรเวท จำ�กัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน
30 ล้านรูปอี นิ เดีย แบ่งออกเป็นหุน้ สามัญจำ�นวน 30 ล้านหุน้ ๆ
ละ 1 รูปีอินเดีย ซึ่งได้ชำ�ระแล้วทั้งจำ�นวน โดยบริษัทมีสัดส่วน
ในการถือหุ้น 30 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100
2. การลดทุนของบริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จ�ำกัด (“IPN”)
เมือ่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของ IPN
ได้อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 8.51 ล้านดอลลาร์
นิวซีแลนด์ เป็น 3.20 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ IPN ได้จ่ายคืน
เงินลดทุน จำ�นวน 5.32 ล้านดอลลาร์นวิ ซีแลนด์ ให้แก่ผถู้ อื หุน้
ในเดือนมิถุนายน 2559

3. การจัดตั้งบริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จ�ำกัด (“TCGS”)
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 บริษัทได้ดำ�เนินการจดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จำ�กัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 50,000
ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ แบ่ ง ออกเป็ น หุ้ น สามั ญ จำ�นวน 50,000
หุ้นๆ ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งบริษัทมีสัดส่วนในการถือหุ้น
50,000 หุ้น หรือคิด
4. การเลิกกิจการของบริษัท Spacecode LLC (“SPACE”)
วันที่ 14 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการของบริษัทได้มีมติ
อนุมตั ใิ ห้ปดิ กิจการของบริษทั Spacecode LLC ซึง่ เป็นบริษทั
ย่อยของบริษัท และบริษัทฯดังกล่าวได้ชำ�ระเงินคืนทุนให้กับ
ผู้ถือหุ้นแล้ว และอยู่ระหว่างการจดทะเบียนเลิกกิจการ
ภาระผูกพัน
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาร่วมทุนระหว่างกลุ่มบริษัทและรัฐบาลของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุ่มบริษัทจะต้องโอน
หุ้นทั้งหมดใน LTC ให้แก่รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวโดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
อนุญาตให้ด�ำเนินการในปี 2589 (หมายเหตุ 31.2)

10. ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ�นาจควบคุม
ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทย่อย (บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ำกัด (มหาชน) (“CSL”)) แต่ละรายการของกลุ่มบริษัทที่มีส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมที่มีสาระส�ำคัญ ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน
บริษัท CSL
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2559

2558

พันบาท

พันบาท

ร้อยละของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม

57.93%

57.93%

สินทรัพย์หมุนเวียน

943,834

946,465

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

954,512

961,768

หนี้สินหมุนเวียน

(923,361)

(917,422)

หนี้สินไม่หมุนเวียน

(261,961)

(333,995)

สินทรัพย์สุทธิ

713,024

656,816

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม

411,566

380,494

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท CSL
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ร้อยละของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม

2559

2558

พันบาท

พันบาท

57.93%

57.93%

รายได้

2,917,862

2,963,844

กำ�ไร

305,905

315,097

-

(32,345)

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

305,905

282,752

กำ�ไรที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม

171,488

182,535

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม

171,488

16 3,798

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

11. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
งบการเงินรวม
ที่ดิน สิทธิ
การเช่าที่ดิน
และอาคาร
พันบาท

อุปกรณ์
พันบาท

รถยนต์และ
อุปกรณ์
สำ�นักงาน
พันบาท

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
พันบาท

รวม
พันบาท

667,043

6,439,118

1,303,264

4,085,310

12,494,735

22,999

242,075

90,267

932,860

1,288,201

9,593

8,082

17,222

(54,854)

(19,957)

(367)

(80,009)

(60,896)

-

(141,272)

ตัดจำ�หน่าย

(6,197)

(132,536)

(2,466)

(193)

(141,392)

การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

(5,247)

20,671

1,867

51

17,342

687,824

6,497,401

1,349,258

4,963,174

13,497,657

29,829

233,055

61,291

772,422

1,096,597

441

5,831,134

4,525

(5,693,983)

142,117

-

(63,374)

(63,276)

-

(126,650)

ตัดจำ�หน่าย

(2,833)

(65,538)

(2,875)

(49)

(71,295)

การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

(3,884)

(2,264)

(480)

(23)

(6,651)

711,377

12,430,414

1,348,443

41,541

14,531,775

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้น
โอน
จำ�หน่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
และ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
โอน
จำ�หน่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
ที่ดิน สิทธิ
การเช่าที่ดิน
และอาคาร
พันบาท

รถยนต์และ
อุปกรณ์
สำ�นักงาน
พันบาท

อุปกรณ์
พันบาท

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
พันบาท

รวม
พันบาท

ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

306,345

2,977,982

857,777

-

4,142,104

52,005

446,806

119,946

-

618,757

โอน

842

(3,166)

(74)

-

(2,398)

จำ�หน่าย

(324)

(79,521)

(60,642)

-

(140,487)

ตัดจำ�หน่าย

(5,367)

(150,898)

(2,246)

-

(158,511)

การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

(3,518)

9,423

453

-

6,358

349,983

3,200,626

915,214

-

4,465,823

52,495

601,871

118,914

-

773,280

โอน

-

148,724

(4,516)

-

144,208

จำ�หน่าย

-

(62,444)

(58,627)

-

(121,071)

ตัดจำ�หน่าย

(2,472)

(65,533)

(2,723)

-

(70,728)

การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

(3,678)

(2,685)

(534)

-

(6,897)

396,328

3,820,559

967,728

-

5,184,615

360,698

3,461,136

416,016

4,085,310

8,323,160

-

-

29,471

-

29,471

360,698

3,461,136

445,487

4,085,310

8,352,631

ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
1 มกราคม 2559
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

ที่ดิน สิทธิ
การเช่าที่ดิน
และอาคาร
พันบาท
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งบการเงินรวม
รถยนต์และ
อุปกรณ์
สำ�นักงาน
พันบาท

อุปกรณ์
พันบาท

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
พันบาท

รวม
พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
1 มกราคม 2559
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

337,841

3,296,775

388,911

4,963,174

8,986,701

-

-

45,133

-

45,133

337,841

3,296,775

434,044

4,963,174

9,031,834

315,049

8,609,855

346,914

41,541

9,313,359

-

-

33,801

-

33,801

315,049

8,609,855

380,715

41,541

9,347,160

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

ราคาทรัพย์สนิ ของกลุม่ บริษทั ก่อนหักค่าเสือ่ มราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึง่ ได้คดิ ค่าเสือ่ มราคาเต็มจ�ำนวนแล้ว แต่ยงั คงใช้งานจนถึง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจ�ำนวน 2,939.20 ล้านบาท (2558: 3,063.85 ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รถยนต์และ
สินทรัพย์
อุปกรณ์
ระหว่าง
อุปกรณ์
สำ�นักงาน
ก่อสร้าง
พันบาท
พันบาท
พันบาท

รวม
พันบาท

116,444

4,979,234

220,099

4,050,055

9,365,832

20,719

176,364

51,382

875,756

1,124,221

-

(19,977)

(9)

-

(19,986)

(367)

(70,138)

(20,835)

-

(91,340)

(5,657)

(82,005)

(693)

-

(88,355)

131,139

4,983,478

249,944

4,925,811

10,290,372

29,409

158,267

17,717

718,626

924,019

โอน

-

5,644,251

-

(5,644,437)

(186)

จำ�หน่าย

-

(101,183)

(44,948)

-

(146,131)

ตัดจำ�หน่าย

-

(10,855)

(659)

-

(11,514)

160,548

10,673,958

222,054

-

11,056,560

สิทธิการเช่า
ที่ดินและ
อาคาร
พันบาท
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้น
โอน
จำ�หน่าย
ตัดจำ�หน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิทธิการเช่า
ที่ดินและ
อาคาร
พันบาท

รถยนต์และ
อุปกรณ์
สำ�นักงาน
พันบาท

อุปกรณ์
พันบาท

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
พันบาท

รวม
พันบาท

ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

65,661

1,789,597

164,349

-

2,019,607

ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี

13,711

349,519

27,153

-

390,383

-

(2,413)

(7)

-

(2,420)

(324)

(63,203)

(20,701)

-

(84,228)

ตัดจำ�หน่าย

(5,134)

(100,367)

(674)

-

(106,175)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
และ 1 มกราคม 2559

73,914

1,973,133

170,120

-

2,217,167

ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี

18,982

497,437

26,189

-

542,608

โอน

-

(117)

-

-

(117)

จำ�หน่าย

-

(91,577)

(41,257)

-

(132,834)

ตัดจำ�หน่าย

-

(10,855)

(545)

-

(11,400)

92,896

2,368,021

154,507

-

2,615,424

50,783

3,189,637

30,939

4,050,055

7,321,414

-

-

24,811

-

24,811

50,783

3,189,637

55,750

4,050,055

7,346,225

โอน
จำ�หน่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิทธิการเช่า
ที่ดินและ
อาคาร
พันบาท

รถยนต์และ
อุปกรณ์
สำ�นักงาน
พันบาท

อุปกรณ์
พันบาท

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
พันบาท

รวม
พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
และ 1 มกราคม 2559
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท

57,225

3,010,345

39,999

4,925,811

8,033,380

-

-

39,825

-

39,825

57,225

3,010,345

79,824

4,925,811

8,073,205

67,652

8,305,937

37,322

-

8,410,911

-

-

30,225

-

30,225

67,652

8,305,937

67,547

-

8,441,136

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจ�ำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจ�ำนวน 1,574.97 ล้านบาท (2558: 1,491.49 ล้านบาท)
ต้นทุนการกู้ยืมซึ่งเกิดจากการกู้ยืมเพื่อสร้างสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจ�ำนวนเงิน 82.89 ล้านบาท
(2558: 134.09 ล้านบาท) ได้ถูกรวมอยู่ในต้นทุนการซื้อสินทรัพย์

ภาระผูกพันส�ำหรับรายจ่ายฝ่ายทุน
รายจ่ายฝ่ายทุนที่ถือเป็นภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
สกุลเงิน
โครงการไทยคม 8
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
รวมเป็นเงินบาททั้งสิ้น

ดอลลาร์สหรัฐฯ
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

หลักพัน

หลักพัน

หลักพัน

หลักพัน

-

18,554

-

18,554

22,325

1,778

-

-

22,325

674,413

-

672,635
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

12. สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนภายใต้สญ
ั ญาอนุญาตให้ดำ�เนินการ ค่าใช้จา่ ยรอตัดบัญชีและ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
งบการเงินรวม
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน
ภายใต้สัญญา
อนุญาตให้
ดำ�เนินงาน

ค่าใช้จ่าย
รอตัดบัญชี

พันบาท

พันบาท

ค่าความนิยม

สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน
อื่น

รวม
สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน

พันบาท

พันบาท

พันบาท

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

26,422,840

673,832

980,209

1,828,010

2,808,219

-

-

-

10,860

10,860

544

540

-

(29)

(29)

จำ�หน่าย

-

-

-

(958)

(958)

ตัดจำ�หน่าย

-

-

-

(5,299)

(5,299)

การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

-

-

(10,043)

11,456

1,413

26,423,384

674,372

970,166

1,844,040

2,814,206

-

-

-

9,411

9,411

(148,737)

-

-

6,503

6,503

-

-

-

(707)

(707)

(41,737)

(654,139)

-

(6,269)

(6,269)

-

-

(1,182)

(1,652)

(2,834)

26,232,910

20,233

968,984

1,851,326

2,820,310

เพิ่มขึ้น
โอน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
และ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
โอน
จำ�หน่าย
ตัดจำ�หน่าย
การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
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งบการเงินรวม
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน
ภายใต้สัญญา
อนุญาตให้
ดำ�เนินงาน

ค่าใช้จ่าย
รอตัดบัญชี

พันบาท

พันบาท

ค่าความนิยม

สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน
อื่น

รวม
สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน

พันบาท

พันบาท

พันบาท

ค่าตัดจำ�หน่ายและขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

13,173,499

629,468

825,930

1,015,471

1,841,401

ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี

2,022,698

25,039

-

135,551

135,551

ขาดทุนจากการด้อยค่า

-

-

-

1,781

1,781

โอน

-

212

-

(22)

(22)

จำ�หน่าย

-

-

-

(965)

(965)

ตัดจำ�หน่าย

-

-

-

(33)

(33)

การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

-

-

-

7,358

7,358

15,196,197

654,719

825,930

1,159,141

1,985,071

ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี

2,022,544

2,003

-

127,040

127,040

ขาดทุนจากการด้อยค่า

-

-

-

-

-

(148,842)

-

-

4,516

4,516

-

-

-

(705)

(705)

(41,737)

(654,139)

-

(5,745)

(5,745)

-

-

-

(639)

(639)

17,028,162

2,583

825,930

1,283,608

2,109,538

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

13,249,341

44,364

154,279

812,539

966,818

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
และ 1 มกราคม 2559

11,227,187

19,653

144,236

684,899

829,135

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

9,204,748

17,650

143,054

567,718

710,772

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
และ 1 มกราคม 2559

โอน
จำ�หน่าย
ตัดจำ�หน่าย
การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
ภายใต้สัญญาอนุญาต
ให้ดำ�เนินงาน
พันบาท

ค่าใช้จ่าย
รอตัดบัญชี
พันบาท

สินทรัพย์
ไม่มีตัวตนอื่น
พันบาท

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

26,232,261

674,316

1,421,530

-

-

2,062

544

-

-

-

-

(5,286)

26,232,805

674,316

1,418,306

-

-

1,523

105

-

-

จำ�หน่าย

-

-

(20)

ตัดจำ�หน่าย

-

(654,139)

(25)

26,232,910

20,177

1,419,784

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

12,982,920

629,625

806,269

ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี

2,022,698

25,023

96,131

-

-

(29)

15,005,618

654,648

902,371

2,022,544

2,018

95,112

จำ�หน่าย

-

-

(20)

ตัดจำ�หน่าย

-

(654,139)

(18)

17,028,162

2,527

997,445

เพิ่มขึ้น
โอน
ตัดจำ�หน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
และ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้น
โอน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ค่าตัดจำ�หน่ายและขาดทุนจากการด้อยค่า

ตัดจำ�หน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
และ 1 มกราคม 2559
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
และ 1 มกราคม 2559

13,249,341

44,691

615,261

11,227,187

19,668

515,935

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

9,204,748

17,650

422,339

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
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13. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีภายหลังจากการน�ำมาหักกลบกันตามความเหมาะสม ได้แสดงรวมไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

310,411

240,036

83,079

86,460

310,411

240,036

83,079

86,460

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรู้ได้ไม่เกินจ�ำนวนที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่
ว่าจะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีนั้น
บริษทั ย่อยมีรายการขาดทุนสะสมทางภาษีทยี่ งั ไม่ได้ใช้ยกไปเพือ่ หักกลบกับก�ำไรทางภาษีในอนาคตซึง่ ไม่รบั รูอ้ ยูใ่ นงบการเงินรวม ดังต่อไปนี้
2559

2558

พันบาท

พันบาท

ปีที่หมดอายุ
2559

-

24,369

2560

82,924

82,924

2561

34,652

34,652

2562

68,589

68,589

2563

45,717

45,717

2564

13,615

-

รวม

245,497

256,251
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้
งบการเงินรวม
บันทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได้ ใน
ณ วันที่
1 มกราคม
2559

กำ�ไรหรือ
ขาดทุน
(หมายเหตุ 27)

กำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ยอดขาดทุนยกไป

31,681

39,754

(11,378)

60,057

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

10,359

2,697

(50)

13,006

ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ

9,028

3,866

(15)

12,879

43,085

(6,389)

-

36,696

เงินรับล่วงหน้าค่าบริการจากลูกค้า

4,454

(16,323)

195

(11,674)

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

79,720

3,711

-

83,431

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

19,113

48,600

(1,105)

66,608

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

21,832

9,374

(424)

30,782

อื่นๆ

20,764

(3,568)

1,430

18,626

รวม

240,036

81,722

(11,347)

310,411

เงินมัดจำ�รับ

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
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งบการเงินรวม
ณ วันที่
1 มกราคม
2558
พันบาท

บันทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได้ ใน
กำ�ไรหรือ
ขาดทุน
กำ�ไรขาดทุน
(หมายเหตุ 27) เบ็ดเสร็จอื่น
พันบาท

พันบาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558
พันบาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ยอดขาดทุนยกไป

28,474

4,975

(1,768)

31,681

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

10,175

189

(5)

10,359

ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ

9,184

(150)

(6)

9,028

เงินมัดจำ�รับ

42,966

119

-

43,085

เงินรับล่วงหน้าค่าบริการจากลูกค้า

51,634

(45,065)

(2,115)

4,454

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

66,674

8,451

4,595

79,720

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

21,332

(1,688)

(531)

19,113

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

(20,503)

40,761

1,574

21,832

อื่นๆ

38,232

(17,303)

(165)

20,764

รวม

248,168

(9,711)

1,579

240,036

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได้ ใน
ณ วันที่
1 มกราคม
2559
พันบาท

กำ�ไรหรือ
ขาดทุน
(หมายเหตุ 27)
พันบาท

กำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
พันบาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
พันบาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ

8,319

3,203

-

11,522

เงินมัดจำ�รับ

43,085

(7,264)

-

35,821

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

41,770

(268)

-

41,502

อื่นๆ

(6,714)

682

266

(5,766)

รวม

86,460

(3,647)

266

83,079
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได้ ใน
ณ วันที่
1 มกราคม
2558

กำ�ไรหรือ
ขาดทุน
(หมายเหตุ 27)

กำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ยอดขาดทุนยกไป

23,900

(23,900)

-

-

8,647

(328)

-

8,319

เงินมัดจำ�รับ

42,966

119

-

43,085

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

39,814

5,446

(3,490)

41,770

อื่นๆ

5,902

(12,616)

-

(6,714)

รวม

121,229

(31,279)

(3,490)

86,460

ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ

14. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

340,319

623,564

336,032

619,009

เงินมัดจำ�การประเมินภาษี

229,661

235,358

229,661

235,358

เงินมัดจำ�อื่น

39,368

39,446

15,694

15,838

อื่นๆ

11,398

7,141

-

7,141

620,746

905,509

581,387

877,346

หัก ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

(62,219)

(38,929)

(62,219)

(38,929)

รวม

558,527

866,580

519,168

838,417

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
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15. หนีส้ นิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

ส่วนที่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

230,000

1,650,521

-

1,460,521

รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น

230,000

1,650,521

-

1,460,521

720,664

60,000

660,664

-

8,207

9,063

7,327

7,992

รวมส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

728,871

69,063

667,991

7,992

รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ยระยะสั้น

958,871

1,719,584

667,991

1,468,513

4,684,647

5,442,203

4,624,647

5,322,203

35,162

43,041

31,234

37,813

รวมเงินกู้ยืมระยะยาว

4,719,809

5,485,244

4,655,881

5,360,016

หุ้นกู้ระยะยาว

4,546,180

4,545,114

4,546,180

4,545,114

รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ยไม่หมุนเวียน

9,265,989

10,030,358

9,202,061

9,905,130

10,224,860

11,749,942

9,870,052

11,373,643

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอกอื่น

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอกอื่น

รวม

สุทธิ

หัก ต้นทุนในการออกหุ้นกู้

รวมหุ้นกู้

2.275

29 กันยายน 2557

2,275

2,275

ล้านบาท

หลักล้าน

2.275

จำ�นวนเงิน

จำ�นวนหน่วย

29 กันยายน 2557

วันที่จำ�หน่าย

ร้อยละ 4.68

ร้อยละ 4.28

(ต่อปี)

อัตราดอกเบี้ย

ทุก 6 เดือน

ทุก 6 เดือน

กำ�หนด
จ่ายชำ�ระ
ดอกเบี้ย

ครบกำ�หนดไถ่ถอนทั้งจำ�นวนใน
วันที่ 2 ตุลาคม 2564

ครบกำ�หนดไถ่ถอนทั้งจำ�นวนใน
วันที่ 2 ตุลาคม 2562

กำ�หนดชำ�ระคืนเงินต้น

4,546

(4)

4,550

2,275

2,275

ล้านบาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จ�ำนวน 2 ชุด วงเงิน 4,550 ล้านบาท มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้ระยะยาว
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บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
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การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

11,749,942

11,100,970

11,373,643

10,644,949

2,433,672

1,351,394

1,793,672

1,011,393

3,341

3,794,135

3,341

3,772,079

จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น

(3,854,193)

(657,306)

(3,254,193)

(277,306)

จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว

(72,076)

(4,038,022)

(10,585)

(3,976,243)

1,066

1,066

1,066

1,066

(36,892)

197,705

(36,892)

197,705

10,224,860

11,749,942

9,870,052

11,373,643

หมายเหตุ
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ราคาตามบัญชีต้นงวด - สุทธิ
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นสุทธิ
จากค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ค่าตัดจำ�หน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม
(กำ�ไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ

25

กลุ่มบริษัทต้องด�ำรงอัตราส่วนทางการเงินตามที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว
อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมของกลุ่มบริษัทมีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

- อัตราคงที่

4,819,549

4,597,219

4,584,741

4,590,919

- อัตราลอยตัว

5,405,311

7,152,723

5,285,311

6,782,724

10,224,860

11,749,942

9,870,052

11,373,643

- เงินกู้ยืม

3.39%

2.47%

3.43%

2.42%

- หุ้นกู้

4.48%

4.48%

4.48%

4.48%

เงินกู้ยืมทั้งสิ้น

รวม
อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

ระยะเวลาการครบก�ำหนดของเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิจากต้นทุนทางการเงิน มีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี

729,239

797,325

668,437

673,666

เกินกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

6,554,758

4,299,375

6,551,632

4,297,805

เกินกว่า 5 ปี

1,981,992

4,933,658

1,981,992

4,933,659

รวม

9,265,989

10,030,358

9,202,061

9,905,130

กลุม่ บริษทั ต้องด�ำรงอัตราส่วนทางการเงินตามทีก่ ำ� หนดไว้ในสัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาว และต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข รวมทัง้ การรักษาอัตราส่วน
ทางการเงินที่ก�ำหนดไว้ในข้อก�ำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

วงเงินกูย้ มื จากธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีวงเงินกู้ยืมที่ยังไม่ได้ใช้จากธนาคารในประเทศและต่างประเทศเป็นจ�ำนวน 5,959.42 ล้านบาท และ
90.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (2558: 5,106.94 ล้านบาท และ 90.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

16. เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ น่ื
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

เจ้าหนี้การค้า
9,413

11,906

46,349

64,053

- บุคคลหรือกิจการอื่นๆ

544,165

571,095

213,601

197,219

รวม

553,578

583,001

259,950

261,272

759,153

559,668

388,380

269,942

- อื่นๆ

93,337

83,189

24,187

50,222

รวม

852,490

642,857

412,567

320,164

1,406,068

1,225,858

672,517

581,436

- บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

4

เจ้าหนี้อื่น
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

229

17. หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

เงินมัดจำ�รับจากลูกค้าระยะสั้น

35,069

20,822

36,951

22,474

ภาษีอื่นๆ

43,968

89,596

40,564

50,428

อื่นๆ

2,310

2,124

4

17

รวม

81,347

112,542

77,519

72,919

18. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงินมีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน

429,770

404,260

207,512

208,848

ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงิน

429,770

404,260

207,512

208,848
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ

404,260

337,041

208,848

199,067

(32,362)

(2,962)

(155)

(2,153)

57,872

45,842

26,890

29,384

-

-

(28,071)

-

57,872

45,842

(1,181)

29,384

-

24,339

-

(17,450)

-

24,339

-

(17,450)

429,770

404,260

207,512

208,848

รับรู้ในกำ�ไรขาดทุน
ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย
กำ�ไรจากการลดขนาดโครงการจากการโอนพนักงาน
ไปยังบริษัทย่อย

รับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(กำ�ไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยที่รับรู้ในระหว่างปี
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก)
งบการเงินรวม

อัตราคิดลด
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

3.50

3.50

3.50

3.50

7.00-8.00

7.00-8.00

8.00

8.00

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล
ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้เป็นจ�ำนวนเงินดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

เพิ่มขึ้น

ลดลง

เพิ่มขึ้น

ลดลง

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

(52,884)

63,132

(25,613)

30,376

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

59,578

(51,164)

28,600

(24,738)

แม้ว่าการวิเคราะห์นี้ไม่ได้ค�ำนึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณ
การความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่างๆ

19. หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนอืน่
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

เงินมัดจำ�รับจากลูกค้าระยะยาว

215,575

263,388

207,074

256,225

อื่นๆ

146,665

152,889

131,387

136,652

รวม

362,240

416,277

338,461

392,877
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20. ทุนเรือนหุน้ และการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็นเกณฑ์
2559

2558

มูลค่าหุ้น
ต่อหุ้น
(บาท)

จำ�นวนหุ้น

จำ�นวนเงิน

จำ�นวนหุ้น

จำ�นวนเงิน

พันหุ้น

พันบาท

พันหุ้น

พันบาท

- หุ้นสามัญ

5

1,098,902

5,494,513

1,097,817

5,489,086

ออกหุ้นใหม่

5

1,075

5,371

1,085

5,427

5

1,099,977

5,499,884

1,098,902

5,494,513

5

1,095,938

5,479,688

1,095,938

5,479,688

5

56

282

-

-

5

1,095,994

5,479,970

1,095,938

5,479,688

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

- หุ้นสามัญ
หุ้นที่ออกและชำ�ระแล้ว
ณ วันที่ 1 มกราคม

- หุ้นสามัญ
การออกหุ้นสามัญโดยใช้
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

- หุ้นสามัญ

ผูถ้ อื หุน้ สามัญจะได้รบั สิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนหนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุน้ ในทีป่ ระชุม
ของบริษัท
การเพิ่มทุน
วันที่ 30 มีนาคม 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 1,074,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท
รวม 5,371,500 บาท เพือ่ รองรับการใช้สทิ ธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิซอื้ หุน้ สามัญ บริษทั ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมือ่ วันที่
16 พฤษภาคม 2559
วันที่ 26 มีนาคม 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 1,085,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท
รวม 5,426,500 บาท เพือ่ รองรับการใช้สทิ ธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิซอื้ หุน้ สามัญ บริษทั ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมือ่ วันที่
8 พฤษภาคม 2558

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
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การออกหุ้นสามัญโดยใช้ใบส�ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้
ใบสำ�คัญ
แสดงสิทธิ
ที่นำ�มาใช้
หน่วย
ESOP Grant I

158,157

รวม

158,157

ราคา
ใช้สิทธิ
ต่อหุ้น
บาท
23.266

จำ�นวนหุ้น
สามัญที่ออก
หุ้น

มูลค่าหุ้น
ต่อหุ้น
บาท

56,400

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
พันบาท
5

3,397

56,400

วันที่ได้จดทะเบียน
กับกระทรวง
พาณิชย์
23 มิถุนายน 2559

3,397

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
1. ข้อมูลโครงการ
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญออกให้ส�ำหรับกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทได้เสนอขายใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิซอื้ หุน้ สามัญโดยจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิซอื้ หุน้ สามัญของบริษทั ให้แก่พนักงานทีท่ ำ� งานเต็มเวลา (Full-time Employment)
ของบริษัทและบริษัทย่อยที่เข้าร่วมโครงการ Performance share plan (“โครงการ”) โดยข้อมูลส�ำคัญของใบส�ำคัญแสดงสิทธิซื้อ
หุ้นสามัญมีดังนี้
โครงการ 1

โครงการ 2

โครงการ 3

โครงการ 4

วันที่อนุมัติ:

28 มีนาคม 2556

27 มีนาคม 2557

26 มีนาคม 2558

30 มีนาคม 2559

จำ�นวนหน่วยที่เสนอขาย:

682,000 หน่วย

1,197,700 หน่วย

1,085,300 หน่วย

1,074,300 หน่วย

ราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น:

23.266 บาท/หุ้น

38.265 บาท/หุ้น

37.626 บาท/หุ้น

25.918 บาท/หุ้น

682,000 หุ้น

1,197,700 หุ้น

1,085,300 หุ้น

1,074,300 หุ้น

จำ�นวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ:
อายุของโครงการ:

5 ปี นับจากวันที่มีการเสนอขายใบสำ�คัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งแรก

ราคาเสนอขายต่อหุ้น:

หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)

อัตราการใช้สิทธิ:

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
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การเปลี่ยนแปลงใบส�ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญแสดงได้ดังนี้
1 มกราคม
2559

ออกให้
ระหว่างงวด

รับคืน
ระหว่างงวด

ใช้สิทธ
ระหว่างงวด

31 ธันวาคม
2559

พันหน่วย

พันหน่วย

พันหน่วย

พันหน่วย

พันหน่วย

ESOP - Grant I
กรรมการ

77

-

(45)

(11)

21

พนักงาน

437

-

(275)

(45)

117

รวม

514

-

(320)

(56)

138

กรรมการ

115

-

-

-

115

พนักงาน

860

-

(106)

-

754

รวม

975

-

(106)

-

869

กรรมการ

89

-

-

-

89

พนักงาน

691

-

(89)

-

602

รวม

780

-

(89)

-

691

กรรมการ

-

155

-

-

155

พนักงาน

-

741

-

-

741

รวม

-

896

-

-

896

2,269

896

(515)

(56)

2,594

ESOP - Grant II

ESOP - Grant III

ESOP - Grant IV

รวมทั้งสิ้น
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2. การวัดมูลค่ายุติธรรม
บริษทั วัดมูลค่าของรายจ่ายโครงการ โดยอ้างอิงกับมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารทุนทีอ่ อกให้ ณ วันทีใ่ ห้สทิ ธิโดยใช้ Monte Carlo Simulation
techniques โดยมีข้อสมมติฐานที่ส�ำคัญดังนี้
โครงการ 1

โครงการ 2

โครงการ 3

โครงการ 4

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ให้สิทธิ

35.037 บาท

27.864 บาท

20.424 บาท

12.475 บาท

ราคาหุ้น ณ วันที่ให้สิทธิ

35.750 บาท

40.500 บาท

36.500 บาท

27.000 บาท

ราคาใช้สิทธิ

23.266 บาท

38.265 บาท

37.626 บาท

25.918 บาท

55.392%

41.562%

39.894%

36.534%

เงินปันผลที่คาดหวัง

1.119%

1.111%

1.781%

2.407%

อัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ยง

3.074%

3.082%

2.340%

1.721%

ความผันผวนที่คาดหวัง

รายการกระทบยอดทุนส�ำรองอืน่ - การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็นเกณฑ์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 1 มกราคม

2559

2558

พันบาท

พันบาท

17,237

9,298

ค่าใช้จ่ายรวมที่รับรู้ระหว่างงวดในงบกำ�ไรขาดทุน

7,963

11,323

ลดลงในระหว่างงวด

(3,679)

(3,384)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

21,521

17,237

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้
บริษัทต้องน�ำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนส�ำรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะน�ำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้
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21. สำ�รอง

22. ส่วนงานดำ�เนินงาน

ส�ำรองประกอบด้วย

กลุ่มบริษัทนำ�เสนอข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงานโดย
แสดงส่วนงานธุรกิจและส่วนงานภูมิศาสตร์ เป็นรูปแบบหลักใน
การรายงาน โดยพิจารณาจากโครงสร้างการบริหารและการรายงาน
ทางการเงินภายในของกลุม่ บริษทั เป็นเกณฑ์ในการกำ�หนดส่วนงาน

การจัดสรรกำ�ไร และ/หรือ กำ�ไรสะสม
สำ�รองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535
มาตรา 116 บริษทั จะต้องจัดสรรทุนสำ�รอง (“สำ�รองตามกฎหมาย”)
อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหลังจากหักขาดทุนสะสม
ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำ�รองดังกล่าวมีจำ�นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน เงินสำ�รองนี้จะนำ�ไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

ส่วนงานธุรกิจ

องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผูถ้ อื หุน้

ส่วนงาน 2 การขายและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอินเทอร์เน็ต
และสื่อ

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลต่ า งจากการแปลงค่ า งบการเงิ น แสดงในส่ ว นของเจ้ า ของ
ประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงินของหน่วย
งานในต่างประเทศ
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
เผื่อขาย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อ
ขา ยแสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลรวมการเปลีย่ นแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจนกระทั่งมีการตัดรายการ
หรือเกิดการด้อยค่า

กลุ่มบริษัทเสนอส่วนงานธุรกิจที่สำ�คัญ ดังนี้
ส่วนงาน 1 บริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ดาวเทียม

ส่วนงาน 3 การขายและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโทรศัพท์
ส่วนงานภูมิศาสตร์
ในการนำ�เสนอการจำ�แนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายได้ตามส่วนงาน
แยกตามเขตภูมิศาสตร์โดยกำ�หนดจากสถานที่ตั้งของลูกค้า
ส่วนงานในประเทศไทยมีขอบเขตการดำ�เนินงานหลักเกี่ยวกับ
การบริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจดาวเทียม
ธุ ร กิ จ อิ น เทอร์ เ น็ ต และสื่ อ และบริ ก ารจั ด พิ ม พ์ แ ละโฆษณา
ในสมุ ด รายนามผู้ ใ ช้ โ ทรศั พ ท์ ฉ บั บ ธุ ร กิ จ ส่ ว นงานในประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีขอบเขตการดำ�เนินงาน
หลักเกี่ยวกับการขายและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโทรศัพท์
การบริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดาวเทียม
ส่วนงานในประเทศออสเตรเลีย ประเทศจีน ประเทศอินเดีย ประเทศ
ญี่ปุ่น และประเทศพม่า มีขอบเขตการดำ�เนินงานหลักเกี่ยวกับ
การขายและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจดาวเทียม
กลุ่มบริษัทเสนอส่วนงานภูมิศาสตร์ที่สำ�คัญ ดังนี้
ส่วนงาน 1
ส่วนงาน 2
ส่วนงาน 3
ส่วนงาน 4
ส่วนงาน 5
ส่วนงาน 6
ส่วนงาน 7

ประเทศไทย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศจีน
ประเทศอินเดีย
ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศพม่า
ประเทศอื่นๆ

2,131
(348)
(171)
1,612

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม

กำ�ไรสุทธิ

2,136

กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน

1

(2,225)

-

(7,354)

198

-

(359)

9

15

-

63

-

-

11,517

ล้านบาท

2559

ต้นทุนทางการเงิน

194

7

-

84

-

-

(77)

ล้านบาท

2558

2,490

198

-

-

-

194

-

(82)

ล้านบาท

2559

กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

437

-

-

-

198

-

-

ล้านบาท

2558

2,122

(183)

(458)

2,763

(306)

3,069

(595)

489

3,175

(2,118)

(1)

(7,354)

194

1

12,453

ล้านบาท

2558

งบการเงินรวม

152

420

(720)

-

(2,115)

-

-

-

ล้านบาท

2559

ตัดรายการระหว่าง
ส่วนงาน

กำ�ไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ

2,543

(746)

-

(2,019)

-

-

3,272

ล้านบาท

2558

บริการระบบโทรศัพท์

202

1,509

ผลการดำ�เนินงานตามส่วนงาน

(1,413)

(1)

(5,302)

-

1

3,185

ล้านบาท

2559

บริการอินเตอร์เน็ต
และสื่อ

รายได้อื่น

(1,486)

-

ค่าใช้จ่ายตามส่วนงาน

ต้นทุนค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำ�เนินการ

(5,419)

-

ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

ต้นทุนขายและบริการตามส่วนงาน

-

9,258

ล้านบาท

ล้านบาท
8,414

2558

2559

รายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำ�เนินการ

รายได้

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

บริการธุรกิจดาวเทียม

รายได้และผลการด�ำเนินงานจากส่วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้
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28,533
2,331
-

27,756
2,164
-

สินทรัพย์จำ�แนกตามส่วนงาน

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

11,374

9,870

เงินกู้ยืม

รวมหนี้สิน

2,803

2,834

หนี้สินจำ�แนกตามส่วนงาน

รวมสินทรัพย์

เงินลงทุนในการร่วมค้า

355

940

-

-

2,143

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

384

1,009

-

-

2,157

ล้านบาท

2558

2559

2558

2559

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

บริการอินเตอร์เน็ต
และสื่อ

บริการธุรกิจดาวเทียม

-

-

1,417

-

-

ล้านบาท

2559

-

-

1,210

-

-

ล้านบาท

2558

บริการระบบโทรศัพท์

-

(80)

-

-

(640)

ล้านบาท

2559

(8)

(81)

-

-

(639)

ล้านบาท

2558

ตัดรายการระหว่าง
ส่วนงาน

13,919

10,225

3,694

32,840

1,417

2,164

29,259

ล้านบาท

2559

15,481

11,750

3,731

33,592

1,210

2,331

30,051

ล้านบาท

2558

งบการเงินรวม
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รายได้จากส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้
2559

2558

พันบาท

พันบาท

รายได้จากส่วนงาน
ประเทศไทย

7,203,542

7,875,557

ประเทศออสเตรเลีย

1,082,362

1,269,932

ประเทศจีน

298,854

316,591

ประเทศอินเดีย

706,017

548,255

ประเทศญี่ปุ่น

631,047

640,596

ประเทศพม่า

529,294

626,621

ประเทศอื่นๆ

1,065,514

1,175,538

11,516,630

12,453,090

รวม

ข้อมูลเกีย่ วกับลูกค้ารายใหญ่ของกลุม่ กิจการ
ส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษัทไม่มีรายการกับลูกค้าภายนอกกิจการ รายใดรายหนึ่งที่มีมูลค่าตั้งแต่
ร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนตามส่วนงานภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้
2559

2558

พันบาท

พันบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ประเทศไทย

19,458,766

21,558,796

189,224

183,583

ประเทศจีน

11,453

18,243

ประเทศอินเดีย

24,636

19,076

ประเทศญี่ปุ่น

32,203

48,486

ประเทศพม่า

106

178

ประเทศอื่นๆ

3,685,616

3,518,242

23,402,004

25,346,604

ประเทศออสเตรเลีย

รวม

รายงานประจำ�ปี 2559
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23. รายได้จากการขายและการให้บริการ
งบการเงินรวม

รายได้จากการขาย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

911,022

1,227,772

205,667

377,287

รายได้จากการให้บริการ

10,605,608

11,225,318

6,871,090

7,276,512

รวม

11,516,630

12,453,090

7,076,757

7,653,799

24. รายได้อน่ื
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กำ�ไร(ขาดทุน)จากการจำ�หน่ายเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

(11,257)

335,334

-

-

-

-

2,143,545

437,859

-

-

150,128

158,677

141,570

78,221

132,675

68,638

กำ�ไรจากการจำ�หน่ายอุปกรณ์

10,132

3,464

17,750

7,463

อื่นๆ

61,582

72,087

30,716

17,265

รวม

202,027

489,106

2,474,814

689,902

รายได้เงินปันผล
รายได้ค่าที่ปรึกษาและบริหาร
รายได้ดอกเบี้ย

9

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
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25. ค่าใช้จา่ ยตามลักษณะ
งบการเงินได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิดเผยตามข้อก�ำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับต่างๆ ดังนี้
งบการเงินรวม

ค่าเสื่อมราคาของอาคาร และอุปกรณ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

773,280

618,757

542,608

390,383

2,022,544

2,183,288

2,022,544

2,143,852

1,066

1,066

1,066

1,066

1,619,308

1,730,894

767,788

930,032

ค่าตัดจำ�หน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้
สัญญาอนุญาตให้ดำ�เนินการ ค่าใช้จ่าย
รอตัดบัญชีและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ค่าตัดจำ�หน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม
ค่าใช้จ่ายพนักงาน

26. เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ
กลุม่ บริษทั ได้จดั ตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพส�ำหรับพนักงานของกลุม่ บริษทั บนพืน้ ฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน
โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ถึงอัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 ถึง
อัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพนีไ้ ด้จดทะเบียนเป็นกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพตามข้อก�ำหนดของกระทรวง
การคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

27. ภาษีเงินได้
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

(429,331)

(448,570)

(287,946)

(229,421)

81,722

(9,711)

(3,647)

(31,279)

(347,609)

(458,281)

(291,593)

(260,700)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว
รวม

13
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รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง
งบการเงินรวม
2559
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
กำ�ไรสำ�หรับปี

2558
อัตราภาษี
(ร้อยละ)

พันบาท

พันบาท

1,783,261

2,304,682

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รวม

347,609

458,281

กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้รวม

2,130,870

2,762,963

จำ�นวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้

20

(426,174)

20

(552,593)

ผลกระทบจากความแตกต่างของอัตราภาษีสำ�หรับ
กิจการในต่างประเทศ

120,801

77,188

รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี

-

713

7,333

(98)

(32,970)

19,359

(5,652)

(1,754)

(10,947)

(1,096)

ผลกระทบจากรายได้ที่รับรู้ต่างงวด
กันระหว่างบัญชีและภาษี
ผลกระทบจากค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษีได้
ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี
อื่นๆ
รวม

16

(347,609)

17

(458,281)

รายงานประจำ�ปี 2559
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
กำ�ไรสำ�หรับปี

2558
พันบาท

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

พันบาท

3,027,738

794,055

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รวม

291,593

260,700

กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้รวม

3,319,331

1,054,755

จำ�นวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้

20

รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี
ผลกระทบจากรายได้ที่รับรู้ต่างงวดกันระหว่างบัญชีและภาษี

(663,866)

20

(210,951)

428,709

87,572

7,294

(119)

(76,831)

(137,202)

13,101

-

ผลกระทบจากค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษีได้และค่าใช้จ่าย
ที่รับรู้ต่างงวดกันระหว่างบัญชีและภาษี
อื่นๆ
รวม

9

(291,593)

25

(260,700)

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 577 พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ของก�ำไรสุทธิส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558
พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 42 พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 ให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลเหลืออัตรา
ร้อยละ 20 ของก�ำไรสุทธิส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
บริษัทใช้อัตราภาษีเงินได้ที่ลดลงเหลือร้อยละ 20 ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
และ 2558
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28. กำ�ไรต่อหุน้
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ค�ำนวณจากก�ำไรส�ำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท
และจ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายแล้วระหว่างปีในแต่ละปีโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก แสดงการค�ำนวณดังนี้
งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2559

2558

(พันบาท/พันหุ้น)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
กำ�ไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน)

1,611,773

2,122,147

3,027,738

794,055

จำ�นวนหุ้นสามัญที่ออกจำ�หน่ายแล้ว

1,095,994

1,095,938

1,095,994

1,095,938

1.47

1.94

2.76

0.72

กำ�ไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท)
กำ�ไรต่อหุ้นปรับลด

ก�ำไรต่อหุ้นปรับลดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ค�ำนวณจากก�ำไรส�ำหรับปีที่เป็นส่วนของ ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและ
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายแล้วระหว่างปีหลังจากที่ได้ปรับปรุงผลกระทบของ หุ้นปรับลดดังนี้
งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2559

2558

(พันบาท/พันหุ้น)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
กำ�ไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท (ปรับลด)

1,611,773

2,122,147

3,027,738

794,055

จำ�นวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก (ขั้นพื้นฐาน)

1,095,994

1,095,938

1,095,994

1,095,938

(22)

160

(22)

160

1,095,972

1,096,098

1,095,972

1,096,098

1.47

1.94

2.76

0.72

ผลกระทบจากการออกสิทธิที่จะเลือกซื้อหุ้น
จำ�นวนหุ้นสามัญ โดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก (ปรับลด)

กำ�ไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท)
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29. เงินปันผล
ในการประชุ ม สามั ญ ประจ� ำ ปี ข องผู ้ ถื อ หุ ้ น ของบริ ษั ท เมื่ อ วั น ที่
30 มี น าคม 2559 ผู ้ ถื อ หุ ้ น มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารจั ด สรรก� ำ ไรเป็ น
เงิ น ปั น ผลในอั ต ราหุ ้ น ละ 0.65 บาท เป็ น จ� ำ นวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น
712 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2559
ในการประชุ ม สามั ญ ประจ� ำ ปี ข องผู ้ ถื อ หุ ้ น ของบริ ษั ท เมื่ อ วั น ที่
26 มี น าคม 2558 ผู ้ ถื อ หุ ้ น มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารจั ด สรรก� ำ ไรเป็ น
เงิ น ปั น ผลในอั ต ราหุ ้ น ละ 0.65 บาท เป็ น จ� ำ นวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น
712 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อ
วันที่ 23 เมษายน 2558

30. เครือ่ งมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน
กลุ่มบริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินที่ส�ำคัญได้แก่
ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ และความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
กลุ่มบริษัทได้กู้ยืมเงินส�ำหรับรายจ่ายฝ่ายทุน ซึ่งต้องจ่ายอัตรา
ดอกเบี้ยทั้งแบบคงที่และแบบลอยตัว รวมทั้งมีรายการขาย และ
รายการซื้อที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นฝ่ายบริหารของกลุ่ม
บริษัทจึงท�ำรายการตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจ
เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน
ดังกล่าว
กลุ่มบริษัทใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อลดความไม่แน่นอนของกระแส
เงินสดในอนาคตที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
และ อัตราแลกเปลี่ยน และเพื่อช่วยในการบริหารสภาพคล่อง
ของเงินสด กลยุทธ์ที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงได้แก่ ความ
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เสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยได้ป้องกันโดยการท�ำสัญญาแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยกับธนาคารที่ให้กู้ยืม ส่วนความเสี่ยงจากอัตราแลก
เปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นจากการขายในอนาคตได้ป้องกันโดยการท�ำ
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสิทธิในการซื้อขาย
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนในอนาคตของรายการขาย รายการซื้อและการกู้ยืม
การตั ด สิ น ใจที่ จ ะรั บ ระดั บ ความเสี่ ย งขึ้ น อยู ่ กั บ นโยบายของ
กลุ่มบริษัท ซึ่งก�ำหนดระดับความเสี่ยงที่สามารถรองรับได้ตาม
ประเภทของรายการและคู่ค้า
กลุ่มบริษัทไม่อนุญาตให้มีการใช้เครื่องมือทางการเงินที่มีลักษณะ
เป็นทางการค้าเพือ่ เก็งก�ำไร การท�ำตราสารอนุพนั ธ์ทกุ ประเภทต้อง
ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารก่อนท�ำสัญญา
ผูบ้ ริหารฝ่ายการเงินมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการบริหารความเสีย่ งจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย รายงาน
ผู้บริหารประกอบด้วย รายละเอียดของต้นทุน และราคาตลาด
ของเครื่องมือทางการเงินทั้งหมด รวมถึงสัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
และอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงค้างอยู่ นอกจากนี้ยังได้มีการวิเคราะห์
เปรียบเทียบความเสีย่ งทีม่ อี ยูก่ บั ระดับความเสีย่ งทีผ่ บู้ ริหารก�ำหนด
ให้เป็นระดับความเสี่ยงที่สามารถรับได้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงใน
เรื่องเงินลงทุนโดยมีการก�ำหนดนโยบายในการลงทุนระยะสั้น
การบริหารจัดการทุน
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการบริ ห ารจั ด การทุ น ของบริ ษั ท เพื่ อ สร้ า งผล
ตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วน
ได้เสียอื่น ตลอดจนเพื่อดำ�รงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม
เพื่อให้มีความสอดคล้องและสามารถสนับสนุนแผนการบริหาร
เงินลงทุนหรือโอกาสในการลงทุนต่างๆ อันจะเป็นการสร้างมูลค่า
และเสริมความมั่นคงทางการเงินให้กับกลุ่มบริษัท
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้าและการขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อันเป็นผล มาจากการมีสินทรัพย์
และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้
งบการเงินรวม
2559
เงินตรา
ต่างประเทศ
หลักล้าน

2558
เงินตรา
ต่างประเทศ
หลักล้าน

เงินบาท
หลักล้าน

เงินบาท
หลักล้าน

สินทรัพย์
ดอลลาร์สหรัฐฯ
อินเดียรูปี
ดอลลาร์นิวซีแลนด์

91.46

3,261.01

85.79

3,082.04

448.23

222.28

448.39

227.87

0.10

2.44

1.76

43.45

รวม

3,485.73

3,353.36

หนี้สิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ

161.84

5,826.80

207.72

7,530.70

ดอลลาร์สิงคโปร์

-

-

0.05

1.32

235.38

130.82

239.65

138.40

0.32

8.09

1.91

47.29

อินเดียรูปี
ดอลลาร์นิวซีแลนด์
รวม

5,965.71

7,717.71

สินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นเงินฝากธนาคารและลูกหนี้การค้า ส่วนหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้
การค้า เจ้าหนี้ - อาคารและอุปกรณ์ และเงินกู้ยืม
เสี่ยงทางด้านสินเชื่อ
พอต่อการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท รวมทั้งจัดหาวงเงินสินเชื่อ
ระยะสั้นจากธนาคารต่างๆ เพื่อสำ�รองในกรณีที่มีความจำ�เป็นและ
ความเสี่ ย งด้ า นการให้ สิ น เชื่ อ ของกลุ่ ม บริ ษั ท มี ลั ก ษณะที่ ไ ม่ มี
เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด
การกระจุกตัวอย่างมีนัยสำ�คัญ กลุ่มบริษัทมีนโยบายที่จะทำ�ให้
แน่ ใ จได้ ว่า กลุ่ มบริ ษั ท จะขายสินค้าและให้บริก ารแก่ลูกค้ า ที่ มี
การกำ�หนดมูลค่ายุติธรรม
ประวัตสิ นิ เชือ่ ทีอ่ ยูใ่ นระดับทีม่ คี วามเหมาะสม คูส่ ญ
ั ญาในอนุพนั ธ์
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม หมายถึ ง จำ�นวนเงิ น ที่ ผู้ ซื้ อ และผู้ ข ายตกลง
ทางการเงินและรายการเงินสดเป็นสถาบันการเงินทีม่ คี ณ
ุ ภาพและ
แลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือชำ�ระหนี้สินกัน ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมี
มีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง
ความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน และสามารถต่อรอง
ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง
ราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผูท้ ไี่ ม่มคี วามเกีย่ วข้องกัน
กลุ่มบริษัท มีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดย
การรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสดให้เพียง

ราคาตามบัญชีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน
ชั่วคราว ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินให้กู้ยืม
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ระยะสัน้ และเงินทดรองแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน เจ้าหนีก้ ารค้า เจ้าหนี้ - อาคารและอุปกรณ์ เจ้าหนีก้ จิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน และเงินกูย้ มื ระยะสัน้
มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากมีระยะเวลาครบกำ�หนดที่สั้น
มูลค่ายุติธรรมของหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยพร้อมทั้งมูลค่าตามบัญชีที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิน มีดังนี้

มูลค่าตามบัญชี
พันบาท

งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3
พันบาท
พันบาท

ระดับ 1
พันบาท

รวม
พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมุนเวียน
ตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย

604,156

-

604,156

-

604,156

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า

18,186

-

-

18,186

18,186

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

230,000

-

-

230,000

230,000

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ภายในหนึ่งปี

728,871

-

-

728,871

728,871

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้า

2,145,947

-

-

2,153,803

2,153,803

เงินกู้ยืมระยะยาว

4,719,809

-

-

4,758,095

4,758,095

หุ้นกู้

4,546,180

-

4,850,600

-

4,850,600

ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย

35,932

35,932

-

-

35,932

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า

168,521

-

-

168,521

168,521

1,650,521

-

-

1,650,521

1,650,521

69,063

-

-

69,063

69,063

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้า

2,161,864

-

-

1,832,930

1,832,930

เงินกู้ยืมระยะยาว

5,485,244

-

-

5,457,992

5,457,992

หุ้นกู้

4,545,114

-

4,693,457

-

4,693,457

ไม่หมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ภายในหนึ่งปี

ไม่หมุนเวียน
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่าตามบัญชี

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมุนเวียน
ตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย

703,027

-

703,027

-

703,027

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ภายในหนึ่งปี

18,186

-

-

18,186

18,186

667,991

-

-

667,991

667,991

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้า

2,145,947

-

-

2,153,803

2,153,803

เงินกู้ยืมระยะยาว

4,655,881

-

-

4,693,779

4,693,779

หุ้นกู้

4,546,180

-

4,850,600

-

4,850,600

168,521

-

-

168,521

168,521

1,460,521

-

-

1,460,521

1,460,521

1,126,768

-

-

1,126,768

1,126,768

7,992

-

-

7,992

7,992

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้า

2,161,864

-

-

1,832,930

1,832,930

เงินกู้ยืมระยะยาว

5,360,016

-

-

5,331,969

5,331,969

หุ้นกู้

4,545,114

-

4,693,457

-

4,693,457

ไม่หมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมุนเวียน
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ภายในหนึ่งปี

ไม่หมุนเวียน
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ลำ�ดับขัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรม
ตารางข้างต้นวิเคราะห์การวัดมูลค่ายุตธิ รรมทีเ่ กิดขึน้ ประจำ�สำ�หรับ
สินทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภท
อยู่ในระดับที่ต่างกันของลำ�ดับชั้นมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ใน
การประเมินมูลค่า นิยามของระดับต่างๆ มีดังนี้

• 	

ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ใน
ตลาดทีม่ สี ภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ อย่างเดียวกัน
ซึง่ กลุม่ บริษทั /บริษทั สามารถเข้าถึงตลาดนัน้ ณ วันทีว่ ดั มูลค่า

• 	

ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
โดยทางอ้อมส�ำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจาก
ราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1

• 	

ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลทีไ่ ม่สามารถสังเกตได้สำ� หรับสินทรัพย์
นั้นหรือหนี้สินนั้น

กลุ่มบริษัทพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 สำ�หรับหุ้นกู้โดยอ้างอิง
ราคาซื้อขาย ณ วันที่รายงานจากสมาคมตลาด ตราสารหนี้ไทย
บริษัทพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 3 สำ�หรับเงินกู้ยืมคำ�นวณโดย
ใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดรับ โดยใช้อัตราดอกเบี้ยส่วนเพิ่มของเงิน
กู้ยืมของกลุ่มบริษัทที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

31. ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการทีไ่ ม่
เกีย่ วข้องกัน
31.1 สัญญาดำ�เนินกิจการดาวเทียมสือ่ สารภายในประเทศ

บริษัทได้รับสิทธิจากกระทรวงคมนาคมให้ดำ�เนินการโครงการ
ดาวเทียมสื่อสารโดยให้บริษัทมีสิทธิในการบริหารกิจการและการ
ให้บริการวงจรดาวเทียมเพือ่ การสือ่ สารทัง้ ภายในและต่างประเทศ
และมีสิทธิเก็บค่าใช้วงจรดาวเทียมจากผู้ใช้วงจรดาวเทียมเป็น
ระยะเวลา 30 ปี ตามสัญญาลงวันที่ 11 กันยายน 2534 ซึ่งได้มี
การแก้ไขลงวันที่ 22 มีนาคม 2535 ซึ่งปัจจุบันสัญญาดังกล่าว
อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(“MDE”) (เดิมชื่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(“MICT”))
ภายใต้สัญญาดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะต้องจ่ายผลประโยชน์
ตอบแทนแก่ MDE ในอัตราร้อยละของรายได้ค่าบริการที่บริษัท
ได้รับหรืออย่างน้อยเท่ากับเงินขั้นต่ำ�ที่ระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่
มูลค่าใดจะสูงกว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ต้นทุนค่าอนุญาตให้
ดำ�เนินการขั้นต่ำ�คงเหลือ 405 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558: 479
ล้านบาท) นอกจากนี้ภายใต้สัญญาดังกล่าวข้างต้น บริษัทยอมให้

ดาวเทียมทุกดวงและสถานีควบคุมดาวเทียมรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ
ที่จัดตั้งขึ้นตามสัญญาฉบับนี้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ MDE เมื่อได้
ดำ�เนินการก่อสร้างและติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

31.2 สัญญาร่วมทุน
บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำ�กัด (“LTC”) ได้ก่อตั้งขึ้น
ตามสัญญาร่วมทุน ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2539 ระหว่างรัฐบาลของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) และบริษัท
อินทัช โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน) (เดิมชื่อบริษัท ชินวัตรคอมพิวเตอร์
แอนด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำ�กัด (มหาชน)) ภายใต้สัญญาอนุญาต
ให้ดำ�เนินการดังกล่าว LTC ได้รับสิทธิในการให้บริการทางด้าน
โทรคมนาคมใน สปป. ลาว เป็นระยะเวลา 25 ปี และได้รับสิทธิใน
การให้บริการทางด้านโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการ
โทรศัพท์ระหว่างประเทศ อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ติดตามตัว
ปัจจุบัน บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จำ�กัด (“SHEN”)
ซึ่งเป็นการร่วมค้าของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 49 ของ
ทุนจดทะเบียนของ LTC ตามสัญญาร่วมทุนดังกล่าวเมื่อสิ้นสุดปี
ที่ 20 ของสัญญาร่วมทุน (ปี 2559) รัฐบาลของ สปป. ลาว มีสิทธิ
ในการพิจารณาการซือ้ หุน้ ทัง้ หมดของ LTC ทีก่ ลุม่ บริษทั ถืออยูด่ ว้ ย
ราคาตลาด และเมื่อสิ้นสุดปีที่ 23 ของสัญญาร่วมทุน (ปี 2562)
หากกลุ่มบริษัทมีความประสงค์ในการดำ�เนินกิจการตามสัญญา
ร่วมทุนต่อไป กลุ่มบริษัทมีสิทธิในการยื่นขอต่ออายุสัญญา โดย
การยื่นความประสงค์ขอขยายระยะเวลาของสัญญาต่อรัฐบาล
ของ สปป. ลาว แต่อย่างไรก็ตามหากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่มีการ
ตกลงกันเพื่อต่อสัญญาตามเงื่อนไขข้างต้น เมื่อครบกำ�หนด 25 ปี
(ปี 2564) กลุ่มบริษัทจะต้องโอนหุ้นของ LTC ที่ถืออยู่ทั้งหมดให้แก่
รัฐบาลของ สปป. ลาว โดยไม่คิดค่าตอบแทน (หมายเหตุ 9) ตาม
ข้อตกลงเบื้องต้นของสัญญาร่วมทุน LTC ต้องลงทุนในโครงการ
ที่ได้รับสิทธิตามที่ระบุในสัญญาร่วมทุนข้างต้นในประเทศลาว
เป็นจำ�นวนเงินไม่ตำ�่ กว่า 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในระยะ
เวลา 25 ปี
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 SHEN และรัฐบาลของ สปป. ลาว ได้
ลงนามอย่างเป็นทางการในข้อตกลงในการขยายเวลาของสัญญา
ร่วมทุนและสัญญาอนุญาตให้ดำ�เนินการในการให้บริการทาง
ด้านโทรคมนาคมใน สปป. ลาว ซึ่งมีผลให้ LTC ได้รับการต่ออายุ
สิทธิในการให้บริการทางด้านโทรคมนาคมใน สปป. ลาว ต่อไปอีก
25 ปี จนถึงปี 2589 ทั้งนี้ตามสัญญาที่มีการแก้ไขใหม่ LTC จะต้อง
ลงทุนในโครงการที่ได้รับสิทธิตามที่ระบุในสัญญาร่วมทุนข้างต้น
ในประเทศลาวเป็นจำ�นวนเงินไม่ต่ำ�กว่า 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ภายในระยะเวลา 25 ปี
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31.3 สัญญาดำ�เนินกิจการในประเทศไทยของบริษทั และบริษทั ย่อยทีเ่ กีย่ วกับการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์และสัญญาณบริการ
อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม และการให้บริการอินเทอร์เน็ต
ปัจจุบันคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) (เดิมชื่อ คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กทช.”)) เป็นผูม้ อี ำ�นาจในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และการให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
โดยบริษัท และบริษัทย่อย ได้ดำ�เนินกิจการการให้บริการอินเทอร์เน็ต กระจายเสียงหรือโทรทัศน์และโทรคมนาคมภายใต้ใบอนุญาตต่างๆ
จาก กสทช. ดังนี้
ประเภทใบอนุญาต

วันที่ได้รับใบอนุญาต

ระยะเวลาอนุญาต

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง

16 สิงหาคม 2559

5 ปี

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม

26 กันยายน 2555

20 ปี

ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง

7 พฤษภาคม 2558

5 ปี

ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทัศน์

21 มกราคม 2556

15 ปี

ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (LAO STAR)

28 มกราคม 2559

5 ปี

ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (D-Channel)

28 มกราคม 2559

5 ปี

ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (Bayon TV)

9 มีนาคม 2559

2 ปี

ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (LAO PSTV)

13 กรกฎาคม 2559

2 ปี

ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (LNTV 3)

13 กรกฎาคม 2559

2 ปี

ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (TVK)

13 กรกฎาคม 2559

2 ปี

24 พฤศจิกายน 2558

2 ปี

4 มีนาคม 2556

15 ปี

10 พฤศจิกายน 2558

15 ปี

ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง

8 กันยายน 2557

5 ปี

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง

11 ตุลาคม 2557

5 ปี

ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่สอง

26 เมษายน 2555

5 ปี

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม

20 ธันวาคม 2550

15 ปี

ใบอนุญาตที่บริษัท ได้รับ

ใบอนุญาตที่บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำ�กัด ได้รับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (TV LAO)
ใบอนุญาตที่บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำ�กัด ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม
ใบอนุญาตที่บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำ�กัด (มหาชน) ได้รับ
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รายได้ของบริษทั ภายใต้ขอ้ บังคับของ กสทช.
รายได้จากการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ของบริษัทส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สามารถจ�ำแนกได้ดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2558

พันบาท

พันบาท

ใบอนุญาตโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง

46,538

-

ใบอนุญาตโทรคมนาคมแบบที่สาม

408,619

303,146

รายได้ค่าบริการอื่น

6,621,600

7,350,653

รวม

7,076,757

7,653,799

31.4 สัญญาเช่าดำ�เนินงาน
กลุม่ บริษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�ำเนินงาน จ�ำนวนเงินขัน้ ต�ำ่ ทีต่ อ้ งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานทีไ่ ม่สามารถยกเลิกได้ ดังนี้
งบการเงินรวม
สกุลเงิน
ไม่เกิน 1 ปี

รวมเป็นเงินบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

หลักพัน

หลักพัน

หลักพัน

หลักพัน

บาท

72,593

71,472

24,807

14,917

เยน

1,392

5,131

-

-

ดอลลาร์สหรัฐฯ

243

628

227

57

รูปีอินเดีย

695

4,170

695

4,170

ริงกิตมาเลเซีย

-

56

-

56

เปโซฟิลิปปินส์

30

246

30

246

หยวน

-

745

-

745

ดอลลาร์ออสเตรเลีย

180

163

-

-

ดอลลาร์นิวซีแลนด์

307

230

-

-

94,506

112,941

33,381

24,242
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งบการเงินรวม
สกุลเงิน
เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี

2559

2558

2559

2558

หลักพัน

หลักพัน

หลักพัน

หลักพัน

บาท

52,413

100,097

25,634

28,935

เยน

5,500

-

-

-

ดอลลาร์สหรัฐฯ

113

201

113

-

-

695

-

695

ดอลลาร์ออสเตรเลีย

375

4

-

-

ดอลลาร์นิวซีแลนด์

843

-

-

-

88,953

108,233

29,716

29,336

-

2,373

-

2,373

-

2,373ß

-

2,373

183,459

223,547

63,097

55,951

รูปีอินเดีย

รวมเป็นเงินบาท
เกินกว่า 5 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

รวมเป็นเงินบาท
รวมเป็นเงินบาททั้งสิ้น

31.5 ภาระผูกพันอืน่
กลุม่ บริษทั มีภาระผูกพันในการให้ธนาคารออกหนังสือค�ำ้ ประกันสัญญาทางธุรกิจ เลตเตอร์ออฟเครดิต และหนังสือค�ำ้ ประกันอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสัญญาทางธุรกิจ ดังนี้
งบการเงินรวม
สกุลเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

หลักพัน

หลักพัน

หลักพัน

หลักพัน

ค่าอนุญาตให้ดำ�เนินการขั้นต่ำ�ที่
ต้องจ่ายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
สัญญาเช่าดาวเทียมของลูกค้า

บาท

57,750

48,667

57,750

48,667

ดอลลาร์สหรัฐฯ

3,077

3,707

3,077

3,707

446,827

433,750

446,827

433,750

ดอลลาร์ออสเตรเลีย

5,000

5,000

-

-

บาท

41,653

46,283

14,519

12,696

บาท
อื่นๆ
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32. หนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้
การประเมินภาษีเงินได้ทปี่ ระเทศอินเดีย
บริ ษั ท และเจ้ า พนั ก งานประเมิ น ภาษี ข องประเทศอิ น เดี ย มี
ความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับประเภทรายได้ และภาระภาษี
ส� ำ หรั บ รายได้ จ ากการให้ บ ริ ก ารช่ อ งสั ญ ญาณดาวเที ย ม โดย
เจ้าพนักงานประเมินภาษีมีความเห็นว่ารายได้ของบริษัทจากการ
ให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมให้กับผู้ใช้บริการที่มีถิ่นที่อยู่และ
ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศอินเดียแต่สามารถรับชมและเข้าใจได้โดย
ผู้รับชมในประเทศอินเดียเป็นรายได้ประเภทค่าสิทธิหรือ Royalty
ตามพระราชบัญญัตภิ าษีเงินได้ของประเทศอินเดีย และอนุสญ
ั ญา
เพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
อินเดีย รายได้ดังกล่าวของบริษัทจึงต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายใน
อัตราร้อยละ 15 บริษัทไม่เห็นด้วยกับความเห็นดังกล่าว โดยบริษัท
มีความเห็นว่ารายได้จากการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียม
เป็นรายได้จากการท�ำธุรกิจ (business income) เมื่อบริษัทไม่มี
สถานประกอบการถาวรในประเทศอินเดีย รายได้ดงั กล่าวจึงไม่ตอ้ ง
เสียภาษีในประเทศอินเดีย
แต่กรมสรรพากรอินเดียยืนยันความเห็นเดิมและได้ประเมินภาษี
เงินได้ เงินเพิม่ ภาษีเพือ่ การศึกษาและดอกเบีย้ จากรายได้ทบี่ ริษทั
ได้รับจากผู้ใช้บริการของบริษัท ส�ำหรับปีประเมิน 2541 - 2542 ถึง
2555 - 2556 (วันที่ 1 เมษายน 2540 ถึง วันที่ 30 มีนาคม 2555)
เป็นจ�ำนวนเงินรวม 859.4 ล้านรูปี (ประมาณ 451 ล้านบาท)
เบี้ยปรับและดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องกับเบี้ยปรับเป็นจ�ำนวนเงินรวม
566.1 ล้านรูปี (ประมาณ 298 ล้านบาท)
ทั้งนี้บริษัทได้น�ำใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ผู้ใช้บริการในประเทศ
อินเดียได้หกั ภาษี ณ ทีจ่ า่ ยไว้จนถึงปีประเมิน 2555 - 2556 เป็นเงิน
จ�ำนวนสุทธิ 593.8 ล้านรูปี (ประมาณ 312 ล้านบาท) ซึ่งบางส่วน
เป็นภาษี หัก ณ ที่จ่ายที่ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายแทนบริษัท
วางเป็นหลักประกันส�ำหรับภาษีเงินได้ เงินเพิ่ม ภาษีเพื่อการศึกษา
และดอกเบี้ย รวมถึงเบี้ยปรับและดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องกับเบี้ยปรับ
และบริษัทยังได้วางเงินประกันเพิ่มเติมเป็นเงินจ�ำนวน 480.4 ล้าน
รูปี (ประมาณ 253 ล้านบาท) โดยบริษทั ได้แสดงเงินประกันดังกล่าว
ไว้เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2554 Income Tax Appellate Tribunal (ITAT)
ได้มีค�ำตัดสินว่ารายได้ของบริษัท จากการให้บริการช่องสัญญาณ
ดาวเทียมในประเทศอินเดียไม่ถอื ว่าเป็นค่าสิทธิ (royalty) เมือ่ บริษทั
ไม่มีสถานประกอบการถาวรในประเทศอินเดีย รายได้ดังกล่าว
จึงไม่ต้องเสียภาษีในประเทศอินเดีย
ส�ำหรับเบีย้ ปรับและดอกเบีย้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเบีย้ ปรับทีก่ รมสรรพากร
อินเดียได้เรียกเก็บจากบริษัทให้ถือว่าไม่มีผลและ ITAT ได้มี
ค� ำ สั่ ง ให้ ย กเลิ ก การเรี ย กเก็ บ เบี้ ย ปรั บ ส� ำ หรั บ ปี ป ระเมิ น ภาษี
2541-2542, 2542-2543, 2543-2544, 2544-2545 และ
2545-2546 ทีก่ รมสรรพากรเรียกเก็บจากบริษทั และ กรมสรรพากร
ของประเทศอินเดียไม่ได้ยนื่ อุทธรณ์คำ� ตัดสินในเรือ่ งเบีย้ ปรับส�ำหรับ
ปีประเมินภาษีดังกล่าวต่อศาล High Court ดังนั้น ค�ำตัดสินของ
ITAT ในเรื่องของเบี้ยปรับจึงถือเป็นที่สุด และเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม
2554 กรมสรรพากรของประเทศอินเดียได้แจ้งคืนหลักประกันที่
บริษทั ได้วางไว้สำ� หรับเบีย้ ปรับและดอกเบีย้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเบีย้ ปรับ
ส�ำหรับปีประเมิน 2541- 2542 ถึง 2544 - 2545 เป็นจ�ำนวนเงิน
162.4 ล้านรูปี (ประมาณ 85 ล้านบาท)
จากค�ำตัดสินของ ITAT ข้างต้น บริษัทอยู่ระหว่างการด�ำเนิน
การขอคืนเงินประกัน และภาษีหัก ณ ที่จ่ายส่วนที่เหลือจากกรม
สรรพากรของประเทศอินเดีย โดยภาษี หัก ณ ที่จ่ายส่วนที่ลูกค้า
รับผิดชอบจ่ายแทนบริษทั บริษทั จะส่งคืนลูกค้า ภายหลังคดีตดั สิน
ถึงที่สุดโดย Supreme Court
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554 กรมสรรพากรอินเดียได้ยื่นอุทธรณ์
ค�ำพิพากษาของ High Court เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่ง
พิพากษาว่ารายได้จากการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมไม่ถือ
เป็นรายได้ประเภทค่าสิทธิต่อ Supreme Court แล้ว ขณะนี้เรื่อง
อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล Supreme Court
ศาลได้มีหนังสือลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 แจ้งให้ตัวแทน
ด้านภาษีของบริษทั ทราบถึงการอุทธรณ์ดงั กล่าว ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่าง
การพิจารณาของ Supreme Court
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33. เหตุการณ์อน่ื
33.1 ตามที่ได้มีคำ�พิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมืองเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
ซึ่งมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทในกลุ่มอยู่หลาย
ประการนั้น บริษัทเห็นว่าผลของคำ�พิพากษาฎีกานั้นจำ�กัด
อยู่แต่เฉพาะในประเด็นที่ว่าทรัพย์สินบางส่วนของผู้ดำ�รง
ตำ�แหน่งทางการเมืองเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่สมควร
สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำ�นาจในตำ�แหน่ง
หน้าที่เท่านั้น มิได้มีผลให้บริษัทและบริษัทในกลุ่มต้องไป
ดำ�เนินการใดๆ เนือ่ งจากมิใช่คคู่ วามในคดี บริษทั และบริษทั
ในกลุ่มได้ปฏิบัติการทุกอย่างให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ตามสัญญาด้วยความสุจริตตลอดมา ซึ่งบริษัทและบริษัท
ในกลุม่ มีสทิ ธิโดยชอบตามกฎหมายและสัญญาทีจ่ ะพิสจู น์
ข้อเท็จจริงและความสุจริตของตนต่อไปในการดำ�เนินการ
ใดๆ ของหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ จะต้องเป็นไปตาม
กระบวนการทางกฎหมายและหลักการยุติธรรม
33.2 เมือ่ วันที่ 19 เมษายน 2550 นายสุพงษ์ ลิม้ ธนากุล ได้ยนื่ ฟ้อง
กทช. สำ�นักงาน กทช. และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (เดิมชื่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร) ต่อศาลปกครองกลาง โดยอ้างเหตุเรื่องเจ้าหน้าที่
รัฐและหน่วยงานทางปกครองละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่
ในการตรวจสอบบริษัทว่าประกอบกิจการโทรคมนาคม
โดยฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ หลังจากที่มีการโอนขายหุ้น
ของ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้น
รายใหม่
ศาลปกครองกลางได้มีคำ�สั่งลงวันที่ 8 เมษายน 2552 เรียก
ให้บริษัทเข้ามาเป็นผู้ถูกฟ้องคดีร่วมโดยกำ�หนดให้บริษัท
เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทได้ยื่น
คำ�ให้การแก้คำ�ฟ้องรวมทัง้ พยานหลักฐาน ต่อศาลปกครอง
กลางซึ่งบริษัทได้ดำ�เนินการไปแล้วในเดือน กรกฎาคม
2552 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554 ศาลปกครองกลางได้มี
คำ�พิพากษายกฟ้อง
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล ได้ยื่น
อุทธรณ์ตอ่ ศาลปกครองสูงสุด ซึง่ คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ของศาลปกครองสูงสุดและเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554
บริษัทได้ยื่นคำ�แก้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

บริษัทมีความเห็นว่าบริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบจากคดี
ดังกล่าว เนื่องจากเป็นการยื่นฟ้อง กทช. สำ�นักงาน กทช.
และกระทรวงเทคโนโลยีฯ ในการละเลยต่อการปฏิบตั หิ น้าที่
และไม่น่าจะเป็นเหตุที่กระทรวง เทคโนโลยีฯ บอกเลิก
สัญญาอนุญาตให้ดำ�เนินการกับบริษัทได้ เนื่องจากบริษัท
ได้ดำ�เนินการถูกต้องตามสัญญาอนุญาตให้ดำ�เนินการ
33.3 เมือ่ วันที่ 26 ธันวาคม 2558 บริษทั โกลเด้นทาวน์ฟลิ ม์ จำ�กัด
(“โจทก์”) ได้ยนื่ ฟ้องต่อศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญา โดยอ้างว่า
บริษทั ไทยคม จำ�กัด (มหาชน) (“ไทยคม” หรือ “บริษทั ”) และ
กรรมการของบริษทั และลูกค้าของบริษทั (“จำ�เลย”) ได้แพร่
ภาพภาพยนตร์ผ่านช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมซึ่ง
เช่าสัญญาณจากไทยคม เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
ซึ่งโจทก์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ศาลทรัพย์สินทางปัญญา มี
คำ�สั่งยกฟ้องบริษัทและกรรมการของบริษัทในข้อหาร่วม
กันละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ของโจทก์ ปัจจุบัน โจทก์ยื่น
คำ�ขอขยายระยะเวลาในการอุทธรณ์คำ�พิพากษาของศาล
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาและศาลอนุญาตให้โจทก์ยนื่ คำ�อุทธรณ์
ได้ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 บริษัทได้รับคำ�อุทธรณ์
แล้วและได้ยื่นแก้อุทธรณ์เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ขณะ
นี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
33.4 บริ ษั ท ย่ อ ยแห่ ง หนึ่ ง ถู ก ฟ้ อ งให้ ช ดใช้ ค่ า เสี ย หายจาก
ความชำ�รุดของอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมในประเทศ
ออสเตรเลีย โดยคดีดังกล่าวเริ่มมาตั้งแต่ปี 2554 และเมื่อ
วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ศาลชั้นต้นมีคำ�สั่งตัดสินให้ชดใช้
เงินค่าเสียหาย จำ�นวน 5.3 ล้านเหรียญออสเตรเลีย พร้อม
ดอกเบี้ย ขณะนี้บริษัทย่อยอยู่ระหว่างพิจารณาเพื่อยื่น
อุทธรณ์คำ�พิพากษาต่อไป แต่อย่างไรก็ตามบริษทั ได้บนั ทึก
ผลกระทบของค่าใช้จ่ายดังกล่าวในงบการเงินแล้ว
33.5 บริ ษั ท ไทยคมมี ค วามเห็ น ที่ ไ ม่ ต รงกั น ในการตี ค วาม
ข้อสัญญาบางประการในสัญญาความร่วมมือที่มีต่อกัน
กับบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งทำ�ให้บริษัทและบริษัทดังกล่าวต้อง
ยื่นเรื่องต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาความเห็นในการ
ตีความข้อสัญญาดังกล่าว ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการจัดส่ง
เอกสารของแต่ละฝ่าย ก่อนเริ่มสืบพยาน ซึ่งคาดว่าจะอยู่
ในช่วงกลางปี 2560
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34. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่
รายงาน
34.1 การเสนอจ่ายเงินปันผลของบริษัท
ที่ประชุมสามัญคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์
2560 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตรา
หุ้นละ 0.70 บาท เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 767 ล้านบาท
ทัง้ นี้ การเสนอจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รบั การอนุมตั ิ
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท

34.2 การเสนอจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซีเอส ล็อกอินโฟ จำ�กัด
(มหาชน) (“CSL”)
ในการประชุมคณะกรรมการของ CSL เมือ่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์
2560 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลใน
อัตราหุ้นละ 0.22 บาทต่อหุ้น เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 131
ล้านบาท ทัง้ นี้ การเสนอจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รบั
การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท

35. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีย่ งั ไม่ได้ใช้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศทีเ่ กีย่ วกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทยังไม่ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่
เนือ่ งจากยังไม่มผี ลบังคับใช้ ทัง้ นีม้ าตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่และอาจเกีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานของกลุม่ บริษทั
ซึ่งมีผลบังคับใช้กับงบการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มีดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)

การนำ�เสนองบการเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)

สินค้าคงเหลือ

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)

งบกระแสเงินสด

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)

สัญญาก่อสร้าง

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)

ภาษีเงินได้

ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)

สัญญาเช่า

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)

รายได้

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)

ผลประโยชน์พนักงาน

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559)

ต้นทุนการกู้ยืม

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559)

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559)

การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559)

กำ�ไรต่อหุ้น

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)

งบการเงินระหว่างกาล

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559)

การด้อยค่าของสินทรัพย์

ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559)

ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559)

การบัญชีสำ�หรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559)

การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำ�หรับเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559)

การรวมธุรกิจ

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำ�เนินงานที่ยกเลิก

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)

ส่วนงานดำ�เนินงาน

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)

งบการเงินรวม

ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)

การร่วมการงาน

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)

การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)

สัญญาเช่าดำ�เนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559)

ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)

การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำ�ขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)

การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559)

รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)

สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)

การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)

ข้อตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559)
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)

ข้อจำ�กัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำ�หนดเงินทุนขั้นต่ำ� และปฏิสัมพันธ์ของรายการ
เหล่านี้ สำ�หรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
สัญญาสำ�หรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)

การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)

การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)

ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำ�หรับเหมืองผิวดิน

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)

เงินที่นำ�ส่งรัฐ

แนวปฏิบัติทางการบัญชี
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำ�หรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัทคาดว่าจะน�ำมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมาเริ่ม
ถือปฏิบัติกับงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยและงบการเงินเฉพาะกิจการ เมื่อมาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับใช้และการน�ำมาตรฐาน
การบัญชีเหล่านี้มาถือปฏิบัติจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินในงวดที่เริ่มถือปฏิบัติ
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ก. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั
คณะกรรมการบริษทั อาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำ�ปีของบริษทั โดยจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำ�นาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำ�ไรสมควรที่จะทำ�เช่นนั้น
แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป
ปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิหลังหักเงินส�ำรอง
ตามกฎหมาย (ถ้ า มี ) และจะต้ อ งไม่ เ กิ น ก�ำไรสะสมที่ ป รากฏอยู ่ ใ นงบการเงิ น เฉพาะบริ ษั ท ทั้ ง นี้ ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผลดั ง กล่ า วไม่ มี
ผลกระทบต่ อ แผนการลงทุ น และการด�ำเนิ น งานปกติ ข องบริ ษั ท อย่ า งมี นั ย ส�ำคั ญ และขึ้ น อยู ่ กั บ กระแสเงิ น สด รวมถึ ง ความจ�ำเป็ น
และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทมีต่อสถาบันการเงิน

ข. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม
บริษัทย่อย/บริษัทร่วม ของบริษัทส่วนใหญ่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลสอดคล้องกับบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม
จะพิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบโดยขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ�ำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ
ของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมเห็นสมควร
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คำ�อธิบายย่อ
3G

เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายผ่านอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่ในยุคที่ 3
ที่ให้บริการระบบเสียง และการส่งข้อมูลทั้งภาพและวีดีโอด้วย
ความเร็วสูง

4G

เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายผ่านอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่ในยุคที่ 4
อาจจะเรียกในอีกชื่อหนึ่งว่า LTE (Long Term Evolution) ที่มี
ความเร็วในการส่งข้อมูลมากกว่าเทคโนโลยี 3G 4 - 10 เท่า

Analog (อนาล็อก)

สั ญ ญาณไฟฟ้ า หรื อ ข้ อ มู ล ที่ มี ลั ก ษณะการเปลี่ ย นแปลงอย่ า ง
ต่อเนื่อง

Backhaul

ช่องทางการเดินทางของข้อมูลระหว่างสถานีส่งสัญญาณ และ
สถานีรับสัญญาณ

Bandwidth (แบนด์วธิ )

ช่วงของความถี่ที่สัญญาณไฟฟ้าใช้ นอกจากนี้ยังหมายถึงอัตรา
การส่งข้อมูลเมือ่ สือ่ สารผ่านสือ่ กลางหรืออุปกรณ์เฉพาะ สัญญาณ
อนาล็อก และสัญญาณดิจิตอลมีแบนด์วิธ ซึ่งสามารถวัดโดยใช้
หน่วยเป็นเมกะบิตต่อวินาที

Broadband (บรอดแบนด์)

วิ ธี ใ นการส่ ง และรั บ ข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า งไม่ ติ ด ขั ด ที่ มี ค วามเร็ ว สู ง
โดยการใช้ Internet Protocol (IP)

Broadcast Beam

ขนาดความกว้างของสัญญาณจากดาวเทียมทีฉ่ ายลงมาบนพืน้ โลก
ซึ่งเกิดจากการน�ำเอาพื้นที่การให้บริการของ SPOT Beam จ�ำนวน
หนึ่งมารวมกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของพื้นที่การให้บริการ
แต่จะเน้นการให้บริการในลักษณะการสื่อสารแบบทางเดียว

C-band

มีความถี่ระหว่าง 4 - 8 กิกะเฮิรตซ์ ซึ่งสัญญาณจากดาวเทียม
ที่ฉายลงมาบนพื้นโลกครอบคลุมพื้นที่กว้าง จานที่ใช้รับสัญญาณ
จะต้องเป็นขนาดใหญ่ ความถี่นี้เหมาะส�ำหรับการสื่อสารทัว่ ๆ ไป
เช่น การส่งข้อมูล ภาพ และเสียง

CCTV

โทรทัศน์วงจรปิด

Code Division Multiple Access (CDMA)

รูปแบบของเทคโนโลยีการสื่อสารอีกประเภทหนึ่งที่มีการให้บริการ
อย่างแพร่หลาย จะท�ำงานโดยการแปลงคลืน่ เสียงไปเป็นข้อมูลดิจติ อล
และถูกน�ำไปเข้ารหัสเฉพาะส�ำหรับการใช้งานในแต่ละครัง้ ซึง่ ท�ำให้
รองรับการใช้งานจากเครื่องลูกข่ายได้ในจ�ำนวนมาก

Compression

การบีบอัดสัญญาณเพื่อให้สามารถส่งข้อมูลได้มากขึ้น โดยผ่าน
ช่องสัญญาณดาวเทียมที่มีขนาดเท่าเดิม

Compressed Video

เป็นกระบวนการรับ-ส่งสัญญาณภาพ (Video) ที่เป็นดิจิตอล
โดยการบีบอัดสัญญาณข้อมูลภาพที่มีจ�ำนวนมากให้เล็กลงและ
มีการใส่รหัสเข้าไป สัญญาณภาพทีถ่ กู บีบอัดดังกล่าวจะช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายได้มากกว่า โดยสามารถรับ-ส่งผ่านทางสายโทรศัพท์
ทีใ่ ช้อยูป่ จั จุบนั ได้ การบีบอัดสัญญาณภาพเพือ่ ให้ใช้แบนด์วธิ น้อย
อาจท�ำให้คุณภาพของภาพที่ส่งมาด้อยลงไป

Digital Broadcasting

การแปลงสัญญาณภาพโทรทัศน์เป็นตัวเลขเมือ่ ท�ำการส่งและ
การแปลงสัญญาณกลับเป็นภาพเมื่อได้รับ

Digital Direct-to-Home (DTH)

ระบบการส่งรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมตรงสู่บ้าน

Digital Subscriber Line (DSL)

เทคโนโลยีการส่งข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์ธรรมดา อาศัยความเร็ว
ระหว่าง 256 กิโลบิตต่อวินาที ถึง 24 เมกะบิตต่อวินาที ทั้งนี้ขึ้นกับ
เทคโนโลยี DSL สภาพสายโทรศั พ ท์ และระดั บ บริ ก ารที่ ใ ช้
ผู้ใช้บริการชนิดนี้จะต้องอยู่ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร จากส�ำนักงาน
ผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์ จึงเหมาะส�ำหรับตลาดในเขตเมืองทีม่ ปี ระชากร
หนาแน่น

Downlink

การรับสัญญาณจากดาวเทียม คือ หลังจากที่สถานีภาคพื้นดิน
ส่งสัญญาณขึ้นดาวเทียมแล้วจานรับสัญญาณบนตัวดาวเทียม
จะรับคลืน่ สัญญาณข้อมูลและเสียงไว้ จากนัน้ จึงส่งลงมายังสถานี
ภาคพื้นดินที่ต้องการ ซึ่งเราเรียกว่า “การเชื่อมโยงขาลง”

Downloading

การโอน หรือดึงไฟล์ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นมาเก็บไว้
ที่เครื่องของผู้ใช้งาน

Femto cell

อุปกรณ์ทชี่ ว่ ยขยายพืน้ ทีใ่ นการครอบคลุมเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่
ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดย Femto cell จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สื่อสาร
เคลื่อนที่ผ่านเครือข่าย GSM CDMA หรือ UMTS จากนั้นจะส่งต่อ
ไปยังอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ กลับมายังเครือข่ายนัน้ ๆ โดยไม่ผา่ น
เสาสัญญาณโทรศัพท์ปกติ

Fiber Optics

เทคโนโลยีที่ใช้เคเบิลใยแก้วน�ำแสงเพื่อส่งข้อมูล ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง
ในการติดตั้ง เปราะแตกง่ายกว่า และต่อเข้ากันยากกว่าเส้นโลหะ
แบบเดิม
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Free-to-Air

รายการออกอากาศทางโทรทัศน์หรือวิทยุ ซึง่ ไม่มกี ารเข้ารหัสสัญญาณ
ดังนั้นเครื่องรับที่เหมาะสมสามารถรับสัญญาณดังกล่าวได้โดย
ไม่มีค่าใช้จ่าย

Gateway

มี 2 ความหมาย
1. ส�ำหรับ Networking: Gateway เป็นตัวกลางที่ท�ำหน้าที่ส่งผ่าน
ข้อมูลระหว่างเครือข่ายหนึ่งกับเครือข่ายอื่นๆ
2. ส�ำหรับระบบดาวเทียม (รวมถึงไอพีสตาร์) : Gateway คือ สถานี
แม่ขา่ ย หรือทีเ่ รียกว่า “สถานีควบคุมเครือข่ายภาคพืน้ ดิน” ทีเ่ ป็น
ตัวกลางเชือ่ มต่อระหว่างระบบดาวเทียมกับเครือข่ายภาคพืน้ ดิน
(เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต)

High Definition Television (HDTV)

เป็ น ระบบโทรทั ศ น์ ที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาให้ ภ าพที่ ส ่ ง ออกมา
มีความละเอียดสูงกว่า 2 เท่าของระบบโทรทัศน์ในปัจจุบัน และ
คุณภาพของเสียงที่ออกมายังใกล้เคียงกับแผ่นดิสก์อีกด้วย

High Throughput Satellite (HTS)
ดาวเทียมบรอดแบนด์

Integrated Services Digital Network (ISDN)

ระบบเครือข่ายโทรศัพท์ดจิ ติ อล ทีถ่ กู ออกแบบเพือ่ การส่งสัญญาณ
เสียงและข้อมูล ผ่านสายโทรศัพท์พื้นฐาน

Internet Protocol Television (IPTV)

ระบบทีบ่ ริการโทรทัศน์ดจิ ติ อลผ่านเครือข่าย ส�ำหรับผูท้ อี่ ยูต่ ามบ้าน
IPTV จะเป็นการบริการร่วมกับบริการวิดีทัศน์ตามประสงค์ และ
สามารถพ่วงไปกับการให้บริการของอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ
เช่น อินเทอร์เน็ต และระบบเสียงผ่านเครือขายอินเทอร์เน็ต โดยปกติ
IPTV จะไม่ใช่เป็นการให้บริการผ่านบริการอินเทอร์เน็ต แต่จะเป็น
บริการผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น ผ่านสายเคเบิลใยแก้วน�ำแสง หรือ
สายเคเบิลทองแดง ผู้ให้บริการก็มักจะเป็นผู้ให้บริการเคเบิลทีวี
ผู้ให้บริการโทรศัพท์ หรือผู้ให้บริการไฟฟ้า

Ka-band (เคเอ-แบนด์)

มีความถีร่ ะหว่าง 18 - 31 กิกะเฮิรตซ์ ซึง่ ใช้จานรับสัญญาณขนาดเล็ก
ก็เพียงพอในการรับสัญญาณส�ำหรับผูใ้ ช้ตามบ้าน ความถี่ Ka-band
ที่ถูกส่งจากดาวเทียมลงมาบนพื้นโลกจะครอบคลุมพื้นที่เล็กกว่า
ความถี่ C-band ส�ำหรับความถี่ Ka-band นี้นิยมใช้กับดาวเทียม
เพือ่ ให้บริการด้านการสือ่ สาร เช่น การรับ-ส่งสัญญาณระหว่างสถานี
ควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดิน (IPSTAR Gateway) กับดาวเทียม
ไทยคม 4 (ไอพีสตาร์)

Ku-band (เคยู-แบนด์)

มีความถี่ระหว่าง 12-18 กิกะเฮิรตซ์ เหมาะส�ำหรับการรับ-ส่ง
สัญญาณดิจติ อลตรงสูผ่ ชู้ มตามบ้าน ซึง่ ใช้ในการให้บริการโทรทัศน์
แบบ Direct-to-Home หรือการให้บริการอินเทอร์เน็ต

Leased Line

วงจรเช่า (วงจรสื่อสารข้อมูล) ซึ่งเชื่อมต่อจุดสองจุดเข้าด้วยกัน

Local Multipoint Distribution Service (LMDS)

เทคโนโลยีการรับ-ส่งข้อมูลแบบไร้สายด้วยความเร็วสูง ซึ่งใช้
สัญญาณไมโครเวฟในช่วงความถี่ระหว่าง 26 – 29 กิกะเฮิรตซ์
ใช้ในการเชือ่ มโยงแบบหนึง่ จุดต่อไปยังหลายๆ จุดทีม่ รี ะยะทางไกล

Multi-Channel Per Carrier (MCPC)

ลักษณะของการส่งข้อมูลจ�ำนวนหลายๆ ช่องรวมกัน เข้าไปใน
สั ญ ญาณตั ว เดี ย วกั น เช่ น เราสามารถส่ ง สั ญ ญาณโทรทั ศ น์
หลายๆ ช่อง เข้าไปในสัญญาณดิจติ อลเพียงสัญญาณเดียว (carrier)
เพื่อส่งขึ้นสู่ดาวเทียม

Point-to-Multipoint

การเชื่อมต่อที่ประกอบด้วยจุดเชื่อมต่อกลาง ซึ่งถูกต่อเข้ากับ
จุดเชื่อมต่ออื่นๆ อีกหลายจุด ข้อมูลที่ถูกส่งจากจุดเชื่อมต่อกลาง
จะถู ก รั บ โดยจุ ด เชื่ อ มต่ อ อื่ น ๆ ในขณะที่ ข ้ อ มู ล ที่ ถู ก ส่ ง จาก
จุดเชื่อมต่ออื่นๆ จะถูกรับโดยจุดเชื่อมต่อกลางเท่านั้น

Point-to-Point

วงจรดาวเทียมที่เชื่อมโยงแบบหนึ่งจุดต่อหนึ่งจุด

Shaped Beam

สัญญาณดาวเทียมทีม่ กี ารปรับแต่งรูปร่างตรงบริเวณพืน้ ทีใ่ ห้บริการ
บนพืน้ โลก เพือ่ ให้ครอบคลุมและเข้ากับลักษณะของภูมปิ ระเทศนัน้ ๆ
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วพื้นที่ให้บริการมักจะครอบคลุมเป็นบริเวณกว้าง
เน้นการให้บริการในลักษณะการสือ่ สารแบบสองทาง และเป็นบริเวณ
ที่มีประชากรอาศัยอยู่น้อย

Spot Beam

สัญญาณดาวเทียมที่มีความแรงของสัญญาณครอบคลุมพื้นที่
ให้บริการที่จ�ำกัด ซึ่งเมื่อมองจากดาวเทียมจะมีพื้นที่ให้บริการเป็น
วงกลมแคบๆ หลายๆ วงเรียงติดกันในลักษณะรังผึง้ เป็นรูปแบบของ
สัญญาณทีใ่ ห้บริการในลักษณะการสือ่ สารแบบสองทางในบริเวณ
ที่มีประชากรอาศัยอยู่จ�ำนวนมาก
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Streaming

การเล่นวิดีทัศน์ หรือฟังเพลงตามเวลาจริง (Real Time) ในขณะที่
ก�ำลังดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต ข้อมูลดังกล่าวจะถูกขยายและ
เล่นกลับ (โดยผ่านทาง web browser) ในขณะทีก่ ำ� ลังถ่ายโอนเข้ามา
ในคอมพิวเตอร์จากอินเทอร์เน็ต การรับ streaming จ�ำเป็นต้องใช้
คอมพิ ว เตอร์ ที่ มี ก� ำ ลั ง รั บ -ส่ ง ด้ ว ยความเร็ ว สู ง ในการเชื่ อ มต่ อ
เพราะจะไม่มีการเก็บไฟล์ข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้รับ

Teleport

สถานีบริการภาคพื้นดิน เพื่อใช้เป็นศูนย์ให้บริการรับ-ส่งสัญญาณ
โทรทัศน์ และวิทยุผา่ นดาวเทียมทีค่ รบวงจร นอกจากนีย้ งั ให้บริการ
การเชือ่ มต่อเครือข่าย และบริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพสูง ให้แก่ผรู้ บั
ในท้องถิ่นห่างไกล
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Uploading

การถ่ า ยโอนไฟล์ ข ้ อ มู ล จากคอมพิ ว เตอร์ ข องผู ้ ใ ช้ ง านไปยั ง
ฐานข้ อ มู ล หรือเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ และเป็นค�ำตรงกันข้าม
ของ “Downloading”

Very Small Aperture Terminal (VSAT)

ระบบทีส่ ามารถให้บริการได้ทงั้ ภาพ เสียง และข้อมูล โดยการรับ-ส่ง
สัญญาณจากดาวเทียม ซึง่ ประกอบด้วยการส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์
และข้อมูลสื่อสารชนิดอื่นๆ

WiFi

Terminal

จุดสุดท้ายของเครือข่ายในระบบไอพีสตาร์ หมายถึง โมเด็มดาวเทียม
(อุปกรณ์ภายใน) และจานดาวเทียมกับสายเคเบิล (อุปกรณ์ภายนอก)

ระบบการส่งสัญญาณประเภทบรอดแบนด์ ซึ่งจะอยู่ในช่วงความถี่
ระหว่าง 2.4 - 5 กิกะเฮิรตซ์ แถบความถีข่ องไว-ไฟจะสูงกว่าความถี่
ที่ใช้ส�ำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ วอล์คกี้ทอล์คกี้ และการส่งโทรทัศน์
ซึ่งความถี่ที่สูงกว่านี้ท�ำให้สามารถส่งข้อมูลที่มากขึ้นตามไปด้วย
อย่างไรก็ตาม ระบบ WiFi จะรับ-ส่งสัญญาณได้แค่ในระยะทางสัน้ ๆ
คือ ประมาณ 100 ฟุต เท่านั้น

Transponder

WiMAX

คือช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทตี่ ดิ อยูใ่ นตัว
ดาวเทียม ท�ำหน้าที่ในการรับสัญญาณจากสถานีภาคพื้นดินผ่าน
จานสายอากาศ และน�ำสัญญาณนัน้ มาแปลงความถีใ่ ห้ตำ�่ ลง และ
ขยายสัญญาณให้มีก�ำลังแรงขึ้น เพื่อส่งสัญญาณกลับมาสู่สถานี
รับสัญญาณปลายทางบนพื้นโลก ช่องสัญญาณดาวเทียมจ�ำนวน
2 - 3 ช่องที่ครอบคลุมพื้นที่บริเวณเดียวกัน เรียกว่า “Beam”
เช่ น “Indian Beam” หมายถึ ง ช่ อ งสั ญ ญาณต่ า งๆ ที่ มี พื้ น ที่
ครอบคลุมประเทศอินเดีย

Turnaround Service

เป็นบริการรับสัญญาณจากดาวเทียมดวงอืน่ ๆ เพือ่ ส่งสัญญาณนัน้
ขึ้นสู่ดาวเทียมไทยคม

Turnkey Service

การให้บริการแบบครบวงจร ทีผ่ ซู้ อื้ บริการสามารถน�ำไปใช้งานได้เลย

TTC & M

ย่อมาจากค�ำว่า “Telemetry, Tracking, Command and Monitoring”
เป็นระบบควบคุมการท�ำงานของดาวเทียม

Universal Service Obligation (USO)

โครงการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อ
สาธารณประโยชน์ต่อสังคม

Uplink

การส่ ง สั ญ ญาณขึ้ น สู ่ ด าวเที ย ม ดาวเที ย มสื่ อ สารจะท� ำ หน้ า ที่
ถ่ายทอดทวนสัญญาณ (Repeater) ไปยังสถานีภาคพืน้ ดิน โดยจะใช้
ความถี่ ค ลื่ น ไมโครเวฟส่ ง สั ญ ญาณขึ้ น สู ่ ด าวเที ย ม ซึ่ ง เรี ย กว่ า
“การเชื่อมโยงขาขึ้น”

เป็นระบบส่งสัญญาณบรอดแบนด์แบบไร้สาย และเป็นที่รู้จักกันดี
ในระบบทีเ่ รียกว่า “IEEE 802.16e” และข้อแตกต่างจากระบบ WiFi
คือ สามารถให้บริการได้ไกลที่สุดเกินกว่า 3 ไมล์ ในขณะที่ WiFi
สามารถให้บริการได้ไกลที่สุดแค่ 100 ฟุต ทั้งนี้ ระบบ WiMAX
รองรับการใช้งานทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่ และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค

262

รายงานประจำ�ปี 2559
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอืน่ ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์หนุ้ สามัญ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : (66) 2009 9999
โทรสาร : (66) 2009 9991
		www.set.or.th/tsd

นายทะเบียนหลักทรัพย์หนุ้ กู้

: ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (66) 2299 1111
โทรสาร : (66) 2617 9111
		www.tmbbank.com

ผูส้ อบบัญชี:

: นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4301

		
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด
อาคารเอไอเอส สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 23-27
11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : (66) 2034 0000
โทรสาร : (66) 2034 0100
		www.deloitte.com
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ข้อมูลสำ�หรับนักลงทุน
นักลงทุนสามารถหาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน) ได้ที่ :

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)
63/21 ถนนรัตนาธิเบศร์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์
:
(66) 2596 5073
โทรสาร
:
(66) 2591 0705
อีเมล์
:
ir@thaicom.net
เว็บไซต์
:
www.thaicom.net
Social Network :
Facebook : Thaicom PLC.
ไทยคม ลงทะเบียนการซื้อขายหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

THCOM

Reuters

THCOM.BK

Bloomberg

THCOM TB

ข้อจ�ำกัดในการโอนหุ้นต่างด้าว
สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ

:
:
:

40%
31 ธันวาคม
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด

ผูล้ งทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษทั เพิม่ เติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ของบริษทั
ทีแ่ สดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษทั
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