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"ไทยคมจะน�อมนำแนวพระราชดำริ

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสร�างประโยชน�

แก�กิจการโทรคมนาคมและสังคมไทยสืบไป”

ธ ครองใจไทยทั้งชาติราษฎรกำสรวล     สะทานครวญหวลร่ำไหไปทั่วหลา

องคพระภูมิพล มหาราชจอมราชา       เสด็จคืนสูฟากฟาสวรรคาลัย

เพลานี้สิ้นแลวแกวเหนือเกลา          หัวใจไทยรวดราวราวหมนไหม

กราบแทบบาท เทิด ธ ไวในดวงใจ       ทั่วถิ่นไทยวิปโยคโศกโศกา
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ภาพหน�าปก โดย นายชาตรี จันทร�เดช พนักงานบริษัท ไทยคม จำกัด(มหาชน)
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 ป�จจุบันนี้ว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยีเป�นป�จจัยสำคัญในการสร�างความเจร�ญ
ของบ�านเมือง. เราจ�งควรสนับสนุนให�มีการค�นคิดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาวะ

และความต�องการของประเทศข�้นใช�เองอย�างจร�งจัง. ถ�าเราสามารถค�นคิดได�มากเท�าไร 
ก็จะเป�นการประหยัดและช�วยให�สามารถนำไปใช�งานต�างๆ 

ได�กว�างขวางยิ�งข�้นเท�านั�น.

พระตำหนักจ�ตรลดารโหฐาน
วันที่ ๑  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๓๑

“ต�นชัยพฤกษ�”บร�เวณหน�าสถานี
ดาวเทียมไทยคม

ต�นไม�ทรงปลูก เมื่อครั�งพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จ
พระราชดำเนินไปทรงเป�นประธานในพ�ธี
เป�ดสถานีดาวเทียมไทยคม

“ห�องประทับรับรอง” ในสถานีดาวเทียมไทยคม

ที่ประทับเมื่อครั�ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป�นประธานในพ�ธีเป�ดสถานีดาวเทียมไทยคม

พระราชดำรัส
พระราชทานเนื่องในสัปดาห�ว�ทยาศาสตร�แห�งชาติ

และครบรอบ ๑๒๐ ป�  หว�ากอ  ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว
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THAICOM MAJOR MILESTONES

17 ธันวาคม 2536
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร� 
เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการส�ง “ดาวเทียม
ไทยคม 1” ดาวเทียมดวงแรกของประเทศไทย ข�้นสู�
วงโคจรที่ 78.5 องศาตะวันออก จากศูนย�อวกาศ
กิอานา เมืองคูรู จังหวัดโพ�นทะเลเฟรนช�กิอานาของ
ฝรั�งเศส

16 เมษายน 2540
ไทยคมส�ง “ดาวเทียมไทยคม 3” ข � ้นสู �วงโคจร 
ณ ตำแหน�ง 78.5 องศาตะวันออก  จุดเร� ่มของ
การขยายบร�การดาวเทียมของไทยไปยังต�างประเทศ
ด�วยพ� ้นที ่บร�การครอบคลุมถึงสี ่ทว�ป

21 เมษายน 2551
ไทยคมเร�ม่ใช�คำย�อหลักทรัพย�ว�า “THCOM” สำหรับ
การซ� ้อ-ขายหุ �นบร�ษัทในตลาดหลักทรัพย�แห�ง
ประเทศไทย

11 กันยายน 2534
ได�รับอนุญาตจากกระทรวงคมนาคม และทำพ�ธีลงนาม
ในสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารในประเทศ
 

7 พฤศจ�กายน 2534
ก�อตั�งบร�ษัทเพ�่อดำเนินโครงการดาวเทียม
สื่อสารแห�งชาติ

17 ธันวาคม 2534
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
โปรดเกล�าฯ พระราชทานช� ่อดาวเท ียมสื ่อสาร
แห�งชาติดวงแรกว�า”ไทยคม (นาคม)” “THAICOM 
(MUNICATIONS)” เพ�่อเช�่อมโยงประเทศไทยกับ
การสื่อสารสมัยใหม�
 

27 สิงหาคม 2536
แปรสภาพเป�น “บร�ษัท มหาชน จำกัด”

26 มกราคม 2537
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป�นประธานในพ�ธีเป�ด
สถานีดาวเทียมไทยคม จังหวัดนนทบุร�  และทรงทอด
พระเนตรกิจการและการสาธิตการควบคุมดาวเทียม
ไทยคม รวมทั�งการประยุกต�ใช�งานดาวเทียมต�างๆ 
ด �วยความสนพระราชหฤท ัยอย �างย ิ � ง  น ับเป �น
พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได�

18 มกราคม 2537
บร�ษ ัทเข �าจดทะเบ ียนในตลาดหลักทร ัพย�แห �ง
ประเทศไทย  โดยใช�ช�่อหุ�นว�า “SATTEL”

7 ตุลาคม 2537
ไทยคมส�ง “ดาวเทียมไทยคม 2” ข� ้นสู �วงโคจรที ่ 
78.5 องศาตะวันออก

5 ธันวาคม 2538
ไทยคมส�งสัญญาณออกอากาศสดผ�านดาวเทียม
ไทยคม 2 ถ�ายทอดชุดว�ชาแก�นักเร�ยนระดับมัธยมศึกษา
ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ�านดาวเทียมเป�นครั�งแรก
จากโรงเร�ยนวังไกลกังวล

2 กุมภาพันธ� 2541
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�
เสด็จพระราชดำเนินเป�นองค�ประธานในพ�ธีเป�ด
สถานีบร�การภาคพ�้นดินไทยคม อ.ลาดหลุมแก�ว
นับเป�นก�าวแรกแห�งการให�บร�การรับ-ส�งสัญญาณ
ดาวเทียมแบบครบวงจรแก�ลูกค�าทั �งในประเทศ
และต�างประเทศ

11 สิงหาคม 2548
“ดาวเทียมไทยคม 4” (ไอพ�สตาร�) ดาวเทียมบรอดแบนด�
ดวงแรกของโลกถูกส�งข� ้นสู �วงโคจรเป�นผลสำเร�จ
ณ ตำแหน�ง 119.5 องศาตะวันออก เป�ดยุคใหม�ในวงการ
ดาวเทียมด�วยบร�การ บรอดแบนด�ผ�านดาวเทียม ตามมา
ด�วยการจัดตั�งสำนักงานสาขาใน 10 ประเทศ และสถานี
ควบคุมเคร�อข�ายภาคพ�น้ดิน อีก 18 สถานี ในภูมิภาค
เอเช�ย-แปซ�ฟ�ก

27 พฤษภาคม 2549
“ดาวเทียมไทยคม 5” ถูกส�งข�น้สู�วงโคจร ณ ตำแหน�ง 
78.5 องศาตะวันออก เป�นการเป�ดเข�าสู �ยุคแห�ง
อุตสาหกรรมโทรทัศน�ผ�านดาวเทียมในประเทศไทย

10 เมษายน 2551
เปลี่ยนช�่อบร�ษัทเป�น “บร�ษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)”

3 เมษายน 2555
ไทยคม ประกาศเปลี่ยนสัญลักษณ� (โลโก) ใหม�หลัง
จากให�บร�การดาวเทียมมากว�า 20 ป� โดยสัญลักษณ�
ใหม�นี้จะสอดคล�องกับสัญลักษณ�ของ“อินทัช” ซ�่ง
การเปลี่ยนโลโกครั�งนี้จะเป�นจุดเร�่มต�นแห�งการเข�าสู� 
“บทใหม�” ของไทยคม ที่มุ�งมั�นจะนำธุรกิจให�เติบโต
ไปข�างหน�าอย�างแข�งแกร�ง

26 มิถุนายน 2555
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน� 
และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ  ออกใบอนุญาต
แก�บมจ. ไทยคม เพ�่อแสดงว�าเป�นผู�รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ส�งผลให�
ดาวเทียมไทยคม 7 เป�นดาวเทียมที ่อยู �ภายใต�
ใบอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียม  จุดเร� ่มต�น
แห�งศักราชใหม�ของการดำเนินธุรกิจดาวเทียมไทยคม

6 มกราคม 2557
“ดาวเทียมไทยคม 6” ถูกส�งข�น้สู�วงโคจรท่ี 78.5 องศา-
ตะวันออก เพ� ่อช�วยเสร�มศักยภาพในการรองรับ
ความต�องการใช�งานช�องสัญญาณเพ�่อแพร�ภาพ
โทรทัศน�ของภูมิภาค และเพ��มความแข�งแกร�งในการ
ตอกย้ำความเป�นดาวเทียม Hotbird  พร�อมการขยาย
ตลาดสู�แอฟร�กา

7 กันยายน 2557
“ดาวเทียมไทยคม 7” ถูกส�งข�น้สู�วงโคจรท่ี 120 องศา-
ตะวันออก เพ�่อรักษาสิทธิในวงโคจร  พร�อมช�วย
ขับเคลื่อนการเติบโตของ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม
ให�กับประเทศไทย เอเช�ยใต�  เอเช�ยตะวันออกเฉียงใต�  
และออสเตรเลีย

27 พฤษภาคม 2559
“ดาวเทียมไทยคม 8” ถูกส�งข�น้สู�วงโคจรท่ี 78.5 องศา
ตะวันออก เพ�่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม
บรอดคาสต�และเสร�มศักยภาพการแข�งขันในตลาด
ต�างประเทศ 2534  ป�ที่ 1

 2536  ป�ที่ 3

 2540  ป�ที่ 7

 2537  ป�ที่ 4

 2538  
ป�ท

ี่ 5

 2557  ป�ที่ 23

 2559  ป�ที่ 25

 2549 ป�ที่ 15

 2548 ป�ที่ 14

 2541  ป�ที่ 8
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16 เมษายน 2540
ไทยคมส�ง “ดาวเทียมไทยคม 3” ข � ้นสู �วงโคจร 
ณ ตำแหน�ง 78.5 องศาตะวันออก  จุดเร� ่มของ
การขยายบร�การดาวเทียมของไทยไปยังต�างประเทศ
ด�วยพ� ้นที ่บร�การครอบคลุมถึงสี ่ทว�ป

21 เมษายน 2551
ไทยคมเร�ม่ใช�คำย�อหลักทรัพย�ว�า “THCOM” สำหรับ
การซ� ้อ-ขายหุ �นบร�ษัทในตลาดหลักทรัพย�แห�ง
ประเทศไทย

11 กันยายน 2534
ได�รับอนุญาตจากกระทรวงคมนาคม และทำพ�ธีลงนาม
ในสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารในประเทศ
 

7 พฤศจ�กายน 2534
ก�อตั�งบร�ษัทเพ�่อดำเนินโครงการดาวเทียม
สื่อสารแห�งชาติ

17 ธันวาคม 2534
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
โปรดเกล�าฯ พระราชทานช� ่อดาวเท ียมสื ่อสาร
แห�งชาติดวงแรกว�า”ไทยคม (นาคม)” “THAICOM 
(MUNICATIONS)” เพ�่อเช�่อมโยงประเทศไทยกับ
การสื่อสารสมัยใหม�
 

27 สิงหาคม 2536
แปรสภาพเป�น “บร�ษัท มหาชน จำกัด”

26 มกราคม 2537
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป�นประธานในพ�ธีเป�ด
สถานีดาวเทียมไทยคม จังหวัดนนทบุร�  และทรงทอด
พระเนตรกิจการและการสาธิตการควบคุมดาวเทียม
ไทยคม รวมทั�งการประยุกต�ใช�งานดาวเทียมต�างๆ 
ด �วยความสนพระราชหฤท ัยอย �างย ิ � ง  น ับเป �น
พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได�

18 มกราคม 2537
บร�ษ ัทเข �าจดทะเบ ียนในตลาดหลักทร ัพย�แห �ง
ประเทศไทย  โดยใช�ช�่อหุ�นว�า “SATTEL”

7 ตุลาคม 2537
ไทยคมส�ง “ดาวเทียมไทยคม 2” ข� ้นสู �วงโคจรที ่ 
78.5 องศาตะวันออก

5 ธันวาคม 2538
ไทยคมส�งสัญญาณออกอากาศสดผ�านดาวเทียม
ไทยคม 2 ถ�ายทอดชุดว�ชาแก�นักเร�ยนระดับมัธยมศึกษา
ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ�านดาวเทียมเป�นครั�งแรก
จากโรงเร�ยนวังไกลกังวล

2 กุมภาพันธ� 2541
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�
เสด็จพระราชดำเนินเป�นองค�ประธานในพ�ธีเป�ด
สถานีบร�การภาคพ�้นดินไทยคม อ.ลาดหลุมแก�ว
นับเป�นก�าวแรกแห�งการให�บร�การรับ-ส�งสัญญาณ
ดาวเทียมแบบครบวงจรแก�ลูกค�าทั �งในประเทศ
และต�างประเทศ

11 สิงหาคม 2548
“ดาวเทียมไทยคม 4” (ไอพ�สตาร�) ดาวเทียมบรอดแบนด�
ดวงแรกของโลกถูกส�งข� ้นสู �วงโคจรเป�นผลสำเร�จ
ณ ตำแหน�ง 119.5 องศาตะวันออก เป�ดยุคใหม�ในวงการ
ดาวเทียมด�วยบร�การ บรอดแบนด�ผ�านดาวเทียม ตามมา
ด�วยการจัดตั�งสำนักงานสาขาใน 10 ประเทศ และสถานี
ควบคุมเคร�อข�ายภาคพ�น้ดิน อีก 18 สถานี ในภูมิภาค
เอเช�ย-แปซ�ฟ�ก

27 พฤษภาคม 2549
“ดาวเทียมไทยคม 5” ถูกส�งข�น้สู�วงโคจร ณ ตำแหน�ง 
78.5 องศาตะวันออก เป�นการเป�ดเข�าสู �ยุคแห�ง
อุตสาหกรรมโทรทัศน�ผ�านดาวเทียมในประเทศไทย

10 เมษายน 2551
เปลี่ยนช�่อบร�ษัทเป�น “บร�ษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)”

3 เมษายน 2555
ไทยคม ประกาศเปลี่ยนสัญลักษณ� (โลโก) ใหม�หลัง
จากให�บร�การดาวเทียมมากว�า 20 ป� โดยสัญลักษณ�
ใหม�นี้จะสอดคล�องกับสัญลักษณ�ของ“อินทัช” ซ�่ง
การเปลี่ยนโลโกครั�งนี้จะเป�นจุดเร�่มต�นแห�งการเข�าสู� 
“บทใหม�” ของไทยคม ที่มุ�งมั�นจะนำธุรกิจให�เติบโต
ไปข�างหน�าอย�างแข�งแกร�ง

26 มิถุนายน 2555
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน� 
และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ  ออกใบอนุญาต
แก�บมจ. ไทยคม เพ�่อแสดงว�าเป�นผู�รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ส�งผลให�
ดาวเทียมไทยคม 7 เป�นดาวเทียมที ่อยู �ภายใต�
ใบอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียม  จุดเร� ่มต�น
แห�งศักราชใหม�ของการดำเนินธุรกิจดาวเทียมไทยคม

6 มกราคม 2557
“ดาวเทียมไทยคม 6” ถูกส�งข�น้สู�วงโคจรท่ี 78.5 องศา-
ตะวันออก เพ� ่อช�วยเสร�มศักยภาพในการรองรับ
ความต�องการใช�งานช�องสัญญาณเพ�่อแพร�ภาพ
โทรทัศน�ของภูมิภาค และเพ��มความแข�งแกร�งในการ
ตอกย้ำความเป�นดาวเทียม Hotbird  พร�อมการขยาย
ตลาดสู�แอฟร�กา

7 กันยายน 2557
“ดาวเทียมไทยคม 7” ถูกส�งข�น้สู�วงโคจรท่ี 120 องศา-
ตะวันออก เพ�่อรักษาสิทธิในวงโคจร  พร�อมช�วย
ขับเคลื่อนการเติบโตของ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม
ให�กับประเทศไทย เอเช�ยใต�  เอเช�ยตะวันออกเฉียงใต�  
และออสเตรเลีย

27 พฤษภาคม 2559
“ดาวเทียมไทยคม 8” ถูกส�งข�น้สู�วงโคจรท่ี 78.5 องศา
ตะวันออก เพ�่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม
บรอดคาสต�และเสร�มศักยภาพการแข�งขันในตลาด
ต�างประเทศ 2534  ป�ที่ 1

 2536  ป�ที่ 3

 2540  ป�ที่ 7

 2537  ป�ที่ 4

 2538  
ป�ท

ี่ 5

 2557  ป�ที่ 23

 2559  ป�ที่ 25

 2549 ป�ที่ 15

 2548 ป�ที่ 14

 2541  ป�ที่ 8





ก�าวสู�ป�ที่

บร�ษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)



Vision, Mission, Value,

and Company’s

Strategies

สารบัญ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม  
และกลยุทธ์ในการดำาเนินงาน 
ของบริษัท

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
และโครงสร้างรายได้

การจัดการ 
และการกำากับดูแลกิจการที่ดี

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายการระหว่างกัน  
กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

สารจากประธานกรรมการ 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

คณะกรรมการ 
และเลขานุการบริษัท

ประวัติคณะกรรมการ ผู้บริหาร  
และเลขานุการบริษัท

คำาอธิบายและวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจัดการ

ข้อมูลการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ 
ผู้บริหาร และผู้มีอำานาจควบคุม 
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

รายงานการถือหลักทรัพย์ 
ของกรรมการและผู้บริหาร 
ประจำาปี 2559

ความรับผิดชอบ 
เพื่อเสริมสร้างสังคมที่ยั่งยืน 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำาปี 2559

รายงานคณะกรรมการกำาหนด 
ค่าตอบแทนประจำาปี 2559

รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาประจำาปี 2559

รายงานคณะกรรมการบริหาร 
ประจำาปี 2559 

โครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มอินทัช

ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน 2559

คณะผู้บริหาร

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

การเปลี่ยนแปลง  
และพัฒนาการที่สำาคัญ

งบการเงิน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คำาอธิบายย่อ 

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

ข้อมูลสำาหรับนักลงทุน

ปัจจัยความเสี่ยง

10

56

50

69

54

97

150

156

158

20

166

167

24

27

28

30

14

22

48

12

25

32

61

52

171

258

259

262

263

90

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม  
และกลยุทธ์ในการดำาเนินงาน 

ของบริษัท



ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ 

และโครงสร้าง 
รายได้

คณะผู้บริหาร

ข้อมูลสำาคัญ 
ทางการเงิน  

2559



บริษัทก�ำหนดนโยบำยกำรด�ำเนินธุรกิจโดยวำงแผนให้ทุกหน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกลยุทธ์หลัก เพ่ือให้บริษัทเป็นองค์กร 
ที่สร้ำงผลก�ำไรและเติบโตอย่ำงยั่งยืน ทั้งนี้ กลยุทธ์ในกำรด�ำเนินงำนของบริษัทประกอบด้วย

ในการดำาเนินงานของบริษัท
กลยุทธ์

Excellence in 
Technology

เป็นเลิศ
ในเทคโนโลยี

E P
Passion to 
Challenge

I
Initiative in 
Innovation

C
Commitment 
to Contribute

ที่จะเป็นหน่ึงในผู้นำาของโลกในการ 
เ ช่ื อ ม ต่ อ โ ค ร ง ข่ า ย ก า ร สื่ อ ส า ร  
มีความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
และบริการ มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม
การสื่อสาร อีกทั้งยังยึดมั่นในการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและหลัก
ธรรมาภิบาล เพื่อรองรับการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

มุ่งสู่การเป็นผู้นำา
ธุรกิจดาวเทียม
แห่งเอเชีย

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสื่อสาร

สร้างประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นใต้กรอบธรรมาภิบาล

สานปณิธานเสริมคุณค่า สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เต็มที่
ทุกความท้าทาย

มุ่งหมายนวัตกรรม
นำาความรู้ 

คู่คุณธรรม 
สู่สังคมไทย

ธกิจพัน

สัยทัศน์วิ

นิยมค่า

กลยุทธ์ด้านบุคลากร1
คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส�ำคัญในเรื่องทรัพยำกรบุคคลมำเป็นอันดับหน่ึง เพรำะเชื่อว่ำ ทรัพยำกรบุคคลเป็นปัจจัยส�ำคัญที่สุดในกำรที่จะขับเคลื่อนทรัพยำกร 
และทรัพย์สินอื่นๆ ของบริษัทให้เกิดประสิทธิผลได้ บริษัทก�ำหนดแผนกำรพัฒนำองค์กรให้ไปสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ก�ำหนดแผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคลอย่ำงต่อเนื่อง 
เน้นกำรสร้ำงควำมผกูพันกับองค์กร และควำมเข้ำใจระหว่ำงคนหลำยเชือ้ชำตติำมลกัษณะธุรกจิของบรษิทั มแีผนกำรเตรยีมคนให้มคีวำมพร้อม (Succession Planning) 
ซึ่งคณะกรรมกำรก�ำหนดให้ต้องน�ำมำทบทวนอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง

10 รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)



กลยุทธ์ด้านธุรกิจ2

1. กลยุทธ์สำาหรับบริการหลัก บริการด้านบรอดคาสต์ 
บริษัทให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำบริกำรแพร่กระจำย
ช่องรำยกำรโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทยีมเพ่ือยกระดบัอตุสำหกรรม
บรอดคำสต์ในประเทศไทย โดยกำรน�ำเสนอบรกิำรทีม่ี
คณุภำพเพ่ือรองรบักำรออกอำกำศรำยกำรโทรทศัน์ 
ที่มีควำมคมชัดสูงในระบบ High Definition (HD) 
และ Ultra-High Definition (Ultra-HD) และบรกิำรเสรมิ 
ต ่ำงๆ เพ่ือช ่วยเพ่ิมศักยภำพให้กับผู ้ประกอบกำร 
และน�ำส่งคุณภำพกำรรับชมรำยกำรที่มีควำมคมชัดสูง 
สู่ประชำชน นอกจำกน้ี บริษัทให้ควำมส�ำคัญกับกำรขยำย
บริกำรไปยังตลำดเกิดใหม่ที่มีศักยภำพโดยเฉพำะประเทศ
ในภูมิภำคลุ ่มแม่น�้ำโขงและเอเชียใต้ โดยเน้นกำรน�ำเสนอ
บริกำรส่งช่องรำยกำรโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมถึงบ้ำนผู ้รับโดยตรงที่มีคุณภำพ
และมีควำมแรงของสัญญำณสูง เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร 
ในภูมภิำคดงักล่ำว 

บริการด้านบรอดแบนด์ บริษัทให้ควำมส�ำคัญในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพของกำร 
ใช้งำนแบนวิดธ์บนแพลตฟอร์มไอพีสตำร์และแพลตฟอร์มของพันธมิตรทำงธุรกิจ 
เพ่ือสร้ำงโอกำสในกำรเพ่ิมปรมิำณกำรใช้งำนแบนวิดธ์ดำวเทยีมไทยคม 4 โดยเฉพำะ 
ในประเทศอินเดีย อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ นอกจำกนี้บริษัทมีแผนในกำรปรับ
กลยุทธ์กำรขำยและพัฒนำบรกิำรเพ่ือหำลกูค้ำรำยใหม่มำทดแทนลกูค้ำทีก่�ำลงัจะหมด 
สัญญำในประเทศไทยและออสเตรเลีย

1. การเชื่อมต่อโครงข่ายการสื่อสาร 
    สู่ทุกชีวิต
• โครงข่ำยกำรสื่อสำรเพื่อกำรพัฒนำ 

อย่ำงยั่งยืน
• ควำมสำมำรถของกำรสื่อสำร 

ในทุกสภำวกำรณ์

2. ความรับผิดชอบเพื่อเสริมสร้าง 
    สังคมที่ยั่งยืน 
• กำรน�ำเสนอสินค้ำและบริกำรอย่ำงรับผิดชอบ 
• กำรเสริมสร้ำงสังคมที่ยั่งยืน
• กำรจัดกำรทรัพยำกรและบรรเทำผลกระทบ 

ด้ำนสิ่งแวดล้อม

บริษัทก�ำหนดแผนกลยุทธ์ด้ำนธุรกิจ เพ่ือเป็นกรอบในกำรน�ำเสนอสินค้ำและ
บริกำรที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ สร้ำงควำมได้เปรียบ 
ในกำรแข่งขัน และสร้ำงกำรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน โดยแบ่งกลยุทธ์ด้ำนธุรกิจ
ออกเป็นสำมส่วน ดังนี้ 

2. กลยุทธ์สำาหรับบริการทางนวัตกรรมใหม่ 
เพ่ือตอบสนองพฤติกรรมของผู ้บริโภคที่ต้องกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรและ 
กำรติดต่อสื่อสำรทุกท่ี ทุกเวลำ บนทุกหน้ำจอ บริษัทมุ่งพัฒนำบริกำรเชื่อมต่อ 

ข้อมูลผ่ำนระบบดำวเทียมแบบเคลื่อนท่ีท้ังในส่วนของกำรให้
บริกำรทำงอำกำศและทำงทะเล รวมถึงบริกำรส่งรำยกำร

โทรทศัน์หรอืวีดโีอผ่ำนโครงข่ำยอนิเทอร์เนต็ (Over-The-Top, 
OTT) โดยเน้นบริกำรหน้ำจอที่ 2 (2nd Screen) ให้มี

ประสิทธิภำพมำกขึ้น เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรที่ 
แตกต่ำงกันของกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยเพื่อเพิ่มศักยภำพ

และสร้ำงโอกำสในกำรเพ่ิมรำยได้ให้กับผูป้ระกอบกำร

3. กลยุทธ์ในการขยายธุรกิจ
บริษัทให ้ควำมส�ำคัญกับกำรสร ้ำงกำรเติบโตใน 2 มิติ  

ทั้งกำรสร้ำงกำรเติบโตในแนวรำบซึ่งเป็นมิติกำรเพ่ิมจ�ำนวน
ดำวเทียม โดยในปี 2559 บริษัทจัดส่งดำวเทียมไทยคม 8 ขึ้นให้

บริกำรเพ่ิมเติมเพ่ือตอกย�้ำควำมเป็นดำวเทียมที่ได้รับควำมนิยมสูง (Hot 
Bird) ณ ต�ำแหน่งวงโคจร 78.5 องศำตะวันออก รองรับกำรให้บริกำรด้ำน
บรอดคำสต์ในประเทศไทย ภูมิภำคลุ่มแม่น�้ำโขง ภูมิภำคเอเชียใต้ และ
ทวีปแอฟริกำ และกำรสร้ำงกำรเติบโตในแนวตั้งซึ่งเป็นกำรขยำยบริกำร
ลงไปในห่วงโซ่ธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทมีแผนศึกษำกำรขยำยธุรกิจทั้ง 2 มิติอย่ำง 
ต่อเน่ืองเพ่ือพัฒนำศกัยภำพในกำรแข่งขนัและสร้ำงกำรเตบิโตให้กับบรษิทั
อย่ำงยั่งยืน

คณะกรรมกำรบริษัท มีควำมเชื่อมั่นเป็นอย่ำงย่ิงว่ำบริษัท 
จะสำมำรถเจริญเติบโตอย่ำงย่ังยืนได้นั้น จะต้องประกอบ
ไปด้วยควำมส�ำเร็จทำงด ้ำนกำรบริหำรจัดกำรภำยใต้ 
หลกัธรรมภิบำล ผูบ้รหิำรต้องมคีณุธรรม จรยิธรรม ด�ำเนินกำร 
บริหำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และดูแล
ภำคสังคม ผู้มีส่วนได้เสยีทกุภำคส่วนอย่ำงเสมอภำค เพ่ือให้
สังคม ชุมชนเติบโตไปพร้อมกับบริษัท จึงจะเกิดควำมย่ังยืน
อย่ำงแท้จริง

บรษิทัจงึได้ก�ำหนดกลยุทธ์ทีจ่ะท�ำให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน 
โดยค�ำนึงถึงทุกมิติตำมกรอบกำรด�ำเนินธุรกิจ 4 ด้ำน ผ่ำน 10 
กลยุทธ์เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ได้แก่

นอกจำกนี ้บรษิทัยังก�ำหนดนโยบำยในกำรด�ำรงไว้ซึง่มำตรฐำนกำรเป็นบรรษทัภบิำล เช่น กำรเป็นองค์กรทียึ่ดนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปัชัน่อย่ำงเคร่งครดั กำรด�ำรง
สถำนะองค์กรทีไ่ด้รบักำรประเมนิธรรมภิบำล ในระดบัดเีลศิ ทัง้ในระดับประเทศ และอำเซยีน เพ่ือสร้ำงควำมเชือ่มัน่ให้กับนกัลงทนุ และผูถื้อหุน้ทกุรำยโดยเสมอภำคกัน 

ด้ำนภำคสังคม ชุมชน บริษัทด�ำเนินโครงกำรไทยคิด ไทยคม มำอย่ำงต่อเน่ืองเป็นเวลำกว่ำ 6 ปี เพรำะบริษัทเชื่อมั่นในเรื่องกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำไปยังทั่ว
ทุกพ้ืนท่ีในประเทศไทย และยังขยำยผลไปสู่กำรให้ควำมรู้แก่ชุมชนทำงด้ำนอำชีพในกำรติดตั้งชุดรับสัญญำณดำวเทียม บริษัทให้โอกำสและร่วมสนับสนุนแนวทำง
กำรศึกษำสมัยใหม่ที่เน้นน�ำเทคโนโลยีมำช่วยพัฒนำกำรเรียนรู้ เช่น แนวทำง Constructionism และบริษัทยังสนับสนุนหรือเข้ำร่วมโครงกำรที่สร้ำงนวัตกรรมทำงด้ำน
เทคโนโลยีอวกำศอีกด้วย นอกจำกนี้ บริษัทยังส่งเสริมและร่วมสนับสนุนให้พนักงำนรวมกันเป็นกลุ่มในกำรด�ำเนินกำรช่วยเหลือสังคมในถิ่นที่อยู่ของพนักงำน อำทิเช่น 
โครงกำร “อำสำไทยคม - Project V” ที่เปิดโอกำสให้พนักงำนร่วมกันส่งควำมคิดสร้ำงสรรค์และรูปแบบกิจกรรมเพ่ือสังคม โดยกำรใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถและ 
ควำมเชี่ยวชำญที่มี และสำมำรถของบประมำณเพื่อด�ำเนินกำรโครงกำรได้ 

3. การสร้างสรรค์นวตักรรมเพ่ืออนาคต
• นวัตกรรมแห่งกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ 

และบริกำร
• นวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ธุรกิจ
• นวัตกรรมในกำรพัฒนำกระบวนกำรธุรกิจ

4. การกำากับดูแลกิจการที่ดี 
• กำรด�ำเนินธุรกิจด้วยธรรมำภิบำล 

ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ
• กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

3 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน
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(ล้ำนบำท)

รายได้จาก การขายและบริการ 

กำาไรสุทธิ
EBITDA

18,921

32,840

 

    หน้ีสินรวม

 สว่
นของผู้ถือหุ้นรวม

สนิทรัพย์รวม

   
    

    
    

     
      ข้

อมูลสำาคัญทางการเงิน 2559รายได้จากธรุกจิดาวเทยีม

8,414 ล้านบาท

73%คิดเป็น
ของรายได้ 
จากการขายและบริการ

+4.65% 
16.89 บาท 
ราคาตาม 

บัญชต่ีอหุน้  
ในปี 2559

เพิม่ขึน้

สถานะทางการเงนิ 2559(ล้ำนบำท)

2558
2559

11,517

4,860

1,612
12,453

5,758
2,122

13,919
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หน่วย: ล้านบาท ยกเว้นตัวเลขต่อหุ้น

2557 
(ปรับปรุง)

2558 2559 

ผลการดำาเนินงาน

รำยได้รวม 12,310 12,943  11,871 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 11,893 12,453  11,517 

ก�ำไรขั้นต้น 4,852 5,099  4,163 

ก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด�ำเนินงำน 1,998 2,981  1,938 

ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 1,601 2,122  1,612 

ก�ำไร (ขำดทุน) ก่อนดอกเบ้ียจ่ำย ภำษี และค่ำเส่ือมรำคำ 5,110 5,758  4,860 

สถานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม 31,888 33,592  32,840 

หนี้สินรวม 14,603 15,481  13,919 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 17,285 18,111  18,921 

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ)  1.77  1.83 2.53

อัตรำส่วนเงินกู้ยืมท่ีมีภำระดอกเบ้ียต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ)  0.64  0.65  0.54 

อัตรำก�ำไรขั้นต้น 41% 41% 36% 

อัตรำก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน 17% 24% 17% 

อัตรำก�ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษี และค่ำเสื่อมรำคำ 43% 46% 42% 

อัตรำก�ำไรสุทธิ 13% 17% 14% 

อัตรำผลตอบแทนต่อทรัพย์สิน 5% 6% 5%

อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 10%  12% 9%

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (บำท)  1.46  1.94  1.47 

รำคำตำมบัญชีต่อหุ้น (บำท)  15.41  16.14  16.89 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อมลูสำาคัญทางการเงนิ (งบการเงนิรวม)
บรษิทั ไทยคม จำากดั (มหาชน)

   
    

    
    

     
      ข้

อมูลสำาคัญทางการเงิน 2559
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ความรับผิดชอบ
เพื่อเสริมสร้างสังคมที่ยั่งยืน



ความรับผิดชอบเพ่ือเสริมสร้างสังคมที่
ย่ังยืน
ไทยคมมุง่มัน่ให้บรกิารอย่างรบัผดิชอบ เพ่ือเสรมิสร้างสงัคมทีย่ั่งยืน 
ผ่านสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และผู้
บรโิภคภายใต้การเตบิโตของยุคเศรษฐกิจดิจติอล รวมท้ังใส่ใจในการ
จัดการทรัพยากรและบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

การเสนอสินค้าและบรกิารอย่างรบัผดิชอบ
ไทยคมมีการออกแบบสินค้าและรูปแบบการให้บริการในธุรกิจ
ดาวเทียมและการสื่อสารท่ีมีความสอดคล้องกับความต้องการ 
ของลูกค้าและผู้บริโภคภายใต้การเติบโตของยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 
รวมท้ังมีการค�านึงถึงประเด็นความท้าทายด้านต่างๆ ที่อาจจะ 
เกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน 

• การพฒันาสินค้าและบรกิาร

ไทยคมพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี 2nd Screen Application  
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีท่ีผสานบริการบรอดคาสต์และบรอดแบนด ์
เพื่อการสื่อสารแนวใหม่ มาเป็นบริการ Kantana Play โดยมุ่งเน้น 
การเชื่อมโยงเทคโนโลยีให้เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการใช้ชีวิต  
บริการน้ีเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 
โดยช่วยให้เกิดแฟนรายการที่เหนียวแน่นมากขึ้น ส่งเสริม
อีคอมเมิร์ซ ในขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างสังคมโซเชียลที่สามารถ
พูดคุย หรือแสดงความคิดเห็นระหว่างดูรายการโปรดทางทีวี 
ไปพร้อมกัน  ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ทีเ่ชือ่มโยงผูช้มกับรายการทวีี 
และตอบสนองไลฟ์สไตล์สงัคมออนไลน์ เตม็รปูแบบในปัจจบุนั

• การทดสอบบรกิารก่อนส่งมอบ 

นอกจากออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยี 2nd Screen Application  
เพ่ือน�าไปใช้ในการเปิดบริการแอพพลิเคชั่น Kantana Play ให้
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า บริษัทยังเพ่ิมการตรวจสอบ
การท�างานของเทคโนโลยี โดยการให้พนักงานได้เข้าร่วมทดสอบ 
แอพพลิเคชั่นก่อนการเปิดใช้งานจริง โดยจะน�าจุดบกพร่อง 
มาปรับปรุงเพ่ือพัฒนาแอพพลิเคชั่นและสร้างประสบการณ์ท่ีดี
กับลูกค้า 

• การรกัษาระดบัความพงึพอใจของลูกค้า 

ความพึงพอใจของลูกค้าถือเป็นหัวใจส�าคัญของการให้บริการ
ของไทยคม เพราะจะท�าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและ
ความผูกพันในการใช้สินค้าและบริการของเรา การส่งมอบ
ประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุดจึงถือว่ามีความส�าคัญอย่างย่ิงควบคู ่
ไปกับการรักษาความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลต่อ 

การด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน ส�าหรับในปี 2559 ไทยคมจัดท�า
ผลการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้ากับสินค้าและบริการ
ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบริการให้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม 
(Transponder Service) บริการด้านการแพร่ภาพสัญญาณ
โทรทัศน์และบริการด้านสื่อ (Broadcast & Media) ตลอดจน 
บริการด้านบรอดแบนด์ (Broadband) ซึ่งจัดท�าทุกปีเพ่ือ 
เปรียบเทียบวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการ  
บริษัทได้วิเคราะห์ผลและด�าเนินการตามแผนการปรับปรุง 
ในทันที ซึ่งจะมีการประเมินแผนการด�าเนินการอีกครั้งในช่วง
ต้นปี 2560 

• การรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของลูกค้าจากการใช้สินค้า
และบรกิาร

บริษัทจัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนของลูกค้ารายย่อย  
ภายใต้การให้บริการของบริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ�ากัด ผ่านทาง
บริการ Call Center เบอร์ 02-950-5005 ได้ทุกวัน ต้ังแต่ 
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) 

• ปรบัปรงุช่องทางการส่ือสาร และรบัฟังข้อเสนอแนะ 

บริษัทปรับปรุงช่องทางการส่ือสาร และรับฟังข้อเสนอแนะ 
ผ่านช่องทาง www.thaicom.net ซึ่งเป็นการปรับเพ่ือให้ลูกค้า
และบุคคลทั่วไปเข้าถึงข้อมูลและใช้งานได้สะดวกมากย่ิงขึ้น  
เป็นการตอบโจทย์ และรองรับอุปกรณ์เชื่อมต่อท่ีหลากหลาย 
เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคปัจจุบัน โดยเริ่มเปิดใช้งาน
เว็บไซต์ใหม่ช่วงเดือนกันยายน 2559 
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• การยกระดับความตระหนกัเรือ่งการด�าเนนิธรุกิจอย่างยัง่ยืน
ให้แก่คู่ค้า

ไทยคมตระหนักดีว่าคู่ค้าทางธุรกิจ คือห่วงโซ่ส�าคัญของความ
ส�าเร็จในการน�าเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ บริษัทจึง
ร่วมสร้างการเติบโตกับคู่ค้าธุรกิจในหลากหลายรูปแบบ ท้ังการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี การฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การให้ 
ค�าปรกึษา  ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารและความรูอ้นัเป็น 
ประโยชน์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ที่จะผลักดัน
ให้เกิดความย่ังยืนในห่วงโซ่อปุทานของบรษิทัในระยะยาว บรษิทั
ประกาศนโยบายท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหน้ี 
รวมทั้งแนวทางปฏิบัติของคู่ค้า มาตั้งแต่ปี 2558 เพ่ือให้มั่นใจ 
ได้ว ่ากระบวนการด�าเนินธุรกิจของบริษัทและคู่ค้ามีความ
สอดคล้องกัน ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยพัฒนาศักยภาพยกระดับขีด
ความสามารถทางการแข่งขนั หากยังเป็นโอกาสให้บรษิทัและคูค้่า  
มีส่วนร่วมปรับปรุงและพัฒนาการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

การเสรมิสร้างสังคมทีย่ั่งยนื

ด้วยความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนควรได้รับสิทธ์ิอย่างเท่าเทียมกัน  
โดยเฉพาะสิทธ์ิในเรื่องของการศึกษาและการเข้าถึงข้อมูล เพราะ
เราเชือ่ว่าการศกึษา  คอืพ้ืนฐานของการพัฒนาคนเพ่ือสงัคมทีย่ั่งยืน  
ไทยคมจึงมีเป้าหมายท่ีจะมุ่งพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา 
เพื่อลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม 

• การส่งเสรมิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทยีม (Long distance 
Learning)

 

โครงการ “ไทยคิด ไทยคม”
 
จากการที่ไทยคมมีส ่วนในการสร ้างโอกาสด้านการเรียนรู ้  
โดยถ่ายทอดการเรียนการสอนหลักสูตรข้ันพ้ืนฐานจากโรงเรียน 
วังไกลกังวล ผ่านดาวเทียม จนต่อยอดมาเป็นโครงการ “ไทยคิด 
ไทยคม” ซึ่งเป็นโครงการท่ีท�าอย่างต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2552  
เพราะบริษัทเล็งเห็นถึงประโยชน์จากการใช้ดาวเทียมไทยคมใน 
การส่งเสริมการเรียนรู้ และลดช่องว่างในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล 
และเพ่ิมช่องทางการเรยีนการสอนของเยาวชนในพ้ืนทีห่่างไกลและ
พ้ืนที่ที่ขาดแคลนครูผู้สอน รวมท้ังมีส่วนช่วยส่งเสริมเยาวชนไทย 
ในการพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างทัดเทียมกัน โดยมอบ 
“ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม” ให้แก่โรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนท่ี 
ห่างไกลหรือขาดแคลนครูผู้สอน มาแล้วทั้งสิ้น 7,361 ชุด นับตั้งแต่
เริ่มโครงการ นับว่ามีผู้ได้รับผลประโยชน์แล้วกว่า 736,100 คน 
ส�าหรับปี 2559 มีการมอบและติดตั้งแล้วเพิ่มอีก 700 ชุด 

บริษัทยังคงด�าเนินการเร่ืองการถ่ายทอดความรู้เร่ืองการประกอบ
และติดต้ังอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมให้แก่

นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ต�ารวจตระเวนชายแดนและทหาร 
หน่วยเฉพาะกิจอย่างต่อเน่ือง ในปี 2559 บริษัทได้ขยายกลุ่ม 
ผู้เข้าร่วมโครงการไปยังกลุ่มครูและนักศึกษาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ท�าให้ในปีท่ีผ่านมามีผู้ผ่าน
หลกัสตูรทัง้สิน้กว่า 100 คน ซึง่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ หลงัจาก 
จบหลักสูตร ไทยคมยังได้มอบอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียมให้แก่ครู กศน. ท่ีเข้ารับการฝึกอบรมทั่วประเทศเพ่ือไป
ติดตั้งในศูนย์การเรียนที่ตนสังกัด 

การประสานความร่วมมือหน่วยงานราชการ
และเอกชนด้านการศึกษา

ภายใต้ Thaicom Sustainability Goals ตามแนวคิดการประสาน
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนท่ีจะช่วยให้องค์กรขับเคลื่อนสู ่
ความย่ังยืนและการส่งเสริมความตระหนักในการด�าเนินธุรกิจ 
อย่างย่ังยืน โดยเฉพาะกับหน่วยงานราชการ ไทยคมได้ประสาน
ความร่วมมือกับส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
การศกึษาตามอธัยาศัย (กศน.) ในการด�าเนินโครงการโรงเรยีนเครอื
ข่ายไทยคม การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ท่ีสนับสนุน
ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์ ชุดตู้หนังสือ 
อุปกรณ์เพ่ือการเรียนรู้ต่างๆ และสนับสนุนทุนต่อยอดการเรียนรู ้
สู่การสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน

ส�าหรับความร่วมมือในห่วงโซ่ธุรกิจ ไทยคมยังได้ร ่วมมือกับ  
บรษิทั แอลจ ีอเีลคทรอนคิส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึง่เป็นอกีหน่ึงคูค้่า 
ส�าคญัของไทยคม รว่มสานต่อเจตนารมณ์ในการพฒันาสงัคมไทย
อย่างยั่งยืนผ่านการศึกษา ตามแนวทางการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียม ด้วยการมอบชดุจานรบัสญัญาณดาวเทียมพร้อมทัง้
โทรทัศน์ให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” จ�านวน 
15 แห่ง ใน อ�าเภอแม่แจ่ม และ อ�าเภออมก๋อย จงัหวดัเชยีงใหม่ เพ่ือ
เป็นประโยชน์แก่คนในชมุชนทกุเพศทกุวัยในการรบัรูข้้อมลูทางการ
ศึกษาและเป็นการเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่ง
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• การแบ่งปันความรูแ้ละประสบการณ์ (Knowledge Sharing)
 

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

เป็นโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็ก ภายใต ้
แนวคิด Connectivity for Sustainability โดยความร่วมมือ
กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุ ีโรงเรยีนดรณุสกิขาลยั 
และนักวิจัยของ SpaceBox Laboratory เพื่อส่งเสริมแรงบันดาล
ใจด้านอวกาศของเยาวชนไทย อกีทัง้เป็นโครงการท่ีจะช่วยผลกัดนั 
ให้เกิดนวัตกรรมดาวเทียม และความก้าวหน้าของอุตสาหกรรม
อวกาศไทยส�าหรับคนรุ่นต่อไป 

Thaicom Space & Satellite Pavilion

ในปี 2559 ไทยคม ได้ทุ่มงบประมาณหลายล้านบาทในการปรบัปรงุ
พ้ืนท่ีส่วนจัดแสดงนิทรรศการดาวเทียม โดยมุ่งหวังให้เป็นแหล่ง
เรียนรู ้ส�าหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับความรู ้ 
เก่ียวกับดาวเทียมและอวกาศ นอกเหนือจากความรู้เรายังหวังว่า
จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชน ภายใน
ศูนย์การเรียนรู ้นี้จะมีพนักงานของไทยคมคอยให้ความรู ้ผ่าน
ประสบการณ์อวกาศแบบสัมผัสได้จริง ร่วมค้นพบความเป็นมา
เก่ียวกับอวกาศ ได้ภาคภูมิใจกับเทคโนโลยีแห่งมวลมนุษยชาติ 
และดาวเทียมท่ีสร้างสรรค์โดยฝีมือของคนไทย โดยศูนย์การเรียน
รู้ฯ ประกอบด้วยโซนต่างๆ อาทิ รู้รอบจักรวาล (Revolves around 
Universe), เข้าใจวงโคจร (Understanding Orbits), รู ้เรื่อง 
ดาวเทียม (All about Satellite), ดาวเทียมสู่อวกาศ (How to get 
there), ดาวเทียมไทยคม (Thaicom Satellites), เปิดพรมแดน
แห่งดิจิตอลไลฟ์ (Expanding Frontiers), ไทยคมกับภารกิจพิชิต
อวกาศ (Thaicom Space Mission) โดยตัง้แต่เปิดให้เข้าชมได้ตัง้แต่ 
วันที่ 23 มีนาคม 2559 มีผู้ที่สนใจจากหน่วยงานต่างๆ เข้าชมแล้ว 
กว่า 1,000 คน 

โครงการ iEMAT : Innovative Electromagnetics  
Academy of Thailand

เป็นโครงการต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2557 ท่ีไทยคมให้การสนับสนุน
งบประมาณและผู้เชี่ยวชาญส�าหรับกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เชิงวิศวกรรมไฟฟ้า แก่นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้องจากภาคอุตสาหกรรมดาวเทียมสื่อสาร ในปี 2559 
นอกจากการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมสัมมนาท่ีมีผู ้เข้าร่วมกว่า  
800 คน ยังสนับสนุนงบประมาณ และวิทยากรบรรยาย เรื่อง  
Satellite Communication in the Changing Environment ในงาน 

International Conference on Electrical Engineering/Electronics, 
Computer, Telecommunications and Information Technology 
2016 ที่มีผู้เข้าร่วมงานจากทั่วทุกมุมโลกกว่า 1,500 คน

ห้องเรียนไทยคม (Thaicom Learning Center) 
เพื่อการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 

(Constructionism)

ไทยคมยังคงส่งเสริมการพัฒนาทักษะให้ครูผู้สอนสามารถจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 
(Constructionism) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทคาดหวังในการเป็น
ส่วนส�าคัญในการพัฒนาการศึกษาของประเทศต่อไป โดยยังคง
สนับสนุนโรงเรียนวัดเขียนเขต อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็น
โรงเรียนต้นแบบ ตลอดจนโรงเรียนเครือข่ายของโครงการ เป็นปี 
ที่ 3 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ส�าหรับในปี 2559 มีนักเรียนในโครงการแล้วทั้งสิ้น 105 คน มีการ
พัฒนาหลกัสตูรด้วยนวัตกรรมการสอนของครจู�านวน 12 นวัตกรรม 
และนวัตกรรมการบริหารโรงเรียนตามแนวทางการเรียนรู ้เพ่ือ
สร้างสรรค์ด้วยปัญญา 1 นวัตกรรม ปัจจบุนัมห้ีองเรยีนไทยคมแล้ว
ทัง้สิน้ 3 ห้องเรยีน 1 ห้องปฏิบตักิารเรยีนรูเ้พ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา

• การพฒันาชมุชน (Community Development)
 

โครงการการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ไทยคมพัฒนาชุมชนและสังคมท่ีเชื่อมโยงและต่อเนื่อง ตั้งแต่
การสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้จากศักยภาพการสื่อสาร 
กระบวนการสร้างความรู้จากการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
เกิดเป็นองค์ความรู้ การประยุกต์ใช้และน�าไปสู่การประกอบอาชีพ 
เพ่ือให้สามารถน�าความรูท่ี้ได้ไปพัฒนาเศรษฐกิจ และสงัคม จนเกิด
คณุภาพชวิีตทีดี่ขึน้ เพ่ือส่งเสรมิให้ชมุชนเกิดความเข้มแขง็ และได้รบั 
การพัฒนาอย่างย่ังยืน จากแนวคิดน้ี ไทยคม ประสานความร่วมมอื 
กับส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั (กศน.) เพ่ือเข้าไปติดตั้ง้จานรบัสญัญาณดาวเทียมในพ้ืนที่
ห่างไกลในพ้ืนทีจ่งัหวัดเชยีงใหม่ เชยีงราย ตาก แม่ฮ่องสอน และน่าน 
โดยในปี 2559 ไทยคมติดตั้งชุดจานรับสัญญาณดาวเทียมจ�านวน 
140 ชุด และมีแผนท่ีจะติดต้ังพร้อมเครื่องรับโทรทัศน์อีกจ�านวน  
30 ชุด ให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 โดยมีเป้าหมายเพ่ือสนับสนุน
การศกึษาการเรยีนรูใ้ห้กลุม่เป้ามายเกิดความรูแ้ละประสบการณ์ใน
การพัฒนาทักษะชวิีตสามารถน�าความรูม้าเสรมิสร้างการประกอบ
อาชีพให้ดีขึ้น จากนั้น ไทยคมได้สนับสนุนโครงการสร้างความ 
เข้มแข็งย่ังยืนให้ชุมชน ต่อยอดการเรียนรู้จากโครงการ “ไทยคิด  
ไทยคม” ในพ้ืนทีอ่�าเภอแม่แจ่ม จงัหวัดเชยีงใหม่ จ�านวน 3 โครงการ 
คือ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพาะเห็ดโคนน้อยและอาหาร
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หมักส�าหรับโคขุนจากซังข้าวโพด โครงการกาแฟแมะบ่อคี เสริม
รายได้ให้ชุมชน โดยศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง
บ้านห้วยทรายเหลือง และโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง โดยศูนย์ 
การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านแม่ปิคี 

ส่วนใหญ่จึงไม่ได้เรียนหรือไม่เคยเรียน นับว่าเป็นกลุ่มคนท่ีขาด
โอกาสในการศึกษามากท่ีสุด เมื่อปี 2557-2558 ไทยคม ได้สร้าง
โอกาสในการเรยีนรูใ้ห้แก่นักเรยีนผู้บกพร่องทางการได้ยิน โรงเรยีน
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ โดยให้เย่ียมชมและท�าหน้าที่ไกด์
อาสาในนิทรรศการระดับโลก “NASA A HUMAN ADVENTURE”  
และยังคงให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนอย่าง
ต่อเน่ืองเพราะไทยคมให้ความส�าคัญกับโอกาสในการเข้าถึง
การสื่อสารอย่างเท่าเทียมโดยไม่ทอดทิ้งผู ้พิการ ดังนั้น ในปี  
2559 บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) จึงร ่วมกับ โรงเรียน
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ด�าเนินโครงการ “ไทยคม...
สร้างโอกาสเพ่ือผู้พิการไทย-กองทุนไทยคมเพ่ือเศรษฐเสถียร
เบเกอรี่ช็อพ” เพ่ือต่อยอดการสนับสนุนให้โรงเรียนด�าเนิน
โครงการที่สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของการจัดการ
เรียนการสอนส�าหรับผู้พิการ คือ การเรียนรู้ สู่การปฏิบัติ และ
น�าไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต และตอบสนองแนวทาง 
การให้การสนับสนุนการศึกษาของบริษัท ที่มุ ่งมั่นด�าเนินการ 
ตลอดมา นอกจากน้ันยังส่ง “อาสาไทยคม” ไปสอนให้ความรู้
นักเรยีนผูพิ้การ ณ โรงเรยีนอาชวีะพระมหาไถ่ พัทยา ในวชิาชพีต่างๆ 
อาทิ การติดต้ังจานดาวเทียม ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์อีกด้วย

โครงการ 'ไทยคม 10K 2016' มินิมาราธอน เดินวิ่งการกุศล

การออกก�าลังกายเป็นอีกปัจจัยในการพัฒนาคนให้มีสุขภาพกาย
สุขภาพใจ และอารมณ์ท่ีแจ่มใสสมบูรณ์ ไทยคมจึงจัดกิจกรรม
กระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนท่ัวไปหันมาใส่ใจสุขภาพและ 
ออกก�าลงักายมากขึน้   โดยมโีครงการทีส่�าคญั  อาทิ  โครงการ   "ไทยคม  
10K 2016" มินิมาราธอน เดิน-ว่ิงการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดขึ้น 
อย่างต่อเนื่องเป็นปีท่ี 3 ท่ีนอกจากการส่งเสริมเรื่องสุขภาพ ยังมุ่ง
ยกระดบัมาตรฐานการว่ิงระยะไกลของไทยให้ทัดเทียมระดบัสากล 
และยังมีการจัดวิ่งประเภทครอบครัว เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี
ผ่านการออกก�าลังกายในสถาบันพ้ืนฐานที่ส�าคัญที่สุดของสังคม 
อีกด้วย โดยบริษัทน�ารายได้จากการจ�าหน่ายบัตรการแข่งขัน 
ส่วนหน่ึง ข้ึนทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลเพ่ือการศึกษา
ตามพระราชอธัยาศัย ซึง่สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของการส่งเสรมิ
คุณภาพการศึกษาและท�ากิจกรรมเพื่อสังคมอาสาไทยคม

Project V 

ไทยคมสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานจิตอาสามีส่วนร่วม 
ในการท�าประโยชน์ต่อชมุชนและสงัคมส่วนรวม ด้วยการสร้างสรรค์ 
แบ่งปัน สิ่งดีๆ ให้ชุมชน ในโครงการ “อาสาไทยคม-Project V”  
ที่เปิดโอกาสให้พนักงานร่วมกันส่งความคิดสร้างสรรค์และรูปแบบ 

ไทยคมสร้างการเชือ่มโยงการเรยีนรูสู้ก่ารน�าไปปฏิบตัจิรงิและน�าไป 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน สนับสนุนการพัฒนากิจกรรมการ 
เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะการฝึกอาชีพเพ่ือน�าความรู้ไปใช้ใน
อนาคตหลังจบการศึกษา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่เชื่อมโยงและ
ต่อเน่ืองตั้งแต่การสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานเรียนรู ้จากศักยภาพ 
การสือ่สารของไทยคม กระบวนการสร้างความรูจ้ากการศกึษาทาง
ไกลผ่านดาวเทียม การประยุกต์ใช้และน�าไปสู่การประกอบอาชีพ  
ส่งผลไปยังชมุชนเกิดความเข้มแข็ง และได้รบัการพัฒนาอย่างย่ังยืน  
โดยสนับสนนุทนุด�าเนนิโครงการ “สหกรณ์ไทยคมร่มเกล้า” โรงเรยีน
บ้านร่มเกล้า อ�าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน โครงการ “กาแฟใต้ร่มไม้ 
สร้างรายได้ไม่ท�าลายระบบนิเวศน์” โรงเรียนบ้านสันเจริญ อ�าเภอ
ท่าวังผา จังหวัดน่าน โครงการ “ศูนย์ฝึกอาชีพไม้กวาดดอกหญ้า” 
โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา อ�าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โครงการ
โรงเรือนปลูกพืชผักสวนครัว โครงการโรงเลี้ยงแมงป่องช้างและ 
จิ้งหรีด ในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตชด. ค่ายเสนีย์รณยุทธ์  
จงัหวัดอดุรธาน ีซึง่ทัง้หมดนัน้ ไทยคมคาดหวังว่าจะท�าให้การเรยีนรู้ 
สูก่ารสร้างอาชีพคนในชุมชนมรีายได้เพิม่มากขึน้ สร้างความยัง่ยนื
ให้ชุมชนได้ในที่สุด

กองทุนไทยคมเพื่อเศรษฐเสถียรเบเกอรี่ช็อพ

เมือ่ประสาทสมัผสัด้านการได้ยินขาดหายไป ความสามารถทางการ
สื่อสารจึงมีข้อจ�ากัด ด้วยการพัฒนาด้านภาษา และการเรียนรู้
ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ อีกท้ังโรงเรียนส�าหรับเด็กหูหนวกก็มีกระจาย
อยู่ในพ้ืนท่ีจ�ากัด ครอบครัวและโรงเรียนจึงไม่มีโอกาสร่วมกันท่ี
จะส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กกลุ่มน้ีได้อย่างเต็มที่ เด็กในกลุ่มน้ี 
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กิจกรรมเพ่ือสังคม โดยการใช้ความรู ้ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญที่มี และสามารถของบประมาณเพื่อด�าเนินการโครงการ
ได้ ในปีแรกมีโครงการท่ีผ่านการรับงบประมาณสนับสนุนจ�านวน 
6 โครงการ บริษัทคาดว่าจะมีผู้ได้รับผลประโยชน์โดยรวมทั้งสิ้น  
1,500 คน ใน 5 ชุมชน 3 สถานศึกษา

การจัดการทรัพยากรและบรรเทาผลกระทบด้าน 
ส่ิงแวดล้อม

ไทยคมให้ความส�าคญักับแนวทางการบรหิารจัดการเพ่ือรบัผดิชอบ 
ผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจท่ีอาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ท้ัง 
ทางตรงและทางอ้อม เพ่ือป้องกันและจ�ากัดขนาดผลกระทบเหล่านัน้ 
ไม่ให้ส่งผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

• โครงการ iSAVE, My Thaicom My Life

เป็นโครงการหลักที่ไทยคมได้ด�าเนินงานมาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ 
ปี 2555 โดยมีเป้าหมายให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
และรู้คุณค่า สร้างความรู้ความเข้าใจ เผยแพร่ประชาสัมพันธ ์
เก่ียวกับการใช้ทรัพยากรจากการด�าเนินธุรกิจ ผลกระทบท่ีเกิด
ขึ้นกับท้ังภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนส่งเสริมให้เกิด 
ความร่วมมือในการอนุรักษ์ด้านต่างๆ ภายใต้แนวคิดดังกล่าว  
มีการด�าเนินงานในปีที่ผ่านมา ดังนี้

นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทเริ่มมีนโยบายการจัดการพลังงาน ตั้งแต่ปี 2552 ตาม พ.ร.บ. 
การส่งเสริมและการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) 2550 โดยม ี
การปรับปรุงนโยบายให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา โดยฉบับล่าสุด
ออกประกาศเมื่อปี 2559 และในปีเดียวกันนี้เองมีการแต่งตั้ง  
คณะท�างานด้านการจัดการพลังงาน และคณะผู้ตรวจประเมิน
ภายในองค์กร ท่ีประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เพ่ือร่วม
ประสานการท�างานด้านการอนุรักษ์พลังงานให้บรรลุผลส�าเร็จ 
นอกจากน้ี ยังต้องมีคณะผู ้ตรวจประเมินการจัดการพลังงาน
ภายนอกองค์กร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการให้มากขึ้น 
และให้เป็นไปตามกฎหมาย

การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

เพ่ือให้เป้าหมายและวางแผนงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
มีประสิทธิภาพ บริษัทจึงจัดให้มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์
พลังงานใน 3 ระดับ คือ 1) ระดับองค์กร 2) ระดับการบริการ และ 
3) ระดับเครื่องจักร/อุปกรณ์ ส�าหรับในปี 2559 บริษัทมีเป้าหมาย 
หลักในการลดปริมาณพลังงานที่ใช้เดิมให้ได้ร้อยละ 3 จากผลการ 
ด�าเนินงานตามมาตรการในปีท่ีผ่านมา ควบคู่ไปกับการด�าเนิน
มาตรการเพ่ือสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานในปี 2559 เช่น 

มาตรการการควบคุม Peak Demand ซึ่งเป็นมาตรการต่อเนื่อง 
ตลอดจนกิจกรรมการติดตั้งบอร์ดความรู้ด้านพลังงาน บอร์ดไวนิล 
การเปรยีบเทยีบค่าไฟฟ้าในแต่ละเดอืน ทัง้น้ี  หลงัจากการด�าเนนิงาน 
ตามมาตรการต่างๆ พบว่า บริษัทลดปริมาณการใช้พลังงานได้ 
ร้อยละ 3.35 ซึ่งเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

การจัดหาพลังงานทดแทน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน บริษัทได้ด�าเนินการ 
เพ่ิมเติมในการจัดหาพลังงานทดแทน โดยการติดต้ัง Solar Cell 
ขนาด 28KW บริเวณพ้ืนที่หลังคาโรงจอดรถ และหลังคาอาคาร
เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า ซึ่งติดต้ังมาต้ังแต่ต้นปี 2557 เป็นระบบไฟฟ้า 
3 Phase 24KW และ 1 Phase 4KW ใช้งานในลักษณะ On grid 
Solar Cell สามารถผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยต่อปีเป็น 36,000 หน่วย/ปี 
บรษิทัมแีผนส�าหรบัโครงการตดิตัง้ On Grid Solar Cell ขนาดก�าลงั
ผลิตท่ี 50KW เพ่ิมเติม ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาข้อมูล เพ่ือขอ 
งบประมาณในการด�าเนินการต่อ ในปี 2560 

การตรวจวัดค่าความถี่จากเครื่องส่งสัญญาณ 
(Radio Frequency Interference) 

ไทยคมด�าเนินงานตามมาตรฐานท่ีก�าหนดอย่างเคร่งครัดในการ
ตรวจวัดระดับความเข้มข้นของความถ่ีจากเครื่องส่งสัญญาณ 
(Radio Frequency Interference) โดยการเทียบค่าตามมาตรฐาน
ของ ICNIRP GUIDELINES : FOR LIMITING EXPOSURE  
TO TIME-VARYING ELECTRIC,  MAGNETIC AND  
ELELCTROMAGNETIC FIELDS (UP TO 300 GHz) ซึง่ได้ก�าหนด 
ค่าความเข้มของก�าลังของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่อาจส่งผลต่อ 
มนุษย์ไว ้ โดยบริษัทร ่วมมือกับศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์และ
อเิลก็ทรอนกิส์ (PTEC) ในการตรวจวัดและตดิตามคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า 
ทีร่ัว่ไหล และตรวจสอบ พบว่า ในปี 2559 สถานีไทยคมแครายและ
สถานีบริการภาคพื้นดินลาดหลุมแก้ว และบริเวณโดยรอบสถานีมี
ระดับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในระดับท่ีปลอดภัย อย่างไรก็ดี บริษัทมี
แผนที่จะท�าการวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สถานีไทยคมแคราย และ
สถานีบริการภาคพ้ืนดินลาดหลุมแก้วอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือ
ควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบกับพนักงาน และชุมชนรอบข้างสถานี
ภาคพื้นดินอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก  
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2559  

โดยดาวน์โหลดได้จาก www.thaicom.net
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สารจากประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

เรยีน ท่านผูถ้อืหุ้น
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมาเป็นวันที่ บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งมาครบ 25 ปี คณะกรรมการ ผู้บริหาร  
ตลอดจนพนักงานทุกคนได้ส�านึกในพระมหากรณุาธคุิณของ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมิูพลอดลุยเดช ท่ีได้เสดจ็มาทรงเปิด 
สถานีควบคุมดาวเทียม เม่ือครั้งที่บริษัทได้ส่งดาวเทียมดวงแรกของประเทศขึ้นสู่วงโคจรส�าเร็จ และยังได้พระราชทานนาม
ดาวเทียมให้ว่า ไทยคม ซึ่งมีความหมายว่า การสื่อสารของประเทศไทย (Thai Communication) นับจากวันน้ัน มาจนถึงปี 
2560 ไทยคมได้สร้างและส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศ ในนามดาวเทียมไทยคม แล้วถึง 8 ดวง นับได้ว่าบริษัทได้เป็นผู้ริเริ่มในการ 
วางรากฐานโครงข่ายด้านการสื่อสารให้กับประเทศไทย ท�าให้เกิดการพัฒนาทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคม จนเชื่อมต่อไปสู่ 
การพัฒนาด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้านการเงินการธนาคาร การบริหารจัดการ และภาคการบริการอย่างต่อเน่ืองเรื่อยมา  
เมื่อเริ่มต้นในประเทศแล้ว บริษัทได้ขยายฐานการให้บริการไปตามขอบเขต หรือ Footprint ของดาวเทียมแต่ละดวง พร้อมท้ัง 
ได้สั่งสมประสบการณ์ในการด�าเนินธุรกิจด้านดาวเทียม ได้พัฒนาบุคคลากรด้านวิศวกรรมอวกาศ และด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
จนเป็นทีย่อมรบัและได้รบัความไว้วางใจให้เป็นผู้ให้บรกิารในประเทศต่างๆ เกือบท่ัวโลก อาทิเช่น ออสเตรเลยี จนี พม่า เวยีดนาม 
อินเดยี และอ่ืนๆ บรษัิทน�าเงนิตราต่างประเทศจากรายได้การให้บรกิารกลบัเข้าสูแ่ผ่นดนิไทยอย่างต่อเน่ืองตลอดมา

ตลอดระยะเวลา 25 ปี บริษัทต้องเผชิญความท้าทายหลากหลายด้าน สามารถกล่าวได้ว่า ไม่มีปีไหนเลยท่ีผ่านไปโดยไร้อุปสรรคส�าหรับ
ไทยคม อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ได้หล่อหลอมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรอันแข็งแกร่ง ท�าให้พนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญที่สุดของบริษัท
เกิดความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม มีความกล้าหาญที่จะเผชิญกับความท้าทาย เน้นการสร้างสรรค์
ด้านนวัตกรรม และมีจิตส�านึกในการตอบแทนสังคมโดยใช้ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีเข้าช่วย ในปี 2559 ก็เช่นกัน บริษัท  
ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิสังคมหลายด้าน ความผันผวนทางด้านเศรษฐกิจโลกท่ีขยายตัวต�่าลง ท�าให้เกิดผลกระทบโดยตรง 
กับรายได้ของบริษัท รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอันเก่ียวกับกฎระเบียบของภาครัฐ การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว 
และไม่อาจคาดการณ์ได้ ตัวแปรเหล่าน้ีล้วนส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตามแม้ผลประกอบการทางด้านการเงิน 

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

ประธานกรรมการ
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จะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คณะกรรมการได้ให้ความส�าคัญในเรื่องการพัฒนาธรรมภิบาล และการสร้างความย่ังยืนของบริษัทอย่างเข้ม
งวดและต่อเนื่อง โดยที่บริษัทยังสามารถรักษามาตรฐานในการด�ารงไว้ซึ่งคะแนนในระดับดีเลิศ (5 ดาว) ในด้านการก�ากับดูแลกิจการบริษัท 
จดทะเบียนไทยประจ�าปี 2559 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน (2556-2559) ซึ่งท�าการส�ารวจเป็นประจ�าทุกปี โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ร่วมกับสถาบันกรรมการไทย และการได้รับรางวัล “รายงานความย่ังยืนดีเด่น” ในฐานะท่ี บมจ.ไทยคม เป็นองค์กรริเริ่มจัดท�ารายงาน 
แห่งความย่ังยืน (Sustainability Report) โดยอิงเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) 17 ข้อ  
ที่สหประชาชาติประกาศเป็นเป้าหมายโลก

คณะกรรมการบริษัทจึงได้เน้นใช้เวลาในการพิจารณาก�าหนดแผนกลยุทธ์ในอนาคตของบริษัทร่วมกับฝ่ายจัดการ และจะได้ใช้เวลาเพ่ิม 
มากขึ้นในการประเมินและทบทวนกลยุทธ์ของบริษัทอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือให้บริษัทสามารถก�าหนดเป้าหมายทางธุรกิจให้สอดคล้องกับ 
สภาพภูมิสังคม และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกิดขึ้น บริหารความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ ก�ากับดูแลอนุมัติงบประมาณ ทรัพยากร
ต่างๆ ที่จ�าเป็น และให้ค�าแนะน�าแก่ฝ่ายจัดการอย่างใกล้ชิด

โดยในปี 2560 คณะกรรมการได้ก�าหนดนโยบายในการด�าเนินธุรกิจท่ีจะมุ่งเน้นการเจริญเติบโตท้ังทางด้านธุรกิจหลักคือการให้บริการ 
ทางด้านดาวเทียม และการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจบริการข้างเคียง และมองหาธุรกิจใหม่ๆ ท่ีจะสร้างความเจริญเติบโตทางด้านการเงินของ
บริษัทต่อไปในอนาคต โดยคณะกรรมการได้อนุมัติให้บริษัท ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีฝ่ายที่จะรับผิดชอบด้านกลยุทธ์ และธุรกิจใหม่ๆ  
โดยเฉพาะ และจะสนับสนุนให้มีการท�างานร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาชั้นน�าที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และ
ข้างเคียง เพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตได้ในแนวทางที่เปิดกว้างขึ้น

คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นและตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีให้สมกับความไว้วางใจของท่านผู้ถือหุ้น ในการที่จะก�ากับดูแลให้บริษัทเจริญเติบโต 
อย่างย่ังยืน มรีะบบการบรหิารจดัการในระดบัโลก มธีรรมภิบาลท่ีดี มแีผนกลยุทธ์ทีจ่ะท�าให้ไทยคม ด�าเนนิธุรกิจต่อไปอย่างย่ังยืน โดยค�านงึถึง 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำาปี 2559
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัการแต่งตัง้ขึน้ตามมตขิองคณะกรรมการบรษิทั ประกอบด้วยกรรมการอสิระ 4 ท่าน คอื ศาสตราจารย์หริญั รดศีรี  
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางชรินทร วงศ์ภูธร ศาสตราจารย์ส�าเรียง เมฆเกรียงไกร และนางภัทรียา เบญจพลชัย เป็นกรรมการ 
ตรวจสอบ โดยมีนาย ประวินทร์ คุโรวาท ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ ส่วนงานตรวจสอบภายในของบริษัทท�าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามกฎบัตรของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ความส�าคัญกับการสอบทานงบการเงิน การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานระบบการ 
บริหารความเสี่ยง การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท การสอบทานความถูกต้อง 
และความมีประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน รายงานการเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและ
กฎหมาย รวมถึงการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 13 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระส�าคัญในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในปีดังกล่าวได้ดังนี้

1. การสอบทานระบบรายงานทางการเงนิ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลท่ีส�าคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจ�าปี 
2559 ของบรษิทั ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) และบรษิทัย่อยจากผูส้อบบญัช ีฝ่ายจดัการ และหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในว่าบรษิทัได้มกีาร 
จดัท�างบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทย (Thai Financial Reporting Standards-TFRS) โดยได้สอบทานประเดน็ท่ีเป็น
สาระส�าคัญ รายการพิเศษ ประกอบค�าชี้แจงและแสดงหลักฐานเกี่ยวกับข้อมูลในประเด็นดังกล่าว ตลอดจนการเปิดเผยหมายเหตุประกอบ 
ในงบการเงินอย่างเพียงพอ อีกทั้งยังติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นประจ�าทุกเดือน เพ่ือประเมินรายการที่ม ี
ความเสี่ยงและอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�าหนดให้ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีจัดท�าสรุปและรายงาน
นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญประจ�าปี การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
รายงานมาตรฐานการบญัชท่ีีออกใหม่เป็นประจ�าทกุไตรมาส และข้อสมมตฐิานในการจดัท�าประมาณการ นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบ 
มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานและแสดงความเห็นได้อย่างอิสระไม่ถูก 
จ�ากัดขอบเขต รวมทั้งได้จัดท�าแผนการตรวจสอบครอบคลุมความเสี่ยงที่จะท�าให้งบการเงินไม่ถูกต้องหรือเกิดการทุจริต

2. การสอบทานการกำากับดูแลกิจการทีด่ ีการปฏิบัตติามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่กีย่วข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
การปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและและจรรยาบรรณของบริษัทรวมท้ังการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกฎหมายต่าง ๆ แล้ว
พบว่ากรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามเป็นอย่างดี โดยคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 
มีจิตส�านึกในจริยธรรมและคุณธรรม และการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างสม�่าเสมอและต่อเน่ือง ส�าหรับรายการเก่ียวโยงและรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ก�าหนดให้ผู้มีหน้าท่ีเก่ียวข้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�า และให้ปฏิบัต ิ
และเปิดเผยให้ถูกต้องตามกฎระเบยีบของคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย นอกจากน้ี 
ทางบริษัทยังได้เปิดช่องทางรายงานการทุจริต การคอร์รัปชั่น และการปฏิบัติที่อาจขัดต่อจรรยาบรรณ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ  อาทิเช่น 
การส่ง e-mail หรือ Ethics Hotline ใน Internet และ Intranet ของบริษัท ตาม “นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระท�าผิดและ 
การทจุรติ” ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ส่วนงานตรวจสอบภายในมหีน้าทีส่อบทานมาตรการการป้องกันการทจุรติ คอร์รปัชัน่  
การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการ และระบบควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลและให้มีการปฏิบัติจริงอย่าง
สม�่าเสมอ รวมท้ังให้มีการจัดท�ารายงานผลการตรวจสอบภายในเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา
อย่างเหมาะสม

3. การสอบทานการบริหารความเส่ียง บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงซึ่งมีหน้าท่ีก�าหนด
หลักเกณฑ์นโยบายและกระบวนการในการประเมินและบริหารความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อบริษัท รวมท้ังทบทวนความเพียงพอ 
ของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกไตรมาสและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ  
และคณะกรรมการบริหารอย่างสม�่าเสมอเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในด้านกลยุทธ์ การเงิน และรายงานทางการเงิน การปฏิบัติการ 
และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ท�าหน้าท่ีสอบทาน และติดตามแผนการบริหาร 
ความเสี่ยงของทุกกลุ่มธุรกิจ รวมถึงความเสี่ยงของเหตุการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างส�าคัญอันอาจจะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงาน 
ของบริษัทเป็นประจ�าทุกไตรมาส อาทิเช่น ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ และความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 
เงินตราต่างประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะให้หน่วยงานในต่างประเทศมีการจัดท�าการบริหารความเสี่ยง 

รายงานประจำาปี 2559

บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
22



ตามมาตรฐานของ COSO โดยจัดให้ฝ่ายบริหารความเส่ียงท่ีส�านักงานใหญ่ให้ค�าแนะน�าและช่วยเหลือให้หน่วยงานในต่างประเทศ 
มีความรู้ ความเข้าใจ และจัดการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม 

4. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการตรวจสอบและ 
การประเมินระบบการควบคุมภายในที่ส่วนงานตรวจสอบได้รายงานเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี พบว่าระบบควบคุมภายใน  
มีความพอเพียงเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจของไทยคม สอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่า จากการสอบทานยังไม่พบ 
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท และด้วยความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีส่วนส�าคัญ
ในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้เน้นย�้าถึงความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จึงสนับสนุนให้บริษัทมีการพัฒนาระบบงานเชิงป้องกันและพัฒนาระบบการควบคุมภายในด้านอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 
ต่อการบรรเทาความเสี่ยง ทั้งยังผลักดันให้มีการจัดฝึกอบรมและให้ความรู้กับพนักงานของบริษัททุกคนอย่างต่อเน่ือง ส�าหรับด้านการ 
ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามแผนงานระยะยาวและ 
แผนงานประจ�าปีตามท่ีได้รบัอนมุตัแิล้ว พบว่าได้บรรลตุามเป้าหมายและดชันีตวัชีวั้ด (KPI) ทีก่�าหนดไว้ รวมท้ังยังได้สอบทานความเหมาะสม 
ของงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี แผนการตรวจสอบภายใน และอตัราก�าลงัคนเป็นประจ�าทุกปี โดยเน้นและให้ความส�าคญัในเรือ่งการตรวจสอบ 
การป้องกันเชิงรุกตามระดับความเสี่ยง รวมท้ังให้มีการน�าระบบประเมินการควบคุมด้วยตนเองของธุรกิจมาปฎิบัติใช้กับหน่วยงานภายใน 
ของบริษัทอย่างเหมาะสม ซึ่งรวมทั้งบริษัทย่อยและส�านักงานตัวแทนในต่างประเทศ ส�าหรับบริษัทไทยคม คณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยตรง เพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถท�าหน้าที่
ได้อย่างเป็นอิสระและตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์ของบริษัท

5. การสอบทานการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการตรวจสอบ 
การทุจริตเป็นรายไตรมาส รวมทั้งได้สอบทานมาตรการและการก�าหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตและพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม ท่ีจะเกิด
ขึ้นได้ในระบบงานต่าง ๆ  โดยในปี 2559 มีเรื่องร้องเรียนจากพนักงานที่มีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสของผู้กระท�าความผิด การทุจริต หรือการ 
มพีฤตกิรรมท่ีไม่เหมาะสมจ�านวน 4 เรือ่ง ซึง่เรือ่งทุกเรือ่งได้มกีารด�าเนินการสอบสวนข้อเทจ็จรงิ โดยทัง้ 4 เรือ่งทีไ่ด้มกีารสอบสวนเสร็จสิน้แล้วนัน้ 
ไม่มีเรื่องใดท่ีเข้าข่ายการทุจริตเกิดขึ้น นอกจากนี้ การด�าเนินการสอบสวนและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสของบริษัทได้มีการปฎิบัติตามข้ัน
ตอนและระเบียบปฏิบัติตามนโยบายรับเรื่องร้องเรียนและการสอบสวนเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระท�าผิดและการทุจริตของบริษัท 
อย่างครบถ้วน

6. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำาปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ท�างานร่วมกับฝ่ายบริหาร 
ร่วมกันพิจารณาแต่งต้ังและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ�าปี โดยประเมินจากผลงานของผู้สอบบัญชี พิจารณาจากประสบการณ์ 
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระ รวมถึงค่าสอบบัญชีท่ีเสนอมาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและธุรกิจของบริษัทแล้วเห็นว่า สมควร
ให้บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่สอง และได้สอบทานคุณสมบัติ
ของผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และมีมติเห็นชอบให้เสนอ 
ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือนายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ นายเพ่ิมศักด์ิ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3427 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช  
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยมีค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2560 ของบริษัท จ�านวนเงิน 1.86 ล้านบาท และมี 
ค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทไทยคมรวมท้ังสิ้น 7.76 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าสอบบัญชีส�าหรับบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย เป็นจ�านวน 
3.58 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีส�าหรับบริษัทท่ีจัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ เป็นจ�านวน 0.34 แสนดอลลาร์สหรัฐ และ 1.12 แสน
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (รวมเทียบเท่า 4.18 ล้านบาท) ซึ่งค่าสอบบัญชีของรวมของกลุ่มบริษัทไทยคมน้ันยังคงอัตราเดิมเท่ากับปีก่อน 
 
โดยสรุปจากรายงานและค�าชี้แจงของผู้รับผิดชอบตามหน้าท่ีดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล การจัดท�ารายงานทางการเงินประจ�าปีมีความถูกต้อง เปิดเผยครบถ้วน ตามมาตรฐาน 
รายงานทางการเงิน

(ศาสตราจารย์ หิรญั รดศีร)ี 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

20 มกราคม 2560

รายงานประจำาปี 2559

บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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รายงานคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนประจำาปี 2559
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้งนายฟิลิป เชียง ชอง แทน เข้าด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน แทนนายสมประสงค์ บุญยะชัย  

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนจึงประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ นางชรนิทร วงศ์ภธูร ประธานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 
ศาสตราจารย์ ส�าเรยีง เมฆเกรยีงไกร และนายฟิลปิ เชยีง ชอง แทน กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน และมนีางสาวยุพาพรรณ ปานเคลอืบทอง  
เลขานุการบริษัท ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนมหีน้าท่ีรบัผดิชอบท่ีส�าคญั ได้แก่ การพิจารณาแนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบรษิทั 
และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น ตลอดจนโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง 

ในปี 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง สามารถสรุปสาระส�าคัญ ได้ดังนี้

• พิจารณานโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจ�าปี 2559 โดยเหน็ชอบให้คงองค์ประกอบของค่าตอบแทนไว้เช่นเดิม ได้แก่
ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี และเบี้ยเลี้ยง และน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

• พิจารณาก�าหนดงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัประจ�าปี 2559 เพ่ิมเตมิจากปี 2558 จากเดมิ 15 ล้านบาท เป็น 25 ล้านบาท 
โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบรษิทั  มาตรฐานตามมลูค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาด หน้าท่ีความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
และให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงให้สอดคล้องกับจ�านวนกรรมการบริษัทที่เพิ่มขึ้น

• พิจารณาการจดัสรรค่าตอบแทนประจ�าปี 2558 ให้แก่ คณะกรรมการบรษิทั โดยในปี 2558 ได้มกีารจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ
บริษัท (รวมค่าตอบแทนทุกประเภท) เป็นจ�านวน 14,541,935 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไว้ในปี 2558

• พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร รวมท้ังก�าหนดอตัราการข้ึนเงนิเดือนและโบนัสประจ�าปีของประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร

• พิจารณางบประมาณและอัตราการขึ้นเงินเดือน และการจ่ายเงินโบนัสประจ�าปีของบริษัท

• พิจารณานโยบายและโครงการค่าตอบแทนระยาวให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

• ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน และเห็นว่ากฎบัตรคณะกรรมการชุดปัจจุบันยังคงเหมาะสม และสอดคล้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมถึงนโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

• ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท

รายงานประจำาปี 2559

บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
24

(นางชรนิทร วงศ์ภูธร) 
ประธานคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 
ในนามคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 

27 มกราคม 2560



รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประจำาปี 2559
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้งนางภัทรียา เบญจพลชัย เข้าด�ารงต�าแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา แทนนางชรินทร วงศ์ภูธร และแต่งตั้งนายฟิลิป เชียง ชอง แทน เข้าด�ารงต�าแหน่ง กรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหา แทนนายสมประสงค์ บุญยะชัย

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจึงประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ นางภัทรียา เบญจพลชัย ประธานคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหา ศาสตราจารย์ ส�าเรียง เมฆเกรียงไกร และนายฟิลิป เชียง ชอง แทน กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ 
มีนางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง เลขานุการบริษัท ท�าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหามหีน้าท่ีรบัผดิชอบทีส่�าคัญ ได้แก่ การพัฒนาและก�ากับดูแลให้บรษิทัด�าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภบิาล 
ที่ดี เพ่ือให้องค์กรเติบโตอย่างย่ังยืน  รวมถึงการพิจารณา และสรรหาบคุคลท่ีมคุีณสมบติัเหมาะสมเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และผู้บริหาร 
ระดับสงู โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหามกีารประชมุท้ังสิน้ 3 ครัง้ สามารถสรปุสาระส�าคญั ได้ดังนี้

1. ด้านบรรษัทภิบาล

• ทบทวนและปรบัปรงุนโยบายการก�ากับดแูลกิจการท่ีดี และนโยบายการสอบสวนเรือ่งร้องเรยีน และเบาะแสการกระท�าผดิและการทจุรติ 
เพ่ือให้เป็นปัจจบุนั เหมาะสมกับธุรกิจ และสอดคล้องกับกฎหมาย แนวปฏิบตัสิากล และแนวปฏบิตัขิองตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ตลอดจนหน่วยงานก�ากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง

• ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และเห็นว่ากฎบัตรคณะกรรมการชุดปัจจุบันยังคงเพียงพอและสอดคล้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ รวมถึงสอดคล้องกับนโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

• ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรบัตรของคณะกรรมการบริหาร เพ่ือให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการบริหาร รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดี

• พิจารณาและติดตามการด�าเนินงานของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการจรรยาบรรณ ซึ่งได้รับแต่งต้ังขึ้น 
เพ่ือส่งเสรมิให้พนักงาน และหน่วยงานต่างๆ ภายในบรษิทัปฏิบตัติามนโยบายการก�ากับดแูลกิจการอย่างมปีระสทิธิภาพ โดยในปี 2559 
ที่ผ่านมา บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น การเพ่ิมช่องทางการสื่อสารนโยบาย 
ของบรษิทัให้พนกังานได้รบัทราบ ผ่านทาง E-Magazine ของบรษิทั การจดัท�าบทเรยีนออนไลน์หลกัสตูรจรรยาบรรณ ในการด�าเนินธุรกิจ 
และหลักสูตรนโยบายการก�ากับดูแลกิจการเพ่ิมเติม ตลอดจนการจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริม 
ให้พนักงานมีความเข้าใจ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และนโยบายต่างๆ ของบริษัท ได้อย่างถูกต้อง เป็นต้น

• ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท

2. ด้านการพิจารณาสรรหา

• พิจารณาเสนอแต่งต้ังกรรมการท่ีมีก�าหนดพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ซึ่งได้แก่ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นายเกว็ก บัค ไช 
และนายสมประสงค์ บุญยะชัย กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหน่ึง เและน�าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และท่ีประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ�าปีพิจารณาอนุมัติ

• พิจารณาเสนอเพ่ิมจ�านวนกรรมการบรษิทัอกี 2 ต�าแหน่ง และด�าเนินการสรรหาตามนโยบายการสรรหากรรมการของบรษิทั โดยพิจารณา
ทักษะท่ีจ�าเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างกรรมการท่ียังขาดอยู่ และให้เหมาะกับโครงสร้างการจัดการของบริษัท ท้ังนี้ ได้สรรหา
กรรมการจากรายชื่อกรรมการอาชีพในท�าเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Director Pool) และท่ีปรึกษาภายนอก 
เและน�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีพิจารณาอนุมัติ

รายงานประจำาปี 2559
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(นางภัทรยีา เบญจพลชยั) 
ประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 
ในนามคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 

27 มกราคม 2560

• พิจารณาทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้แทนในบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างและองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับกลยุทธ์ และสภาพธุรกิจของแต่ละบริษัท รวมถึงเพ่ือให้แน่ใจว่า บริษัทม ี
การติดตามควบคุมดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับกฏหมาย และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

• จัดให้มีการอบรม และศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาความรู้กรรมการ ให้ทราบถึงพัฒนาการต่างๆ ที่ส�าคัญในอุตสาหกรรม กฎเกณฑ ์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงการจัดปฐมนิเทศ และจัดท�าเอกสารที่จ�าเป็นให้แก่กรรมการใหม่เพื่อให้เข้าใจธุรกิจ
ของบริษัท และบทบาทหน้าที่ของกรรมการ

• พิจารณาก�าหนดและเสนอหลักเกณฑ์ในการสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง ต้ังแต่ระดับหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านต่างๆ ท่ีรายงาน 
ตรงต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เพ่ือให้การบริหารงานของบริษัทสามารถด�าเนินไปได้อย่างต่อเน่ือง และเตรียมความพร้อมให้แก่ 
ผู้สืบทอดต�าแหน่ง ในกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงเกษียณอายุ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

• พิจารณาปรบัโครงสร้างองค์กร และแต่งตัง้ผูบ้รหิารระดบัสงู เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพธุรกิจ แผนการด�าเนนิงาน และกลยุทธ์ทีเ่ปลีย่นไป 
ของบริษัท และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

• พิจารณาปรับปรุงตารางทักษะของคณะกรรมการบริษัท (Board Skills Matrix) เพ่ือให้มีหัวข้อท่ีครอบคลุมทุกด้าน ท้ังด้านเพศ อายุ  
และความรูค้วามช�านาญทีห่ลากหลาย เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาในการสรรหากรรมการ และให้เหน็ถึงความจ�าเป็นต่อองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการที่ยังขาดอยู่ 

นอกจากนี ้ผลจากการท่ีบรษิทัได้ให้ความส�าคญัต่อการก�ากับดแูลกิจการทีด่อีย่างต่อเนือ่ง ท�าให้ในปี 2559 ท่ีผ่านมา บรษิทัได้รบัรางวลัต่างๆ 
ด้านบรรษัทภิบาล ดังนี้

• ได้รับการประเมินจากผลส�ารวจรายงานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ประจ�าปี 2559 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย โดยมีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

• ได้รับรางวัล Investor’s Choice Award ประจ�าปี 2559 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เนื่องจากได้รับประเมินคุณภาพการจัดประชุม
ใหญ่สามัญประจ�าปี การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส และการให้ความเท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้น ในระดับ 100 คะแนนเต็ม  
เป็นระยะเวลา 4 ปีติดต่อกัน 

• ได้รับรางวัล “รายงานความย่ังยืนดีเด่น” ในฐานะที่ไทยคมเป็นองค์กรริเริ่มจัดท�ารายงานแห่งความย่ังยืน (Sustainability Report)  
โดยองิเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน หรอื Sustainable Development Goals (SDGs) 17 ข้อ ท่ีสหประชาชาตปิระกาศเป็นเป้าหมายโลก

ผลการประเมิน และรางวัลข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงการด�าเนินงานของบริษัทภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด และคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหามีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง 
จะท�าให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
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รายงานคณะกรรมการบริหารประจำาปี 2559
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารได้รับแต่งตั้งตามมติของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการ 6 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ กรรมการบริหาร
3. นายเกว็ก บัค ไช กรรมการบริหาร
4. นายเอนก พนาอภิชน กรรมการบริหาร
5. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ กรรมการบริหาร
6. นายฟิลิป เชียง ชอง แทน กรรมการบริหาร

โดยมีนางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง เลขานุการบริษัท ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบหลักท่ีส�าคัญ คือ บริหารจัดการ และควบคุมดูแลกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ และ
วัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัท รวมทั้งติดตามการด�าเนินให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือตามมติของคณะกรรมการบริษัท 
อีกทั้ง มีหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ในปี 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมทั้งสิ้น 19 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปสาระส�าคัญ ได้ดังนี้

• พิจารณา จดัท�า และทบทวนแผนกลยุทธ์ ทศิทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการด�าเนนิงาน และงบประมาณ
ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

• ติดตามการด�าเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

• พิจารณาอนุมัติการด�าเนินโครงการ การลงทุน หรือการด�าเนินรายการอื่นๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทภายใต้วงเงินหรืองบประมาณ
ประจ�าปี ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและอ�านาจด�าเนินการตามท่ีก�าหนดไว้ในตารางอ�านาจอนุมัติของบริษัท  
(Authority Approval Table)

• พิจารณาและตดิตามผลการด�าเนินงานของบรษิทัเป็นประจ�าทกุเดอืน ท้ังทางด้านผลประกอบการ การเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น 
และการบริหารจัดการกระแสเงินสดของบริษัท เป็นต้น

• พิจารณา และติดตามความคืบหน้าด้านกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง คดีความต่างๆ ที่คงค้างอยู่ 

• พิจารณา และสอบทานการบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในของบริษัท

• พิจารณา ทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าท่ีความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการบริหาร รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดี

• พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการบริหาร และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

(นายประเสรฐิ บญุสัมพนัธ์) 
ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
ในนามคณะกรรมการบรหิาร 

24 มกราคม 2560
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คณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ  
และกรรมการอิสระ

ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
กรรมการอิสระ  
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นางชรินทร วงศ์ภูธร
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 

ศาสตราจารย์สำาเรียง เมฆเกรียงไกร
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 
และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

1

2

3

4 8

5

6

7

นางภัทรียา เบญจพลชัย
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
 
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
กรรมการอิสระ  
และประธานคณะกรรมการบริหาร 

นายเกว็ก บัค ไช
กรรมการ  
และกรรมการบริหาร 

นายฟิลิป เชียง ชอง แทน
กรรมการ 
กรรมการบริหาร
กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 
และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
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นายสมประสงค์ บุญยะชัย
กรรมการ

นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์
กรรมการ  
กรรมการบริหาร 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง
ผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำานวยการ 
สำานักประธานกรรมการบริหาร   
และเลขานุการบริษัท

9

10

11

4 3 1 2 10 9 5 6 7 8 11
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นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์
กรรมการ 
กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ
ห้วหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการเงิน

1

2

3 นายปฐมภพ สุวรรณศิริ 
หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการค้า

คณะผู้บริหาร

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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นายธีระยุทธ บุญโชติ
รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านเทคนิค

4 5 นายสุพจน์ ชินวีระพันธุ์ (1)

รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านกลยุทธ์องค์กร

12 3 4 5

หมายเหตุ

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

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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ประวัติคณะกรรมการ ผู้บริหาร
และเลขานุการบริษัท
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

	 ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ	มหาวิทยาลัยนเรศวร

• ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

• ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	นวัตกรรมการเรียนรู้แห่ง
เทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

• ปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง

• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ	 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 
สาขาวิชาการจัดการ	มหาวิทยาลัยโยนก

• ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาธุรกิจบัณฑิต	 
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์	แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท	วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต	สาขาเครื่องกล	 
Massachusetts Institute of Technology, USA

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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 / สัมมนาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
• The	Characteristics	of	Effective	Directors	ปี	2549

นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ
วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ 4 มกราคม 2537
อายุ 89   การถือหุ้นในบริษัท(1) : ไม่มี 

1

หมายเหตุ 
(1)	สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมจำานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุติภาวะ
(2)	เป็นผู้บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(3)	หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทได้แสดงไว้แล้วในหัวข้อ	การจัดการและการกำากับดูแลกิจการที่ดี	หัวข้อย่อย	เลขานุการบริษัท

• คณะกรรมการตรวจสอบ	-	ความคาดหวังท่ีเพ่ิมและความรับผิดชอบ 
ท่ีขยาย	ปี	2544	โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• บทบาทคณะกรรมการในการกำาหนดนโยบายค่าตอบแทน 
ปี	2544	โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

ประสบการณ์ทำางาน
• 2537	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	และกรรมการอิสระ	 
	 	 บริษัท	ไทยคม	จำากัด	(มหาชน)

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน
• 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
	 	 บรรษัทภิบาล	 
	 	 บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จำากัด	(มหาชน)

• 2537	-	ปัจจุบัน		กรรมการ	และประธานกรรมการตรวจสอบ 
	 	 บริษัท	สัมมากร	จำากัด	(มหาชน)	

ตำาแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• 2557	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	 
	 	 บริษัท	มิตรเทคนิคคัลคอนซัลเท้นท์	จำากัด

• 2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ	 
	 	 ศศินทร์	แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• 2554	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์	 
	 	 บริษัท	ธนบุรีประกอบยนต์	จำากัด

• 2554	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัต ิ
	 	 ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	(CAC)

• 2547	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร ์
	 	 และเทคโนโลยีแห่งชาติ

• 2535	-	ปัจจุบัน	 ประธาน	บริษัท	วิชัยยุทธ	จำากัด

ประสบการณ์ทำางานท่ีผ่านมา
• 2548	-	2559	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	สภากาชาดไทย
• 2540	-	2559	 กรรมการ	บริษัท	โรงแรมปาร์คนายเลิศ	จำากัด
• 2550	-	2555	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
	 		 สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา
	 ไม่มี
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บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

	 ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• Master of Business Administration,  

Wharton School, University of Pennsylvania, USA
• บัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

การอบรม / สัมมนาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
• ประกาศนียบัตรการอบรมกรรมการบริษัท	 
จาก	Yale	School	of	Management,	USA

• ประกาศนียบัตรเกี่ยวกับนโยบายและการบริหารรัฐวิสาหกิจ	 
จากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด

• ประกาศนียบัตรการวางแผนและประเมินโครงการขั้นพื้นฐาน	จาก
มหาวิทยาลัยแบรดฟอร์ด

ประสบการณ์ทำางาน
• 2544	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	 
	 														บริษัท	ไทยคม	จำากัด	(มหาชน)

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน
• 2542	-	ปัจจุบัน		กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ		
	 														บริษัท	ดุสิตธานี	จำากัด	(มหาชน)

• 2542	-	ปัจจุบัน		กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ	 
	 														บริษัท	นวกิจประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)

ศาสตราจารย์หิรัญ  รดีศรี
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ 20 มีนาคม 2544
อายุ 87   การถือหุ้นในบริษัท(1) : ไม่มี 

2
ตำาแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• ปัจจุบัน		ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์	 
	 		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ประธานคณะอนุกรรมการศูนย์การพัฒนาการกำากับดูแลกิจการ 
บริษัทจดทะเบียน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประธานคณะกรรมการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร	 
กรมสรรพากร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี	 
สภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการในคณะกรรมการจัดทำาบัญชีรายชื่อกรรมการ 
ในรัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง

ประสบการณ์ทำางานท่ีผ่านมา
• อดีต     ประธานกรรมการ	บริษัท	ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์	จำากัด

กรรมการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ	 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ	 
บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัด
ผู้ว่าการ	การรถไฟแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ	องค์การรถไฟฟ้ามหานคร
กรรมการผู้ทางคุณวุฒิ	คณะกรรมการกำากับดูแล 
การประกอบวิชาชีพบัญชี

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา
	 ไม่มี
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3
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

	 ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• 	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	Creighton	University,	USA

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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

นางชรินทร วงศ์ภูธร
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ 8 ธันวาคม 2542
อายุ 70   การถือหุ้นในบริษัท(1) : ไม่มี 

การอบรม / สัมมนาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
	 ไม่มี

ประสบการณ์ทำางาน
• 2555	-	ปัจจุบัน	 ประธานคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 
	 	 บริษัท	ไทยคม	จำากัด	(มหาชน)

• 2542	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ 
	 	 บริษัท	ไทยคม	จำากัด	(มหาชน)

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน
• 2556	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 
	 	 บริษัทหลักทรัพย์	ซีมิโก้	จำากัด	(มหาชน)

ตำาแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• 2558	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	 
	 	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	โซลาริส	จำากัด

• 2553	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ	 
	 	 บริษัท	อินนิทรี	ดิจิตอล	จำากัด	(มหาชน)

ประสบการณ์ทำางานท่ีผ่านมา
• 2551	-	2557	 ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 
	 	 บริษัทหลักทรัพย์	เคที	ซีมิโก้	จำากัด

• 2551	-	2555	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	 
	 	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	ซีมีโก้	จำากัด

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา
	 ไม่มี
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บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

	 ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	(LL.M.)	 

University of Miami, USA
• เนติบัณฑิตไทย	สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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 / สัมมนาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
• Top Executive Program in Commerce  
and	Trade	(TEPCoT	8)

ศาสตราจารย์สำาเรียง  เมฆเกรียงไกร
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ 10 สิงหาคม 2550
อายุ 63   การถือหุ้นในบริษัท(1) : ไม่มี 4

ประสบการณ์ทำางาน
• 2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 
	 	 และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
	 	 บริษัท	ไทยคม	จำากัด	(มหาชน)	

• 2550	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ 
	 	 บริษัท	ไทยคม	จำากัด	(มหาชน)	

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน
• 2554	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	บริษัท	ยูนิค	เอ็นจิเนียริ่ง	 
	 	 แอนด์	คอนสตรัคชั่น	จำากัด	(มหาชน)

ตำาแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• 2557	-	ปัจจุบัน	 อาจารย์พิเศษ	คณะนิติศาสตร์	 
	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• 2533	-	ปัจจุบัน	 นักวิจัยด้านกฎหมายและองค์กร	 
	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำางานท่ีผ่านมา
• 2557	-	2559	 กรรมการอิสระ	 
	 	 บริษัท	อีเทอเนิล	เอนเนอยี	จำากัด	(มหาชน)

• 2518	-	2557	 อาจารย์ประจำา	คณะนิติศาสตร์	 
	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา
	 ไม่มี
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5
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

	 ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต	(บริหารธุรกิจ)	 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	1/2543

การอบรม / สัมมนาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
• Financial	Institutions	Governance	ปี	2553

ประสบการณ์ทำางาน
• มี.ค.	2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ 
	 บริษัท	ไทยคม	จำากัด	(มหาชน)

• พ.ค.	2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการตรวจสอบ	 
	 และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
	 บริษัท	ไทยคม	จำากัด	(มหาชน)

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน
• 2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	 
	 	 บริษัท	อสมท	จำากัด	(มหาชน)

• 2554	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	 
	 	 บริษัท	ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)

• 2554	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	 
	 	 ธนาคารทิสโก้	จำากัด	(มหาชน)

นางภัทรียา เบญจพลชัย
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ 30 มีนาคม 2559
อายุ 62   การถือหุ้นในบริษัท(1) : ไม่มี 

ตำาแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• 2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	 
	 	 บริษัท	บางกอกกล๊าส	จำากัด	(มหาชน)

• 2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการประเมินกองทุนหมุนเวียน	 
	 	 กระทรวงการคลัง

• 2556	-	ปัจจุบัน	 คณะกรรมการพิจารณา	SET	Award	 
	 	 ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการกำากับดูแล 
	 	 กิจการที่ดี	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• 2556	-	ปจัจุบัน	 กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• 2556	-	ปัจจุบัน	 คณะกรรมการวินัยกรรมการ 
	 	 และผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	 
	 	 สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย ์
	 	 และตลาดหลักทรัพย์

• 2554	-	ปัจจุบัน	 กรรมการจรรยาบรรณ	 
	 	 สภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์

• 2553	-	ปัจจุบัน	 ตำาแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาล 
	 	 ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง 
	 	 ประเทศกลาง	ศาลทรัพย์สินทางปัญญา 
	 	 และการค้าระหว่างประเทศกลาง

• 2553	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	บ้านร่วมทางฝัน	จำากัด
• 2545	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	กระบี่	เภตรา	จำากัด

ประสบการณ์ทำางานท่ีผ่านมา
• 2554	-	2559	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 
	 	 สำานักงานคณะกรรมการกำากับตลาดสินค้าเกษตร 
	 	 ล่วงหน้า	ประเทศไทย

• 2549	-	2553	 กรรมการและผู้จัดการ	และอนุกรรมการบริหาร	 
	 	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• 2545	-	2553	 กรรมการและผู้จัดการ	 
	 	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา
	 ไม่มี



รายงานประจำาปี 2559

บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
38

6
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

	 ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท	วิศวกรรมศาสตร์	สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

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

การอบรม / สัมมนาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
• 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	สำาหรับนักบริหารระดับสูง	(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

นายสมประสงค์ บุญยะชัย
กรรมการ
วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ 11 สิงหาคม 2549
อายุ 61   การถือหุ้นในบริษัท(1) : ไม่มี 

ประสบการณ์ทำางาน
• 2549	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ 
	 บริษัท	ไทยคม	จำากัด	(มหาชน)	

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน
• 2551	-	ปัจจุบัน	 รองประธานกรรมการ	บริษัท	แอดวานซ์	 
	 อินโฟร์	เซอร์วิส	จำากัด	(มหาชน)

• 2551	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	 
	 บริษัท	อินทัช	โฮลดิ้งส์	จำากัด	(มหาชน)

• 2545	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	 
	 บริษัท	เพาเวอร์ไลน์	เอ็นจิเนียริ่ง	จำากัด	 
	 (มหาชน)

ตำาแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• 2547	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	 
	 บริษัท	โรงพยาบาลพระรามเก้า	จำากัด

• ม.ค.	-	ธ.ค.	2559	 กรรมการอิสระ	บริษัท	บริษัท	พฤกษา	 
	 เรียลเอสเตท	จำากัด(มหาชน)

ประสบการณ์ทำางานท่ีผ่านมา
• 2551	-	2559	 ประธานคณะกรรมการบริหาร	 
	 บริษัท	อินทัช	โฮลดิ้งส์	จำากัด	(มหาชน)

• 2551	-	2558	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 
	 บริษัท	อินทัช	โฮลดิ้งส์	จำากัด	(มหาชน)

• 2552	-	2554	 ประธานคณะกรรมการบริหาร	 
	 บริษัท	ไทยคม	จำากัด	(มหาชน)

• 2543	-	2551	 กรรมการบริหาร	 
	 บริษัท	ชินแซทเทลไลท์	จำากัด	(มหาชน)

• 2542	-	2551	 ประธานคณะกรรมการบริหาร	 
	 บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	 
	 จำากัด	(มหาชน)

• 2537	-	2551	 กรรมการ	บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	 
	 เซอร์วิส	จำากัด	(มหาชน)

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา
	 ไม่มี
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บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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7
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

	 ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์	(NIDA)

• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

• ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	Utah	State	University,	USA

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

การอบรม / สัมมนาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
• Advanced Management Program, Harvard Business School
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	รุ่นที่	3	(วพน.	3)	 
สถาบันวิทยาการพลังงาน

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	รุ่นท่ี	3
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
สำาหรับผู้บริหารขั้นสูง	(ปปร.รุ่นที่	6)

• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	

ประสบการณ์ทำางาน
• ต.ค.	2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	 
	 บริษัท	ไทยคม	จำากัด	(มหาชน)

• พ.ค.	2558	-	ปัจจุบัน		 ประธานคณะกรรมการบริหาร	 
	 บริษัท	ไทยคม	จำากัด	(มหาชน)

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ 1 ตุลาคม 2558
อายุ 64   การถือหุ้นในบริษัท(1) : ไม่มี 

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน
• 2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)
• 2555	-	ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการ	บริษัท	โทรีเซนไทย	 
	 เอเยนต์ซีส์	จำากัด	(มหาชน)

• 2554	-	ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระ	 
	 บริษัท	อินทัช	โฮลดิ้งส์	จำากัด	(มหาชน)

• 2554	-	ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการ	 
		 บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จำากัด	(มหาชน)

ตำาแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• 2557	-	ปัจจุบัน		 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 
	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

• 2555	-	ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการ	 
	 บริษัท	เมอร์เมด	มาริไทม์	จำากัด	(มหาชน)

• 2554	-	ปัจจุบัน		 ประธาน	องค์กรธุรกิจเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน

ประสบการณ์ทำางานท่ีผ่านมา
• 2554	-	2558		 กรรมการ	ธนาคาร	กรุงไทย	จำากัด	(มหาชน)
• 2549	-	2556		 ประธานกรรมการ	/	กรรมการ		 
	 และประธานกรรมการบริหาร	 
	 บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

• 2548	-	2555		 ประธานกรรมการ	 
	 บริษัท	ไทยลู้บเบส	จำากัด	(มหาชน)

• 2550	-	2554		 กรรมการ 
	 บริษัท	ปตท.	อะโรเมติกส์และการกล่ัน	 
	 จำากัด	(มหาชน)

• 2548	-	2554		 ประธานกรรมการ	/	รองประธานกรรมการ		 
	 และกรรมการ	บริษัท	ปตท.	เคมิคอล	 
	 จำากัด	(มหาชน)

• 2546	-	2554		 กรรมการ	/	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่	 
	 บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)

• 2543	-	2554		 ประธานกรรมการ	และกรรมการ	 
	 บริษัท	ปตท.	สำารวจและผลิตปิโตรเลียม	 
	 จำากัด	(มหาชน)

• 2547	-	2553		 กรรมการ	บริษัท	ไทยออยล์	จำากัด	(มหาชน)
• 2549	-	2551		 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 
	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา
	 ไม่มี
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บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
40

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

	 ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาตรี	การบัญชี	University	of	Singapore

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

การอบรม / สัมมนาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
• Advanced Management Program, Harvard University, USA
• High	Performance	Board	ปี	2558	จัดโดย	IMD

ประสบการณ์ทำางาน
• 2558	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	และกรรมการบริหาร 
	 บริษัท	ไทยคม	จำากัด	(มหาชน)

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน
• เม.ย.	2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	 
	 Trailblazer	Foundation	Ltd.	 
 (Singapore)

• 2558	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	 
	 บริษัท	อินทัช	โฮลดิ้งส์	จำากัด	(มหาชน)

นายเกว็ก บัค ไช 
กรรมการ
กรรมการบริหาร
วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ 27 มีนาคม 2558
อายุ 63   การถือหุ้นในบริษัท(1) : ไม่มี 

ตำาแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• 2556	-	ปัจจุบัน		 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
• 2554	-	ปัจจุบัน		 Advisory	Committee	Member,	 
	 Singapore	CFO	Institute,	subsidiary	 
 of Singapore Accounting Commission

ประสบการณ์ทำางานท่ีผ่านมา
• 2535	-	2556	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน	 
	 StarHub	Ltd.

• 2543	-	2545	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน	 
	 ST	Telemedia	Pte.	Ltd.

• 2543	-	2544	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน	 
	 Vickers	Capital	Ltd.

• ม.ค.	-	เม.ย.	2542	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน	 
	 Vertex	Management	(II)	Pte.	Ltd.

• 2540	-	2542	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน	 
	 ST	Assembly	&	Test	Services	Pte.	Ltd.

• 2539	-	2540	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน	 
	 Chartered	Semiconductor	Mfg	Ltd.

• 2535	-	2542	 Group	Director	Finance,	 
	 Singapore	Technologies	Pte.	Ltd.

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา
	 ไม่มี

8



รายงานประจำาปี 2559

บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
41

9
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

	 ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท	ด้านการจัดการ	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

การอบรม / สัมมนาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	 
รุ่นที่	23

ประสบการณ์ทำางาน
• มี.ค.	2559	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	และกรรมการบริหาร 
	 บริษัท	ไทยคม	จำากัด	(มหาชน)	

• พ.ค.	2559	-	ปัจจุบัน		 กรรมการบริหาร	 
	 กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน	 
	 และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	  
	 บริษัท	ไทยคม	จำากัด		(มหาชน)

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน
• 2559	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 
	 บริษัท	อินทัช	โฮลดิ้งส์	จำากัด	(มหาชน)

• 2559	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	และกรรมการบริหาร	 
	 บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จำากัด	 
	 (มหาชน)

ตำาแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• 2558	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ		  
	 บริษัท	ไอ.ที.เเอพพลิเคชั่น	แอนด์	เซอร์วิส	 
	 จำากัด

• 2558	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	อินทัช	มีเดีย	จำากัด
• 2558	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	ทัชทีวี	จำากัด
• 2558	-	ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการ	บริษัท	ไฮ	ช็อปปิ้ง	จำากัด
• 2557	-	ปัจจุบัน		 กรรมการสภาที่ปรึกษา	 
	 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร ์
	 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• 2554	-	ปัจจุบัน		 Board	of	Visitors	University	of	Maryland

นายฟิลิป เชียง ชอง แทน
กรรมการ
กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการบริหาร 
(กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท)
วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ 30 มีนาคม 2559
อายุ 51   การถือหุ้นในบริษัท(1) : ไม่มี 

ประสบการณ์ทำางานท่ีผ่านมา
• 2558	-	2559	 กรรมการผู้อำานวยการ	 
	 บริษัท	อินทัช	โฮลดิ้งส์	จำากัด	(มหาชน)

• ก.ค.	-	ต.ค.	2558		 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	 
	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน)

• ม.ค.	-	มิ.ย.	2558		 ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อย 
	 และลูกค้าบุคคล	และรักษาการแทน 
	 ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศร ี
	 คอนซูเมอร์	 
	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน)

• 2557	-	2558		 กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร	 
	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน)

• 2556	-	2558		 กรรมการ	(ผู้มีอำานาจลงนาม)	 
	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน)

• 2556	-	2557		 รักษาการแทนประธานคณะเจ้าหน้าที ่
	 ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์	 
	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน)

• 2556	-	2557		 กรรมการผู้จัดการใหญ่	 
	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน)

• 2556	-	2557		 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
	 และท่ีปรึกษาคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ	 
	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน)

• 2556	-	2557		 รักษาการแทนประธานคณะเจ้าหน้าที ่
	 ด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์	 
	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน)

• 2556		 รองประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร	 
	 และที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ	 
	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน)

• 2555		 ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจ 
	 อิเล็กทรอนิกส์	 
	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน)

• 2553	-	2555		 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส	 
	 และประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านสินเชื่อ 
	 ลูกค้าบุคคล	 
	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จำากัด	(มหาชน)

• 2552	-	2553		 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 
	 บริษัท	จีอี	มันนี่	ประเทศไทย	จำากัด	

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา
	 ไม่มี



รายงานประจำาปี 2559

บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
42

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

	 ไม่มี

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

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

การอบรม / สัมมนาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่น	NDC/2557	 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)

ประสบการณ์ทำางาน
• 2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 
	 	 บริษัท	ไทยคม	จำากัด	(มหาชน)

• 2554	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริหาร	 
	 	 บริษัท	ไทยคม	จำากัด	(มหาชน)

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน
• ก.พ.	2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริหาร	 
	 	 บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟ	เซอร์วิส	 
	 	 จำากัด	(มหาชน)

• 2558	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	  
	 	 และประธานคณะกรรมการบริหาร	 
	 	 บริษัท	ซีเอส	ล็อกซอินโฟ	จำากัด	(มหาชน)

นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ (2)

กรรมการ
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท)
วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ 1 ตุลาคม 2558
อายุ 56   การถือหุ้นในบริษัท(1) : 0.0013% 

ตำาแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• 2558	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	ทีซี	บรอดคาสติ้ง	จำากัด
• 2558	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร	 
	 	 บริษัท	เชนนิงตัน	อินเวสเม้นท์ส	พีทีอี	 
	 	 ลิมิเต็ด

• 2558	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	 
	 	 บริษัท	อินเตอร์เนชั่นแนล	แซทเทลไลท์	 
	 	 จำากัด

• 2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	 
	 	 บริษัท	ลาว	เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์	จำากัด

• 2550	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	ไอพีสตาร์	จำากัด
• 2550	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	สตาร์	นิวเคลียส	จำากัด
• 2550	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	สเปซโคด	แอล	แอล	ซี
• 2550	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	 
	 	 บริษัท	ไอพีสตาร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	 
	 	 พีทีอี	จำากัด

• 2550	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	 
	 	 บริษัท	ไอพีสตาร์	โกลเบิล	เซอร์วิส	จำากัด

• 2550	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	 
	 	 บริษัท	ไอพีสตาร์	ออสเตรเลีย	พีทีวาย	 
	 	 จำากัด

• 2550	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ไอพีสตาร์	นิวซีแลนด์	จำากัด

• 2550	-	ปัจจุบัน กรรมการ	บริษัท	ไอพีสตาร์	เจแปน	จำากัด

ประสบการณ์ทำางานท่ีผ่านมา
• 2552	-	2558		 หัวหน้าคณะผู้บริหาร	ด้านเทคนิค	 
	 	 บริษัท	ไทยคม	จำากัด	(มหาชน)

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา
	 ไม่มี

10



รายงานประจำาปี 2559

บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
43

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

	 ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	 

Indiana University of Pennsylvania, USA

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

การอบรม / สัมมนาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
	 ไม่มี

ประสบการณ์ทำางาน
• 2554	-	ปัจจุบัน	 หัวหน้าคณะผู้บริหาร	ด้านการเงิน 
	 บริษัท	ไทยคม	จำากัด	(มหาชน)

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน
• 2555	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	และกรรมการบริหาร	 
	 บริษัท	ซีเอส	ล็อกซอินโฟ	จำากัด	(มหาชน)

ตำาแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• 2557	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	อินเตอร์เนชั่นแนล	 
	 แซทเทลไลท์	จำากัด

• 2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ไอพีสตาร์	เจแปน	จำากัด
• 2555	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	ทีซี	บรอดคาสติ้ง	จำากัด
• 2555	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	 
	 บริษัท	ไอพีสตาร์	โกลเบิล	เซอร์วิส	จำากัด

นายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ (2)

หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการเงิน
วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้บริหาร 1 ตุลาคม 2554
อายุ 49   การถือหุ้นในบริษัท(1) : ไม่มี 

• 2555	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ		 
	 บริษัท	แคมโบเดียน	ดีทีวี	เน็ตเวิร์ค	จำากัด

• 2555	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	และกรรมการบริหาร	 
	 บริษัท	เชนนิงตัน	อินเวสเม้นท์ส	พีทีอี	 
	 ลิมิเต็ด

• 2555	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	 
	 บริษัท	ลาวเทเลคอมมิวนิเคชั่นส์	จำากัด

• 2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ไอพีสตาร์	จำากัด
• 2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	 
	 บริษัท	ไอพีสตาร์	นิวซีแลนด์	จำากัด

• 2555	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	 
	 บริษัท	ไอพีสตาร์	ออสเตรเลีย	พีทีวาย	จำากัด

• 2555	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ		  
	 บริษัท	ไอพีสตาร์	อินเตอร์	เนชั่นแนล	 
	 พีทีอี	จำากัด

• 2555	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	สตาร์	นิวเคลียส	จำากัด

ประสบการณ์ทำางานท่ีผ่านมา
• ม.ค.	-	มิ.ย.	2554		 Chief	Finance	Officer	(CFO)	 
	 บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	แกรมมี่	จำากัด	(มหาชน)

• 2547	-	2553		 Deputy	Chief	Financial	Officer	 
	 บริษัท	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จำากัด	(มหาชน)

• 2544	-	2547		 Vice	President	 
	 ธนาคาร	กรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)

• 2540	-	2544		 Vice	President	-	Business	Development	 
	 บริษัท	ผลิตไฟฟ้า	จำากัด	(มหาชน)

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา
	 ไม่มี
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รายงานประจำาปี 2559

บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
44

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

	 ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• Executive	MBA	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

การอบรม / สัมมนาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
• Advanced Management Program, Harvard Business School
• Strategy and Innovation for Business in Asia (SIBA),  

College of Management Mahidol University
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	รุ่น	18/2557	สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์ทำางาน
• ม.ค.	2559	-	ปัจจุบัน		 หัวหน้าคณะผู้บริหาร	ด้านการค้า	 
	 บริษัท	ไทยคม	จำากัด	(มหาชน)

• 2558	-	ปัจจุบัน		 กรรมการบริหาร 
	 บริษัท	ไทยคม	จำากัด	(มหาชน)

นายปฐมภพ สุวรรณศิริ (2)

กรรมการบริหาร
หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการค้า
วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้บริหาร 1 มกราคม 2559
อายุ 48   การถือหุ้นในบริษัท(1) : 0.0004% 

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน

	 ไม่มี

ตำาแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• 2558	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	 
	 บริษัท	อินเตอร์เนช่ันแนล	แซทเทลไลท์	จำากัด

• 2557	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	โอไรอ้อน	แซทเทลไลท์	 
	 ซิสเทม	พีทีวาย	จำากัด

ประสบการณ์ทำางานท่ีผ่านมา
• 2557	-	2558		 หัวหน้าคณะผู้บริหาร	ด้านการตลาด	 
	 บริษัท	ไทยคม	จำากัด	(มหาชน)

• 2556	-	2557	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการอาวุโส	 
	 ส่วนงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ	 
	 บริษัท	ไทยคม	จำากัด	(มหาชน)

• 2555	-	2556		 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการ	 
	 ส่วนงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ	 
	 บริษัท	ไทยคม	จำากัด	(มหาชน)

• 2552	-	2554		 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการ	 
	 ส่วนงานการตลาดและการขาย	 
	 บริษัท	ไทยคม	จำากัด	(มหาชน)

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา
	 ไม่มี
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รายงานประจำาปี 2559

บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
45

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

	 ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท	สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

การอบรม / สัมมนาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
	 ไม่มี

นายธีระยุทธ บุญโชติ (2) 

รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านเทคนิค
วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้บริหาร 1 มกราคม 2559
อายุ 52   การถือหุ้นในบริษัท(1) : 0.0006%

ประสบการณ์ทำางาน
• ม.ค.	2559	-	ปัจจุบัน	 รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหาร	ด้านเทคนิค	 
	 บริษัท	ไทยคม	จำากัด	(มหาชน)

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน

	 ไม่มี

ตำาแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
	 ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานท่ีผ่านมา
• 2558	-	2559	 รองกรรมการผู้อำานวยการ	 
	 ส่วนงานนวัตกรรมเทคโนโลยี	 
	 บริษัท	ไทยคม	จำากัด	(มหาชน)

• 2556	-	2558	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการอาวุโส	 
	 ส่วนงานนวัตกรรมเทคโนโลยี	 
	 บริษัท	ไทยคม	จำากัด	(มหาชน)

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา
	 ไม่มี
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รายงานประจำาปี 2559

บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
46

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

	 ไม่มี

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

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

การอบรม / สัมมนาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
	 ไม่มี

ประสบการณ์ทำางาน
• ม.ค.	2560	-	ปัจจุบัน	 รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหาร	 
	 	 	 ด้านกลยุทธ์องค์กร	 
	 	 	 บริษัท	ไทยคม	จำากัด	(มหาชน)

• ม.ค.	2559	-	ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการอาวุโส	 
	 	 	 ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ	 
	 	 	 บริษัท	ไทยคม	จำากัด	(มหาชน)

นายสุพจน์ ชินวีระพันธ์ุ (2) 

รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านกลยุทธ์องค์กร
วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้บริหาร 1 มกราคม 2560
อายุ 48   การถือหุ้นในบริษัท(1) : ไม่มี

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน

	 ไม่มี

ตำาแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ดีทีวี	เซอร์วิส	จำากัด 
	 กรรมการ	 
	 บริษัท	แคมโบเดียน	ดีทีวี	เน็ตเวิร์ค	จำากัด  
	 กรรมการ	 
	 บริษัท	ไอพีสตาร์	นิวซีแลนด์	จำากัด 
	 กรรมการ	 
	 บริษัท	ไอพีสตาร์	ออสเตรเลีย	พีทีวาย	จำากัด 
	 กรรมการ	 
	 บริษัท	โอไรอ้อน	แซทเทลไลท์	ซิสเทม	 
	 พีทีวาย	จำากัด

ประสบการณ์ทำางานท่ีผ่านมา

• เม.ย.	-	ธ.ค.	2558		 กรรมการผู้จัดการ	 
 บริษัท	ไอพีสตาร์	นิวซีแลนด์	จำากัด

• เม.ย.	-	ธ.ค.	2558		 กรรมการผู้จัดการ	 
 บริษัท	ไอพีสตาร์	ออสเตรเลีย	พีทีวาย	จำากัด

• 2552	-	2558		 ผู้จัดการทั่วไป	 
	 บริษัท	ไอพีสตาร์	นิวซีแลนด์	จำากัด

• 2552	-	2558		 ผู้จัดการทั่วไป	 
	 บริษัท	ไอพีสตาร์	ออสเตรเลีย	พีทีวาย	จำากัด

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา
	 ไม่มี
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รายงานประจำาปี 2559

บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
47

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

	 ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาตรี	สาขาอักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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 / สัมมนาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
• TLCA	Executive	Development	Program-EDP	รุ่น	12/2556

นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง 
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการ 
สำานักประธานกรรมการบริหาร
เลขานุการบริษัท (3)

วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นเลขานุการบริษัท 12 พฤศจิกายน 2555
อายุ 53   การถือหุ้นในบริษัท(1) : ไม่มี

ประสบการณ์ทำางาน
• 2557	-	ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการ	 
	 สำานักประธานกรรมการบริหาร 
	 และเลขานุการบริษัท 
	 บริษัท	ไทยคม	จำากัด	(มหาชน)

• 2555	-	ปัจจุบัน		 เลขานุการบริษัท	 
	 บริษัท	ไทยคม	จำากัด	(มหาชน)

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน

	 ไม่มี

ตำาแหน่งในกิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
	 ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานท่ีผ่านมา
• 2555	-	2557	 ผู้อำานวยการ	สำานักประธานกรรมการบริหาร 
	 บริษัท	ไทยคม	จำากัด	(มหาชน)

• 2532	-	2555		 เลขานุการ	ประธานกรรมการบริหาร	 
	 บริษัท	ไทยคม	จำากัด	(มหาชน)

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา
	 ไม่มี
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(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทใหญ่ บริษัท

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

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

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

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

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

4. ศาสตราจารยสำาเรียง 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) - - - / / - - - / / - - / / - - - - -

(1) นางภัทรียา เบญจพลชัย ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป
(2) นายฟิลิป เชียง ชอง แทน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป
(3) นายสุพจน ชินวีระพันธุ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านกลยุทธองคกร โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 
   มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร

หมายเหตุ

รายชื่อบริษัท CDN บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิรค จำากัด IPIN บริษัท ไอพีสตาร อินเตอรเนชั่นแนล พีทีอี จำากัด SHEN บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นทส พีทีอี จำากัด

 CSL บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำากัด (มหาชน) IPJ บริษัท ไอพีสตาร เจแปน จำากัด STAR บริษัท สตาร นิวเคลียส จำากัด 

 DTV บริษัท ดีทีวี เซอรวิส จำากัด IPNZ บริษัท ไอพีสตาร นิวซีแลนด จำากัด TCB บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำากัด

 INTOUCH บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จำากัด (มหาชน) IPSTAR บริษัท ไอพีสตาร จำากัด TCGS บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอรวิส จำากัด**

 IPA บริษัท ไอพีสตาร ออสเตรเลีย พีทีวาย จำากัด ISC บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แซทเทลไลท จำากัด THAICOM บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)

 IPGS บริษัท ไอพีสตาร โกลเบิล เซอรวิส จำากัด LTC บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จำากัด

 IPI บริษัท ไอพีสตาร (อินเดีย) ไพรเวท จำากัด* OSS บริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท ซิสเท็ม พีทีวาย จำากัด

* บริษัท ไอพีสตาร (อินเดีย) ไพรเวท จำากัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตามกฎหมายของประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 โดยบริษัทเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 
      **บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอรวิส จำากัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตามกฎหมายของสาธารณรัฐมอริเชียส เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 โดยบริษัทเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

ข้อมูลการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ 
ผู้บริหาร และผู้มีอำานาจควบคุม ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทใหญ่ บริษัท

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

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

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

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

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

4. ศาสตราจารยสำาเรียง 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) - - - / / - - - / / - - / / - - - - -

(1) นางภัทรียา เบญจพลชัย ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป
(2) นายฟิลิป เชียง ชอง แทน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป
(3) นายสุพจน ชินวีระพันธุ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านกลยุทธองคกร โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 
   มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร

หมายเหตุ

รายชื่อบริษัท CDN บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิรค จำากัด IPIN บริษัท ไอพีสตาร อินเตอรเนชั่นแนล พีทีอี จำากัด SHEN บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นทส พีทีอี จำากัด

 CSL บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำากัด (มหาชน) IPJ บริษัท ไอพีสตาร เจแปน จำากัด STAR บริษัท สตาร นิวเคลียส จำากัด 

 DTV บริษัท ดีทีวี เซอรวิส จำากัด IPNZ บริษัท ไอพีสตาร นิวซีแลนด จำากัด TCB บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำากัด

 INTOUCH บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จำากัด (มหาชน) IPSTAR บริษัท ไอพีสตาร จำากัด TCGS บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอรวิส จำากัด**

 IPA บริษัท ไอพีสตาร ออสเตรเลีย พีทีวาย จำากัด ISC บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แซทเทลไลท จำากัด THAICOM บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)

 IPGS บริษัท ไอพีสตาร โกลเบิล เซอรวิส จำากัด LTC บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จำากัด

 IPI บริษัท ไอพีสตาร (อินเดีย) ไพรเวท จำากัด* OSS บริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท ซิสเท็ม พีทีวาย จำากัด

* บริษัท ไอพีสตาร (อินเดีย) ไพรเวท จำากัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตามกฎหมายของประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 โดยบริษัทเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 
      **บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอรวิส จำากัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตามกฎหมายของสาธารณรัฐมอริเชียส เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 โดยบริษัทเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 
ประจำาปี 2559
บริษัทได้มีการแจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัททราบถึงหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส  
รวมท้ังบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ในบริษัท ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 30 วัน  
นบัแต่วันทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิาร และทุกครัง้ท่ีมกีารเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรพัย์ดงักล่าวต้องรายงานต่อส�านักงาน 
ก.ล.ต. ภายใน 3 วันท�าการ  นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น ตามประกาศ ก.ล.ต.

ทั้งน้ี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีการรายงานการถือหลักทรัพย์ การเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 
เป็นประจ�าทุกไตรมาส โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 การถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
บริษัท ซีเอส  

ล็อกซอินโฟ จำากัด 
(มหาชน)

หุ้นสามัญ 
(หุ้น)

ใบสำาคัญแสดงสิทธิ 
(หน่วย)

หุ้นกู้ 
(หน่วย)

หุ้นสามัญ 
(หุ้น)

31 ธ.ค. 
58

31 ธ.ค. 
59

เพิ่ม/ 
(ลด)

31 ธ.ค. 
58

31 ธ.ค. 
59

เพิ่ม/ 
(ลด)

31 ธ.ค. 
58

31 ธ.ค. 
59

เพิ่ม/ 
(ลด)

31 ธ.ค. 
58

31 ธ.ค. 
59

เพิ่ม/ 
(ลด)

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

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - -

2 ศาสตราจารย์ หิรัญ รดีศรี - - - - - - - - - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - -

3 นางชรินทร วงศ์ภูธร - - - - - - - - - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - -

4 ศาสตราจารย์ ส�าเรียง เมฆเกรียงไกร - - - - - - - - - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - -

5 นางภัทรียา เบญจพลชัย (1) - - - - - - - - - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - -

6 นายสมประสงค์ บุญยะชัย - - - - - - - - - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - -

7 นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ 50,000 - (50,000) - - - - - - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - -

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

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - -

9 นายฟิลิป เชียง ชอง แทน (2) - - - - - - - - - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - -

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

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - -

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
บริษัท ซีเอส  

ล็อกซอินโฟ จำากัด 
(มหาชน)

หุ้นสามัญ 
(หุ้น)

ใบสำาคัญแสดงสิทธิ 
(หน่วย)

หุ้นกู้ 
(หน่วย)

หุ้นสามัญ 
(หุ้น)

31 ธ.ค. 
58

31 ธ.ค. 
59

เพิ่ม/ 
(ลด)

31 ธ.ค. 
58

31 ธ.ค. 
59

เพิ่ม/ 
 (ลด)

31 ธ.ค. 
58

31 ธ.ค. 
59

เพิ่ม/ 
(ลด)

31 ธ.ค. 
58

31 ธ.ค. 
59

เพิ่ม/ 
(ลด)

11 นายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ - - - 225,585 286,213 60,628 - - - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - -

12 นายปฐมภพ สุวรรณศิริ - 4,400 4,400 246,122 338,460 92,338 - - - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - -

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

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - -

14 นายสุพจน์ ชินวีระพันธุ์ (3) - - - 70,722 116,873 46,151 - - - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - - - - -

หมายเหตุ
(1)  นางภัทรียา เบญจพลชัย ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2559  

 เป็นต้นไป

(2)  นายฟิลิป เชียง ชอง แทน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2559  
 เป็นต้นไป

(3) นายสุพจน์ ชินวีระพันธุ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านกลยุทธ์องค์กร โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 11/2559 ประชุมเมื่อวันที่  
          14 ธันวาคม 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 
รายชือ่ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 อนัดบัแรกของ บรษิทั ไทยคม จ�ากดั (มหาชน) ณ วันปิดสมดุทะเบียน (Closing Date) ล่าสุด  
วนัที ่25 ตลุาคม 2559 มดีงันี้

 

รายชื่อผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

1 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน)
จำ�นวน 450,870,934 หุ้น

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

3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอ�ร์ จำ�กัด
จำ�นวน 76,361,965 หุ้น

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

5 น�ยณฤทธิ์ เจียอ�ภ�
จำ�นวน 17,613,000 หุ้น

6
CITIBANK NOMINEE SINGAPORE PTE LTD 
- LEMBAGA TABUNG HAJI-ASIA PACIFIC
จำ�นวน 15,520,000 หุ้น

7 น�งจ�รุณี ชินวงศ์วรกุล
จำ�นวน 10,613,500 หุ้น

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

9 NORBAX, INC.
จำ�นวน 9,383,000 หุ้น

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

รวม 708,322,399 หุ้น 64.64

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

41.14

8.10

6.97

1.87

1.61

1.42

0.97

0.92

0.86

0.78

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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กลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทีโ่ดยพฤตกิารณ์มอีทิธิพลต่อการก�าหนดนโยบายการจดัการหรอืการด�าเนนิงานของบรษิทั

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) (อินทัช) ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี โดยการถือหุ้น 
และเข้าไปบริหารงาน (Holding Company) ปัจจุบันการลงทุนของอินทัช สามารถจ�าแนกออกเป็น 3 สายธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจสื่อสาร 
โทรคมนาคมไร้สาย ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ และธุรกิจอื่น ๆ โดยอินทัชถือหุ้นสามัญในบริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)  
จ�านวน 450,870,934 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 41.14 ของทุนช�าระแล้ว (ข้อมูล ณ วันท่ี 25 ตุลาคม 2559) ท้ังน้ี รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 
ของอินทัช ได้แก่

รายชื่อผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

1 Singtel Global Investment Pte. Ltd. (1)

จำ�นวน 673,348,264 หุ้น (3)

2 บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (2)

จำ�นวน 625,251,960 หุ้น (3)

หมายเหตุ

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

(2) ข้อมลูจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ส�าเนาบัญชรีายชือ่ผูถื้อหุน้ เมือ่วนัที ่5 มกราคม 2560 ของบรษิทั แอสเพน โฮลดิง้ส์ จ�ากัด เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในประเทศไทย  
   ถือหุ้นโดยบริษัท แอนเดอร์ตั้น อินเวสเม้นท์ พีทีอี สัญชาติสิงคโปร์ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

(3) ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 จากแบบรายงาน 246-2 ของ Singtel Global Investment Pte. Ltd. และบริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จ�ากัด ต่อส�านักงาน 
   คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อตกลงระหว่างผูถ้อืหุน้รายใหญ่

- ไม่มี -

21.00

19.50
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โครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มอินทัช
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559

บริษัท อินทัช โฮลด้ิงส์ จำ�กัด (มห�ชน) 1)

ดาวเทียม โทรศัพท์ในต่างประเทศ

ธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคมไร้สาย ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  
จำากัด (มหาชน) 1)

บริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จำากัด

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จำากัด

บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำากัด

บริษัท แอดวานซ์ เมจิคการ์ด จำากัด

บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำากัด

บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบรนด์ เน็ทเวอร์ค จำากัด

บริษัท ไมโม่เทค จำากัด

บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จำากัด

บริษัท แอดวานซ์ บรอดแบรนด์ เน็ทเวอร์ค จำากัด

บริษัท ดิจิตอล โฟน จำากัด

บริดจ์ โมบาย พีทีอี แอลทีดี

40.45% 41.14%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

98.55%

10.00%

99.98%

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำากัด
99.99%

51.00%

บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค
คอมมิวนิเคชั่นส์ จำากัด

บริษัท ไอพีสตาร์ จำากัด

บริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จำากัด

บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จำากัด

บริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ ซิสเทม  
พีทีวาย จำากัด

บริษัท ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  
พีทีอี จำากัด

บริษัท ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส จำากัด

บริษัท ไอพีสตาร์ เจแปน จำากัด

บริษัท สตาร์ นิวเคลียส จำากัด

บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำากัด

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แซทเทลไลท์ จำากัด

บริษัท ไอพีสตาร์ (อินดีย) ไพรเวท จำากัด

บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จำากัด

100.00% 51.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%
49.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

99.99%

100.00%

บริษัท ไืทยคม จำากัด (มหาชน) 1)

บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี ลิมิเต็ด

บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำากัด

บริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิ
เลขหมายโทรศัพท์ จำากัด

20.00%

บริษัท อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำากัด
29.00%

60.00%
บริษัท อมตะ เน็ทเวอร์ค จำากัด
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อินเทอร์เน็ตและสื่ออื่น

ธุรกิจอ่ืนๆ

 42.07%

1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2) ปจัจบุนัอย ูร่ะหวา่งการช ำาระบญัช ี
3) ปัจจุบันหยุดการดำาเนินธุรกิจ

99.99%

100.00%

บริษัท ซีเอส ล็อกอินโฟ  
จำากัด (มหาชน) 1)

บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี ลิมิเต็ด บริษัท ดีีทีวี เซอร์วิส จำากัด

บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำากัด (มหาชน)

บริษัท เอดี เวนเจอร์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จำากัด

99.99%

99.99%

บริษัท อุ๊คบี จำากัด

บริษัท กอล์ฟดิกก์ จำากัด

บริษัท ซินโนส จำากัด

บริษัท เมดิเทค โซลูชั่น จำากัด

บริษัท เพลย์เบสิส พีทีอี ลิมิเต็ด

บริษัท วงใน มีเดีย จำากัด

21.48%

99.99%

99.99%

25.00%

99.99%

50.00%

52.92%

16.67%

99.99%

99.99%

16.66%

51.00%

99.99%

15.36%

9.99%

บริษัท ไอ.ที. แอพพลิเคชั่นส์  
แอนด์ เซอร์วิส จำากัด

บริษัท อินทัช มีเดีย จำากัด

กิจการร่วมค้า กันตนาและอินทัช 2)

บริษัท ทัช ทีวี จำากัด

บริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง จำากัด

บริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง ทีวี จำากัด

บริษัท แมทช์บอกซ์ จำากัด 3)

บริษัท ไอทีวี จำากัด (มหาชน) 3)

บริษัท อาร์ตแวร์ มีเดีย จำากัด 3)

Venture Capital อื่นๆ
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ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลสำ�คัญอ่ืน
1) ข้อมูลท่ัวไป

1.1) ข้อมูลท่ัวไปของบริษัท ไทยคม จำ�กัด (มห�ชน)

ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	ไทยคม	จำ�กัด	(มห�ชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : THCOM

หมวดอุตสาหกรรม	 :	 เทคโนโลยี

หมวดธุรกิจ	 :	 เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 :	 แบ่งเป็น	3	ธุรกิจหลัก	ได้แก่	

	 	 	 1.	ธุรกิจด�วเทียมและบริก�รที่เกี่ยวเนื่อง	

	 	 	 2.	ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ	

	 	 	 3.	ธุรกิจโทรศัพท์ในต่�งประเทศ

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 0107536000897	(เดิมเลขที่	บมจ.	163)

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่	 :	 เลขที่	414	ถนนพหลโยธิน	แขวงส�มเสนใน	เขตพญ�ไท	กรุงเทพมห�นคร	10400

ที่ตั้งสำานักงานสาขาที่ 1	 :	 เลขที่	63/21	ถนนรัตน�ธิเบศร์	ตำ�บลบ�งกระสอ	อำ�เภอเมือง	จังหวัดนนทบุรี	11000

ที่ตั้งสำานักงานสาขาที่ 2	 :	 เลขที่	50	หมู่ที่	1	ตำ�บลบ่อเงิน	อำ�เภอล�ดหลุมแก้ว	จังหวัดปทุมธ�นี	12140

ทุนจดทะเบียน	 :	 5,499,884,200.00	บ�ท	

(ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2559)	 	 แบ่งออกเป็นหุ้นส�มัญจำ�นวน	1,099,976,840	หุ้น

ทุนชำาระแล้ว	 :	 5,479,969,700.00	บ�ท	

(ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2559)	 	 แบ่งออกเป็นหุ้นส�มัญจำ�นวน	1,095,993,940	หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	 :	 5	บ�ท

โทรศัพท์	 :	 (66)	2596	5060

โทรสาร :	 (66)	2591	0705

เว็บไซต์บริษัท : www.thaicom.net
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1.2) ข้อมลูทัว่ไปของนติบุิคคลทีบ่รษิทัถอืหุน้ตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป

ข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน จำ�นวนหุ้นท่ี
ออกจำ�หน่�ย

มูลค่�ท่ีตร�ไว้
ต่อหุ้น ทุนชำ�ระแล้ว

สัดส่วน 
ก�รถือหุ้น 
(ร้อยละ)

ธรุกจิด�วเทยีมและบรกิ�รทีเ่กีย่วเนือ่ง 

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

จัดจำ�หน่�ย 
ช่องสัญญ�ณ
ด�วเทียมไทยคม	4

2,000,000 
ดอลล�ร์ 
สหรัฐ

200,000,000
หุ้น

0.01
ดอลล�ร์ 
สหรัฐ

2,000,000 
ดอลล�ร์ 
สหรัฐ

100.00

บริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ 
จำากัด (ไอพีเอ็นแซด)
24	Unity	Drive	North,	Abany,	
Auckland	0757,	New	Zealand
โทรศัพท์	(649)	414	5920
โทรส�ร		(649)	414	5922

จัดจำ�หน่�ย 
ช่องสัญญ�ณ
ด�วเทียมไทยคม	4	 
และอุปกรณ์ 
รับสัญญ�ณ
ด�วเทียมไทยคม	4	 
ในประเทศนิวซีแลนด์

3,196,133	
ดอลล�ร์

นิวซีแลนด์

3,196,133	
หุ้น

1 
ดอลล�ร์

นิวซีแลนด์

3,196,133	
ดอลล�ร์

นิวซีแลนด์

100.00

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

จัดจำ�หน่�ย 
ช่องสัญญ�ณ
ด�วเทียมไทยคม	4	 
และอุปกรณ์ 
รับสัญญ�ณ
ด�วเทียมไทยคม	4	 
ในประเทศ
ออสเตรเลีย

6,950,000
ดอลล�ร์

ออสเตรเลีย

6,950,000
หุ้น

1 
ดอลล�ร์

ออสเตรเลีย

6,950,000	
ดอลล�ร์

ออสเตรเลีย

100.00

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

ให้บริก�รด้�นก�ร	
สื่อส�รข้อมูล
ผ่�นด�วเทียมและ	
โซลูชั่นเพื่อธุรกิจ	

13,374,571	
ดอลล�ร์	

ออสเตรเลีย

1	หุ้น

5,960,354	
หุ้น

7,414,217	
ดอลล�ร์	

ออสเตรเลีย

1 
ดอลล�ร์	

ออสเตรเลีย

13,374,571	
ดอลล�ร์	

ออสเตรเลีย

100.00

บริษัท ไอพีสตาร์ อินเตอร์-
เนช่ันแนล พีทีอี จำากัด (ไอพีไอเอ็น)
8	Marina	Boulevard	#05-02,	
Marina	Bay	Financial	Centre,	
Singapore	018981
โทรศัพท์	(65)	6338	1888
โทรส�ร		(65)	6337	5100

จัดจำ�หน่�ย 
ช่องสัญญ�ณ
ด�วเทียมไทยคม	4	 
และอุปกรณ์ 
รับสัญญ�ณ
ด�วเทียมไทยคม	4

20,000
ดอลล�ร์ 
สิงคโปร์

20,000
หุ้น

1 
ดอลล�ร์
สิงคโปร์

20,000 
ดอลล�ร์ 
สิงคโปร์

100.00
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ข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน จำ�นวนหุ้นท่ี
ออกจำ�หน่�ย

มูลค่�ท่ีตร�ไว้
ต่อหุ้น ทุนชำ�ระแล้ว

สัดส่วน 
ก�รถือหุ้น 
(ร้อยละ)

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

จัดจำ�หน่�ย 
ช่องสัญญ�ณ
ด�วเทียมไทยคม	4

20,000
ดอลล�ร์ 
สหรัฐ

20,000
หุ้น

1 
ดอลล�ร์ 
สหรัฐ

20,000 
ดอลล�ร์ 
สหรัฐ

100.00

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

จัดจำ�หน่�ย 
ช่องสัญญ�ณ
ด�วเทียมไทยคม	4	 
และอุปกรณ์ 
รับสัญญ�ณ
ด�วเทียมไทยคม	4	
ในประเทศญี่ปุ่น

100,000,000
เยน

10,000
หุ้น

10,000 
เยน

100,000,000 
เยน

100.00

บริษัท ไอพีสตาร์ (อินเดีย)  
ไพรเวท จำากัด (ไอพีไอ)(1)

208,	2nd Floor,	ABW	Tower,	
M.G.	Road,	IFFCO	Chowk,	
Gurgaon,	Haryana	122002,	India

จัดจำ�หน่�ยอุปกรณ์
รับสัญญ�ณ
ด�วเทียม	และ
บริก�รให้คำ�ปรึกษ� 
ด้�นเทคนิคท่ีเก่ียวกับ 
ด�วเทียม

30,000,000
รูปี 

อินเดีย

30,000,000
หุ้น

1
รูปี

อินเดีย

30,000,000
รูปี 

อินเดีย

100.00

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

ให้บริก�ร	 
ด้�นวิศวกรรม	
พัฒน�เทคโนโลยี	
ก�รสื่อส�ร	 
และอิเล็กทรอนิกส์

50,000 
ดอลล�ร์
สหรัฐ

10
หุ้น

1 
ดอลล�ร์
สหรัฐ

10 
ดอลล�ร์	
สหรัฐ

100.00

บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำากัด 
(ทีซีบี)
เลขที่	414	ถนนพหลโยธิน	
แขวงส�มเสนใน	เขตพญ�ไท	
กรุงเทพมห�นคร
โทรศัพท์	(66)	2596	5060

ให้บริก�รด้�น 
ธุรกิจกระจ�ยเสียง
และกิจก�รโทรทัศน์	

1,000,000
บ�ท

10,000
หุ้น

10 
บ�ท

250,000 
บ�ท

99.99

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

จัดจำ�หน่�ย 
ช่องสัญญ�ณ
ด�วเทียมไทยคม	7	
และไทยคม	8

50,000
ดอลล�ร์ 
สหรัฐ

50,000
หุ้น

1 
ดอลล�ร์ 
สหรัฐ

50,000 
ดอลล�ร์ 
สหรัฐ

100.00

บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จำากัด 
(ทีซีจีเอส) (2)

12th Floor,	Standard	Chartered
Tower,	19,	Cybercity,	Ebene,
Mauritius

ให้บริก�รด้�น
เทคโนโลยี

50,000
ดอลล�ร์
สหรัฐ

50,000
หุ้น

1
ดอลล�ร์
สหรัฐ

- 100.00
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ข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน จำ�นวนหุ้นท่ี
ออกจำ�หน่�ย

มูลค่�ท่ีตร�ไว้
ต่อหุ้น ทุนชำ�ระแล้ว

สัดส่วน 
ก�รถือหุ้น 
(ร้อยละ)

ธรุกจิอนิเทอร์เนต็และส่ือ 

บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำากัด  
(ดีทีวี)
เลขที่	414	ถนนพหลโยธิน	
แขวงส�มเสนใน	เขตพญ�ไท	
กรุงเทพมห�นคร
โทรศัพท์	(662)	950	5005
โทรส�ร		(662)	591	0708

จัดจำ�หน่�ยอุปกรณ์
รับสัญญ�ณ
ด�วเทียม	 
บริก�รให้คำ�ปรึกษ�
และติดตั้งระบบ
สำ�หรับเครือข่�ย
บรอดแบนด์ 
แบบครบวงจร	
(System	Integration)

398,791,470	
บ�ท

39,879,147
หุ้น

10 
บ�ท

398,791,470	
บ�ท

99.99

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

จัดจำ�หน่�ยอุปกรณ์
รับสัญญ�ณด�วเทียม 
ในประเทศกัมพูช�

2,400,000,000	
เรียล	

(เทียบเท่�	
600,000	 
ดอลล�ร์ 
สหรัฐ)

1,000
หุ้น

2,400,000	 
เรียล

2,400,000,000	
เรียล

(เทียบเท่�
600,000	
ดอลล�ร์ 
สหรัฐ)

100.00

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำากัด 
(มหาชน) (ซีเอสแอล)
เลขที่	414	ถนนพหลโยธิน	 
แขวงส�มเสนใน	เขตพญ�ไท	
กรุงเทพมห�นคร
โทรศัพท์	(66)	2263	8000
โทรส�ร		(66)	2263	8132

ให้บริก�ร 
ด้�นอินเทอร์เน็ต	
คอมพิวเตอร์	และ
ก�รสื่อส�รที่ 
ตอบสนอง 
คว�มต้องก�รของ
ลูกค้�องค์กรธุรกิจ

148,628,692.25
บ�ท

594,514,769
หุ้น

0.25 
บ�ท

148,628,692.25	
บ�ท

42.07

บริษัท เอดี เวนเจอร์ จำากัด 
(มหาชน) (เอดีวี) 
เลขที่	414	ถนนพหลโยธิน	
แขวงส�มเสนใน	เขตพญ�ไท	
กรุงเทพมห�นคร
โทรศัพท์	(66)	2262	8888	
โทรส�ร		(66)	2262	8899

คัดสรรและนำ�เสนอ
ข้อมูลข่�วส�ร	และ
ส�ระคว�มบันเทิง 
ที่ตรงกับ 
คว�มต้องก�ร 
ของผู้ใช้บริก�ร
ผ่�นระบบโทรศัพท์
เคลื่อนที่	(Mobile	
Content	Provider)	 
และเครือข่�ย
อินเทอร์เน็ต	 
(Community	Portal)

10,748,130	
บ�ท

1,074,813	
หุ้น

10 
บ�ท

10,748,130	
บ�ท	

42.07
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ข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน จำ�นวนหุ้นท่ี
ออกจำ�หน่�ย

มูลค่�ท่ีตร�ไว้
ต่อหุ้น ทุนชำ�ระแล้ว

สัดส่วน 
ก�รถือหุ้น 
(ร้อยละ)

บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำากัด 
(มหาชน) (ทีเอ็มซี)
เลขที่	414	ถนนพหลโยธิน	 
แขวงส�มเสนใน	เขตพญ�ไท	
กรุงเทพมห�นคร
โทรศัพท์	(66)	2262	8888
โทรส�ร		(66)	2262	8899

นำ�เสนอสื่อโฆษณ�
แบบผสมผส�น 
ผ่�นส่ิงพิมพ์	เว็บไซต์	
คอมพิวเตอร์	 
และโทรศัพท์มือถือ	
สำ�หรับผู้ใช้บริก�ร
ร�ยบุคคล 
และภ�คธุรกิจ

156,544,000	
บ�ท

15,654,400
หุ้น

10 
บ�ท

156,544,000
บ�ท

42.07

ธรุกจิโทรศัพท์ในต่�งประเทศ

บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส  
พีทีอี ลิมิเต็ด (เชน)
8	Marina	Boulevard	#05-02,	
Marina	Bay	Financial	Centre,	
Singapore	018981
โทรศัพท์	(65)	6338	1888
โทรส�ร		(65)	6337	5100

ประกอบธุรกิจ
หลักในก�รลงทุน
ด้�นก�รสื่อส�ร
โทรคมน�คม 
ในระดับน�น�ช�ติ

14,658,000
ดอลล�ร์
สิงคโปร์

14,658,000
หุ้น

1 
ดอลล�ร์
สิงคโปร์

14,658,000	
ดอลล�ร์
สิงคโปร์

51.00

บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิ- 
เคชั่นส์ จำากัด (แอลทีซี)
Lanexang	Avenue	0100,	 
Vientiane,	Lao	People’s	 
Democratic	Republic
โทรศัพท์	(856)	2121	6465-6
โทรส�ร		(856)	2121	9690

ให้บริก�ร 
โทรศัพท์พื้นฐ�น	
โทรศัพท์เคลื่อนที่	
โทรศัพท์ส�ธ�รณะ	
โทรศัพท์ระหว่�ง
ประเทศ	 
และอินเทอร์เน็ต

96,840,000
ดอลล�ร์
สหรัฐ

96,840,000
หุ้น

1 
ดอลล�ร์
สหรัฐ

96,840,000	
ดอลล�ร์
สหรัฐ

24.99

หม�ยเหตุ

(1)บริษัท	ไอพีสต�ร์	(อินเดีย)	ไพรเวท	จำ�กัด	จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทต�มกฎหม�ยของประเทศอินเดีย	เมื่อวันที่	19	มกร�คม	2559	โดยบริษัทเข้�ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	100

(2)บริษัท	ทีซี	โกลบอล	เซอร์วิส	จำ�กัด	จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทต�มกฎหม�ยของส�ธ�รณรัฐมอริเชียส	เมื่อวันที่	9	ธันว�คม	2559	โดยบริษัทเข้�ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	100

2. ข้อมลูส�ำคญัอืน่
	-	ไม่มี	-
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การเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาการที่สำาคัญ



•  

ประวัติความเป็นมาของบริษัท
 
บริษัทเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2534 โดย บริษัท อินทัช  
โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) (อินทัช) (เดิมชื่อ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น  
จ�ากัด (มหาชน)) บริษัทเป็นผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมผ่าน
ดาวเทียมภายใต้สัญญาด�าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายใน
ประเทศระหว่างบริษัทกับกระทรวงคมนาคม (ปัจจุบันอ�านาจการ
ดูแลสัญญานี้ได้ถูกโอนไปอยู่ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม) เป็นระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดสัญญาในปี 2564 โดย
ท�าหน้าท่ีจัดสร้างจัดส่งดาวเทียมข้ึนสู่วงโคจรเพ่ือให้บริการช่อง
สญัญาณดาวเทยีม และต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงฯ) ในอัตราร้อยละ 
ของรายได้ค่าบริการช่องสัญญาณดาวเทียมท่ีได้รับหรืออย่างน้อย 
เท่ากับจ�านวนเงนิขัน้ต�า่ทีร่ะบไุว้ในสญัญา และต้องส่งมอบดาวเทียม  
สถานีควบคุมดาวเทียม รวมท้ังอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ 
การด�าเนินธุรกิจดังกล่าว ให้เป็นกรรมสิทธ์ิของกระทรวงฯ เมื่อได้
ด�าเนินการก่อสร้างและติดตั้งเรียบร้อยแล้ว 

เมือ่วนัท่ี 17 ธันวาคม 2534 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดุลยเดช โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามดาวเทียมสื่อสารแห่งชาต ิ

ดวงแรกของโครงการอย่างเป็นทางการว่า “ไทยคม” (THAICOM) 
มาจากค�าว่า Thai Communications หรือ ไทยคมนาคม เพื่อเป็น
สัญลักษณ์เชื่อมโยงประเทศไทยกับเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ 
บรษิทัประสบผลส�าเรจ็ในการจดัส่งและให้บรกิารดาวเทยีมไทยคม
เป็นจ�านวนทัง้สิน้ 8 ดวง ได้แก่ ดาวเทยีมไทยคม 1 ไทยคม 2 ไทยคม 3 
ไทยคม 4 ไทยคม 5 ไทยคม 6 ไทยคม 7 (ดาวเทียมไทยคม 1 - 3  
ได้ปลดระวางเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว) และล่าสุดดาวเทียมไทยคม 8 
(จัดส่งข้ึนสู่วงโคจรไปเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 
2559 ตามเวลาในประเทศไทย)

นอกจากนี ้บรษิทัยังมกีารขยายการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจการให้ 
บรกิารอนิเทอร์เนต็ ธุรกจิการให้บรกิารโทรศพัท์ และธุรกิจให้บรกิาร
จ�าหน่ายอุปกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทียม ในปี 2540 2543 และ 
2550 ตามล�าดับ

บริษัทได้เข ้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เมือ่วันที ่18 มกราคม 2537 โดยมบีรษิทั อนิทัช โฮลด้ิงส์ 
จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ร้อยละ 41.14

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสำาคัญของกลุ่มบริษัทในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา* 

ปี 2559

มกราคม

• วันที่ 19 มกราคม 2559 บริษัทได้ด�าเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ไอพีสตาร์ (อินเดีย) ไพรเวท จ�ากัด (ไอพีไอ) ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 
30 ล้านรูปีอินเดีย แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 30 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 รูปีอินเดีย ซึ่งได้ช�าระแล้วทั้งจ�านวน โดยบริษัทมีสัดส่วน 
ในการถือหุ้น 30 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 

มีนาคม 

• วันที่ 30 มีนาคม 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน 1,074,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท  
รวม 5,371,500 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

• และในการประชุมสามัญประจ�าปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรก�าไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ  
0.65 บาท เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 712 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

* ดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ากัด (มหาชน) (ซีเอสแอล) (บริษัทร่วมถือหุ้นโดยดีทีวี) เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายงานข้อมูล
ประจ�าปี 2559 (แบบ 56-1) ของ ซีเอสแอล ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.set.or.th
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เมษายน

• เมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2559 บริษัทประกาศความส�าเร็จในการลงนามในสัญญาระยะยาว เพ่ือเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคมกับ 
กลุ่มบริษัทฟอร์เอฟเวอร์ (Forever Group) ผู้น�าธุรกิจสื่อและผู้ให้บริการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม Direct to Home ของประเทศ 
เมียนมาร์ เพิ่มอีก 5 ทรานสพอนเดอร์ จากเดิมที่ใช้อยู่ 3 ทรานสพอนเดอร์ การลงนามในสัญญาดังกล่าว ถือเป็นอีกหนึ่งความส�าเร็จใน
การเพ่ิมปรมิาณการใช้ช่องสญัญาณดาวเทยีมของบรษิทั และเป็นไปตามเป้าหมายการด�าเนนิธุรกิจของบรษิทั ซึง่มุง่เน้นในการให้บรกิาร
ช่องสญัญาณดาวเทยีมทีเ่พียงพอต่อความต้องการเพ่ือรองรบัการเติบโตท่ีรวดเรว็ของอตุสาหกรรมบรอดคาสต์และสือ่ในภมูภิาคอาเซยีน

พฤษภาคม

• เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จ�ากัด (ไอพีเอ็นแซด) ได้อนุมัติการลดทุน 
จดทะเบียนจากเดิม 8.51 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ เป็น 3.20 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ ไอพีเอ็นแซด ได้จ่ายคืนเงินลดทุน จ�านวน 5.32 
ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนมิถุนายน 2559 

• เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 (ตามเวลาประเทศไทย) บริษัทประสบความส�าเร็จในการจัดส่งดาวเทียมไทยคม 8 ขึ้นสู่วงโคจร  
ด้วยจรวดขนส่งฟอลคอน 9 ของบริษัท สเปซ เอ็กซพลอเรชั่น เทคโนโลยีส์ คอร์ปอเรชั่น ณ แหลมคานาเวอรัล รัฐฟลอริดา ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา โดยดาวเทียมไทยคม 8 ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การสร้างความพร้อมในด้านปริมาณช่องสัญญาณดาวเทียมและ 
การขยายธุรกิจ เพ่ือรองรับความต้องการของลูกค้าท้ังในตลาดไทยและต่างประเทศ โดยเพ่ิมจ�านวนช่องสัญญาณส�าหรับการเปลี่ยน
ผ่านไปสู่เทคโนโลยีโทรทัศน์ความคมชัดสูง (HD) และความคมชัดสูงพิเศษ (Ultra HD)

มิถุนายน

• เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 บริษัทได้รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 22301: 2012 (Business Continuity Management  
System: BCMS) ซึ่งเป็นมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจจากสถาบัน British Standard Institution (BSI) เพื่อรับรองว่า 
บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี มีการเตรียมความพร้อม และมีแผนฉุกเฉินในการป้องกันความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการ
สร้างความเชื่อมั่นว่าบริษัทจะสามารถด�าเนินภารกิจส�าคัญในการเชื่อมต่อโครงข่ายการส่ือสารได้อย่างต่อเน่ืองในทุกสภาวการณ์  
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

• เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 บริษัทได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทไทยที่มีความโดดเด่นประจ�าปี 2559 จากนิตยสาร FinanceAsia  
นิตยสารการเงินการลงทุนท่ีได้รับความเช่ือถืออย่างกว้างขวางในภูมิภาคเอเชีย โดยได้รับการจัดอันดับ 2 ด้าน คือ อันดับ 3 ใน  
“Best Mid-Cap”และ อนัดับ 4 ใน“Best CSR” จากการส�ารวจความคดิเหน็ในกลุม่นักลงทนุและนักวิเคราะห์ชัน้น�า โดยได้เป็นบรษิทัไทย 
ที่มีความโดดเด่นทั้งในด้านการด�าเนินงานและการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยแสดงถึงภาวะผู้น�าในธุรกิจดาวเทียม

กรกฎาคม

• เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 บริษัทได้รับรางวัลเกียรติยศ “Investor’s Choice Award 2016” ครั้งที่ 3 ในฐานะที่บริษัทเป็นบริษัทจด
ทะเบียนท่ีสามารถท�าคะแนนผ่านเกณฑ์เต็ม 100% ต่อเน่ืองยาวนานเป็นปีท่ี 4 ติดต่อกัน (2556-2559) สะท้อนเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่น 
ในการให้ความส�าคัญกับผู้ถือหุ้นอย่างสูงสุด และมีการด�าเนินงานท่ียอดเย่ียม ท้ังในด้านการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 
ของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส และการให้ความเท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้น

สิงหาคม

• เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 บริษัทได้ลงนามในสัญญาการให้บริการบนดาวเทียมไทยคม 8 กับบริษัท ไอพีเอ็ม จ�ากัด ผู้ให้บริการ 
แพลตฟอร์มโทรทศัน์ดาวเทยีมชัน้น�าของประเทศไทย ถือเป็นการตอกย�า้ความเป็นดาวเทียมท่ีมคีวามต้องการสงู (Hot Bird) ณ ต�าแหน่ง  
78.5 องศาตะวันออก ซึ่งมีดาวเทียมไทยคม 5 ไทยคม 6 และไทยคม 8 ให้บริการร่วมกัน
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• ผลการทบทวนอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ ประจ�าปี 2559 โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด บริษัทยังคงถูกจัดอันดับที่ระดับ “A-” 
ติดต่อกันเป็นปีที่สาม โดยอันดับดังกล่าวสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของบริษัทในฐานะผู้ให้บริการธุรกิจสื่อสารดาวเทียมเพียงรายเดียว 
ในประเทศไทยและผูน้�าในตลาดดาวเทยีมแบบบรอดแบนด์ทีใ่ห้บรกิารครอบคลมุภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิิก รวมถึงกระแสเงนิสดท่ีเพียงพอ 
และความยืดหยุ่นทางการเงินท่ีดี ในส่วนของแนวโน้มอันดับเครดิตยังคงอยู่ท่ี “Stable” หรือ “คงท่ี” ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถ 
ในการแข่งขันและการรักษาผลงานด�าเนินงานที่ดีและมีเสถียรภาพเอาไว้ได้อย่างต่อเนื่อง

กันยายน

• เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 บริษัทร่วมมือกับ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) เดินหน้าเป็นผู้น�าเทรนด์ใหม่ของรายการโทรทัศน ์
ที่ให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมกับรายการในแบบอินเตอร์แอคทีฟ โดยเตรียมเปิดบริการแอพพลิเคชั่น “Kantana Play” ที่พร้อมให้บริการ 
ความสนุกครบทุกองศาฉบับพกพาบนสมาร์ทดีไวซ์ก่อนการออกอากาศรายการ The Face Thailand Season 3 โดยแอพพลิเคชั่น 
บนสมาร์ทดไีวซ์ดงักล่าว ถือเป็นเทรนด์ของธุรกิจบรอดคาสต์แห่งอนาคต ทีจ่ะท�าให้ผูบ้รโิภคเข้าถึงคอนเทนต์เพ่ิมเตมิ จากรายการโทรทศัน์ 
ที่รับชม หรือมีส่วนร่วมได้บนสมาร์ทดีไวซ์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์สมาร์ทโฟน แทบเล็ต เป็นต้น

ตุลาคม

• ในการประชมุคณะกรรมการของบรษิทั ไอพีสตาร์ จ�ากัด (ไอพีสตาร์) เมือ่วันท่ี 3 ตลุาคม 2559 คณะกรรมการมมีตอินุมตัใิห้จ่ายเงินปันผล
แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

• เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 บริษัทประกาศความส�าเร็จในการบรรลุข้อตกลงในสัญญากับบริษัท อินโฟแซท จ�ากัด (Infosat) ผู้น�าการ 
ให้บริการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแบบ Direct-to-Home (DTH) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ประเทศลาว) โดยไว้วางใจ
เลือกใช้สัญญาณดาวเทียมไทยคม 8 เพื่อถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมบนแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุด

• เมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม 2559 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แซทเทลไลท์ จ�ากัด (ไอเอสซี) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้เข้าลงนาม 
ในสัญญาการจัดซื้อดาวเทียม (Satellite Procurement Contract) กับบริษัท ไชน่า เกรท วอลล์ อินดัสทรี คอร์ปอเรชั่น (China Great  
Wall Industry Corporation) ผูจั้ดสร้างและจดัส่งดาวเทยีมขึน้สูว่งโคจรชัน้น�าของประเทศจนี มมีลูค่าการจดัซือ้ 208 ล้านดอลลาร์สหรฐั  
หรือประมาณ 7,280 ล้านบาท โดยบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจรายหนึ่งให้เป็นผู้ด�าเนินโครงการ
ดาวเทียม โดยพันธมิตรดังกล่าวจะเช่าช่องสัญญาณท้ังหมด รวมถึงจะช�าระเงินค่าบริการล่วงหน้า ซึ่งจะเป็นแหล่งเงินทุนส�าหรับ 
การช�าระค่าก่อสร้างดาวเทียม ทั้งน้ี ดาวเทียมดวงใหม่จะช่วยเพ่ิมรายได้และรองรับการให้บริการด้านบรอดแบนด์ และ Mobility  
ในเอเชีย-แปซิฟิก โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมให้บริการราวปลายปี 2562

พฤศจิกายน

• บรษิทัได้รบัการจดัอนัดบัเป็นบรษิทัจดทะเบยีนท่ีมกีารก�ากับดแูลกิจการอยู่ในเกณฑ์ “ดเีลศิ” หรอื 5 ดาว เป็นปีที ่4 ตดิต่อกัน (2556-2559)  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งด�าเนินการ
ส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ�าปี 2559 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 
2016 : CGR) 

ธันวาคม

• เมือ่วันที ่9 ธันวาคม 2559 บรษิทัได้ด�าเนินการจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั ทีซ ีโกลเบลิ เซอร์วิส จ�ากดั (ทีซจีเีอส) ซึง่มทีนุจดทะเบยีน 50,000 
ดอลลาร์สหรัฐ แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 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�าระเงินคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว และอยู่ระหว่างการจดทะเบียนเลิกกิจการ ท้ังน้ี สเปซเป็น 
บรษิทัย่อยท่ีมกีารด�าเนินงานทีเ่ก่ียวข้องกับดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 โดยบรษิทัได้ปรบัโครงสร้างกลุม่โดยการโอนย้ายการด�าเนินงาน 
ดังกล่าวไปไว้ภายใต้บริษัทย่อยอื่นเพื่อลดการด�าเนินงานที่ซ�้าซ้อน
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ปี 2558

มกราคม 

• เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ได้มีมติให้ไทยคมผ่านการรับรอง
การขอเป็นสมาชิกแนวร่วมฯ ซึ่งไทยคมเป็นบริษัทในล�าดับที่ 92 ที่ได้รับการรับรองดังกล่าว 

กุมภาพันธ์

• เมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทได้รับการรับรองในฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งเป็นผลจากการท่ีบริษัทได้ยึดมั่นการด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส 
และเป็นธรรม ภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ เพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง 

มีนาคม 

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

มิถุนายน

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

กรกฎาคม

• เมือ่วันที ่13 กรกฎาคม 2558 บรษิทัได้รบัการจดัอนัดับให้อยู่ในอนัดับท่ี 8 ของโลกในด้านของรายได้  ซึง่เพ่ิมข้ึนจากอนัดับท่ี 10 ในปี 2556  
จากผลการจัดอันดับ Top Fixed Satellite Service Operators ของบริษัท SpaceNews สื่อหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์และออนไลน์ 
ด้านอุตสาหกรรมเก่ียวกับอวกาศ (Space Industry) ประจ�าปี 2557 ซึ่งเป็นผลจากการจัดส่งดาวเทียมไทยคม 6 และไทยคม 7  
ขึ้นสู่วงโคจร และการเพิ่มขึ้นของอัตราการใช้งาน Utilization ของดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 

สิงหาคม

• เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 กระทรวงกลาโหมและบริษัทได้ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการสื่อสารดาวเทียม โดยความร่วมมือ 
ดงักล่าวมวัีตถปุระสงค์เพ่ือร่วมกันเสรมิสร้างศกัยภาพ  และพัฒนาขดีความสามารถทางด้านการสือ่สารผ่านดาวเทียม รวมถึงการศกึษา 
ความเป็นไปได้ในการด�าเนินโครงการดาวเทียมสื่อสารร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถทั้งในด้าน 
ก�าลงัพล เทคโนโลยี และการบรหิารจดัการ เพ่ือให้สามารถน�าประโยชน์ไปใช้ในการปฏบิตัภิารกิจทางด้านความมัน่คงและภารกจิอืน่ ๆ   
ของภาครัฐ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดของประเทศต่อไป

ตุลาคม 

• บรษิทัประกาศแต่งตัง้ นายไพบลูย์ ภานุวฒันวงศ์ ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการผูม้อี�านาจลงนามผกูพันบรษิทั 
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 

• เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 บริษัทได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็น “หุ้นยั่งยืน” โดยอยู่ในรายชื่อ Thailand  
Sustainability Investment 2015 บริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินด้วยความยั่งยืน ตามแนวทาง  
Global Reporting Initiatives (GRIs) โดยพิจารณาจากข้อมูลการด�าเนินงานท้ัง 3 ด้านของ ESG ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม 
และบรรษัทภิบาล 
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• เมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม 2558 บริษัทสามารถรักษามาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องกัน
เป็นปีที่ 3 (2556 - 2558) จากผลการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�าปี 2558 ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทเป็น 1 ใน 55 บริษัทจดทะเบียนท่ีได้รับ 
การจัดอันดับดังกล่าว จากการส�ารวจบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้นรวม 588 แห่ง

• เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จ�ากัด (เชน) และรัฐบาลของประเทศลาว ได้ลงนามในข้อตกลง 
ในการขยายเวลาของสญัญาร่วมทุนและสญัญาอนญุาตให้ด�าเนนิการในการให้บรกิารทางด้านโทรคมนาคมในประเทศลาว ซึง่มผีลให้ 
บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ากัด (แอลทีซี) บริษัทร่วมค้าที่บริษัทถือหุ้นผ่านเชน ได้รับการต่ออายุสิทธิในการให้บริการทางด้าน
โทรคมนาคมในประเทศลาว ต่อไปอีก 25 ปี จนถึงปี 2589

• เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 บริษัทยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทจดทะเบียนท่ีได้คะแนน ASEAN CG Scorecard สูงสุด  
50 อันดับแรก (ASEAN TOP50 PLCs) ประจ�าปี 2558 รวมทั้งยังได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนไทยที่มีพัฒนาการทางด้าน CG โดดเด่น 
สูงสุด 2 อันดับแรกของประเทศไทย (TOP2 Outstanding Achievement Awards-Thailand) ประจ�าปี 2558 จาก ASEAN  
Capital Market Forum (ACMF) ถือเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการบริหารงาน และคุณภาพในการก�ากับดูแลกิจการ
ของบริษัท

พฤศจิกายน

• วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการของบริษัทได้รับรางวัล “คณะกรรมการแห่งปี-ดีเด่น” (Board of the Year) ติดต่อกันเป็น 
ครัง้ที ่   3    จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย       ส่งผลให้บรษิทัได้รบัการประกาศเกียรติคุณพิเศษส�าหรบั “คณะกรรมการบรษิทั 
ที่มีผลงานดีต่อเนื่อง” นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทยังได้รับการประกาศให้เป็น “คณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี”  
โดยรางวลัทีไ่ดร้บัจากองคก์รชัน้น�าเหลา่นีล้ว้นแสดงใหเ้หน็วา่พนัธกจิของกรรมการในการขบัเคลือ่นดา้นธรรมาภบิาลนัน้ประสบความส�าเรจ็ 
และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนของบริษัท

ปี 2557

มกราคม

• เมือ่วันที ่6 มกราคม 2557 ตามเวลาท้องถ่ิน ณ แหลมคานาเวอรลั รฐัฟลอรดิา ประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึง่ตรงกับเช้าวนัที ่7 มกราคม 2557  
ตามเวลาในประเทศไทย) บรษิทัได้ประสบความส�าเรจ็ในการจดัส่งดาวเทียมดวงใหม่ คอื ดาวเทียมไทยคม 6 ข้ึนสูว่งโคจร โดยจะประจ�า
อยู่ในต�าแหน่ง 78.5 องศาตะวันออก ซึ่งดาวเทียมดังกล่าวจะมีอายุการใช้งานประมาณ 15 ปี ประกอบด้วยย่านความถ่ี เคยู-แบนด ์
จ�านวน 9 ทรานสพอนเดอร์ ซึง่มพ้ืีนทีใ่ห้บรกิาร (Footprint) ครอบคลมุประเทศไทยและประเทศภูมภิาคอนิโดจนี และย่านความถ่ี  ซ-ีแบนด์ 
จ�านวน 24 ทรานสพอนเดอร์ ที่ครอบคลุมภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และทวีปแอฟริกา อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 
บริษัทได้โอนกรรมสิทธ์ิในดาวเทียมไทยคม 6 ให้แก่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ปัจจุบันเปล่ียนชื่อเป็นกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กุมภาพันธ์

• เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จ�ากัด (ไอพีเอ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมด
ของ บริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ ซิสเทม พีทีวาย จ�ากัด (โอเอสเอส) จาก บริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ อินเวสเม้นท์ จ�ากัด เป็นจ�านวน 
5.96 ล้านหุ้น เป็นจ�านวนเงินรวม 5.96 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ผลจากการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวท�าให้ไอพีเอถือหุ้นของโอเอสเอส คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของโอเอสเอส
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มีนาคม 

• เมือ่วนัท่ี 27 มนีาคม 2557 ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุ้นมมีติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบยีนจ�านวน 1,197,700 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุน้ละ 5 บาท 
รวม 5,988,500 บาท เพ่ือรองรบัการใช้สทิธิของใบส�าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นส�ามญัของบรษิทั ซึง่จดัสรรไว้ส�าหรบักรรมการและพนักงาน
ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 21เมษายน 2557

เมษายน 

• บริษัทเริ่มถ่ายทอดสัญญาณช่องรายการทีวีดิจิตอลผ่านดาวเทียม ต้ังแต่วันแรกของการทดลองออกอากาศทีวีดิจิตอล ซึ่งนับเป็น 
จดุเริม่ต้นส�าคญัของการเปลีย่นผ่าน  และเตบิโตของอตุสาหกรรมโทรทศัน์ไทย โดยการแพร่ภาพสญัญาณดังกล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการแบบทั่วไป หรือ มัสต์แครี่ (Must Carry)

พฤษภาคม

• บริษัท โดยบริษัท ไอพีสตาร์ เจแปน จ�ากัด (ไอพีเจ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ประกาศเปิดตัวบริการด้านการสื่อสารผ่านดาวเทียม
บรอดแบนด์ทางทะเล โดยได้รับความไว้วางใจจากบริษัท โอเชี่ยน ทรานส์ จ�ากัด ผู้น�าด้านธุรกิจขนส่งทางทะเล เป็นลูกค้ารายแรก 
ในการให้บริการด้านสื่อสารผ่านดาวเทียมทางทะเลแก่พนักงาน     และลูกเรือของโอเชี่ยนทรานส์ ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและอีเมล ์ 
เพื่ออ�านวยความสะดวกในช่วงเวลาที่ต้องออกปฏิบัติงานกลางทะเล

มิถุนายน 

• บริษัทได้ตกลงซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไอพีสตาร์ จ�ากัด (ไอพีสตาร์) เพ่ิมเติมจ�านวน 31,220 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ  
คดิเป็นร้อยละ 0.02 ของทุนจดทะเบยีนของ ไอพีสตาร์ ในราคารวม 31,220 ดอลลาร์สหรฐั ผลจากการตกลงซือ้หุ้นเพ่ิมเติมนีท้�าให้บรษิทั
ถือหุ้นทุนช�าระแล้วของไอพีสตาร์ เป็นจ�านวนร้อยละ 99.98

กรกฎาคม

• บริษัทได้รับการประเมินโดยได้คะแนนเต็ม “100 คะแนน” จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2557 
ของบริษัทจดทะเบียน (AGM Assessment Program)เป็นปีท่ีสองติดต่อกัน จากการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai  
Investor Association)

• ไทยคมเป็นหน่ึงในบรษิทัจดทะเบยีนไทยท่ีมคีะแนน ASEAN CG Scorecard สงูสดุ 50 อนัดบัแรก จากผลการส�ารวจการก�ากับดแูลกิจการ 
บริษัทจดทะเบียนไทย ตามโครงการ ASEAN CORPORATE SCORECARD ประจ�าปี 2556/2557

สิงหาคม

• บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จ�ากัด (ไอพีเอ) ได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องจากบริษัท เอ็นบีเอ็น จ�ากัด ในการขยายบริการ
โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติของประเทศออสเตรเลียเพ่ิมเติม โดยไอพีเอพร้อมเดินหน้าให้บริการดาวเทียมในโครงข่ายบรอดแบนด ์
แห่งชาติของออสเตรเลียเพ่ิมอีกกว่า 9,000 จุด ครอบคลุมท้ังกลุ่มธุรกิจและภาคครัวเรือนเพ่ือให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้บริการท่ียัง 
ไม่สามารถเข้าถึง และใช้งานโครงข่ายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตได้ในปัจจุบัน

• บริษัทได้ตกลงซื้อหุ้นสามัญของ ไอพีสตาร์ เพ่ิมเติมจ�านวน 50,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 0.02  
ของทุนจดทะเบียนของไอพีสตาร์ในราคารวม 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ผลจากการตกลงซื้อหุ้นเพิ่มเติมนี้ท�าให้บริษัทถือหุ้นทุนช�าระแล้ว 
ของไอพีสตาร์ เป็นจ�านวนร้อยละ 100

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน) 67



กันยายน 

• เมือ่วนัที ่7 กันยายน 2557 บรษิทัได้ประสบความส�าเรจ็ในการจดัส่งดาวเทียมดวงใหม่ คอื ดาวเทยีมไทยคม 7 ขึน้สูว่งโคจร โดยจะประจ�า 
อยู่ในต�าแหน่ง 120 องศาตะวันออก ซึง่ดาวเทียมไทยคม 7 จดัสร้างขึน้โดยความร่วมมอืระหว่าง ไทยคม และ บรษิทั เอเชยี แซทเทลไลท์
เทเลคอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (Asia Sat) โดยไทยคมมีช่องสัญญาณในการให้บริการ ซึ่งประกอบด้วยย่านความถี่ ซี-แบนด์ จ�านวน 14 
ทรานสพอนเดอร์ โดยมีพื้นที่ให้บริการ (Footprint) ครอบคลุมภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และออสเตรเลีย

• เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้จัดตั้ง บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แซทเทิลไลท์ จ�ากัด (ไอเอสซี)  
ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ แบ่งออกเป็นหุ้นส�ามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งได้ช�าระแล้วทั้งจ�านวน 
บริษัทมีสัดส่วนในการถือหุ้น 50,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100

• บริษัทได้จ�าหน่ายหุ้นกู้จ�านวนทั้งสิ้น 4 ชุด ส�าหรับหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งรวมกันไม่เกิน 4,550,000  
หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 4,550,000,000 บาท โดยเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันและประชาชนทั่วไป โดยการจ�าหน่าย
หุ้นกู้ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ในการลงทุนส�าหรับโครงการดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ต่อไป

• บริษัทเปิดการให้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมบนเครื่องบิน (Wi-Fi Onboard) เป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ด้วยการน�า
สัญญาณดาวเทียมศักยภาพสูงของไทยคม เชื่อมต่อระบบการสื่อสารในระบบ Wi-Fi มาตรฐานระดับโลก โดยล่าสุดบริษัทได้ร่วมมือกับ 
สายการบนินกแอร์ เปิดให้บรกิาร Wi-Fi อนิเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ความเรว็สงูบนย่านความถ่ี เคยู-แบนด์ เพ่ือเป็นการอ�านวยความสะดวก 
ให้ผู้โดยสารในหลากหลายเส้นทางบิน

ตุลาคม 

• บริษัทได้รับการประเมินผลจากการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจ�าปี 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

• บรษิทัยังคงมุง่สานต่อโครงการเพ่ือสงัคมอย่างต่อเน่ือง โดยเป็นผูส้นบัสนนุหลกัในการน�านทิรรศการอวกาศระดบัโลก “NASA-A HUMAN  
ADVENTURE” ซึ่งจัดข้ึนเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้ความร่วมมือกับ “องค์การนาซา” โดยมีจุดมุ่งหมายส�าคัญ 
เพื่อต้องการสร้างแรงบันดาลใจ ปลุกจินตนาการ และเปิดโลกทัศน์ด้านวิทยาศาสตร์และอวกาศให้กับเยาวชน รวมถึงคนไทยทุกคน
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
และโครงสร้างรายได้



บริษัทประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม คือ (1) ธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง (2) ธุรกิจอินเทอร์เน็ต 
และสื่อ และ (3) ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทจะเน้นการลงทุนระยะยาว โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน 
ของธุรกิจที่จะเข้าไปลงทุนรวมถึงแนวโน้มของธุรกิจนั้นๆ เป็นสำาคัญ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการลงทุนในสัดส่วน 
ท่ีมากพอเพ่ือให้สามารถมีอำานาจในการบริหารจัดการและกำาหนดแนวทางการดำาเนินธุรกิจในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมน้ันๆ 

หมายเหตุ
(1) ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ได้แก่ ใบอนุญาตสำาหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคม   
    เป็นของตนเอง และเป็นกิจการที่มีลักษณะสมควรให้มีการบริการได้โดยเสรี

(2) ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม ได้แก่ ใบอนุญาตสำาหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีมีโครงข่ายเป็นของตนเอง 
   ซึ่งเป็นการประกอบกิจการท่ีมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่บุคคลทั่วไปจำานวนมาก หรืออาจมีผลกระทบโดยนัยสำาคัญต่อการแข่งขัน 
     โดยเสรีอย่างเป็นธรรม หรืออาจกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ หรือมีเหตุจำาเป็นต้องคุ้มครองผู้บริโภคเป็นพิเศษ

1. ธุรกิจดาวเทียมและบริการท่ีเก่ียวเน่ือง

บริษัทเป็นผู้ให้บริการและดำาเนินโครงการดาวเทียมส่ือสารแห่งชาติภายใต้ สัญญาดำาเนินกิจการดาวเทียม
สือ่สารภายในประเทศระหว่างบรษิทักับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ปัจจบุนัเปลีย่นชือ่เป็น 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (กระทรวงฯ) เป็นระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดปี พ.ศ.2564 จนถึงปัจจุบัน
บริษัทได้จัดส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรทั้งสิ้นจำานวน 8 ดวง คือ ดาวเทียมไทยคม 1 ไทยคม 2 ไทยคม 3 ไทยคม 4  
ไทยคม 5 ไทยคม 6 ไทยคม 7 และล่าสุดไทยคม 8 (ดาวเทียมไทยคม 1-3 ได้ปลดระวางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)

นอกจากสัญญาดำาเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศดังกล่าว บริษัทยังได้รับใบอนุญาตจาก 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ดังนี้

• ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบทีห่นึง่(1) เป็นเวลา 5 ปี นบัจากวันท่ี 16 สงิหาคม 2559 ถึง วนัที่  
15 สิงหาคม 2564

• ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม(2) เพ่ือให้บริการโครงข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม  
(Satellite Network Operator) ในลักษณะให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม (Transponder) เป็นเวลา 
20 ปี นับจากวันที่ 26 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2575

• ใบอนุญาตให้บรกิารอนิเทอร์เน็ต แบบทีห่นึง่ เพ่ือให้บรกิารอนิเทอร์เน็ตเคลือ่นท่ีผ่านดาวเทยีม ประเภทไม่มี
โครงข่ายเปน็ของตนเอง (เชา่ใชผ้า่นโครงขา่ยโทรคมนาคมของผูอ้ื่น) โดยต้องเป็นการให้บรกิารอินเทอร์เนต็
แก่ลูกค้า (End User) โดยตรง เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2563
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บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย/บริษัทร่วมขึ้นมาเพื่อให้บริการด้านธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่องต่าง ๆ ดังนี้

บริษัท ประเภทธุรกิจ

บริษัท ไอพีสตาร์ จำากัด จัดจำาหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4

บริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จำากัด จัดจำาหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศนิวซีแลนด์

บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จำากัด จัดจำาหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศออสเตรเลีย

บริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ ซิสเทม พีทีวาย จำากัด ให้บริการด้านการสื่อสารข้อมูลผ่านดาวเทียมและโซลูชั่นเพื่อธุรกิจ

บริษัท ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี จำากัด จัดจำาหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 

บริษัท ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส จำากัด จัดจำาหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4

บริษัท ไอพีสตาร์ เจแปน จำากัด จัดจำาหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศญี่ปุ่น

บริษัท ไอพีสตาร์ (อินเดีย) ไพรเวท จำากัด จัดจำาหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม และบริการให้คำาปรึกษาด้าน
เทคนิคที่เกี่ยวกับดาวเทียม

บริษัท สตาร์ นิวเคลียส จำากัด ให้บริการด้านวิศวกรรม พัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารและอิเล็กทรอนิคส์

บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำากัด ให้บริการด้านธุรกิจกระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคม โดยได้รับใบ
อนุญาตจาก กสทช. ดังนี้

1. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ประเภทโครงข่าย
เพ่ือให้บริการโครงข่ายการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ 
ระดบัชาต ิเป็นเวลา 15 ปี นับจากวันที ่4 มนีาคม 2556 ถึง 3 มนีาคม 2571 

2. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม เพ่ือให้บริการโครง
ข่ายโทรคมนาคมเพ่ือเช่าใช้และเพ่ือให้บริการโทรคมนาคม (Network  
Provider and Service Provider) เป็นเวลา 15 ปี นับจากวันท่ี 10 
พฤศจิกายน 2558 สิ้นสุดวันที่ 9 พฤศจิกายน 2573

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แซทเทลไลท์ จำากัด จัดจำาหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 

บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จำากัด ให้บริการด้านเทคโนโลยี

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำากัด (มหาชน) ให้บริการรับ-ส่งสัญญาณโทรทัศน์และสัญญาณบริการอินเทอร์เน็ต 
ผ่านดาวเทียม ภายใต้สัญญาอนุญาตกับบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำากัด 
(มหาชน) (กสท.) (เดมิคอื การสือ่สารแห่งประเทศไทย (กสท.)) เป็นระยะเวลา 
22 ปี นับจากวันที่ 9 สิงหาคม 2537 สิ้นสุดวันที่ 8 สิงหาคม  2559
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บริษัท ประเภทธุรกิจ

บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำากัด จัดจำาหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม บริการให้คำาปรึกษาและติดตั้ง
ระบบสำาหรับเครือข่ายบรอดแบนด์แบบครบวงจร (System Integration)  
โดยได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. ดังนี้

1. ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง(3) เป็นเวลา 5 ปี นับจาก
วันที่ 18 ตุลาคม 2557 ถึง 17 ตุลาคม 2562  

2. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บริการ 
โครงข่ายกระจายเสยีงหรอืโทรทศัน์ทีไ่ม่ใช้คลืน่ความถีร่ะดบัชาต ิเป็นเวลา 
15 ปี นับจากวันที่ 21 มกราคม 2556  ถึงวันที่ 20 มกราคม 2571  

3. ใบอนุญาตให้บรกิารกระจายเสยีงหรอืโทรทัศน์  เพ่ือให้บรกิารกระจายเสยีง
หรือโทรทัศน์ ช่องรายการ

บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จำากัด จัดจำาหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมในประเทศกัมพูชา

บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำากัด ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำากัด (มหาชน) ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และการส่ือสารท่ีตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าองค์กรธุรกิจ โดยได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. ดังนี้ 

1. ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง(3) เป็นเวลา 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. ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่สอง(4) เป็นเวลา 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

2. ธุรกิจบริการอินเทอร์เน็ตและส่ือ

บริษัทเป็นผู้ให้บริการธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ ผ่านบริษัทย่อย/บริษัทร่วม/กิจการร่วมค้าของบริษัท ดังนี้
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บริษัท ประเภทธุรกิจ

บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำากัด เป็นกิจการร่วมค้ากับรัฐบาลของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
(ประเทศลาว)ได้รบัสทิธิในการดำาเนนิธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศลาวเป็นเวลา 25 ปี  
สิน้สดุ ปี 2564 นอกจากน้ี รฐับาลลาวและเชน ยังได้ลงนามสญัญาร่วมทุนฉบบัใหม่
เพื่อต่อสัมปทานอีก 25 ปี โดยเริ่มจากปี 2565 ถึงปี 2589 โดยให้บริการโทรศัพท์ 
พ้ืนฐาน โทรศัพท์เคล่ือนท่ี โทรศัพท์สาธารณะ โทรศัพท์ระหว่างประเทศ และ
อินเทอร์เน็ต

3. ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ

บริษัทเป็นผู้ให้บริการธุรกิจโทรศัพท์ผ่าน บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จำากัด (เชน) ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า 
ของบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม 
ในต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีการลงทุน 1 บริษัท ได้แก่

หมายเหตุ

(1) ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง หมายถึง ใบอนญุาตสำาหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง และเป็นกิจการ 
 ที่มีลักษณะสมควรให้มีการบริการได้โดยเสรี
(2) ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม ได้แก่ ใบอนญุาตสำาหรบัผูป้ระกอบกิจการโทรคมนาคมทีม่โีครงข่ายเป็นของตนเอง ซึง่เป็นการประกอบกิจการท่ีมวัีตถุประสงค์ 
 ในการให้บริการแก่บุคคลทั่วไปจำานวนมาก หรืออาจมีผลกระทบโดยนัยสำาคัญต่อการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม หรืออาจกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ หรือมีเหตุจำาเป็น 
 ต้องคุ้มครองผู้บริโภคเป็นพิเศษ
(3) ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง หมายถึง ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตประเภทที่ไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง เช่น บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service)  
 และบริการอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร
(4) ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบท่ีสอง คือการให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ และบริการชุมสายอินเทอร์เน็ตท่ีผู้ให้บริการต้องมีโครงข่ายโทรคมนาคม 
 เป็นของตัวเอง

บริษัท ประเภทธุรกิจ

บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำากัด (มหาชน) นำาเสนอส่ือโฆษณาแบบผสมผสานผ่าน ส่ิงพิมพ์ เว็บไซต์ คอมพิวเตอร์ และ
โทรศัพท์มือถือ สำาหรับผู้ใช้บริการรายบุคคลและภาคธุรกิจ

บริษัท เอดี เวนเจอร์ จำากัด (มหาชน) คัดสรรและนำาเสนอข้อมูลข่าวสาร และสาระความบันเทิงที่ตรงกับความต้องการ
ของผูใ้ช้บรกิารผ่านระบโทรศพัท์เคลือ่นท่ี (Mobile Content Provider) และเครอืข่าย 
อินเทอร์เน็ต (Community Portal)
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โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2557 ถึง ปี 2559 มีดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์ 
/บริการ ด�าเนินการโดย % การถือหุ้น 

ของบริษัท
2557 2558 2559

รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ

ธุรกิจดาวเทียมและ
บริการที่เกี่ยวเนื่อง

ไทยคม  
ทีซี บรอดคาสติ้ง 
และบริษัทในกลุ่มธุรกิจไอพีสตาร์

- 8,783 71.45 9,258 73.82 8,414 69.72

ธุรกิจอินเทอร์เน็ต 
และสื่อ*

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

ตัดรายการระหว่างส่วนงาน (120) (0.98) (77) (0.61) (82) (0.68)

ก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 72 0.59 (595) (4.74) 152 1.26

รายได้อื่น 173 1.41 489 3.90 202 1.67

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 154 1.25 194 1.55 198 1.64

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

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

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

รวม 11,893 12,453 11,517

รายได้จากการขายและบริการจ�าแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ ส�าหรับปี 2557 ถึง ปี 2559 มีดังนี้มีดังนี้
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ลกัษณะการประกอบธรุกจิ
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้

1. ธรุกจิดาวเทยีมและบรกิารทีเ่ก่ียวเนือ่ง

1.1 บรกิารส่ือสารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่ง ด�าเนนิการ
โดย บรษิทั ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) และบรษิทักลุ่มไอพสีตาร์

ดาวเทียมไทยคม

ดาวเทียมไทยคม แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 ประเภท คือ ดาวเทียม 
แบบทั่วไป และดาวเทียมบรอดแบนด์ 

• ดาวเทียมบรอดแบนด์ (Broadband Satellite)

ดาวเทียมบรอดแบนด์ (High throughput Satellite, HTS) 
เป็นดาวเทียมท่ีให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต (แบบ 
จุดต่อจุด) ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบดาวเทียมโดยใช้การ
จัดสรรคล่ืนความถ่ีข้ันสูงและการออกแบบพ้ืนท่ีให้บริการ
เป็นวงกลมแคบๆ หลายๆ วงเรียงติดกันในลักษณะรังผึ้ง 
ท�าให้ดาวเทียมบรอดแบนด์สามารถจัดสรรคล่ืนความถ่ี 
เพ่ือเพ่ิมขนาดความจุแบนด์วิธในการให้บริการได้มากกว่า 
ดาวเทียมแบบท่ัวไปหลายเท่า จงึสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการ 
ลดต้นทุนแบนด์วธิต่อหน่วย (Mbps) ในการให้บรกิารได้อย่าง 
มนัียส�าคญั นอกจากน้ี ดาวเทียมบรอดแบนด์สามารถน�าเสนอ 
บริการให้กับภาครัฐบาล ภาคธุรกิจ รวมถึงผู้ประกอบการ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่อีกด้วย

ไทยคม 4 ไทยคม 5 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

• ดาวเทียมแบบทั่วไป (Conventional Satellite)

ดาวเทียมแบบทั่วไปเป็นดาวเทียมที่ให้บริการส�าหรับผู้ใช้
บรกิารประจ�าที ่(Fixed Satellite Service : FSS) โดยสญัญาณ
จะถูกส่งจากสถานีภาคพ้ืนดินข้ึนสู่ดาวเทียมและส่งกลับมา 
ยังสถานีรบัสญัญาณภาคพ้ืนดนิ ณ ต�าแหน่งใดๆ ภายใต้พ้ืนที่
ครอบคลมุบรเิวณกว้าง (Footprint) ของดาวเทยีม คณุสมบติั 
ดังกล่าวช่วยให้ผู้ประกอบการช่องรายการโทรทัศน์ และ 
ผู้ประกอบการโทรคมนาคมสามารถส่งและรับสัญญาณได้ 
ในบรเิวณกว้างทัง้ในระดบัประเทศและระดบัภูมภิาค

ปัจุบันบริษัทให้บริการดาวเทียมแบบท่ัวไปจ�านวน 4 ดวง ได้แก่ 
ดาวเทียมไทยคม 5  ไทยคม  6  ไทยคม  7  และไทยคม  8  และดาวเทยีม 
บรอดแบนด์อีก 1 ดวง คือ ดาวเทียมไทยคม 4 โดยรายละเอียด
คุณสมบัติของดาวเทียมไทยคมแต่ละดวง มีดังต่อไปนี้
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(ต่อ)

ไทยคม 4 ไทยคม 5 ไทยคม 6 ไทยคม 7 ไทยคม 8

ชนิดของ Beams 
ที่ให้บริการ/

ทรานสพอนเดอร์

84 Ku-Spot Beams

8 Ku-Spot Beams 
(Augment)

3 Ku-Shaped 
Beams

7 Ku-Broadcast 
Beams

25 C-band  
ทรานสพอนเดอร์

15 Ku-band  
ทรานสพอนเดอร์

24 C-band  
ทรานสพอนเดอร์

9 Ku-band  
ทรานสพอนเดอร์

14 C-band  
ทรานสพอนเดอร์

24 Ku-band  
ทรานสพอนเดอร์

พื้นที่ให้บริการ 14 ประเทศ : 
ออสเตรเลีย 

กัมพูชา จีน อินเดีย 
อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น 

มาเลเซีย เมียนมาร์ 
นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ 

เกาหลีใต้ ไต้หวัน 
ไทย และเวียดนาม

C-band  
ประเทศไทย  

ภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง 
และภูมิภาคเอเชียใต้  
ทวีปแอฟริกา ยุโรป 

เอเชีย  
และออสเตรเลีย

Ku-band 
ประเทศไทย  

ภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง

C-band  
ภูมิภาคเอเชียใต้ 
และทวีปแอฟริกา 

Ku-band  
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*อายุดาวเทียมตามการออกแบบ ไม่ค�านึงถึงสัมปทานและใบอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียม

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

(1)  บริการแพร่ภาพสัญญาณโทรทัศน์ (Broadcast) และ 
การบริการสื่อ (Media)

(1.1) บริการสนับสนุน และส่งช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม

บริษัทให้บริการสนับสนุนและส่งช ่องรายการโทรทัศน์ผ ่าน
ดาวเทียมแบบครบวงจร ทั้งในระบบความคมชัดปกติ (Standard  
Definition : SD) ระบบความคมชัดสูง (High Definition: HD) และ
ระบบความคมชัดสูงพิเศษ (Ultra-High Definition : Ultra-HD) 
แก่ผู ้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน สถานีโทรทัศน์
ดาวเทียม และผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์ เพ่ือส่งรายการโทรทัศน์หรือ 
สื่อโทรทัศน์ ไม่ว ่าจะเป็นรายการบันเทิง รายการกีฬาหรือ
รายการข่าว ไปยังสถานีปลายทางภายใต้พื้นที่ครอบคลุมของ
ดาวเทียมไทยคม บริการนี้จึงเป็นทางเลือกท่ีสมบูรณ์แบบส�าหรับ
ผู้ประกอบการ ในการส่งช่องรายการโทรทัศน์หรือสื่อโทรทัศน ์
ของตนไปยังสถานีปลายทางทั่วประเทศ ในภูมิภาค หรือในทวีป 
ท่ีต้องการ เช่น สถานทีวนสญัญาณโทรทศัน์ภาคพ้ืนดนิ ผูใ้ห้บรกิาร
โครงข่ายทวีีดจิติอล และผูป้ระกอบการเคเบลิทีวี เป็นต้น

(1.2) บริการส่งช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมถึงบ้านผู้รับ
โดยตรง

บริษัทให้บริการส่งช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมถึงบ้านผู้รับ
โดยตรงแบบครบวงจร ทั้งในระบบความคมชัดปกติ (SD) ระบบ
ความคมชัดสูง (HD) และระบบความคมชัดสูงพิเศษ (Ultra-HD) 
ที่มีคุณภาพและมีความแรงของสัญญาณสูง เพื่อให้ผู้ประกอบการ
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก และผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์
ดาวเทยีมสามารถเข้าถึงผูร้บัชมท่ีตดิต้ังจานรบัสญัญาณดาวเทยีม
ไทยคมท่ีมีขนาดเล็กได้โดยตรง ท้ังนี้ บริษัทมีความพร้อมในการ
ให้บริการเสริมอื่นๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการ เช่น การรองรับรายการที่ผู้ชมต้องช�าระ
ค่าใช้จ่ายเมื่อรับชม (pay-per-view) ระบบเรียกชมรายการตามสั่ง 
(video-on-demand) เมนแูนะน�ารายการอเิลก็ทรอนคิส์ (electronic  
programme guides) รวมท้ังการรองรับโฆษณาและรายการ 
โฮมชอปปิ้ง (home shopping) เป็นต้น
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สถานีบริการภาคพื้นดิน (Teleport and DTH Center)

สถานีบริการภาคพ้ืนดิน (Teleport หรือ Telecommunications  
Port) เป็นสถานีศูนย์กลางที่ให้บริการเสริมต่างๆ ในด้านธุรกิจการ
แพร่สัญญาณโทรทัศน์และโทรคมนาคม สถานีบริการภาคพ้ืนดิน 
ไทยคมเป็นสถานเีทเลพอร์ตท่ีได้รบัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9002  
และ 9001:2000 มีการติดตั้งอุปกรณ์และสิ่งอ�านวยความสะดวก
ครบครนัเพ่ือให้บรกิารด้านการแพร่สญัญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
แก่ผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ บริษัทได้น�าเสนอการ 
ให้บริการแบบครบวงจร โดยการรวมแบนด์วิธกับบริการเสริมเข้า
ด้วยกัน เช่น การกระจายสัญญาณโดยเทป การบีบอัดสัญญาณ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ทั้งในระบบความคมชัดปกติ (SD) ระบบ
ความคมชัดสูง (HD) และระบบความคมชัดสูงพิเศษ (Ultra-HD)  
การถ่ายทอดสัญญาณดาวเทียม การตรวจสอบสัญญาณ ตลอดจน
การให้บริการใหม่ คือ การให้บริการส่งรายการโทรทัศน์หรือวีดีโอ
ผ่านโครงข่ายอนิเทอร์เนต็ (Over-The-Top, OTT) นอกจากนี ้บรษิทั
ได้ร่วมมือกับบริษัทในเครือ ได้แก่ 

1) บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายแบบ
บอกรับสมาชิก ส�าหรับช่องรายการที่มีเนื้อหาของประเทศไทย 

2) บรษิทั ซเีอส ลอ็กซอนิโฟ จ�ากัด (มหาชน) ซึง่เป็นผูใ้ห้บรกิารรบัและ 
ส่งสัญญาณดาวเทียม

(2) การบริการบรอดแบนด์ (Broadband) และการให้บริการ
ข้อมูล (Data)

(2.1) ตลาดผู้ใช้บริการรายย่อย

บริษัทช่วยให้ผู ้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสามารถน�าเสนอบริการ
บรอดแบนด์ความเร็วสูงแก่ผู ้ใช้งานกลุ ่มผู ้อยู่อาศัยและธุรกิจ 
ขนาดย่อมในพื้นที่ชนบทห่างไกลในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก บริการ
ดังกล่าวได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการมาอย่างยาวนาน
ด้วยระบบควบคุมคุณภาพการให้บริการแบบ Uniform Quality of  
Service หรือ QoS ของไอพีสตาร์ที่มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 
และมีความคุ้มค่าด้านต้นทุนเมื่อเปรียบเทียบกับดาวเทียมแบบ
ทั่วไป ส่งผลให้ผู ้ประกอบการอินเทอร์เน็ตมีความได้เปรียบใน
การแข่งขันและสามารถขยายการให้บริการไปยังลูกค้าท้ังกลุ่ม 
ผู้อยู่อาศัยและธุรกิจขนาดย่อมทั่วประเทศ

บริษัทได้ขยายตลาดผู้ใช้งานกลุ่มผู้อยู่อาศัยและธุรกิจขนาดย่อม
ในประเทศฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย โดยร่วมมือกับพันธมิตร 
ผูจ้ดัจ�าหน่ายอปุกรณ์ปลายทางภาคพ้ืนดนิรายใหญ่   ซึง่ถือเป็นอกีข้ัน 
ของความส�าเร็จในการด�าเนินกลยุทธ์ Open Access Platform  
(OAP) ของบริษัท โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ผู ้จัดจ�าหน่าย
อุปกรณ์ภาคพ้ืนดินที่มีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและตรงต่อ 
ความต้องการของลูกค้า สามารถเชื่อมต่อใช้งานผ่านดาวเทียม 

บรอดแบนด์ไทยคม 4 เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าไอพีสตาร์  
ให้สามารถเลอืกใช้อปุกรณ์ภาคพ้ืนดนิทีเ่หมาะสมกับความต้องการ 
ใช้งานของตนเอง นอกจากนี้ บริษัทมีแผนที่จะน�ากลยุทธ์ดังกล่าว
ไปใช้ในประเทศอื่นต่อไป

(2.2) ตลาดผู้ให้บริการโครงข่าย

บริษัทให้บริการดาวเทียมบรอดแบนด์แบบครบวงจรกับผู้ประกอบ
การโทรศพัท์เคลือ่นท่ี  เพ่ือใช้ในการเชือ่มต่อโครงข่ายโทรศพัท์เคลือ่นท่ี
ผ่านดาวเทียมในบริเวณท่ีระบบโครงข่ายภาคพ้ืนดินไม่สามารถ 
เข้าถึง ด้วยต้นทุนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยสามารถรองรับรูปแบบ 
การใช้งานสถานฐีานทีห่ลากหลาย เช่น macro cells, micro cells, 
small cells และ IP-node-Bs โครงข่ายไอพีสตาร์สามารถให้บรกิาร 
เชื่อมต่อโทรศัพท์เคล่ือนท่ีครอบคลุมท่ัวประเทศ เพ่ือรองรับ 
การขยายตัวของสงัคมเมอืงและการใช้งานท่ีเพ่ิมมากข้ึนอย่างรวดเรว็ 
บรษิทัประสบความส�าเรจ็ในการให้บรกิารเชือ่มต่อโครงข่ายโทรศพัท์ 
เคล่ือนท่ีในหลายประเทศ โดยเฉพาะในประเทศญ่ีปุ ่น ท่ีทาง 
ผู้ให้บริการโทรศัพท์รายใหญ่ท้ัง 3 บริษัท ได้แก่ SoftBank, NTT  
DOCOMO และ KDDI Corporation ต่างให้ความไว้วางใจใช้บรกิาร
ไอพีสตาร์มาอย่างยาวนาน 

(2.3) ตลาดกลุ่มภาคธุรกิจ

บริษัทสร้างความเหนือกว่าในการแข่งขันให้แก่ผู ้ประกอบการ 
ภาคธุรกิจท่ีมีความต้องการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์
และการส่ือสารแบบความเรว็สูงท่ีเชือ่ถือได้ เพ่ือให้การด�าเนนิธุรกิจ 
เป็นไปอย่างต่อเน่ือง  รวมถึงเป็นระบบส�ารองเมือ่เครอืข่ายภาคพ้ืนดนิ 
ล้มเหลว ไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมน�้ามันและก๊าซธรรมชาติที่มี
สถานีบริการท่ัวประเทศ ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่ต้องการระบบ
ส�ารองเพ่ือความต่อเน่ืองในการใช้งานแอพลิเคชั่นออนไลน์ หรือ
ธนาคารท่ีต้องการเครือข่ายท่ีน่าเชื่อถือส�าหรับการท�าธุรกรรม
ทางการเงิน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียม 
ไอพีสตาร์เพ่ือภาคธุรกิจ สามารถให้บริการท่ีเชื่อถือโดยไม่มี 
ข้อจ�ากัดด้านจ�านวนสถานีบริการ ร้านค้า หรือธนาคารท่ีเชื่อมต่อ 
กับเครือข่าย นอกจากนี้ กลยุทธ์ Open Access Platform (OAP) 
ของบริษัท ยังช่วยตอบสนองการใช้งานท่ีหลากหลายของลูกค้า 
กลุ่มภาคธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น

(2.4) ตลาดกลุ่มภาครัฐบาล

หน่วยงานภาครัฐของประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก สามารถ
พึ่งพาประโยชน์จากไอพีสตาร์ได้ บริการไอพีสตาร์ เพื่อภาครัฐบาล 
สามารถช่วยกระจายการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ให ้ครอบคลุมท่ัวประเทศ อีกทั้งช ่วยเพ่ิมโอกาสการเข ้าถึง
อนิเทอร์เนต็ความเรว็สงู  และเชือ่มการสือ่สารของภาครฐัด้วยต้นทุน
ท่ีมปีระสทิธิภาพ ไอพีสตาร์เป็นบรกิารทีพิ่สจูน์แล้วส�าหรบัหน่วยงาน 
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ภาครัฐในการขยายการเข้าถึงการข้อมูลข่าวสารและการติดต่อ
สื่อสารทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อการสื่อสารเมื่อเกิด
ภาวะวิกฤตภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆ การให้บริการการศึกษาทางไกล 
ผ่านดาวเทียม การให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตชุมชน หรือการ 
เชือ่มต่อเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็บรอดแบนด์ส�าหรบัการใช้งานภายใน
ของหน่วยงานภาครัฐ และการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

(2.5)  การให้บรกิารเชือ่มต่อข้อมลูผ่านระบบดาวเทียมแบบเคลือ่นที่

เพ่ือตอบสนองพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคท่ีต้องการเข้าถึงข้อมลูข่าวสาร
และการติดต่อสื่อสาร ทุกที่ ทุกเวลา บริษัทมุ่งพัฒนาบริการเชื่อม
ต่อข้อมูลผ่านระบบดาวเทียมแบบเคลื่อนท่ี ท้ังในส่วนของการให้
บริการทางอากาศ และทางทะเล 

(1) การให้บรกิารทางอากาศ บรษิทัให้บรกิารบรอดแบนด์อนิเทอร์เน็ต
ผ่านดาวเทียมย่านความถีเ่คยู-แบนด์ ท่ีมคีวามเรว็สงูบนเครือ่ง
บินพาณิชย์อย่างเป็นทางการแก่สายการบินนกแอร์ ต้ังแต ่
ปี 2557 และในปี 2559 ท่ีผ่านมาบริษัทมีการขยายการ
ติดต้ังอุปกรณ์ส�าหรับใช ้ในการให ้บริการบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ตบนเครื่องบินของสายการบินนกแอร์ เพ่ิมขึ้นอีก 
3 ล�า เป็นจ�านวนทั้งหมด 6 ล�า ทั้งนี้คาดว่าสายการบินนกแอร์
จะพร้อมให้บรกิารบรอดแบนด์อนิเทอร์เน็ตบนเครือ่งบนิทัง้ 6 ล�า 
ได้ภายในต้นปี 2560

(2) การให้บริการทางทะเล บริษัทร่วมมือกับบริษัท แอดวานซ์  
อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) (เอไอเอส) เพ่ือให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 3G 2100 MHz ผ่านดาวเทียม 
บนเรือรบหลวงกระบี่ และเรือตรวจการทางทะเล ต้ังแต่ปี 
2557 เพ่ือให้ลูกเรือสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การรับ-ส่ง 
อีเมล์ และใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่มีความปลอดภัย และมี
ประสทิธิภาพในขณะปฏิบตัหิน้าท่ีอยู่ในทะเล นอกจากน้ี บรษิทั
ยังให้บริการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบดาวเทียมแบบเคล่ือนท่ี
ทางทะเลแก่เรือพาณิชย์ในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ใน
ปี 2559 ที่ผ่านมาบริษัทมีการขยายการติดตั้งอุปกรณ์ส�าหรับ
ใช้ในการให้บรกิารบรอดแบนด์อนิเทอร์เน็ตบนเรอืพาณิชย์เพ่ิม
ขึ้น 7 ล�า เป็นจ�านวนทั้งหมด 13 ล�า

สถานีควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดิน

สถานีควบคุมเครือข่ายภาคพ้ืนดินไอพีสตาร์ถูกออกแบบให้ 
มีความสามารถรองรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การให้บริการ
ติดต่อสื่อสารที่เข้าถึงผู้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าองค์กร  
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หรือผู้ใช้บริการท่ัวไป โดยสามารถ 
ให้บรกิารอนิเทอร์เน็ต บรกิารเครอืข่ายภายในองค์กร การประชมุทาง
ไกล การแพร่ภาพและเสยีง บรกิารรบั-ส่งข้อมลู และบรกิารโทรศัพท์ 
สถานีควบคุมเครือข่ายภาคพ้ืนดินไอพีสตาร์มีหน้าท่ีสนับสนุนการ

สื่อสารแบบ wide band จากสถานีควบคุมเครือข่ายภาคพ้ืนดิน
ไปยังอุปกรณ์รับส่งสัญญาณปลายทางไอพีสตาร์ และการสื่อสาร
แบบ narrow-band จากอปุกรณ์รบัส่งสญัญาณปลายทางไอพีสตาร์
กลับไปยังสถานีควบคุมเครือข่ายภาคพ้ืนดินไอพีสตาร์ นอกจากน้ี  
ขนาดของสถานีควบคุมเครือข่ายภาคพ้ืนดินไอพีสตาร์สามารถ
ปรบัเปล่ียนได้เพ่ือรองรบัปรมิาณความต้องการของข้อมลูท่ีมากข้ึน  
ปัจจุบันบริษัทมีสถานีควบคุมเครือข่ายภาคพ้ืนดินไอพีสตาร์ 15  
สถานี ใน 11 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

การตลาด การแข่งขัน และแผนกลยุทธ์ในปี 2560

(1) ภาวะอุตสาหกรรมบริการแพร่ภาพสัญญาณโทรทัศน์ 
(Broadcast) และการบริการสื่อ (Media)

จากรายงานของ Northern Sky Research: NSR (Global Satellite 
Capacity Supply and Demand Study, 13th Edition) พบว่า 
บริการด้านการแพร่ภาพสัญญาณโทรทัศน์จะยังคงเป็นการใช้งาน
หลกัของช่องสญัญาณดาวเทียมแบบท่ัวไปในย่านความถ่ีซ-ีแบนด์ 
และเคยู-แบนด์ทั่วโลก โดยมีสัดส่วนร้อยละ 61 ของความต้องการ 
ใช้งานท้ังหมดในอีก 10 ปีข้างหน้า ท้ังน้ีแบ่งเป็นการใช้บริการ 
สนับสนุนและส่งช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมร้อยละ 38 
และบริการส่งช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมถึงบ้านผู ้รับ
โดยตรงร้อยละ  23

ภาวะอุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ือง
สอดคล้องกับท่ัวโลก โดยความต้องการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียม
แบบท่ัวไปในย่านความถ่ีซี-แบนด์ และเคยู-แบนด์ในอีก 10 ปี
ข้างหน้า ส่วนใหญ่ยังคงมาจากการใช้บริการสนับสนุนและส่ง 
ช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมถึงร้อยละร้อยละ 39 และบรกิาร
ส่งช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมถึงบ้านผู้รบัโดยตรงร้อยละ 30 
ของความต้องการใช้งานทั้งหมด

ส�าหรับในประเทศไทย มีการก�าหนดให้ผู้ประกอบการช่องรายการ
โทรทัศน์ดาวเทียมแบบบอกรบัสมาชกิต้องได้รบัใบอนุญาตประกอบ
กิจการของคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ข้อก�าหนดดังกล่าวท�าให ้
ช่องรายการโทรทัศน์มีคุณภาพและเกิดประโยชน์กับผู ้บริโภค 
มากขึ้น รวมท้ังยังช่วยส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรมส�าหรับ
ผู ้ประกอบการด้านโทรทัศน์ดาวเทียมซึ่งมีส่วนช่วยกระตุ ้นให้
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ภายในประเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง
และยั่งยืน



รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน) 79

ให้บรกิารดาวเทียมหลายราย   ส่งผลให้ภูมภิาคแอฟรกิามกีารแข่งขนั 
ท่ีรุนแรง แต่อย่างไรก็ตาม แอฟริกาเป็นตลาดที่มีศักยภาพในเชิง
ปรมิาณความต้องการใช้งาน เน่ืองจากเป็นทวีปท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2   
ของโลก มีจ�านวนประชากรอยู่เป็นจ�านวนมาก แต่ประชากรยังม ี
ขดีจ�ากัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีการสือ่สารค่อนข้างต�า่ บรษิทัจงึเชือ่
มัน่ว่าจะสามารถแข่งขันในภูมภิาคแอฟรกิาได้ด้วยการมุง่เน้นไปยัง
ตลาดเป้าหมายท้ังการให้บริการแพร่กระจายช่องรายการโทรทัศน์ 
ผ่านดาวเทยีม  และการขยายโครงข่ายด้านโทรคมนาคม นอกจากน้ี 
บริษัทยังมุ่งสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนกลยุทธ์ดาวเทียมแบบทั่วไปในปี 2560

บรษิทัยังคงใช้กลยุทธ์เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งในการเป็นดาวเทียม
ที่ได้รับความนิยมสูงที่มีจ�านวนฐานผู้ชมและจ�านวนช่องรายการ
โทรทัศน์เป็นจ�านวนมาก ณ ต�าแหน่งวงโคจร 78.5 องศาตะวันออก  
ซึ่งเป็นต�าแหน่งวงโคจรของดาวเทียมไทยคม 5 ดาวเทียมไทยคม 6  
และดาวเทียมไทยคม 8 โดยในปีท่ีผ่านมาจ�านวนช่องรายการ
โทรทัศน์เพ่ิมขึ้นจาก 792 ช่องรายการ เป็น 897 ช่องรายการ  
(117 ช่องรายการประเภทความคมชัดสูง) ข้อมูล ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559 

บรษิทัให้ความส�าคญักับการพัฒนาบรกิารแพร่กระจายช่องรายการ 
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมบรอดคาสต์
ในประเทศไทย โดยการน�าเสนอบริการท่ีมีคุณภาพเพ่ือรองรับ 
การออกอากาศรายการโทรทัศน์ท่ีมีความคมชัดสูงในระบบ 
HD และ Ultra-HD และบริการเสริมต่างๆเพ่ือช่วยเพ่ิมศักยภาพ 
ให้กับผู้ประกอบการ นอกจากน้ี บริษัทมีแผนขยายบริการไปยัง
ตลาดเกิดใหม่ท่ีมศีกัยภาพ โดยเฉพาะประเทศในภมูภิาคลุม่แม่น�า้
โขงและเอเชยีใต้ โดยเน้นการน�าเสนอบรกิารส่งช่องรายการโทรทศัน์
ผ่านดาวเทียมถึงบ้านผู้รับโดยตรงท่ีมีคุณภาพและมีความแรง 
ของสัญญาณสูง เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ
ในภูมิภาคดังกล่าว

ส�าหรับภูมิภาคแอฟริกา บริษัทมีแผนกลยุทธ ์ในการสร ้าง 
ความแตกต่างจากคู่แข่งขันโดยการมุ่งเน้นกลุ่มประเทศเป้าหมาย 
อย่างชัดเจน โดยบริษัทจะน�าประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
จากการท�าการตลาดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมาประยุกต์ใช้  
รวมท้ังการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรเพ่ือน�าเสนอบริการ
แบบครบวงจรเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยเน้น 
น�าเสนอบริการส่งช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม บริการ 
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการเครือข่ายข้อมูลในระบบ 
VSAT (Very Small Aperture Terminal) และบริการเชื่อมต่อ 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ภาวะอุตสาหกรรมในภูมิภาคแอฟริกา

แอฟริกาเป็นตลาดใหม่ที่เต็มไปด้วยศักยภาพ ปัจจัยหลักท่ีส�าคัญ 
ในการผลกัดนัอตุสาหกรรมดาวเทียมในภูมภิาคนี ้คอื ความต้องการ
ใช้บริการสนับสนุนและส่งช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 
เนื่องจากมีการผลิตช่องรายการโทรทัศน์ใหม่ที่มีเนื้อหาท้องถ่ิน
ส�าหรับชาวแอฟริกาเพ่ิมสูงขึ้น มีสัดส่วนการใช้งานคิดเป็นร้อยละ 
35 รวมทั้งความต้องการใช้งานดาวเทียมจากผู้ให้บริการโทรศัพท์
เคลือ่นท่ีส�าหรบัเชือ่มต่อโครงข่ายโทรศพัท์เคลือ่นที ่ เนือ่งจากมกีาร
ขยายพ้ืนท่ีให้บรกิารออกไปในเขตชานเมอืงและชนบทอย่างรวดเรว็ 
และความต้องการเชื่อมต่อเครือข่ายข้อมูลภายในและภายนอก
ส�าหรับภาคธุรกิจและภาครัฐ

การแข่งขันของอุตสาหกรรมดาวเทียมแบบทั่วไป

การแข่งขันในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก คู่แข่งที่ส�าคัญของบริษัทประกอบด้วย
บรษิทั Asia Satellite Telecommunications (Asiasat) บรษิทั APT 
Satellite (Apstar) และ บรษิทั Asia Broadcast Satellite (ABS) ของ
ประเทศฮ่องกง บรษิทั Eutelsat จากประเทศฝรัง่เศส บรษิทั IntelSat 
และบริษัท SES Astra จากประเทศลักเซมเบิร์ก บริษัท Measat 
Satellite Systems จากประเทศมาเลเซีย และบริษัท Vietnam 
Posts and Telecommunications จากประเทศเวียดนาม ในขณะ
ที่ยังคงมีการแข่งขันสูงในภูมิภาค บริษัทเชื่อว่าการแข่งขันดังกล่าว 
จะไม่ส ่งผลกระทบต่อบริษัทมากนัก เนื่องจากชื่อเสียงและ 
ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าที่มีมายาวนานประกอบกับการคัดสรร
กลุ่มลูกค้าและช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมท่ีมีคุณภาพ
มาออกอากาศบนดาวเทียมไทยคม ท�าให้ดาวเทียมไทยคมเป็นท่ี
ต้องการของผู้ใช้บริการรายใหม่ ปัจจุบันประเทศไทยมีประมาณ 
18.4 ล้านครัวเรือน หรือร้อยละ 73 ของประชากรทั้งหมดที่มีการใช้ 
บริการรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม และเคเบิลทีวีผ่าน
ดาวเทียมไทยคม ณ ต�าแหน่งวงโคจร 78.5 องศาตะวันออก ส�าหรบั
ตลาดต่างประเทศ บริษัทยังคงเป็นผู ้น�าส่วนแบ่งการตลาดใน
ภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง และเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการหลักในภูมิภาค
เอเชยีใต้ ซึง่ในปีผ่านมาบรษิทัได้เสรมิสร้างความแขง็แกร่งในภูมภิาค
ดังกล่าวจากการให้บริการแพร่กระจายช่องรายการโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียมที่เพิ่มขึ้นในประเทศพม่า และอินเดีย เป็นต้น

การแข่งขันในภูมิภาคแอฟริกา

ผู้ประกอบการดาวเทียมหลายรายสนใจและเล็งเห็นโอกาสในการ
ขยายตลาดเป้าหมายมายังทวีปแอฟริกา โดยคู่แข่งท่ีส�าคัญของ
บริษัทในภูมิภาคนี้ประกอบด้วย บริษัท Arabsat จากประเทศ
ซาอดุอิาระเบยี บรษิทั Eutelsat จากประเทศฝรัง่เศส บรษิทั Intelsat  
และบริษัท SES Astra จากประเทศลักเซมเบิร์ก จากการท่ีมีผู้ 
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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) ท่ัวโลกมีแนวโน้มเติบโตข้ึนอย่าง
มากในอีก 10 ปีข้างหน้า ซึ่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมีความต้องการ 
ใช้งานเป็นอันดับที่ 2 รองจากทวีปอเมริกาเหนือ แต่อย่างไรก็ตาม 
เอเชีย-แปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตสูงท่ีสุดในโลก 
เห็นได้จากอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่สูงถึงประมาณร้อยละ 32

จากความต้องการใช้บริการบรอดแบนด์ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
ดังกล่าว การใช้บรกิารในกลุม่ภาคธุรกิจเพ่ือเชือ่มต่อเครอืข่ายข้อมลู
ภายในและภายนอกมีสัดส่วนการใช้งานสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 49 
รองลงมาเป็นการใช้งานอินเทอร์เน็ตของกลุ่มผู้ใช้บริการรายย่อย 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44 ในขณะเดียวกันถ้ามองในมุมของอัตรา 
การเติบโตเฉลี่ยต่อปี จะเห็นว่าการใช้บริการแบบเคลื่อนท่ีมีอัตรา
การเติบโตที่สูงสุดที่ร้อยละ 61 ต่อปี รองลงมาเป็นกลุ่มภาครัฐบาล 
ท่ีร้อยละ 48 ต่อปี การใช้งานจากกลุ ่มผู ้ใช้บริการรายย่อยที ่
ร้อยละ 40 ต่อปี และการใช้บรกิารในกลุม่ภาคธุรกิจทีร้่อยละ 26 ต่อปี

การแข่งขันของอุตสาหกรรมดาวเทียมบรอดแบนด์

ในปีทีผ่่านมา อตุสาหกรรมดาวเทยีมบรอดแบนด์มกีารแข่งขนัสงูขึน้
จากการเริม่ให้บรกิารของกลุม่ผูป้ระกอบการดาวเทียมบรอดแบนด์
รายใหญ่ทีม่เีครอืข่ายครอบคลมุทัว่โลก  และผูป้ระกอบการดาวเทยีม
บรอดแบนด์แห่งชาติของประเทศออสเตรเลีย (NBN Co Limited) 
อย่างไรก็ตาม  ผูป้ระกอบการดาวเทยีมบรอดแบนด์รายใหญ่ดงักล่าว
มีกลุ่มตลาดเป้าหมายหลักที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังคงต้องใช้เวลา 
ในการทดสอบการใช้งานทางเทคนิคและการขออนุญาตให้บริการ 
ในแต่ละประเทศ ในขณะที่ NBN Co Limited มีพ้ืนที่ให้บริการ
เฉพาะในประเทศออสเตรเลีย ส่งผลให้ดาวเทียมไทยคม 4  
ยังคงความได้เปรียบในการแข่งขันที่แข็งแกร่ง จากการเป็น 
ผูป้ระกอบการดาวเทียมบรอดแบนด์รายแรก  และการมใีบอนญุาต
ให้บริการ (Landing Rights) ในกว่า 10 ประเทศท่ัวภูมิภาค 
เอเชีย-แปซิฟิก อีกทั้งมีประสบการณ์ในการให้บริการด้าน
บรอดแบนด์ยาวนานกว่า 10 ปี

แผนกลยุทธ์บริการด้านบรอดแบนด์ในปี 2560

บริษัทให้ความส�าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพของการใช้งาน
แบนด์วิธบนแพลตฟอร์มไอพีสตาร์และแพลตฟอร์มของพันธมิตร
ทางธุรกิจ เพ่ือสร้างโอกาสในการเพ่ิมปริมาณการใช้งานแบนด์วิธ
ดาวเทียมไทยคม 4 โดยเฉพาะในประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย 
และฟิลิปปินส์ นอกจากนี้บริษัทมีแผนในการปรับกลยุทธ์การขาย 
และการพัฒนาบริการเพ่ือหาลูกค้ารายใหม่มาทดแทนลูกค้า 
ทีก่�าลงัจะหมดสญัญาทัง้ในประเทศไทยและออสเตรเลยี นอกจากนี้ 
บริษัทยังให้ความส�าคัญกับกลยุทธ์ส�าหรับบริการใหม่เพ่ือตอบ
สนองพฤติกรรมของผูบ้รโิภคท่ีต้องการเข้าถึงข้อมลูข่าวสารและการ
ติดต่อสื่อสารทุกที่ ทุกเวลา บนทุกหน้าจอ บริษัทมุ่งพัฒนาบริการ
เชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ ทั้งในส่วนของ 
การให้บริการทางอากาศและทางทะเล และบริการส่งรายการ
โทรทัศน์หรือวีดีโอผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต (Over-The-Top, 
OTT) รวมทั้งบริการหน้าจอที่ 2 (2nd Screen) ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและสร้างโอกาสในการเพ่ิมรายได ้
ให้กับผู้ประกอบการ

1.2 บรกิารส่ือสารดาวเทยีมและบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่ง ด�าเนนิการ
โดย บรษิทั ซเีอส ล็อกซอนิโฟ จ�ากดั (มหาชน) (ซเีอสแอล)

ซีเอสแอล ให้บริการรับ-ส่งสัญญาณโทรทัศน์และสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม (Uplink/Downlink) ภายใต้สัญญา
อนุญาตกับบริษัท กสท. โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) (เดิมคือ 
การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.)) เป็นระยะเวลา 22 ปี นับจาก
วันที่ 9 สิงหาคม 2537 สิ้นสุดวันที่ 8 สิงหาคม  2559 ประกอบด้วย
การให้บริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม บริการถ่ายทอด
สดผ่านดาวเทียม และบริการถ่ายทอดรายการบันทึกเทป ท้ังใน
ระบบอนาล็อกและระบบดิจิตอล โดยบริการท้ังแบบ Full Time 
ซึ่งเหมาะส�าหรับรายการที่มีก�าหนดการออกอากาศที่ชัดเจน
และแน่นอนทุกวันภายใต้การควบคุมและการด�าเนินงานของ 
เจ้าหน้าท่ีตลอด 24 ชั่วโมง และแบบการถ่ายทอดรายการสด
รายการข่าว หรือรายการกีฬาที่มีการแข่งขันเป็นฤดูกาล โดยธุรกิจ
ให้บริการดังกล่าวจะร่วมมือกับบริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

(โปรดอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากแบบแสดงรายงานข้อมูล
ประจ�าปี 2559 (แบบ 56-1) ของซีเอสแอล ซึ่งสามารถดาวน์โหลด
ได้ที่ www.set.or.th)
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1.3 บรกิารโครงข่ายกระจายเสียงหรอืโทรทศัน์ ส�าหรบักจิการที่
ไม่ใช้คล่ืนความถี ่ด�าเนนิการโดย บรษิทั ทซี ีบรอดคาสติง้ จ�ากัด 
(ทซีบี)ี

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ของทีซีบี จะมี
ลักษณะคือ บริษัทจะเป็นผู้รวบรวม (Multiplex) ข่าวสารสาธารณะ 
หรือรายการ หรือกลุ่มของข่าวสารสาธารณะ หรือกลุ่มของรายการ 
(Multiplex) ท่ีส่งมาจากผู้ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  
รวมถึงการให้บริการเข้ารหัส (Encryption) ในกรณีที่ผู้ให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์มีความประสงค์ในการก�าหนดเงื่อนไข 
ในการรบัสญัญาณ อาทเิช่น การเข้ารหสัแบบ Conditional Access 
(CA) หรอืการเข้ารหสัแบบ BISS Key ก่อนถ่ายทอดสญัญาณเสยีง 
หรือภาพที่ใช้ในการส่งข่าวสารสาธารณะ หรือรายการจากสถานี
ไปยังเครื่องรับผ่านทางโครงข่ายการสื่อสารผ่านดาวเทียมที่ได้รับ 
อนุญาต นอกจากนี้  ทีซีบีได ้เพ่ิมเติมขอบเขตการให้บริการ 
โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส�าหรับกิจการท่ีไม่ใช ้
คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก เพื่อให้บริการระบบไอพีทีวี โดยมี
ขอบเขตพื้นที่การให้บริการครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทย

ลักษณะรายได้

1. รายได้จากการบริการรวบรวมสัญญาณ (Multiplex)

2. รายได้จากการบริการก�าหนดเง่ือนไขในการรับสัญญาณ อาทิ
เช่น การเข้ารหัสแบบ Conditional Access (CA) หรอื การเข้ารหัส 
แบบ BISS Key

3. รายได้จากบริการระบบไอพีทีวี (Transcoding & Streaming 
service)

แผนงานการให้บริการในอนาคต

ทีซีบีได้วางแผนการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
โดยการเตรยีมพร้อมท่ีจะให้บรกิารช่องรายการ ท้ังระบบความคมชดั 
ปกติ  (SD) และระบบความคมชัดสูง (HD) ออกอากาศ 
ผ่านดาวเทียมและโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ิมเติมจากท่ีมีอยู่แล้ว 
ในปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนที่มีชุดรับสัญญาณดาวเทียมแบบ HD 
หรอือนิเทอร์เน็ต สามารถรบัชมช่องรายการท้ังในระบบความคมชดั
ปกติ (SD) และระบบความคมชัดสูง (HD)  ได้ทั่วประเทศเพิ่มเติม 
รวมท้ังมแีผนงานทีจ่ะให้บรหิารผ่านโครงข่ายอืน่ๆ เช่น แอพพลเิคชัน่ 
บนโทรศัพท์มือถือ และบนอากาศยาน เพ่ือยกระดับคุณภาพ 
ของช่องสญัญาณโทรทัศน์ และสนบัสนนุการเติบโตของช่องรายการ 
HD ต่อไปในอนาคต

สิทธิและข้อจ�ากัดในการประกอบธุรกิจ

ทีซบี ีได้รบัใบอนุญาตจาก กสทช. เพ่ือให้บรกิารโครงข่ายกระจายเสยีง 
หรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ระดับชาติ เป็นเวลา 15 ปี นับจาก
วันที่ 4 มีนาคม 2556 สิ้นสุดวันที่ 3 มีนาคม 2571 ซึ่งในปัจจุบัน 
บริษัทได้ขยายขอบเขตการให้บริการนอกเหนือจากการให้บริการ
ต่อผูร้บัใบอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสยีง หรอืโทรทศัน์ท่ีไม่ใช้ 
คลื่นความถ่ีระดับชาติ และผู้ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพ่ือให้บริการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ท่ีเป็นการท่ัวไป 
ผ่านระบบดาวเทียม ตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การ 
เผยแพร่กิจการโทรทัศน์ท่ีให้บริการเป็นการท่ัวไปแล้วน้ัน บริษัท
ได้ขยายขอบเขตการให้บริการเพ่ิมเติมในการให้บริการโครงข่าย 
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส�าหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถ่ี  
แบบบอกรับสมาชิก เพื่อให้บริการโครงข่ายทางสายระบบไอพีทีวี

1.4 บรกิารโครงข่ายโทรคมนาคมเพือ่ให้เช่าใช้ และเพือ่ให้บรกิาร
โทรคมนาคม (Network Provider and Service Provider) 
ด�าเนนิการโดยบรษิทั ทซี ีบรอดคาสติง้ จ�ากัด (ทซีบีี)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือให้เช่าใช้ และเพ่ือให้
บริการโทรคมนาคม (Network Provider and Service Provider) 
ซึ่งประกอบด้วยประเภทของกิจการโทรคมนาคมและบริการ ดังนี้

1. บริการรับ-ส่งสัญญาณเป็น Transmission Platform 

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

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

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

5. บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม ท่ีมีสถานีแม่ข่ายเป็นของ
ตนเอง 

โดยผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่อสัญญาณข้อมูลภาพ และเสียง
ผ่านโครงข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียมได้หลากหลายรูปแบบ แม้โดย
ปราศจากข้อจ�ากัดทางภูมิศาสตร์ของผู้ใช้บริการ 

ลักษณะรายได้

1. รายได้จากบรกิารรบั-ส่งสญัญาณเป็น Transmission Platform 

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

3. รายได้จากบริการรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม (Satellite 
Uplink/Downlink Service) จากสถานีแม่ข่าย
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4. รายได้จากบริการสื่อสารผ่านดาวเทียมท่ีใช้จานสายอากาศ
ขนาดเล็ก (Public Very Small Aperture Terminal (VSAT) 
Service) เพื่อให้บริการแก่บุคคลทั่วไปจ�านวนมาก

5. รายได้จากบริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม ที่มีสถานีแม่ข่าย
เป็นของตนเอง

แผนงานการให้บริการในอนาคต

ทีซีบีได้วางแผนการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือให้เช่าใช้  
และเพื่อให้บริการโทรคมนาคม (Network Provider and Service  
Provider) โดยการเตรยีมพร้อมทีจ่ะให้บรกิารแก่โครงข่ายกระจายเสยีง 
หรือโทรทัศน์ ผู้ให้บริการโทรคมนาคม และบุคคลทั่วไปทั่วประเทศ 
รวมทัง้มแีผนงานทีจ่ะให้บรกิารบนยานพาหนะ เรอื และอากาศยาน
เพ่ือรองรับการใช้งานของผู้ใช้บริการ และการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีต่อไปในอนาคต

สิทธิและข้อจ�ากัดในการประกอบธุรกิจ

ทซีบีไีด้รบัใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีส่าม จาก 
กสทช. ในลักษณะให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือให้เช่าใช้ 
และเพื่อให้บริการโทรคมนาคม (Network Provider and Service 
Provider) เพื่อให้บริการโทรคมนาคมประเภทต่างๆ ดังนี้ 

1) บริการรับ-ส่งสัญญาณเป็น Transmission Platform  

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

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

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

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

2. ธุรกิจอนิเทอร์เนต็และส่ือ
2.1 บรกิารอนิเทอร์เน็ต ด�าเนนิการโดยบรษิทั ซเีอส ล็อกซอนิโฟ 
จ�ากดั (มหาชน) (ซเีอสแอล)

ซีเอสแอลด�าเนินธุรกิจบริการด้านไอซีที (ICT) ให้บริการไอซีที 
แบบครบวงจรส�าหรับองค์กรธุรกิจ  ด้วยจุดแข็งจากการที่บริษัท 
เป็นเจ้าของโครงสร้างพ้ืนฐานไอซีที ทั้งอินเทอร์เน็ตเกตเวย์  
ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) คลาวด์คอมพิวติ้ง และ
ระบบโครงข่ายพื้นฐานด้านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งยังมี 

ทีมงานวิศวกรมืออาชีพท่ีสามารถท�างานร่วมกับพันธมิตรท้ังใน
และต่างประเทศโดยไม่ยึดติดกับแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง ภายใต ้
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 นับจากวันท่ี 26 เมษายน 2555  
ถึงวันที่ 25 เมษายน 2560

4) ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม เป็นเวลา 
15 ปี นบัจากวันท่ี 20 ธันวาคม 2550 ถึงวันที ่19 ธันวาคม 2565

(โปรดอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากแบบแสดงรายงานข้อมูล
ประจ�าปี 2559 (แบบ 56-1) ของซีเอสแอล ซึ่งสามารถดาวน์โหลด
ได้ที่ www.set.or.th)

2.2  ธุรกิจสื่อโฆษณา ด�าเนินการโดยบริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย 
จ�ากดั (มหาชน) (ทเีอม็ซ)ี

ทีเอ็มซีเป็นบริษัทที่ซีเอสแอล ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 เป็นผู้น�าด้าน
ฐานข้อมลูธุรกิจ โดยเป็นสือ่กลางเชือ่มผูซ้ือ้และผูข้ายแบบครบวงจร  
ซึ่งได้สร้างฐานข้อมูลสินค้าและบริการทุกประเภท ท้ังกลุ่มธุรกิจ
และอุตสาหกรรม Business to Business (B2B) กลุ่มอุปโภค
บริโภคภาคครัวเรือน Business to Consumer (B2C) และส่วน
งานราชการครอบคลุมท่ัวประเทศ นอกจากน้ัน ได้พัฒนาบริการ
ให้ก้าวทันธุรกิจยุคดิจิทัลอย่างครบวงจร รองรับการใช้งานผ่าน 
สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต (Mobile Responsive)  จึงเป็นทรัพยากร
ทีท่รงคณุค่าในการพัฒนาสายผลติภณัฑ์และบรกิาร เพ่ือตอบสนอง
ตลาดได้อย่างหลากหลาย ภายใต้แบรนด์ “ไทยแลนด์ เยลโล่เพจเจส”  
และมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนองการเปล่ียนแปลงเข้าสู ่
ยุคดิจิทัล และเป็นหน่ึงในผู้น�าด้านบริการข้อมูล เพ่ือขับเคลื่อน
เศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของภาครัฐ อันจะ
น�าไปสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคอาเซียน (AEC) 
และเคียงข้างผู้ประกอบการ SME ด้วยบริการครบวงจร

(โปรดอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับทีเอ็มซี ได้จากแบบแสดง
รายงานข้อมลูประจ�าปี 2559 (แบบ 56-1) ของ ซเีอสแอล ซึง่สามารถ
ดาวน์โหลดได้ที่ www.set.or.th)
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2.3 ธุรกิจบริการเสริมผ่านโทรศัพท์เคล่ือนที่และเครือข่าย
อนิเทอร์เนต็ ด�าเนินการโดย บรษิทั เอด ีเวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน) 
(เอดวีี)

เอดีวีเป็นบริษัทที่ซีเอสแอล ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 เป็นผู้รวบรวม
ข้อมลูจากเจ้าของข้อมลูหลากหลายประเภท (Content Aggregator)  
ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ข่าวสาร และสาระบันเทิงผ่านโทรศัพท์ 
ภายใต้ชื่อว่า Shinee.com และด�าเนินธุรกิจบริการข้อมูลผ่านทาง 
เว็บไซต์ ซึ่งเป็นลักษณะของ Web portal ใช้ชื่อว่า hunsa.com 
นอกจากนั้น ยังเป็นผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นส�าหรับใช้งานผ่าน
โทรศัพท์มอืถือ ท้ังแบบส�าเรจ็รปู และแบบพัฒนาตามความต้องการ
ส�าหรับลูกค้าองค์กรอีกด้วย 

(โปรดอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับเอดีวี ได้จากแบบแสดง
รายงานข้อมลูประจ�าปี 2559 (แบบ 56-1) ของ ซเีอสแอล ซึง่สามารถ
ดาวน์โหลดได้ที่ www.set.or.th)

2.4 บริการอินเทอร์เน็ตและบริการที่เก่ียวข้อง ด�าเนินการโดย 
บรษิทั ดทีีวี เซอร์วิส จ�ากัด (ดทีวีี)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

(1) การจ�าหน่ายอุปกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทียมดีทีวี

ลักษณะผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์ชุดรับสัญญาณดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วยจานดาวเทียม
และเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเคยู-แบนด์ เพ่ือรับสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 5 และดาวเทยีมไทยคม 6 เป็นจานดาวเทยีมขนาด
เล็กราคาไม่แพง สะดวกในการติดต้ัง โดยจ�าหน่ายทั้งแบบครบชุด 
(Full Set) และเฉพาะกล่อง (IRD Box) ผู้ซื้อสามารถรับชมรายการ
โทรทศัน์ได้ชดัเจน โดยเน้นบรกิารท่ีช่องฟรทีีวีท่ัวไป โทรทัศน์เพ่ือการ
ศึกษา รวมทั้งช่องสาระบันเทิงอื่น ๆ บริษัทจ�าหน่ายผ่านร้านติดตั้ง
จานดาวเทยีม ร้านขายเครือ่งใช้ไฟฟ้า ห้างสรรพสนิค้าบางแห่ง ฯลฯ 
ทัว่ประเทศ ซึง่อาจจะขายเฉพาะอปุกรณ์ หรอืรวมค่าตดิตัง้ด้วยก็ได้

ลักษณะรายได้

1. รายได้จากการขายอปุกรณ์ดทีีวี ครัง้แรก แบบครบชดุ (Full Set) 
และเฉพาะกล่อง (IRD Box)

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

แผนงานการให้บริการในอนาคต

ดีทีวียังคงเน้นการผลิตจานรับสัญญาณดาวเทียมขนาดเล็ก  
ซึ่งจะท�าให้สามารถรับชมโทรทัศน์ได้ทุกช่องอย่างชัดเจน โดยม ี
กลุ่มเป้าหมาย ทั้งตลาดในเมือง อาคารต่างๆ และชนบท เนื่องจาก
ดีทีวีมีช่องรายการน่าสนใจและโดดเด่นมากข้ึน เช่น ข่าว สารคดี 
ภาพยนตร์ การ์ตูน เพลง และช่องการศึกษาอีกมากมายให้รับชม 

นอกจากน้ี ทางบริษัทยังจะมีการปรับราคาให้เหมาะสมกับตลาด 
พร้อมพัฒนาอุปกรณ์ใหม่ๆ ให้มีความสามารถในการใช้งานได้
เหมาะสม สามารถอ�านวยความสะดวกได้มากย่ิงข้ึน เพ่ือขยาย 
กลุ่มลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า เช่น HDTV Box  
เพื่อรองรับการรับชมรายการในระบบ HDTV นอกจากนี้ ดีทีวียังให้
ความส�าคัญกับการอบรมเทคนิคให้ช่างติดต้ังท่ัวประเทศ เพ่ือเป็น
ช่องทางขายอีกทางหนึ่งด้วย

(2) บริการให้ค�าปรึกษาและติดตั้งระบบส�าหรับเครือข่าย
บรอดแบนด์แบบครบวงจร และเครือข่ายทีวีภายในอาคาร 
(System Integration)

ลักษณะการให้บริการ

เป็นการออกแบบและติดต้ังระบบตามความต้องการของลูกค้า  
เน้นบริการท่ีใช้สื่อดาวเทียมและสื่ออินเทอร์เน็ตอื่นๆ เช่น

1. การให้บริการ Platform เช่น IPTV บริการ VDO Conference, 
Data Transfer, Multimedia Online เป็นต้น

2. System Integration ให้บริการ Network และ Software

• บริการส�าหรับเครือข่ายบรอดแบนด์

เพ่ือตอบสนองลูกค้าในการเชื่อมต่อเครือข่ายส่งผ่านข้อมูล
หลากหลายเน้ือหาในรูปแบบต่างๆ การอบรมตามท่ีลูกค้า
ต้องการทั้งแบบ ONE WAY และ TWO WAY

กลุ่มลูกค้า - องค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานทั้งของภาครัฐบาล 
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ หรือ
สถาบันธุรกิจขายตรง หรือกลุ่มสหกรณ์ต่างๆ ที่มีการจัดการ
ประชมุ อบรม หรอืสมัมนาภายในองค์กรอยู่เป็นประจ�า ตลอด
จนภาคอตุสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเทีย่วโรงแรม 
ส�านักข่าว สถานีโทรทัศน์ หรือผู้ผลิตรายการใหญ่ เป็นต้น

• บริการส�าหรับเครือข่ายทีวีภายใน

เพ่ือตอบสนองลูกค้าในการติดต้ังระบบเครือข่ายทีวีภายใน
ส�าหรับสถานพักอาศัยในอาคาร ทั้งแบบรับชมฟรีโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย และแบบรับชมโดยเสียค่าบริการรายเดือน

กลุ่มลูกค้า - องค์กรธุรกิจประเภทอาคารต่างๆ โรงแรม 
อพาร์ตเมนต์ และคอนโดมิเนียม ที่ต้องการติดตั้งระบบเครือ
ข่ายทีวีภายในเพ่ือน�าไปให้บริการแก่ลูกค้าภายในอาคาร
ของตนเอง

ลักษณะรายได้

• บริการส�าหรับเครือข่ายบรอดแบนด์

1. ลกัษณะรายได้ของบรกิารเป็นการเรยีกเก็บจากบริการส่งข้อมลู
และบรกิารถ่ายทอด

2. รายได้จากการขายอุปกรณ์ชุดรับสัญญาณ



รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)84

3. ค่าช่องสัญญาณถ่ายทอดต่อครั้ง หรือรายเดือน

4. ค่าซอฟแวร์ต่อครั้ง หรือรายเดือน

5. ค่าด�าเนินการติดตั้งระบบ

• บริการส�าหรับเครือข่ายทีวีภายใน

1. ลกัษณะรายได้ของบรกิารมทัีง้แบบครัง้เดยีวหรอืเป็นรายเดอืน

2. รายได้จากการขายอุปกรณ์ชุดรับสัญญาณในกรณีแบบ
ขายขาด

3. ค่าเช่าอุปกรณ์และช่องรายการในกรณีที่เป็นแบบรายเดือน

4. ค่าอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายเพ่ือควบคุมสิทธิในการรับชม 
ในกรณีเป็นการขายแบบรายเดือน

5. ค่าด�าเนินการติดตั้งระบบ

(3)  บริการแพลทฟอร์ม

ลักษณะการให้บริการ

บริการจ�าหน่าย และให้เช่าแพลทฟอร์ม หรือระบบท่ีทางดีทีวีได้
พัฒนาขึ้น เช่น IPTV Channel ซึ่งเป็นช่องโทรทัศน์บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต หรือ Multimedia Streaming Platform ซึ่งใช้ในการ
ถ่ายทอดเน้ือหาอื่นๆ ที่เป็น Video หรือ Audio ผ่านเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต เช่น การถ่ายทอดสถานีวิทยุ โทรทัศน์ต่างๆ ผ่าน
อินเทอร์เน็ต ซึ่งแพลทฟอร์มและแอพพลิเคชั่นท่ีได้พัฒนาข้ึนน้ี
มีความเหมาะสมอย่างมากกับการใช้งานร่วมกับบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ต รวมท้ังการพัฒนาบริการตามความต้องการเฉพาะ
ของลูกค้า

ลักษณะรายได้

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

2. รายได้แบบรายเดือน เป็นรายได้จากค่าบริการให้เช่าใช้ระบบ
แพลทฟอร์ม แบบรายเดือนต่อเนื่อง

3. รายได้จากการขายอุปกรณ์ และการติดตั้งระบบทีวีรวมภายใน
อาคาร (MDU Solution) / Digital TV Head End โดยรบัสญัญาณ
จากดาวเทียมโดยตรง เพื่อรองรับการรับชมช่องรายการต่างๆ

การตลาดและการแข่งขัน

(1) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

• การจ�าหน่ายอุปกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทียมดีทีวี

ปัจจุบันในตลาดมีอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์หลากหลาย
รูปแบบ เช่น จานรับสัญญาณผ่านดาวเทียม เคเบิลท้อง
ถ่ิน และเสาอากาศแบบดิจิตอลทีวี จึงมีการแข่งขันที่สูง  
โดยเฉพาะทางด้านราคา ช ่องรายการ รวมทั้งมีจาน 
รับสัญญาณดาวเทียมรุ่นใหม่ๆ และกล่องรับสัญญาณ 
ทีวีดิจิตอล ออกมาแข่งขันในราคาท่ีถูกลงเป็นอันมาก หรือ  

มีคู่แข่งโดยอ้อมอย่างเช่น กล่อง AIS PLAYBOX – AIS Fibre 
ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวรองรับสัญญาณจาก internet และ 
ผ่าน Routers

• บริการให้ค�าปรึกษาและติดต้ังระบบส�าหรับเครือข ่าย
บรอดแบนด์แบบครบวงจร (System Integration)

บริการส�าหรับเครือข่ายบรอดแบนด์นั้น เป็นบริการที่มีผู้ให้
บริการหลายราย ซึ่งแต่ละรายจะมีความช�านาญในเทคนิค
เฉพาะด้าน ส�าหรบัดทีวีีจะเน้นเทคโนโลยีในการส่งไฟล์ขนาด
ใหญ่ในรปูแบบของ IP File Transfer เป็นหลกั โดยเฉพาะแบบ
บรอดแบนด์ผ่านเครอืข่ายดาวเทียม หรอืผ่านบรกิารไอพีสตาร์  
โดยจะเน้นไปท่ีการให้บริการส ่งข ้อมูลเพ่ือการศึกษา
อบรมภายในองค์กร บริการส�าหรับเครือข่ายทีวีภายในน้ัน  
เป็นบริการที่มีคู ่แข่งขันในตลาดท้ังแบบให้บริการช่องทีวี 
ผ่านดาวเทยีมเช่นเดยีวกับดทีีว ีและแบบทีใ่ห้บรกิารผ่านทาง
เครอืข่ายเคเบลิทวีี  โดยดทีีวจีะเน้นเจาะกลุม่อาคารสร้างใหม่ 
โดยเฉพาะอาคารคอนโดมิเนียมท่ีเกิดข้ึนจ�านวนมาก ดีทีวี 
จะเน้นจดุแขง็ด้วยการน�าเสนอและตดิตัง้เครอืข่ายทีวีภายใน
อาคารของลูกค้าด้วยกล่อง HDTV Box ที่ให้คุณภาพในการ
รับชมรายการทีวีท่ีคมชัดกว่ากล่องดาวเทียมปกติ นอกจาก
นี้ ดีทีวีได้มีการเจาะกลุ่มผู้ให้บริการเคเบิลท้องถ่ิน เพ่ือขาย
ชุดอุปกรณ์ DTV-IP GATEWAY Box เพ่ือใช้งานในการ
เปล่ียนโครงข่ายเคเบิลทีวีเดิมจากระบบอนาล็อกเป็นแบบ
ระบบดิจิตอล

• บริการแพลทฟอร์ม

ดีทีวียังคงให้บริการกับลูกค้ากลุ ่มเดิมสร้างรายได้จาก
อุปกรณ์เดิมที่มีอยู่โดยไม่ได้มีการขยายฐานลูกค้าออกไป
มากนัก เน่ืองจากการให้บริการแพลทฟอร์มน้ีเป็นบริการ 
ที่แพร่หลายและลงทุนไม่สูง ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการ 
เลือกลงทุนเองหรือท�าเองได้

(2) การตลาดและการขาย

การตลาดและการขายแบ่งตามประเภทการให้บริการออกเป็น  
2 กลุ่มบริการ คือ

1. กลุ่มที่ท�าการขายตรง (Direct Sales) - คือ กลุ่มบริการ System  
Integration ซึ่งเน้นไปท่ีการติดต่อโดยตรงเพ่ืออธิบายสินค้า  
รับทราบความต้องการของลูกค้า การสาธิตสินค้า หรือการ
ออกแบบการวางระบบเครือข่ายทีวีภายในอาคาร อาทิเช่น 
โรงแรม คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นต์ ซึ่งกลุ่มลูกค้ามักจะเป็น 
องค์กร โดยลูกค้ากลุ ่มน้ีจะไม่ค ่อยมีการใช ้สื่อโฆษณา 
แบบ Mass Media มากนัก จะมุ่งเน้นการจัดสัมมนาเพ่ือ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ และโซลูชั่นส์
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2. กลุม่ทีท่�าการขายผ่านตวัแทนจ�าหน่าย – คอื กลุม่ทีก่ระจายสนิค้า
แบบชุดอุปกรณ์ผ่านตัวแทนจ�าหน่ายเป็นหลัก คือ บริการดีทีวี
จะท�าการตลาดโดยมสีือ่สนบัสนุนการขาย ณ พ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึง 
เป็นหลัก และการจัดสัมมนาอบรม กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม 
คอนโดมเินยีม อพาร์เม้นต์ และผูป้ระกอบการเคเบลิทีว ีเป็นต้น   
พร้อมน�าเสนอสินค้า หรือรายการส่งเสริมการขายใหม่ๆ  
โดยผ่านช่องทางการตลาดโซเชยีลมเีดียมาร์เก็ตติง้ นอกจากน้ัน  
จะมีสื่อ Mass Media เสริมเป็นครั้งคราว รวมทั้งจะมีระบบ 
Incentive ส�าหรับรายท่ีมียอดสั่งซื้อสูง แต่ทั้งนี้ในปัจจุบัน 
จะมุ่งเน้นท�าการขาย และการตลาดผ่านระบบโซลูชั่นส์รองรับ
ธุรกจิโรงแรม คอนโดมเินียม อพาร์ทเม้นต์ และ บรกิาร System  
Integration ในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น

ลักษณะลูกค้าและความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับดีทีวี

• การจ�าหน่ายอปุกรณ์จานรบัสญัญาณดาวเทยีมดทีวีี - กลุม่ลกูค้า 
คอื ตวัแทนจ�าหน่ายจานรบัสญัญาณดาวเทยีม หรอืร้านจ�าหน่าย
เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้งช่องทาง Modern Trade กับกลุ่มผู้ใช้
บริการที่เป็น End User หรืออาคาร องค์กรต่างๆ อยู่ทั่วประเทศ 
ความสัมพันธ์จะเป็นในรูปของการให้บริการ การสนับสนุน 
ด้านการตลาด การดูแลให้ค�าแนะน�าทางเทคนิค และ Logistic  
รวมทั้งการบริการเปลี่ยน หรือซ่อมอุปกรณ์ท่ีมีปัญหาหลังจาก
ลูกค้าได้ซื้อสินค้าบริการไปแล้ว

• บริการ System Integration และ Platform ต่างๆ - กลุ่มลูกค้า 
ได้แก่ องค์กรหรือหน่วยงานท้ังของภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ 
และเอกชนที่มีสาขากระจายอยู่ท่ัวประเทศ หรือสถาบัน ธุรกิจ 
ขายตรง ที่มีการจัดการประชุมอบรม หรือสัมมนาภายในองค์กร 
อยู่เป็นประจ�า ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 
การท่องเที่ยวหรือโรงแรม เป็นต้น รวมถึงกลุ่มลูกค้านิติบุคคล
ตามอาคาร อาทิเช่น คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นต์ และโรงแรม 
ท่ีมีความต้องการการติดตั้งพร้อมวางระบบทีวีภายในอาคาร 
ท้ังท่ีเป็นแบบผ่านทีวีดาวเทียม หรือไอพีทีวี โดยวางแผนการ
ตลาดมุ่งเน้นเรื่องบริการ system Integrated (SI) เพ่ือตอบ
โจทย์กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นต์  
เพ่ือบริหารจัดการต้นทุนท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด และสร้าง
ประสิทธิผลอย่างคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่าง
ลูกค้า (SI) เป็นลักษณะแบบผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการ เน้นการ
ขายน�าเสนอตรงในลักษณะขายระบบแบบงานโครงการ และ
บริการเสริมอื่นๆ โดยมีสัญญาเป็นรายปี

สิทธิและข้อจ�ากัดในการประกอบธุรกิจ

• สิทธิให้ด�าเนินการเป็นผู ้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ส�าหรับใบ
อนุญาตประเภทการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หน่ึง - ดีทีวี 
ได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. เพ่ือให้บริการอินเทอร์เน็ต 

แบบที่หนึ่ง เป็นเวลา 5 ปีนับจากวันที่ 18 ตุลาคม 2552 สิ้นสุด
วันที่ 17 ตุลาคม 2557 โดยทางดีทีวีได้มีการยื่นต่อใบอนุญาต
ประเภทการให้บรกิารอนิเทอร์เน็ตแบบท่ีหนึง่ เพ่ือความต่อเนือ่ง
ในการให้บริการ ซึ่งการต่อใบอนุญาตแต่ละครั้งจะมีอายุของ 
ใบอนุญาตคราวละ 5 ปี โดยดีทีวีได้รับอนุญาตต่อไปอีก 5 ปี  
นับแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2557 สิ้นสุดวันที่ 17 ตุลาคม 2562  
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และหากผู้ได้รับอนุญาตมิได้กระท�าการที ่
ขัดต่อเงื่อนไขในใบอนุญาต โดยผิดในลักษณะท่ีส�าคัญหรือ 
ร้ายแรง กสทช.จะต่อใบอนุญาตให้ทันที

• สิทธิให้ด�าเนินการให้บริการทางด้านทีวีดาวเทียม ส�าหรับใบ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสยีงหรอืโทรทัศน์ เพ่ือให้บรกิาร
โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน ์- ดีทีวีได้รับใบอนุญาตจาก 
กสทช. เพ่ือให้บริการโครงข่ายการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ระดับชาติ เป็นเวลา 15 ปี นับจากวันท่ี  
21 มกราคม 2556 สิ้นสุดวันที่ 20 มกราคม 2571

• สิทธิให้ด�าเนินการให้บริการทางด้านทีวีดาวเทียม ส�าหรับใบ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรอืโทรทัศน์ เพ่ือให้บรกิาร
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช่องรายการ - ดีทีวีได้รับใบอนุญาต
จาก กสทช. เพ่ือให้บรกิารกระจายเสียงหรอืโทรทัศน์ ช่องรายการ 
ซึ่งประกอบด้วยใบอนุญาต ดังต่อไปนี้ 

1. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรอืโทรทัศน์ เพ่ือให้
บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช่องรายการ D-Channel 
เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่ 28 มกราคม 2559 สิ้นสุดวันที่  
27 มกราคม 2564

2. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช่องรายการ TV Lao  
เป็นเวลา 2 ปี นับจากวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 สิ้นสุดวัน
ที่ 23 พฤศจิกายน 2560

3. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช่องรายการ Lao Star 
เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่ 28 มกราคม 2559 สิ้นสุดวันที่  
27 มกราคม 2564

4. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  
เพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช่องรายการ Lao 
PSTV เป็นเวลา 2 ปี นับจากวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 สิ้นสุด 
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

5. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช่องรายการ LNTV3 
เป็นเวลา 2 ปี นับจากวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 สิ้นสุดวันที่  
12 กรกฎาคม 2561
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6. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช่องรายการ Bayon TV  
เป็นเวลา 2 ปี นับจากวันที่ 9 มีนาคม 2559 สิ้นสุดวันท่ี  
8 มีนาคม 2561

7. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือ 
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช่องรายการ TVK เป็น
เวลา 2 ปี นับจากวันท่ี 13 กรกฎาคม 2559 สิ้นสุดวันท่ี  
12 กรกฎาคม 2561

2.5 การจ�าหน่ายชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมในประเทศ
กัมพูชา และบรกิารทีเ่ก่ียวเนือ่ง ด�าเนนิการโดย บรษิทั แคมโบเดียน  
ดีทวี ีเนต็เวร์ิค จ�ากัด (ซดีเีอน็)

ซดีเีอน็ประกอบธุรกิจจดัจ�าหน่ายชดุอปุกรณ์รบัสญัญาณดาวเทียม
และให้บรกิารแพลทฟอร์มโทรทศัน์และเช่าช่องสญัญาณดาวเทยีม
แก่ลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในประเทศ
กัมพูชา

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

(1)  การจ�าหน่ายชุดอุปกรณ์รับช่องรายการโทรทัศน์และวิทยุ
ผ่านสัญญาณดาวเทียม

ลักษณะผลิตภัณฑ์

ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วยจานดาวเทียม
และเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเคยู-แบนด์ เพ่ือรับสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 เคยู-แบนด์ โดยจ�าหน่ายท้ังแบบครบชุด  
(Full Set) และเฉพาะกล่อง (IRD Box) การรับชมโทรทัศน์ผ่าน
จานรบัสญัญาณดาวเทยีมจะท�าให้สามารถรบัชมรายการโทรทศัน์
ของประเทศกัมพูชาได้ชดัเจน โดยสามารถรบัชมช่องรายการฟรทีีวี 
ของประเทศกัมพูชาได้ครบทุกช่อง รวมท้ังช่องสาระและบันเทิง
อื่นๆ ที่มีเฉพาะบนแพลทฟอร์มผ่านดาวเทียม ซีดีเอ็นจ�าหน่าย 
ชดุอปุกรณ์รบัสญัญาณดาวเทยีมผ่านตวัแทนซึง่มช่ีองทางกระจาย
สินค้าครอบคลุมทุกจังหวดัทั่วประเทศกมัพชูา ตามร้านที่ให้บริการ
ตดิตัง้จานดาวเทียม ร้านขายเครือ่งใช้ไฟฟ้า รวมถึงห้างสรรพสินค้า

ลักษณะรายได้

1. รายได้จากการจ�าหน่ายชดุอปุกรณ์รบัสญัญาณดาวเทียมซดีเีอน็ 
แบบครบชุด (Full Set) และแบบเฉพาะกล่อง (IRD Box)

2. รายได้จากการจ�าหน่ายอุปกรณ์เสริมหรืออะไหล่ซีดีเอ็น  
เช่น Remote Control และ LNB เป็นต้น

(2)   บรกิารให้เช่าช่องสญัญาณเพือ่แพร่ภาพโทรทัศน์และวทิยุ
ผ่านดาวเทียมในประเทศกัมพูชา

ลักษณะการให้บริการ

บรกิารให้เช่าช่องสญัญาณดาวเทยีม ส�าหรบัการแพร่ภาพโทรทศัน์ 
หรือวิทยุผ่านดาวเทียมไทยคม โดยให้บริการกับผู้ประกอบการ
โทรทัศน์ผ่านดาวเทยีมในประเทศกัมพูชา เพ่ือรบัชมสญัญาณภาพ
ท้ังระบบความคมชดัปกติ (SD) และ และระบบความคมชดัสงู (HD)

ลักษณะรายได้

1. รายได้จากการช�าระค่าบริการแบบครั้งต่อครั้ง จากการเช่าซ้ือ
ช่องสัญญาณดาวเทียมเพ่ือออกอากาศเป็นรายครั้ง อาทิเช่น 
การถ่ายทอดสดรายการต่างๆ

2. รายได้แบบรายเดือน เป็นรายได้จากค่าบริการตามสัญญาให้
เช่าใช้ช่องสญัญาณดาวเทยีมแบบรายเดอืนต่อเน่ือง  ท�าสญัญา
ระยะยาวเป็นรายปี

แผนงานการให้บริการในอนาคต

ซีดีเอ็นยังคงเน้นการจ�าหน่ายชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม
ซึ่งช่วยให้ผู้ชมสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้อย่างชัดเจนทุก
ช่องรายการ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ทั้งลูกค้าในกลุ่มเมืองและชนบท  
ซึง่ซดีเีอน็ได้เพ่ิมช่องรายการทีน่่าสนใจและมคีวามโดดเด่นมากขึน้ 
เช่น ข่าว สารคดี ภาพยนตร์ การ์ตูน เพลง และรายการอื่นๆ อีก
หลายรายการ ซีดีเอ็นเป็นผู้ให้บริการรายแรกในประเทศกัมพูชา 
ที่ออกอากาศระบบภาพความคมชัดสูง (HD) ตั้งแต่ปี 2556  
นอกจากนี ้ ในปี 2560 ยังเตรยีมด�าเนินการออกอากาศบนดาวเทยีม
ดวงใหม่ไทยคม 8 เพ่ือขยายพ้ืนท่ีในการรับชมให้ครอบคลุมท่ัว
ท้ังประเทศ และสามารถรับชมได้ในท้ังในประเทศไทยลาว และ
เวียดนาม เพ่ิมข้ึน เพ่ือตอบรับกับนโยบาย AEC ท�าให้สามารถ 
ขยายการท�าธุรกิจไปในประเทศดังกล่าวได้เพิ่มขึ้น

การตลาดและการแข่งขัน

(1)  ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

• การจ�าหน่ายอุปกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทียม - ปัจจุบัน 
ในตลาดมอีปุกรณ์รบัสญัญาณโทรทศัน์หลากหลายรปูแบบ เช่น 
จานรับสัญญาณผ่านดาวเทียม เคเบิลท้องถ่ิน และเสาอากาศ 
ทั้งแบบอนาล็อกและดิจิตอล ท�าให้ตลาดมีการแข่งขันที ่
ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะการแข่งขันทางด้านราคาและช่องรายการ
ท�าให้ซีดีเอ็นต้องปรับตัวให้อยู่ในสภาวะผู้น�าของตลาดอยู่เสมอ 
โดยในปี 2559 ทีผ่่านมา ซดีีเอน็ได้ท�าการเพ่ิมช่องออกอากาศใน
ระบบความคมชัดสูง (HD) รวมเป็นจ�านวน 4 ช่อง (Hang Mea, 
Raksamay, PNNTV, Bayon HD) และเพ่ิมช่องออกอากาศ 
ยอดนิยม CTN และ MyTV พร้อมกันน้ีทางบริษัทยังได้พัฒนา 



รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน) 87

ระบบ CA (Conditional Access) และเปิดใช้งานเพื่อเป็นการ
ป้องกันการลักลอบรับชมสัญญาณจากกล่องท่ีไม่ได้ผ่านการ 
จัดจ�าหน่ายที่ถูกต้องจากทางบริษัท

• บรกิารให้เช่าช่องสญัญาณ – ซดีเีอน็ได้ท�าการปรบัเปลีย่นระบบ
ออกอากาศจาก DVB-S1 MPEG 2 เป็น DVB-S2 MPEG 4  
เพ่ือให้สามารถรองรับการจ�านวนช่องโทรทัศน์ท่ีมีการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพ่ือรองรับความต้องการท่ีเพ่ิมข้ึนของ 
การใช้งานช่องสญัญาณทีอ่อกอากาศแบบความคมชดัสูง (HD) 
ทีม่ากท่ีสดุซึง่เป็นจดุขายหลกัของซดีเีอน็ โดยยังไม่มผีูใ้ห้บรกิาร
รายอื่นสามารถให้บริการได้

(2)  การตลาดและการขาย

การตลาดและการขายแบ่งตามประเภทการให้บริการออกเป็น  
2 กลุ่มบริการ คือ

• กลุ่มจ�าหน่ายชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม – ซีดีเอ็นยังคง
ท�าการจ�าหน่ายผ่านตัวแทนจ�าหน่ายหลักเพ่ือกระจายสินค้า 
ผ่านช่องทางจดัจ�าหน่ายไปยงัร้านค้าในแต่ละจงัหวัด โดยแต่ละ
พ้ืนที่มีทีมติดตั้งและสนับสนุน ซึ่งซีดีเอ็นจะช่วยตัวแทนในการ
ท�าการตลาดและโปรโมชั่นควบคู่กันไป โดยในปี 2559 ได้ม ี
การเพ่ิมจ�านวนร้านค้าท่ีจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้นอีก 2 
แห่ง เป็น 28 ร้านค้าทั่วประเทศ เพื่อให้ครอบคลุมการขยายตัว 
ของยอดขายพี่เพิ่มมากขึ้น

• กลุ่มบริการให้เช่าช่องสัญญาณ - ซีดีเอ็นเน้นการเข้าไปติดต่อ
กับผู้ให้บริการโทรทัศน์โดยตรง ทั้งในส่วนของสถานีโทรทัศน์  
ผู้ให้บริการเคเบิลท้องถ่ิน รวมถึงผู้ผลิตสื่อรายใหม่ท่ีต้องการ 
ท�ารายการเพ่ือออกอากาศบนแพลทฟอร์มโทรทัศน์ผ่านดาวเทยีม 
ในประเทศกัมพูชา 

ลักษณะลูกค้าและความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับซีดีเอ็น

• การจ�าหน่ายอุปกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทียม - กลุ่มลูกค้า 
ได้แก่ ตัวแทนจ�าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือจานดาวเทียม  
ห้างสรรพสินค้า รวมถึงกลุ่มผู้ใช้บริการที่เป็น End User

• การให้บรกิารให้เช่าช่องสญัญาณ - กลุม่ลกูค้า คอื ผูป้ระกอบการ 
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในประเทศกัมพูชา

3. ธรุกจิโทรศัพท์ในต่างประเทศ

บรษิทัมกีารให้บรกิารธุรกิจโทรศพัท์ผ่านการลงทนุใน บรษิทั เชนนิงตัน  
อินเวสเม้นท์ส พีทีอี ลิมิเต็ด (เชน) ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์  
ซึง่ประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุน้ในบรษิทัอืน่ (Holding Company)  
ปัจจุบันมีกิจการในเครือ 1 บริษัท คือ บริษัท ลาว เทเลคอมมิว- 
นิเคชั่นส์ จ�ากัด

บรษิทั ลาว เทเลคอมมวินเิคชัน่ส์ จ�ากดั (แอลทซี)ี

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ลักษณะบริการ

แอลทีซไีด้รบัสิทธิในการให้บรกิารด้านโทรคมนาคมในประเทศลาว 
เพื่อด�าเนินกิจการโทรคมนาคม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

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

• โทรศัพท์โครงข่ายพ้ืนฐาน (Public Switched Telephone  
Network (PSTN))

• บริการโทรศัพท์พ้ืนฐานไร้สายระบบ (Fixed Wireless Local 
Loop – GSM)

• บริการอินเทอร์เน็ต (Fixed Broadband internet, ADSL and 
FTTH) บรกิารสายวงจรเช่า (Leased Line service) และ Mobile  
Broadband (Internet SIM card, MBB ในบริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ทั้งแบบรายเดือน และแบบเติมเงิน)

• บรกิารโทรข้ามแดนอตัโนมติั (International Roaming Service)

• บริการเสริม (Value-added service) ส�าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่

ลักษณะรายได้

• ค่าบริการโทรศัพท์ภายในประเทศและต่างประเทศ

• ค่าเช่าบริการเลขหมายต่อเดือน

• ค่าขายเครื่องรับโทรศัพท์พื้นฐานไร้สายระบบ (Fixed Wireless 
Local Loop – GSM) และซิมการ์ด

• ค่าบริการรายเดือนอินเทอร์เน็ต ค่าบริการสายวงจรเช่า

• ค่าบริการโทรข้ามแดนอัตโนมัติ (IR): International Roaming 
และค่าส่วนแบ่งต่างประเทศ (IC): Interconnection Charge 
และภายในประเทศ

• ค่าบริการส�าหรับบริการเสริม (Value-added service)

การตลาดและการแข่งขัน

(1)  ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ปัจจุบัน ประเทศลาวมีผู ้ให้บริการโทรศัพท์พ้ืนฐาน 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 
หน่วยงานของรัฐบาลถือหุ ้นร้อยละ 100 แต่ในไตรมาสที่ 4  
ของปี 2559 ได้มกีารประกาศร่วมทนุกับกลุม่บรษิทัจากประเทศจนี  
(Jiafu Holdings Limited) โดยผูถื้อหุน้รายใหม่ถือหุ้นในสดัส่วนร้อย
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ละ 51 ส่วนรัฐบาลลาวถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ส่วน UNITEL  
เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างรัฐบาลลาวกับบริษัทจากประเทศ
เวียดนาม (Viettel) ส่วน BEELINE เป็นบริษัทเอกชน ซึ่งผู้ถือหุ้น 
เป็นกลุ ่มบริษัทจากประเทศรัสเซีย (VIMPELCOM) ส�าหรับ 
บรกิารอนิเทอร์เน็ตมผีูใ้ห้บรกิารหลกัอยู่ด้วยกัน 6 ราย ได้แก่ แอลทีซ,ี  
ETL, Planet Online, UNITEL, BEEINE และ Sky Telecom  
ซื่งแอลทีซีมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 50.0

ระบบโทรคมนาคมในประเทศลาวได้มกีารพัฒนาอย่างมากในช่วงปี 
ที่ผ่านมา ซึ่งเทคโนโลยีท่ีได้น�าเข้ามาใช้เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ตามแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านโทรคมนาคม 
ของตลาดโลก แอลทีซีได้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 
3G เป็นรายแรกของประเทศลาว และมีเครือข่ายครอบคลุมพ้ืนท่ี 
ในทุกจังหวัด และได้มีการปรับปรุงการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในระบบ 3G อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะการให้บรกิารด้านอนิเทอร์เน็ต
บนระบบมือถือ (Mobile Broadband) ได้มีการเติบโตอย่างม ี
นยัส�าคญั ในปี 2559 ทางแอลทซีไีด้มกีารปรบัปรงุระบบ Data Core 
Network และได้มกีารขยายการให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นท่ีในระบบ 
4G ในเมืองหลักและเมืองเศรษฐกิจ โดยในปี 2559 มีสถานีรับส่ง
สญัญาณโทรศพัท์เคลือ่นที ่3G ทัง้หมด 1,792 สถาน ีและบรกิาร 4G 
ทัง้หมด 377 สถานี ส่วนผูใ้ห้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีอ่ย่าง UNITEL  
ก็ได้เปิดให้บริการ 4G ตามหลังทางด้านแอลทีซี ในนครหลวง
เวียงจนัทน์และเมอืงเศรษฐกิจ ส่วนผูใ้ห้บรกิารอกีสองราย ETL และ 
BEELINE ได้เปิดให้บริการเฉพาะแต่ 3G เท่านั้น 

แอลทซีมีผีูใ้ช้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีแ่บบรายเดอืนและแบบเติมเงิน 
ทั้งหมดจ�านวน 1,556,416 ราย (แหล่งข้อมูลจากภายในแอลทีซ ี 
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559)

ในขณะเดียวกันบริการโทรศัพท์พ้ืนฐานไร้สายระบบ (Fixed  
Wireless Local Loop – GSM) ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาเพ่ือ
ให้ใช้งานบนเครือข่ายเดียวกับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ แต่ได้ม ี
การแยกและจัดสรร prefix number และ numbering plan  
ที่แตกต่างกัน และมีการจ�ากัดพื้นที่การให้บริการตาม numbering 
plan ของแต่ละจังหวัดให้สามารถใช้ได้ในเฉพาะพ้ืนท่ีให้บริการ
ของจังหวัดนั้นๆ โดยการก�าหนดควบคุมของกระทรวงไปรษณีย์ 
โทรคมนาคม และการส่ือสาร  ประกอบกับมีอัตราค่าบริการ  
การโทรต่อนาทีที่ต�่ากว่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งระบบแบบ 
รายเดือน และแบบเติมเงิน พร้อมกันนั้นเครื่องโทรศัพท์ที่น�าเข้า
มาท�าตลาดของผู้ให้บริการมีราคาที่ไม่แพงสมเหตุสมผล จึงท�าให้
ลูกค้าที่ต้องการใช้บริการเฉพาะการโทรเพียงอย่างเดียว จะนิยม
ในการใช้บริการนี้มากกว่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยเฉพาะ
กลุ่มลูกค้าในเขตต่างจังหวัด โดยมีลูกค้า ณ สิ้นปี 2559 จ�านวน 
532,316 ราย

ส่วนบรกิารอนิเทอร์เน็ต:- Mobile broadband - Internet SIM Card  
ซึ่งให้บริการเฉพาะดาต้าเท่านั้น ได้เป็นที่นิยมจากลูกค้าอย่างมาก 
ในปี 2559 มีตัวเลขของจ�านวนลูกค้าและรายได้ที่เพ่ิมขึ้นอย่างมี
นัยส�าคัญ โดยมีจ�านวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตซิมการ์ดท้ังหมด 
886,567 ราย

โดยรวมแล้วการให้บริการแบบไร้สาย (Wireless Services)  
ซึ่งประกอบไปด้วยบริการ

• โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Digital Phone Service )

• บริการโทรศัพท์พ้ืนฐานไร้สายระบบ (Fixed Wireless Local 
Loop – GSM)

• การบริการอินเทอร์เน็ต  Mobile Broadband - Internet SIM 
Card

เฉพาะแอลทีซจีะมจี�านวนผูใ้ช้บรกิารท้ังหมดเท่ากับ 2,975,299 ราย   
(แหล่งข้อมูลจากภายในแอลทีซี ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559) 

กระทรวงไปรษณีย์ โทรคมนาคม และการสื่อสาร ของประเทศลาว  
ยังคงควบคุมราคาการให้บริการทางด้านโทรคมนาคม และ
ไม่อนุญาตให้ผู ้ให้บริการทุกรายท�าแผนส่งเสริมการขายแบบ
ลดราคาและให้มูลค่าในการโทรฟรี แต่มีการยืดหยุ่นในการ 
ท�าแผนส่งเสริมการขายโดยก�าหนดให้ลดราคาค่าบริการไม่ต�่ากว่า 
ครึ่งหน่ึงของราคามาตรฐานและสามารถท�าได้ ไม่เกินครั้งละ  
7 วัน สะสมไม่เกิน 90 วันต่อปี และก�าหนดให้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์
เคลือ่นทีแ่บบเตมิเงนิของทุกผูใ้ห้บรกิารทุกรายต้องมกีารลงทะเบียน
จึงสามารถที่จะใช้บริการได้ และทางรัฐบาลให้ความส�าคัญในการ
แข่งขันทางด้านคณุภาพของการบรกิารเพ่ือผลประโยชน์ต่อผูบ้รโิภค  

แอลทีซียังคงรักษาระดับรายได้ต่อผู้ให้บริการ (ARPU) โดยเฉพาะ 
ในส่วนของบริการ Non-Voice ได้มีการเติบโตสูงขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่องในปี 2559 โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 44.5 ของรายรับรวม
ทั้งหมด ลูกค้ารวมของตลาดส�าหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และ
บริการโทรศัพท์พ้ืนฐานแบบไร้สายมีประมาณ 4.5 ล้านเลขหมาย  
(นบัเฉพาะส่วนลกูค้าท่ีมกีารใช้งานและสร้างรายได้) โดยรวมลกูค้า
ยังเป็นแบบระบบเติมเงินมากกว่าร้อยละ 94 ของลูกค้าโทรศัพท์
เคลื่อนที่ทั้งหมด

(2) การตลาดและการขาย

แอลทีซีได้เตรียมการเพ่ือรองรับการแข่งขันที่จะเพ่ิมขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการขยายโครงข่ายอย่างเหมาะสมเพ่ือขยาย 
พ้ืนท่ีและโครงข่ายให้บรกิารให้ครอบคลมุท่ัวประเทศ และมุง่เน้นการ 
ให้บริการท่ีมีคุณภาพและการสร้างความสัมพันธ์กับตัวแทน
จ�าหน่าย (Partner Relationship Management) และลกูค้าสมัพันธ์ 
(Customer Relation Management) ประกอบกับการบรหิารจดัการ
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ช่องทางจัดจ�าหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ขยายหน่วยงานบริการ
ลกูค้า (Customer Service and Call Center) เพ่ือรองรบัการขยายตวั 
ของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละบริการ

แอลทีซีได้เน้นการแบ่ง segmentation ของแต่ละบริการให้มี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมี MPHONE เป็นแบรนด์หลักส�าหรับ
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยการท�าตลาดแบบเจาะจงพ้ืนที่  
(Localize Marketing) น�าเสนอบริการตาม Lifestyle ของแต่ละ
กลุ่มลูกค้า เจาะตลาดกลุ่มลูกค้าใหม่ เช่น กลุ่มเด็กท่ีอายุต�่ากว่า 
14 ปีลงมา และกลุ่มลูกค้าระดับองค์กรให้มากข้ึน นอกจากน้ัน 
ยังให้ความส�าคัญในการการท�าตลาดส�าหรับการให้บริการด้าน 
DATA โดยบริการอินเทอร์เน็ตได้มีการปรับปรุงระบบเครือข่าย
ให้มีประสิทธิภาพสูงเพ่ือรองรับกลุ่มลูกค้าระดับองค์กรท่ีมีความ
ต้องการใช้งานอนิเทอร์เนต็ความเรว็สงูด้วยระบบสายเช่า (Leased 
line) และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสายเคเบิลใยแก้ว (Fiber  
transmission to Home – FTTH) การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบ
ทางผ่าน (IP-Transit) และการให้บรกิารโทรคมนาคมแบบครบวงจร 
(Total Telecommunication Solutions) รวมทั้งการรวมและเชื่อม
โยงการบรกิารแต่ละอย่างเข้าด้วยกัน (Service Convergence) เพ่ือ
ยกระดับการให้บริการและตรงตามความต้องการของลูกค้า

นอกจากนัน้ แอลทีซยัีงมกีารด�าเนนิการและพัฒนาระบบสนับสนุน
การให้บริการ (Business Support System) เพ่ือการให้บริการ
แก่ลูกค้ามีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น โดยมีการตั้งหน่วยงาน Network 
Operation Center (NOC) เพ่ือติดตามและแก้ไขระบบเครือข่าย
ให้มีประสิทธิภาพในปี 2557 และด�าเนินการตั้งหน่วยงาน Service 
Operation Center (SOC) เพ่ือตดิตามและแก้ไขปัญหาการบรกิาร
ต่างๆ แก่ลูกค้าในแต่ละบริการ 

(3) มาตรฐานสากลในด้านคุณภาพและความปลอดภัยของ
ข้อมูลข่าวสาร

แอลทีซีมีหน่วยงานควบคุมคุณภาพของเครือข่ายโดยเฉพาะเพ่ือ
ตรวจสอบเครือข่ายให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างสม�่าเสมอ 
เพ่ือรักษาต�าแหน่งผู ้น�าในตลาดและเพ่ือให้ได้การบริการและ 
เครือข่ายที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล อีกทั้งสร้างความ
พึงพอใจและประทบัใจต่อผูใ้ช้บรกิาร นอกจากนัน้ แอลทีซยัีงได้รบั
ใบรับรอง ISO มีรายละเอียดดังนี้

• ISO9001 ในปี 2549 ด้านการบรกิารลกูค้าโทรศพัท์เคลือ่นท่ีเป็น
รายแรกและรายเดียวในประเทศลาว 

•  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 แอลทีซีได้เริ่มด�าเนินการสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ให้เข้มแข็ง และตระหนักถึงการพัฒนาเติบโตอย่างย่ังยืน ใน 
องค์ประกอบด้านธุรกิจ พันธมิตร บุคลากร สังคมและสิ่งแวดล้อม 
ผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น

ลักษณะของลูกค้าและความสัมพันธ์กับลูกค้า

ลูกค้าของแอลทีซีประกอบไปด้วยกลุ่มประชาชนท่ัวไป องค์กร
ธุรกิจระหว่างประเทศ บริษัททั่ว ไป และองค์กรต่างๆ ของรัฐ และคู่ 
ร่วมธุรกิจท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยทางแอลทีซีได้ให ้
ความส�าคัญกับลูกค้า ทั้งในส่วนที่เป็นลูกค้ารายย่อยและลูกค้า
องค์กรรายใหญ่ โดยได้มกีารสร้างความสมัพันธ์กับลกูค้าตามระบบ 
Customer and Partner Relation Management อย่างต่อเนื่อง

สิทธิและข้อจ�ากัดในการประกอบธุรกิจ

แอลทีซีเป็นกิจการร่วมค้าซึ่งตามสัญญาร่วมทุนเพ่ือด�าเนิน
กิจการโทรคมนาคมในประเทศลาว โดยได้รับสิทธิให้บริการด้าน
โทรคมนาคมในประเทศลาวเป็นระยะเวลา 25 ปี ต้ังแต่ปี 2539  
ถึงปี 2564 นอกจากน้ี ในไตรมาสทีส่ามของปี 2558 ทางรฐับาลลาว 
และเชน ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนฉบับใหม่เพ่ือต่อสัมปทาน 
ต่อไปอกี 25 ปี โดยเริม่จากปี 2565 ถึงปี 2589 ท้ังน้ี เมือ่ครบก�าหนด
อายุสมัปทานตามสญัญาร่วมทุนฉบบัใหม่แล้ว เชนต้องโอนหุ้นของ 
แอลทีซี ให้แก่รัฐบาลของประเทศลาวโดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ 

ในปี 2559 แอลทีซีได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลส�าหรับผล
ประกอบการประจ�าปี 2558 เป็นจ�านวน 22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
โดยตลอดระยะเวลา 20 ปีท่ีผ่านมา จนถึงส้ินปี 2559 แอลทีซ ี
ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นท้ังหมดจ�านวน 193.5  
ล้านดอลลาร์สหรัฐ และช�าระเต็มจ�านวนโดยไม่มีเงินปันผล 
ค้างจ่าย ณ สิ้นปี 2559



ปัจจัยความเส่ียง



คณะกรรมการบรษิทัตระหนักดว่ีาการด�าเนินธุรกิจใดๆ ย่อมต้องเผชญิกับความเสีย่งต่างๆ ท้ังจากการเปลีย่นแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สงัคม 
การเมอืง การเงนิ การเปลีย่นแปลงทางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ตลอดจนการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศของโลก สิง่เหล่านี ้ล้วนแล้วแต่สามารถ
ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ปัจจุบัน บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลัก 3 ประเภท คือ (1) ธุรกิจดาวเทียมและ
บรกิารทีเ่ก่ียวเน่ือง (2) ธุรกิจอนิเทอร์เนต็และสือ่ และ (3) ธุรกิจโทรศพัท์ในต่างประเทศ โดยแต่ละสายธุรกิจย่อมมปัีจจยัความเสีย่งท่ีแตกต่างกัน 
ทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก

ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆ โดยคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงจะประเมินปัจจัยความเสี่ยง ทั้งท่ีเป็นความเส่ียงท่ัวไป และความเสี่ยงเฉพาะกิจการ โดยจะท�าการประเมินความเสี่ยง 
เป็นประจ�าทุกไตรมาส และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาทบทวน และก�าหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยง 

ส�าหรับข้อมูลท่ีได้แสดงต่อไปน้ี จะอธิบายถึงปัจจัยความเสี่ยงท่ีมีนัยส�าคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการ ฐานะทางการเงิน  
ผลการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงมาตรการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงของบริษัท

ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
 
1. ความเส่ียงด้านกฎระเบียบและการก�ากับดูแลการด�าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธ ิ
ในการใช้งานวงโคจร และการอนญุาตให้ใช้สิทธใินการใช้งานวงโคจร

เม่ือบริษัทมีแผนงานในการจัดส่งดาวเทียมเพ่ิมเติม บริษัทจะต้องจัดหาต�าแหน่งวงโคจรส�าหรับ
ดาวเทียมดังกล่าวตามกระบวนการของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International 
Telecommunications Union หรือ ITU) ผ่านหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ (Administration) 
อาทิเช่น การส่งเอกสารการจองต�าแหน่งโคจร และการประสานงานความถ่ี นอกจากนัน้ ยังจะต้อง
ได้รับการอนุญาตที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม เพื่อให้สามารถ 
น�าดาวเทียมมาให้บริการในวงโคจรได้

ในปัจจบุนั หน่วยงานภาครฐัทีเ่ก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงดจิทัิลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม (กระทรวงฯ) 
และคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.)   
ก�าลงัพิจารณาก�าหนดนโยบายและกฎระเบยีบในการก�ากับดแูลการด�าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึง่สทิธิ 
ในการใช้งานวงโคจร แต่เนื่องจากการสร้างดาวเทียมแต่ละดวงต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 
อย่างน้อยเป็นเวลา 2 - 3 ปี ซึง่อาจท�าให้ไม่สามารถตอบสนองแผนทางธุรกิจได้ภายในระยะเวลา 
ทีก่�าหนดไว้ จึงอาจมบีางกรณทีีบ่รษิัทมคีวามจ�าเป็นจะต้องเริ่มด�าเนนิโครงการดาวเทยีมไปก่อน 
ในส่วนที่สามารถด�าเนินการได้ เพ่ือที่จะสามารถน�าดาวเทียมขึ้นใช้งานได้ทันก�าหนดเวลา 
ตามแผนธุรกิจก่อนท่ีการประสานงานความถ่ีหรือการได้รับอนุญาตท่ีเก่ียวข้องต่างๆ จะแล้ว
เสร็จสมบูรณ์ โดยบริษัทจะท�าการเจรจาเงื่อนไขสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างระมัดระวัง เพื่อลด 
ความเสีย่งท่ีอาจเกดิข้ึนได้จากกรณีการออกใบอนุญาตล่าช้า อาทิเช่น เงือ่นไขในการส่งมอบงาน 
ตารางเวลา การช�าระค่าก่อสร้าง การขยายเวลาของสัญญา และเงื่อนไขการส้ินสุดของสัญญา 
เป็นต้น

และจากความเสีย่งด้านกฎระเบยีบและการก�ากับดแูลการด�าเนนิการเพ่ือให้ได้มาซึง่สทิธิในการ
ใช้งานวงโคจร และการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการใช้งานวงโคจรท่ียังไม่มคีวามชดัเจน บรษิทัจงึต้อง 
มีการบริหารความเส่ียงของการด�าเนินโครงการ โดย (1) บริหารจัดการองค์ประกอบส�าคัญ 
ในการด�าเนินโครงการดาวเทียมทุกองค์ประกอบร่วมกัน ทั้งการขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง (Regulation) การท�าให้โครงการมีความคุ้มค่าในการลงทุน (Commercial) และการ
ด�าเนินการทางเทคนิคต่างๆ ทั้งการออกแบบและการจัดสร้างดาวเทียม (Technical) อาทิเช่น

ระยะการก่อสร้างดาวเทียม

2-3 ปี

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน) 91



การหาทางลดระยะเวลา หรอืการหาทางเลอืกอืน่ๆ ของการด�าเนินงาน 
บางส่วน การให้ลกูค้าจองช่องสญัญาณล่วงหน้าก่อนจดัส่งดาวเทียม 
การเจรจา และหาแนวทางแก้ปัญหาให้กับลกูค้ากรณีการด�าเนนิงาน
บางส่วนล่าช้า ฯลฯ และ (2) การท�าความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ 
กับพันธมิตรทางธุรกิจท้ังในประเทศและต่างประเทศ ในการท�า
โครงการดาวเทียม โดยมีเป้าหมายท่ีจะบริหารจัดการให้สามารถ
น�าดาวเทียมขึ้นใช้งาน เพื่อให้สามารถส่งมอบการบริการแก่ลูกค้า 
ได้ทันกับความต้องการใช้งานของลูกค้า

2. ความเส่ียงจากการแข่งขันที่ส�าคัญจากผู้ประกอบการ
ธุรกิจดาวเทียมรายอื่น และผู้ประกอบธุรกิจด้านโครงข่าย
ภาคพืน้ดิน

การแข่งขันของอุตสาหกรรมดาวเทียมท่ัวโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นจาก
การเริ่มให้บริการของกลุ่มผู้ประกอบการดาวเทียมบรอดแบนด์ 
รายใหญ่ท่ีมเีครอืข่ายครอบคลมุท่ัวโลก และผูป้ระกอบการดาวเทียม
แห่งชาตทิีต้่องการรกัษาฐานลกูค้าภายในประเทศของตน ซึง่บรษิทั 
ต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการธุรกิจดาวเทียมรายอื่นโดยเฉพาะ 
ในตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังแข่งขันกับผู้ด�าเนินการ
ธุรกิจเครือข่ายภาคพ้ืนดินและเครือข่ายไร้สาย เช่น เคเบิลใยแก้ว 
น�าแสง DSL เครอืข่าย WiMAX เครอืข่าย 4G LTE เครอืข่ายโทรทศัน์ 
ภาคพ้ืนดิน และเครือข่ายเคเบิลทีวี โดยท่ัวไปแล้วการให้บริการ
โดยใช้เครือข่ายภาคพ้ืนดินในเขตชุมชนเมืองท่ีมีการพัฒนาและ
วางระบบเครือข่ายภาคพ้ืนดินแล้วน้ัน จะมีค่าบริการที่ต�่ากว่า 
การให้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียม บริษัทจึงอาจประสบปัญหา 
ในการรกัษาฐานลกูค้าหรือการหาลูกค้าใหม่เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม 
เพ่ือบรรเทาความเสี่ยงจากการแข่งขันดังกล่าว บริษัทเน้นกลยุทธ์
การเป็นดาวเทียมที่ได้รับความนิยมสูงส�าหรับการแพร่สัญญาณ
โทรทัศน์เพ่ือดึงดูดลูกค้า การสร้างความแตกต่างโดยเน้นการให้
บรกิารแบบครบวงจรเพ่ือให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงการให้บริการของ
บริษัทได้อย่างสะดวก  ตลอดจนการสร้างพันธมิตรกับผู้ด�าเนินการ 
ธุรกิจเครือข่ายภาคพ้ืนดินและเครือข่ายไร้สายในการโปรโมท
บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมเพ่ือช่วยเสริมการขยายเครือข่าย 
ภาคพ้ืนดินในการเชื่อมต่อเครือข่ายภาคพ้ืนดินในแต่ละภูมิภาค  
รวมถึงการเป็นระบบส�ารองของเครือข่ายภาคพื้นดิน

 

ความเส่ียงในการด�าเนินงาน  
(Operational Risk)
 
1. ความเส่ียงจากอายกุารใช้งานของดาวเทยีมส้ันลง

ปัจจุบันดาวเทียมส่วนใหญ่จะมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15 ปี  
อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่ออายุการใช้งานของ 
ดาวเทียม เช่น คุณภาพของโครงสร้าง ความแข็งแกร่ง ความทนทาน 
ของอุปกรณ์ต่างๆ จรวดท่ีใช้ส่งดาวเทียม ประสิทธิภาพในการ 
จัดส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร ตลอดจนปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 
ของดาวเทียมและทักษะความสามารถในการควบคุมดาวเทียม 
ในสภาวการณ์ต่างๆ ดังน้ัน บริษัทอาจสูญเสียลูกค้าและรายได้ 
หากดาวเทียมของบริษัทมีอายุการใช้งานสั้นกว่าท่ีได้คาดการณ์ไว้  
และบรษิทัไม่สามารถจดัหาหรอืส่งดาวเทยีมดวงใหม่แทนได้ทันเวลา 
ดังนั้น วิศวกรดาวเทียมของบริษัทจะท�าการประเมินอายุดาวเทียม
ท่ีเหลืออยู่ตลอดเวลา และถ้าดาวเทียมใกล้หมดอายุลง ก็จะแจ้ง
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพิจารณามาตรการป้องกันแก้ไข ทั้งโดย
การเช่าดาวเทียมจากผู้ประกอบการรายอื่นหรือพิจารณาลงทุน
สร้างดาวเทียมดวงใหม่เพ่ือทดแทนดาวเทียมทีก่�าลงัจะหมดอายุลง

นอกจากนี ้เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจในการจดัการความเสีย่งจากการ 
ท่ีอายุการใช้งานของดาวเทียมส้ันลง บริษัทได้ด�าเนินการจัดการ 
ด้านบคุลากร และกระบวนการปฏบิติังาน ซึง่การปฏบิติังานควบคมุ
ดาวเทียม ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความช�านาญ ในด้านการ
ควบคมุและปฏิบตักิาร ทีไ่ด้รบัการอบรมและฝึกงานเป็นระยะเวลา
ประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปี เป็นอย่างน้อย เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงาน
มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม 
เนือ่งจากการปฏบิตังิานควบคมุดาวเทยีมน้ันด�าเนนิการโดยมนษุย์ 
จงึมคีวามเสีย่งท่ีอาจจะเกิดความผดิพลาดขึน้ได้ ดงันัน้ เพ่ือหลกีเลีย่ง
ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะการส่งสัญญาณติดต่อ
ข้ึนไปบนดาวเทียมเพ่ือควบคุมการท�างานของดาวเทียม จึงต้องมี
ระบบการตรวจสอบความถูกต้องของค�าสั่งก่อนที่จะมีการส่งค�าสั่ง
ทกุครัง้ ทัง้นี ้ในกรณีทีเ่กิดความผดิพลาดในการส่งค�าสัง่เพ่ือควบคุม
ดาวเทียม บริษัทได้ก�าหนดขั้นตอน และวิธีการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมไว้เป็นการล่วงหน้าแล้ว 
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2. ความเส่ียงจากการท่ีดาวเทียมอาจเกิดความเสียหายหรือ
เกิดความบกพร่องในขณะท่ีอยู่ในวงโคจร (In-Orbit Failure)

ดาวเทียมเป็นงานสร้างทางวิศวกรรมขั้นสูง และเมื่อมีการส่ง
ดาวเทียมเข้าสู ่วงโคจรแล้ว ดาวเทียมอาจได้รับความเสียหาย 
จากการขัดข้องของระบบการท�างานของดาวเทียม พายุสุริยะ หรือ
การชนกนัระหว่างดาวเทยีมกับวัตถุต่างๆ ในอวกาศ เป็นต้น ซึง่อาจ 
ส่งผลให้ดาวเทียมได้รับความเสียหาย ท�าให้ความสามารถใน 
การให้บริการถ่ายทอดสัญญาณลดลงชั่วคราวหรือถาวร หรือเกิด
ความเสยีหายทัง้หมด ซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการ 
และอาจท�าให้สูญเสียลูกค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือ สูญเสีย
โอกาสในการหาลูกค้าใหม่ในระหว่างการจัดหาดาวเทียมดวงใหม่
มาให้บริการแทน 

อย่างไรก็ตาม ผู ้จัดสร้างดาวเทียมได้ออกแบบให้ดาวเทียมมี
คุณลักษณะท่ีสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมบนอวกาศ 
ที่เลวร้าย ซึ่งท�าให้ดาวเทียมมีความน่าเชื่อถือ (Reliability) สูง 
เทียบเท่ามาตรฐานสากล บรษิทัได้จดัเตรยีมแผนการเพ่ือรองรบัผล
เสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้กับลกูค้า หากเกิดความเสยีหายข้ันรนุแรงขึน้
กับดาวเทยีมดวงใดดวงหนึง่จนหมดสภาพการใช้งาน  โดยมแีผนท่ีจะ
ด�าเนินการให้ผูใ้ช้บรกิารส่วนหนึง่ย้ายมาใช้ช่องสญัญาณทียั่งคงว่าง
อยู่บนดาวเทียมไทยคมที่เหลือ นอกจากน้ี บริษัทได้เจรจาร่วมกับ 
ผู้ให้บริการรายอื่นถึงความเป็นไปได้ในการเช่าช่องสัญญาณจาก
ดาวเทียมอื่นชั่วคราว เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถโอนการใช้งาน 
ไปได้ในระหว่างทีบ่รษิทัเร่งด�าเนนิการสร้างดาวเทยีมข้ึนเพ่ือทดแทน 
ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้ระยะเวลาประมาณ 24-30 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ขนาดและความซับซ้อนของดาวเทียม 

บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนกับดาวเทียมขณะท่ี
อยู่ในวงโคจรค้างฟ้า ดังน้ัน เพ่ือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวที่อาจ 
เกิดขึ้นบริษัทจึงได้จัดท�าประกันภัยดาวเทียมเพ่ือคุ้มครองความ
เส่ียงภัยทกุชนดิ (All Risks) โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ปัจจุบันคือ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 
(กระทรวงฯ) และบริษัทเป็นผู้รับผลประโยชน์ร่วมกันในส่วนของ
ดาวเทียมไทยคมภายใต้สัญญาสัมปทาน กรมธรรม์ประกันภัย 
ที่จัดท�าขึ้นนั้นเป็นแบบ Full Coverage with Partial Loss ซึ่งเป็น 
กรมธรรม์ปีต่อปี กล่าวคอื บรษิทัสามารถเรยีกร้องค่าเสยีหายในทนัที 
ที่ดาวเทียมได้รับความเสียหายเพียงบางส่วน ในการเรียกร้อง 
ค่าสินไหมทดแทนจากบรษิทัผูร้บัประกันภัย บรษิทัจะต้องย่ืนหนังสอื 
แจ้งความเสยีหาย (Notice of Loss) และหนงัสอืพิสจูน์ความเสยีหาย 
(Proof of Loss) ให้บริษัทผู้รับประกันภัย และเมื่อบรรลุข้อตกลง 
บริษัทจึงจะได้รับเงินค่าสินไหมทดแทน

มูลค่าประกันภัยดังกล่าวมีมูลค่าเท่ากับมูลค่าทางบัญชีของ
ดาวเทียม ณ ระยะเวลาที่ท�าประกันภัย อย่างไรก็ตาม มูลค่า
ประกันภยัดงักล่าวไม่ครอบคลมุผลเสยีหายจากการสญูเสยีรายได้  
อันสืบเน่ืองมาจากการเสียหายของดาวเทียม ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อผลประกอบการของบริษัท 

อนึ่ง กรมธรรม์ประกันภัยของกิจการดาวเทียม จะไม่ครอบคลุม
เหตุการณ์ต่อไปนี้

1. ภาวะสงคราม การคุกคาม หรอืการป้องกัน หรอืการกระท�า 
อนัน�าไปสูส่งครามโดยรฐับาล หรอืการใช้ก�าลงัทางทหาร

2. อุปกรณ์ต่อต้านดาวเทียมหรืออุปกรณ์เก่ียวข้องกับระเบิด
ปรมาณู หรอืนวิเคลยีร์

3. การก่อกบฏ การก่อความไม่สงบ การจลาจล การนัดหยุดงาน 
การปฏิวัต ิสงครามกลางเมอืง การก่อการร้าย

4. การยึดทรพัย์โดยหน่วยงานรฐับาล

5. ปฏิกิริยาตอบสนองของนิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสีของ
นิวเคลียร์ที่ตกค้าง โดยทางตรงหรือทางอ้อมอันท�าให้เกิด
การสญูเสยี/เสยีหายต่อดาวเทียม ยกเว้นกัมมนัตภาพรงัสี 
ทีเ่กิดขึน้เองตามธรรมชาติ

6. คลืน่กระแสไฟฟ้า หรอืคลืน่ความถ่ีรบกวน 

7. ความต้ังใจ หรอืเจตนาในการกระท�าของผูเ้อาประกัน หรอื 
ผู้มีอ�านาจในการกระท�า อันก่อให้เกิดการสูญเสียหรือ 
เสียหายของดาวเทียม
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การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนที่ส�าคัญ ได้แก่

1. การเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจโลก 
2. การเปล่ียนแปลงนโยบายการเงิน         การคลังท้ังของประเทศไทย 

และต่างประเทศ

 
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการบริหารและป้องกันความเสี่ยง โดยจะ 
พิจารณาจากฐานะสุทธิของรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  
กล่าวคือ บรหิารโครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายให้มคีวามสมดลุกัน 
ในกรณีท่ีเกิดความไม่สมดุล บรษิทัอาจใช้วธีิการป้องกันความเสีย่ง
ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 
ล่วงหน้า (Foreign Exchange Forward หรือ Forward Contract) 
การท�าสญัญาสทิธิในการซือ้หรอืขายเงนิตราต่างประเทศในอนาคต 
(Options) การท�าสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย 
ล่วงหน้า (Cross Currency and Interest Rate Swap) และการบญัช ี
เพ่ือป้องกันความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Hedge Accounting) 
รวมถึงการช�าระคืนเงินกู้ยืมที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศในกรณี 
ที่บริษัทมีสภาพคล่องที่เพียงพอ เป็นต้น

ความเส่ียงในการด�าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ท่ีเก่ียวข้อง (Compliance Risk)

1. ความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกับสถานภาพของดาวเทยีมไทยคม 7 
และดาวเทยีมไทยคม 8

บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ในการด�าเนิน 
โครงการดาวเทียมไทยคม 7 และดาวเทียมไทยคม 8 จาก 

ความเส่ียงอันเก่ียวข้องกับการเงิน  
(Financial Risk)

1.      ความเส่ียงจากการทีร่ายได้หลักของบรษิทัขึน้อยู่กบัการ 
ให้บริการแก่ลูกค้าหลักเพียงน้อยราย

รายได้หลักของบริษัทขึ้นอยู่กับการให้บริการแก่ลูกค้าหลักเพียง
น้อยราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม 
และการสือ่สารโทรทศัน์ หากลกูค้าหลกัรายใดรายหน่ึงประสบปัญหา 
ด้านการเงิน หรอืได้รบัการตดิต่อจากผูป้ระกอบการดาวเทียมรายอืน่ 
ลูกค้าหลักรายดังกล่าวอาจยกเลิกสัญญา หรือไม่ต่อสัญญากับ
บริษัท ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อผลประกอบการ
ของบริษัท เนื่องจากบริษัทต้องใช้เวลาในการหาลูกค้ารายใหม่ 
มาทดแทน อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาลูกค้าหลักของบริษัทได้ช�าระ
ค่าบรกิารอย่างสม�า่เสมอ โดยเฉพาะลกูค้าด้านการสือ่สารโทรทศัน์ 
เน่ืองมาจากลูกค้ามีความจ�าเป็นต้องใช้บริการช่องสัญญาณ
ดาวเทยีมเพ่ือออกอากาศรายการโทรทัศน์อย่างต่อเนือ่ง นอกจากน้ี 
การเปลีย่นไปใช้ดาวเทยีมดวงอืน่จะท�าให้มต้ีนทนุและความยุ่งยาก 
ในการปรบัเปลีย่นแนวรบัของจานดาวเทยีม ซึง่เป็นข้อจ�ากัดประการ
ส�าคัญหากลูกค้าจะเปลี่ยนไปใช้ดาวเทียมของผู้ให้บริการรายอื่น 
เพ่ือลดโอกาสทีจ่ะเกิดความเสีย่งดงักล่าว บรษิทัได้ลงนามในสญัญา
ให้บรกิารระยะยาวกับลกูค้าหลกั โดยเน้นคณุภาพการให้บรกิารท่ีดี 
รวมทั้งการน�าเสนอรูปแบบบริการทางเทคนิคและทางธุรกิจท่ีมี
ความยืดหยุ่นสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้า เพ่ือช่วยให้ 
ธุรกิจของลูกค้าเติบโต นอกจากนี้ บริษัทได้รักษาความสัมพันธ์ที่ดี 
กับลูกค้าอย่างสม�่าเสมอเพ่ือสร้างความพึงพอใจและความร่วม
มืออันดีระหว่างกัน และได้ท�ารายงานประเมินคุณภาพของลูกค้า
หลักอย่างสม�่าเสมอ

2. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

บรษิทัให้บรกิารสือ่สารผ่านดาวเทียมท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
และมกีารด�าเนนิธุรกิจให้บรกิารโทรศพัท์ในต่างประเทศ บรษิทัจงึม ี
ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลี่ยน เน่ืองจากการมีรายรับ รายจ่าย 
รวมถึงการกู้ยืมเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนจะส่งผลกระทบต่องบการเงินและกระแสเงินสด
ของบริษัท

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการท่ี
บริษัทท�าธุรกรรมเก่ียวกับสกุลเงินตราต่างประเทศที่อาจก่อให้เกิด
ผลก�าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งรวมถึงการใช้อนุพันธ์
ทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
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คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายปัจจุบัน 
ได้แก่ พระราชบญัญัตกิารประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544  
และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก�ากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2553  และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ปัจจุบัน คือ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 
(กระทรวงฯ) ได้แจ้งอนมุตักิารใช้ต�าแหน่งวงโคจร ส�าหรบัดาวเทียม
ทั้งสองดวงมายัง กสทช. และ กสทช. ได้ระบุการอนุมัติดังกล่าวไว้
ในใบอนุญาตประกอบกิจการฯ แล้ว

ต่อมากระทรวงฯ มีการพิจารณาที่จะก�าหนดแนวทางและนโยบาย
เก่ียวกับการให้สิทธิการใช้ต�าแหน่งวงโคจรขึ้นใหม่ โดยได้ท�าเรื่อง
เสนอขอความเห็นชอบแนวทางการบริหารกิจการดาวเทียมของ
ประเทศเข้าท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยเสนอแนวทางฯ  
ทั้งระยะยาวและระยะเปลี่ยนผ่าน  ซึ่งในระยะเปลี่ยนผ่าน นับจาก
ปัจจบุนัจนกระทัง่สิน้สดุสญัญาสมัปทาน คือ 10 กันยายน 2564 น้ัน 
เสนอให้ดาวเทยีมทกุดวงท่ีให้บรกิารในช่วงดงักล่าว ได้แก่ ดาวเทียม
ไทยคม 7 ดาวเทยีมไทยคม 8 รวมถึงดาวเทยีมดวงใหม่ ทีข้ึ่นสูว่งโคจร 
ก่อนสิน้สดุสญัญาสมัปทาน จะต้องด�าเนนิการภายใต้ระบบสัมปทาน 
และหลังจากน้ัน จึงด�าเนินการตามแนวทางการอนุญาตประกอบ
กิจการโดยใช้ใบอนุญาตแบบมีเงื่อนไขที่ตกลงกับรัฐบาล

อย่างไรก็ตาม หลังจากคณะรัฐมนตรี ได้มีการประชุมเมื่อวันท่ี  
30 สิงหาคม 2559 มีมติว่า

“ส่วนแนวทางบริหารกิจการดาวเทียมสื่อสารของประเทศใน 
ระยะยาวและในช่วงเปลีย่นผ่านนัน้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารควรด�าเนินการให้เกิดความเป็นธรรมและค�านึงถึง
ประโยชน์สงูสดุของประเทศเป็นส�าคญั รวมทัง้ด�าเนนิการและก�ากับ
ดูแลให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เช่น พระราช 
บัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556  
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. 2553”

จากมติ ครม. ข้างต้น กระทรวงฯ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ  
ได ้แต่งตั้งคณะท�างานพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการ 
การด�าเนินงานกิจการดาวเทียมสื่อสาร (คณะท�างาน) เมื่อวันที ่ 

17 พฤศจิกายน 2559 โดยคณะท�างานชุดนี้ มีองค์ประกอบจาก
หน่วยงานต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้อง นกัวิชาการด้านกฎหมาย และผูช้�านาญ
การด้านเทคนิค เป็นต้น  

ซึ่งบริษัทได้เข้าไปประสานงานและให้ข้อมูลกับคณะท�างาน  
เพ่ือให้ทราบถึงท่ีมาของการด�าเนินโครงการดาวเทียมท้ังสองดวง 
สภาวการณ์อุตสาหกรรมดาวเทียมสื่อสารโลก สภาวะตลาดท่ีมี
การแข่งขันระหว่างประเทศสูง รวมถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรม
ในอนาคต เพ่ือให้กระทรวงพิจารณาประกอบการก�าหนดแนวทาง
บริหารจัดการกิจการดาวเทียมสื่อสารที่สอดคล้องกับมติ ครม.  
ข้างต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วนต่อไป

2. ความเส่ียงเกีย่วกับการปฏิบตัติามสัญญาด�าเนนิกิจการ
ดาวเทยีมส่ือสาร

ธุรกิจส่วนหน่ึงของบริษัทคือการด�าเนินกิจการตามสัญญาด�าเนิน
กิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ (สัญญาฯ) ลงวันที่ 11 
กันยายน 2534 ระหว่างกระทรวงคมนาคม (ปัจจุบันอยู่ภายใต ้
การก�ากับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) กับ
บริษัท ชินวัตรคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)”(1) 
(บมจ. อนิทชั โฮลดิง้ส์) ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั ท้ังน้ี สญัญาฯ 
ดังกล่าวมีประเด็นความเสี่ยง 2 ประเด็น ตามสรุปข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) ประเด็นเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น

ตามสัญญาด�าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ 
ลงวันที่ 11 กันยายน 2534 ข้อที่ 4 ก�าหนดให้ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ 
จะต้องจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่ (คือ บมจ. ไทยคม ในปัจจุบัน)
เพ่ือด�าเนินงานตามสัญญาสัมปทาน โดยมีทุนจดทะเบียน 
ไม่ต�่ากว่า 1,000 ล้านบาท และ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ จะต้องเป็น 
ผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่นั้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ซึ่ง   
บมจ. อินทัช โฮลด้ิงส์ ได้ด�าเนินการตามสัญญาฯ ดังกล่าวแล้ว 
โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 แต่เนื่องจาก 
ในปี 2548 บริษัทจ�าเป็นต้องท�าการเพ่ิมทุน โดยออกหุ้นใหม่ 
เพ่ือจ�าหน่ายแก่บุคคลท่ัวไป และ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ มิได้
เข ้าซื้อหุ ้นเพ่ิมทุนในครั้งน้ัน จึงเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ ้น 
ของ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ ลดลงน้อยกว่า ร้อยละ 51 โดยก่อนหน้า 
การออกหุ้นเพ่ิมทุน บริษัทได้ประสานงานกับกระทรวงฯ เพ่ือขอ 

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

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน) 95



แก้ไขสัญญาด�าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ 
ในปี 2547 เพ่ือเปลี่ยนแปลงข้อก�าหนดเก่ียวกับสัดส่วนการถือหุ้น 
ของ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ ในบริษัทจากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 51  
เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ซึ่งถือได้ว ่าบริษัทได้ด�าเนินการ 
ตามขั้นตอนของวิธีปฏิบัติในทางสัญญาและกฎหมายแล้ว 
โดยกระทรวงฯ ได้ส่งเรื่องการขอแก้ไขสัญญาฯ ดังกล่าวไปให้ 
ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เ พ่ือน�าเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา ตามข ้อ เสนอแนะของส�านักงานอัยการสู งสุด  
แต่ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยว่าเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ใน 
หลักเกณฑ์ท่ีจะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและส่งเรื่องคืน 
ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีนโยบายลดเรื่องที่เข้าพิจารณาตาม
ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องการเสนอเร่ืองต่อคณะ
รัฐมนตรีตามมาตรา 22 โดยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่ได้มีค�า
อธิบาย หรือข้อแนะน�าประการใด และระเบียบดังกล่าวมิได้ระบุ
ไว้ประการใดว่า หากหน่วยงานราชการได้รับหนังสือปฏิเสธจาก
ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว หรือถูกส่งเรื่องคืนแล้ว จะต้อง 
ด�าเนนิการส่งเรือ่งเข้าไปหรอืไม่อย่างไร ท้ังน้ี ท้ายสดุเรือ่งจงึไม่ได้รบั 
พิจารณาจากคณะรฐัมนตร ีหลงัจากน้ัน กระทรวงฯ ยังได้หารอืไปยัง 
ส�านักอัยการสงูสดุอกีครัง้หน่ึง  และส�านกังานอยัการสงูสดุก็ได้แจ้ง
มายงักระทรวงฯ ว่า เมื่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า เรื่องไม่อยู่ 
ในเกณฑ์ท่ีจะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา กระทรวงฯ  
ก็สามารถใช้ดุลยพินิจด�าเนินการต่อไปได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ ส�านักงาน
อัยการสูงสุดก็ได้เคยให้ความเห็นไว้แล้วว่า เป็นกรณีที่สามารถ
แก้ไขสัญญาตามที่บริษัทร้องขอได้ เนื่องจากผลการแก้ไขสัญญา
ในเรื่องสัดส่วนไม่ท�าให้สิทธิและหน้าท่ีของคู่สัญญาเปลี่ยนแปลง 
แต่ประการใด กล่าวคือ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ ยังเป็นคู่สัญญาที ่
จะต้องร่วมรบัผดิกันและแทนกันกับบรษิทัผูร้บัสมัปทาน นอกจากนี ้
การแก้ไขสญัญาดงักล่าวก็ไม่ท�าให้บรษิทัจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน 
แก่รัฐตามสัญญาลดลง อีกทั้งการลดสัดส่วนการถือหุ้นของ บมจ. 
อินทัช โฮลดิ้งส์ ในบริษัท จากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 เป็นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจ�านวนหุ้นท้ังหมดน้ัน ยังถือว่าเป็นการ
คุมอ�านาจเบ็ดเสร็จแล้วตามมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ต่อมา ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง
ได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงบางประการท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ไขสัญญาฯ 
เพ่ือเปลี่ยนแปลงข้อก�าหนดเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ ้นของ  
บมจ. อนิทชั โฮลด้ิงส์ ในบรษิทั ซึง่อย่างไรก็ตาม บรษิทัมไิด้เป็นคูค่วาม

ในคดีดังกล่าว ค�าพิพากษาจึงไม่มีผลผูกผันและบังคับใช้กับบริษัท  
อกีทัง้ในการด�าเนนิการเพ่ือแก้ไขสญัญาฯ  ดงักล่าว  บรษิทัได้ปฏบัิติ
ตามขั้นตอนของวิธีปฏิบัติในทางสัญญาและกฎหมาย และได้รับ
อนุมัติจากกระทรวงฯ แล้ว

ในภายหลงั กระทรวงฯ ได้มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการตามมาตรา 72 
แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  
พ.ศ. 2556 เพ่ือพิจารณาแนวทางท่ีเหมาะสม ซึ่งบริษัทได้มีการ
ประสานงานกับกระทรวงฯ และคณะกรรมการฯ เพ่ือด�าเนินการต่างๆ 
ต่อไป

(ข) ประเด็นเรื่องข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมส�ารอง

ภายใต้สัญญาด�าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารภายในประเทศ 
ดาวเทียมทุกดวงท่ีจัดสร้างและจัดส่งตามสัญญาฯ จะต้องได้รับ
ความเหน็ชอบจากกระทรวงฯ ก่อน และจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ
ของดาวเทียม (Satellite Technical Specification) ที่ไม่ด้อยกว่า
คุณสมบัติของดาวเทียมหลักและส�ารองดวงที่หนึ่ง แต่จ�านวนช่อง
สญัญาณดาวเทยีมและย่านความถีใ่ห้เป็นไปตามท่ีกระทรวงฯ และ
บริษัทจะตกลงกัน ซึ่งในการด�าเนินการที่เก่ียวข้องกับดาวเทียม 
ไทยคม 4 บริษัทก็ได้ด�าเนินการตามข้อก�าหนดของสัญญาฯ  
ทุกประการ

อย่างไรก็ตามเน่ืองจากดาวเทียมไทยคม 4 ซึ่งบริษัทได้รับอนุมัติ
จากกระทรวงฯ ให้ส่งเข้าสู่วงโคจรเป็นดาวเทียมส�ารอง ไม่ได้ม ี
รายละเอยีดลักษณะเฉพาะ (Specification) เหมือนกับดาวเทียม 
ไทยคม 3 ทุกประการ ท�าให้มีข้อสงสัยว่าดาวเทียมไทยคม 4 
สามารถเป็นดาวเทียมส�ารองของดาวเทียมไทยคม 3 ได้หรือไม่ 
ประกอบกับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทาง 
การเมืองได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงบางประการท่ีเก่ียวข้องกับดาวเทียม
ไทยคม 4 เอาไว้ ซึ่งอย่างไรก็ตาม บริษัทมิได้เป็นคู่ความในคดี 
ดังกล่าว ค�าพิพากษาจึงไม่มีผลผกูผนัและบงัคบัใช้กับบรษิทั อกีทัง้ 
ในการด�าเนินโครงการดาวเทียมไทยคม 4 บริษัทได้ปฏิบัติตาม 
ข้ันตอนของวิธีปฏิบัติในทางสัญญาและกฎหมาย และได้รับ
อนุมัติจากกระทรวงฯ แล้ว ในภายหลังกระทรวงฯ ได้มีการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชน 
ร่วมลงทนุในกิจการของรฐั พ.ศ. 2556 เพ่ือพิจารณาก�าหนดแนวทาง
ท่ีเหมาะสม ซึ่งบริษัทได้มีการประสานงานกับกระทรวงฯ และ 
คณะกรรมการฯ เพื่อด�าเนินการต่างๆ ต่อไป
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การจัดการและการกำากับดูแลกิจการท่ีดี

โครงสร้างการบรหิารจัดการ 
บรษิทั ไทยคม จํากดั (มหาชน)

คณะกรรมการบรษิทั

ผู้บริหารสี่รายแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา และผู้บริหารที่ต�าแหน่งเทียบเท่ากับผู้บริหารรายที่สี่
ตามค�านิยามในประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

*โครงสร้างการบริหารจัดการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร
นายไพบูลย์ ภานวุฒันวงศ์

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบรหิาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านเทคนิค 

นายธีระยุทธ บุญโชติ (รักษาการ)

หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการเงิน 

นายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ

หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการค้า 

นายปฐมภพ สุวรรณศิริ

หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านกลยุทธ์องค์กร 

นายสุพจน์ ชินวีระพันธุ์ (รักษาการ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการอาวุโส  

ส่วนงานรัฐกิจ

นายเอกชัย ภัคดุรงค์

ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการอาวุโส  

ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ

นายสุพจน์ ชินวีระพันธุ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการอาวุโส  

สํานักงานทรัพยากรบุคคล

นายภาวิษฏ์ งานสําเร็จ

ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการ

สํานักประธานกรรมการบริหารและ

เลขานุการบริษัท

นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา

ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการ 
ส่วนงานตรวจสอบภายใน
นายประวินทร์ คุโรวาท
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1. โครงสร้างการจัดการ
1.1 คณะกรรมการบรษิทั (Board of Directors)

ตามข้อบังคับของบริษัทก�าหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ�านวนกรรมการทัง้หมดนัน้ ต้องมถ่ิีนทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร และจะต้องเป็นผูม้คุีณสมบติัตามท่ีกฎหมายก�าหนด ท้ังน้ี กรรมการของบรษิทั
ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการจ�านวน 10 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตําแหน่ง 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�าหนดค่าตอบแทน 

8 ธันวาคม 2542

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

30 มีนาคม 2559

10. นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ กรรมการ  
กรรมการบริหาร และ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1 ตุลาคม 2558

หมายเหตุ
(1)  วันที่ได้รับแต่งตั้ง หมายถึง วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทครั้งแรก
(2)  นางภัทรียา เบญจพลชัย
 - ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 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�าแหน่ง โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 ประชุม 
  เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
(3)  นายฟิลิป เชียง ชอง แทน
 - ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป
 - ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา แทนนายสมประสงค์ บุญยะชัย ที่ลาออกจากต�าแหน่ง โดยมติที่ประชุม 
  คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
 - ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารเพ่ิมเติม โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559  
      เป็นต้นไป
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กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายฟิลิป เชียง ชอง แทน และนายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา
ส�าคัญของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในระหว่างปี 2559 มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทัตามวาระปกตแิละวาระพิเศษทัง้สิน้ 11 ครัง้ โดยการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบรษิทั
ของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด  
(ครั้ง) หมายเหตุ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา เข้า 11/11

2. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี เข้า 11/11

3. นางชรินทร วงศ์ภูธร เข้า 11/11

4. ศาสตราจารย์ส�าเรียง เมฆเกรียงไกร เข้า 11/11

5. นางภัทรียา เบญจพลชัย - 5/7 ด�ารงต�าแหน่ง 30 มี.ค. 59

6. นายสมประสงค์ บุญยะชัย เข้า 10/11

7. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เข้า 11/11

8. นายเกว็ก บัค ไช เข้า 11/11

9. นายฟิลิป เชียง ชอง แทน - 7/7 ด�ารงต�าแหน่ง 30 มี.ค. 59

10. นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ เข้า 11/11

1.2 ผูบ้รหิาร (Management)

ตามโครงสร้างการบรหิารจดัการของบรษิทั ณ วันที ่1 มกราคม 2560 บรษิทัมผู้ีบรหิารตามค�านิยามของประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทนุ  
จ�านวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร ตําแหน่ง

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 
(1) นายสพุจน์ ชนิวีระพันธ์ุ ได้รบัแต่งต้ังเป็นรกัษาการหัวหน้าคณะผูบ้รหิาร ด้านกลยุทธ์องค์กร โดยมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษทั คร้ังที ่11/2559 ประชมุเมือ่วันท่ี 14 ธันวาคม 2559 
 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
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1.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้ก�าหนดนโยบาย 
ค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) บรษิทัได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทั
ให้อยู่ในระดับเหมาะสม โดยพิจารณาเปรยีบเทียบกับผลการส�ารวจ 
ค่าตอบแทนที่จัดท�าขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย และท�าการปรับปรุงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้น ยัง
ก�าหนดให้เหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบ โดยจัดให้มี 
ค ่าตอบแทนเพ่ิมเติมเมื่อกรรมการต้องรับภาระหน้าที่  และ 
ความรับผิดชอบในคณะกรรมการชุดย่อย

2) บริษัทได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และ
กองทุนส�ารองเล้ียงชีพ และผลตอบแทนอื่นๆ ซึ่งค่าตอบแทน 
ดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้น
และระยะยาว ผลการปฏบิตังิาน ตลอดจนแนวปฏิบตัแิละมาตรฐาน
ของกลุ่มธุรกิจชั้นน�าเป็นเกณฑ์

3) ค่าตอบแทนระยะยาวท่ีไม่ใช่ตัวเงิน บริษัทมีโครงการจัดสรร 
ใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการและผู้บริหาร 

1.3 เลขานกุารบรษิทั

ปัจจุบัน นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง ด�ารงต�าแหน่ง 
เลขานุการบริษัท โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท  
เมือ่วันที ่12 พฤศจกิายน 2555 จนถึงปัจจบุนั ซึง่นางสาวยุพาพรรณ 
ปานเคลอืบทอง ได้ผ่านการอบรมหลกัสตูรทีเ่ก่ียวข้องกับการปฏบิตัิ
หน้าที่ของเลขานุการบริษัทจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บรษิทัไทย เป็นผูม้คีวามรู ้ความเข้าใจในหลกัการ และข้อพึงปฏิบตั ิ
ที่ดีของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  นอกจากนั้น ยังเป ็นผู ้ ท่ีมี
ประสบการณ์ในงานเลขานุการ รวมถึงคุณสมบัติอ่ืนที่ช่วยให้ 
งานเลขานุการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

ทั้งน้ี เลขานุการบริษัทจะรายงานตรงต่อท้ังคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชดุต่างๆ และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร เพ่ือท�าหน้าท่ี
เก่ียวกับการประชมุของคณะกรรมการบรษิทั และการประชุมผูถื้อหุ้น  
รวมทั้งสนับสนุนให้การก�ากับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐาน
บรรษทัภิบาล และการประชมุผูถื้อหุ้น โดยเลขานกุารบรษิทัมหีน้าท่ี 
และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1) แจ้งมตแิละนโยบายของคณะกรรมการและผูถื้อหุน้ให้ผูบ้รหิาร
ทีเ่ก่ียวข้องรบัทราบ พร้อมท้ัง ให้ค�าปรกึษา และข้อเสนอแนะเบือ้งต้น 
แก่คณะกรรมการตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติ
ด้านการก�ากับดูแลกิจการ

2) จัดท�าและจัดเก็บเอกสาร ดังนี้ ทะเบียนกรรมการ หนังสือ 
นดัประชมุคณะกรรมการ หนังสอืนัดประชมุผูถื้อหุน้ รายงานประชมุ
คณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจ�าปี
ของบริษัท

3) ด�าเนินการให้กรรมการและผู ้บริหารจัดท�ารายงานการมี 
ส่วนได้เสยีของตนเองและผูท้ีเ่ก่ียวข้องตามข้อก�าหนดของกฎหมาย 
พร้อมท้ัง  เก็บรกัษารายงานดงักล่าว  และส่งส�าเนาให้ประธานกรรมการ 
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่กฎหมายก�าหนด

4) จัดการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
ของบริษัท กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด รวมถึงข้อพงึปฏิบัติ 
รวมท้ัง บันทึกรายงานการประชุมและติดตามให้มีการปฏิบัติ 
ตามมติที่ประชุม

5) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนท่ี 
รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ  
ของผู้ถือหุ้น

7) ดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ประสานงาน
ระหว่างคณะกรรมการและผูบ้รหิาร พร้อมทัง้ ให้ข่าวสาร และข้อมลู
แก่กรรมการในประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจของบรษิทั 
รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญแก่กรรมการทราบ

8) จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบรษิทั  
และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวมถึงการประเมินตนเองเป็น 
รายบุคคล และรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
บรษิทั

9) ด�าเนนิการอืน่ใดเพ่ือให้เป็นไปตามท่ีพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรพัย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 กฎหมาย และข้อบงัคบัอืน่ๆ  
ทีเ่ก่ียวข้อง รวมท้ัง ประกาศและข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทุน 
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ของบริษัท ซึ่งนโยบายค่าตอบแทนแบบระยะยาวแบ่งเป็น 3  
โครงการ แต่ละโครงการมีอายุ 5 ปี โดยบริษัทได้เริ่มใช้นโยบาย
นี้ตั้งแต่ปี 2556 ทั้งนี้ เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้กรรมการและผู้บริหาร 
อยู่ปฏิบัติงานกับบริษัทในระยะยาว

1.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่  
ซึง่ค่าตอบแทน ได้แก่ เงนิเดือน เบีย้ประชมุ เบีย้เลีย้ง โบนัส โดยการ
จ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส�าหรับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2559 น้ัน ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
สามัญประจ�าปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ได้มี 
มติอนุมัติก�าหนดงบประมาณค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 
25,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ�านวน 10,000,000 บาท 

ทั้งน้ี นโยบายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทนั้น บริษัทจะจ่าย 
ค่าตอบแทนให้กับประธานกรรมการ กรรมการอสิระ และกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม
กรรมการ ค่าตอบแทนประจ�าปี และผลประโยชน์อื่นๆ ดังนี้ 

กรรมการ
ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท) ปี 2559

ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม (ครั้งละ) ค่าตอบแทนประจําปี

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ 200,000  

กรรมการ 50,000 25,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000 

กรรมการตรวจสอบ  25,000 

คณะกรรมการบริหาร

ประธานคณะกรรมการบริหาร 25,000 25,000 

กรรมการบริหาร  25,000 

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ประธานคณะกรรมการ 10,000 25,000 

กรรมการ  25,000 

หมายเหตุ

(1) ประธานกรรมการบริษัทจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอีก และในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไปด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการหรือกรรมการ 
 ในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ จะไม่ได้ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมใดๆ 

(2) ประธานกรรมการบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ รถประจ�าต�าแหน่งพร้อมคนขับ และค่ารักษาพยาบาล

(3) กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

(4) กรรมการบริษัทจะได้รับเบี้ยเลี้ยงในกรณีที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานให้บริษัทตามอัตราที่บริษัทก�าหนด

(5) กรรมการบริษัทจะได้รับค่าเบี้ยประกันชีวิตและค่าเบี้ยประกันสุขภาพประจ�าปี ยกเว้นประธานกรรมการซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแล้ว
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ส�าหรับปี 2559 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงิน ส�าหรับประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 
17,962,600 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจ�าปี และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ทั้งนี้ กรรมการบริษัท
ที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะเป็นกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดแยกเป็นรายบุคคล ดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทน
ประจําปี

ค่าตอบแทน 
รวมคณะกรรมการ

บริษัท
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
กําหนด 

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ 
บรรษัท 
ภิบาล 

และสรรหา

คณะกรรมการ
บริหาร

1. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา 2,250,000 - - - - 975,000 3,225,000

2. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี 875,000 625,000 - - - 975,000 2,475,000

3. นางชรินทร วงศ์ภูธร 875,000 325,000 270,000 68,000 - 750,000 2,288,000

4. ศาสตราจารย์ส�าเรยีง เมฆเกรยีงไกร 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 - 75,000 25,000 - 750,000 1,700,000

รวม 17,962,600

ทัง้น้ี ในปี 2559 นายประเสรฐิ บญุสมัพันธ์ กรรมการอสิระของบรษิทั 
ได้รบัค่าตอบแทนจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระในบรษิทั อนิ
ทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท เป็นเงิน
จ�านวน 4,220,500 บาท

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร * 

ในปี 2559 ค่าตอบแทนรวมท่ีเป็นตัวเงินของผู้บริหาร จ�านวน 10 
ท่าน รวมเป็นเงินจ�านวนทัง้สิน้ 60.33 ล้านบาท ซึง่ประกอบด้วย ค่า
ตอบแทนรายเดอืน โบนัสรวม และค่าตอบแทนอืน่ ๆ  ซ่ึงค่าตอบแทน
ดงักล่าวจะเชือ่มโยงกับการด�าเนนิงานของบรษิทั และผลการปฏิบตัิ
งานของผู้บริหารเป็นเกณฑ์

1.4.2 ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหาร

(ก) โครงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ 
ของบรษัิทต่อกรรมการและพนักงานของบรษัิทและบรษัิทย่อย 
(โครงการใบสําคัญแสดงสิทธิ)

บริษัทได้จัดให้มีการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ 
ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเป็น 
ส่วนหนึ่งของโครงการจ่ายค่าตอบแทนระยะยาว (Performance 
share plan) ซึง่เป็นโครงการทีม่วัีตถุประสงค์ท่ีจะสร้างแรงจงูใจและ 
ตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
และเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่าต่อบริษัทให้ท�างาน
กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและ
บรษิทัย่อยเพ่ือการเตบิโตทีย่ั่งยืนในระยะยาว ซึง่ก�าหนดให้พนกังาน
ระดับผู้บริหารของบริษัทท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถน�าเงินเฉพาะ
ที่เป็นเงินโบนัสบางส่วนตามเกณฑ์การจัดสรรท่ีบริษัทก�าหนดให ้
แต่ละรายได้รับมาใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ออกและ 
เสนอขายได้เท่าน้ัน โดยเงินโบนัสท่ีแต่ละรายจะได้รับน้ันจะข้ึนอยู่
กับเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ รวมถึงเป้าหมายที่บริษัทจะพิจารณา
ก�าหนด ซึ่งบริษัทได้มีการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิตามโครงการ
ดังกล่าวไปแล้วจ�านวน 4 ครั้ง โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับ
การจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

หมายเหตุ

* ผู้บรหิาร หมายถึง ผูบ้รหิารตามค�านยิามในประกาศส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ตามโครงสร้างการบรหิารจดัการของบรษิทั ณ วันที ่1  มกราคม  2559  
ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าคณะผู้บริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการอาวุโส)
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รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

ปี 2559 
จํานวนใบสําคัญแสดง

สิทธิที่จัดสรร

ปี 2558 
จํานวนใบสําคัญแสดง

สิทธิที่จัดสรร

ปี 2557 
จํานวนใบสําคัญแสดง

สิทธิที่จัดสรร

ปี 2556 
จํานวนใบสําคัญแสดง

สิทธิที่จัดสรร

หน่วย ร้อยละ หน่วย ร้อยละ หน่วย ร้อยละ หน่วย ร้อยละ

1. นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ 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) นายสุพจน์ ชินวีระพันธุ์ ได้รับแต่งตั้งเป็น รักษาการหัวหน้าคณะผู ้บริหาร ด้านกลยุทธ์องค์กร โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2559 ประชุม 
 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

(ข) เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ โดยในปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับผู้บริหาร* จ�านวน 10 ท่าน เป็น
เงินจ�านวนทั้งสิ้น 3.44 ล้านบาท

1.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท และบริษัทในเครือ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 3,428 คน โดยแบ่งตามสายธุรกิจดังนี้

ประเภทธุรกิจ จํานวนพนักงาน (คน)

สายธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ 51

สายธุรกิจดาวเทียม 649

สายธุรกิจโทรศัพท์ 2,728

รวม 3,428

ผลตอบแทนของพนักงานบรษิทั และบรษิทัในเครอื ได้แก่ เงนิเดอืน 
เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ  
ส�าหรับปี 2559 รวมเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 1,619.31 ล้านบาท 

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บรษิทัถือว่าพนกังานคือรากฐานส�าคญัทีส่ดุของบรษิทั ในการท�าให้ 
องค์กรประสบความส�าเร็จอย่างต่อเนื่อง มีผลงานโดดเด่น เป็นท่ี
ยอมรับ มีความรู้ความสามารถเด่นชัดในการสร้างมาตรฐานการ
ท�างานท่ีเป็นเลิศเพ่ือสร้างและธ�ารงไว้ในความสามารถทางการ
แข่งขนัท่ีเหนอืกว่า ด้วยเหตนุี ้บรษิทัจงึได้พยายามแสวงหาเครือ่งมอื 
ต่างๆ ที่น�ามาใช้ในการพัฒนาบุคลากร ให้มีขีดความสามารถ 

และศักยภาพในการท�างานมากขึ้น บริษัทไม่เพียงพัฒนาความ
รู ้ความสามารถในตัวบุคคล แต่ยังมุ ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรและสภาพแวดล้อมในการท�างานท่ีดีและสร้างขวัญก�าลงัใจ 
ในการท�างานอย่างท่ัวถึง ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ดังนี้

1. การสรรหา และคดัเลอืกพนักงานทีม่คีณุสมบตั ิคณุวุฒทิางการ
ศึกษา มีความรู ้ความสามารถมาร่วมงานกับกลุ ่มบริษัท 
ตามความจ�าเป็นและความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน  
โดยมีการคัดเลือกคุณสมบัติบุคลากรให้สอดคล้องกับค่านิยม
หลักขององค์กร

หมายเหตุ

* ผูบ้รหิาร หมายถึง ผูบ้รหิารตามค�านยิามในประกาศส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ตามโครงสร้างการบรหิารจดัการของบรษิทั ณ วันที ่1  มกราคม  2559  
ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าคณะผู้บริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการอาวุโส)
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2. บริษัทได้ด�าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�างาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั 
และข้อก�าหนดอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 
อีกท้ังยังส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรมิให้
ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย 
บริษัทจัดให้มีเจ ้าหน้าที่ความปลอดภัยด�าเนินงานด้าน 
ความปลอดภัย อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
มรีะเบียบปฏิบตัแิละแผนด�าเนินการทีม่ปีระสทิธิภาพ มกีารเก็บ 
สถิต ิมกีารประเมนิและตดิตามผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนือ่ง 
สม�่าเสมอ มีการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิด
ความสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือความ
เจ็บป่วยจากการปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดอื่นๆ  
ท่ีอาจเกิดขึน้ มรีะบบเตอืนภัยและระบบการรกัษาความปลอดภัย 
ที่มีประสิทธิภาพในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมภายใน 
ส�านักงานและสถานประกอบการ มีการประชาสัมพันธ์และ 
สื่อสารเพ่ือสร ้างความรู ้ความเข ้าใจและเผยแพร่ข ้อมูล 
แก่บุคลากรของบริษัทตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับ 
การด�าเนินงานของบริษัทอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  
และได้จัดเตรียมความพร้อมต่อวิกฤตต่างๆ ท่ีอาจท�าให้ 
การด�าเนินธุรกจิหยดุชะงกั หรืออาจท�าให้เกดิความเสียหายต่อ
ชือ่เสยีงและภาพลกัษณ์ของบรษิทัอย่างต่อเนือ่งและสม�า่เสมอ  
ส�าหรับปี 2559 ไม่มีรายงานอุบัติเหตุจากการท�างานของ
พนักงานถึง ข้ันหยุดงานหรือเสียชี วิตทั้ งสองสถานี คือ  
สถานีดาวเทียมไทยคมแคราย และสถานีบริการภาคพ้ืนดิน 
ไทยคมลาดหลุมแก้ว

3. บริษัทมีแนวทางการบริหารค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการ
ให้เป็นไปโดยยุติธรรม และทัดเทียมกับบริษัทชั้นน�า ซึ่งได้ม ี
การก�าหนดโครงสร้างค่าจ้าง และค่าตอบแทนในระดับ 
ท่ีเหมาะสม เพ่ือสามารถอยู่ในระดับท่ีสามารถแข่งขันใน 

กลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีการด�าเนินการเปรียบเทียบโครงสร้าง 
เงนิเดือนในกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกันอย่างต่อเน่ือง และรวมถึง 
การจัดสวัสดิการต่างๆ ให้พนักงาน โดยค�านึงถึงความ 
หลากหลายทางด้านวัฒนธรรม เชื้อชาติ ภาษา และรวมถึง
ภูมิประเทศ เพ่ือน�ามาพิจารณาในการจัดระบบค่าตอบแทน 
และสวัสดิการให้เหมาะสมและเป็นธรรม โดยพิจารณาจาก
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ และไม่สนับสนุนแนวทางการคอร์รัปชั่น 
ในทุกรูปแบบ

นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพใหก้บัพนักงานตามความเหมะสมกับสภาวะเศรษฐกจิ 
และความสามารถแข่งขัน นอกจากน้ี ทางบริษัทมีกลยุทธ์  
และนโยบายในการสร้างแรงจงูใจให้แก่พนักงานในรปูแบบของ 
ตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน เช่น นโยบายสวัสดิการทางเลือก 
ด้านค่ารักษาพยาบาล (Flexible Benefit) เพ่ือเปิดโอกาส 
ได้เลือกใช้สวัสดิการที่เหมาะสม การให้เงินสนับสนุนช่วยเหลือ
การศึกษาแก่บุตรพนักงาน และสนับสนุนให้จัดต้ังชมรมต่างๆ  
เพ่ือให้พนกังานได้ผ่อนคลายและมส่ีวนร่วม อาทิเช่น ชมรมโยคะ  
ชมรมแบดมินตัน ชมรมฟุตบอล ชมรมถ่ายภาพ ฯลฯ

4. การพัฒนาความรู้ศักยภาพพนักงาน บริษัทให้ความส�าคัญ 
ต่อการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน เพ่ือยกระดับความรู ้
ความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงาน ท้ังน้ีในปี 2559 
บริษัทได้ก�าหนดแผนการพัฒนาท่ีเหมาะสมส�าหรับพนักงาน
ในแต่ละระดับครอบคลุมทั้งทักษะทางด้านการบริหารจัดการ  
(Managerial & Leadership Skill) และความรู ้เฉพาะ 
ทางวิชาชีพ (Professional Skill) โดยจัดอบรมทั้งจากพนักงาน
หรือผู ้บริหารภายในบริษัทท่ีมีความรู ้ความเชี่ยวชาญและ 
จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญภายนอก

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)104



ระดับพนักงาน เป้าหมายการพัฒนา หลักสูตร

ทุกระดับ • ส่งเสริมเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน • ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ทักษะการน�าเสนอ 
ต่อหน้าสาธารณะ 

• ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงกลยุทธ์

• ทักษะการเป็นผู้น�า

ระดับปฏิบัติการ • เพิ่มทักษะและเตรียมความพร้อมแก่พนักงาน 
มุ่งสู่เป้าหมายในสายอาชีพของตน

• หลักสูตร Advanced & Macro Microsoft  
Access 

• หลักสูตร Data Mining 

• หลักสูตร Cisco Certified Design Associate 
(CCDA) 

• หลักสูตร IP Network 

• หลักสูตร Video Baseband

• หลักสูตรความปลอดภัยของการท�างานในที่สูง

ระดับผู้บริหาร
และผู้บริหารระดับสูง

• พัฒนาศักยภาพ และทักษะในการบริหารให้
แข็งแกร่งยิ่งขึ้น รวมทั้งมีโอกาสแลกเปลี่ยน 
ความรู้กับผู้บริหารชั้นน�าทั้งในและต่างประเทศ

• เพิ่มโอกาสในการสร้างกลุ่มสัมพันธ์  
(Connection) ในทางอาชีพ

• Education Program (EDP) และ Director  
Certification Program (IOD) 

• Director Certification Program (IOD)

• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วปอ.

• หลกัสตูร Innovation for Growth: Strategies and  
Best Practices (Wharton, Pennsylvania, USA)

นอกจากนี้ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัทยังจัดท�าระบบการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง E-learning ในการให้ความรู้ต่างๆ แก่พนักงาน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในหมวด Compliance อันได้แก่ นโยบาย 
การก�ากับดูแลกิจการ การใช้งานระบบ IT ให้ปลอดภัย และ
ความเสี่ยงจากการทุจริต พนักงานทุกคนจะได้เรียนรู้ผ่านบทเรียน
มัลติมีเดีย ซึ่งมีรูปแบบที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย ทั้งยังก�าหนดให ้
มีแบบทดสอบหลังการเรียน เพ่ือให้มั่นใจว่าพนักงานได้รับทราบ
และเข้าใจนโยบายส�าคัญของบริษัทอย่างแท้จริง 

นอกเหนือจากการฝึกอบรมระยะสั้นแล้ว บริษัทยังสนับสนุน 
การยกระดับองค์ความรู ้ด้วยการให้ทุนการศึกษาต่อในระดับ 
ปริญญาโท ในสถาบันชั้นน�าทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับ 
พนกังานอกีด้วย โดยจะมุง่เน้นการให้ทนุในสาขาทีข่าดแคลน และ
ตอบสนองการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตของบริษัท เช่น 
Satellite Communications Engineering, System Design and 
Management เป็นต้น

การพัฒนาผู้บริหาร

ด้วยระดับผู ้บริหารมีบทบาทหน้าท่ีส�าคัญในการน�าองค์กรให้
บรรลุเป้าหมาย บริษัทได้สนับสนุนและวางแผนให้ผู้บริหารเข้ารับ 
การพัฒนาในหลักสูตรผู้น�า การบริหารจัดการจากองค์กรชั้นน�า 
ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้ง ยังจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหาร
ได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอเพ่ือพัฒนาและต่อยอดความคิด 
ในการบริหาร รวมท้ังสร้างความสัมพันธ์ในเครือข่ายผู ้บริหาร 
จากทั้งภาครัฐและเอกชน

การพัฒนาพนักงานกลุ่ม Talent และ การพัฒนาผู้สืบทอด
ตําแหน่ง

บริษัทได้ด�าเนินการอย่างเป็นระบบ ต้ังแต่กระบวนก�าหนดกรอบ
แนวคิดและวัตถุประสงค์ การคัดเลือก การวางแผนพัฒนาราย
บุคคล ซึ่งจะมีการติดตามผลการพัฒนา และความพร้อมในการ
สืบทอดต�าแหน่งทุกปี
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ในปี 2559 บริษัทได้จัดฝึกอบรมให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยมีจ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย อยู่ที่ 24.95 ชั่วโมงต่อคน

ปี 2559 2558 2557

จํานวนชั่วโมงอบรมต่อปี 24.95 27.94 24.88

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความส�าคัญเก่ียวกับเร่ืองสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้พนักงานอบรมด้านสิ่งแวดล้อมท้ังที่เป็นหลักสูตรภายในบริษัท
และภายนอกบริษัท อีกท้ังบริษัทได้ก�าหนดให้มีการอบรมด้านส่ิงแวดล้อมอยู่ในแผนการฝึกอบรมของบริษัทอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ�าทุกปี 
โดยในปี 2559 มีหลักสูตรที่เกี่ยวดังนี้

ชื่อหลักสูตร จํานวนพนักงานที่เข้าอบรม หมายเหตุ

1. การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2 หลักสูตรภายนอก

2. การตรวจวัดวิเคราะห์ และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
   ในอุปกรณ์หลักเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

4 หลักสูตรภายนอก

3. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน(ภาคปฏิบัติ) 2 หลักสูตรภายนอก

4. จิตสํานึกอนุรักษ์พลังงาน 27 หลักสูตรภายใน

5. บริษัทมีนโยบายการเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน  
โดยในนโยบายดังกล่าวน้ัน พนักงานต้องท�าความเข้าใจ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนเอง
โดยตรงอย่างถ่ีถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากม ี
ข้อสงสัยสามารถขอค�าปรึกษาจากฝ่ายกฎหมายหรือที่ปรึกษา
กฎหมาย โดยมิให้ปฏิบัติตามความเข้าใจของตนเองโดยไม่มี 
ค�าแนะน�า อกีทัง้ กรณีทีเ่มือ่พนกังานของบรษิทัต้องไปปฏบิตังิาน 
ในต่างประเทศ พนักงานควรศึกษากฎหมาย ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ ก่อนการด�าเนินการ
ใดๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพ่ือไม่ให้ขัดกับกฎหมาย
ขนบธรรมเนยีม ประเพณี  และวัฒนธรรมของประเทศนัน้ๆ รวมถึง 
บริษัทยังสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแล 
มิให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการล่วงละเมิด 

สิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced  
Labor) ต่อต้านการใช้แรงงานเดก็ (Child Labor) และให้ความ 
เคารพนับถือ อีกท้ัง ยังปฏิบัติต ่อผู ้มีส ่วนได้เสียทุกฝ่าย 
ด้วยความเป็นธรรมบนพ้ืนฐานของศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 
ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นก�าเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว  
ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล ท้ังน้ี ยังส่งเสริมให ้
มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านสิทธิมนุษยชน
ภายในบริษัท และส่งเสริมให้บริษัทย่อย ผู้ร่วมทุน คู่ค้า และ
ผู ้มีส ่วนได้เสียทุกฝ่ายปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชน 
ตามมาตรฐานสากล และคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 
ทีไ่ด้รบัความเสยีหายจากการละเมดิสทิธิอนัเกิดจากการด�าเนนิ
ธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ต�่ากว่า
อัตราที่กฎหมายก�าหนด
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2. การกํากับดูแลกิจการ  
(Corporate Governance)
2.1 นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัถึงหลกัการของการก�ากับดแูลกิจการ
ที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญในการด�าเนินกิจการของบริษัทเพ่ือการ
เตบิโตอย่างยัง่ยืน อกีทัง้ยังมคีวามเชือ่มัน่เป็นอย่างย่ิงว่าเป็นปัจจยั
ส�าคัญในการเพ่ิมมูลค่า และผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และ 
ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก�าหนด
และเหน็ชอบให้มนีโยบายการก�ากับดแูลกิจการข้ึนเป็นลายลกัษณ์
อักษรเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2545 เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสใน
การบรหิารกิจการของบรษิทั คุ้มครองสทิธิของผูถื้อหุ้นรายย่อย และ
ผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกภาคส่วน ส่งเสรมิให้ผูถื้อหุ้นได้เข้ามามส่ีวนร่วมใน
การควบคุมดูแลการด�าเนินการของบริษัท ก�าหนดให้มีการบริหาร 
ความเสี่ยงเพ่ือให้กิจการของบริษัทมีความมั่นคง และก�าหนด
ปรัชญาและจรรยาบรรณในการท�าธุรกิจ เพ่ือให้การด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม และม ี
ความรับผิดชอบต่อสังคม

การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบรษิทัได้จดัท�านโยบายการก�ากับดแูลกิจการขึน้เป็น 
ลายลักษณ์อกัษร เพ่ือใช้เป็นแนวปฏบิตัทิีด่สี�าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนักงานของบริษัท โดยยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึง่ประกอบด้วยหลกัการ 5 หมวด 
ได้แก่

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หมวดที่ 5 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบาย 
การก�ากับดูแลกิจการเป ็นประจ�าทุกปี โดยครั้งล ่าสุดได ้มี
การปรับปรุงนโยบายเมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2559 เพ่ือเป็นการ 
ยกระดับการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น และ
สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

การสื่อสารนโยบายการกํากับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดท�าคู่มือการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณ 
ในการด�าเนินธุรกิจ ประกอบไปด้วยเนื้อหาหลัก 3 ส่วน ได้แก่  
ส่วนที ่1 นโยบายการก�ากับดแูลกิจการ ส่วนที ่2 จรรยาบรรณในการ 
ด�าเนินธุรกิจ และส่วนที่ 3 นโยบายต่อต้านการทุจริต เพ่ือใช้ใน 
การสือ่สารและท�าความเข้าใจกับท้ังกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน 
ทุกคนของบริษัท ได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีในการปฏิบัติหน้าที่
ท่ีรับผิดชอบ รวมถึงได้ให้มีการลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตาม
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้าน
การทุจริตดังกล่าวด้วย นอกจากน้ี เมื่อมีพนักงานเข้าใหม่บริษัท 
ก็จะส่งมอบคู่มือดังกล่าวให้พนักงานได้อ่านท�าความเข้าใจและ 
ลงนามรบัทราบและถือปฏบิตัอิกีด้วย ท้ังนี ้สามารถอ่านรายละเอยีด
เพ่ิมเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.thaicom.net หัวข้อ  
การพัฒนาอย่างย่ังยนื > การก�ากับดแูลกิจการทีด่ ี> หลกัการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดีของไทยคม > นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการ 
ปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติท่ีดีอย่างเคร่งครัด รวมถึง
พัฒนาการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้บริษัทก้าวไปสู่การก�ากับดูแลกิจการบริษัทในระดับ
สากล โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ เพ่ือให้บริษัทบรรลุ 
เป้าหมายในการสร้างความมั่นคง และความเจริญเติบโตอย่าง 
ต่อเน่ือง และย่ังยืนให้กับองค์กร ผู้ถือหุ้น รวมท้ังผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกภาคส่วน โดยมุ่งเน้นการรักษามาตรฐานและการพัฒนาการ
ก�ากับดูแล รวมถึงส่งเสริมให้การก�ากับดูแลท่ีดีให้เป็นวัฒนธรรม
ขององค์กร โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

• มีการจัดท�าคู่มือการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณ 
ในการด�าเนินธุรกิจ ให้พนักงานได้อ่านและลงนามว่าจะปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณของบริษัท ได้มีด�าเนินการมาต้ังแต่ปี 2556 
รวมถึงเมื่อมีพนักงานเข้าใหม่ก็จะได้ส่งมอบคู่มือดังกล่าว 
ให้พนกังานได้อ่านและท�าความเข้าใจ และลงนามว่าจะปฏิบตัิ
ตามจรรยาบรรณของบริษัท

• การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพ่ือให้ข้อแนะน�าและให้เข้าใจ
วัฒนธรรมองค์กร รวมถึงเข้าใจการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและ
จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจขององค์กร รวมถึงเจตนารมณ์
ของนโยบายการต่อต้านการทุจริตของบริษัท

• มกีารจดัท�าสือ่การสอนทางอเิลก็ทรอนกิส์ (E-Learning) เพ่ือให้ 
ผูบ้รหิารและพนกังาน ได้เข้าถึงและเรยีนรูใ้นเรือ่งการก�ากับดูแล
ที่ดีของกิจการ นโยบายต่อต้านการทุจริต จรรยาบรรณ รวมถึง
หวัข้ออืน่ๆ เพ่ือพัฒนาส่งเสรมิให้ผูบ้รหิารและพนักงานตระหนัก
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รางวัลด้านการกํากับดูแลกิจการ

ในปี 2559 บริษัทได้รับรางวัลจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่างๆ  
ดังต่อไปนี้

• บริษัทได้รับการประเมินโดยได้คะแนนเต็ม “100 คะแนน” 
 จากโครงการประเมินคุณภาพการ 

จดัประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจ�าปี 2559 ของบรษิทัจดทะเบยีน 
(AGM Assessment Program) จากการประเมินโดยสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investor Association) ซ่ึงเป็น 
ปีที่ 4 ต่อเนื่องกัน

• บริษัทได้รับรางวัล Investors’ Choice Award จากสมาคม
ส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย เน่ืองจากได้รับประเมินคุณภาพการ 
จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น 
อย่างโปร่งใส และการให้ความเท่าเทียมกันกับผูถื้อหุ้น ในระดบั 
100 คะแนนเต็ม เป็นระยะเวลา 4 ปีติดต่อกัน

• ในการประกาศผลการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัท 
จดทะเบียน ประจ�าปี 2559 (CGR 2016) จากสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (Thai Institute of Directors-IOD) บริษัทได้รับ 
การประเมินผลจากการส�ารวจในโครงการดังกล่าวในคะแนน
ระดับ “ดีเลิศ” เป็นปีที่ 4 ต่อเนื่องกัน

การปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการในปี 2559 โดยคณะกรรมการได้ปฏิบัติตามอย่างครบถ้วน
เป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติท่ีได้ 
มีการก�าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม มีหลักการบางเรื่องท่ีบริษัทปฏิบัติ
แตกต่างจากหลกัการก�ากับดแูลกิจการท่ีดสี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีน
ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องดังต่อไปนี้

ถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ เพื่อ
เป็นการสร้างเสรมิวัฒนธรรมองค์กร และตระหนกัถึงการเตบิโต
ขององค์กรอย่างยั่งยืน

• มีการประกาศใช้แนวทางปฏิบัติของคู ่ค้า เพ่ือเสริมสร้าง 
ความเข้าใจร่วมกันระหว่างบริษัทและคู่ค้าว่าจะน�าหลักการน้ี 
ไปใช้เป็นส่วนหน่ึงในการด�าเนินธุรกิจ ซึง่บรษิทัจะใช้แนวปฏิบตัน้ีิ 
เป็นส่วนส�าคัญส่วนหนึ่งในการคัดเลือกและประเมินคู่ค้าของ
บรษิทัด้วย ทัง้นี ้บรษิทัได้แจ้งให้คูค้่าทุกรายทราบถึงแนวปฏบิตั ิ
ดังกล่าว  และให้คูค้่าลงนามรบัทราบและถือปฏบิตัเิป็นมาตรฐาน 
เดียวกัน

• เพ่ิมช่องทางในการสือ่สารกฎหมาย กฎเกณฑ์ และนโยบายต่างๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู ้บริหาร และ
พนักงาน ผ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ชื่อ “Keeping 
Up with Compliance” เป็นประจ�าทุกเดอืน เพ่ือให้กรรมการ  
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิด 
ความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและ 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

• มีการให้พนักงานของบริษัททุกคนรายงานการมีส่วนได้เสีย 
ของตนเอง ครอบครัว และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรณีที่
มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล พนักงานต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล
โดยเร็ว เพ่ือส่งเสริมให้การท�าธุรกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัท 
เป็นไปอย่างโปร่งใส สมเหตสุมผล และค�านงึถึงประโยชน์สูงสดุ
ของบริษัทเป็นส�าคัญ

• จดักิจกรรม “Catching up with HQ” ซึง่เป็นการอบรมพนักงาน
ของบริษัทท่ีท�างานในต่างประเทศ ให้มีความรู้ความเข้าใจ 
ที่ตรงกันในเรื่องของการต่อต้านการทุจริต

• ส่งเสริมค่านิยมขององค์กร (EPIC)

หลักการ/แนวปฏิบัติที่ดีของ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คําชี้แจง

1. บริษัทได้ก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่ง 
คณะกรรมการอิสระไว้ให้ด�ารงต�าแหน่งตดิต่อ
กันไม่ได้เกิน 3 วาระ หรอืไม่เกิน 9 ปีแล้วแต่
ระยะเวลาใดจะนานกว่า หากคณะกรรมการ
เห็นว่ามคีวามจ�าเป็นต้องขอให้กรรมการอสิระ
ท่ีด�ารงต�าแหน่งติดต่อมากันครบ 3 วาระ
หรือ 9 ปี ด�ารงต�าแหน่งต่อไป ก็ให้อ�านาจ 
คณะกรรมการบรษิทัขยายระยะเวลาการด�ารง
ต�าแหน่งของกรรมการอสิระออกไปได้อกี

เนื่องจากธุรกิจดาวเทียมเป็นธุรกิจท่ีต้องใช้ความช�านาญ และผู้เชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะ
กรรมการของบรษิทัต้องมคีวามรู ้ความเข้าใจในลกัษณะของธุรกิจ การบรหิารจดัการ การบรหิาร
การเงินจากการลงทุนในโครงการท่ีต้องใช้เงินทุนมากโครงสร้างของระบบบัญชีจากการด�าเนิน
ธุรกิจในต่างประเทศ ที่มีความแตกต่างทางภูมิสังคม บริษัทเห็นว่าประสบการณ์ในการท�างาน
ร่วมกันมานาน มส่ีวนช่วยให้กรรมการเหล่านีป้ฏิบตัหิน้าทีไ่ด้ด ีประกอบกับบรษิทัมกีารประเมนิ
ผลกรรมการเป็นประจ�าทกุปี และได้เริม่ท�าการประเมนิผลกรรมการโดยทีป่รกึษาภายนอก ในปี  
2558 เป็นปีแรก เพ่ือประเมนิความสามารถและความเป็นอสิระของกรรมการ บรษิทัมคีวามเชือ่มัน่ 
ว่ากรรมการที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น 
ของบริษัท ยังเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วนทุกประการ

2. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควร
ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระ
คิดเป็นร้อยละ 66.7 ของจ�านวนคณะกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็น
และเชื่อว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าวมีความเหมาะสมกับธุรกิจและโครงสร้าง
ของบริษัท ณ ปัจจุบัน

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)108



การประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 
2559 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ซึ่งบริษัทได้ด�าเนินการเกี่ยวกับ
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้ผู ้ถือหุ้นทุกกลุ่ม  
รวมถึงผูถื้อหุ้นประเภทสถาบนั ได้ใช้สทิธิในการเข้าร่วมประชมุ
ผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนอย่างเต็มที่

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นวาระ
การประชมุสามญัผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 เดอืน 
โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู ้ถือหุ ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมประกาศหลักเกณฑ์
ท่ีก�าหนดและระบุข้ันตอนท่ีชัดเจนในการเสนอระเบียบวาระ 
การประชมุดงักล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบรษิทัท่ี www.thaicom.net 
เมือ่วันท่ี 29 กันยายน 2558 โดยสามารถเสนอเรือ่งมายังบรษิทั
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558

3. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นท่ีมีข้อมูล วัน เวลา 
สถานท่ี และวาระการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ เหตุผล  
และความเห็นของคณะกรรมการบรษิทัประกอบในแต่ละวาระ 
ตลอดจนข้อมูลท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องท่ีตัดสินใจใน 
ทีป่ระชมุทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ให้กับผูถื้อหุน้ทุกราย 
ได้รับทราบเพ่ือพิจารณารายละเอียดเป็นการล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่า 21 วัน โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 

4. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�า
ปี 2559 ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.thaicom.net ท้ัง 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559  
เพ่ือให้ผู ้ถือหุ้นสามารถเข้ามาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าอย่าง 
เพียงพอก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 30 วันก่อน 
วันประชุม 

5. บรษิทัได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถส่งค�าถามล่วงหน้าก่อน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559 ได้ที่ฝ่ายเลขานุการ
บริษัท เลขที่ 63/21 ถนนรัตนาธิเบศร์ อ�าเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือ อีเมลล์ comsec@thaicom.net 
ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2559

6. บรษิทัได้แนบหนังสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไป
พร้อมกับหนังสอืเชญิประชมุผูถื้อหุ้น เพ่ือให้ผูถื้อหุน้ทีไ่ม่สะดวก 
เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง สามารถมอบอ�านาจบคุคลอืน่ใด หรอื
กรรมการอิสระท่ีบริษัทได้แต่งต้ังขึ้นเป็นผู้รับมอบอ�านาจแทน  
เพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนได้ โดยให้
ด�าเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทได้น�าแนวปฏิบัติต่างๆ ของการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนมาใช้ในการบริหาร
จัดการตามหน้าที่ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย รวมท้ัง  
ได้ส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ส�าคัญในหลายๆ ด้านเพ่ือ
ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและผูท้ีเ่ก่ียวข้องทกุฝ่าย อาทเิช่น การตัง้
คณะท�างาน Corporate Governance Committee ส่งเสรมิให้มกีาร
ประชาสมัพันธ์และสือ่สารทัว่ทัง้องค์กรเป็นระยะ และการจดัท�าสือ่
การสอนทางสือ่การสอนทางอเิลก็ทรอนกิส์ (E-Learning) เพ่ือส่ือให้
พนักงานได้ท�าความเข้าใจถงึนโยบายการก�ากับดแูล มรีายละเอยีด
ของการปฏิบัติแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู ้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิในฐานะเจ้าของบริษัท โดยควบคุมบริษัท 
ผ่านคณะกรรมการบริษัทที่ผู ้ถือหุ้นได้แต่งตั้งให้ท�าหน้าท่ีแทน
ตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ 
ของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายในการสนับสนุน ส่งเสริม  
และอ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อันได้แก่

• สทิธิในการซือ้ ขาย หรอืโอนหุน้ของบรษิทัตามทีก่ฎหมายก�าหนด

• สิทธิในการได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ 
ทันเวลา ในรูปแบบท่ีเหมาะสมต่อการตัดสินใจ เพ่ือติดตาม
การด�าเนนิงาน รวมถึงบรษิทัไม่มนีโยบายในการทีจ่ะกีดกันหรอื
สร้างอุปสรรคในการสื่อสารระหว่างกันของผู้ถือหุ้นทุกๆ ราย

• สิทธิในการเข ้าร ่วมประชุมผู ้ ถือหุ ้น แสดงความคิดเห็น  
ให้ข้อเสนอแนะ การซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น และร่วม
พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่ส�าคัญต่างๆ ของบริษัท

• สิทธิในการแต่งตั้ง ถอดถอนกรรมการ

• สิทธิในการแต่งต้ังผู ้สอบบัญชี และก�าหนดค่าตอบแทน 
ผู้สอบบัญชี

• สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งผลก�าไรของบริษัทในรูปแบบของ
เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน

• สทิธิในการได้รบัใบหุ้น โอนหุน้ การรบัซือ้หุน้คนือย่างเท่าเทียมกัน 
ในนามบริษัท

• สทิธิในการก�าหนดหรอืแก้ไขวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั และหนงัสอื
บริคณห์สนธิของบริษัท

• สิทธิอื่นๆ ตามบทบัญญัติท่ีก�าหนดไว้ในกฎหมาย กฎระเบียบ
อื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัท
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7. บริษัทอ�านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ ้นได้ใช้สิทธิในการ 
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยบริษัทได้ใช้ห้อง
วิภาวดีบอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล
พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นสถานท่ีจัดประชุม ซึ่งเป็น
สถานที่กว้างขวาง เพียงพอ และสะดวกต่อการเดินทาง 

8. บริษัทจัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอส�าหรับ
การประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการตรวจสอบเอกสาร การลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุม การนับคะแนน และแสดงผลการลงคะแนน
ในแต่ละวาระ เพ่ือให้การด�าเนินการประชมุสามารถกระท�าได้ 
รวดเรว็ ถูกต้อง แม่นย�า รวมถึง และจดัให้มกีารลงมตแิยกเป็น 
แต่ละรายการในกรณีท่ีวาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระ 
แต่งตั้งกรรมการ ท้ังนี้ บริษัทได้ใช้บริการระบบจัดประชุม 
ผู้ถือหุ้นจากบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

9. กรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ้น พร้อมทั้ง
ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
ผู ้บริหาร และผู้สอบบัญชี เพ่ือให้ผู ้ถือหุ้นสามารถซักถาม 
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

10. บริษัทจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายภายนอกจาก บริษัท วีระวงค์ 
 ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จ�ากัด เป็นผู้ท�าหน้าท่ีตรวจสอบ 
การลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงในการประชุม และ
เปิดเผยให้ท่ีประชมุทราบ พร้อมบนัทึกไว้ในรายงานการประชมุ

11. บริษัทได้จัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น
แสดงความคิดเห็นและซักถามต่อที่ประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง
กับบริษัทได้ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

12. ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น บริษัทได้เผยแพร่มต ิ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงผลคะแนนในแต่ละวาระ ผ่านทาง
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต ์
ของบริษัทภายในวันดังกล่าว

13. บรษิัทได้จดัท�ารายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่บนัทกึการชี้แจง 
ขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่
ประชมุทราบก่อนด�าเนนิการประชมุ การเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น 
ได้ซักถามและค�าตอบของข้อซักถาม ผลการลงคะแนน 
ในแต่ละวาระ รวมถึงรายช่ือกรรมการที่เข ้าร ่วมประชุม 
และกรรมการท่ีลาประชุม ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน  
โดยเผยแพร่ทางหน้าเวบ็ไซต์ของบริษัทภายใน 14 วนั นบัจาก 
วันประชุม และแจ ้งให ้ผู ้ ถือหุ ้นและนักลงทุนรับทราบ 
ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันท่ี  
12 เมษายน 2559

หมวดท่ี 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทเคารพในสิทธิต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันมีอยู่ตาม 
กฎหมาย และ/หรือ ตามข้อบังคับของบริษัท โดยบริษัทจะปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู ้ถือหุ้นนั้นจะเป็น 
ผูถื้อหุน้รายย่อย หรอืชาวต่างชาต ิหรอืนกัลงทุนสถาบนั หรอืผูถื้อหุ้น 
รายใหญ่ และไม่ค�านึงถึงเพศ อายุ ความพิการ เชื้อชาติ สัญชาติ 
ศาสนา ความเชื่อ หรือความคิดเห็นทางการเมือง ซึ่งผู ้ถือหุ้น
ของบริษัททุกรายมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและ 
เป็นธรรม ดังนี้

1. บริษัทเป ิดโอกาสให้ผู ้ ถือหุ ้นเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข ้ารับ 
การเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่าน 
ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมประกาศ
หลักเกณฑ์ระบุขั้นตอน และช่องทางที่ชัดเจนในการเสนอชื่อ
บุคคลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.thaicom.net 
เมือ่วันท่ี 29 กันยายน 2558 โดยสามารถเสนอเรือ่งมายังบรษิทั
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558

2. บริษัทได้จัดท�าและเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ ้น  
ประจ�าปี 2559 ทัง้ในรปูแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือ
ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเข้าถึง
ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

3. ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ 
กฎเกณฑ์ต่างๆ ทีใ่ช้ในการประชมุ ขัน้ตอนการออกเสยีงลงมติ
และการนับคะแนนเสียง รวมถึงสิทธิการออกเสียงลงคะแนน
ตามประเภทของหุ้น

4. บริษัทไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูล
ส�าคัญ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

5. บรษิทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้และนักลงทนุสถาบนั ได้ใช้สทิธิใน
การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายคน โดยการใช้บตัรลงคะแนนเสยีง
เป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

6. บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายใน เช่น 
นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ เพ่ือป้องกันมิให้กรรมการ  
ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในของบริษัท หรือกลุ่ม
บริษัท เพ่ือหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงข้อมูลที่มีสาระส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลง
ราคาของหลักทรัพย์และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน  
ท้ังน้ี บริษัทได้มีการส่ือสารแนวปฏิบัติและนโยบายให้ทุกคน 
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ในองค์กรทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งมีการติดตามผลอย่าง
สม�า่เสมอ นอกจากนี ้บรษิทัยงัได้จดัท�าสรปุข้อมลูการถือครอง
หลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพ่ือน�าเสนอ
ให้เลขานุการบริษัทรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ 
เป็นรายไตรมาส

7. คณะกรรมการและผู้บริหารจะต้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ 
ส่วนได้เสียของตนเองและผู้เกี่ยวข้องตามแบบ 89/14 เพื่อให้
คณะกรรมการได้พิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความ 
ขดัแย้งทางผลประโยชน์และตัดสนิใจเพ่ือประโยชน์ของบรษิทั
โดยรวม ซึ่งกรรมการและผู้บริหารท่ีมีส่วนได้เสียกับธุรกรรม 
ที่ท�ากับบริษัทต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจท�าธุรกรรม 
ดังกล่าว และควรงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุม
พิจารณาในวาระน้ัน ทั้งนี้ เป็นไปตามข้ันตอน หรือมาตรการ
การอนุมัติการเข้าท�ารายการระหว่างกันของบริษัท

หมวดท่ี 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษทัและคณะกรรมการบรษิทัได้ตระหนักถึงสทิธิของผูม้ส่ีวนได้เสยี 
ทกุกลุม่ โดยบรษิทัได้ปฏบิตัติามแนวนโยบายการก�ากับดแูลกิจการ 
และจรรยาบรรณ รวมถึงนโยบายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้กิจการ
ของบริษัทด�าเนินไปด้วยดี มีความมั่นคง สร้างความเชื่อมั่น และ
ส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ ทั้ง
ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลอดจนชุมชน สังคม 
และสิ่งแวดล้อม โดยรวมอย่างเหมาะสม ตามบทบาทหน้าที่ และ
ตอบสนองผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย อีกท้ังยังได้ค�านึงถึง 
สิทธิมนุษยชนและการต่อต้านการทุจริต ซึ่งบริษัทได้ให้ความ
ส�าคัญและตระหนักดีว่าความรับผิดชอบดังกล่าวถือเป็นหัวใจของ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะกรรมการได้อนุมัติให้จัดท�าคู ่มือจรรยาบรรณ ซึ่งได้ระบ ุ
รายละเอียดความส�าคัญ และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ 
เพ่ือให้มัน่ใจว่าสทิธิของผูม้ส่ีวนได้เสยีต่างๆ ได้รบัการคุม้ครอง และ 
ประกาศใช้เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ทราบและ 
ปฏิบัติตามอย่างเคร ่งครัด รวมทั้งได ้ก�าหนดโทษในการไม่
ปฏิบัติตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี โดยบริษัท
ได้เผยแพร่ข ้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กร รวมถึงการแจกคู่มือปฏิบัติให้แก ่
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ซึ่งได้ลงนามรับทราบ
จรรยาบรรณนี้ อีกทั้ง บริษัทยังได้ก�าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการจรรยาบรรณ คณะท�างาน 
ธรรมาภิบาล หรอืคณะกรรมการตรวจสอบแล้วแต่กรณี มหีน้าท่ีดแูล
รับผิดชอบในการรายงานการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอีกด้วย

อีกทั้งได้จัดให้มีการปฐมนิเทศแก่พนักงานใหม่ และกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือส่งเสริมและให้ความรู้พนักงานในเรื่องหลักการก�ากับดูแล
กิจการท่ีด ีการต่อต้านการจุรติ และจรรยาบรรณของพนักงาน รวมถึง 
การสื่อสารกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีดีในเรื่องหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็น 
รปูธรรม นอกจากนี ้ยังด�าเนินการให้พนักงานทกุคนท�าแบบทดสอบ
ออนไลน์ในระบบ Intranet ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจรรยา
บรรณ และการก�ากับดูแลกิจการ เพ่ือเป็นการประเมินความรู ้
ความเข้าใจของพนักงานเป็นประจ�าสม�่าเสมอ

อน่ึง นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณ และ
นโยบายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องดังกล่าว มีหลักการปฏิบัติที่ส�าคัญ 
ซึ่งครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

1. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค เป็นไปตาม
นโยบายการก�ากับดูแลและคู ่มือจรรยาบรรณของบริษัท 
โดยมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจเพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุด 
ให้กับผูถื้อหุ้น และค�านงึถึงการเจรญิเตบิโตในมลูค่าของบรษิทั
อย่างต่อเนื่องด้วยผลตอบแทนที่ดี

2. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายคุณภาพและระบบจัดการ
คณุภาพ ISO 9001:2008 ทีมุ่ง่ด�าเนินธุรกิจเพ่ือสร้างความพึงพอใจ 
สูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยค�านึงถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้า
และบริการท่ีมีคุณภาพ เชื่อถือได้ ในระดับราคาที่เหมาะสม 
ปลอดภัย และมุ่งมั่นท่ีจะรักษาความสัมพันธ์ท่ีดีและย่ังยืน
ระหว่างลกูค้าและบรษิทั รวมถึงการไม่เปิดเผยข้อมลูของลกูค้า
โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน และคูม่อืจรรยาบรรณในส่วนของความรบัผดิชอบต่อลกูค้า 

3. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้

บริษัทปฏิบัติตามนโยบายที่เป็นธรรมต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้  
ในการปฏิบัติต่อคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจ ซึ่งมีการก�าหนด
แนวทางปฏบิตัเิอาไว้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม เป็นไปตาม
คู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท ท้ังในส่วนของการคัดเลือก 
คู่ค้าให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของคู่ค้า โดยให้ความส�าคัญ 
ต่อชื่อเสียงที่ดี มีจริยธรรม และความเป็นมืออาชีพของคู่ค้า  
อีกทั้ง ยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีมีต ่อ 
เจ้าหนีเ้ป็นส�าคญั เพ่ือรกัษาความน่าเชือ่ถือของบรษิทั และคงไว้ 
ซึ่งความสัมพันธ์อันย่ังยืน นอกจากน้ี บริษัทยังยึดมั่นในการ
ด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ค�านึงถึงการสร้างประโยชน์และการ
เติบโตร่วมกันของธุรกิจ หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีอาจท�าให้เกิด

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน) 111



ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือน�ามาซึ่งความเสื่อมเสีย 
ต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมายใดๆ ดังนี้

• บรษิทัจะปฏิบตัติามสญัญา ข้อตกลง หรอืเงือ่นไขต่างๆ ทีม่ี 
ต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้อย่างเต็มที่ ในกรณีที่ไม่สามารถ
ปฏิบตัติามเงือ่นไขได้ บรษิทัจะแจ้งให้คูค้่า และ/หรอื เจ้าหนี้
ทราบในเวลาที่เหมาะสมเพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง
แก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล

• บริษัทต้องให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ ไม่รายงานหรือให้ข้อมูล 
ทีเ่ป็นเท็จ บดิเบอืน หรอืไม่ครบถ้วนแก่คูค้่า และ/หรอื เจ้าหน้ี 
ซึ่งอาจมีผลท�าให้เกิดความเข้าใจผิดและอาจมีผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจ

• บริษัทต้องบริหารเงินทุนเพ่ือให้คู ่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้  
มีความเชื่อมั่นในสถานะทางการเงินและความสามารถ 
ในการช�าระหนี้ของบริษัท

• บริษัทต้องไม่เรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการ
ค้ากับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้โดยไม่สุจริต หากมีเหตุการณ์
ดังกล่าวเกิดขึ้น บริษัทต้องท�าการแจ้งรายละเอียดต่อคู่ค้า 
และ/หรือ เจ้าหนี้ เพ่ือร่วมมือแก้ไขปัญหาโดยรวดเร็ว  
และหามาตรการป้องกันเพ่ือมใิห้เกิดเหตกุารณ์ดงักล่าวอกี

• การด�าเนินธุรกิจกับคูค้่า และ/หรอื เจ้าหนีใ้ดๆ ต้องไม่น�ามา
ซึง่ความเสือ่มเสยีต่อชือ่เสยีงของบรษิทัหรอืขัดต่อกฎหมาย
ใดๆ รวมทั้งค�านึงถึงความเสมอภาค ความเป็นธรรมในการ
ด�าเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกัน

ทั้ ง น้ี  บริษัทได ้มีการเป ิดเผยนโยบายที่ เป ็นธรรมและ 
รับผิดชอบต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ 
www.thaicom.net หัวข้อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน > การก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี > หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของไทยคม > 
นโยบายด้านอื่นๆ

4. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักและมีจิตส�านึกในบุญคุณของประเทศและ 
การเป็นส่วนหน่ึงของสังคม ซึ่งต้องรับผิดชอบช่วยเหลือสังคม
หรอืเข้าร่วมในกิจกรรมท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ทุกพ้ืนทีท่ี่บรษิทั
ด�าเนินธุรกิจท้ังในและนอกประเทศ เพ่ือให้ธุรกิจ ชุมชน และ
สังคมเจริญเติบโตไปพร้อมกันอย่างย่ังยืน นอกจากน้ี บริษัท 
ได้ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์
พลังงาน โดยส่งเสรมิการใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธิภาพสงูสดุ 
และมีนโยบายท่ีจะส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท ดังนี้

• ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม บริษัทเชื่อมั่นและ 
น�าแนวคิดในการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจ
กับสังคมมาเป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจ อีกทั้งยังม ี
นโยบายในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ 
ชุมชนโดยรอบบริเวณท่ีบริษัทด�าเนินธุรกิจตลอดจนพ้ืนที่
ชุมชนอื่นๆ โดยพิจารณาจากความต้องการของชุมชน  
เพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีข้ึน ผ่านการมี 
ส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ กับชุมชน โดยบริษัท
สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานจิตอาสามีส่วนร่วม 
ในการท�าประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม ด้วย
การสร้างสรรค์แบ่งปันสิ่งดีๆ ให้ชุมชนในโครงการ “อาสา 
ไทยคม - Project V” ท่ีเปิดโอกาสให้พนักงานร่วมกันส่ง 
ความคดิสร้างสรรค์และรปูแบบกิจกรรมเพ่ือสงัคม โดยการ 
ใช้ความรู ้ความสามารถและความเชี่ยวชาญที่มี และ
สามารถของบประมาณเพื่อด�าเนินการโครงการได้

• ด้านการศึกษา บริษัทถือว่าการศึกษาเป็นรากฐานส�าคัญ
ของการพัฒนาประเทศ สังคม ชุมชน รวมถึงธุรกิจ จึงมี 
นโยบายการน�าสินค้า บริการ บุคลากร และทรัพยากรของ
บรษิทัมาใช้ประโยชน์ในการสนับสนนุและพัฒนาการศกึษา
ให้กับเยาวชน ชมุชน และสงัคมทีบ่รษิทัด�าเนนิธุรกิจอยู ่บรษิทั 
มุง่สนบัสนนุการพัฒนาแหล่งเรยีนรู ้เพ่ือให้ชมุชนและสงัคม
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นและเติบโตอย่างย่ังยืน โดยบริษัทม ี
การมอบชดุอปุกรณ์รบัสญัญาณดาวเทยีม รวมถงึส่งทมีงาน 
ไปท�าการตดิตัง้ พร้อมทัง้สอนวิธีการตดิตัง้และใช้งานให้แก่ 
โรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลหรือขาดแคลนครูผู้สอน เพ่ือ
ส่งเสรมิการเรียนรูแ้ละลดช่องว่างในการเข้าถงึแหล่งข้อมูล

• ด้านการช่วยเหลือสังคม บริษัทถือว่าเป็นความรับผิดชอบ
ในการให้บริการด้านการส่ือสารโทรคมนาคมในยามท่ีเกิด
ภัยพิบัติในพ้ืนท่ีท่ีบริษัทสามารถให้บริการด้านการสื่อสาร
โทรคมนาคมได้ โดยบรษิทัจะร่วมมอืกับลกูค้าและพันธมติร 
ทางธุรกิจ รวมถึงองค์กรต่างๆ เพ่ือให้สามารถเข้าให ้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในโอกาสแรกที่ท�าได้

• ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทมีนโยบายด�าเนินธุรกิจโดยให้
ความส�าคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  
เน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือ 
การรกัษาสิง่แวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกให้แก่บุคลากร 
ป้องกันและควบคุมไม่ให้การด�าเนินธุรกิจส่งผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ ดังนี้
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1. บริษัทมีโครงการ iSAVE ซึ่งมีเป้าหมายให้เกิดการใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและรู้คุณค่า สร้างความรู้
ความเข้าใจ เผยแพร่ และประชาสมัพันธ์เก่ียวกับการใช้ 
ทรัพยากรจากการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นกับท้ังภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจน 
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์ด้านต่างๆ 
ทั้งในส่วนของการลดปริมาณการใช้พลังงาน และการ
จดัหาพลงังานทดแทนโดยการตดิตัง้ Solar Cell เป็นต้น  

2. บริษัทมีการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของความถ่ี 
จากเครื่องส่งสัญญาณให้อยู่ในมาตรฐานที่ก�าหนด
อย่างเคร่งครัด โดยได้จัดให้มีการตรวจสภาพอากาศ
และสิง่แวดล้อมของสถานีดาวเทยีมท้ังสองแห่ง เพ่ือให้
แน่ใจว่าเครือ่งมอืและอปุกรณ์ต่างๆ ไม่ได้ส่งสญัญาณ
ทีก่่อให้เกิดมลพิษต่อสิง่แวดล้อม บคุคลากรและชมุชน
โดยรอบบริษัทเป็นประจ�าทุกปี

นอกจากนี้ ในปี 2559 บริษัทได้จัดท�ารายงานการพัฒนา 
อย่างย่ังยืน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือเสริมสร้าง
สังคมท่ีย่ังยืนท้ังในด้านสินค้า บริการ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี
รายละเอยีดเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบรษิทัท่ี www.thaicom.net

5. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

คณะกรรมการเล็งเห็นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรท่ีส�าคัญ 
ของบริษัท จึงมีนโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน 
และมีกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ  
โดยส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมความรู้ทั้งเฉพาะทางและทั่วไป 
เป็นประจ�าอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการท�างาน   
ส่งเสริมให้พนักงานรักการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ รวมถึงให ้
ความส�าคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม และ 
เป็นธรรม 

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทนและ
สวัสดิการอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการด�าเนินงาน 
ของบริษัทท้ังในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงยังจัดให้มี
สวัสดิการต่างๆ อาทิเช่น กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็น
สวัสดิการระยะยาวให้แก่พนักงาน รวมถึงมีการตรวจสุขภาพ
ประจ�าปี เป็นต้น และเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการท�างานที่ดี 
บริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการ
ท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
อยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงาน 
อย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
นโยบายด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดท�านโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างานขึ้น ตามแนวทางดังนี้

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการักษาสภาพแวดล้อม
ในการท�างานเป็นหน้าท่ีของพนักงานทุกคนและทุกระดับ  
ในการร่วมมือกันปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทั้ง 
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน

• ด�าเนินการด ้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สภาพแวดล้อมในการท�างาน ให้สอดคล้องกับข้อกฎหมาย  
ข้อบงัคับ ตลอดจนข้อก�าหนดอืน่ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัท 

• ก�าหนดให้มีระเบียบปฏิบัติและแผนด�าเนินการด้าน 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�างาน ตลอดจนมีการทบทวน ประเมิน และติดตามผล 
อย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ พร้อมท้ังก�าหนดให้มีมาตรการ
ป้องกันและควบคมุความเสีย่งทีอ่าจก่อให้เกิดความสญูเสยี 
อันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือความเจ็บป่วย
จากการปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดอื่นๆ  
ที่อาจเกิดขึ้น

• ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรมิให ้
ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย 

• ประชาสัมพันธ์ สื่อสาร และเผยแพร่ข้อมูลด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
แก่บุคลากรของบริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้อง
กับการด�าเนินงานของบริษัทอย่างเหมาะสม

อีกทั้ง บริษัทได้จัดให้มีการร่วมมือกันในการดูแลสิ่งแวดล้อม 
ในสถานที่ท�างาน โดยการจัดเก็บกระดาษและสิ่งของเครื่องใช ้
ที่ไม่ได้ใช้ ในวันบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day) อย่างน้อย 
ปีละ 2 ครัง้ เพ่ือเป็นการสนบัสนนุกิจกรรม 5 ส การจดัให้มอีบรม
การซ้อมหนีไฟและระบบป้องกันภัย รวมทั้งส่งเสริมการท�างาน
เป็นทีม ปฏิบติัต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพ 
ต่อความเป็นปัจเจกชน ซึ่งรวมถึงโอกาสท่ีเท่าเทียมกัน  
การปกป้องความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ค่าตอบแทน ชั่วโมง
การท�างาน เสรีภาพในการสมาคม และสิทธิในการร่วมเจรจา 
ต่อรอง การไม่ใช้แรงงานบังคับ การไม่ใช้แรงงานเด็ก และข้อ
พึงปฏิบัติต่อพนักงานด้วยกัน เป็นต้น 

6. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสิทธิมนุษยชน

บริษัทสนับสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีการปฏิบัติ 
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม บนพ้ืนฐาน 
ของศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ โดยมีนโยบายตามแนวทาง 
การปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนท่ีประกาศใช้ในนานาประเทศ 
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ซึ่งรวมถึงปฏิญญาและอนุสัญญาต่างๆ ของสหประชาชาติ 
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีมาตรการชดเชยในกรณีท่ีมี 
ผูม้ส่ีวนได้เสยีทีไ่ด้รบัความเสยีหายจากการท่ีบรษิทัละเมดิสทิธิ 
ตามกฎหมายของผู้มีส่วนไดเ้สียไว้ในนโยบายการพฒันาอย่าง
ยั่งยืน และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้ 
ก�าหนดนโยบายการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน 
ดังนี้

• บริษัทสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแล 
มิให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการล่วง
ละเมดิสทิธิมนษุยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบงัคบัใช้แรงงาน 
(Forced Labor) ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labor) 
เป็นต้น

• บริษัทให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพ้ืนฐานของศักดิ์ศรีความ 
เป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถ่ินก�าเนิด เชื้อชาติ 
เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล

• ส่งเสรมิให้มกีารเฝ้าระวังการปฏิบตัติามข้อก�าหนดด้านสิทธิ
มนษุยชนภายในบรษิทั และส่งเสรมิให้บรษิทัย่อย ผูร่้วมทุน 
คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายปฏิบัติตามหลักการสิทธิ
มนุษยชนตามมาตรฐานสากล

• คุ ้มครองสิทธิของผู ้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหาย 
จากการละเมิดสิทธิอันเกิดจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัท  
โดยพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ไม ่ต�่ากว ่าอัตราที่
กฎหมายก�าหนด

อีกท้ัง บริษัทจะด�าเนินธุรกิจตามหลักการและเจตนารมณ์
ที่ประกาศในปฏิญญาสากลว ่าด ้วยสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติ (Universal Declaration of Human Rights)
ภายใต้ขอบเขตอ�านาจของบริษัท และจะไม่มีส่วนร่วมกับการ 
กระท�าใดๆ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป ็นไปตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยและหลักจรรยาบรรณของบริษัท  
โดยได้มีการเปิดเผยแนวปฏิบัติน้ีไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทท่ี 
www.thaicom.net หัวข้อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน > การก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี > หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของไทยคม > 
นโยบายด้านอื่นๆ

7. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งขัน

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้า
อย่างเสรี เป็นธรรม ไม่ผูกขาด และไม่ขัดต่อกฎหมายและ
จรยิธรรม โดยด�าเนนิธุรกิจภายใต้กรอบกตกิาของการแข่งขนัท่ีดี  

ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า รวมถึงไม่แสวงหา
ข้อมลูทีเ่ป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการทีไ่ม่สจุรติ  
ตามคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท

8. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อการต่อต้านการทุจริต

บรษิทัต่อต้านการทจุรติทกุรปูแบบ และถือปฏิบตัติามกฎหมาย
ท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริตในประเทศไทย  
รวมถึงบริษัทในกลุ่มท่ีด�าเนินธุรกิจในต่างประเทศ โดยบริษัท
ได้จดัท�านโยบายต่อต้านการทุจรติ พร้อมท้ังก�าหนดแนวปฏิบตัิ
เก่ียวกับการก�ากับดูแลเพ่ือป้องกันและติดตามความเสี่ยง 
จากการทุจริต ส�าหรับเป็นแนวปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานของบริษัททุกคน และมีการสนับสนุนกิจกรรม 
ที่ เป ็นการส ่งเสริมให ้พนักงานทุกคนของบริษัทปฏิบัต ิ
ตามนโยบายดังกล่าว 

นโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัทมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
แสดงออกถึงจุดยืนของบริษัทในการต ่อต ้านการทุจริต 
ทุกรูปแบบอย่างส้ินเชิง โดยก�าหนดเกณฑ์และแนวปฏิบัต ิ
เพ่ือป้องกันมิให้บริษัท และพนักงานฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้าน 
การทุจริต และก�าหนดขั้นตอนการสอบทานและก�ากับดูแล
ติดตาม เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายน้ี ตลอดจน 
สนับสนุนให้พนักงานเฝ้าระวัง และรายงานการพบเห็น 
การทุจริตผ่านช่องทางสื่อสารที่ปลอดภัย 

โดยการทุจริตหรือคอรร์รัปชั่น ตามนโยบายฉบับนี้ หมายถึง  
การใช้อ�านาจท่ีได้มาโดยหน้าที่ของตนกระท�าการ หรือ 
ไม่กระท�าการใดที่มิชอบ โดยการเรียก รับ ยอมจะรับ ให้ ขอให้ 
รับว่าจะให้ หรือกระท�าการใดๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าท่ี
ของหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน เพ่ือให้บุคคล 
และ/หรือ หน่วยงานดังกล่าวข้างต้นแสวงหาผลประโยชน ์
ส่วนตน และ/หรือ ของกลุ ่มบริษัทไทยคม เว้นแต่ กรณีที่
บทบัญญัติของกฎหมายขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี  
ได้ก�าหนดว่าสามารถกระท�าได้ 

ในปี 2559 บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น ดังนี้

• บริษัทมีการน�านโยบายไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดย 
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจ
สอบท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้าน 
การทุจริตเพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่
ตามกฎหมายและจริยธรรมท่ีก�าหนดไว้และปรับปรุงเป็น
ประจ�าสม�่าเสมออย่างต่อเนื่อง
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• คณะท�างานธรรมาภิบาลมีหน้าที่หลักในการน�านโยบาย
ฉบับน้ีไปปฏิบัติ และสื่อสารท�าความเข้าใจกับพนักงาน
ทุกระดับ รวมทั้งติดตามประสิทธิผลของนโยบายฉบับนี้ 
นอกจากน้ี ผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบท�าให้มั่นใจ
ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของของตนได้ตระหนักถึงและเข้าใจ
นโยบาย ตลอดจนได้รับการอบรมอย่างเพียงพอและ
สม�่าเสมอ

• บริษัทมีการวางแนวปฏิบัติเร่ืองระเบียบปฏิบัติอันเก่ียวกับ
การเบิกจ่ายเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริต  
โดยพนักงานจะต้องท�าการกรอกแบบฟอร์มผ่านระบบค�าขอ
ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

(1) การบริจาคเพ่ือการกุศล และ/หรือ การเป็นผู้ให้การ
สนับสนุน

(2) การสันทนาการ หรือการเลี้ยงรับรอง

(3) การรับหรือการให้ของขวัญ

ทัง้นี ้โดยต้องระบรุายละเอยีดต่างๆ อาท ิเช่น รายชือ่ผูร้บับรจิาค 
หรือผู้รับการสนับสนุน รายช่ือผู้เข้าร่วมสันทนาการ หรือผู้มี 
ส่วนร่วมของทัง้สองฝ่าย ชือ่ผูร้บัของขวัญ ความสมัพันธ์ทางธุรกิจ 
เป็นต้น เมือ่กรอกแบบฟอร์มผ่านระบบแล้วระบบจะจัดส่งข้อมลู
ให้ผูม้อี�านาจอนมุตัดิ�าเนนิการตามขัน้ตอนต่อไป ทัง้นี ้ในระบบ
ยังสามารถท่ีจะน�าข้อมูลมาสรุปเป็นรายงาน เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการติดตามผล และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย
ต่อต้านการทุจริต และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ
พิจารณารับทราบ 

• บริษัทก� าหนดให ้หน ่ วยงานก� า กับการปฏิบั ติ งาน  
(Compliance Office) มีหน้าที่ติดตามให้ผู้บริหารและ
พนักงานมีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน
การทุจริตในส่วนที่เก่ียวข้องกับงานท่ีตนรับผิดชอบเป็น
ประจ�าสม�่าเสมอ

• บรษิทัจดัให้มกีารอบรมและสือ่สารนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
ในการต่อต้านการทุจริตไปถึงผู ้บริหาร และพนักงาน 
อย่างสม�่าเสมอ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น และ
สามารถปฏิบัติตวัได้ถูกต้อง โดยเริม่จากการอบรมพนักงาน
เข้าใหม่ การอบรมพนักงานทีท่�างานในต่างประเทศ ตลอดจน 
มีช ่องทางในการสื่อสารผ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิคส์ 
ให้พนักงานทุกคนได้รับทราบโดยทั่วกัน 

• บริษัทมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต
คอร์รัปชั่น โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมิน
ความเสี่ยงด้านการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึนแยกออกจาก 
ความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ เป็นการเฉพาะ และน�าเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติเพ่ือบรรจุเข้ามา 

อยู่ในแผนงานบริหารความเส่ียงของบริษัท (รายละเอียด
โปรดดูหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง)

• บริษัทได ้ก�าหนดแนวปฏิบัติ เ ก่ียวกับการก�ากับดูแล 
เพ่ือป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต โดยมี 
หน่วยงานตรวจสอบภายในท�าหน้าท่ีในการประเมินระบบ 
การควบคมุภายใน และการบรหิารความเสีย่งให้มปีระสทิธิผล

• บริษัทได้ก�าหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแส 
การกระท�าผิดและการทุจริต เพ่ือก�าหนดช่องทางในการ 
รายงานและสนับสนุนให้พนักงานทุกคน ให้ข้อมูล รายงาน
เบาะแสการกระท�าผดิหรอืการทจุรติใดๆ ทีเ่กิดข้ึนในบรษิทั 
และเป็นการป้องปรามการกระท�าผิดและการทุจริต 
ที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร และช่วยให้สามารถตรวจพบ และ
ลดความเสยีหาย จากการกระท�าผดิหรอืการทุจรติ โดยเมือ่ 
พนักงานพบเห็นหรือมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการ 
กระท�าผิดหรือการทุจริตเกิดข้ึนเก่ียวข้องกับบริษัทหรือ
บริษัทในกลุ่ม ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ต้ังแต่
ระดบัผูจ้ดัการทราบโดยทันที ไม่ว่าด้วย วาจาหรอืลายลกัษณ์
อักษร หรือตามช่องทางที่ก�าหนดไว้ในนโยบาย โดยเมื่อ 
ผู ้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต่างๆ ได้รับแจ้งว่ามีการ 
กระท�าผดิหรอืการทุจรติเกิดข้ึน ต้องรายงานหน่วยงานตรวจ
สอบภายในของบริษัท (หรือของสายงานธุรกิจที่ตนเอง
สังกัด) ทันที

• บริษัทจะให้ความคุ้มครอง และห้ามพนักงานหรือผู้บริหาร
ของบริษัท เลิกจ้าง พักงาน ลงโทษทางวินัย หรือขู่ว่าจะ 
ด�าเนินการต่างๆ จากการท่ีพนักงานให้ข้อมูลเรื่องการ 
กระท�าผิดหรือการทุจริต และบริษัทอาจให้ความคุ้มครอง
เพ่ิมเติมเป็นพิเศษตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณา 
จากระดบัความร้ายแรงและความส�าคญัของเรือ่งทีร้่องเรยีน 

• ผู้ท่ีกระท�าผิดหรือทุจริต เป็นการกระท�าท่ีผิดจริยธรรมของ
บริษัท ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบ 
ท่ีบรษิทัก�าหนดไว้ และโทษตามกฎหมาย หากการกระท�านัน้ 
ผิดกฎหมาย

• บริษัทก�าหนดให้กรรมการและผู ้บริหารตามนิยามของ
ประกาศของส�านกังาน ก.ล.ต. รายงานการมส่ีวนได้เสยีตาม
ท่ีกฎหมายก�าหนด และขยายการรายงานไปยังพนักงาน
ทุกคนของบริษัทที่มีส่วนได้เสีย เพ่ือป้องกันการขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ที่จะน�าไปสู่การทุจริต

• บริษัทก�าหนดช่องทางรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส  
(Whistle Blowing) ไว้ในเว็บไซต์บรษิทัท่ี www.thaicom.net 
หัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืน > การก�ากับดูแลกิจการที่ดี >  
รับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน) 115



ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดนโยบายฉบับนี้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท 
ที ่www.thaicom.net หวัข้อ การพัฒนาอย่างย่ังยืน > การก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี > หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของไทยคม > 
การต่อต้านการทุจริต

นอกจากน้ี ในปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมลงนามในค�าประกาศ
เจตนารมณ์ “แนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 
การทุจริต” ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption : CAC) ซึง่ด�าเนินการโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เนื่องจากตระหนักถึง 
การด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 2557  
ได้พิจารณาและอนุมัติให้น�าส่งแบบประเมินตนเอง โดย 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานข้อมูลแล้ว 
เพ่ือเข้าร่วมในการตรวจรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตภายในไตรมาสที่ 
4 ของปี 2557 และเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 คณะกรรมการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
ได้มีมติให้บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วม 
โครงการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

9. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับ

บริษัทมีการก�าหนดนโยบายการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิ 
มนุษยชน ซึ่งก�าหนดให้กรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงาน  
ต้องด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ  
หรือกระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมายหรือ
ระเบียบข้อบังคับ ดังนี้

• พนักงานต้องท�าความเข้าใจกฎหมายที่เก่ียวข้องกับหน้าที่
และความรับผิดชอบของตนโดยตรงอย่างถ่ีถ้วน และ 
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยให้ขอค�าปรึกษา 
จากฝ่ายกฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางด้านกฎหมาย ห้ามปฏบิตัิ 
ไปตามความเข้าใจของตนเองโดยไม่มีค�าแนะน�า

• เมื่อพนักงานของบริษัทต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ 
พนักงานควรศกึษากฎหมายขนบธรรมเนยีม ประเพณี และ 
วัฒนธรรมของประเทศน้ันๆ ก่อนการด�าเนินการใดๆ ที่
เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพ่ือไม่ให้ขัดกับกฎหมาย 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ

10. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติในเรื่องกิจกรรม
ทางการเมือง

บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยให้กรรมการ  
ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนของกลุม่บรษิทัปฏิบตัติามนโยบาย
ต่อต้านการทุจริต ในส่วนของการช่วยเหลือทางการเมือง  
และคู่มือจรรยาบรรณ ดังนี้

• บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การ
สนับสนุน หรอืกระท�าการอนัเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมอืงใด 
พรรคการเมืองหนึ่ง หรือนักการเมืองคนใดคนหนึ่ง 

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการใช้ 
สิทธิและเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติ 
แห่งรัฐธรรมนูญ เช่น การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือการ
เป็นสมาชิกพรรคการเมือง แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็น 
พนกังาน หรอืน�าทรพัย์สนิ อปุกรณ์ เครือ่งมอืใดๆ ของบรษิทั
ไปใช้เพ่ือประโยชน์ในการด�าเนินการใดๆ ในทางการเมือง 
หากเข้าร่วมจะต้องพึงระมัดระวังการด�าเนินการใดๆ ที่อาจ
ท�าให้เกิดความเข้าใจว่า บรษิทัได้ให้การสนับสนนุ หรอืฝักใฝ่
ในพรรคการเมืองใดพรรคหน่ึง แต่อย่างไรก็ดี เฉพาะการ 
มีส่วนร่วมในเวลาส่วนตัว และค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลเท่านั้น

• พนักงานควรหลีกเลี่ยงการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง  
ทั้งที่ เป ็นตัวเงินหรือในรูปแบบอื่นแก่พรรคการเมือง  
นกัการเมอืง หรอืผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้ทางการเมอืง รวมถึง
การให้ยืมหรอืบรจิาคอปุกรณ์ การให้บรกิารด้านเทคโนโลยี 
โดยไม่คดิค่าบรกิาร รวมทัง้การสละเวลาท�างานของพนกังาน

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องลาออกและพ้นสภาพ 
จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทก่อน 
ตามล�าดับ หากประสงค์จะด�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงหรอื 
ลงสมคัรรบัเลอืกตัง้ในระดบัท้องถิน่หรอืระดบัประเทศ

11. นโยบายและแนวปฏิบตัใินการปฏบิตัใินเรือ่งความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการด�าเนินธุรกิจที่อาจจะท�า 
ให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจเป็นผลให้ขาดความ 
เป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ จึงได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัต ิ
ไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท ดังนี้

1.  การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่รับเงิน หรือประโยชน์
ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้า ของบริษัท หรือ
จากบุคคลใดอันเนื่องจากการท�างานในนามบริษัท
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กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ให้กู้ หรือยืมเงิน 
หรือเรี่ยไรเงิน สิ่งของจากลูกค้าหรือผู้ท�าธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่  
เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคาร หรือสถาบันการเงินในฐานะ 
ของลูกค้าของธนาคาร หรือสถาบันการเงินดังกล่าว

2.  การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัท

การท�าธุรกิจส่วนตัวใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ี และเวลาท�างานของบริษัท 
และห้ามประกอบธุรกิจ หรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอันเป็น 
การแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหาร  
หรือพนักงานดังกล่าวจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดย 
ทางอ้อมก็ตาม

3.  การทําธุรกิจใดๆ กับกลุ่มบริษัท

การท�าธุรกิจใดๆ กับกลุ่มบริษัท ท้ังในนามส่วนตัว ครอบครัว 
หรอืในนามนิตบิคุคลใดๆ ทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานนัน้  
มีส่วนได้เสียจะต้องเปิดเผยส่วนได้เสียต่อบริษัทก่อนเข้า 
ท�ารายการ

หากมีรายการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน  
ก็จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์รายการท่ีเก่ียวโยง 
ของตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. และบุคคลเหล่านั้นจะต้อง 
ไม่มีส่วนเก่ียวข้องในกระบวนการพิจารณาและตัดสินใจ 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

ผู้ท�ารายการในนามบริษัทมีหน้าท่ีต้องตรวจสอบความสัมพันธ์
ของคูค้่าว่าเก่ียวข้องกับกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานหรอืไม่ 
ก่อนท�ารายการเพ่ือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ  
ที่อาจเกิดขึ้นนอกจากนี้ ในกรณีท่ีมีการท�าสัญญากับคู ่ค้า  
บรษิทัยังมรีะบบบรหิารจดัการสญัญา (Contract Management 
System) เพื่อตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
บริษัทกับคู่ค้าอีกด้วย

ในปี 2559 บริษัทได้ก�าหนดให้พนักงานทุกคนต้องรายงาน 
การมส่ีวนได้เสยีของตนเอง ครอบครวั และนิตบิคุคลทีเ่กีย่วข้อง
เป็นครั้งแรกและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลระหว่างป ี
ในระบบ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี
ของกลุ่มบริษัท ท่ีส่งเสริมการท�าธุรกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัท
ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล และค�านึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัทเป็นส�าคัญ

4. การดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทภายนอกกลุ่มบริษัท

บรษิทัไม่มนีโยบายทีจ่ะส่งผูบ้รหิาร เข้าไปเป็นกรรมการในบรษิทั
อื่นนอกกลุ่มบริษัท ในกรณีท่ีผู้บริหารของบริษัทต้ังแต่ PG 13 
ขึ้นไปจะเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ต้องได้รับ 
การอนุมัติจากผู้มีอ�านาจของบริษัท

ทั้งนี้ การด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัติ 
ของกฎหมาย หรือข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ 
ของบริษัท และต้องไม่ใช้ต�าแหน่งงานในบริษัทไปใช้อ้างอิง 
เพ่ือส่งเสริมธุรกิจภายนอก ในการขออนุมัติให้เป็นไปตาม
อ�านาจอนุมัติ ดังนี้

ตําแหน่ง อนุมัติโดย

ผู้บริหารระดับตั้งแต่ PG 13 -15 คณะกรรมการบริหาร

ผู้บริหารระดับ UC ขึ้นไป คณะกรรมการบริษัท

5.  รับของขวัญ และการรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ 
ทั้งที่เป็นตัวเงิน และมิใช่ตัวเงินจากคู่ค้าหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท เว้นแต่ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม แต่ต้องมี 
มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท และจะต้องด�าเนินการตามนโยบาย
การต่อต้านการทุจริต 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับการเลี้ยงรับรอง
ทางธุรกิจได้ ภายในขอบเขตและมูลค่าที่สมเหตุสมผล และพึง 

หลีกเล่ียงการรับเล้ียงรับรองในลักษณะท่ีเกินกว่าเหตุความ
สมัพันธ์ปกตจิากบคุคลอืน่ทีเ่ก่ียวข้องกับบรษิทั หรอืจะเป็นคูค้่า 
ในอนาคต และมีแนวปฏิบัติเก่ียวกับของขวัญ สันทนาการ  
และค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรองตามนโยบายต่อต้านการทุจริต

6.  การเดินทางไปสัมมนา ดูงาน ทัศนศึกษา

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับเชิญไปดูงาน 
สัมมนา และทัศนศึกษา ทั้งนี้ เฉพาะเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจ 
และต้องผ่านการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาตามระเบียบบริษัท
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เท่าน้ัน โดยบริษัทจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดูงานสัมมนา 
ทัศนศึกษา ค่าเดินทางและที่พัก ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ทีเ่กีย่วข้องตามระเบียบของบรษิัท ทั้งนี ้ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานรับเงิน หรือประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้า

12. นโยบายและแนวปฏบิตัใินการปกป้องดแูลรกัษาทรพัย์สนิ
ของบริษัท 

คณะกรรมการส่งเสรมิและสนับสนุนให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนักงานทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแล 
รักษาการใช้ทรัพย์สินของกลุ ่มบริษัทเพ่ือประโยชน์สูงสุด 
ของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน 
ต้องควบคุมข้อมูลความลับอย่างเหมาะสม และต้องไม่สื่อสาร 
ข้อมูลอันมีสาระส�าคัญ และยังมิได้เปิดเผยสู ่สาธารณชน  
ซึ่งได้รับรู้มาจากหน้าที่งานไปยังหน่วยงานอื่นๆ และบุคคล
ภายนอกท่ีไม่สมควรต้องรับรู้ข้อมูลน้ัน และมีหน้าที่ต้องใช ้
ความพยายามอย่างดีท่ีสุดเพ่ือป้องกันไว้ซึ่งข ้อมูลท่ีเป็น 
ความลับดังกล่าว ท้ังนี้ รวมไปถึงการจัดเก็บเอกสารข้อมูล 
ที่เป็นความลับตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อทรัพย์สิน
ของบริษัทและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท ดังนี้

• พนักงานต้องดแูลรกัษาทรพัย์สนิของบรษิทัให้อยู่ในสภาพที ่
ใช้งานได้ดี สามารถใช้งานได้ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับอายุของทรัพย์สินนั้นๆ และปกป้องมิให้
ทรัพย์สินของบริษัทเกิดความเสียหายหรือสูญหาย 

• พนักงานต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทในการปฏิบัติงานอย่าง
ประหยัดและรู้คุณค่า เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท  
โดยตระหนักถึงการรักษาสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์
พลังงานควบคู่ไปด้วย 

• พนักงานต้องไม่ใช้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัท เพ่ือประโยชน์
ส่วนตัวหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

• กรณีที่เกิดความเสียหาย หรือสูญหายข้ึนกับทรัพย์สิน 
ของบริษัทท่ีมีพนักงานหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูแลรับผิด
ชอบ บุคคลน้ันต้องรับผิดชอบตามท่ีก�าหนดไว้ในระเบียบ 
ข้อบังคับหรือ นโยบายต่างๆ ของบริษัท 

• เมื่อพ้นจากสภาพการเป็นบุคลากรของบริษัท พนักงาน 
ต้องส่งมอบทรัพย์สินต่างๆ ของบริษัท รวมถึงข้อมูลท่ีใช ้
ในการปฏิบัติงาน ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ คืนให้บริษัท ไม่ว่า
จะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใด และห้ามบันทึก คัดลอก 
หรือส�าเนาข้อมูลเหล่าน้ัน เพ่ือน�าไปเผยแพร่หรือแสวงหา 
ผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

13. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติต ่อทรัพย ์สิน 
ทางปัญญา

คณะกรรมการได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัเิรือ่งทรพัย์สนิ
ทางปัญญาไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท โดยให้ความส�าคัญ
กับการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น และมี 
นโยบายหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิ

ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ได้แก่ ลิขสิทธ์ิต่างๆ สิทธิบัตร 
เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า เป็นสิ่งส�าคัญในการ
รกัษาความได้เปรยีบทางการแข่งขันของบรษิทั ดงัน้ัน กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ปกป้อง รักษา และพิทักษ์
สิทธิท่ีบริษัทมีต่อทรัพย์สินทางปัญญาท้ังหมด และใช้สิทธิ 
เหล่าน้ันอย่างรบัผิดชอบ และต้องเคารพสิทธิท่ีชอบด้วยกฎหมาย 
ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ก�าหนดนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา
ไว้ดังนี้

• บริษัทมีนโยบายในการปกป้องและเคารพสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาของบุคคลอื่น โดยจะไม่ละเมิดหรือสนับสนุน
การด�าเนินการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สิน 
ทางปัญญาของบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร  
อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า และ
สิทธิทางปัญญาอื่นๆ ทุกประเภท

• บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์ กระตุ้น 
การเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นอยู่เสมอ โดยจะไม่ท�าซ�้า  
ดัดแปลง คัดลอก ท�าส�าเนา เผยแพร่ หรือกระท�าการอื่นใด 
อนัเป็นการละเมดิสทิธิในทรพัย์สนิทางปัญญาของบคุคลอืน่

• บรษิทัจะมกีารตรวจสอบการใช้ข้อมลู เอกสาร สิง่ตพิีมพ์ต่างๆ 
รวมท้ังงานอนัมสิีทธิในทรพัย์สนิทางปัญญาใดๆ ด้วยความ 
ระมดัระวังว่าได้รบัอนญุาตการใช้จากผูม้สีทิธิอย่างถูกต้อง 
ตามกฎหมายก่อนที่จะมีการใช้งานน้ันๆ รวมถึงจะอ้างอิง
แหล่งที่มาของข้อมูล หรือชื่อเจ้าของงานอันมีสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา

• บริษัทจะสนับสนุนและมีส่วนร่วมให้พนักงานมีความรู้และ 
มีจิตส�านึกในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
ของบุคคลอื่นอย่างสม�่าเสมอ

• งานอันมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ที่ได้สร้างสรรค์ 
และ/หรือ พัฒนาขึ้นโดยพนักงานของบริษัท ไม่ว่าจะท�าขึ้น 
โดยหน้าที่ที่ต้องพึงปฏิบัติ และ/หรือ กระท�าตามค�าสั่ง 
ของบริษัท สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวให้ตกเป็น
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัททั้งสิ้น
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14. นโยบายและแนวปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายใน และ 
การซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท 

บริษัทได้จัดท�านโยบายและแนวปฏิบัติเ ร่ืองการซื้อขาย 
หลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพ่ือป้องกัน
การใช้ข้อมูลภายใน (Insider Information) ของกลุ่มบริษัทที่มี
สาระส�าคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์
ของตนเองหรือผู้อื่น ดังนี้

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อ
ห้ามในการซือ้ขายหลกัทรพัย์โดยใช้ข้อมลูภายในซึง่ก�าหนด
ไว้ใน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ. 2535

• ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายใน 
ซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ ่มบริษัทในช่วงเวลา 30 วัน 
ก่อนเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและประจ�าปี หรือช่วง
เวลาอื่นที่บริษัทจะก�าหนดเป็นคร้ังคราว เว้นแต่ตกอยู่ใน
สถานการณ์ทีจ่�าเป็น หรอืต้องปฏิบตัติามกฎหมาย หรอืตกอยู่ 
ภายใต้ค�าสั่งศาล

• หน่วยงาน Compliance จะประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขาย 
หลักทรัพย์ให้ทราบไว้เป็นการล่วงหน้า เพ่ือช่วยให้บุคคล 
ดังกล่าวได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งล่วงรู ้ข้อมูลภายใน 
ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของกลุ ่มบริษัทครั้งแรก  
โดยให้ส่งรายงานมายังเลขานุการบริษัท ดังนี้

(1) กรณีกรรมการและผู้บริหาร ให้รายงานภายใน 7 วัน
ท�าการนบัแต่วันทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ โดยใช้แบบรายงาน
ส่วนได้เสยีและข้อมลูประวตัขิองกรรมการและผูบ้รหิาร
(แบบ 89/14)

(2) กรณีบุคคลอื่นนอกจากกรรมการและผู ้บริหาร ให้
รายงานภายใน 7 วันท�าการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
เลขานกุารบรษิทั โดยใช้แบบรายงานการถือหลกัทรพัย์
ของกลุ่มบริษัท

• ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในรายงานมายัง
เลขานุการบริษัทภายใน 7 วันนับแต่วันที่ซื้อขายหลักทรัพย์

• กรรมการและผู้บรหิารมหีน้าท่ีต้องรายงานการถือหลกัทรพัย์
ของบริษัท ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
ของบริษัทต่อส�านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง 
พระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535

• เลขานุการบริษัทต้องจัดท�าส�าเนารายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ท่ีส ่งมายังเลขานุการบริษัทให้กับประธาน 
คณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
และประธานคณะกรรมการบริหาร ภายใน 7 วันท�าการ 
นับแต่วันท่ีได้รับรายงานและรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป

15. นโยบายและแนวปฏิบัติในการให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้
สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน

การให้ข้อมูลใดๆ เก่ียวกับบริษัท ต้องอยู่บนพ้ืนฐานข้อมูลที่
เป็นจริง ถูกต้องและปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง ตามคู่มือ
จรรยาบรรณของบริษัท โดยผู้ท่ีไม่มีหน้าที่เก่ียวข้องหรือไม่ได้
รับมอบหมาย ไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้สัมภาษณ์
ต่อส่ือมวลชนหรือต่อสาธารณชนใดๆ เก่ียวกับหรือพาดพิง 
กลุ่มบริษัทไม่ว่าในด้านใด อันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง 
และการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

ในปี 2559 บริษัทได้ก�าหนดแนวปฏิบัติการสื่อสารผ่าน 
สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการข้อมูล
ของพนักงานบนสื่อออนไลน์ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย

ในปี 2559 บริษัทได้จัดให้มีการให้มีการพบส่ือมวลชนและ
กิจกรรมส�าหรับผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

งานพบผู้ถือหุ้นและนักวิเคราะห์ จํานวนครั้ง/ปี

การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) 3

งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) 4

การนําเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Road Show) 2

การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมการดําเนินงานของบริษัท (Company Visit) 2
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16. นโยบายและแนวปฏบิตัเิรือ่งรายการระหว่างกันในกลุม่บรษัิท

คณะกรรมการจะพิจารณารายการระหว่างกันภายในกลุม่บรษิทั 
โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติ 
เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบรษิทัเป็นส�าคญั ตามคู่มอืจรรยาบรรณ
และนโยบายการท�ารายการเกี่ยวโยงกันของบริษัท ดังนี้

• การท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อย 
ต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ ์
ที่เกี่ยวข้อง

• ในการตกลงเข้าท�ารายการที่เ ก่ียวโยงกัน บริษัทและ 
บริษัทย ่อยต ้องกระท�าโดยถือเสมือนการตกลงเข ้า 
ท�ารายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เง่ือนไขการค้าท่ัวไป 
(Arm’s Length Basis) เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

• ในการตกลงเข้าท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันทีเ่ป็นรายการธุรกิจ
ปกติที่มีเงื่อนไขการค้าท่ัวไป หรือรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติที่มีเงื่อนไขการค้าท่ัวไปตามที่หน่วยงานก�ากับดูแล
ก�าหนด ซึ่งได้แก่ การให้บริการโฆษณา การให้บริการด้าน
คอมพิวเตอร์ การใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ การใช้บริการ
อนิเทอร์เนต็ เป็นต้น ให้ฝ่ายจดัการด�าเนนิการให้เป็นไปตาม
อ�านาจอนุมัติของบริษัท

• ห้ามกรรมการและผู ้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์เข้าร่วมพิจารณาการท�ารายการท่ี 
เก่ียวโยงกันซึ่งตนมีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็นผู ้อนุมัติ
รายการดังกล่าว 

17. นโยบายและแนวปฏบิตักิารรบัเรือ่งร้องเรยีนและเบาะแส
การกระทําผิดและการทจุรติ

คณะกรรมการได้อนุมัตินโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและ
เบาะแสการกระท�าผิดและการทุจริต เพ่ือให้พนักงานและผู้มี
ส่วนได้เสียทุกคนมีช่องทางในการรายงาน ให้ข้อมูล และแจ้ง
เบาะแสการกระท�าผิดหรือการทุจริตใดๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัท  
รวมถึงมมีาตรการคุม้ครองผูใ้ห้ข้อมลู ตลอดจนก�าหนดแนวทาง
การการสอบสวนที่โปร่งใสและเป็นธรรม

• ในกรณีท่ีเป็นพนักงาน สามารถท่ีจะรายงานต่อผู้บังคับ
บัญชา หรือผู้บริหารระดับสูง หรือหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือคณะกรรมการ 
ตรวจสอบแล้วแต่กรณี รวมถึงการรายงานผ่านระบบ  
Ethics Hotline ใน Intranet และระบบรับข้อร้องเรียนและ
แจ้งเบาะแสในหน้าเว็บไซต์ของบริษัท

• ในกรณีท่ีเป็นผู้มีส่วนได้เสียอื่น อาทิเช่น ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วน
ได้เสีย คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ สามารถที่จะรายงานผ่านระบบ
ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสในหน้าเว็บไซต์ 
ของบริษัทหรือ ส่งข้อมูลมายังเลขานุการบริษัท ตามข้อมูล
ท่ีได้เปิดเผยไว้ในส่วนช่องทางในการติดต่อคณะกรรมการ
บริษัท และเลขานุการบริษัท

นอกจากน้ี คณะกรรมการได้อนุมัติให้มีนโยบายการรับเรื่อง 
ร้องเรียนและเบาะแสการกระท�าผิดและการทุจริตของกลุ่มบริษัท 
ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) (Whistle Blowing Policy) ซึ่งนโยบาย 
ฉบับดังกล่าวได้ก�าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของพนักงาน  
ผู ้บริหาร และหน่วยงานตรวจสอบภายใน พร้อมท้ังวิธีการ 
ขั้นตอนต่างๆ ในการรายงานการกระท�าท่ีขัดต่อจรรยาบรรณ  
รวมถึงการด�าเนินการของบริษัท การรักษาความลับ และการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียน

กระบวนการในการจดัการเมือ่ได้รบัข้อร้องเรยีน

เมื่อบริษัทได้รับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระท�าผิดและการ
ทุจริตผ่านช่องทางต่างๆ แล้ว จะด�าเนินการประเมินและตรวจสอบ
ข้อมูลที่ได้รับในเบื้องต้น หากเรื่องดังกล่าวมีมูลข้อเท็จจริง บริษัท 
จะด�าเนินการสอบสวนตามนโยบายการสอบสวนเรื่องร้องเรียน 
และเบาะแสการกระท�าผิดและการทุจริต หลังจากการสอบสวน 
แล้วเสร็จ คณะกรรมการสอบสวนมีหน้าท่ีจัดท�ารายงานผลการ
สอบสวนเสนอต่อประธานกรรมการบรษิทั ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณาลงโทษต่อไป ท้ังนี ้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในจะเป็นผู้แจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณา 
ให้กับผู้ร้องเรียนทราบ

ช่องทางในการตดิต่อคณะกรรมการบรษัิท และเลขานุการบรษัิท

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางส�าหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถใช้ติดต่อ
สื่อสารในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ รวมถึง แจ้งเบาะแสในกรณี
ที่พบเห็น หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระท�าที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดีของเจ้าหน้าท่ีของบริษัท  
โดยสามารถแจ้งเบาะแสเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดส่งให้
กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนของบริษัท หรือติดต่อ
เลขานุการบริษัท ได้ที่

การรายงานการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

พนกังานทุกคนมหีน้าท่ีรบัผดิชอบรายงานการพบเห็นการกระท�าผดิ 
และการทุจริต หรือการกระท�าใดๆ ท่ีขัดต่อจรรยาบรรณ ซึ่งการ
รายงานหรือให้ข้อมูลจะต้องท�าด้วยเจตนาสุจริต โดยมีขั้นตอน 
และแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
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นอกจากน้ี ผู ้มีส่วนได้เสียภายนอกยังสามารถติดต่อโดยผ่าน 
ช่องทางอื่นๆ ได้แก่ เว็บไซต์บริษัท โทรศัพท์ หรือส่งอีเมล์แจ้ง 
หน่วยงานนกัลงทุนสมัพันธ์ที ่ir@thaicom.net และส�านกัเลขานุการ
บริษัท comsec@thaicom.net รวมถึงหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
เป็นต้น 

ในส่วนของผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กรน้ัน สามารถส่งรายงาน 
ผ่านทางระบบ Ethical Hotline ในระบบอินทราเน็ต (Intranet) 
ของบริษัท ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งผ่านไปยังหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ 
ภายใน และหัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล รวมถึงส�านัก
เลขานุการบริษัท

โดยในปี 2559 ท่ีผ่านมา บริษัทได้รับเรื่องร้องเรียนจากพนักงาน
ที่มีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสของผู ้กระท�าความผิดหรือการ 
มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจ�านวน 4 เรื่อง ซึ่งเรื่องทุกเรื่องได้มีการ
ด�าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยท้ัง 4 เร่ืองท่ีได้มีการสอบสวน
เสร็จสิ้นแล้วนั้นไม่มีเรื่องใดที่เข้าข่ายการทุจริตเกิดขึ้น

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให ้ความส�าคัญต ่อการเป ิดเผยข ้อมูลและข ่าวสาร 
ส�าคัญท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา  
โปร่งใส และทั่วถึง จึงได้ก�าหนดนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ  
(Market Disclosure Policy) ของบริษัทไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับของส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�านักงาน 
ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู ้มีส่วนได้เสียทุกรายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและ 
เท่าเทียมกัน ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน  
และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ 
ข้อมลูต่างๆ ผ่านส�านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaicom.net) เป็นต้น  
พร้อมทั้งได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) 
เพ่ือเป็นตัวแทนบริษัทในการท�าหน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ ์

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) 
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ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
และผู้ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ได้รับทราบข้อมูลของบริษัท ท้ังน้ี เพ่ือให้
มัน่ใจว่าบรษิทัได้ปฏิบตัติามกฎ ระเบยีบ และข้อบงัคบัของกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน 

ข้อมูลส�าคัญที่บริษัทมีนโยบายเปิดเผยต่อสาธารณชนนั้นเป็นการ 
ให้ข้อมลูอย่างสม�า่เสมอ โปร่งใส เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบตัิ
ของบริษัท รวมถึงกฎระเบียบของส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์  และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยทัง้ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ ดังเช่นข้อมูลต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลตามหน้าท่ีภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย ได้แก่ ผลการ
ด�าเนินงานรวมถึงค�าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
เอกสารประกอบการน�าเสนอข้อมลูแก่นักวิเคราะห์และนกัลงทุน 
เป็นต้น โดยบริษัทได้จัดประชุมแถลงข้อมูลและชี้แจงแนวทาง
และผลการด�าเนินงานเป็นประจ�าเป็นรายไตรมาส อย่างน้อย 
ปีละ 4 ครัง้ ให้แก่นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ โดยมผีูบ้รหิารร่วมประชมุ 
ชีแ้จง และเปิดโอกาสให้นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ ผูจ้ดัการกองทุน 
ตลอดจนผู้ที่สนใจ ได้ซักถามข้อมูลต่างๆ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถ
ติดต่อขอข้อมูลต่างๆ ได้จากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรือ
สามารถตรวจสอบข้อมลูได้ทีเ่วบ็ไซต์บรษิทัที ่www.thaicom.net 
หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์

2. บริษัทให้ความส�าคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อแสดงให้เห็น
ถึงสถานะทางการเงินและผลประกอบการที่แท้จริงของบริษัท  
โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และ
เพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 
ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ  
และคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีประสบการณ์ มีความรู้ความ
สามารถ ซึ่งงบการเงินดังกล่าวไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดง
ความคิดเห็นอย่างมีเง่ือนไข นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีรายงาน
ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดง
ควบคูกั่บรายงานของผูส้อบบญัชใีนรายงานประจ�าปี ตลอดจน
มีการจัดท�าค�าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) 
เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส

3. บริษัทเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นท่ีผู ้สอบบัญชี 
ให้บริการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) 
และรายงานประจ�าปี

4. บริษัทมีการเปิดเผยบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย จ�านวนครั้งของการประชุมและ
จ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมในปี 2559 รวมถึง 
การฝึกอบรมและการพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ของคณะกรรมการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี  
(แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี
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5. บริษัทเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
รวมท้ังรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี

6. บริษัทก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยรายงาน
การซื้อขายหลักทรัพย์/การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท 
ให้คณะกรรมการทราบทุกครั้ง

7. นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก�าหนดผ่านช่องทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทยังมีการ 
เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส�าคัญของบริษัททั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงมีการปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ ได้แก่

• วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท

• ลักษณะการประกอบธุรกิของบริษัท

• รายชื่อคณะกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู ้บริหาร 
ของบริษัท

• งบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะทางการเงินและผล 
การด�าเนินงานของบริษัท รวมถึงค�าอธิบายและวิเคราะห์ 
ของฝ่ายจดัการรายไตรมาส (MD&A) และรายการระหว่างกัน  
ทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า

• แสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจ�าปี (แบบ 56-2) ที่สามารถดาวน์โหลดได้

• โครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างองค์กร

• รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

• ข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

• หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารอื่นใดท่ีเก่ียวข้อง  
รวมทั้งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

• ข้อบังคับของบริษัทและหนังสือรับรองบริษัท

• นโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท จรรยาบรรณ 
ในการด�าเนินธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจริต นโยบาย
ด้านการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และนโบาย 
ด้านอื่นๆของบริษัท 

• ระบบควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง รวมถึง 
วิธีการจัดการความเสี่ยงของบริษัท

• กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย

• ข้อมูลติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

• ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดท่ีบริษัทน�าเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้
จัดการกองทุนหรือสื่อต่างๆ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)
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หมวดท่ี 5 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการ  
เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกราย
อย่างเป็นธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญในการเพ่ิมมูลค่าให้กับบริษัท
ในระยะยาวอย่างยั่งยืน 

1. โครงสร้างคณะกรรมการบรษัิท

1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

• คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู ้ทรงคุณวุฒิท่ีม ี
ความหลากหลาย (Board Diversity) ท้ังในด้านเพศ  
ทกัษะวิชาชพี ความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน รวมถึงความรู้  
ความสามารถ และประสบการณ์ในสาขาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
กับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท จ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน 
และมจี�านวนเหมาะสมกับขนาดของกิจการ ซึง่ประกอบ

บริษัทมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพ่ือ
เป็นตัวแทนบริษัทในการท�าหน้าท่ีสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ รวมถึงประชาชน
ท่ัวไปท่ีสนใจ และมีฝ่ายก�ากับการปฏิบัติงาน (Compliance  
Office) ท�าหน้าท่ีในการเปิดเผยข้อมูลแก่ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ 
เพ่ือให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย และ
ของหน่วยงานก�ากับดูแลอย่างครบถ้วน อาทิเช่น การน�าเสนอ 
ข้อมูลต่อนักลงทุนท้ังในประเทศและต่างประเทศ (Road Show) 
การจดักิจกรรมเย่ียมชมการด�าเนินงานของบรษิทั (Company Visit) 
การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) หรือ 
งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ในแต่ละ
ไตรมาส ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้สนใจ
สามารถติดต่อขอข้อมูลต่างๆ เพ่ิมเติม ได้ที่ ผู้อ�านวยการ ส�านัก 
การลงทุนสัมพันธ์ (นางสาวเมทินี อิสรจินดา) หมายเลขโทรศัพท์ 
02-596-5072-3 อีเมล์ metineei@thaicom.net หรือที่
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สัดส่วนกรรมการอิสระ สัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการ
40%

กรรมการอิสระ
60%

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
30%

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
70%

• บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของประธานกรรมการ (Chairman of the Board of  
Directors) และประธานคณะกรรมการบรหิาร (Chairman  
of the Executive Committee) โดยจะต้องเป็นผู้ท่ีม ี
ความรู ้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติ 
ที่เหมาะสม และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพ่ือให้มี 
การถ่วงดุลอ�านาจและโปร่งใส โดยแยกหน้าท่ีการ 
ก�ากับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน

• ประธานกรรมการบรษิทั (Chairman of the Board of 
Directors) เป็นกรรมการอสิระ รบัผดิชอบในฐานะผูน้�า
ของคณะกรรมการ ซึง่มหีน้าทีต่ดิตามดแูลการบรหิาร 
งานของคณะกรรมการบริหารให้บรรลุผลส�าเร็จตาม
แผนงานท่ีได้ก�าหนดไว้ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ใน
ฐานะเป็นประธานการประชมุคณะกรรมการและการ
ประชุมผู้ถือหุ้น

• ประธานคณะกรรมการบริหาร (Chairman of the  
Executive Committee) รับผิดชอบในฐานะผู้น�า 
ของคณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการดูแล 
ให ้คณะกรรมการบริหารสามารถปฏิบัติหน ้าท่ี 
ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย รวมถึง
พิจารณากลั่นกรองเร่ืองต่างๆ ก่อนน�าเสนอต่อ 

ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ พิจารณาอนุมัติ
ด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปกติของบริษัท

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) 
เป็นหัวหน้าของฝ่ายบริหาร รับผิดชอบต่อการบริหาร
จัดการงานของบริษัท เพ่ือให้บรรลุตามแผนที่วางไว้  
และรายงานผลการบริหารงานต่อคณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี โดยการ
ด�าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามอ�านาจหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

1.2 คุณสมบัติของกรรมการ

กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามท่ีก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด  
พ.ศ. 2535 รวมท้ังต้องไม่มลัีกษณะท่ีแสดงถึงการขาดความ
เหมาะสมท่ีได้รบัการไว้วางใจให้บรหิารกิจการทีม่หาชนเป็น 
ผู้ถอืหุ้น ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
นอกจากนีจ้ะพิจารณาถึงความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความเชี่ยวชาญในการบริหารงานของบุคคลดังกล่าว
ด้วย รวมถึงต้องเป็นผู้ท่ีมีความซื่อสัตย์ ระมัดระวัง สุจริต 
และมเีวลาอย่างเพียงพอท่ีจะอทุศิความรู ้ความสามารถเพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท

ด้วย ประธานกรรมการและกรรมการ โดยมีกรรมการ 
ท่ีเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหาร และปราศจาก
ความสมัพันธ์ทางธุรกิจหรอืความสมัพันธ์อืน่ใดอนัอาจมี
อิทธิพลต่อการใช้ดุลพินิจอย่างเป็นอิสระ บริษัทก�าหนด
ให้มจี�านวนกรรมการอสิระและกรรมการทีไ่ม่ใช่ผูบ้รหิาร
เป็นส่วนใหญ่ เพ่ือให้มกีารถ่วงดลุกัน โดยในจ�านวนคณะ
กรรมการบริษัททั้งหมดประกอบด้วยกรรมการอิสระ
อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการท้ังคณะและมี
จ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 

• ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 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 
ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 10 ท่าน โดยมี
กรรมการอิสระ  จ� านวน ท้ังสิ้ น  6  คน หรื อ  
คิดเป็นร้อยละ 60 ของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ โดย 
แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน 3 คน และ
ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน 7 คน
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1.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีก�าหนดโดย 
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และต้องสามารถดูแลผล
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิด 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนั้นยังต้องสามารถ 
เข้าร ่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็น 
อย่างเป็นอิสระได้

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.1 ของจ�านวนหุ้นท่ีมสีทิธิออกเสยีง
ทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ 
ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวข้องของกรรมการอสิระ
รายนั้นๆ ด้วย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน  
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือ
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล�าดบัเดยีวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอื 
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการ 
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้
รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ ทัง้น้ี ลกัษณะต้องห้าม 
ดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการ หรอืท่ีปรกึษาของส่วนราชการซึง่เป็นผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรอืโดยการ
จดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา  
คู ่สมรส พ่ีน้องและบุตร รวมท้ังคู ่สมรสของบุตรของ 
ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืบคุคล 
ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู ้บริหารหรือผู ้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบรษิทั บรษิทัใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง
การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ 
ผูท้ีม่คีวามสมัพันธ์ทางธุรกิจกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทั
ย่อย บรษิทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ
ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งต้ังเป็น
กรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท�า
รายการทางการค้าท่ีกระท�าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ
การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับ
สินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้าประกัน การให้
สินทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น 
ท�านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู ่สัญญา 
มีภาระหน้ีท่ีต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ต้ังแต่ ร้อยละ 
3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่  
20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ทั้งน้ี  
การค�านวณภาระหน้ีดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการ
ค�านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการ
ท�ารายการทีเ่ก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนีด้งักล่าวให้นับรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่าง 
1 ปี ก่อนวนัท่ีมคีวามสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบคุคลเดยีวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ�านาจ
ควบคุม หรือหุ ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซ่ึงม ี
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม  
ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท
สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระ

(6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวิชาชพีใดๆ ซึง่รวมถึง 
การให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี
จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้
บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทน
ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ
แข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ
ไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการ 
ที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
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เงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้น 
ที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันท่ีมี
นัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง
เป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะ
เป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ 
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการ
ด�าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคมุของบรษิทั โดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบขององค์คณะ 
(collective decision) ได้ 

บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลท่ีมี  หรือเคยมีความสัมพันธ ์ 
ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ (4) 
หรือ (6) เป็นกรรมการอิสระได้ หากคณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาอย่างระมัดระวัง และมีความเห็นว่าการแต่ง
ตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและ 
การให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และให้เปิดเผยข้อมูลต่อไป
น้ีในหนังสือนัดประชุมผู ้ถือหุ ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้ง 
กรรมการอิสระด้วย

ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการ 
ทางวิชาชีพท่ีท�าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด

ข. เหตุผลและความจ�าเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคล 
ดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให ้
มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

1.4 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

(1) คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา ท�าหน้าทีใ่นการ 
สรรหากรรมการ โดยพิจารณาจากการจัดท�า Board 
Skill Matrix เพื่อพิจารณาทักษะที่จ�าเป็นที่ยังขาดอยู่ใน 
คณะกรรมการ รวมถึงกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ 
ของบริษัท และน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 
และ/หรอื เสนอขออนมุตัต่ิอทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ แล้วแต่กรณี

(2) ในการพิจารณาเสนอแต่งตัง้กรรมการเดมิเป็นกรรมการ
ต่ออีกวาระ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
จะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงาน 

ประวัตกิารเข้าร่วมและการมส่ีวนร่วมในการประชุม และ
การสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

(3) ในการสรรหาบุคคลเพ่ือมาด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาใช้วิธีการดังน้ี 
ในการคัดเลือกรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

(3.1) เปิดโอกาสให้คณะกรรมการแต่ละท่านเสนอชื่อ

(3.2) ที่ปรึกษาภายนอก

(3.3) รายชือ่ทีป่รากฏอยู่ในรายชือ่กรรมการของส�านักงาน  
 ก.ล.ต. และท�าเนียบกรรมการของสมาคมส่งเสริม 
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย

(3.4) ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้รับ 
 การพิจารณามายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 
 สามัญผู้ถือหุ ้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ 
 วิธีการที่บริษัทได้ก�าหนดไว้

(4) การแต่งต้ังกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท 
และข้อก�าหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ จะต้อง 
มีความโปร่งใสและชัดเจน

1.5 วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ

(1) กรรมการมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี และ
สามารถได้รับเลือกเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ บริษัท 
ไม่ได้มีข้อห้ามการแต่งต้ังกรรมการท่ีพ้นจากต�าแหน่ง 
ตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ รวมทั้งไม่ม ี
ข้อห้ามเก่ียวกับเรือ่งอายุของกรรมการ แต่ค�านงึถึงความ
สามารถในการปฏิบัติหน้าที่

(2) วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการเป็นไปตาม 
ข้อบังคับของบริษัท ซึ่งในการประชุมสามัญประจ�าปี 
ทุกคราว กรรมการต้องพ้นจากต�าแหน่งจ�านวน 1 ใน 3 
ของจ�านวนกรรมการ โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในต�าแหน่ง
นานที่สุดน้ันเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง และกรรมการที่
พ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับเลือกต้ังเข้ามาด�ารงต�าแหน่ง
ต่อได้

(3) กรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจาก 
ออกตามวาระดังกล่าว ให้คณะกรรมการมีมติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการท่ีเหลือ
อยู่เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 เข้ามาเป็นกรรมการ
แทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่
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วาระของกรรมการจะเหลอือยู่ไม่ถึง 2 เดอืน บคุคลซึง่เข้า
เป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการ 
ได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

(4) กรรมการอิสระมีวาระการด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันได้ 
ไม่เกิน 3 วาระ หรอืไม่เกิน 9 ปี แล้วแต่ระยะเวลาใดจะนาน
กว่า แต่หากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความจ�าเป็น
ต้องขอให้กรรมการอิสระที่ด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันมา 
ครบ 3 วาระ หรือ 9 ปี ด�ารงต�าแหน่งต่อไป ก็ให้อ�านาจ
คณะกรรมการบริษัทขยายระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง
ของกรรมการอิสระออกไปได้อีก

1.6 การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กรรมการสามารถด�ารงต�าแหน ่งกรรมการในบริษัท 
จดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท แต่การเป็นกรรมการ 
ดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการ
ของบริษัท และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติในการจัดให้มี 
คณะกรรมการชุดย่อยจ�านวน 6 ชุด เพ่ือท�าหน้าที่ศึกษา 
กลัน่กรองงานและแบ่งเบาภาระหน้าท่ีของคณะกรรมการบรษิทั 
โดยให้มีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
ชุดย่อยอย่างชัดเจน ได้แก่

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

(2) คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน (Compensation  
 Committee)

(3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (Governance  
 and Nomination Committee)

(4) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

(5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management  
 Committee)

(6) คณะกรรมการการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable  
 Development Committee)

3. บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิท

คณะกรรมการมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถื้อหุ้นเกีย่วกับการด�าเนนิ
ธุรกิจของบรษิทั และการก�ากับดแูลให้การบรหิารจดัการ เป็นไป
ตามนโยบาย แนวทาง และเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์
สงูสดุแก่ผูถื้อหุ้น อยู่ในกรอบของการมจีรยิธรรมท่ีด ีและค�านงึถึง 
ผลประโยชน์ของผู้ส่วนได้เสีย ท้ังนี้ การด�าเนินงานต้องเป็นไป 

ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้เห็นสมควรก�าหนดขอบเขต อ�านาจหน้าท่ี 
ของคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

• ก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการด�าเนินงานของ
บริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ 
ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างต่อเน่ือง รวมถึงมีการทบทวน
เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของบริษัทในทุกๆ ปี

• ติดตามและดูแลให้มีการด�าเนินงานตามนโยบายและ
กลยุทธ์ที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยให้คณะกรรมการบริหารรายงานผลการด�าเนินงานตาม
กลยุทธ์อย่างสม�่าเสมอ

• พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระส�าคัญเก่ียวกับการด�าเนิน
ธรุกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น นโยบายและแผนธุรกจิ 
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อ�านาจการบริหาร การได้มาหรือ
จ�าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิ และรายการอืน่ใดทีก่ฎหมายก�าหนด 
ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัท
ย่อยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์สูงสุด 
ของบริษัทโดยจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน 
และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการ
ในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน  
และการตรวจสอบภายในให้มปีระสทิธิภาพ และประสทิธิผล 
การบริหารจัดการความเสี่ยง และการติดตามผล 

• ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และอนุมัติรายการท่ีเก่ียวข้อง  
และรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์

• ก�ากับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงาน และด�าเนินการตาม
หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และมีจริยธรรม รวมถึง 
มีการทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท  
และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ�า
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

• ให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะและราย
บุคคล อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

• คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอ�านาจช่วงให้บุคคลใด 
บุคคลหนึ่งมีอ�านาจในการด�าเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือหลายเรื่อง ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
เห็นสมควรก็ได้ โดยการมอบอ�านาจดังกล่าวไม่รวมถึงการ
มอบอ�านาจให้บุคคลน้ันๆ สามารถอนุมัติการท�ารายการ 
ที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย 
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หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อ
บังคับของบริษัท และตามท่ีส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ประกาศก�าหนด) ท�ากับบริษัท หรือบริษัทย่อย 
ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและ 
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

4. อํานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

• อนุมัตินโยบายต่างๆ ของบริษัท

• อนุมัติงบประมาณ แผนธุรกิจ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดการ 
ด�าเนินงานหลัก (KPI)

• อนุมัติการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ทั้งในส่วน
ของการจัดตั้งธุรกิจใหม่ การเปลี่ยนแปลงธุรกิจ การเพิ่มทุน  
การลดทุน และการแต่งตั้งกรรมการที่มีอ�านาจลงนาม 
ในบริษัทดังกล่าว

• อนุมตักิารแก้ไขหรือยกเลกิสญัญาทีจ่ะสง่ผลกระทบอย่างมี
สาระส�าคญัด้านการเงนิ เทคโนโลยี หรอืก่อให้เกิดความเส่ียง 
ต่อบริษัท

• อนุมัติการโอนสิทธ์หรือสละสิทธ์ิเรียกร้องกับบุคคลท่ีท�าให้
เกิดความเสียหายต่อบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือ
ทรัพย์สินของบริษัทย่อย

• อนุมัติการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี หรือการน�ามาตรฐาน
การบัญชีใหม่มาใช้ปฏิบัติ

• อนุมตักิารฟ้องร้องด�าเนนิคดทีีเ่กีย่วกับชือ่เสยีงและภาพลกัษณ์ 
ของบริษัท การเจรจานอกกระบวนการศาล หรือการแต่งตั้ง
อนุญาโตตุลาการ

• อนุมัติโครงสร้างองค์กร และงบประมาณก�าลังคนประจ�าปี

• อนมุตักิารปรบัค่าจ้างประจ�าปี การจ่ายโบนสั การปรบัต�าแหน่ง  
โครงสร้างเงินเดือนและการจ่ายค่าตอบแทน

• อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับการท�างาน

• อนุมัติการเปิดและปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงิน  
หรือธนาคาร

• อนุมัติวงเงินกู้ยืมเงิน เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขวงเงินสินเชื่อ  
และการใช้ประโยชน์จากเงินกู้ยืม ท้ังจากภายนอกและภายใน
กลุ่มบริษัท ในวงเงินส่วนที่เกินอ�านาจของคณะกรรมการ 
บริหาร

• อนุมัตินโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติ งานผ ่านการประชุมของ 
คณะกรรมการบริษัท โดยมีการด�าเนินการดังนี้

(1) การประชมุคณะกรรมการได้มกีารก�าหนดตารางการประชมุ 
อย่างเป็นทางการไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้
กรรมการแต่ละคนรับทราบตั้งแต่ต้นปี เพ่ือจัดสรรเวลาใน
การเข้าร่วมประชุม 

(2) คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการประชุมปีละ 6 ครั้ง  
การประชุมคณะกรรมการอาจจัดเพิ่มได้ตามความจ�าเป็น

(3) ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั กรรมการต้องมาประชมุ
ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเป็น
องค์ประชุม

(4) จ�านวนองค์ประชุมขั้นต�่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ
ในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า  
2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

(5) ในการประชุม ประธานกรรมการจะต้องจัดสรรเวลาให ้
อย่างเพียงพอท่ีฝ่ายบริหารจะเสนอเอกสาร และข้อมูล
เพ่ือการอภิปรายปัญหาส�าคัญ และเพียงพอส�าหรับคณะ
กรรมการท่ีจะอภปิรายในประเดน็ท่ีส�าคญั กรรมการทกุท่าน
มอีสิระในการแสดงความคดิเห็น และเสนอวาระการประชมุ

(6) เลขานกุารบรษิทัมหีน้าท่ีในการนดัหมาย จดัเตรยีมเอกสาร
ประกอบการประชุมให้เพียงพอ และจัดส่งล่วงหน้า พร้อม
หนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพ่ือ
ให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษามาก่อน รวมถึงจดบันทึก 
และจัดท�ารายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และ
เสนอให้ประธานกรรมการบริษัทสอบทานและส่งให้
กรรมการทุกท่านให้ความเห็น นอกจากน้ัน เลขานุการ
บริษัทจะเป็นผู้จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรอง
แล้ว รวมท้ังเอกสารประกอบประชุม และพร้อมที่จะให้
ตรวจสอบได้

(7) กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมเมื่อมีการ
พิจารณาวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย และคณะกรรมการบริหาร
ของบริษัทจะจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานเสนอให ้
คณะกรรมการทราบทุกเดือน

(8) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะประชุมระหว่างกันเองอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ืออภิปรายปัญหาต่าง ๆ  เก่ียวกับการจดัการ 
ท่ีอยู่ในความสนใจ และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
ทราบถึงผลการประชุมด้วย
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ทั้งนี้ จ�านวนครั้งที่เข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทได้แสดง
ไว้แล้วในหัวข้อ 1.1 คณะกรรมการบริษัท 

6. สํานักเลขานุการบริษัท

บรษิทัได้แต่งตัง้เลขานกุารบรษิทั ซึง่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์เพ่ือท�าหน้าท่ีจดัท�าและจดัเก็บ
รักษาเอกสาร รายงานการประชุม รวมทั้งรายงานการมีส่วนได้
เสียของกรรมการและผู้บริหาร และการอื่นใดที่เก่ียวข้อง โดย
เลขานุการบรษิทัยังเป็นผูท้�าหน้าทีใ่ห้ค�าแนะน�ากฎระเบยีบ และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทควรทราบ 
โดยเป็นไปตามบทบาทหน้าทีข่องเลขานกุารบรษิทัตามท่ีบรษิทั
ได้ก�าหนดไว้ นอกจากนั้น ยังเป็นผู้มีหน้าท่ีดูแล และจัดให้ม ี
การประชุมคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเลขานุการบริษัทจะต้อง
ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความรบัผดิชอบ ระมดัระวัง และซือ่สตัย์สจุรติ 
รวมท้ังต้องปฏิบัตใิห้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบงัคับ 
บรษิทั รวมท้ังประสานงานให้มกีารปฏิบตัติามมตคิณะกรรมการ 
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
เป็นขั้นตอนที่ส�าคัญตามแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และ
น�าไปสูก่ารพัฒนาตามแนวทางการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีจงึจดั 
ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ และกรรมการเป็นรายบุคคล 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชดุย่อยได้ใช้เป็นกรอบในการพิจารณาทบทวนการปฏบิตัหิน้าที่
ในประเดน็ต่างๆ ระหว่างปีทีผ่่านมาว่าได้มกีารก�ากับดแูลอย่าง
เพียงพอตามอ�านาจหน้าที่ที่ได้ก�าหนดไว้ในกฎบัตรหรือไม่  
โดยมีกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามอบหมายให้
ส�านักเลขานุการบริษัทเป็นตัวแทนจัดส่งแบบประเมิน
ตนเอง (Self-Assessment) ไปยังคณะกรรมการบรษิทัและ 
คณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือท�าการประเมินตนเอง ซึ่ง

แบบประเมินน้ีเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย และปรับปรุงเพ่ิมเติมตามค�าแนะน�าของ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เพ่ือให้สอดคล้อง
กับลกัษณะธุรกิจของบรษิทั ซึง่แบบประเมนิผลการปฏิบตังิาน
สามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ

ก. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการทั้งคณะ

ข. แบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชดุย่อย 
    แต่ละชุด

ค.แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
    โดยตนเองเป็นรายบุคคล

2. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู ้รวบรวมแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานท้ังหมด แล้วจะท�าการสรุปผลคะแนน พร้อม 
เปิดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมิน เพ่ือ 
น�าเสนอต่อคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหาพิจารณา

3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จะน�าเสนอผล 
การประเมินทั้งหมดต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา 
และน�าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการให้มีประสิทธภาพย่ิงข้ึน รวมทั้งพัฒนา
ศักยภาพของกรรมการรายบุคคลต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทก�าหนดให้มีการประเมินโดยมีที่ปรึกษา
ภายนอกมาช่วยในการก�าหนดแนวทาง และเสนอแนะประเดน็
ในการประเมิน อย่างน้อยทุกๆ 3 ปี เพื่อให้การประเมินเป็นไป
อย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ โดยในปี 2558 บริษัทได้ว่าจ้าง
บรษิทั AON Hewitt ซึง่เป็นบรษิทัท่ีปรกึษาภายนอก (Third Party) 
มาท�าการประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะเป็นครั้งแรก

ในปี 2559 เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานคณะกรรมการทั้งคณะและแบบประเมินผลการ
ปฏิบติังานโดยตนเองเป็นรายบคุคลให้แก่คณะกรรมการบรษิทั
และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เพ่ือท�าการประเมินผล 
การปฏิบัติงานประจ�าปี 2559 โดยมีหลักเกณฑ์และผลการ
ประเมินการปฏิบัติงาน ดังนี้

ประเภทของคณะกรรมการ และรูปแบบการประเมิน ผลการประเมิน

คณะกรรมการบริษัท

การประเมินทั้งคณะ

รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 7 หัวข้อ ได้แก่ (1) นโยบายของคณะกรรมการ (2) โครงสร้าง
และคุณสมบัติของคณะกรรมการ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (4) การประชุม 
คณะกรรมการ (5) การท�าหน้าที่ของกรรมการ (6) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (7) การพัฒนาตนเองของกรรมการและ 
การพัฒนาผู้บริหาร 

3.76 / 4.00
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ประเภทของคณะกรรมการ และรูปแบบการประเมิน ผลการประเมิน

คณะกรรมการบริษัท

การประเมินตนเองรายบุคคล

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

3.82 / 4.00

คณะกรรมการตรวจสอบ

การประเมินทั้งคณะ

รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ (1) การท�าหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ  
(2) การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย (2.1) การสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทาง 
การเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ (2.2) การสอบทานด้านการควบคุมภายใน และความเป็นอิสระของหน่วยงาน 
ตรวจสอบภายใน (2.3) การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท (2.4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็น
อิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท (2.5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ (2.6) จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท

2.93 / 3.00

การประเมินตนเองรายบุคคล

รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย  
(1.1) กรรมการมีคุณสมบัติ ความรู ้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท (1.2) กรรมการมีคุณสมบัติ 
ความรู้ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับมอบหมาย (2) การประชุมของคณะกรรมการ ประกอบด้วย  
(2.1) กรรมการได้ศกึษาเอกสารและข้อมลูก่อนการประชมุ (2.2) ระหว่างการประชมุ กรรมการได้ให้ความเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อท่ีประชุมอย่างเหมาะสม (2.3) กรรมการได้งดเว้นการเข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสีย  
(2.4) ประธานกรรมการหรอืบคุคลท่ีด�าเนินการเป็นประธานในทีป่ระชมุ ได้ก�ากับให้การประชมุด�าเนินไปอย่างมปีระสทิธิภาพ 
และ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย (3.1) ได้ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามท่ี
กฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎบัตร (Charter) ได้ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ (3.2) มีเวลาและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าท่ี
ให้กับบริษัท (3.3) ไม่แทรกแซงการท�างานของฝ่ายจัดการ (3.4) มีการควบคุมและติดตามการด�าเนินการของฝ่ายจัดการ 
อย่างเหมาะสม (3.5) พัฒนาและเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา

3.59 / 4.00

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

การประเมินทั้งคณะ

รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพร้อมของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน  
(2) การก�าหนดนโยบายและกระบวนการพิจารณา (3) การตดิตามและการประเมนิผล (4) การประชมุคณะกรรมการก�าหนด
ค่าตอบแทน (5) การท�าหน้าที่ของประธานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

2.94 / 3.00

การประเมินตนเองรายบุคคล

รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 10 หัวข้อ ได้แก่ (1) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (2) ความเข้าใจ 
ในบทบาทหน้าที่ของตนตามกฎบัตร (3) การก�าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน (4) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน  
(5) มีกระบวนการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม (6) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมินประธาน 
คณะกรรมการบริหาร (7) จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการพิจาณาหลักเกณฑ์การก�าหนดค่าตอบแทน โดยมีกระบวนการ
ในการพิจารณา (8) มีการจัดสรรเวลาในการพิจารณาแนวทางแก้ไขอย่างเพียงพอ (9) มีการเตรียมตัวก่อนการประชุม  
(10) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ 

4.37 / 5.00
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ประเภทของคณะกรรมการ และรูปแบบการประเมิน ผลการประเมิน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

การประเมินทั้งคณะ

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

2.93 / 5.00

การประเมินตนเองรายบุคคล

รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 9 หัวข้อ ได้แก่ (1) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (2) ความเข้าใจ 
ในบทบาทหน้าที่ของตนตามกฎบัตร (3) การก�าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน (4) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน  
(5) มีกระบวนการพิจารณาในการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ (6) มีการพิจารณาทบทวนนโยบายการ
ก�ากับดูแลกิจการ รวมถึงนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ (7) จัดสรรเวลาในการพิจารณาหลักเกณฑ์ของนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการอย่างเหมาะสมเพียงพอ (8) มีการเตรียมตัวก่อนการประชุมทุกครั้ง (9) กรรมการสามารถแสดง 
ความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

4.59 / 5.00

คณะกรรมการบริหาร

การประเมินทั้งคณะ

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

3.58 / 4.00

การประเมินตนเองรายบุคคล

รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 14 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพึงพอใจในเรื่องผลการด�าเนินงานโดยรวม (2) ความ
พึงพอใจในเรื่องการด�าเนินการแก้ไขปัญหา (3) ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนตามกฎบัตร (4) ความเข้าใจในกลยุทธ์
ของบริษัท (5) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน (6) การก�าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน (7) มีกระบวนการท่ีเหมาะสมใน
การประเมินผลงาน (8) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องนโยบายและทิศทางขององค์กรอย่างเพียงพอและเหมาะสม  
(9) จดัสรรเวลาในการพิจารณาในเรือ่งผลการด�าเนนิการของบรษิทัเพียงพอและเหมาะสม (10) จดัสรรเวลาในการพิจารณา
ในเรื่องแนวทางการแก้ไขการด�าเนินงาน หากไม่เป็นไปตามก�าหนดอย่างเพียงพอและเหมาะสม (11) กรรมการมีการ 
เตรียมตัวก่อนการประชุมทุกครั้ง (12) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ (13) กรรมการสามารถแสดง 
ความคดิเหน็อย่างปราศจากอคต ิ(14) ประธานเปิดโอกาสและสนบัสนนุให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเหน็อย่างเป็นอสิระ

3.64 / 4.00

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประเมินทั้งคณะ

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

3.10 / 4.00

การประเมินตนเองรายบุคคล

รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 14 หัวข ้อ ได้แก่ (1) ความพึงพอใจในเรื่องผลการด�าเนินงาน  
(2) ความพึงพอใจในเรื่องการด�าเนินการแก้ไขปัญหา (3) ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ตามที่ก�าหนดในกฎบัตร  
(4) ความเข้าใจในนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของบริษัท (5) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน (6) การก�าหนด 
บทบาทหน้าท่ีอย่างชัดเจน (7) มีกระบวนการท่ีเหมาะสมในการประเมินผลงาน (8) จัดสรรเวลาในการพิจารณาใน
เร่ืองการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเพียงพอและเหมาะสม (9) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องการบริหาร 
ความเสี่ยง มาตรการบรรเทาความเสี่ยงที่ส�าคัญอย่างเพียงพอและเหมาะสม (10) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่อง
แนวทางการแก้ไขการด�าเนินงาน หากไม่เป็นไปตามก�าหนดอย่างเพียงพอและเหมาะสม (11) กรรมการมีการเตรียม
ตัวก่อนการประชุมทุกครั้ง (12) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ (13) กรรมการสามารถแสดง 
ความคิดเห็นอย่างปราศจากอคติ (14) ประธานเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็น 
อย่างเป็นอิสระ

4.17 / 5.00
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คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การประเมินทั้งคณะ

รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ (1) ด้านความพร้อมของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(2) ด้านการก�าหนดกลยุทธ์ (3) ด้านการบริหารความเสี่ยง (4) ด้านกรอบการด�าเนินงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน (5) ด้าน
การประชุมคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (6) ด้านการท�าหน้าที่ของประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2.76 / 3.00

การประเมินตนเองรายบุคคล

รปูแบบหลกัเกณฑ์การประเมนิแบ่งออกเป็น 14 หวัข้อ ได้แก่ (1) ความพึงพอใจในเรือ่งผลการด�าเนินงาน (2) ความพึงพอใจ 
ในเรื่องการด�าเนินการแก้ไขปัญหา (3) ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนตามกฎบัตร (4) ความเข้าใจในกลยุทธ์
การพัฒนาอย่างย่ังยืนของบริษัท (5) ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกันของคณะกรรมการ (6) การก�าหนดบทบาทหน้าที่ 
อย่างชัดเจน (7) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมินผลงาน (8) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องนโยบาย 
และทิศทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนขององค์กรอย่างเพียงพอและเหมาะสม (9) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องการ 
จัดท�ารายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน และผลการด�าเนินการพัฒนาอย่างย่ังยืนอ่ืนๆ ของบริษัทเพียงพอและเหมาะสม 
(10) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องแนวทางการแก้ไขการด�าเนินงาน หากไม่เป็นไปตามก�าหนดอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม (11) กรรมการมีการเตรียมตัวก่อนการประชุมทุกครั้ง (12) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็น
อิสระ (13) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างปราศจากอคติ (14) ประธานเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการ 
ทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

4.22 / 5.00

ประเภทของคณะกรรมการ และรูปแบบการประเมิน ผลการประเมิน

8. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร

บริษัทได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ไว้อย่างชดัเจน ในระดบัทีเ่หมาะสมกับหน้าท่ีและความรบัผดิชอบ  
รวมถึงสอดคล้องกับค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรม
เดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว โดยพิจารณา
เปรยีบเทยีบกบัผลการส�ารวจค่าตอบแทนทีจ่ดัท�าขึน้โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและท�าการปรับปรุงเมื่อ
มีการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังจัดให้มีค่าตอบแทนเพ่ิมเติม
เมื่อกรรมการต้องรับภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบใน 
คณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่
มีคุณภาพไว้ 

(1) กรรมการบรษิทัทีเ่ป็นพนกังาน หรอืผูบ้รหิารของบรษิทั หรอื
ของผูถ้อืหุน้ จะไม่มสีทิธิได้รบัค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ 
หรือกรรมการชุดย่อย

(2) ค่าตอบแทนของผู้บริหาร ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส 
กองทนุส�ารองเลีย้งชพี และผลตอบแทนอืน่ๆ ซึง่ค่าตอบแทน
ดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงานของบริษัท และ 
ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นเกณฑ์

(3) ค่าตอบแทนทีไ่ม่ใช่ตวัเงนิ บรษิทัมโีครงการจดัสรรใบส�าคญั
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ ้นสามัญต่อกรรมการและผู ้บริหาร 
ของบริษัท ซึ่งเป็นนโยบายค่าตอบแทนแบบระยะยาว  
แต่ละโครงการมีอายุ 5 ปี เพ่ือเป็นแรงจูงใจและตอบแทน
การปฏิบัติงาน

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารได้เปิดเผยไว้
แล้วในข้อ 1.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

9. การปฐมนเิทศและการพฒันาความรูส้าํหรบักรรมการ และ
ผู้บรหิาร

บริษัทได ้จัดท�าคู ่มือส�าหรับกรรมการ ซึ่ งประกอบด้วย  
ข้อมูลบริษัท ข้อบังคับบริษัท นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 
นโยบายต่อต้านการทุจริต และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับ 
การปฏบิติัหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการ เพ่ือช่วยให้ 
กรรมการสามารถท�าหน้าท่ี และก�ากับดูแลกิจการของบริษัท
อย่างมีประสิทธิภาพ

ส�าหรบักรรมการและผูบ้รหิารทีไ่ด้รบัต�าแหน่งใหม่ บรษิทัได้จดั
ให้มีการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างเพียงพอ นอกจากนี้บริษัท 
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กรรมการ/ผู้บริหาร หลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา

1. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
    (กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)

• CG Forum 3/2559 “ทุจริตในองค์กร ภัยมืดท่ีป้องกัน
และควบคุมได้”

2. นางชรินทร วงศ์ภูธร
    (กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน)

• BMD: Boards that Make a Difference รุ่นที่ 3/2559
• IOD: รายงานผลส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการประจ�า

ปี 2559 

3. ศาสตราจารย์ส�าเรียง เมฆเกรียงไกร
    (กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน และกรรมการ 
    บรรษัทภิบาลและสรรหา)

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

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
(กรรมการ กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ
กรรมการบริหาร)

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

6. นางภัทรียา เบญจพลชัย
     (กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา และกรรมการตรวจสอบ)

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

7. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ
    (กรรมการบริหาร)

• CG Forum 3/2559 “ทุจริตในองค์กร ภัยมืดท่ีป้องกัน
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. การประเมินผลการปฏบิตังิานของประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร 
(Chief Executive Officer)

บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนเป็น 
ผู้ด�าเนินการ จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน 
เจ้าหน้าทีบ่รหิารเป็นประจ�าทุกปี โดยใช้บรรทัดฐานทีไ่ด้ตกลงกัน 
ไว้ล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งผลปฏิบัติงาน
ทางการเงิน และผลงานเก่ียวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ส�าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ได้มีการก�าหนดเกณฑ์การประเมินไว้เป็น 7 ส่วน คือ

1. การประเมินด้านภาวะผู้น�า

2. การประเมินด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน

3. การประเมินด้านทักษะและทัศนคติ

4. การประเมนิด้านความส�าเรจ็ของงานทีส่�าคญัตามเป้าหมาย
ในระยะเวลามากกว่า 12 เดือน ที่ผ่านมา

5. การประเมินด้านการตัดสินใจท่ีส�าคัญในรอบระยะเวลา  
12 เดือน ที่ผ่านมา

6. การประเมินด้านความเตรียมพร้อมส�าหรับความท้าทาย 
ที่ส�าคัญในอนาคต

7. การประเมินด้านอื่นๆ

ทัง้น้ี ผลการประเมนิดงักล่าวจะน�าไปสูก่ารพิจารณาค่าตอบแทน 
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในแต่ละปี และจะน�าเสนอ 
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ยังสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการและผู้บริหารได้รับการ
อบรมและสัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงการอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

โดยระหว่างปี 2559 มีกรรมการและผู ้บริหารของบริษัท 
ได้เข้ารับการอบรมและร่วมสัมมนาในหลักสูตรกรรมการ 
และผู ้บริหารที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD  
เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้
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11. การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู ้บริหารระดับกรรมการ 
ผูอ้�านวยการ และรองกรรมการผูอ้�านวยการ เข้าร่วมการประชมุ
กับคณะกรรมการบรษิทั โดยเป็นผูน้�าเสนอวาระทีต่นรบัผดิชอบ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท
สามารถเข้าถึง ติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร และเลขานุการ
บริษัท รวมถึงได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู ้บริหาร 
ที่รับผิดชอบงานโดยตรง แต่การเข้าถึงและติดต่อสื่อสารนั้น
ต้องไม่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงต่อการด�าเนินธุรกิจปกติ 
ของบริษัท ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู ้ และ
ท�าความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัทไปพร้อมกัน

12. การสืบทอดตําแหน่งผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นและตระหนักถึงความส�าคัญ 
ในเรื่องทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก จึงได้ก�าหนดให้คณะ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีการจัดท�าแผนการ
สืบทอดต�าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับรองกรรมการ 
ผู้อ�านวยการขึ้นไป (EVP) ที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร (CEO) ของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนด รวมถึง
พิจารณาทบทวนแผนดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปีอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง

2.2 คณะกรรมการชดุย่อย

ตามโครงสร้างการด�าเนนิงานของบรษิทั  นอกจากจะมคีณะกรรมการ 
บริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังได้พิจารณาและอนุมัติในการ

จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยจ�านวน 6 ชุด คือ คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน  คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการการพัฒนาอย่างย่ังยืน ซึ่ง
คณะกรรมการแต่ละชุดน้ันมีบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  
ดงันี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย  
3 คน ซึ่งทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยอย่างน้อย 1 คน  
ต้องมีความรู ้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน 
อย่างเพียงพอท่ีจะสามารถท�าหน้าท่ีในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทนุ  และให้คณะกรรมการบรษิทัเลอืกและแต่งตัง้กรรมการ
ตรวจสอบคนหน่ึงเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยมีหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี
กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับ 
การแต่งต้ังใหม่อีกได้ แต่ต้องไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่
คณะกรรมการบริษัทจะเห็นเป็นอย่างอื่น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 4 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง

1. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี (1) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นางชรินทร วงศ์ภูธร (1) กรรมการตรวจสอบ

3. ศาสตราจารย์ส�าเรียง เมฆเกรียงไกร กรรมการตรวจสอบ

4. นางภัทรียา เบญจพลชัย (1) (2) กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ

(1) ศาสตราจารย์หิรญั รดศีร ีนางชรินทร วงศ์ภูธร และนางภัทรียา เบญจพลชัย เป็นผูม้คีวามรู ้และประสบการณ์เพียงพอในการท�าหน้าทีส่อบทานความน่าเชือ่ถือของงบการเงนิบรษิทั
(2) นางภัทรียา เบญจพลชัย ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการตรวจสอบเพ่ิมเติม โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 มีผลตั้งแต่ 
 วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
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คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 8 ครั้ง 
และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง
ของจ�านวนคณะกรรมการตรวจสอบทัง้หมดท่ีคณะกรรมการบรษิทั
แต่งตั้ง จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยในปี 2559 มีการประชุมจ�านวน
ทั้งสิ้น 13 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์
อักษรเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีการสอบทานและปรับปรุง
เป็นประจ�าทุกปี ดังนี้

• สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องและเพียงพอ

• สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (System of 
Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
ที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ
งานตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐาน
สากล พิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร และ
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจน
ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ความดีความชอบ  
และการเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือ 
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวการตรวจสอบภายใน

• สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้กับ
หน่วยงานเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ให้ดียิ่งขึ้น

• สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย ์  ข ้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

• สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานรายงานทางการเงิน 
และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย

• พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างบุคคลที่มีความ 
เป็นอิสระเพ่ือท�าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชี และเสนอค่าตอบแทน 
ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญช ี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

• สอบทานความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ี และพิจารณานโยบาย
การรับบริการอื่นท่ีมิใช่การสอบบัญชีจากส�านักสอบบัญชี
เดยีวกัน รวมท้ังการประสานงานของผูส้อบบญัชแีละหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน

• พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรอืรายการท่ีอาจมคีวามขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�าหนดของ 
พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ทั้งนี้ เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

• พิจารณารายการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิทีม่นัียส�าคัญ
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติ 
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และพิจารณาการเปิดเผยข้อมลู
ของบริษัท ในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการ 
ท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการได้มาและ
จ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินให้มีความถูกต้องครบถ้วน 

• สอบทานให้บริษทัมรีะบบการบริหารความเสีย่ง (Risk Management)  
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

• จัดให้มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแสจากพนักงานในเรื่อง 
การทุจรติ หรอืรายการผดิปกติเก่ียวกบังบการเงนิ และสอบทาน
สรุปผลตรวจสอบทุจริตและก�าหนดมาตรการป้องกันภายใน
องค์กร

• ดูแลให้มีการพัฒนาระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดท�า 
งบการเงินให้ถูกต้องเชื่อถือได้

• จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว ้
ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นท่ีเชื่อถือได้ 
ของรายงานทางการเงินของบริษัท

2. ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
ของบริษัท และระบบการบริหารความเส่ียง รวมถึงการ
ป้องกันการเกิดโอกาสทุจริต

3. ความเห็นเ ก่ียวกับการปฏิบั ติตามกฎหมายว ่าด ้วย 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท

4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

5. ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์และการทุจริต

6. ความเห็นเกี่ยวกับช่องทางที่อาจท�าให้เกิดการทุจริต 

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)134



ตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับ
แต่วันท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี พฤติการณ์อันควรสงสัยท่ี
ต้องแจ้งดังกล่าว และวิธีการเพ่ือให้ได้ซึ่งข้อเท็จจริงเก่ียวกับ
พฤติการณ์นั้น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
ประกาศก�าหนด

• กรรมการตรวจสอบควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู ้
อย่างต่อเน่ือง และสม�่าเสมอในเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับการ 
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

• ปฏบิติังานอืน่ใดตามท่ีกฎหมายก�าหนด หรอืคณะกรรมการบรษิทั 
มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีอ�านาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน 
หรือพนักงานของบริษัทหารือหรือตอบค�าถามของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบและให้มอี�านาจว่าจ้างทีป่รกึษาหรอืบคุคลภายนอกตาม
ระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือค�าปรึกษาในกรณีจ�าเป็น

คณะกรรมการตรวจสอบปฏบิตังิานภายในขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละ
ความรบัผดิชอบตามค�าสัง่ของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการ
บรษิทัเป็นผู้รบัผดิชอบการด�าเนินงานของบรษิทัโดยตรงต่อผูถื้อหุ้น 
ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลทั่วไป

2. คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน (Compensation Committee)

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ
อย่างน้อย 3 คน และมีกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ โดย
ประธานคณะกรรมการต้องเป็นกรรมการอสิระและได้รบัแต่งตัง้ 
จากคณะกรรมการบริษัท ท้ังนี้ ให้เลขานุการคณะกรรมการ 
บริษัทท�าหน้าท่ีเป็นเลขานุการของคณะกรรมการก�าหนด 
ค่าตอบแทน เว้นแต่คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนจะมอบ
หมายเป็นอย่างอื่น

กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ  
3 ปี และกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากต�าแหน่ง 
ตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระ 
ติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่ามีความจ�าเป็น
ต้องขอให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
ประกอบด้วยคณะกรรมการจ�านวน 3 ท่าน โดยมีรายนาม 
ดังต่อไปนี้

7. จ�านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

8. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

9. รายการอืน่ท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ 
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย 
จากคณะกรรมการบริษัท

• รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ 
คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

• พิจารณาทบทวนขอบเขตอ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  
และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นประจ�าทุกปี

• ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ 
หรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระท�าดังต่อไปน้ี ซึ่งอาจ
มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการ 
ด�าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการของบริษัทเพ่ือด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน
เวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

1. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

2. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญใน
ระบบควบคุมภายใน

3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด�าเนินการให้มี
การปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหน่ึง กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามรีายการหรอืการกระท�า 
ตามวรรคหน่ึงต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า กรรมการ 
ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัท
ได้กระท�าความผิดตามท่ีกฎหมายระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริง
เก่ียวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัททราบ และเพ่ือด�าเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า 
และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบ
เบื้องต้นให้แก่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
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ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง

1. นางชรินทร วงศ์ภูธร ประธานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

2. ศาสตราจารย์ส�าเรียง เมฆเกรียงไกร กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

3. นายฟิลิป เชียง ชอง แทน (1) กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ

(1) นายฟิลิป เชียง ชอง แทน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน แทนนายสมประสงค์ บุญยะชัย ที่ลาออกจากต�าแหน่ง โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
 ครั้งที่ 6/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนต้องมีการประชุมอย่างน้อย 
ปีละ 2 ครัง้ ซึง่ต้องมกีรรมการมาประชมุเกินกว่าก่ึงหนึง่ของจ�านวน 
กรรมการท้ังหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง จึงจะเป็นองค์
ประชุม โดยในปี 2559 มีการประชุมจ�านวนทั้งสิ้น 6 คร้ัง และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตและอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนมีขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีเป็น
ลายลักษณ์อักษรเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการก�าหนด 
ค่าตอบแทน ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

• ก�าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม
เดียวกันและสมเหตุสมผล ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน  
เพ่ือจูงใจและรักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย  
และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้อยู่ต่อไป

• จัดท�าหลักเกณฑ์และนโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมัติตามแต่กรณี

• พิจารณาให้ความเห็นชอบการก�าหนดค่าตอบแทนรายป ี
ของกรรมการ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ  
และ/หรือ น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี

• พิจารณาสอบทานผลการด�าเนินงานของบรษิทัเพ่ือใช้ประกอบ
การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสประจ�าปีของบริษัทตามผล
การชี้วัดการปฏิบัติงานและพิจารณาโบนัส และการปรับเพ่ิม 
เงนิเดอืนประจ�าปีของผูบ้รหิารระดบัสงู (สงูกว่าระดบั 15 ขึน้ไป) 
และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

• พิจารณาสอบทานข้อเสนอของฝ่ายจัดการเร่ืองปรับนโยบาย
การจ่ายเงินโบนัสพิเศษ (Special Bonus) และน�าเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

• พิจารณาให้ความเห็นชอบแผน EV Bonus (Economic Value 
Bonus) และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการด�าเนินการตามแผน  
EV Bonus รวมท้ังให้ความเห็นชอบการจัดสรร EV Bonus 
ประจ�าปีให้กับผู้บริหารของบริษัท เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณา

• พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดแย้ง 
เก่ียวกับการด�าเนินการตามแผน EV Bonus และรายงานให้
คณะกรรมการทราบ

• พิจารณาและให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงาน
เพื่อก�าหนดเงินโบนัสประจ�าปี EV Bonus และการปรับขึ้นเงิน
เดอืนประจ�าปีให้แก่ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร (CEO) ของบรษิทั 
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

• พิจารณาทบทวนโครงสร้างเงนิเดอืนและแผนค่าตอบแทนอืน่ๆ  
ของผู้บริหารระดับสูง (สูงกว่าระดับ 15 ขึ้นไป) เพื่อน�าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

• พิจารณาเห็นชอบแผนเกษียณอายุก่อนก�าหนดของผู้บริหาร
ระดับสูง (สงูกว่าระดับ 15 ข้ึนไป) เพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ

• พิจารณาเห็นชอบเรือ่งการจ้างงานและค่าตอบแทนของผูบ้รหิาร 
ระดบัสงู (สงูกว่าระดบั 15 ข้ึนไป) ซึง่รวมถึงเรือ่งการจ้าง/แต่งตัง้ 
ปรบัล�าดบัขัน้ ปรบัเงนิพิเศษ และค่าตอบแทนพิเศษอืน่ๆ เพ่ือน�า
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

• หากมีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบส�าคัญแสดงสิทธิ 
ท่ีจะซือ้หุ้น) ให้แก่กรรมการและพนักงาน คณะกรรมการก�าหนด
ค่าตอบแทนควรพิจารณาให้เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปเพ่ือจูงใจ 
ให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือให้เกิดมูลค่าเพ่ิมให้
ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
ได้อย่างแท้จริง และต้องเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นด้วย นอกจากน้ี  
หากมกีรรมการ หรอืพนกังานรายใดจะได้รบัการจดัสรรหลกัทรพัย์ 
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เกินกว่าร้อยละ 5 ของจ�านวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรร  
คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนต้องพิจารณาความเหมาะสม 
และให้ความเห็นชอบ อย่างไรก็ตาม ต้องไม่มีกรรมการรายใด
ในคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน ที่จะได้รับจัดสรรหลัก
ทรพัย์เกินกว่าร้อยละ 5 ด้วย ถงึจะมสีทิธิในการให้ความเห็นชอบ

• คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการ
บรษิทั  และมหีน้าท่ีให้ค�าชีแ้จงตอบค�าถามเก่ียวกับค่าตอบแทน
ของกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น

• ว่าจ้างทีป่รกึษาหรอืบคุคลท่ีมคีวามเป็นอสิระ เพ่ือให้ความเหน็
หรือค�าแนะน�าตามความจ�าเป็น

• พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตร และ
เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพ่ือพิจารณาอนุมตัเิปลีย่นแปลง

• รายงานผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับ
ทราบเป็นประจ�า รวมทั้งประเด็นส�าคัญต่างๆ ที่คณะกรรมการ
บริษัทควรได้รับทราบ 

• รายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตรในปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือ
หุ้น เช่น ในรายงานประจ�าปี หรือตอบค�าถามในการประชุม
ผู้ถือหุ้น รวมถึงรายงานนโยบายด้านค่าตอบแทนกรรมการ 
หลักการ/เหตุผล และวัตถุประสงค์ของนโยบายโดยเปิดเผยไว ้
ในรายงานประจ�าปี

• ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจ�าทุกปี

• มีอ�านาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้อง 
ของบรษิทัมาให้ความเหน็ เข้าร่วมประชมุ หรอืให้ข้อมลูทีเ่ก่ียวข้อง

• ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (Governance  
and Nomination Committee)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประกอบด้วยกรรมการ
อย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 โดยให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งประธานคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหา และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
ท�าหน้าท่ีเป็นเลขานุการของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา เว้นแต่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะมอบ
หมายเป็นอย่างอื่น

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการด�ารงต�าแหน่ง
คราวละ 3 ปี และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่งพ้นจาก
ต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ไม่เกิน 3 
วาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นว่ามีความจ�าเป็น
ต้องขอให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไป 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน โดยมีรายนาม
ดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง

1. นางภัทรียา เบญจพลชัย (1) ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

2. ศาสตราจารย์ส�าเรียง เมฆเกรียงไกร กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

3. นายฟิลิป เชียง ชอง แทน (2) กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

หมายเหตุ
(1) นางภทัรยีา เบญจพลชยั ได้รบัแต่งตัง้เป็นประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา แทนนางชรินทร วงศ์ภูธร ท่ีลาออกจากต�าแหน่ง โดยมติทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั  
 ครั้งที่ 6/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
(2) นายฟิลิป เชียง ชอง แทน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา แทนนายสมประสงค์ บุญยะชัย ที่ลาออกจากต�าแหน่ง โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
 ครั้งที่ 6/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหาต้องมกีารประชมุอย่างน้อย
ปีละ 2 ครัง้ โดยต้องมกีรรมการมาประชมุเกินกว่าก่ึงหนึง่ของจ�านวน
กรรมการท้ังหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง จึงจะเป็นองค์
ประชุม ในปี 2559 มีการประชุมจ�านวนทั้งสิ้น 3 ครั้ง และรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตและอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
และสรรหา

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีขอบเขตอ�านาจหน้าที่
เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
ดังนี้ 
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ด้านการพิจารณาสรรหา

• ก�าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการ 
และกรรมการชุดย่อยของบริษัท

• พิจารณาสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบคุคลท่ีมคีณุสมบตัิ
เหมาะสมทีจ่ะมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาองค์
ประกอบของคณะกรรมการจากประสบการณ์ ทักษะ ความรู้  
ความช�านาญเฉพาะด้านอย่างน้อยด้านหนึง่ด้านใด ต้องเป็น 
ผู ้ท่ีพร้อมอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการบริษัท 
อย่างเต็มท่ี และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
รวมถึงต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ 
ของบริษัท นอกจากนี้  ในการสรรหาคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา อาจใช้บรกิารบรษิทั 
ทีป่รกึษาภายนอก (Professional Search Firm) และ/หรอื ใช้ 
ฐานข้อมูลจากท�าเนียบกรรมการ (IOD Chartered  
Director) เพ่ือน�ามาประกอบการพิจารณาตามทีเ่ห็นสมควร
เพื่อสรรหาบุคคลที่จะมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท ต่อ
คณะกรรมการบรษิทัพิจารณาและเสนอขออนมุตัแิต่งต้ังต่อ
ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ หรอืให้คณะกรรมการบรษิทัพิจารณาอนุมติั

• พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมท่ีจะด�ารงต�าแหน่งประธาน
คณะกรรมการบรหิารและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ในกรณี
ที่มีต�าแหน่งว่างลง และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อแต่งตั้งต่อไป

• พิจารณาเสนออนุมัติแต่งตั้งบุคคลท่ีจะด�ารงต�าแหน่งเป็น
กรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อ 
คณะกรรมการบริษัท

• พิจารณาเสนอชือ่บคุคลของบรษิทัท่ีจะไปด�ารงต�าแหน่งเป็น
กรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วม และบริษัท
ร่วมค้าของบริษัท

• คณะกรรมการสรรหาได้เปิดเผยนโยบายและรายละเอียด
ของกระบวนการสรรหาในรายงานประจ�าปี

ด้านบรรษัทภิบาล

• ก�าหนดนโยบายการปฏบิตัใิห้เป็นไปตามนโยบายการก�ากับ
ดแูลกิจการท่ีดขีองบรษิทั รวมท้ัง พิจารณาทบทวนนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัททุกๆ ปี พร้อมเสนอ 
ปรับปรุงแก้ไขนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

• จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ส่งเสริมให้กรรมการ 
ได้รบัการอบรมและพัฒนาความรูอ้ย่างต่อเน่ือง เพ่ือช่วยให้
กรรมการสามารถท�าหน้าที ่และก�ากับดูแลกิจการของบรษิทั
อย่างมีประสิทธิภาพ

• พิจารณาก�าหนดหลกัเกณฑ์ในการสบืทอดผูบ้รหิารระดับสงู  
ต้ังแต่ระดับหัวหน้าคณะผู้บรหิารด้านต่างๆ (UC) ทีร่ายงาน
ตรงต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) เพ่ือเสนอคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�าทุกปี อย่างน้อย
ปีละ1 ครั้ง

• จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปี ของ 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการแต่ละชุด (รวมทั้ง
ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ 
บรรษทัภิบาลและสรรหา) และกรรมการแต่ละคน ตลอดจน 
ท�าหน้าท่ีสอบทานผลการประเมินของคณะกรรมการ 
แต่ละชุด และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท

• จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร (CEO) เป็นประจ�าทุกปี และรายงานผลต่อคณะ
กรรมการบริษัท

• ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพ่ือให้ 
ความเห็น หรือค�าแนะน�าตามความจ�าเป็นตามระเบียบ 
ข้อบังคับของบริษัท

• พิจารณาทบทวน และประเมินความเพียงพอของกฎบัตรนี้  
และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
เปลี่ยนแปลง

• รายงานผลการปฏิบัติงานท่ีส�าคัญให้คณะกรรมการ 
บริษัทรับทราบเป็นประจ�า รวมท้ังประเด็นส�าคัญต่างๆ  
ที่คณะกรรมการบริษัทควรได้รับทราบ

• ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. คณะกรรมการบรหิาร (Executive Committee)

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน  
ทีม่ปีระสบการณ์และคณุสมบตัเิหมาะสม โดยให้คณะกรรมการ
บริษัทแต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริหาร และเลขานุการ
คณะกรรมการบรษิทัท�าหน้าทีเ่ป็นเลขานกุารของคณะกรรมการ
บรหิาร เว้นแต่คณะกรรมการบรหิารจะมอบหมายเป็นอย่างอืน่ 

กรรมการบริหารต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู ้ ความสามารถ  
มคีวามซือ่สัตย์ สุจรติ มจีรยิธรรมในการด�าเนินธุรกิจ และมเีวลา
เพียงพอท่ีจะอทุศิความรู ้ความสามารถ และปฏิบตัหิน้าท่ีให้แก่
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ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง

1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ 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 มีผลตั้งแต ่
 วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

บรษิทัได้ รวมถึงต้องมคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยบรษิทัมหาชนจ�ากัดและกฎหมายอืน่ทีเ่ก่ียวข้อง 
นอกจากน้ี กรรมการบรหิารไม่สามารถประกอบกิจการ เข้าเป็น
หุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นท่ีมีสภาพอย่าง
เดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะท�า

เพ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่
จะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย
กรรมการจ�านวน 6 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริหารต้องมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
โดยต้องมีกรรมการบริหารมาประชุมเกินกว่าก่ึงหนึ่งของจ�านวน
กรรมการบรหิารทีค่ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้ จงึจะเป็นองค์ประชมุ 
ในปี 2559 มกีารประชมุจ�านวนท้ังสิน้ 19 ครัง้ และรายงานต่อคณะ
กรรมการบริษัท 

ขอบเขตและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบรหิารมขีอบเขตอ�านาจหน้าทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร
เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท ดังนี้

• พิจารณาและน�าเสนอเป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ
ของบรษิทัต่อคณะกรรมการบรษิทั ก�ากับดแูลการด�าเนนิงาน 
ของบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และ
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท กฎหมาย กฎระเบียบ  
ข้อบงัคบัของบรษิทั และเงือ่นไขพันธะสญัญาทีผ่กูพันบรษิทั

• ก�าหนดแนวทางการด�าเนินการ การพัฒนา และการขยาย
ธุรกิจให้เป็นไปตามแนววิสยัทศัน์ พันธะกิจ กลยุทธ์ นโยบาย 
และมติของคณะกรรมการบริษัท

• ก�ากับและติดตามผลการด�าเนินงานและฐานะการเงิน 
ของบริษัท และรายงานผลการด�าเนินงาน พร้อมวิธีแก้ไข 
ถ้าผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมายให้กรรมการ
บริษัทรับทราบเป็นประจ�าทุกเดือน

• แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่

• พิจารณาและให้ความเหน็แก่คณะกรรมการบรษิทัเก่ียวกับ
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

• พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเก่ียวกับการลงทุน 
และจ�าหน่ายทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน
และการบรหิารเงนิ การบรหิารงานท่ัวไป และรายการอืน่ใด 
ท่ีเก่ียวกับธุรกิจของบริษัท ภายในขอบเขตอ�านาจท่ีได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

• แต่งต้ังผู้บริหารบริษัท เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีทุกต�าแหน่งตาม
อ�านาจบริหารบุคคล และกลั่นกรองแต่ตั้งผู้บริหารระดับสูง
(UC) ขึ้นไป เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการ

• พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นในกิจกรรมใดๆ ซึ่งคณะ
กรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดอื่นเป็น
ผู้ด�าเนินการไว้แล้ว

• พิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยง และระบบ 
การควบคุมภายในของบริษัท

• คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ�านาจช่วงให้ผู้บริหาร หรือ
บุคคลใดบุคคลหน่ึง มีอ�านาจในการด�าเนินการในเรื่องใด 
เรือ่งหนึง่หรอืหลายเรือ่งตามท่ีคณะกรรมการบรหิารพิจารณา
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เห็นสมควรได้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหาร 
และ/หรอื การมอบอ�านาจช่วงต้องไม่เป็นการอนมุตัริายการ
ที่ เ ก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วน 
ได้เสีย ตามท่ีก�าหนดในข้อบังคับของบริษัท และตามท่ี
ก�าหนดโดยคณะกรรมการบรษิทั และหน่วยงานก�ากับดแูล 

• ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพ่ือให้ 
ความเห็นหรือค�าแนะน�าตามความจ�าเป็น 

• มีอ�านาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้อง
ของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องตามที่จ�าเป็น

• รายงานผลการปฏบิตังิานทีส่�าคญัของคณะกรรมการบรหิาร 
ให้คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบเป็นประจ�าทกุเดอืน  ในวาระ 
การรายงานของประธานคณะกรรมการบริหาร

• ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และประเมิน
ความเพียงพอของกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารเป็น 

ประจ�าทุกปี โดยอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหา

• ด�าเนนิการอืน่ๆ  ใด หรอืตามอ�านาจและความรบัผดิชอบตาม 
ทีค่ณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราวๆ ไป

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Committee)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ 
ไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่มากกว่า 15 คน โดยเป็นกรรมการบรษิทั
และผู้บริหารระดับสูงท่ีมีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์ และ
อุทิศเวลาให้การบริหารและด�าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
ด้านการบริหารความเส่ียงและสอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัท มีหน้าท่ีในการก�ากับและบริหารความเสี่ยงทั้งหมด
ในพ้ืนที่ที่เก่ียวข้องทางด้านการเงิน การพาณิชย์ กฎหมาย 
ตรวจสอบภายใน การก�ากับการปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ การก�ากับ
ดูแลกิจการ การปฏิบัติงาน เทคโนโลยีสานสนเทศ ความยั่งยืน 
อุตสาหกรรม และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 13 ท่าน โดยมรีายนามดงัต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง

1. นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ 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�าเร็จ 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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คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งต้องมกีารประชมุอย่างน้อยไตรมาส
ละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม โดยต้องมีกรรมการบริหาร 
ความเสีย่งเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจ�านวนคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงท้ังหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม ในปี 2559  
มกีารประชมุจ�านวนท้ังสิน้ 4 ครัง้ และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั 

ขอบเขตและอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีเป็น 
ลายลักษณ์อักษรเป็นไปตามค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

• ก�าหนดหลกัเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการในการประเมนิ 
และบรหิารความเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทั รวมทัง้ทบทวน 
ความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบรหิารความเสีย่ง
เป็นประจ�าทุกปี

• จดัให้มกิีจกรรมการประเมนิความเสีย่ง จดัล�าดบัความเสีย่ง 
พร้อมทัง้ก�าหนดแนวทางและกลยุทธ์การบรหิารความเสีย่ง 
เพ่ือให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ภายใต้ต้นทุน 
ที่เหมาะสม

• ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความ
เสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได ้รับอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริษัท

• ดูแลส่งเสริมให้ผู ้บริหารและพนักงานให้มีความรู้ความ
เข้าใจและรับทราบหน้าที่ของตนในการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัท

• รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริหารอย่างสม�่าเสมอเก่ียวกับการ
บรหิาร การด�าเนินงาน และสถานะความเสีย่งของบรษิทั และ 
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องด�าเนินการปรับปรุง
แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่ก�าหนด

• พิจารณาทบทวนขอบอ�านาจและความรบัผดิชอบเป็นประจ�า 
ทกุปี และเสนอขออนุมตักิารเปลีย่นแปลงต่อคณะกรรมการ
บริษัท

6. คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable  
Development Committee)

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างย่ังยืนประกอบด้วยกรรมการ
บรษิทัและกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารระดบัสงูรวมอย่างน้อย 5 คน 
ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และอุทิศเวลาให้การ
บริหารและด�าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนา
อย่างย่ังยืนและสอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท  
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยประธาน 
คณะกรรมการต้องผ่านความเห็นชอบจากกรรมการและการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และให้ผู ้อ�านวยการส�านัก
ส่ือสารองค์ท�าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ เว้นแต่คณะกรรมการบรษิทั
จะมอบหมายให้เป็นอย่างอื่น

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 10 ท่าน โดยมรีายนามดงัต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง

1. นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ 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�าเร็จ(1) กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หมายเหตุ
(1)  นายภาวิษฏ์ งานส�าเร็จ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยื่น เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559
(2)  นางสาวฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์ ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559
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คณะกรรมการการพัฒนาอย่างย่ังยืนต้องมีการประชุมอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม โดยต้องมีกรรมการเข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนคณะกรรมการทั้งหมด จึงจะ
ถือว่าครบองค์ประชุม ในปี 2559 มีการประชุมจ�านวนทั้งสิ้น 3 ครั้ง 
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตและอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการการพัฒนา 
อย่างย่ังยนื

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างย่ังยืนมีขอบเขตอ�านาจหน้าท่ี 
เป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นไปตามกฎบตัรคณะกรรมการการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

• พิจารณาและก�าหนดเป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจน
แผนด�าเนินงานเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนที่สอดคล้องกับ
การด�าเนินธุรกิจท้ังในด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม
ขององค์กร 

• ก�าหนดระยะเวลาในการด�าเนินงาน ตลอดจนผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละด้านอย่างชัดเจน

• ก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม นโยบาย กลยุทธ์ แผนการ
ด�าเนินงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ผ่านคณะท�างานการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

• ก�าหนดประเด็นส�าคัญและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษัทเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่สอดคล้อง
กับกรอบแนวทางในการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท  
เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

• มีอ�านาจหน้าที่ในการขอข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
และมีอ�านาจในการเชิญผู ้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องมาประชุม 
หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่จ�าเป็น

• มีอ�านาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะท�างานการพัฒนา
อย่างย่ังยืน (SDWG) เพ่ือร่วมรับผิดชอบและด�าเนินงาน 
ในด้านต่างๆ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

• พิจารณาให้ค�าแนะน�าและพิจารณาอนุมัติรายงานการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

• รายงานการด�าเนินงานให้คณะกรรมการบรษิทัทราบอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง และรายงานสรุปการด�าเนินงานตอนสิ้น
ปีงบประมาณ

• ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และการปฏิบัติงาน
โดยรวมของคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งคณะ 
ตลอดจนประเมินความพอเพียงของกฎบัตรน้ี เป็นประจ�า
ทุกปี

• ด�าเนินการอื่นๆที่เห็นสมควร เพื่อให้การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของบริษัทบรรลุตามเป้าหมายท่ีก�าหนด หรือตามที่คณะ
กรรมการบริษัทมอบหมาย

รายงานประจำาปี 2559
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การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2559

รายชื่อกรรมการ

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
กําหนดค่า
ตอบแทน

คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล 
และสรรหา

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
การพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน

1. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี 13/13

2. นางชรินทร วงศ์ภูธร (1) 13/13 6/6 1/1

3. ศาสตราจารย์ส�าเรียง เมฆเกรียงไกร 12/13 6/6 3/3

4. นางภัทรียา เบญจพลชัย (2) 7/8 2/2

5. นายสมประสงค์ บุญยะชัย (3) 3/3 1/1

6. นายฟิลิป เชียง ชอง แทน (4) 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�าเร็จ(6) 3/4 0/2

20. นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง 4/4 2/3

21. นายสลิล จารุจินดา 4/4 3/3

22. นายประวินทร์ คุโรวาท 4/4

23. นางกรรธิมา เอื้อวิทยา 3/3

24. นางสาวฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์ (7) 3/3

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

(1) การสรรหากรรมการอสิระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ รวมถึงคุณสมบัติ 
และกระบวนการสรรหา ได้เปิดเผยไว้แล้วใน หมวดที ่5 บทบาท
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ > 1. โครงสร้าง 
คณะกรรมการบริษัท > 1.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

(2) การสรรหากรรมการ และผูบ้รหิาร

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและ
สรรหาเพ่ือท�าหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือก และกลั่นกรอง
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพ่ือการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้ง 
ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตามนโยบายการสรรหากรรมการของ
บริษัท โดยในการพิจารณาคัดเลือกจะค�านึงถึงสัดส่วน จ�านวน 
ความหลากหลาย และองค์ประกอบของคณะกรรมการท่ี 
เหมาะสมในด้านต่างๆ โดยจะพิจารณาจากทักษะ และความรู้ 
ความช�านาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการบริษัทที่ต้องการ
เพ่ิมเตมิและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนนิธุรกิจของบรษิทั 
รวมถึงต้องเป็นผู้ที่พร้อมในการอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการบริษัทอย่างเต็มที่ และต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามกฎหมาย และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
จดทะเบียน โดยมีหลักเกณฑ์การสรรหา รวมถึงข้ันตอนการ 
คัดเลือกกรรมการ ดังนี้

1. ก�าหนดหลักเกณฑ์

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะพิจารณาสรรหา
กรรมการโดยมีการจัดท�า Board Skill Matrix เพ่ือใช้เป็น
เกณฑ์การพิจารณาคณุสมบติัของกรรมการทีต้่องการสรรหา  
โดยพิจารณาจากทักษะที่จ�าเป็นซึ่งยังขาดอยู ่ในคณะ
กรรมการบรษิทั และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนนิธุรกิจ 
ของบริษัท

2. วิธีการสรรหา

พิจารณาสรรหาบุคคลโดย

• เปิดโอกาสให้คณะกรรมการแต่ละท่านเสนอชื่อบุคคล 
ที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่เหมาะสม

• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบุคคลที่เห็นสมควร
ได้รับการพิจารณาผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่บริษัทก�าหนด

เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2559 ทางบริษัทได ้แจ ้งต ่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ ้นทราบว่า  
ได้พ้นก�าหนดระยะเวลาการเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือเข้า
รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏว่าไม่ม ี
ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลท่ีเห็นสมควรและมีคุณสมบัติ
เหมาะสมได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

• ให้บริษัทท่ีปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) 
ช่วยคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

• ให้เลขานุการบริษัท น�ารายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
ตามทีป่รากฏอยู่ในฐานข้อมลูกรรมการ (Director Pool) ของ 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
และท�าเนยีบกรรมการ (กรรมการอาชพี)ของสมาคมส่งเสรมิ
สถาบันกรรมการบริษัทไทย มาประกอบการพิจารณา

3. การคัดเลือก

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จะท�าการประเมิน
คุณสมบัติเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และ 
คัดเลือกผู้ที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม

4. การแต่งตั้ง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะเสนอชื่อบุคคล 
ที่พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บรษิทัพิจารณาเห็นชอบ ก่อนน�าชือ่เสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุ้น 
เพ่ือเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ในกรณีแต่งตั้งกรรมการท่ี 
ถึงคราวต้องออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 

ส�าหรับกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการว ่างลงเพราะเหตุอื่น 
นอกจากออกตามวาระ ให้เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาแต่งตั้งแทน

อย่างไรก็ดี การเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู ้ ถือหุ ้น  
มีหลักเกณฑ์และวิธีการ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท 
โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ในการประชมุสามญัประจ�าปีทุกครัง้ กรรมการต้องพ้นจาก
ต�าแหน่งตามวาระเป็นจ�านวน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการท่ีอยูใ่น
ต�าแหน่งนานทีส่ดุน้ันเป็นผูอ้อกจากต�าแหน่ง และกรรมการที่
ออกตามวาระน้ีอาจถูกเลอืกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งต่อได้

2. ให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ ์
และวิธีการดังต่อไปนี้
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2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ถือ

2.2 ผู ้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ท้ังหมด 
ตามข้อ 2.1 เพ่ือที่จะเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ 
หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคล
หลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใด
มากน้อยเพียงใดไม่ได้

2.3 บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมาเป็น 
ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการ 
ทีจ่ะพึงมหีรอืจะพึงเลอืกต้ังในครัง้นัน้ ในกรณีทีบ่คุคล
ซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง 
เท่ากันเกินจ�านวนกรรมการทีจ่ะพึงมหีรอืจะพึงเลือกต้ัง
ในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. กรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจาก
ออกตามวาระดังกล่าว ให้คณะกรรมการมีมติด้วยคะแนน 
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่เหลืออยู่เลือกบุคคลใด 
บุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามมาตรา 68 แห ่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 
จ�ากัด พ.ศ.2535 เข้ามาเป็นกรรมการแทนในการประชุม 
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะ 
เหลืออยู่ไม่ถึงสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทน 
ดงักล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงวาระทียั่งเหลืออยู่ 
ของกรรมการที่ตนแทน 

การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร

ส�าหรับการสรรหาและแต่งตั้งผู ้บริหาร ได้เปิดเผยไว้แล้ว 
ใน หมวดที่ 5 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
ข้อ 12 การสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหาร

2.4 การกำากับดูแลการดำาเนนิงานของบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม

คณะกรรมการบริษัทใช้อ�านาจในการก�ากับดูแลบริษัทย่อยและ 
บรษิทัร่วม โดยใช้อ�านาจหน้าท่ีในการบรหิารงาน ตามวัตถุประสงค์ 
ข้อบังคับ และมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้นของบริษัท ซ่ึงจะท�าการ
บรหิารงานผ่านท่ีประชมุคณะกรรมการ โดยการพจิารณาและอนมุตั ิ
และ/หรือ ให้อ�านาจแก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และ/หรือ 
มอบอ�านาจให้แก่บุคคลใดแล้วแต่กรณี เพ่ือการบริหารงาน  
โดยการส่งตัวแทนไปนั้นจะต้องเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษัท อย่างไรก็ตาม การด�าเนินการบริหารน้ันจะต้องอยู่ภายใต ้
การก�ากับดูแลของคณะกรรมการบริษัทซึ่งจะต้องเป็นไปด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
อย่างสูงสุดเป็นส�าคัญ

คณะกรรมการบรษิทัจะก�ากับดแูลโดยการมอบอ�านาจให้กรรมการ 
และ/หรือ ผู้บริหาร เข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัทย่อย และ/หรือ 
บรษิทัร่วม โดยจะมมีาตรการและขัน้ตอนในการบรหิารจดัการผ่าน
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  
จะท�าการคดัเลอืกบคุคลท่ีมคุีณสมบตัเิหมาะสมท่ีจะด�ารงต�าแหน่ง
เป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร แล้วแต่กรณี ผ่านที่ประชุม 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เพ่ือพิจารณาเลือกบุคคล 
ท่ีเห็นสมควร แล้วจงึน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพ่ือพจิารณา
และแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ต่อไป

ทั้งนี้ กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ท่ีได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว  
จะต้องด�าเนินการบรหิารงานให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการ
บรษิทัได้มอบหมายไว้ โดยจะต้องยึดหลกัการก�ากับดแูลกิจการท่ีด ี
จรรยาบรรณ และนโยบายต่างๆ ของบริษัท ท่ีได้มีการวางไว ้
อย่างเคร่งครดั ซึง่ยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และบรษิทัเป็นหลกั 
โดยไม่สามารถด�าเนินการใดๆ อันขัดต่อวัตถุประสงค์ และ 
ข้อบังคับของบริษัท รวมถึงจะต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามระบบ
ควบคมุภายใน อกีทัง้การด�าเนินงานในกิจการบรหิารจะต้องเป็นไป 
ตามแบบแผนท่ีดีโดยไม่ขัดต่อนโยบายของบริษัทในเรื่องต่างๆ  
อาทิเช่น วิธีการปฏิบัติในการออกเสียงในแต่ละวาระ ขั้นตอนการ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กลไกการก�ากับดูแล การ
เปิดเผยข้อมูลส�าหรับฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน  
การท�ารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน การได้มาหรือจ�าหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่ประกอบ
ธุรกิจหลักและมีความเหมาะสม รัดกุม เพียงพอ ซึ่งการด�าเนินการ 
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และหลักกฎหมายต่างๆ  
ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการก�ากับดูแลที่ดี และแนวปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice) ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

2.5 การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมลูภายใน

บรษิทัมนีโยบายห้ามมใิห้ ผูบ้รหิาร และพนักงานทกุระดบั น�าข้อมลู
บริษัทไปเปิดเผยหรือน�าไปใช้ส่วนตน หรือกระท�าการที่อาจมีการ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากฝ่าฝืนบริษัทถือว่าเป็นความผิด 
อย่างร้ายแรงและก�าหนดบทลงโทษขั้นสูงสุด

บรษิทัยังก�าหนดให้ผู้บรหิาร และพนักงาน ซึง่อยู่ในหน่วยงานทีท่ราบ 
ข้อมูลภายในหลีกเลี่ยง หรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทใน
ช่วงระยะเวลา 1 เดอืน ก่อนการเปิดเผยงบการเงนิให้แก่สาธารณชน 
นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้บริหารในระดับ
ต่างๆ เก่ียวกับภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลักทรัพย ์
และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทท้ังของ
ตนเอง คู ่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส�านักงาน 
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คณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตามมาตรา 59 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
รวมทั้ง บทลงโทษและตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ส่วนการสนับสนุนข้อมูลให้กับบริษัทในเครือ บริษัท
ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล เช่น การขอ
หนังสือข้อตกลงในการเก็บรักษาความลับและการห้ามถ่ายข้อมูล
เอาสารโดยไม่ได้รับอนุญาต

ในปี 2559 บริษัทได้ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ 
ของบริษัท โดยอ้างอิงจาก ISO 27001 เป็นเกณฑ์ในการปรับปรุง 
เพ่ือให้เป็นมาตรฐานสากลและมีการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายด้านความปลอดภัยด้านระบบ
สารสนเทศ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กันไปอีกด้วย 

2.6 ค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชี

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ี(Audit Fees)

บริษัทและบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
ให้แก่ส�านักงานสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ 
สอบบัญชี จ�ากัด ดังนี้ 

บริษัท
ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี

(ล้านบาท)

บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) 1.86

 บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 5.90

รวมค่าสอบบัญชี 7.76

Out-of-pocket 0.03

รวมค่าสอบบัญชีและ  
Out-of-pocket 7.79

(2) ค่าตอบแทนอืน่ (Non-Audit Fees)

บรษิทัได้จ่ายค่าตอบแทนจากการตรวจสอบส�าหรบักรณีเฉพาะ
เรื่อง และค่าบริการให้ค�าปรึกษาด้านอื่นที่ไม่เก่ียวข้องกับงาน
สอบบญัช ีให้แก่ส�านกังานสอบบญัช ีบรษิทั ดลีอยท์ ทูช้ โธมทัสุ  
ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด เป็นจ�านวนเงิน 3.20 ล้านบาท
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3.1 สรปุความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัทีเ่กีย่วกับการควบคมุภายในของบรษิทั

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของ 
ระบบการควบคุมภายในโดยใช้แบบประเมินของส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  
ซึ่งจัดท�าตามแนวความคิดของ The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission หรือ COSO 
ที่ได้ปรับปรุงโครงสร้างของกรอบการควบคุมภายในเมื่อเดือน
พฤษภาคม 2556 แล้ว เห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน 
ทีเ่พียงพอ มปีระสทิธิผล  และมกีารพัฒนาด้านการบรหิารความเสีย่ง 
ที่เหมาะสม

2. การประเมินความเสี่ยง บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ง และได้ท�าการพัฒนาระบบบรหิารความเสีย่งโดยการน�า 
Enterprise Risk Management Framework ของ COSO มาปรับ 
ให้เข้ากับธุรกิจของบริษัท และมีการประเมินความเสี่ยงและการ
บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเน่ือง ซึ่งรวมถึงการประเมิน 
ความเส่ียงในเรื่องการทุจริต นอกจากน้ี ในปี 2559 ทางบริษัทได้
เริ่มด�าเนินการครอบคลุมกระบวนการการประเมินความเสี่ยงและ 
การบรหิารความเสีย่งไปยังหน่วยงานของบรษิทัในต่างประเทศเพ่ือ
ให้มีความสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน บริษัทได้สร้างกลไกในการ
ควบคุมให้กับผู้บริหารโดยการพัฒนาระบบต่างๆ ทั้งการน�าเอา
ระบบการจัดการคุณภาพของ ISO มาปรับใช้กับการควบคุม 
การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งระบบ
การควบคุมภายในที่เน้นผลในเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูล  
ความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ การดูแลรักษาทรัพย์สินของ 
บริษัท และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอก นอกจากน้ี บริษัทยังจัดให้มีระบบควบคุมในด้าน 
บญัชกีารเงนิ การปฏิบตักิาร การก�ากับดแูลกิจการ และการควบคมุ 
ที่เก่ียวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ นอกจากนี้ส�าหรับปี 2559 บริษัทได้เริ่มพัฒนาระบบ 
การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment) 
เพ่ือน�ามาใช้กับบริษัทในกลุ่มเพ่ือปรับปรุงกระบวนการควบคุม
ภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4. สารสนเทศและการส่ือสาร บริษัทให้ความส�าคัญต่อระบบ 
สารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
โดยการจดัท�าอนิทราเนต็หรอืเว็บไซต์ภายใน และเวบ็ไซต์ภายนอก  
ส�าหรับผู ้มีส ่วนได้เสียอื่นๆ กรณีพบส่ิงผิดปกติท่ีอาจน�าไปสู ่ 
การทุจริตและคอรัปชั่น บริษัทมีข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพ
เพ่ือสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด�าเนินไปได้ตาม 
ที่ก�าหนดไว้

5.   การตดิตาม ฝ่ายบรหิารจะท�าหน้าทีใ่นการตดิตามการปฏิบตังิาน 
ให้เป็นไปตามแผนท่ีได้รบัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั และ
รายงานผลประกอบการให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ�า 
ทุกไตรมาส ส่วนหน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามแผน 
การตรวจสอบทีจ่ดัท�าขึน้บนพ้ืนฐานความเสีย่งของบรษิทั  และรายงาน 
ผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บรษิทัทราบเป็นรายไตรมาสเช่นกัน เว้นแต่จะพบสิง่บอกเหต ุซึง่อาจ 
น�าไปสู่การทุจรติท่ีมมีลูค่าของรายการเกิน 1 ล้านบาท ต้องรายงาน
ให้ทราบโดยพลัน

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

 
บริษัทได้จัดท�าระบบควบคุมภายในตามแนวที่ ก.ล.ต. และตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเสนอแนะ ซ่ึงสอดคล้องกับมาตรฐาน
สากลของ COSO ท่ีก�าหนดไว้เป็นกรอบโครงสร้างท่ีเช่ือมต่อกัน
ของการควบคุมภายใน (Internal Control Framework) โดยมี 
องค์ประกอบหลักของโครงสร้างดังกล่าว 5 ประการ คือ 

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในองค์กร บริษัทมีการ
แบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการจากฝ่ายบริหารและได้
สงวนสทิธ์ิอ�านาจเฉพาะของกรรมการไว้ชดัเจน ฝ่ายบรหิารได้จดัให้
มีโครงสร้างสายการรายงาน การก�าหนดอ�านาจในการสั่งการและ
ความรบัผดิชอบท่ีเหมาะสมเพ่ือให้องค์กรบรรลวัุตถปุระสงค์ภายใต้ 
การก�ากับดูแลของคณะกรรมการโดยยึดหลักการก�ากับดูแลท่ีดี
ด้วยความมีคุณธรรมและจริยธรรมตามนโยบายการก�ากับดูแล 
กิจการทีด่แีละจรรยาบรรณในการด�าเนนิธุรกิจ  ซึง่ได้รวมถึงนโยบาย 
ของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ นอกจากน้ี บริษัท
ได้จัดให้มีการพัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอด
ต�าแหน่งที่ส�าคัญ

3. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง
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การบริหารความเส่ียง

บริษัทได้น�าคู ่มือและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกลุ ่ม
บริษัทอินทัชมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของบริษัท  
โดยเผยแพร่และให้ความรู้แก่พนักงานในระดับต่างๆ รวมทั้งจัด
สัมมนาในเชิงปฏิบัติการพร้อมกับจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงท่ีประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร 
ที่เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงยังได้ออกแบบขั้นตอนของ
กระบวนการบรหิารความเสีย่งให้สอดคล้องกับหลกัเกณฑ์ของ COSO 
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ โดยเริม่น�ามา
ปรบัให้เข้ากับการก�าหนดวิสยัทัศน์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้
ภายในและภายนอกในการตอบสนองวสัิยทัศน์ การก�าหนดพันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ การก�าหนดกลยุทธ์ และการก�าหนดตัวช้ีวดัส�าหรบั 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัได้ท�าการประเมนิ 
ความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ 
คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุม
การปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศการสื่อสารข้อมูล ระบบติดตาม 
และหลักการขององค์ประกอบอีก 17 หลักการ พร้อมแสดงเหตุผล
และค�าอธิบาย ประกอบกับรายงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
และรายงานของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้แล้ว เห็นว่าบริษัท
มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล 
โดยเฉพาะการป้องกันและควบคุมของฝ่ายบริหาร (Management 
Control) ที่สามารถป้องกันความเสียหายจากการน�าทรัพย์สินของ
บริษัทไปใช้หรือจ�าหน่ายจ่ายโอนโดยมิชอบ การท�าธุรกรรมต่างๆ 
ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ�านาจจัดการ มีการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง 
ครบถ้วนเพ่ือให้งบการเงินมคีวามน่าเชือ่ถือ และมรีะบบการจดัเก็บ 
เอกสารส�าคัญท่ีท�าให้กรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้มีอ�านาจตาม
กฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร 

อนึ่งเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายใน การบริหาร 
ความเสี่ยง และการก�ากับดูแลกิจการมีประสิทธิผลและมีการ 
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองเพ่ือช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมาย 
ทีต่ัง้ไว้ได้ บรษิทัจงึก�าหนดเป็นนโยบายให้มสี�านักตรวจสอบภายใน 
ที่เป็นอิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีกฎบัตร 
ทีไ่ด้รบัการอนมุตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบอย่างชดัเจน รวมทัง้ 
มีการทบทวนกฎบัตรเป็นประจ�าทุกปี โดยในปัจจุบันมีผู ้ตรวจ 
สอบภายในท่ีมีคุณวุฒิทางวิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน 
ผู้ตรวจสอบสากล เช่น Certified Internal Auditor (CIA), Certified 
Information Systems Auditor (CISA) และ Certified Public  
Accountants (CPA) โดยผู้ตรวจสอบภายในสามารถเข้าถึงข้อมูล
และท�าการตรวจสอบในส่วนงานต่างๆ ได้โดยไม่มีข้อจ�ากัด และ
สามารถรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร เพ่ือให้เกิดการแก้ไขป้องกันและปรับปรุงได้ใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม 

ส�าหรบัปี 2559 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้น�าผลจากการบรหิาร 
ความเสีย่งของฝ่ายบรหิาร และการประเมนิความเสีย่งของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน มาปรับปรุงแผนการตรวจสอบส�าหรับปี 2560 
ถึงปี 2564 โดยเน้นการให้ความมั่นใจในด้านความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลและรายงานทางบัญชีและการเงิน ด้านประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผลของการปฏิบตังิานและความคุม้ค่าของการใช้ทรพัยากร 
ด้านวินัยในการปฏิบตัติามกฎระเบยีบต่างๆ และความมัน่คงปลอดภยั
ของทรัพย์สิน ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการก�ากับดูแล
กิจการ และการต่อต้านคอรัปชั่นและการทุจริตประเภทต่างๆ 

นอกจากน้ี หน่วยงานตรวจสอบภายในยังให้ค�าปรึกษาในเรื่อง
การปรับปรุงระบบงานและระบบสารสนเทศท่ีฝ่ายบริหารน�ามาใช ้
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบรรลุเป้าหมาย 
ทางธุรกิจ เช่น การพัฒนาระบบคุณภาพตามข้อก�าหนดของ ISO  
ในบริษัทย่อย การประเมินกิจกรรมบริหารความเส่ียง ระบบการ
ประเมินการควบคุมด้วยตนเอง กิจกรรมก�ากับดูแลและกิจกรรม 
ต่อต้านการทุจรติและคอรปัชัน่ สดุท้ายนี ้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ยังท�าการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในให้มีคุณสมบัติเพ่ิมเติมอย่าง 
ต่อเน่ืองตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของสถาบนัผูต้รวจสอบ 
ภายในสากลหรือ The Institute of Internal Auditors, USA ผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและความร่วมมือของ
ผู้บริหารท�าให้ประเด็นท่ีพบจากการตรวจสอบ ท้ังจากผู้ตรวจสอบ
ภายในและผูส้อบบญัชไีด้ถูกแก้ไขปรบัปรงุแล้วเสรจ็กว่าร้อยละ 85
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3.2 ความเหน็ของส�านกัตรวจสอบภายใน และผูส้อบบัญชเีก่ียวกบัการควบคมุภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในรวมทัง้ บรษิทั ดลีอยท์ ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ 
สอบบัญชี จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจ�าปี 2559 ของ
บรษิทั ได้ให้ความเหน็ว่า ไม่พบข้อบกพร่องท่ีมสีาระส�าคญัเก่ียวกับ

ระบบควบคุมภายในของบริษัทแต่อย่างใด ระบบควบคุมภายใน
ของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล

3.3 หวัหน้างานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และหวัหน้างานก�ากับดูแลการปฏบัิตงิานของบรษิทั (Compliance)

1. หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบรษัิท คือ นายประวินทร์  
คุโรวาท ซึ่งปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ 
ส่วนงานตรวจสอบภายใน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท�าหน้าท่ีน้ีตั้งแต่ 
วันท่ี 14 พฤษภาคม 2558 ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควรว่า 
นายประวินทร์ คุโรวาท เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งในด้าน
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิด้านวิชาชีพ ประสบการณ์ในการท�างาน  
รวมถึงการอบรมทีเ่ก่ียวข้องอย่างเหมาะสมเพียงพอส�าหรบัการปฏิบติั 
หน้าทีห่วัหน้างานตรวจสอบภายในของบรษิทัอย่างมปีระสทิธิภาพ

หวัหน้างานก�ากับดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทั (compliance) คอื  
นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง ซึ่งปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
ผู ้ช ่วยกรรมการผู ้อ�านวยการ ส�านักประธานกรรมการบริหาร 
และเลขานุการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบดูแลในส่วนงานดังกล่าว 

2. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้ระบุแนว
ปฏิบัติเก่ียวกับ การแต่งต้ัง ถอดถอน โยกย้าย การให้ความด ี
ความชอบ และการเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
หรอืหน่วยงานอืน่ใดท่ีรบัผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายในของ
บรษิทัน้ัน จะต้องได้รบัความเห็นชอบและอนมุติัจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท โดยเป็นไปตามขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ใน
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้มีการสอบทานและปรับปรุง
เป็นประจ�าทุกปี

แผนการปฏิบตังิานในระดบัต่างๆ มกีารประเมนิวิเคราะห์ความเสีย่ง
ซึ่งอาจเกิดข้ึนและมีผลกระทบที่เป็นสาระส�าคัญ พร้อมท้ังมีการ
วางแผนบรรเทาความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
เพ่ือให้ฝ่ายบริหารสามารถควบคุมและบริหารความเสี่ยงได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการติดตามผลเพ่ือรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม 
และด้วยวิธีการดังกล่าวนี้ท�าให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัท

เป็นกระบวนการที่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากทุกระดับ 

ในปี 2559 หน่วยงานของบริษัทในต่างประเทศได้มีการจัดท�าการ
ประเมนิและบรหิารจดัการความเสีย่งให้สอดคล้องกับนโยบายและ
กระบวนการจากส่วนกลาง อนัจะท�าให้การบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้
องค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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รายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง
ในรอบปี 2559 บริษัท และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท และบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ 
ความสัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด   

31 ธ.ค. 2559 (ล้านบาท)
เหตุผลและความจ�าเป็น 

ของการท�ารายการ

งบการเงินรวม

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
(มหำชน) (อินทัช) /  
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 
ถือหุ้น 41.14% 
และมีกรรมกำรร่วมกัน 

• ประกอบธรุกิจด้ำนกำรลงทุน
โดยกำรเข้ำถือหุน้และเข้ำไป
บริหำรงำนในบริษัทต่ำงๆ

1. ค่าใช้จ่าย
• ค ่าสัมมนาและฝ ึกอบรม  

ให้กับผู้บริหารและพนักงาน,  
ค ่าจัดท�าและบ�ารุ งรักษา
ระบบสารสนเทศ 

2. ลูกหนี้อื่น

1.38

0.23

บริษัทใช้บริการ การจัดอบรมสัมนา
และฝึกอบรม รวมถึงจัดท�าและบ�ารุง
รักษาระบบสารสนเทศท่ีด�าเนินการ
โดยอินทัช เพ่ือให้ระบบการจัดการ
สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัท

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ 
จ�ำกัด (มหำชน) (ซีเอสแอล) 
/ เป็นบรษัิทย่อยทำงอ้อม 
(บรษัิทย่อยของ ดทีีว)ี  
ของบรษัิท โดยถือหุ้น 
อยูร้่อยละ 42.07 และ 
มีกรรมกำรร่วมกัน

• ประกอบธุรกิจให้บริกำร
ศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต 
และบริกำรรับ-ส่งผ่ำน
ดำวเทียมเพื่อกำรสื่อสำร

1. รายได้
• บริษัทให้บริการส่งสัญญาณ

โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 

• เงินปันผลรับ
• รายได้อื่น

2. ค่าใช้จ่าย
• กลุ ่มบริษัทจ ่ายค่าบริการ 

ส่งสัญญาณข้ึนสู ่ดาวเทียม 
ค่าใช้บรกิารอนิเทอร์เน็ต และ
อืน่ๆ

3. ลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ

4. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

5. เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่าย  
    ค้างจ่าย 

10.76

 

105.04
0.23

 
 
 

16.02 
 

      
 

12.59

0.09

4.69

กลุ ่มบริษัทเป็นผู ้ให้บริการเช่าช่อง
สัญญาณดาวเทียม และรบัจ้างด�าเนนิการ
ให้บริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่าน
ดาวทียม โดยคดิค่าบรกิารตามสญัญา
และเงือ่นไขทางการค้าโดยปกตเิช่นเดยีว
กับบุคคลภายนอก

 

กลุ่มบริษัทใช้บริการส่งสัญญาณขึ้นสู่
ดาวเทียม ใช้บริการอินเทอร์เน็ต และ
อื่นๆ ซึ่งเป ็นการด�าเนินธุรกิจปกติ  
โดยจ่ายค่าบริการตามสัญญาและ
เงื่อนไขทางการค้าปกติเช่นเดียวกับ
บุคคลภายนอก
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ 
ความสัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด   

31 ธ.ค. 2559 (ล้านบาท)
เหตุผลและความจ�าเป็น 

ของการท�ารายการ

งบการเงินรวม

บริษัท ไอ.ที. แอพพลิเคชั่นส์ 
แอนด์   เซอร์วสิ จ�ำกัด (ไอทีเอเอส) / 
มีอินทัช ถือหุ้นอยู่ 99.99%

• ให้บรกิำรโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
และบริกำรอื่นที่เกี่ยวเนื่อง

1. ค่าใช้จ่าย
• กลุ ่มบริษัทใช ้บริการด ้าน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือ
ประมวลผลบัญชีและบริการ
ด้านการให้ค�าปรึกษา

2. เจ้าหน้ีการค้าและค่าใช้จ่าย 
     ค้างจ่าย

3. เจ้าหนี้อื่น 

4.30
 
 
 

0.25

 
0.01

 
ก ลุ ่ ม บ ริ ษั ท ใ ช ้ บ ริ ก า ร โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอร์เพ่ือประมวลผลทางบญัชี
รวมถึงการให้ค�าปรึกษาซึ่งเป็นการ
สนับสนุนธุรกิจปกติ โดยคิดค่าบริการ
ใกล ้ เคียงกับราคาของบริษัทอ่ืนท่ี 
ให้บริการในลักษณะเดียวกัน 

Codespace Inc / บริษัท  
ถือหุ้นในบริษัท สเปซ
โคด แอล แอล ซ ีร่วมกับ 
Codespace Inc ในสัดส่วน 
70%: 30%

• ให้บรกิำรด้ำนวศิวกรรมพฒันำ
เทคโนโลยีกำรสื่อสำรและ
อิเล็กทรอนิกส์

1. ค่าใช้จ่าย
• ค่าใช้จ ่ายส�าหรับสิทธิทาง

เทคโนโลยีในดาวเทียม

• บรษิทัว่าจ้าง Codespace ท�า 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ส�าหรับ
โครงการไอพีสตาร์

2. เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่าย 
    ค้างจ่าย

21.40 

15.54 
 

13.58

 
บริษัทย ่อย (สตาร ์  นิวเคลียส) มี
ความร่วมมือกับ Codespace ในการ 
จัดสร้างและจัดหาเทคโนโลยีเก่ียวกับ
ดาวเทียม ท�าให้มค่ีาใช้จ่ายส�าหรบัสทิธิ
ทางเทคโนโลยีในดาวเทียม โดยมีการ
จัดท�าสัญญาส�าหรับค่าสิทธิ์ดังกล่าว

รายการดังกล่าวถือเป็นการสนับสนุน
ธุรกิจปกติ โดยจ่ายค่าบริการตาม 
อัตราค่าบริการรายชั่วโมงบวกด้วย 
ค่าใช้จ่ายเบิกจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง 
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ 
ความสัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด   

31 ธ.ค. 2559 (ล้านบาท)
เหตุผลและความจ�าเป็น 

ของการท�ารายการ

งบการเงินรวม

บรษัิท เชนนิงตนั อินเวสเม้นท์ 
พีทีอี ลิมิเต็ด (เชน) / บริษัท
ถือหุ้นใน เชน ร่วมกับ  
Asia Mobile Holdings Pte Ltd. 
(เอเอ็มเอช) ในสดัส่วน  
51%: 49% 

• เป็นบริษัทถือเงินลงทุนใน
ธรุกิจให้บรกิำรโทรคมนำคม

1. รายได้อื่น
• ดอกเบี้ยรับ

• บรษิทัรบัจ้างให้ค�าปรกึษา โดย
เชนต้องจ่ายค่าที่ปรึกษาและ
บริหารงานเป็นรายเดือนโดย
ค่าบริการก�าหนดจากต้นทุน
ของผูบ้รหิารและพนักงานท่ีให้
ค�าปรกึษาและบรหิารงานเพ่ือ
สนบัสนนุการด�าเนนิธุรกิจของ
บรษิทัในกลุม่

2. เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

3. เงินให้กู้ยืมระยะยาว

4. ลูกหนี้อื่น

86.55

8.42

 
 

18.19

2,145.95

124.04

 
บริษัทให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 
ในรูปแบบของเงินให ้ กู ้ ยืม อัตรา
ดอกเบี้ยท่ีเรียกเก็บถูกค�านวณจาก
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นจริงบวกด้วย
ส่วนต่าง เสมือนท�ารายการกับบุคคล
ภายนอก

เป็นนโยบายในการก�ากับดูแลบริษัท
ย่อยของบริษัท เพื่อให้การควบคุมเป็น
ประโยชน์สูงสุด

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

• ให้บริกำรด้ำนโทรคมนำคม
ในประเทศกัมพชูำ (อยู่ระหว่ำง
ขั้นตอนกำรเลิกกิจกำรตำม
กฎหมำยของประเทศกมัพชูำ)

1. เจ้าหนี้การค้า 1.53

บริษัท ลำว เทเลคอมมิวนิ- 
เคชั่นส์ จ�ำกัด (แอลทีซี) / 
ถือหุ้นโดยเชน ร่วมกับรัฐบำล
ของสำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว ในสัดส่วน 
49%: 51%

• ให้บรกิำรด้ำนโทรคมนำคม
ในสำธำรณรฐัประชำธิปไตย
ประชำชนลำว

1.   ค่าใช้จ่าย
• ค่าบริการควบคุมดูแลสถานี

เครือข่ายภาคพื้นดิน

2. ลูกหนี้อื่น

3. เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่าย 
    ค้างจ่าย

4. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

 
6.52

 

0.10

0.33

 
0.01

 
บริษัทย ่อย (ไอพีสตาร ์  อินเตอร ์
เนชั่นแนล พีทีอี) ใช้บริการด�าเนินการ 
ดแูล บ�ารงุรกัษา สถานคีวบคมุเครอืข่าย 
ภาคพ้ืนดนิไอพีสตาร์ในประเทศลาว ซึง่
เป็นการด�าเนินธุรกิจปกติ โดยจ่ายค่า 
บริการตามสัญญาและเงื่อนไขทาง 
การค้าปกตเิช่นเดยีวกับบคุคลภายนอก
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ 
ความสัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด   

31 ธ.ค. 2559 (ล้านบาท)
เหตุผลและความจ�าเป็น 

ของการท�ารายการ

งบการเงินรวม

บรษัิท แอดวำนซ์ ไวร์เลส  
เน็ทเวอร์ค จ�ำกัด (เอดับบลวิเอ็น) / 
บริษัทย่อยในกลุ่มเอไอเอส

• ให้บรกิำรโทรคมนำคม
บรกิำรโครงข่ำย
โทรคมนำคม

1. รายได้
• รายได้จากการขายอุปกรณ์

ดาวเทียม

• รายได้จากการให้เช่าช่อง
สัญญาณดาวเทียม  
บนดาวเทียมไทยคม

• รายได้จากการบริหารจัดการ
อุปกรณ์ดาวเทียม

 

• รายได้จากค่าบรกิารส่ือโฆษณา 
และประชาสัมพันธ์

 
27.32

 
 
 

66.14

 
 
 
 

11.45

 
 
 
 
 

0.99

 
บรษิทัเป็นผูจ้�าหน่ายอปุกรณ์ดาวเทียม 
โดยคิดราคาตามสัญญาและเงื่อนไข
ทางการค้าโดยปกตเิช่นเดยีวกับบคุคล
ภายนอก

บรษิทัเป็นผูใ้ห้บรกิารเช่าช่องสญัญาณ
ดาวเทียม ซึง่เป็นการด�าเนนิธุรกิจปกติ 
โดยคิดค ่าบริการตามสัญญาและ
เงื่อนไขทางการค้าปกติเช่นเดียวกับ
บุคคลภายนอก

บรษิทัย่อย (ทีซ ีบรอดคาสติง้) มรีายได้ 
จากการบรกิารจดัหาและบรหิารจดัการ 
อุปกรณ์ ซึ่งเป็นการด�าเนินธุรกิจปกติ 
โดยคิดค ่าบริการตามสัญญาและ
เงื่อนไขทางการค้าปกติเช่นเดียวกับ
บุคคลภายนอก

บริษัทย่อย (ดีทีวี เซอร์วิส) ให้บริการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็น 
การด�าเนนิธุรกิจปกต ิโดยคดิค่าบรกิาร
เป็นอัตราเดียวกันกับบุคคลภายนอก

2. ค่าใช้จ่าย
• บริษัทจ่ายเงินค่าใช้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนท่ี รวมถึงค่า
จัดอบรมและสัมนาให้กับ 
ผู้บริหารและพนักงาน

3. ลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ

4. เจ้าหนี้การค้า เงินรับล่วงหน้า 
    ค่าสนิค้า และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

1.46

 
 
 

15.28

4.05

กลุ่มบริษัทใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
เพ่ือสนับสนนุธุรกิจปกต ิและใช้บรกิาร
การจัดอบรมสัมนาและฝ ึกอบรม  
อัตราค่าบริการเป็นราคาตลาดเสมือน
ท�ารายการกับบุคคลภายนอก

บรษัิท ไมโม่เทค จ�ำกัด (เอ็มเอ็มท)ี / 
บริษัทย่อยในกลุ่ม เอไอเอส

• ให้บรกิำรพฒันำระบบข้อมูล 
สำรสนเทศ และรวบรวมข้อมูล 
เสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

1. รายได้
• รายได้จากการขายอุปกรณ์

ดาวเทียม 
9.27 บรษิทัเป็นผูจ้�าหน่ายอปุกรณ์ดาวเทียม 

โดยคิดค ่าบริการตามสัญญาและ
เงื่อนไขทางการค้าโดยปกติเช่นเดียว
กับบุคคลภายนอก
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ 
ความสัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด   

31 ธ.ค. 2559 (ล้านบาท)
เหตุผลและความจ�าเป็น 

ของการท�ารายการ

งบการเงินรวม

บริษัท ไฮ ชอ็ปป้ิง จ�ำกัด  
(ไฮ ชอ็ปป้ิง) / มีอินทชัเป็น 
ผู้ถอืหุ้น ใน ไฮ ชอ็ปป้ิงร่วมกับ  
บริษัท ฮนุได โฮมชอ็ปป้ิง 
เน็ตเวร์ิค คอร์ปอเรชัน่ (ฮนุได 
โฮมชอ็ปป้ิง) ในสดัส่วน 51% : 
49%

• ประกอบธุรกิจโฮมช็อปปิ้ง
ในประเทศไทย

1. รายได้
• รายได้จากการให้บริการแพร่

ภาพออกอากาศรายการ
โทรทัศน์ และบริการระบบ
ทีวีไกด์

• รายได้อื่น

35.90

0.12

บริษัทย่อย (ดีทีวี เซอร์วิส) มีรายได้
จากการให้บรกิารแพร่ภาพออกอากาศ
รายการโทรทัศน์ และบริการระบบทีวี
ไกด์ ซึ่งเป็นการด�าเนินธุรกิจปกติ โดย
คิดค่าบริการตามสัญญาและเงื่อนไข
ทางการค้าปกติเช่นเดียวกับบุคคล
ภายนอก

กิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 1. รายได้
• รายได้จากค่าบรกิารอนิเทอร์เนต็

และอินเทอร์เน็ตไร้สาย

• รายได้อื่น

 
2. ค่าใช้จ่าย

• บริษัทจ่ายเงินค่าใช้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ให้กับ 
ผู้บริหารและพนักงาน

 3. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

 
0.01

0.02

 
 

0.32

 
0.16

 
กลุ่มบริษัท มีรายได้จากการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
ซึง่เป็นการด�าเนนิธุรกิจปกต ิโดยคดิค่า 
บริการตามสัญญาและเงื่อนไขทาง 
การค้าปกตเิช่นเดยีวกับบคุคลภายนอก 
 

กลุ่มบริษัทใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
เพ่ือสนับสนนุธุรกิจปกต ิอตัราค่าบรกิาร
เป็นราคาตลาดเสมือนท�ารายการกับ
บุคคลภายนอก

ความจ�าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ

ในปี 2559 บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (บริษัท) 
มรีายการกับบคุคลและกิจการทีเ่กีย่วข้องกัน ซึง่แสดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินทีต่รวจสอบแล้ว ข้อ 4 ในงบการเงนิประจ�าปี 2559  
โดยผูต้รวจสอบบัญชรีบัอนญุาตได้สรปุรายการกับบคุคลและกิจการ 
ที่เก่ียวข้องกันในการท�ารายการดังกล่าวว่า รายการที่บริษัทมีกับ
บริษัทในกลุ่มอินทัช และกลุ่ม Singtel เช่น บริษัทย่อย การร่วมค้า 
ผู้บริหาร และ กิจการอื่นที่อินทัช และ Singtel และบริษัท มีอิทธิพล
อย่างมีสาระส�าคัญ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม จะแสดงเป็น
รายการกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท 

บริษัทคิดราคาซื้อขายสินค้าและบริการกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
ตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าโดยปกติเช่นเดียวกับบุคคล
ภายนอก ส�าหรับรายการที่มีนัยส�าคัญและต้องด�าเนินการตาม
ระเบียบปฏิบัติของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึง่รายการ
ดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการและได้ให้
ความเห็นว่าเป็นรายการท่ีสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั
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มาตรการขัน้ตอนการอนมุตักิารท�ารายการระหว่างกัน

บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) เป ็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีเป้าหมายในการประกอบการ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูล
ให้แก่นักลงทุนอย่างเพียงพอ รวมท้ังยึดถือปฏิบัติตามระเบียบ  
ข้อก�าหนด และ กฎหมายต่างๆ ในประเทศที่บริษัทประกอบการอยู่ 
ดงันัน้ เพ่ือให้การด�าเนินการเก่ียวกับรายการระหว่างกลุม่บรษิทักับ
บคุคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวข้องกันเป็นไปอย่างโปร่งใส  ลดความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์และสอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 
และเป ็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข ้อบังคับของ
หน่วยงานก�ากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ในอันที่จะท�าให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลอย่างเพียงพอต่อ 
การใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจลงทุนได้ บริษัทจึงก�าหนดแนวทาง 
การท�ารายการระหว่างกลุม่บรษิทักับบคุคลหรอืกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 
เพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาท�ารายการดังรายละเอียดต่อไปนี้

การท�ารายการระหว่างกันของบริษัท และบริษัทย่อย กับบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทจะพิจารณาด�าเนินการเสมือนหน่ึง 
ท�ารายการกับบคุคลภายนอก (Arm’s length basis) เพ่ือประโยชน์
สูงสุดของบริษัทโดยจะต้องมีเง่ือนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไข
ที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ในกรณีท่ี 
ไม่ชัดเจนว่าราคาระหว่างกันเข้าข่าย Arm’s length basis หรือไม่ 
จะต้องน�าเสนอรายการดังกล่าวหารือต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อขอความเห็นชอบก่อนท�ารายการ 

บริษัทมีการมอบอ�านาจอนุมัติวงเงินแก่ผู ้บริหารตามล�าดับขั้น  
โดยจะก�าหนดอ�านาจของผูม้สีทิธิอนุมตัติามวงเงนิทีก่�าหนด อย่างไร
ก็ตาม บรษิทัห้ามมใิห้กรรมการและผูบ้รหิารท่ีมส่ีวนได้เสยีหรอือาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยส่วนตัวเป็นผู้อนุมัติท�ารายการ 
ทีเ่ก่ียวโยงกันซึง่ตนมส่ีวนได้เสยี และกรรมการทีม่ส่ีวนได้เสยีในการ
ตกลงเข้าท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันต้องไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มี
สิทธิออกเสียงในที่ประชุม โดยคณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าท่ี
สอบทานการท�ารายการระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบุคคลท่ี
เก่ียวโยงกัน และให้ด�าเนนิการตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การท�ารายการระหว่างบริษัทกับ
บริษัทที่มีบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งมีสัดส่วนการถือหุ้นต�่ากว่า
ร้อยละ 10 จะไม่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
ซึ่งสอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เรื่องการเปิดเผยการเข้าท�ารายการที่เ ก่ียวโยงกันของบริษัท 
จดทะเบียน

การท�ารายการระหว่างกันพึงกระท�าได้ตามปกติเน่ืองจากเป็น 
การท�ารายการตามปกติธุรกิจและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
เสมือนลูกค้าภายนอกทั่วไปโดยปกติ รวมทั้งราคาหรือค่าตอบแทน
อยู่ในกรอบซึ่งต้องได้รับอนุมัติตามระเบียบปฏิบัติทางการเงิน
ของบริษัท และต้องทบทวนกระบวนการคัดเลือกผู้ขายและผู้ผลิต 
(Vendor selection process) อยู่เสมอ เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัท  
ได้เปิดโอกาสแก่ผู้ประกอบการนอกกลุ่ม ซึ่งอาจให้ผลประโยชน์ 
แก่บริษัทมากกว่า และเป็นแหล่งภายนอกส�าหรับการเปรียบเทียบ
ราคาและเงื่อนไขทางการค้า

บริษัทท�าการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันโดยยึดแนวปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  
การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน และ 
ตามระเบียบปฏิบัติของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ 
ฝ่ายกฎหมายและก�ากับดแูล (Legal and Compliance) และฝ่ายบญัชี
จะน�าเสนอรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee) เพ่ือสอบทานและให้ความเห็น
ต่อความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการว่าเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทหรือไม่ ก่อนรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทต่อไป นอกจากนี้ ฝ่ายบัญชีจะน�าเสนอรายการระหว่างกัน 
ทุกๆ เดือนเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

นโยบายหรอืแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตบริษัทอาจมีความจ�าเป็นที่จะต้องเข ้าท�ารายการ 
ระหว่างกนั ทัง้ทีเ่ป็นรายการทางการค้าตามปกตธิรุกจิและรายการ
ที่ไม่เป็นไปตามการค้าปกติธุรกิจ โดยการเข้าท�ารายการดังกล่าว
จะต้ังอยู่บนเงื่อนไข ราคาท่ีสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตาม 
ข้อก�าหนดและปฏิบัติเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการ 
ที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีส�าคัญ
ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย บริษัทจะท�าการเปิดเผย
รายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับ 
การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท
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รายงานการพัฒนา 
อย่างย่ังยืน



เป้าหมายของไทยคมคือ การสร้างและพัฒนาบริการโครงข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างโอกาส สร้างอนาคต สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยท�างาน
และใส่ใจในทุกกระบวนการสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการในการใช้ชีวิตท่ีรองรับการเติบโตและการให้บริการ 
ในยุคเศรษฐกิจดิจทัิลและเพ่ือให้มัน่ใจว่าทกุคนได้รบัโอกาสในการตดิต่อสือ่สารและการเข้าถึงข้อมลูอย่างเท่าเทียม รวมถึงมคีณุภาพชวีติท่ีดี
ในทุกๆ วัน เหล่านี้ท�าให้ไทยคมยังคงมุ่งมั่นในการน�าเสนอบริการโครงข่ายเพื่อการสื่อสารสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนมากว่าสองทศวรรษ

ด้วยเจตนารมณ์ในการด�าเนินธุรกิจโครงข่ายการสื่อสาร ไทยคมยังคงมุ่งมั่นสร้างโอกาส สร้างอนาคต สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าหมาย 
'Thaicom Sustainability Goals' ภายใต้กรอบการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการตดิต่อสือ่สารเพ่ือความย่ังยืน โดยมุง่เน้นการด�าเนินงาน 
เพ่ือส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ลดปัญหาความเหลื่อมล�้า และเพ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมอวกาศและดาวเทียม โดยค�านึงถึงผลกระทบ 
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

เพื่อมุ่งสู่ Thaicom Sustainability Goals ภายใต้แนวคิด “Connectivity for Sustainability” หรือ การสร้างโอกาส สร้างอนาคต ที่จะท�าให้ 
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไทยคมจึงด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงในทุกมิติโดยก�าหนดกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่

1. “Connectivity” ให้ความส�าคัญกับการจัดหาและบริการ 
โครงข่ายดาวเทียมและรักษาความต่อเนื่องของการสื่อสาร 
ให้ครอบคลุมเพียงพอในทุกสภาวการณ์ เพ่ือน�ามาซึ่งความมั่นคง
ผาสุกของผู้มีส่วนได้เสีย และการเติบโตของเศรษฐกิจ ทั้งในภาวะ
ปกติและสภาวการณ์วิกฤต

2. “Responsibility” รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการ 
แบบครบวงจร โดยน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่า
และยกระดับคุณภาพการบริการ ค�านึงถึงการสร้างเสริมและลด 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมุ่งสนับสนุน
ให้เกิดสังคมที่ยั่งยืน

3. “Innovation” สร้างสรรค์นวัตกรรมท้ังด้านผลิตภัณฑ์และ
บริการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของกลุ ่มเป้าหมายต่างๆ  
ทั้งลูกค้ารายบุคคล ครัวเรือน องค์กรและภาครัฐ รวมทั้งร่วมมือกับ
สถาบนัการศกึษา ตลอดจนนวัตกรรมด้านกระบวนการด�าเนนิธุรกิจ 
และบริหารจัดการทรัพยากรอวกาศ เพื่อประสิทธิผลสูงสุด

4. “Corporate Governance” ให้ความส�าคัญกับกระบวนการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาลตลอดห่วงโซ ่ธุรกิจ เน ้น 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใส 
ซื่อสัตย์ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อน
องค์กรสู่ความยั่งยืน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของ บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) 
จึงจัดท�าขึ้นเพ่ือเผยแพร่แนวคิดและผลการด�าเนินงานด้านการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งมิติเศรษฐกิจสังคม 
และสิ่งแวดล้อม ของบริษัท ด้วยแนวทางการด�าเนินงานในกรอบ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนท้ัง 4 ด้าน ดังท่ีกล่าวมา เพ่ือให้สามารถ
บรหิารจดัการประเดน็ด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนได้อย่างเหมาะสม 
และสอดคล้องกับความเร่งด่วน  รวมทัง้ความพร้อมของปัจจยัต่างๆ 
ขององค์กร ไทยคมจงึรวบรวมและจดัล�าดบัความส�าคญัของประเดน็ 
ด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนท่ีมคีวามสมัพันธ์กับการด�าเนินธุรกิจและ
น�ามารายงานโดยอ้างองิตามกรอบการรายงานสากล GRI (Global 
Reporting Initiative) ฉบับ G4 และเนื้อหามีความสอดคล้อง 
ตามเกณฑ์ (‘in accordance’ criteria) ในแบบหลัก (Core) 

นอกจากน้ัน ในปีน้ีบรษิทัได้น�าเอาหลักสากลมาปรบัใช้เป็นแนวทาง
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร ทั้งในด้านของ
การตั้งเป้าหมายในการด�าเนินงานขององค์กรตาม “เป้าหมาย 
การพัฒนาทีย่ั่งยืนของโลก 17 ประการ” ขององค์การสหประชาชาติ 
หรือ UN SDGs

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก  
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2559  

โดยดาวน์โหลดได้จาก www.thaicom.net
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คำ�อธิบ�ยและวิเคร�ะห์ของฝ่�ยจัดก�ร
1. ภาพรวม
ภ�พรวมผลประกอบก�รของบรษิทั

ในปี 2559 บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหำชน) (บริษัท) มีรำยได้จำก 
กำรขำยและกำรให้บริกำรรวมท้ังสิ้น 11,517 ล้ำนบำท ลดลง  
936 ล้ำนบำท หรือ 7.5% จำก 12,453 ล้ำนบำทในปี 2558  
จำกกำรลดลงของรำยได้จำกธุรกิจดำวเทียมและธุรกิจอนิเทอร์เนต็
และสื่อ ประกอบกับต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวข้องกับดำวเทียม
ไทยคม 8 ซึ่งเริ่มให้บริกำรในช่วงต้นไตรมำส 3 ของปี 2559 ส่งผล 
ให้ในปี 2559 บริษัทมีผลก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน (EBIT) จ�ำนวน 
1,938 ล้ำนบำท ลดลง 1,043 ล้ำนบำท หรือ 35.0% จำก 2,981 
ล้ำนบำทในปี 2558 และมีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 1,612 ล้ำนบำท  
(หรือคิดเป็น 1.47 บำทต่อหุ้น) ลดลง 510 ล้ำนบำท หรือ 24.0% 
จำก 2,122 ล้ำนบำท (หรือคิดเป็น 1.94 บำทต่อหุ้น) ในปี 2558 

ในส่วนของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำย 
และกำรให้บริกำรในปี 2559 จ�ำนวน 7,077 ล้ำนบำท ลดลง 577 
ล้ำนบำท หรือ 7.5% จำก 7,654 ล้ำนบำทในปี 2558 อย่ำงไร
ก็ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 3,028 ล้ำนบำท  

(หรือคิดเป็น 2.76 บำทต่อหุ้น) เพ่ิมข้ึน 2,234 ล้ำนบำท หรือ  
281.4% จำก 794 ล้ำนบำท (หรือคิดเป็น 0.72 บำทต่อหุ้น)  
ในปี 2558 โดยเป็นผลจำกกำรท่ีบริษัทได้รับเงินปันผลจำก 
บรษิทัย่อยเป็นจ�ำนวนรวม 2,144 ล้ำนบำท ซึง่แสดงถึงประสทิธิภำพ 
ในกำรบริหำรเงินสดระหว่ำงบริษัทในเครือ โดยเงินปันผลท่ีได้รับ 
ดังกล่ำว ส่วนหน่ึงบรษิทัน�ำไปช�ำระคืนเงนิกู้ยืม และวำงแผนส�ำหรบั
เป็นเงินลงทุนเพื่อโครงกำรในอนำคตต่อไป 

ท้ังน้ี ในปี 2559 บริษัทบริหำรเงินสดคงเหลือโดยกำรทยอยช�ำระ
คืนเงินกู้ยืมระยะส้ันท้ังหมดส�ำหรับธุรกิจดำวเทียม รวมถึงเงิน 
กู้ยืมระยะสั้นเพ่ือใช้ในกำรช�ำระค่ำต่ออำยุสิทธิในกำรด�ำเนินธุรกิจ 
โทรคมนำคมของบริษัท ลำว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ำกัด (แอลทีซี)  
ส่งผลให้บริษัทมีอัตรำส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน  
2.53 เท่ำ เพ่ิมจำก 1.83 เท่ำ ณ ส้ินปี 2558 และมีอัตรำส่วน 
เงนิกู้ยืมสทุธิต่อส่วนทนุ 0.54 เท่ำ ลดลงจำก 0.65 เท่ำ ณ สิน้ปี 2558  
ซึ่งจะส่งผลให้ภำระดอกเบี้ยจ่ำยของบริษัทลดลงในอนำคต

2. ภาพรวมธุรกิจ
ธรุกจิก�รให้บรกิ�รด�วเทียมและบรกิ�รท่ีเกีย่วเนือ่ง

เมื่อวันที่ 11 ตุลำคม 2559 บริษัท อินโฟแซท จ�ำกัด (Infosat)  
ผู้น�ำกำรให้บริกำรโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมแบบ Direct-to-Home 
(DTH) ในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว (สปป.ลำว)  
ได้ไว้วำงใจเลือกใช้สัญญำณดำวเทียมของบริษัท เพ่ือถ่ำยทอด
สัญญำณโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมบนแพลตฟอร์มใหม่ล่ำสุด โดย
ได้ลงนำมในสัญญำระยะยำวเพ่ือเช่ำใช้ช่องสัญญำณในระบบ 
เคยู-แบนด์ บนดำวเทยีมไทยคม 8 ซึง่ถือเป็นกำรเน้นย�ำ้ควำมส�ำเรจ็ 
ของกำรด�ำเนนิตำมแผนกลยุทธ์กำรท�ำกำรตลำดในภูมภิำคอำเซยีน 
ของไทยคม (Thaicom’s ASEAN Economic Community :  
AEC) และ พันธะสัญญำในกำรส่งมอบช่องสัญญำณดำวเทียม
ที่มีคุณภำพสูงเพ่ือให้บริกำรในภูมิภำค โดยแพลตฟอร์มดังกล่ำว 
มคีวำมพร้อมในกำรให้บรกิำรมำกกว่ำ 15 ช่องรำยกำร ท้ังในรปูแบบ 
ควำมคมชัดปกติ (SD) และในรูปแบบควำมคมชัดสูง (HD)

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2559 บริษัทได้รับกำรจัดอันดับเป็น 
บริษัทจดทะเบียนท่ีมีกำรก�ำกับดูแลกิจกำรอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ”  
หรือ 5 ดำว เป็นปีท่ี 4 ติดต่อกัน (2556-2559) จำกสมำคม 
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) โดยกำรสนับสนุนจำก
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งด�ำเนินกำรส�ำรวจกำรก�ำกับ

ดูแลกิจกำรของบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�ำปี 2559 (Corporate  
Governance Report of Thai Listed Companies 2016 : CGR)  
จำกบริษัทจดทะเบียนจ�ำนวนท้ังส้ิน 601 บริษัท นอกจำกน้ีบริษัท 
ยังได้รับกำรจัดอันดับคะแนนให้อยู่ใน Top Quartile ตำมกลุ่ม 
บริษัทที่มีมูลค่ำตลำด ≥ 10,000 ล้ำนบำทอีกด้วย ทั้งน้ีกำรได้รับ 
ผลกำรประเมินดังกล่ำว นับเป็นควำมส�ำเร็จจำกควำมมุ่งมั่นสู ่
กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืนของไทยคม โดยกำรด�ำเนินธุรกิจด้วยหลัก 
ธรรมำภิบำล (CG) อย่ำงเคร่งครดัและยกระดบัมำตรฐำนกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี โปร่งใส และสร้ำงคุณค่ำร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกภำคส่วนอย่ำงต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2559 บริษัทบรรลุข้อตกลงควำมร่วมมือ 
กับ iSAT Africa ผู้ให้บริกำรและโซลูชั่นส์ถ่ำยทอดสัญญำณ 
โทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมท้ังในทวีปแอฟรกิำและในยุโรป เพ่ือให้บรกิำร 
แพลตฟอร์มบรอดคำสต์ผ่ำนช่องสัญญำณดำวเทียมซี-แบนด์ 
(C-band) โดยใช้ระบบกำรส่ือสำรดำวเทียมแบบ Multi Channel 
Per Carrier (MCPC) ซึ่งจะส่งผลให้มีกำรใช้งำนช่องสัญญำณ
ดำวเทียมบนไทยคม 6 เพิ่มมำกขึ้นในทวีปแอฟริกำ 
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ธรุกจิก�รให้บรกิ�รอนิเทอร์เนต็และส่ือ

รำยได้จำกธุรกิจสือ่โฆษณำผ่ำนสมดุโทรศพัท์หน้ำเหลอืง และ ธุรกิจ
กำรให้บริกำรข้อมูลด้วยเสียงทำงโทรศัพท์และกำรให้บริกำรเสริม 
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ำกัด (มหำชน) 
(ซีเอสแอล) ยังคงมีแนวโน้มลดลงจำกพฤติกรรมของผู้บริโภคและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป อย่ำงไรก็ตำมบริษัทได้ท�ำกำรปรับเปล่ียน
กลยุทธ์ผ่ำนกำรเน้นกำรคัดสรรสินค้ำและบริกำรมำกขึ้น ควบคู่
ไปกับกำรเร่งพัฒนำและปรับเปลี่ยนรูปแบบสินค้ำอย่ำงต่อเน่ือง
ประกอบกับแผนกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนและควบคุมค่ำใช้จ่ำย
อย่ำงเคร่งครัด 

ในส่วนของธุรกิจไอซีที ซีเอสแอลยังมีกำรเติบโตจำกกำรขยำย 
กำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงตำมคอนโดมิเนียม โดยมี 
จ�ำนวนฐำนลูกค้ำ ณ ส้ินปี 2559 อยู่ที่ 10,620 รำย เพ่ิมขึ้นถึง  
134.6% จำก ณ สิ้นปี 2558 รวมถึงรำยได้ด้ำนไอซีทีจำกกำรให ้
บรกิำรศนูย์ข้อมลูคอมพิวเตอร์ (Internet Data Center) ยังคงเตบิโต 
เนื่องจำกกำรเติบโตของฐำนลูกค้ำใหม่ในกลุ่มลูกค้ำองค์กร

ธรุกจิก�รให้บรกิ�รโทรศัพท์ในต่�งประเทศ

เมื่อวันท่ี 8 ธันวำคม 2559 แอลทีซีได้รับเหรียญชัยแรงงำน 
ชัน้ท่ี 1 จำกรฐับำล สปป.ลำว ในฐำนะบรษิทัท่ีมผีลกำรด�ำเนนิธุรกิจ
ที่ดีเยี่ยม และสร้ำงคุณประโยชน์ในกำรพัฒนำและขยำยเครือข่ำย
ด้ำนโทรคมนำคมทุกด้ำนให้แก่ สปป.ลำว โดยกระทรวงไปรษณีย ์
โทรคมนำคม และกำรสื่อสำร ได้เสนอต่อรัฐบำลให้มีกำรมอบ 
เหรียญเชิดชูเกียรติแก่แอลทีซี โดยนำยกรัฐมนตรี สปป.ลำว  
ได้มอบหมำยให้ ฯพณฯ ท่ำน ดร.ทันสะไหม กมมะสิด รัฐมนตรี 
ว่ำกำรกระทรวงไปรษณีย์ โทรคมนำคม และกำรส่ือสำร เป็น 
ผู้ประดับเหรียญ อันเป็นกำรแสดงถึงควำมสัมพันธ์ท่ีแน่นแฟ้น 
ในควำมร่วมมอืระหว่ำงกันเพ่ือพัฒนำแอลทีซ ีและ สปป.ลำว ต่อไป 

ณ ส้ินปี 2559 แอลทีซีมีผู้ใช้บริกำรโทรศัพท์เพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง 
โดยมจี�ำนวนผูใ้ช้บรกิำรโทรศพัท์ในระบบรวมท้ังสิน้ 2,059,104 รำย  
เพิ่มขึ้นจำก 1,947,996 รำย ณ สิ้นปี 2558 และยังคงมีส่วนแบ่ง 
ในตลำดโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็น 53.7% ของ 
ตลำดรวม เพ่ิมขึ้นจำก 52.0% ณ สิ้นปี 2558 ซึ่งส่งผลให้รำยได ้
จำกกำรให้บรกิำรมกีำรเตบิโตต่อเน่ือง โดยเฉพำะในส่วนของดำต้ำ
จำกโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตซิม

3. ผลการด�าเนินงาน
ข้อมลูก�รเงนิทีส่ำ�คญั

ล้านบาท
จ�านวน เปลี่ยนแปลง

YoY(%)2559 2558

รายได้จากการขายและการให้บริการ 11,517 12,453 -7.5%

ต้นทุนขายและการให้บริการ 7,354 7,354 0.0%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,225 2,118 5.1%

ก�าไรจากการด�าเนินงาน* 1,938 2,981 -35.0%

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และ ค่าเสื่อมราคา** 4,860 5,758 -15.6%

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า 198 194 2.1%

ก�าไรส�าหรับงวด 1,783 2,305 -22.6%

ก�าไร ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 171 183 -6.6%

ก�าไร ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,612 2,122 -24.0%

ก�าไรต่อหุ้น (บาท) 1.47 1.94 -24.2%

*  ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน = รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร - ต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร - ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
**  ก�ำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ำย ภำษี และ ค่ำเสื่อมรำคำ = ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน + ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย
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ร�ยได้จ�กก�รข�ยและก�รให้บรกิ�ร

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรรวมในปี 2559 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 11,517 ล้ำนบำท ลดลง 936 ล้ำนบำท หรือ 7.5% จำก 12,453 ล้ำนบำท 
ในปี 2558 โดยมีสำเหตุมำจำกรำยได้ที่ลดลงของทั้งธุรกิจขำยและให้บริกำรดำวเทียมและอินเทอร์เน็ตและสื่อ

รายได้จากการขายและการให้บริการ 2559 2558 %YoY

ดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง 8,414 9,258 -9.1%

อินเทอร์เน็ตและสื่อ* 3,185 3,272 -2.7%

ตัดรายการระหว่างส่วนงาน (82) (77) 6.5%

รวม 11,517 12,453 -7.5%

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

รำยได้จำกกำรให้บริกำรดำวเทียมและบริกำรที่เกี่ยวเนื่อง

บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรดำวเทียมและบริกำรท่ีเก่ียวเน่ืองในปี 2559 ท้ังส้ิน 8,414 ล้ำนบำท ลดลง 844 ล้ำนบำท หรือ 9.1%  
จำก 9,258 ล้ำนบำท ในปี 2558 โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรลดลงของรำยได้ท้ังจำกจำกธุรกิจกำรให้บริกำรดำวเทียมแบบทั่วไปและ 
ดำวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4

รายได้จากการให้บริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง 2559 2558 %YoY

ดาวเทียมไทยคมแบบทั่วไป* 4,414 5,031 -12.3%

ดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 4,000 4,227 -5.4%

รายได้จากการบริการ 3,731 3,910 -4.6%

รายได้จากการขาย 269 317 -15.1%

รวม 8,414 9,258 -9.1%

* ประกอบด้วยดำวเทียมไทยคม 5 6 7 และ 8

• รำยได้จำกกำรให้บริกำรดำวเทียมแบบทั่วไปและบริกำรท่ีเก่ียวเนื่องในปี 2559 มีจ�ำนวน 4,414 ล้ำนบำท ลดลง 617 ล้ำนบำท หรือ  
12.3% จำก 5,031 ล้ำนบำท ในปี 2558 มีสำเหตุหลักจำก

- อัตรำกำรใช้งำนทรำนสพอนเดอร์ หรือ Utilization โดยรวมลดลง สำเหตุหลักจำกกำรที่ลูกค้ำบรอดคำสต์ในประเทศไทยรำยใหญ่
รำยหนึ่งเลิกกิจกำร รวมถึงกำรลดลงของลูกค้ำรำยย่อยจำกสภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

- กำรลดลงของอัตรำกำรใช้งำนทรำนสพอนเดอร์ข้ำงต้น ส่งผลให้เกิดกำรลดลงของรำยได้จำกกำรให้บริกำรเสริมต่ำงๆ ได้แก ่ 
กำรให้บริกำรเทเลพอร์ต เช่น บริกำรบีบอัดสัญญำณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

- รำยได้ที่ลดลงจำกกำรขำยอุปกรณ์ให้แก่ผู้ประกอบกำรโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม ซึ่งเป็นกำรจ�ำหน่ำยเป็นครั้งครำวตำมควำมต้องกำร
ของลูกค้ำ สุทธิกับ

- รำยได้ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรให้บริกำรดำวเทียมไทยคม 8
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• รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรดำวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 ในปี 2559 มีจ�ำนวน 4,000 ล้ำนบำท ลดลง 227 ล้ำนบำท หรือ  
5.4% จำก 4,227 ล้ำนบำท ในปี 2558 มีสำเหตุหลักจำก

- รำยได้จำกกำรให้บรกิำรท่ีลดลงจำกกำรใช้งำนปรมิำณแบนด์วิธทีล่ดลงในประเทศออสเตรเลยีของโครงข่ำยบรอดแบนด์แห่งชำตขิอง 
ประเทศออสเตรเลีย (National Broadband Network: NBN) ตำมที่ระบุในสัญญำกำรให้บริกำร รวมถึงกำรปรับรำคำขำยส�ำหรับ 
ลูกค้ำบำงรำยตำมสัญญำให้บริกำรฉบับใหม่เพ่ือให้สะท้อนรำคำตลำด สุทธิกับรำยได้ที่เพ่ิมข้ึนจำกกำรใช้งำนปริมำณแบนด์วิธ 
ในประเทศอินเดีย และ ฟิลิปปินส์ 

- รำยได้จำกกำรขำยอปุกรณ์ดำวเทยีมบรอดแบนด์ทีล่ดลง โดยรำยได้ดงักล่ำวถือเป็นรำยได้เป็นครัง้ครำวตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและสื่อ

บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและสื่อในปี 2559 ทั้งสิ้น 3,185 ล้ำนบำท ลดลง 87 ล้ำนบำท หรือ 2.7% จำก 3,272 ล้ำนบำท 
ในปี 2558 โดยมีสำเหตุหลักจำก

• รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรของซีเอสแอลท่ีลดลง 44 ล้ำนบำท หรือ 1.5% จำกกำรชะลอตัวของธุรกิจกำรให้บริกำรข้อมูล 
ด้วยเสียงทำงโทรศัพท์และกำรให้บริกำรเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และธุรกิจสื่อโฆษณำผ่ำนสมุดโทรศัพท์หน้ำเหลือง สุทธิกับ 
รำยได้จำกกำรให้บริกำรไอซีทีที่เพิ่มขึ้น

• รำยได้ทีล่ดลงจำกกำรขำยของซดีเีอน็ จ�ำนวน 46 ล้ำนบำท หรอื 16.0% จำกยอดขำยชดุอปุกรณ์รบัสญัญำณดำวเทียมทีล่ดลง สทุธิกับ

• รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรของดีทีวีที่เพ่ิมขึ้น จ�ำนวน 3 ล้ำนบำท หรือ 6.0% จำกกำรเพ่ิมขึ้นของรำยได้จำกกำรให้บริกำร
แพลทฟอร์ม D Channel 

ต้นทุนขายและการให้บริการ

บริษัทมีต้นทุนขำยและกำรให้บริกำรในปี 2559 ทั้งสิ้น 7,354 ล้ำนบำท มีจ�ำนวนเท่ำกับต้นทุนขำยและกำรให้บริกำรในปี 2558 

ต้นทุนขายและการให้บริการ 2559 2558 %YoY

บริการดาวเทียมและเกี่ยวเนื่อง 5,419 5,302 2.2%

บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อ* 2,019 2,115 -4.5%

ตัดรายการระหว่างส่วนงาน (84) (63) 33.3%

รวม 7,354 7,354 0.0%

* ประกอบด้วยต้นทุนขำยและให้บริกำรจำกโดย ดีทีวี ซีดีเอ็น และซีเอสแอล

ต้นทุนกำรให้บริกำรดำวเทียมและบริกำรที่เกี่ยวเนื่อง

ต้นทุนกำรให้บริกำรดำวเทียมและบริกำรท่ีเก่ียวเนื่องในปี 2559 มีจ�ำนวนท้ังสิ้น 5,419 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึน 117 ล้ำนบำท หรือ 2.2%  
จำก 5,302 ล้ำนบำทในปี 2558 โดยอัตรำก�ำไรขั้นต้นของธุรกิจดำวเทียมโดยรวมลดลงจำก 43% ในปี 2558 เป็น 36% ในปี 2559  
มสีำเหตหุลกัจำกกำรเพ่ิมขึน้ของค่ำเสือ่มรำคำของดำวเทยีมไทยคม 8 ประกอบกับกำรเพ่ิมข้ึนของต้นทุนค่ำธรรมเนียมจำกอตัรำกำรค่ำอนุญำต 
ให้ด�ำเนินกำรภำยใต้สัญญำด�ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศ (สัญญำสัมปทำน) ให้แก่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
(เดิมคือ กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร) ท่ีเพ่ิมข้ึนจำก 20.5% เป็น 22.5% (อัตรำสูงสุด) ต้ังแต่วันท่ี 11 กันยำยน 2559  
ตำมข้อตกลงในสัญญำสัมปทำน
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ต้นทุนการบริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง 2559 2558 %YoY

ดาวเทียมไทยคมแบบทั่วไป* 2,529 2,557 -1.1%

ดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 2,890 2,745 5.3%

รวม 5,419 5,302 2.2%

 *  ประกอบด้วยดำวเทียมไทยคม 5 6 7 และ 8 

• ต้นทุนกำรให้บริกำรดำวเทียมไทยคมแบบทั่วไปในปี 2559 มีจ�ำนวนท้ังส้ิน 2,529 ล้ำนบำท ลดลง 28 ล้ำนบำท หรือ 1.1% จำก  
2,557 ล้ำนบำท ในปี 2558 มีสำเหตุหลักจำก

- กำรลดลงของต้นทุนของรำยได้จำกกำรขำยจำกอุปกรณ์ตำมกำรลดลงของรำยได้จำกกำรขำยจำกอุปกรณ์

- กำรลดลงของจ�ำนวนต้นทนุค่ำธรรมเนยีมภำครฐัซึง่เป็นสดัส่วนของรำยได้จำกกำรให้บรกิำรเช่ำช่องสญัญำณดำวเทยีม ตำมรำยได้ 
ที่ลดลง สุทธิกับ

- ต้นทุนค่ำเสื่อมรำคำและค่ำประกันภัยดำวเทียมของดำวเทียมไทยคม 8  

• ต้นทุนกำรให้บริกำรดำวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 ในปี 2559 จ�ำนวน 2,890 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึน 145 ล้ำนบำท หรือ 5.3% จำก  
2,745 ล้ำนบำท ในปี 2558 มีสำเหตุหลักจำก

- บริษัทมีกำรบันทึกค่ำใช้จ่ำยในส่วนของเงินประกันควำมเสียหำยของอุปกรณ์รับสัญญำณดำวเทียม จำกกำรท่ีบริษัทถูกฟ้องร้อง  
และศำลชั้นต้นมีค�ำสั่งให้ชดใช้ค่ำเสียหำยจำกควำมช�ำรุดของอุปกรณ์รับสัญญำณดำวเทียมในประเทศออสเตรเลียจ�ำนวน  
5.3 ล้ำนเหรียญออสเตรเลียพร้อมดอกเบี้ย ขณะนี้บริษัทย่อยอยู่ระหว่ำงพิจำรณำเพื่อยื่นอุทธรณ์ค�ำพิพำกษำต่อไป

- กำรเพ่ิมข้ึนของต้นทุนค่ำธรรมเนียมภำครัฐซ่ึงเป็นสัดส่วนของรำยได้จำกกำรให้บริกำรเช่ำช่องสัญญำณดำวเทียมให้กับหน่วยงำน
ของรัฐ เนื่องจำกกำรเพิ่มขึ้นของอัตรำค่ำธรรมเนียมตำมสัญญำสัมปทำน สุทธิกับ

- กำรลดลงของต้นทุนกำรขำยอุปกรณ์ที่ลดลงตำมยอดขำยอุปกรณ์ดำวเทียมบรอดแบนด์ 

ต้นทุนการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อ

ต้นทุนกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและสื่อในปี 2559 จ�ำนวนท้ังส้ิน 2,019 ล้ำนบำท ลดลง 96 ล้ำนบำท หรือ 4.5% จำก 2,115 ล้ำนบำท  
ในปี 2558 มีสำเหตุหลักจำกกำรลดลงของ

• ต้นทุนขำยและให้บรกิำรของซเีอสแอลจ�ำนวน 27 ล้ำนบำท หรอื 1.5% จำกกำรลดลงของต้นทนุจำกธุรกิจไอซทีี และธุรกิจสือ่โฆษณำ 
ผ่ำนสมุดโทรศัพท์หน้ำเหลืองจำกกำรบริหำรจัดกำรควบคุมต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยสุทธิกับ กำรเพ่ิมข้ึนของต้นทุนค่ำคอนเทนต ์
และกำรพัฒนำสินค้ำใหม่ด้ำนแอพพลิเคชั่นของธุรกิจกำรให้บริกำรข้อมูลด้วยเสียงทำงโทรศัพท์และกำรให้บริกำรเสริมบน 
โทรศัพท์เคลื่อนที่

• กำรลดลงของต้นทุนของซีดีเอ็นจ�ำนวน 39 ล้ำนบำท หรือ 18.0% โดยมีสำเหตุหลักจำกต้นทุนชุดอุปกรณ์รับสัญญำณดำวเทียม 
ที่ลดลงตำมรำยได้ 

• กำรลดลงของต้นทุนขำยของดีทีวีจ�ำนวน 32 ล้ำนบำท หรือ 41.6% มีสำเหตุหลักจำกกำรที่ดีทีวีจัดโปรโมชั่นสินค้ำขำย  
ในไตรมำส 3/2558 สุทธิกับ ต้นทุนกำรให้บริกำรแพลทฟอร์ม D Channel ที่เพิ่มขึ้นตำมรำยได้

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร และค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร (SG&A) ในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 2,225 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น  
107 ล้ำนบำท หรือ 5.1% จำก 2,118 ล้ำนบำท ในปี 2558 มีสำเหตุหลักจำก
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• กำรเพ่ิมขึ้นของค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธุรกิจดำวเทียม โดยเฉพำะจำกกำรท่ีบริษัทมีกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับ 
ลูกค้ำรำยหนึ่งเป็นจ�ำนวน 84 ล้ำนบำทในไตรมำส 1/2559 โดยพิจำรณำตั้งตำมหลักควำมระมัดระวังเนื่องมำจำกลูกค้ำ 
รำยดังกล่ำวปัจจุบันอยู่ภำยใต้กระบวนกำรฟื้นฟูกิจกำรตำมกฎหมำย 

• กำรลดลงของกำรกลับรำยกำรค่ำเผื่อสินค้ำล้ำสมัยซึ่งเกิดจำกกำรขำยอุปกรณ์รับสัญญำณดำวเทียมของดีทีวีท่ีเกิดขึ้นในปี 2558 
สุทธิกับ

• กำรลดลงของค่ำใช้จ่ำยพนักงำนและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรตลำด

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

ในปี 2559 บริษัทมีก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนทั้งสิ้น 152  ล้ำนบำท มีสำเหตุหลักจำกก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรประเมินมูลค่ำใหม่
ในรำยกำรเงินกู้ยืมที่เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐส�ำหรับธุรกิจดำวเทียม และเงินกู้ยืมส�ำหรับบริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี ลิมิเต็ด (เชน) 
เพื่อสนับสนุนธุรกิจของแอลทีซี จำกกำรแข็งค่ำของค่ำเงินบำทต่อค่ำเงินเหรียญสหรัฐ 

ต้นทุนทางการเงิน

บริษัทมีต้นทุนทำงกำรเงินทั้งสิ้น 359 ล้ำนบำท ในปี 2559 เพิ่มขึ้น 53 ล้ำนบำท หรือ 17.3% จำก 306 ล้ำนบำท ในปี 2558 มีสำเหตุหลักจำก 
กำรเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยจ่ำยของเงินกู้ส�ำหรับโครงกำรดำวเทียมไทยคม 8 จำกกำรเปิดให้บริกำรตั้งแต่ไตรมำส 3/2559 

ทั้งน้ี ในปี 2559 บริษัทได้ทยอยช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นทั้งหมดส�ำหรับธุรกิจดำวเทียม รวมถึงเงินกู้ยืมระยะสั้นเพ่ือใช้ในกำรช�ำระค่ำต่อ
อำยุสิทธิในกำรด�ำเนินธุรกิจโทรคมนำคมของแอลทีซี เป็นจ�ำนวนรวมท้ังส้ิน 3,854 ล้ำนบำท ซึ่งจะส่งผลให้ภำระดอกเบี้ยจ่ำยของบริษัท 
ลดลงในอนำคต

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

ในปี 2559 บริษัทมีส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำในธุรกิจโทรศัพท์ทั้งสิ้น 198 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 4 ล้ำนบำท หรือ 2.1% จำกจ�ำนวน 
194 ล้ำนบำท ในปี 2558 

ก�าไรสุทธิ

บริษัทมีก�ำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ส�ำหรับปี 2559 จ�ำนวนทั้งสิ้น 1,612 ล้ำนบำท ลดลง 510 ล้ำนบำทหรือ 24.0% จำก 2,122 ล้ำนบำท 
ในปี 2558 โดยสำเหตุหลักมำจำก

• รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรที่ลดลงของทั้งธุรกิจดำวเทียมและธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ

• ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับดำวเทียมของดำวเทียมไทยคม 8  

• กำรเพ่ิมขึน้ของอตัรำค่ำอนุญำตให้ด�ำเนินกำรภำยใต้สญัญำด�ำเนินกิจกำรดำวเทียมสือ่สำรภำยในประเทศ (สญัญำสมัปทำน) ให้แก่ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

• กำรเพิ่มขึ้นของค่ำใช้จ่ำยเงินประกันควำมเสียหำยของอุปกรณ์รับสัญญำณดำวเทียมในประเทศออสเตรเลีย สุทธิกับ

• กำรเพิ่มขึ้นของก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนสุทธิ และ

• ส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำในธุรกิจโทรศัพท์ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 3,028 ล้ำนบำท (หรือคิดเป็น 2.76 บำทต่อหุ้น) เพ่ิมขึ้น 2,234 ล้ำนบำท หรือ 281.4% จำก  
794 ล้ำนบำท (หรือคิดเป็น 0.72 บำทต่อหุ้น) ในปี 2558 โดยเป็นผลจำกกำรท่ีบริษัทได้รับเงินปันผลจำกบริษัทย่อยเป็นจ�ำนวนรวม  
2,144 ล้ำนบำท สุทธิกับกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนของ บริษัท ไอพีสตำร์ ออสเตรเลีย พีทีวำย จ�ำกัด (ไอพีเอ) จ�ำนวน  
92 ล้ำนบำท ซึง่เป็นผลจำกกำรบนัทกึค่ำใช้จ่ำยในส่วนของเงนิประกนัควำมเสยีหำยของอปุกรณ์รบัสัญญำณดำวเทียมในประเทศออสเตรเลยี

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน) 163



 4. ฐานะทางการเงนิ
 ณ สิน้ปี 2559 บรษิทัมสีนิทรพัย์รวม 32,840 ล้ำนบำท ลดลง 752 ล้ำนบำท หรอื 2.2% จำก 33,592 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2558 มสีำเหตหุลกัมำจำก

• กำรลดลงของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด จำกกำรน�ำไปช�ำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน

• ค่ำเสื่อมรำคำและตัดจ�ำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภำยใต้สัญญำอนุญำตให้ด�ำเนินกำรของปี 2559 สุทธิกับ

• กำรเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนชั่วครำวซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินฝำกระยะสั้นกับสถำบันกำรเงินและกองทุน โดยมำจำกผลก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน

• กำรเพิ่มขึ้นของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ส�ำหรับโครงกำรไทยคม 8 

ส่วนประกอบหลักของสินทรพัย์

สินทรัพย์

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม2558

จ�านวน
(ล้านบาท)

ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม

จ�านวน
(ล้านบาท)

ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์หมุนเวียน 9,127 27.8% 8,005 23.8%

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 9,347 28.4% 9,032 26.9%

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด�าเนินการ 9,205 28.0% 11,227 33.4%

ลูกหนีก้�รค้� และร�ยได้ค้�งรบั 

ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมียอดลูกหนี้กำรค้ำและรำยได้ค้ำงรับ-สุทธิ จ�ำนวน 2,103 ล้ำนบำท คิดเป็น 6.4% ของสินทรัพย์รวม ซึ่งประกอบด้วย  
ลูกหนี้บุคคลภำยนอกและลูกหนี้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีสัดส่วนของยอดลูกหนี้ 94.7% และ 5.3% ตำมล�ำดับ 

บริษัทมีกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน 352 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น 19.4% ของลูกหน้ีกำรค้ำ โดยส่วนใหญ่มำจำกกำรต้ังค่ำเผื่อ 
หนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับลูกค้ำรำยหนึ่งซึ่งปัจจุบันอยู่ภำยใต้กระบวนกำรฟื้นฟูกิจกำรตำมกฎหมำย ส่งผลให้ค่ำเผื่อฯ เพิ่มขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2558 
ซึ่งมีจ�ำนวน 231 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น 13.4% ของลูกหนี้กำรค้ำ ทั้งนี้ลูกหนี้กำรค้ำ รำยได้ค้ำงรับ และลูกหนี้อื่น - สุทธิ ณ สิ้นปี 2559 เพิ่มขึ้น 
11 ล้ำนบำท จำก ณ สิ้นปี 2558  

สภ�พคล่อง

ณ สิ้นไตรมำส ปี 2559 บริษัทมีอัตรำส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน 2.53 เท่ำ เพิ่มจำก 1.83 เท่ำ ณ สิ้นปี 2558 มีสำเหตุหลักจำก

• กำรเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนชั่วครำว ซึ่งมำจำกผลก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนของปี 2559 

• กำรลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกำรช�ำระคืนเงินต้นส�ำหรับธุรกิจดำวเทียม และเงินกู้ยืมระยะสั้นเพ่ือใช้ในกำรช�ำระค่ำต่ออำยุสิทธิ 
ในกำรด�ำเนินธุรกิจโทรคมนำคมของแอลทีซี สุทธิกับ

• กำรเพิ่มขึ้นของส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวที่ครบก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปีของเงินกู้ส�ำหรับธุรกิจดำวเทียม

• กำรลดลงของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด จำกกำรน�ำไปช�ำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
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ทีดิ่น อ�ค�รและอปุกรณ์

บริษัทมีที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ (PPE) ณ สิ้นปี 2559 ทั้งสิ้น 9,347 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 315 ล้ำนบำท หรือ 3.5% จำก 9,032 ล้ำนบำท 
ณ สิ้นปี 2558 มีสำเหตุหลักจำก

• กำรซื้อสินทรัพย์เพิ่มส�ำหรับโครงกำรดำวเทียมไทยคม 8 สุทธิกับ

• ค่ำเสื่อมรำคำ/ค่ำตัดจ�ำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์ในปี 2559 

เงนิกู้ยมื และ ส่วนของเจ้�ของ

ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีเงินกู้ยืมสุทธิท้ังสิ้น 10,225 ล้ำนบำท ลดลง 1,525 ล้ำนบำท หรือ 13.0% จำก 11,750 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2558  
มีสำเหตุหลักจำกกำรช�ำระคืนเงินต้นท้ังหมดของเงินกู้ยืมระยะส้ันส�ำหรับธุรกิจดำวเทียม และเงินกู้ยืมระยะส้ันเพ่ือใช้ในกำรช�ำระค่ำต่ออำยุ
สิทธิในกำรด�ำเนินธุรกิจโทรคมนำคมของแอลทีซี 

ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 18,921 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 810 ล้ำนบำท หรือ 4.4% จำก 18,111 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2558  
มีสำเหตุหลักจำกก�ำไรสะสมจ�ำนวน 1,612 ล้ำนบำท ในปี 2559 สุทธิกับกำรจ่ำยเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทและของซีเอสแอล  
จ�ำนวน 712 ล้ำนบำท และ 145 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ (ซีแอสแอลประกำศจ่ำยเงินปันผลทั้งสิ้นจ�ำนวน 250 ล้ำนบำท ซึ่งจ่ำยให้บริษัทย่อย 
ของไทยคม 105 ล้ำนบำทและบุคคลภำยนอก 145 ล้ำนบำท) 

ส่งผลให้ ณ ปี 2559 บริษัทมีอัตรำส่วนเงินกู้ยืมสุทธิต่อส่วนทุน 0.54 เท่ำ ลดลงจำก 0.65 เท่ำ ณ สิ้นปี 2558 

งบกระแสเงนิสด

บริษัทมี เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน ของปี 2559 ทั้งสิ้น 4,711 ล้ำนบำท ลดลง 18 ล้ำนบำท หรือ 0.4% จำก 4,729 ล้ำนบำท 
ของปี 2558 จำกผลประกอบกำรจำกกำรด�ำเนินงำนที่ลดลง

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ของปี 2559 มีจ�ำนวนท้ังสิ้น 2,694 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนชั่วครำวซึ่งเป็นเงินฝำกระยะสั้น 
กับสถำบันกำรเงินและกองทุน และกำรจ่ำยเงินซื้อสินทรัพย์ส�ำหรับโครงกำรดำวเทียมไทยคม 8 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน ของปี 2559 มีจ�ำนวนท้ังสิ้น 2,734 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นกำรช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นส�ำหรับ 
โครงกำรดำวเทียมไทยคม 8 และเงินกู้ยืมระยะสั้นส�ำหรับกำรช�ำระค่ำต่ออำยุสิทธิในกำรด�ำเนินธุรกิจโทรคมนำคมของแอลทีซี  
รวมถึงกำรจ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

บริษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ สิ้นปี 2559 ทั้งสิ้น 2,684 ล้ำนบำท

ในเอกสารชุดน้ีอาจจะมีข้อมูลบางส่วนท่ีเก่ียวกับการประมาณการถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในอนาคต  
(ไม่ว่าจะเป็นการประมาณการทางด้านการเงินหรือการประมาณการทางด้านธุรกิจในส่วนอ่ืนๆ) 
ตัวอย่างของค�าท่ีใช้ในการประมาณการถึงเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น “อาจจะ”,  
“จะ”, “คาดว่า”, “ประมาณ”, “เชื่อว่า” เป็นต้น แม้ว่าประมาณการดังกล่าวจะประเมินขึ้นโดยอาศัย
ข้อมูลท่ีมีอยู่ในปัจจุบันเป็นพื้นฐาน บริษัทไม่สามารถรับประกันหรือยืนยันได้ว่า การประมาณการ 
ดงักล่าวจะเกิดขึน้ตรงตามท่ีบรษัิทคาดการณ์ไว้ในอนาคต ดงัน้ันผู้ใช้ข้อมูลดงักล่าวจึงควรระมัดระวงั
ในการใช้ข้อมูลประมาณการข้างต้น 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของ 
บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ�าปี งบการเงินดังกล่าว 
จดัท�าขึน้ตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชท่ีีเหมาะสมและถือปฏบิติัอย่างสม�า่เสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมดัระวัง
และประมาณการทีด่ท่ีีสดุในการจัดท�า รวมทัง้ให้มกีารเปิดเผยข้อมลูท่ีส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน เพ่ือให้เป็นประโยชน์
ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง รวมถึงให้มีและด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิด
การทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ

ในการนีค้ณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือท�าหน้าท่ีสอบทานนโยบายการบญัชแีละคณุภาพของรายงานทางการเงนิ  
สอบทานระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบรหิารความเสีย่ง ตลอดจนพจิารณาการเปิดเผยข้อมลูรายการระหว่างกัน 
โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

งบการเงินเฉพาะกิจการของบรษิทั และงบการเงินรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อยได้รบัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั คอื บรษิทั ดีลอยท์  
ทู้ช โธมัสสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด ในการตรวจสอบน้ันทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพ่ือให้ผู้สอบบัญชี
สามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่น 
อย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)  
และบริษัทย่อย ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายพารณ อศิรเสนา ณ อยุธยา 
ประธานกรรมการ 

นายไพบูลย์ ภานวุฒันวงศ์ 
กรรมการ กรรมการบรหิาร 
และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถ้อืหุ้นและคณะกรรมการ บรษิทั ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

 
ความเหน็ 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของ  
บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 
งบก�าไรขาดทนุรวมและเฉพาะกิจการ งบก�าไรขาดทนุและก�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่รวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของ
ผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของ 
บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ ในส่วนของความรับผิดชอบของ 
ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัท 
ตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชพีบญัชท่ีีก�าหนดโดยสภาวิชาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถัมภ์  ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัติามความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอืน่ๆ ซึง่เป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่าน้ี 
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

 
เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบ 

เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งต่างๆ ทีม่นียัส�าคญัทีส่ดุตามดลุยพินิจเย่ียงผูป้ระกอบวิชาชพีของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงนิเฉพาะกิจการส�าหรบังวดปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้น�าเรือ่งเหล่านีม้าพิจารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบที่ส�ำคัญ

การรับรู้รายได้จากการให้บริการ

เนือ่งจากกลุม่บรษิทัมจี�านวนสญัญาบรกิารเป็นจ�านวน
มากซึ่งมีข้อตกลงและเง่ือนไขในการก�าหนดราคาที่
แตกต่างกัน ดังน้ันเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ คือ 
ความถูกต้องของการรับรู้รายได้จากการให้บริการว่า
เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ทั้งน้ีนโยบายการบัญชีส�าหรับการรับรู้รายได้ และ
รายละเอียดของรายได้จากการให้บริการ ได้เปิดเผย
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.17 และ 
ข้อ 23 ตามล�าดับ

วิธีการตรวจสอบที่ส�าคัญรวมถึง

• ท�าความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้อง
กับการรับรู้รายได้จากการให้บริการ

• สอบทานการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน

• ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมภายในรวมถึงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับการรบัรูร้ายได้จากการให้บรกิาร และ

• ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย

• สอบทานเงือ่นไขของสญัญาบรกิารและทดสอบการค�านวณรายได้ว่ามคีวามถูกต้อง 
และตรวจสอบเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชสี�าหรบัรายได้จากการให้บรกิาร
ดังกล่าว

• การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบข้อมลูทางการเงนิทีเ่กีย่วข้องกับรายได้จากการให้บรกิาร
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เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบที่ส�ำคัญ

การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ 
ค่าความนิยม

เน่ืองจากการพิจารณาเก่ียวกับการด้อยค่าของ 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการด้อยค่าของค่า 
ความนิยมขึ้นอยู ่กับดุลยพินิจและข้อสมมติฐาน
ที่ส�าคัญท่ีผู ้บริหารของกลุ ่มบริษัทน�ามาใช้ในการ
ประมาณค่าเผือ่การด้อยค่าดงักล่าว ดงัน้ันเรือ่งส�าคญั
ในการตรวจสอบ คือ การแสดงมูลค่าของเงินลงทุน 
ในบริษัทย่อย และค่าความนิยม ค่าเผื่อการด้อยค่า 
ของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและค่าเผื่อการด้อยค่า
ของค่าความนิยมให้เป็นตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน 

ทั้งน้ีนโยบายการบัญชีเรื่องเงินลงทุน สินทรัพย์ไม่มี 
ตวัตน การด้อยค่า และรายละเอยีดเก่ียวกับเงนิลงทนุ
ในบรษิทัย่อย และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนได้เปิดเผยไว้ใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ 3.7 ข้อ 3.11 ข้อ 3.12 
ข้อ 9 และข้อ 12 ตามล�าดับ

 

วิธีการตรวจสอบที่ส�าคัญรวมถึง

• ท�าความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้อง
กับการรับรู้การด้อยค่า

• สอบทานการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน

• ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับ 
การพิจารณาการด้อยค่า และ

• ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย

• ตรวจสอบหลักฐานประกอบการพิจารณาของผู้บริหารเก่ียวกับข้อบ่งชี้ของ 
การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

• ประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่าและข้อสมมติฐานท่ีส�าคัญ
ที่ผู้บริหารของบริษัทน�ามาใช้ในประมาณค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุน 
ในบริษัทย่อย

 
เรือ่งอืน่ 

งบการเงินรวมของบริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) ส�าหรับ 
ปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2558 ทีแ่สดงเป็นข้อมลูเปรยีบเทยีบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชอีืน่ ซึง่แสดงความเหน็อย่างไม่มเีงือ่นไข ตามรายงาน
ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

 
ข้อมลูอืน่ 

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อข้อมลูอืน่ ข้อมลูอืน่ประกอบด้วยข้อมลูซึง่รวมอยู่ในรายงานประจ�าปี ซึง่ข้าพเจ้าได้รบัข้อมลูอืน่ในรายงานประจ�าปี 
ฉบับเตรียมเผยแพร่ก่อนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นเก่ียวกับ 
ข้อมูลอื่นดังกล่าว 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น
มีความขัดแย้งท่ีมีสาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูล 
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อมลูอืน่ในรายงานประจ�าปีฉบบัเตรยีมเผยแพร่ โดยไม่พบว่ามกีารแสดงข้อมลูท่ีขัดต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคญัทีข้่าพเจ้า
ต้องรายงาน
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ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารและผูม้หีน้าท่ีในการก�ากบัดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายใน ที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท�างบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจาก การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงาน 
ต่อเนือ่ง เปิดเผยเรือ่งทีเ่ก่ียวกับการด�าเนนิงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบัการด�าเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่ 
ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

 
ความรบัผดิชอบของผูส้อบบัญชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ 
ผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า 
การปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคญัทีม่อียู่ได้เสมอไป ข้อมลู
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญ เมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อ 
ข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
จากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอด 
การตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และ
ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลท่ี 
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจ
เก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์  
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร 

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญช ี
ท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส�าคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญ 
ต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้า
ต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เก่ียวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ  
ความเหน็ของข้าพเจ้าจะเปลีย่นแปลงไป  ข้อสรปุของข้าพเจ้าขึน้อยู่กับหลกัฐานการสอบบญัชท่ีีได้รบัจนถึงวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชี 
ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง
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• ประเมนิการน�าเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงนิรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร 

• ได้รบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมลูทางการเงินของกิจการภายในกลุม่หรอืกิจกรรมทางธุรกิจภายใน
กลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเก่ียวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญ
ที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นอิสระและได้
สือ่สารกับผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากับดแูลเก่ียวกับความสมัพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเรือ่งอืน่ซึง่ข้าพเจ้าเชือ่ว่ามเีหตผุลทีบ่คุคลภายนอกอาจพจิารณา
ว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องท่ีสื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ท่ีมีนัยส�าคัญมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกจิการในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธบิายเรื่องเหล่านีใ้นรายงานของผู้สอบบัญชี
เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า 
ไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบ 
ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(ชวาลา เทยีนประเสรฐิกิจ) 
ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขทะเบียน 4301 

บรษิทั ดลีอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบัญช ีจ�ากัด 
 

กรงุเทพมหานคร 
วนัที ่1 กมุภาพนัธ์ 2560
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2559

หม�ยเหตุ

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2559 2558 2559 2558

บ�ท บ�ท บ�ท บ�ท

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 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 11,373,239 60,603,544 15,681,612 32,865,381 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 9,127,349,551 8,005,118,764 6,311,990,768 4,762,980,348 

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�าเนินการ

 
12

 
9,204,747,659 

 
11,227,186,999 

 
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 

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 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2559

หม�ยเหตุ

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2559 2558 2559 2558

บ�ท บ�ท บ�ท บ�ท

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 

เจ้าหนี้ - อาคารและอุปกรณ์ 11,050,114 92,463,112 11,047,174 92,454,418 

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4 49,369 224,004 2,262,237 2,539,821 

ส่วนของเงนิกูย้ืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระ 
     ภายในหนึ่งปี

 
15

 
728,871,183 

 
69,063,419 

 
667,991,230 

 
7,992,543 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -   - -   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 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 32,836,808 161,902,384 7,156,197 55,972,634 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 17 81,346,770 112,541,535 77,519,267 72,919,034

รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,612,175,205 4,379,931,105 2,032,076,060 4,410,922,109 

  
หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนี้ - อาคารและอุปกรณ์ระยะยาว 248,417,250 250,151,220 248,417,250 250,151,220 

เงินกู้ยืมระยะยาว 15 9,265,989,310 10,030,358,222 9,202,060,708 9,905,129,460 

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

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

บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2559

หม�ยเหตุ

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2559 2558 2559 2558

บ�ท บ�ท บ�ท บ�ท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 20  

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

     ทุนที่ออกและช�าระแล้ว 5,479,969,700 5,479,687,700 5,479,969,700 5,479,687,700 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 20 4,305,387,362 4,301,989,672 4,305,387,362 4,301,989,672 

ก�าไรสะสม

     จัดสรรแล้ว

          ทุนส�ารองตามกฎหมาย 549,988,420 549,451,270 549,988,420 549,451,270 

     ยังไม่ได้จัดสรร 7,614,333,524 6,715,451,453 6,081,939,772 3,767,092,570 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 559,927,100 637,244,902 20,454,265 17,237,023 

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

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 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 
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บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

งบกำาไรขาดทุน
สำ�หรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันว�คม 2559
 

หม�ยเหตุ

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2559 2558 2559 2558

บ�ท บ�ท บ�ท บ�ท

ร�ยได้ 4

รายได้จากการขายและการให้บริการ 23 11,516,630,196 12,453,089,955 7,076,757,129 7,653,798,891 

รายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สญัญาอนญุาตให้ด�าเนนิการ 105,000 543,915 105,000 543,915 

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 152,107,209 -   162,693,134 -   

รายได้อื่น 24 202,027,427 489,105,936 2,474,814,092 689,901,811 

รวมรายได้ 11,870,869,832 12,942,739,806 9,714,369,355 8,344,244,617 

ค่�ใช้จ่�ย 4

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ 6,296,848,591 6,287,173,476 3,867,990,052 3,815,117,464 

ต้นทุนค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด�าเนินการ 105,000 543,915 105,000 543,915 

ต้นทุนค่าอนุญาตให้ด�าเนินการ 1,057,053,328 1,066,618,826 1,057,053,328 1,066,618,826 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 316,743,615 338,451,733 155,421,301 167,041,702 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,793,271,872 1,676,992,895 796,922,540 798,084,481 

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย -   -   92,000,000 453,508,587 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 115,665,059 102,593,824 87,800,291 72,871,517 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ -   595,024,208 -   631,945,714 

ต้นทุนทางการเงิน 358,781,093 306,037,479 337,745,898 283,757,455 

รวมค่าใช้จ่าย 9,938,468,558 10,373,436,356 6,395,038,410 7,289,489,661 

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 198,469,354 193,659,781 -   -   

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 2,130,870,628 2,762,963,231 3,319,330,945 1,054,754,956 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 27 (347,609,167) (458,280,748) (291,592,678) (260,699,622)

ก�าไรส�าหรับปี 1,783,261,461 2,304,682,483 3,027,738,267 794,055,334 

การแบ่งปันก�าไร

     ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,611,773,136 2,122,147,081 3,027,738,267 794,055,334 

     ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 171,488,325 182,535,402 -   -   

ก�าไรส�าหรับปี 1,783,261,461 2,304,682,483 3,027,738,267 794,055,334 

ก�าไรต่อหุ้น (บาท) 28

     ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 1.47 1.94 2.76 0.72

     ก�าไรต่อหุ้นปรับลด 1.47 1.94 2.76 0.72

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
สำ�หรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันว�คม 2559

หม�ยเหตุ

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2559 2558 2559 2558

บ�ท บ�ท บ�ท บ�ท

ก�าไรส�าหรับปี 1,783,261,461 2,304,682,483 3,027,738,267 794,055,334 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่  
     เข้าไปไว้ในก�าไรหรือขาดทุน

 

ก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักการ 
     คณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรับโครงการ 
     ผลประโยชน์พนักงาน

 
 

-

 
 

 (19,743,251)

 
 

-

 
 

13,960,062 

ส่วนแบ่งขาดทนุเบ็ดเสรจ็อืน่จากเงนิลงทนุในการร่วมค้า - (157,897,336) - -   

- (177,640,587) - 13,960,062 

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่  
     เข้าไปไว้ในก�าไรหรือขาดทุน

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า 
     หน่วยงานในต่างประเทศ

 
(74,763,946)

 
334,925,885 

 
-   

 
- 

ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้จากการเพิ่มสัดส่วนการลงทุน 
     ในบริษัทย่อย

 
-   

 
(216)

 
-   

 
- 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุน  
     เผื่อขายส่วนที่โอนไปก�าไรหรือขาดทุน

 
11,257,263

 
(335,334,101)

 
-   

 
-   

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุน 
     เผื่อขาย

 
(18,361,763)

 
(458,294,533)

 
(1,333,402)

 
-   

ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของก�าไรขาดทุน 
     เบ็ดเสร็จอื่น

 
266,680 

 
-   

 
266,680 

 
-   

(81,601,766) (458,702,965) (1,066,722) -   

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี - สุทธิจากภาษี (81,601,766) (636,343,552) (1,066,722) 13,960,062 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 1,701,659,695 1,668,338,931 3,026,671,545 808,015,396 

การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

     ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,530,171,800 1,500,883,965 3,026,671,545 808,015,396 

     ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 171,487,895 167,454,966 -   -   

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 1,701,659,695 1,668,338,931 3,026,671,545 808,015,396 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันว�คม 2559
 

หม�ยเหตุ

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2559 2558 2559 2558

บ�ท บ�ท บ�ท บ�ท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรส�าหรับปี 1,783,261,461 2,304,682,483 3,027,738,267 794,055,334 

รายการปรับปรุง

ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ 11 773,279,858 618,756,522 542,608,146 390,382,861 

ค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต ้
     สัญญาอนุญาตให้ด�าเนินการ

 
12

 
2,022,544,340 

 
2,022,697,586 

 
2,022,544,340 

 
2,022,697,586 

ค่าตัดจ�าหน่ายค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี 12 2,002,650 25,038,947 2,017,642 25,023,170 

ค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 12 127,039,726 135,551,462 95,111,935 96,131,055 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 23,289,922 (42,202,254) 23,289,922 (42,984,186)

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย 9 -   -   92,000,000 453,508,587 

รายได้จากการลงทุน (130,344,693) (413,554,874) (2,276,220,030) (506,497,013)

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 20 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�าไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (125,457,532) 269,756,156 (20,512,752) 158,523,087 

ค่าตัดจ�าหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม 15, 25 1,065,891 1,065,891 1,065,891 1,065,891 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 7 138,114,229 61,686,173 116,272,388 29,376,863 

(กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ 15,749,802 (49,956,287) 16,016,830 (1,639,603)

ก�าไรจากการจ�าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 24 (10,132,316) (3,464,432) (17,749,925) (7,462,636)

การตัดจ�าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 566,630 25,864,490 113,995 25,163,609 

การตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 523,335 5,265,187 6,472 5,256,633 

ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย -   -   9,771,705 -   

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 9 (198,469,354) (193,659,781) -   -   

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 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 

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)180



บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันว�คม 2559
 

หม�ยเหตุ

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2559 2558 2559 2558

บ�ท บ�ท บ�ท บ�ท

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (121,871,376) (507,531,468) (472,554,387) (241,869,583)

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (41,810,316) (11,060,619) (94,348,010) (66,414,266)

สินค้าคงเหลือ (109,830,084) 73,667,168 (90,658,712) 13,731,770 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 25,275,538 (5,380,731) 14,939,591 (15,451,421)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 278,195,231 (16,304,734) 289,391,042 (16,318,830)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 82,639,729 (80,372,259) (5,082,593) (133,858,822)

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (174,635) (231,187) 129,385 4,336,003 

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 71,773,499 (49,458,190) (399,557,294) (12,966,031)

ผลประโยชน์ตอบแทนค้างจ่าย (17,178,769) 47,702,801 (17,178,769) 47,702,801 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (26,138,244) 27,554,216 9,656,752 (4,408,662)

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (42,365,234) 1,668,716 (42,743,642) 5,240,787 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงาน 11,642,956 29,638,859 597,824 19,185,559 

จ่ายภาษีเงินได้ (536,516,788) (321,032,123) (336,761,820) (126,608,914)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 4,711,029,370 4,728,644,499 3,127,206,423 3,467,297,260 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี้ย 135,818,555 73,346,642 129,476,850 63,274,326 

รับเงินปันผล -   -   2,147,194,820 434,208,879 

เงินลงทุนชั่วคราว (1,911,097,571) (364,637,489) (1,967,693,895) (774,220,655)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์ (1,075,377,355) (1,247,044,720) (914,012,339) (1,095,731,911)

เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 15,712,680 5,249,401 31,047,884 14,575,359 

เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า 4 150,199,775 137,214,949 150,199,775 137,214,949 

เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 4 -   -   -   9,843,840 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -   (1,972,424,724) (30,000,000) (2,069,568,372)

เงินสดจ่ายส�าหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (9,268,896) (9,539,366) (1,409,907) (741,035)

เงินสดรับสุทธิจากการคืนทุนของบริษัทย่อย -   -   211,724,581 -   

เงินจ่ายสุทธิเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย -   -   (16,110,143) -   

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (2,694,012,812) (3,377,835,307) (259,582,374) (3,281,144,620)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันว�คม 2559
 

หม�ยเหตุ

งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

2559 2558 2559 2558

บ�ท บ�ท บ�ท บ�ท

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�าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 15 (3,854,192,970) (657,305,743) (3,254,192,970) (277,305,743)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว -   3,768,146,233 -   3,746,090,159 

ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 15 (72,076,314) (4,038,021,583) (10,585,231) (3,976,243,423)

เงนิสดรับจากเงนิกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน -   -   -   1,103,643,420 

ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -   -   (1,126,768,104) -   

ช�าระคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้นจากการเลิกกิจการ 
     ของบริษัทย่อย

 
(41,921,918)

 
-   

 
-   

 
-   

จ่ายดอกเบี้ย (342,963,191) (290,293,793) (333,172,929) (268,362,176)

เงนิสดสทุธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (2,734,481,280) (716,206,725) (3,643,400,766) 626,862,578 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น  
     (ลดลง) สุทธิ

 
(717,464,722)

 
634,602,467 

 
(775,776,717)

 
813,015,218 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันที ่1 มกราคม 3,401,140,969 2,769,147,544 1,253,746,837 443,266,569 

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตรา 
     ต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด

 
8,806 

 
(2,609,042)

 
(12,036)

 
(2,534,950)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
     ณ วันที่ 31 ธันวาคม

 
5

 
2,683,685,053 

 
3,401,140,969 

 
477,958,084 

 
1,253,746,837 

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

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 

รายงานประจำาปี 2559
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บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
สำ�หรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันว�คม 2559

หมายเหตุ สารบัญ

  1. ข้อมูลทั่วไป

  2. เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

  3. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

  4. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  6. เงินลงทุนชั่วคราว

  7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

  8. สินค้าคงเหลือ

  9. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า

10. ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด�าเนินการ ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

13. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

14. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

15. หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

17. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

18. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

19. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

20. ทุนเรือนหุ้นและการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

21. ส�ารอง

22. ส่วนงานด�าเนินงาน

23. รายได้จากการขายและการให้บริการ

24. รายได้อื่น

25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

26. เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

27. ภาษีเงินได้

28. ก�าไรต่อหุ้น

29. เงินปันผล

30. เครื่องมือทางการเงิน

31. ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

32. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

33. เหตุการณ์อื่น

34. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน

35. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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หม�ยเหตปุระกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบก�รเงนินี้

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

1. ข้อมูลทัว่ไป
บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดต้ังข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู่จดทะเบียนต้ังอยู่เลขท่ี 414 ถนนพหลโยธิน  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนมกราคม 2537 

บริษัทใหญ่ในระหว่างงวด คือ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 41.14) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย

บริษัท บริษัทย่อยและการร่วมค้า (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการวงจรดาวเทียมเพ่ือการสื่อสารทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศ จดัจ�าหน่ายอปุกรณ์รบัสญัญาณดาวเทียมไอพีสตาร์ บรกิารเนือ้หาส�าหรบัเครอืข่ายบรอดแบนด์ จดัจ�าหน่ายอปุกรณ์
รบัสญัญาณโทรทศัน์ บรกิารศนูย์ข้อมลูอนิเทอร์เนต็ บรกิารอนิเทอร์เนต็ บรกิารรบั-ส่งสญัญาณผ่านดาวเทยีม บรกิารให้ค�าปรกึษาด้านเทคนคิ
ที่เก่ียวกับดาวเทียม บริการธุรกิจกระจายเสียงโทรทัศน์และโทรคมนาคม บริการจัดพิมพ์และโฆษณาสมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์ฉบับธุรกิจ 
บริการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต บริการระบบโทรศัพท์ บริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการด้านวิศวกรรมพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร
และอิเลคโทรนิคส์ โดยส่วนใหญ่เป็นการประกอบธุรกิจภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด�าเนินการต่าง ๆ 

กลุ่มบริษัทมีการประกอบกิจการใน 11 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สิงคโปร์ กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา มอริเชียส เกาะบริติช-เวอร์จิน ญี่ปุ่นและอินเดีย 

บริษัทได้ท�าสัญญากับกระทรวงคมนาคมเพื่อด�าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารเป็นเวลา 30 ปี โดยบริษัทมีสิทธิในการบริหารกิจการและการให้
บริการวงจรดาวเทียมเพ่ือการสื่อสารท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ และมีสิทธิเก็บค่าใช้วงจรดาวเทียมจากผู้ใช้วงจรดาวเทียมภายใน
ระยะเวลา 30 ปี ซึ่งปัจจุบันสัญญาดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและจะหมดอายุในปี 2564

บรษิทัได้รบัอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(“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�ากัด จัดจ�าหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม 
บริการให้ค�าปรึกษาและติดตั้งระบบส�าหรับ
เครือข่ายบรอดแบนด์แบบครบวงจร  
(System Integration)

ไทย 99.99 99.99

บริษัท ไอพีสตาร์ จ�ากัด จัดจ�าหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 เกาะบริติชเวอร์จิน 100 100
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ชื่อกิจการ ลักษณะธุรกิจ ประเทศที่กิจการ 
จัดตั้ง

ส่วนได้เสียใน  
ความเป็นเจ้าของ

2559
ร้อยละ

2558
ร้อยละ

บริษัท สตาร์ นิวเคลียส จ�ากัด ให้บริการด้านวิศวกรรมพัฒนาเทคโนโลยีการ
สื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์

เกาะบริติชเวอร์จิน 100 100

Spacecode LLC ให้บริการด้านวิศวกรรมพัฒนาเทคโนโลยีการ
สื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์

สหรัฐอเมริกา - 70

บริษัท ไอพีสตาร์ อินเตอร์   
   เนชั่นแนล พีทีอี จ�ากัด

จัดจ�าหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 
และอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4

สิงคโปร์ 100 100

บริษัท ไอพีสตาร์  
   โกลเบิล เซอร์วิส จ�ากัด

จัดจ�าหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 มอริเชียส 100 100

บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี   
   เน็ตเวิร์ค จ�ากัด

จัดจ�าหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม กัมพูชา 100 100

บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย  
   พีทีวาย จ�ากัด

จัดจ�าหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 
และอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 
ในประเทศออสเตรเลีย

ออสเตรเลีย 100 100

บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ�ากัด ให้บริการด้านธุรกิจกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์

ไทย 99.99 99.99

บริษัท ไอพีสตาร์ เจแปน จ�ากัด จัดจ�าหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 
และอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 
ในประเทศญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น 100 100

บริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์  
   จ�ากัด

จัดจ�าหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 
และอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 
ในประเทศนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์ 100 100

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล  
   แซทเทลไลท์ จ�ากัด

จัดจ�าหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 7 
และไทยคม 8

มอริเชียส 100 100

บริษัท ไอพีสตาร์ (อินเดีย)  
   ไพรเวท จ�ากัด

จัดจ�าหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม
และบริการให้ค�าปรึกษาด้านเทคนิคที่เกี่ยว
กับดาวเทียม

อินเดีย 100 -

บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส  
   จ�ากัด

ให้บริการด้านเทคโนโลยี มอริเชียส 100 -
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ชื่อกิจการ ลักษณะธุรกิจ ประเทศที่กิจการ 
จัดตั้ง

ส่วนได้เสียใน  
ความเป็นเจ้าของ

2559
ร้อยละ

2558
ร้อยละ

บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ 
   จ�ากัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจในการให้บริการศูนย์ข้อมูล
อินเทอร์เน็ตและบริการรับ-ส่งสัญญาณผ่าน
ดาวเทียมเพื่อการสื่อสาร

ไทย 42.07 42.07

บริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์  
   ซิสเทม พีทีวาย จ�ากัด

ให้บรกิารด้านการสือ่สารข้อมลูผ่านดาวเทียม
และโซลชูัน่เพื่อธุรกิจ

ออสเตรเลีย 100 100

การร่วมค้าของบริษัท

บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส     
   พีทีอี จ�ากัด

ประกอบธุรกิจหลักในการลงทุนด้านการ
สื่อสารโทรคมนาคมในระดับนานาชาติ

สิงคโปร์ 51 51

การร่วมค้าของบริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จ�ากัด

บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์   
   จ�ากัด

ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
โทรศัพท์สาธารณะ โทรศัพท์ระหว่างประเทศ
และอินเทอร์เน็ต

ลาว 24.99 24.99

รายการระหว่างกิจการที่มีสาระส�าคัญระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว งบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้รวมข้อมูลทางการเงินของบริษัทย่อยส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ได้ตรวจสอบแล้ว

2. เกณฑ์การจัดท�างบการเงนิ 
2.1 เกณฑ์ก�รถอืปฏิบัติ

งบการเงินน้ีจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ  
(“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง  

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือ 
หลังวันที่ 1  มกราคม 2559 ทุกฉบับมาถือปฏิบัติ การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อนโยบายการบัญชี วิธีการค�านวณ และผลการด�าเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทหรือบริษัท

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น  สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับอื่น ๆ ซึ่งมีผลบังคับส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป และไม่ได้มีการน�ามาใช้
ส�าหรับการจัดท�างบการเงินนี้   มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทได้เปิดเผย
ในหมายเหตุข้อ 35

2.2 เกณฑ์ก�รวดัมลูค่�

งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
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2.3 สกลุเงนิทีใ่ช้ในก�รดำ�เนนิง�นและนำ�เสนองบก�รเงนิ  

งบการเงินน้ีจัดท�าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดม ี
การปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

2.4 ก�รประม�ณก�รและใช้วิจ�รณญ�ณ 

ในการจัดท�างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณและข้อสมมติฐานหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก�าหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ�านวนเงินท่ีเก่ียวกับ สินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่าย   
ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท�างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึก 
โดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

(1) การใช้วิจารณญาณ

ข้อมูลเก่ียวกับการใช้วิจารณญาณในการเลือกนโยบายการบัญชีซึ่งมีผลกระทบท่ีมีนัยส�าคัญท่ีสุดต่อจ�านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงินซึ่ง
ประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้

หมายเหตุข้อ 9 การจัดประเภทการร่วมค้า

หมายเหตุข้อ 9 การจัดท�างบการเงินรวม: กลุ่มบริษัทมีอ�านาจควบคุมโดยพฤตินัย (De facto control)  
เหนือผู้ได้รับการลงทุน

(2) การประมาณการข้อสมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ

ข้อมูลเกี่ยวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการที่ส�าคัญซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมีนยัส�าคัญที่เป็นเหตุให้ต้องมีการปรับปรุงจ�านวนเงิน
ที่รับรู้ในงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้

หมายเหตุข้อ  7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

หมายเหตุข้อ 8 มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืนจากสินค้าคงเหลือ

หมายเหตุข้อ 9 ข้อสมมติฐานส�าหรับการประมาณการในการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต 

หมายเหตุข้อ 11 การประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์

หมายเหตุข้อ 12 การประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให ้
ด�าเนินการ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

หมายเหตุข้อ 13 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หมายเหตุข้อ 18 การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

หมายเหตุข้อ 20 การวัดมูลค่าของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

หมายเหตุข้อ 30 การวัดมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

หมายเหตุข้อ 31 และ 32 ประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
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3. นโยบายการบญัชทีีส่�าคญั
นโยบายการบัญชีที่น�าเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม�่าเสมอส�าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน 

3.1 เกณฑ์ในก�รจดัทำ�งบก�รเงนิรวม

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท บริษัทย่อย และ
ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในการร่วมค้า

การรวมธุรกิจ 

กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีส�าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อ เมื่อการ
ควบคุมถูกโอนไปยังกลุ่มบริษัท ยกเว้นในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน

การควบคุม หมายถึงอ�านาจในการก�าหนดนโยบายทางการเงนิและ
การด�าเนินงานของกิจการเพ่ือให้ได้มาซึง่ประโยชน์จากกิจกรรมของ
กิจการนัน้ ในการพิจารณาอ�านาจในการควบคุม กิจการต้องน�าสทิธิ
ในการออกเสียงที่เกิดขึ้นมารวมในการพิจารณา วันที่ซื้อกิจการคือ
วันที่อ�านาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยังผู้ซื้อ การก�าหนดวันที่
ซือ้กิจการและการระบเุกีย่วกับการโอนอ�านาจควบคมุจากฝ่ายหนึง่
ไปยังอีกฝ่ายหนึ่งต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง 

ค่าความนิยม ถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรม
ของสิง่ตอบแทนทีโ่อนให้ซึง่รวมถึงการรบัรูจ้�านวนส่วนได้เสยีท่ีไม่มี
อ�านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ หักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของ
สินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาซึ่งวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ

สิ่งตอบแทนที่โอนให้ ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่
โอนไป หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษัทก่อข้ึนเพ่ือจ่ายช�าระให้แก่เจ้าของเดิม 
และส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของท่ีออกโดยกลุ่มบริษัท ทั้งน้ีส่ิง
ตอบแทนท่ีโอนให้ยังรวมถึงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น
และมลูค่าของโครงการจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ท่ีออกแทนโครงการ
ของผู้ถูกซื้อเมื่อรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลให้สิ้นสุดความ
สัมพันธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุม่บรษิทัและผูถู้กซือ้ ให้ใช้ราคา
ทีต่�า่กว่าระหว่าง มลูค่าจากการยกเลกิสญัญาตามทีร่ะบใุนสญัญา 
และมลูค่าองค์ประกอบนอกตลาด ไปหักจาก สิง่ตอบแทนทีโ่อนให้ 
และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายอื่น 

หากมกีารออกโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (โครงการทดแทน) 
เพ่ือแลกเปลีย่นกับโครงการทีพ่นกังานของผูถู้กซือ้ถอือยู ่(โครงการ 
ผูถู้กซือ้) ขึน้อยู่กับต้นทุนบรกิารในอดตี ผูซ้ือ้ต้องวัดส่วนของโครงการ
ทดแทนด้วยมลูค่าตามราคาตลาดซึง่เป็นส่วนหนึง่ของสิง่ตอบแทน
ที่โอน หากมีข้อก�าหนดเก่ียวกับการท�างานในอนาคต ผลต่าง 
ระหว่างมูลค่าซึ่งรวมอยู่ในสิ่งตอบแทนท่ีโอนไป และ ราคาตลาด 

ของโครงการทดแทน รับรู้เป็นผลตอบแทนพนักงานภายหลังการ
รวมธุรกิจ

หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นของบริษัทท่ีถูกซื้อที่รับมาจากการรวมธุรกิจ  
รบัรูเ้ป็นหนีส้นิหากมภีาระผกูพันในปัจจบุนัซึง่เกิดข้ึนจากเหตกุารณ์
ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ

กลุม่บรษิทัวัดมลูค่าส่วนได้เสยีท่ีไม่มอี�านาจควบคมุตามอตัราส่วน
ได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ

ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการซื้อของกลุ่มบริษัทท่ีเกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมา
จากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
และค่าที่ปรึกษาอื่นๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 

การรวมธุรกิจซึ่งเกิดจากการโอนส่วนได้เสียในกิจการภายใต้การ
ควบคมุของผูถื้อหุ้นซึง่ควบคุมกลุม่บรษิทั ถือเป็นการเข้าครอบครอง
เสมือนว่าได้เกิดข้ึนต้ังแต่วันต้นงวดของปีเปรียบเทียบก่อนหน้าสุด
หรือ ณ วันที่มีการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันแล้วแต่วัน
ใดจะหลังกว่า เพ่ือปรับปรุงงบการเงินเปรียบเทียบ สินทรัพย์และ
หน้ีสินท่ีได้มาจะถูกรับรู้ด้วยมูลค่าตามบัญชีก่อนการจัดท�างบการ
เงินรวมภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้น ที่กลุ่มบริษัทมีส่วนควบคุม 
ส่วนประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของท่ีได้มาจากการรวมธุรกิจถือ
เป็นส่วนหน่ึงของทุนของกลุ่มบริษัท เว้นแต่ส่วนที่ได้มาน้ันได้รับ
รู้เป็นส่วนหน่ึงของส่วนเกินมูลค่าหุ้น เงินสดจ่ายในการรวมธุรกิจ 
รับรู้โดยตรงในส่วนของเจ้าของ

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ ่มบริษัท   
การควบคมุเกิดขึน้เมือ่กลุม่บรษิทัเปิดรบัหรอืมสีทิธิในผลตอบแทน
ผันแปรจากการเก่ียวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการ
ใช้อ�านาจเหนือกิจการน้ันท�าให้เกิดผลกระทบต่อจ�านวนเงินผล
ตอบแทนของกลุ่มบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ใน 
งบการเงนิรวม นบัแต่วันทีม่กีารควบคมุจนถึงวันท่ีการควบคุมสิน้สดุลง 

การสูญเสียการควบคุม 

เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตัด
รายการสินทรัพย์และหน้ีสินของบริษัทย่อยน้ันออก รวมถึงส่วนได้
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เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจ้าของ
ที่เก่ียวข้องกับบริษัทย่อยนั้น ก�าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการ 
สูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน ส่วนได้
เสียในบรษิทัย่อยเดมิท่ียังคงเหลอือยู่ให้วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม  
ณ วันที่สูญเสียการควบคุม

ส่วนได้เสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย 

ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย 
ได้แก่ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

การร่วมค้าเป็นการร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษัทมีการควบคุมร่วมใน
การงานน้ัน โดยมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงานนั้น
มากกว่าการมสีทิธิในสนิทรพัย์และภาระผกูพันในหน้ีสนิทีเ่ก่ียวข้อง
กับการร่วมการงานนั้น

ส่วนได้เสียในการร่วมค้าบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้
รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนการท�ารายการ 
ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก ส่วนแบ่งก�าไรหรือขาดทุนและ
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย
ของกลุม่บรษิทั จะถกูบนัทึกในงบการเงนิรวมจนถึงวันทีก่ลุม่บรษิทั
สูญเสียความมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญ หรือการควบคุมร่วม 

การตัดรายการในงบการเงินรวม

ยอดคงเหลอืและรายการบญัชรีะหว่างกิจการในกลุม่ รวมถึงรายได้ 
หรือค่าใช้จ่ายท่ียังไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจากรายการระหว่าง
กิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดท�างบการเงินรวม ก�าไรที่ยัง
ไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการกับบริษัทร่วมและกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกันถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วน
ได้เสียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น  ขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัด
รายการในลกัษณะเดยีวกับก�าไรท่ียังไม่เกิดข้ึนจรงิ แต่เท่าทีเ่มือ่ไม่มี 
หลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น

3.2 เงนิตร�ต่�งประเทศ 

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้
ในการด�าเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท โดยใช้อัตราแลก
เปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สนิทรพัย์และหนีส้นิท่ีเป็นตวัเงนิและเป็นเงนิตราต่างประเทศ ณ วัน
ที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานโดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น  ก�าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกใน
ก�าไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่
เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลง 
ค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด�าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน  
ณ วันที่เกิดรายการ 

หน่วยงานในต่างประเทศ 

สินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความ
นิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นจากการซื้อหน่วย
งานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 
ณ วันที่รายงาน

ค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดจากการซื้อ
หน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลก
เปลี่ยน ณ วันที่รายงาน

รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็น 
เงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในระหว่างปี

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกในก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตราแลก
เปลี่ยนในส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการจ�าหน่ายเงินลงทุนนั้นออก
ไป ยกเว้นผลต่างจากการแปลงค่าทีถู่กปันส่วนให้ส่วนได้เสยีท่ีไม่มี
อ�านาจควบคุม

เมือ่หน่วยงานต่างประเทศถูกจ�าหน่ายส่วนได้เสยีท้ังหมดหรอืเพียง
บางส่วนท่ีท�าให้สูญเสียการควบคุม ความมีอิทธิพลอย่างมีสาระ
ส�าคัญ หรือการควบคุมร่วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลก
เปลี่ยนที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศน้ันต้องถูกจัดประเภท
เป็นก�าไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหน่ึงของก�าไรขาดทุนจากการ
จ�าหน่าย หากกลุ่มบริษัทจ�าหน่ายส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเพียง
บางส่วนแต่ยังคงมีการควบคุม ผลสะสมต้องถูกปันสัดส่วนให้กับ
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ�านาจควบคุม หากกลุ่มบริษัทจ�าหน่ายเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าเพียงบางส่วนโดยท่ีกลุ่มบริษัท
ยังคงมีอิทธิพลหรือการควบคุมร่วมท่ีมีสาระส�าคัญอยู่ กลุ่มบริษัท
ต้องจดัประเภทยอดสะสมบางส่วนท่ีเก่ียวข้องเป็นก�าไรหรอืขาดทุน

3.3 เครือ่งมอืท�งก�รเงนิทีเ่ป็นตร�ส�รอนพุนัธ์

เครือ่งมอืทางการเงนิทีเ่ป็นตราสารอนุพันธ์ได้ถูกน�ามาใช้เพ่ือจดัการ
ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ที่เกิดจากกิจกรรมด�าเนินงาน กิจกรรมจัดหาเงิน และ
กิจกรรมลงทนุ เครือ่งมอืทางการเงนิทีเ่ป็นตราสารอนพัุนธ์ไม่ได้มไีว้
เพื่อค้า อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไข การก�าหนด
ให้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงถือเป็นรายการเพื่อค้า
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เครื่องมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพันธ์จะถูกบันทึกบัญชีเมื่อ
เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท�ารายการ 
ดังกล่าวบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดข้ึน การวัดมูลค่าใหม่ 
ภายหลังการบันทึกครั้งแรกใช้มูลค่ายุติธรรม ก�าไรหรือขาดทุนจาก
การวัดมูลค่าใหม่ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน
ทันที อย่างไรก็ตาม หากตราสารอนุพันธ์เข้าเง่ือนไขมีไว้เพ่ือเป็น
เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง การบันทึกรายการก�าไรหรือขาดทุน
จากการตรีาคาจะขึน้อยู่กับประเภทของรายการทีไ่ด้รบัการป้องกัน
ความเสี่ยง 

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าถือ
ตามราคาตลาดของสัญญาล่วงหน้า ณ วันท่ีรายงาน ถ้ามีราคา
ตลาด ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาด ให้ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดย
การคิดลดจากผลต่างระหว่างราคาล่วงหน้าตามสัญญากับราคา
ล่วงหน้าของสัญญาปัจจุบัน ณ วันท่ีรายงานที่ครบก�าหนดในวัน
เดียวกัน โดยใช้อัตราดอกเบี้ยประเภทที่ใช้กับธุรกรรมการเงินท่ี 
ปลอดความเสี่ยง เช่น พันธบัตรรัฐบาล

3.4 เงนิสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด  
ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะส้ันท่ี
มีสภาพคล่องสูง และมีระยะเวลาครบก�าหนดเร่ิมแรกภายใน 3 
เดอืนหรอืน้อยกว่า เงนิเบกิเกินบญัชธีนาคารซึง่จะต้องช�าระคนืเมือ่
ทวงถามถือเป็นส่วนหนึง่ของกิจกรรมด�าเนินงานในงบกระแสเงินสด

3.5 ลูกหนีก้�รค้�และลูกหนีอ้ืน่

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญูประเมนิโดยการวิเคราะห์ประวัตกิารช�าระหน้ี  
และการคาดการณ์เก่ียวกับการช�าระหน้ีในอนาคตของลูกค้า  
โดยค�านวณสุทธิจากเงินมัดจ�ารับจากลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัด
จ�าหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

3.6 สินค้�คงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่
ราคาใดจะต�่ากว่า 

ต้นทุนของสินค้าค�านวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก ต้นทุนสินค้า
ประกอบด้วย ราคาทุนท่ีซือ้และค่าใช้จ่ายทางตรงทีเ่ก่ียวข้องกับการ
ซือ้สนิค้าน้ัน เช่น ค่าภาษอีากร ค่าขนส่ง หกัด้วยส่วนลดและเงนิทีไ่ด้
รบัคืนจากการซือ้สนิค้า  ต้นทุนของสนิค้าส�าเรจ็รปูและงานระหว่าง
ท�าประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง  

และค่าโสหุ้ยในการผลิต ซึ่งปันส่วนตามเกณฑ์การด�าเนินงาน 
ตามปกติ แต่ไม่รวมต้นทุนการกู้ยืม 

มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการ
ด�าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ�าเป็นโดยประมาณในการขาย

3.7 เงนิลงทนุ

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า ในงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน ส่วนการบันทึก
บัญชีเงินลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนอื่น

ตราสารหน้ีและตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของ
ตลาดซึง่ถอืไว้เพ่ือค้า จดัประเภทเป็นสนิทรพัย์หมนุเวียนและแสดง
ในมูลค่ายุติธรรม ก�าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้
บันทึกในงบก�าไรหรือขาดทุน

ตราสารหน้ีซึ่งกลุ่มบริษัทต้ังใจและสามารถถือจนครบก�าหนดจัด
ประเภทเป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบก�าหนด  เงินลงทุนที่จะถือจน
ครบก�าหนด แสดงในราคาทุนตัดจ�าหน่ายหักด้วยขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของเงินลงทุน  ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อมากับมูลค่า
ไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ

ตราสารหน้ีและตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของ
ตลาด นอกเหนือจากท่ีถือไว้เพ่ือค้าหรือตั้งใจถือไว้จนครบก�าหนด
จดัประเภทเป็นเงนิลงทุนเผือ่ขาย ภายหลงัการรบัรูม้ลูค่าในครัง้แรก
เงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงท่ี
ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่าง
ประเทศของรายการท่ีเป็นตวัเงนิ บนัทึกในก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ 
ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการแลกเปลี่ยนเงิน
ตราต่างประเทศรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน  เมื่อมีการตัดจ�าหน่ายเงิน
ลงทุน จะรบัรูผ้ลก�าไรหรอืขาดทุนสะสมท่ีเคยบนัทึกในก�าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอื่นเข้าก�าไรหรือขาดทุน ในกรณีที่เป็นเงินลงทุนประเภท
ท่ีมีดอกเบี้ย จะต้องบันทึกดอกเบี้ยในก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธี 
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของ
ตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินส�าหรับหลักทรัพย์เพ่ือค้า
และหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันที่รายงาน
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การจ�าหน่ายเงินลงทุน

เมื่อมีการจ�าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ�านวนเงินสุทธิที่ได้
รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงก�าไรหรือขาดทุนสะสมจาก
การตีราคาหลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องท่ีเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น  
จะถูกบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน

ในกรณีที่กลุ ่มบริษัทจ�าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู ่  
การค�านวณต้นทุนส�าหรับเงินลงทุนท่ีจ�าหน่ายไปและเงินลงทุนท่ี
ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของ
เงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด

3.8 ทีดิ่น อ�ค�รและอปุกรณ์

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสือ่มราคาสะสม
และขาดทุนจากการด้อยค่า

ราคาทุนรวมถึงต้นทนุทางตรง ท่ีเก่ียวข้องกับการได้มาของสนิทรพัย์ 
ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุน
ของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กับการจัดหาสินทรัพย์เพ่ือให้สินทรัพย์น้ันอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะ
ใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย  
การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม ส�าหรับ
เครื่องมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ ซึ่งไม่สามารถท�างานได ้
โดยปราศจากลขิสทิธ์ิซอฟแวร์นัน้ให้ถือว่า ลขิสทิธ์ิซอฟแวร์ดงักล่าว
เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการ
ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่
มีนัยส�าคัญแยกต่างหากจากกัน 

ก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือ
ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ�าหน่ายกับมูลค่า
ตามบญัชขีองอาคาร และอปุกรณ์ โดยรบัรูส้ทุธิในก�าไรหรอืขาดทุน 

สินทรัพย์ที่เช่า

การเช่าซึ่งกลุ ่มบริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเสี่ยงและผล
ตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินท่ีเช่านั้นๆ ให้จัดประเภท
เป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดย
ท�าสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือ
มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้ว
แต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุน
จากการด้อยค่า  ค่าเช่าที่ช�าระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทาง 

การเงิน และส่วนที่จะหักจากหน้ีตามสัญญา เพ่ือท�าให้อัตรา
ดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่ส�าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน   
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในก�าไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ที่ให้เช่า

สนิทรพัย์ทีใ่ห้เช่าตามสญัญาเช่าด�าเนนิงานรวมแสดงอยู่ในอาคาร
และอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน และตัดค่าเสื่อมราคาตลอด
อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ด้วยเกณฑ์เดียวกันกับอาคาร
และอุปกรณ์ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของ
มูลค่าตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีกลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากรายการนัน้ และสามารถวัดมลูค่าต้นทุนของรายการ
น้ันได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนท่ีถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจ�าหน่าย
ตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนท่ีเกิดขึ้นในการซ่อมบ�ารุงอาคารและ
อปุกรณ์ท่ีเกิดขึน้เป็นประจ�าจะรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรหรอืขาดทนุ
เมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสือ่มราคาค�านวณจากมลูค่าเสือ่มสภาพของรายการอาคาร และ
อุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการ
เปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ 

ค่าเส่ือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรหรือขาดทุน ค�านวณ
โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของส่วน
ประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ หรืออายุสัญญาเช่าในกรณี
ท่ีอายุสัญญาเช่าส้ันกว่า ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพย์แสดงได้ดังนี้ 

สิทธิการเช่าที่ดิน 30 ปี

อาคารและส่วนปรับปรุง 5-10 ปี 

อุปกรณ์ 5-18 ปี  

เครื่องตกแต่ง  
   ติดตั้งและอุปกรณ์ส�านักงาน

5-18 ปี  

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3-5 ปี  

ยานพาหนะ 5 ปี  
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กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับท่ีดินและสินทรัพย์ท่ีอยู่
ระหว่างการก่อสร้าง

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และ
มูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี  
และปรับปรุงตามความเหมาะสม

3.9 สินทรพัย์ไม่มตีวัตนภ�ยใต้สัญญ�อนญุ�ตให้ดำ�เนนิก�ร

สินทรัพย ์ไม ่มีตัวตนภายใต ้สัญญาอนุญาตให ้ด�าเนินการ 
ประกอบด้วย สิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการจากการให้บริการ
ดาวเทียมภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด�าเนินการ

วิธีการตัดจ�าหน่าย ตัดจ�าหน่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของ
สินทรัพย์หรืออายุของสัญญาอนุญาตให้ด�าเนินการแล้วแต่ระยะ
เวลาใดจะสั้นกว่า

3.10 ค่�ใช้จ่�ยรอตดับัญชี

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่างๆในการออกหุ้นกู้และ
เงินกู้ยืมระยะยาว และตัดจ�าหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของ 
หุ้นกู้หรืออายุของสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว

3.11 สินทรพัย์ไม่มตีวัตน

ค่าความนิยม

ค่าความนยิมท่ีเกิดจากการซือ้กิจการของบรษิทัย่อยรบัรูใ้นสนิทรพัย์
ไม่มีตัวตน การรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยม ได้อธิบายใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 3.1 ภายหลังจากการรับรู้เริ่มแรก 
ค่าความนิยมจะถกูวดัมูลค่าด้วยวธิีราคาทนุหกัผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าสะสม ส�าหรบัตราสารทุน - การบญัชด้ีานผูล้งทนุ มลูค่าตาม
บญัชขีองค่าความนยิมรวมอยู่ในมลูค่าตามบญัชขีองเงนิลงทนุ และ  
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนต้องไม่ถูกปันส่วนให้ 
สนิทรพัย์ใดๆ  ท่ีเป็นส่วนหนึง่ของมลูค่าตามบญัชขีองเงนิลงทุนรวม
ถึงค่าความนิยม

รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา

รายจ่ายในขั้นตอนการวิจัย ได้แก่ การส�ารวจตรวจสอบเพ่ือให้ได้
มาซึ่ง ความรู้ความเข้าใจใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือทางด้าน
เทคนิค รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ต้นทุนที่เกิดขึ้นของโครงการเพ่ือการพัฒนา (ซึ่งเก่ียวข้องกับการ
ออกแบบและการทดสอบผลติภัณฑ์ใหม่หรอืท่ีปรบัปรงุขึน้) รบัรูเ้ป็น

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนเมือ่มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าโครงการน้ัน
จะประสบความส�าเรจ็โดยการประเมนิความเป็นไปได้ท้ังทางพาณิช
ยกรรมและทางเทคโนโลยี และต้องสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่า
เชื่อถือ ส่วนรายจ่ายในการพัฒนาอื่นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิด
ข้ึน ต้นทุนการพัฒนาท่ีได้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายไปแล้วในงวดก่อนไม่
สามารถรับรู้เป็นสินทรัพย์ในงวดถัดไป ต้นทุนการพัฒนาที่บันทึก
เป็นสินทรัพย์จะเริ่มตัดจ�าหน่ายเมื่อเริ่มผลิตผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้อง
เพื่อการพาณิชย์

รายจา่ยในการพฒันาซึ่งรบัรูเ้ปน็สนิทรพัย์แสดงราคาด้วยราคาทนุ
หักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ ที่กลุ ่มบริษัทซื้อมาและมีอายุการใช  ้
งานจ�ากัด แสดงในราคาทุนหักค่าตดัจ�าหน่ายสะสมและผลขาดทนุ
จากการด้อยค่าสะสม

ต้นทนุของสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนอืน่ประกอบด้วยค่าพัฒนาเทคโนโลยี
ของดาวเทียมไอพีสตาร์ ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รายจ่ายท่ีเกิด
ขึน้เพ่ือให้ได้มาซึง่สทิธิบตัร เครือ่งหมายทางการค้าและใบอนุญาต
โดยมีก�าหนดตัดจ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์
ของสินทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องโดยมีระยะเวลาตัดจ�าหน่ายระหว่าง 5 ปี
ถึง 15.75 ปี

สทิธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมลีกัษณะเฉพาะเจาะจงทีซ่ือ้มา
จะเริ่มตัดจ�าหน่ายเมื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์น�ามาใช้งานได้ตาม
ประสงค์ โดยจะตัดจ�าหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์
ภายในระยะเวลา 3-5 ปี          

วิธีการตัดจ�าหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์ และ 
มลูค่าคงเหลอื จะได้รบัการทบทวนทกุสิน้รอบปีบญัช ีและปรบัปรงุ
ตามความเหมาะสม

3.12 ก�รด้อยค่�

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ  
ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่  ในกรณีที่มีข้อ
บ่งชีจ้ะท�าการประมาณมลูค่าสนิทรพัย์ทีค่าดว่าจะได้รบัคนื  ส�าหรบั
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่
ทราบแน่นอน หรือ ยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน
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ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือ
มลูค่าตามบญัชขีองหน่วยสนิทรพัย์ท่ีก่อให้เกิด  เงนิสดสงูกว่ามลูค่า
ที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน

การค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินส�าหรับ 
หลักทรัพย์เผื่อขาย ค�านวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการ
เงิน หมายถึงมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ หรือมูลค่ายุติธรรม
ของสนิทรพัย์หักต้นทนุในการขายแล้วแต่มลูค่าใดจะสงูกว่า ในการ
ประเมนิมลูค่าจากการใช้ของสนิทรพัย์ ประมาณการกระแสเงนิสด
ที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลด
ก่อนค�านงึภาษเีงินได้เพ่ือให้สะท้อนมลูค่าท่ีอาจประเมนิได้ในตลาด
ปัจจบุนั ซึง่แปรไปตามเวลาและความเสีย่งท่ีมต่ีอสนิทรพัย์ ส�าหรบั
สินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น 
จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที ่
ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

การกลับรายการด้อยค่า

ขาดทนุจากการด้อยค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิ จะถูกกลบัรายการ 
เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง  และการเพิ่มขึ้น
นัน้สมัพันธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการด้อยค่าทีเ่คยรบัรูใ้นก�าไรหรอื
ขาดทุน ส่วนสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารทุนที่จัดประเภท
เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลับ
รายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์
ทางการเงินอื่นๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที ่
ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการ
ด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการท่ี
ใช้ในการค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อย
ค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าทีม่ลูค่าตามบญัชีของสนิทรพัย์ไม่เกิน
กว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจ�าหน่าย 
เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

3.13 หนีสิ้นทีม่ภี�ระดอกเบ้ีย

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายุติธรรมหัก 
ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับการเกิดหนี้สิน ภายหลังจากการบันทึกหน้ี

สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย  
ผลต่างระหว่างยอดหนีเ้ริม่แรกและยอดหนีเ้มือ่ครบก�าหนดไถ่ถอน 
จะบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริง

3.14 เจ้�หนีก้�รค้�และเจ้�หนีอ้ืน่

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

3.15 ผลประโยชน์ของพนกัง�น 

โครงการเงินสมทบ

กลุ่มบริษัทจัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นลักษณะของ
แผนการจ่ายสมทบตามทีไ่ด้ก�าหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สนิทรพัย์
ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของกลุ่ม
บรษิทัและบรหิารโดยผูจ้ดัการกองทนุภายนอก กองทุนส�ารองเลีย้ง
ชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบ
จากกลุ่มบริษัทที่เก่ียวข้อง เงินจ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เกิดรายการนั้น 

โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

ภาระผกูพันสทุธิของกลุม่บรษิทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก�าหนด
ไว้ถูกค�านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณ
ผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท�างานของพนักงานในงวด
ปัจจบุนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์ดงักล่าวได้มกีารคดิลดกระแส
เงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน 

การค�านวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้นั้น
จัดท�าโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีได้รับอนุญาตเป็นประจ�าทุก 
3 ปี โดยวิธีคดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว้  ผลจากการค�านวณ
อาจท�าให้กลุม่บรษิทั มสีนิทรพัย์เกิดขึน้ ซึง่การรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์จะ
ใช้มูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการได้รับ
คืนในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเข้าโครงการใน
อนาคต ในการค�านวณมูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ได้มีการพิจารณาถึงความต้องการเงินทุนข้ันต�่าส�าหรับโครงการ
ต่างๆ ของกลุ่มบริษัท

ในการวัดมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก�าหนดไว้สุทธิ ก�าไร
หรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกัน
ภัยจะถูกรับรู้รายการในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที กลุ่มบริษัท/
บริษัทก�าหนดดอกเบี้ยจ่ายของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก�าหนดไว้
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สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดท่ีใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการ 
ผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยค�านึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สิน
ผลประโยชน์ท่ีก�าหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ
การจ่ายช�าระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในก�าไรหรือขาดทุน 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาด
โครงการ การเปลีย่นแปลงในผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องกับการบรกิาร
ในอดตี หรอื ก�าไรหรอืขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรบัรูใ้น
ก�าไรหรือขาดทุนทันที กลุ่มบริษัท/บริษัท รับรู้ก�าไรและขาดทุนจาก
การจ่ายช�าระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการท�างานของ
พนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลด
กระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ใน
ก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง 

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหน่ึงต่อ
ไปนีเ้กิดขึน้ก่อน เมือ่กลุม่บรษิทัไม่สามารถยกเลกิข้อเสนอการให้ผล
ประโยชน์ดงักล่าวได้อกีต่อไป หรอืเมือ่กลุม่บรษิทัรบัรูต้้นทนุส�าหรบั
การปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า  
12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมื่อ 
เลิกจ้างจะถูกคิดลดกระแสเงินสด 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงาน
ท�างานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายช�าระ หากกลุ่ม
บริษัท/บริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดย
อนุมานท่ีจะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ท�างานให้
ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  

มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้น ณ วันที่ให้สิทธิแก่พนักงาน (ช�าระ
ด้วยตราสารทุน) รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพร้อมๆ ไปกับการเพ่ิมขึ้นใน
ส่วนของผู้ถือหุ้น ตลอดระยะเวลาที่พนักงานสามารถเข้าใช้สิทธิได้
อย่างไม่มเีง่ือนไข  จ�านวนท่ีรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายจะถูกปรบัปรงุเพ่ือให้
สะท้อนถึงจ�านวนสิทธิซื้อหุ้นที่แท้จริงซึ่งเข้าเงื่อนไขการให้บริการ
ที่เก่ียวข้องและเง่ือนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน   

ซึ่งเป็นจ�านวนท่ีเดิมเคยรับรู้ตามจ�านวนสิทธิซื้อหุ้นท่ีเข้าเง่ือนไข
การให้บริการท่ีเก่ียวข้องและเงื่อนไขการได้รับสิทธิท่ีไม่ใช่เงื่อนไข
เรื่องตลาดทุน ณ วันท่ีได้รับสิทธิ ส�าหรับเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่
ไม่ใช่เงื่อนไขการบริการหรือผลงาน มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้น 
ณ วนัทีใ่ห้สทิธิจะถูกวดัค่าเพ่ือให้สะท้อนถึงเงือ่นไขน้ันและไม่มกีาร
ปรับปรุงส�าหรับผลต่างระหว่างจ�านวนที่คาดไว้กับผลที่เกิดขึ้นจริง 

มูลค่ายุติธรรมของจ�านวนที่จ่ายให้แก่พนักงานจากราคาหุ้นท่ีเพ่ิม
ข้ึนท่ีช�าระด้วยเงนิสดรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายพร้อมๆ ไปกับการเพ่ิมขึน้ใน
ส่วนของหน้ีสิน ตลอดระยะเวลาท่ีพนักงานมีสิทธิได้รับช�าระอย่าง
ไม่มีเงื่อนไข หน้ีสินถูกวัดมูลค่าใหม่ทุกๆ วันท่ีในรายงานและวัน
ท่ีจ่ายช�าระ การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินรับรู้เป็น 
ค่าใช้จ่ายพนักงานในก�าไรหรือขาดทุน 

3.16 ประม�ณก�รหนีสิ้น

ประมาณการหนี้สินจะรับรู ้ก็ต่อเมื่อกลุ ่มบริษัทมีภาระหน้ีสิน
ตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันหรือท่ีก่อตัวข้ึนอันเป็นผลมา
จากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพ่ือช�าระภาระหนี้สิน 
ดงักล่าว  ประมาณการหนีส้นิพิจารณาจากการคดิลดกระแสเงนิสด
ทีจ่ะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตัราคดิลดในตลาดปัจจบุนัก่อนค�านึงถึง
ภาษเีงนิได้  เพ่ือให้สะท้อนจ�านวนทีอ่าจประเมนิได้ในตลาดปัจจบุนั
ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน ประมาณการหนี้
สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

ประมาณการค่าประกันความเสียหาย

ประมาณการค่าประกันความเสียหายจะบันทึกเมื่อได้ขายสินค้า
หรือให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว ประมาณการค่าใช้จ่ายพิจารณาจาก
ประวัติการจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการประกันความเสียหาย และ
ปัจจัยต่างๆ ท่ีอาจเก่ียวข้องกับความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดความ 
เสียหายดังกล่าว

3.17 ร�ยได้

รายได้ท่ีรับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และแสดงสุทธิจากส่วนลด 
การค้า

การขายสินค้าและให้บริการ

รายได้รับรู ้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผล
ตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าท่ีมีนัยส�าคัญไปให้กับผู้ซื้อ
แล้ว และจะไม่รบัรูร้ายได้ถ้าฝ่ายบรหิารยังมกีารควบคมุหรอืบรหิาร
สินค้าท่ีขายไปแล้วน้ันหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนัยส�าคัญในการ
ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการน้ัน 
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ไม่อาจวัดมูลค่าของจ�านวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่าง 
น่าเชือ่ถือ หรอืมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนทีจ่ะต้องรบัคนืสนิค้า 

รายได้จากการขายอปุกรณ์เกตเวย์พร้อมตดิตัง้รบัรูด้้วยวิธีอ้างองิกับ
ขั้นความส�าเร็จของงาน ข้ันความส�าเร็จของงานวัดด้วยอัตราส่วน
ของต้นทุนของมูลค่างานที่ท�าเสร็จจนถึงปัจจุบันคิดเทียบกับ
ประมาณการต้นทุนของมูลค่างานทั้งหมด รายการขาดทุนท่ีคาด
ว่าจะเกิดข้ึนจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันทีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อน
ข้างแน่ท่ีต้นทุนมูลค่างานทั้งหมดจะมีมูลค่าเกินกว่ารายได้จาก 
ค่างานทั้งหมด

รายได้จากการให้บรกิารวงจรดาวเทียมและบรกิารอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวเน่ือง
กับธุรกิจดาวเทยีม บรกิารอนิเตอร์เน็ตและบรกิารอืน่ทีเ่ก่ียวข้องกับ
ธุรกิจอินเตอร์เน็ต และบริการโทรศัพท์ รับรู้เมื่อให้บริการแก่ลูกค้า 
และมีความแน่นอนในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการให้
บริการนั้น

รายได้จากการให้เช่าอปุกรณ์ รบัรูร้ายได้ภายในระยะเวลาและอตัรา
ที่ก�าหนดในสัญญาเช่า

รายได้เก่ียวกับค่าสิทธิรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างซึ่งเป็นไปตามเน้ือหา
และความเป็นจริงเชิงเศรษฐกิจของข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนในวันท่ีกลุ่มบริษัทมีสิทธิได้
รับเงินปันผล 

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง 

3.18 ต้นทนุท�งก�รเงิน

ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมและ
ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเนื่องจากเวลาที่ผ่านไป และ 
สิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะต้องจ่าย ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสนิทรพัย์
ทางการเงินที่ถือไว้เพ่ือขาย  เงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิซึ่งถูกจัด
ประเภทเป็นหนีส้นิ  ขาดทุนจากมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ทางการ
เงินที่รับรู ้ในก�าไรหรือขาดทุน หรือขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สนิทรพัย์ทางการเงนิ (นอกเหนอืจากลกูหน้ีการค้า) และขาดทุนจาก
เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน

ต้นทุนการกู ้ยืมที่ไม ่ได ้เ ก่ียวกับการได้มา การก่อสร้างหรือ  
การผลิตสินทรัพย์ท่ีเข้าเง่ือนไข รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน โดยใช้วิธี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

3.19 สัญญ�เช่�ดำ�เนนิง�น

รายจ่ายภายใต้สญัญาเช่าด�าเนินงานบนัทกึในก�าไรหรอืขาดทุนโดย
วิธีเส้นตรงตลอดอายุสญัญาเช่า  ค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึน้ต้องน�ามารวม
ค�านวณจ�านวนเงินขั้นต�่าท่ีต้องจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของ
สัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า

การจ�าแนกประเภทสัญญาเช่า

ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง กลุ ่มบริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลง 
ดงักล่าวประกอบด้วยสญัญาเช่าหรอืมสีญัญาเช่าเป็นส่วนประกอบ 
หรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง   
ถ้าการปฏบิตัติามข้อตกลงนัน้ข้ึนอยู่กับการใช้สนิทรพัย์ท่ีมลีกัษณะ
เฉพาะเจาะจง และข้อตกลงน้ันจะน�าไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์  
ถ้าท�าให้กลุ่มบริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ 

ณ วนัทีเ่ริม่ต้นข้อตกลง หรอื มกีารประเมนิข้อตกลงใหม่ กลุม่บรษิทั
แยกค่าตอบแทนส�าหรบัสญัญาเช่า และส่วนทีเ่ป็นองค์ประกอบอืน่
โดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษัทสรุป
ว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจ�านวนดังกล่าว
ได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้รับรู้สินทรัพย์และหน้ีสินในจ�านวนที่เท่ากับ
มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ทีม่ลีกัษณะเฉพาะเจาะจงนัน้ หลงัจาก
น้ันจ�านวนหน้ีสนิจะลดลงตามจ�านวนท่ีจ่าย และต้นทุนทางการเงนิ
ตามนยัจากหนีส้นิจะรบัรูโ้ดยใช้อตัราดอกเบีย้เงนิกู้ยืมส่วนเพ่ิมของ
กลุ่มบริษัท

3.20 ภ�ษเีงนิได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวด
ปัจจบุนัและภาษเีงนิได้รอการตดับญัช ีภาษเีงนิได้ของงวดปัจจบุนั
และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเว้นแต่ใน
ส่วนท่ีเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวข้องในการรวมธุรกจิ หรอืรายการทีร่บั
รู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช�าระหรือได้
รับช�าระ โดยค�านวณจากก�าไรหรือขาดทุนประจ�าปีท่ีต้องเสียภาษี 
โดยใช้อัตราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันท่ี
รายงาน ตลอดจนการปรบัปรงุทางภาษท่ีีเก่ียวกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยค�านวณจากผลแตกต่าง
ชั่วคราวที่เกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสิน
และจ�านวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปน้ี การรับ
รู้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหน้ีสินในครั้งแรก
ซึ่งเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการน้ันไม่มีผลกระทบ
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ต่อก�าไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้อง
กับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มี
การกลับรายการในอนาคตอันใกล้   

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระ
ทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้
รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายช�าระหน้ีสินตามมูลค่า 
ตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชวีดัมลูค่าโดยใช้อตัราภาษท่ีีคาดว่าจะใช้
กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่
ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

ในการก�าหนดมลูค่าของภาษเีงินได้ของงวดปัจจบุนัและภาษเีงนิได้
รอการตดับญัช ี กลุม่บรษิทัต้องค�านึงถึงผลกระทบของสถานการณ์
ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจท�าให้จ�านวนภาษีท่ีต้องจ่ายเพ่ิมข้ึน 
และมีดอกเบี้ยท่ีต้องช�าระ กลุ่มบริษัทเชื่อว่าได้ต้ังภาษีเงินได้ค้าง
จ่ายเพียงพอส�าหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการ
ประเมนิผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึงการตีความทางกฎหมาย
ภาษ ีและจากประสบการณ์ในอดตี การประเมนิน้ีอยู่บนพ้ืนฐานการ
ประมาณการและข้อสมมตฐิาน และอาจจะเก่ียวข้องกบัการตดัสนิ
ใจเก่ียวกับเหตุการณ์ในอนาคต  ข้อมูลใหม่ๆอาจจะท�าให้กลุ่ม
บรษิทัเปลีย่นการตดัสนิใจโดยข้ึนอยู่กับความเพียงพอของภาษเีงนิ
ได้ค้างจ่ายทีม่อียู่  การเปลีย่นแปลงในภาษเีงนิได้ค้างจ่ายจะกระทบ
ต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะน�า
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงิน
ได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีหน่วยงานเดียวกันส�าหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษี
ต่างกัน ส�าหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่าย
ช�าระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายช�าระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไป
ได้ค่อนข้างแน่นอนว่าก�าไรเพ่ือเสยีภาษใีนอนาคตจะมจี�านวนเพียง
พอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว  สินทรัพย์
ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชจีะถูกทบทวน ณ ทกุวันท่ีรายงานและจะ
ถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

4. บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ได้แก่ บุคคลและหรือกิจการท่ีมี
อ�านาจควบคุม หรือถูกควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทาง
อ้อม ซึ่งกระท�าผ่านบริษัทที่ท�าหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจการ
ท่ีเป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากน้ีกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน
ยังรวมถึงการร่วมค้าและบคุคลท่ีมอีทิธิพลอย่างเป็นสาระส�าคญักับ
กิจการไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรอืทางอ้อม ผูบ้รหิารส�าคญัของกิจการ
รวมตลอดท้ังสมาชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวซึ่งมี
อ�านาจชักจูง หรืออาจถูกชักจูงให้ปฏิบัติตามบุคคลดังกล่าว และ
กิจการท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลข้างต้น ในการพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันแต่ละรายการบริษัทค�านึง
ถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

บริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมของ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด 
(มหาชน) (“Intouch”) ซึ่งต้ังอยู่ในประเทศไทย โดยถือหุ้นคิดเป็น
อัตราร้อยละ 41.14 (2558: ร้อยละ 41.14) ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด
ของบริษัท รายการท่ีกลุ่มบริษัทมีกับบริษัทในกลุ่ม Intouch และ
ผู้ถือหุ้นของกลุ่ม Intouch จะถือเป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทคิดราคาซื้อขายสินค้าและบริการกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน
ตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าโดยปกติเช่นเดียวกับลูกค้า
ทั่วไป ส�าหรับรายการค่าที่ปรึกษาและบริหารงาน กลุ่มบริษัท
คิดราคาตามท่ีตกลงร่วมกัน โดยค�านวณตามอัตราร้อยละของ 
สินทรัพย์ อนึ่งรายการระหว่างบริษัทกับกิจการอื่นที่เก่ียวข้องกัน 
(Codespace, Inc.) คดิราคากันตามอตัราค่าบรกิารรายชัว่โมงบวก
ด้วยค่าใช้จ่ายเบิกจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
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รายการที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 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

กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน 447,431 430,864 102,140 117,316

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 1,892 2,460 - -

รายได้อื่น

บริษัทย่อย - - 2,296,008 597,869

การร่วมค้า 94,973 45,583 94,973 45,583

กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน 139 2,126 19 815

รวมรายได้ 545,331 482,033 4,546,768 2,683,597

ค่าใช้จ่าย

การซื้อสินค้าและบริการ

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

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บริษัทใหญ่ 1,691 958 1,379 692

บริษัทย่อย - - 10,879 12,774

กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน 11,822 27,984 5,667 8,925

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 116,578 103,586 88,336 73,564
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ต้นทุนทางการเงิน

บริษัทย่อย - - 15,644 6,637

รวมค่าใช้จ่าย 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

รายได้ค้างรับ 

บริษัทย่อย 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)

สุทธิ 72,353 135,556 643,327 376,247
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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

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน - 42,224 - -

รวม 124,368 82,403 302,800 211,887

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

การร่วมค้า 18,186 168,521 18,186 168,521

18,186 168,521 18,186 168,521

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

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

รวม 2,164,133 2,330,385 2,194,133 2,330,385

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้ามีอัตราดอกเบี้ยต่อปีในอัตราร้อยละ LIBOR + 2.50 มีก�าหนดช�าระคืนเมื่อทวงถาม

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยมีอายุสัญญา 2 ปี และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีอัตราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.92 ต่อปี 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้ามีอายุสัญญา 10 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยต่อปีในอัตราร้อยละ LIBOR + 3 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและการร่วมค้าส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

พันบาท พันบาท

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า

ณ วันที่ 1 มกราคม 168,521 291,144

ลดลง (150,200)                 (137,215)

ก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน (135)     14,592

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 18,186   168,521

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 -

การร่วมค้า

ณ วันที่ 1 มกราคม 2,161,864 - 2,161,864 -

เพิ่มขึ้น - 2,069,568 - 2,069,568

ก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน

   ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง      (15,917) 92,296      (15,917) 92,296

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2,145,947 2,161,864 2,145,947 2,161,864
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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

เจ้าหนี้การค้า 

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

เจ้าหนี้อื่น

บริษัทย่อย - -  2,258 2,384

กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน 49 224 4 156

รวม 49 224 2,262 2,540

เงินรับล่วงหน้าค่าบริการจากลูกค้า

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
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

บริษัทย่อย - - 125,583 3,504

การร่วมค้า - - - -

กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน 350 442 320 379

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 12,318 13,545 - -

รวม 12,668 13,987 125,903 3,883

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

บริษัทย่อย - - 14,359 5,334

กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน 160 6,854 160 4,832

รวม 160 6,854 14,519 10,166

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย - - - 1,126,768

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

พันบาท พันบาท

ณ วันที่ 1 มกราคม 1,126,768 -

เพิ่มขึ้น - 1,103,643

ลดลง (1,126,768) -

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - 23,125

ณ วันที่ 31 ธันวาคม - 1,126,768
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ค่�ตอบแทนผูบ้รหิ�รสำ�คัญ

ค่าตอบแทนผู้บริหารส�าคัญประกอบด้วย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ผลประโยชน์ระยะสั้น 107,927 96,583 80,723 67,359

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

   - ต้นทุนบริการที่แสดงรวมในค่าใช้จ่ายบริหาร 1,671 2,591 1,010 2,092

   - ต้นทุนดอกเบี้ยที่แสดงรวมในต้นทุนทางการเงิน 913 992 536 693

   - การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 6,067 3,420 6,067 3,420

รวม 116,578 103,586 88,336 73,564

ตลอดเวลาท่ีผ่านมากรรมการของกลุ ่มกิจการหรือกิจการท่ี 
เก่ียวข้องกัน อาจซื้อสินค้าจากกลุ่มบริษัท รายการซื้อเหล่าน้ีมี
ระยะเวลาและเงื่อนไขปกติเช่นเดียวกับรายการที่กลุ่มบริษัทมีกับ
พนักงานหรือลูกค้า

ค่�ตอบแทนกรรมก�ร

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทน
ประจ�าปี เบี้ยประชุมและผลประโยชน์อื่น ค่าตอบแทนกรรมการ
เหล่าน้ีได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นของบริษัท  
ค่าตอบแทนกรรมการนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหารที่แสดงไว้ในงบก�าไรขาดทุน

สัญญ�สำ�คญัทีท่ำ�กับบคุคลหรอืกิจก�รทีเ่กีย่วข้องกนัมีดังนี้ 

1. บริษัทและบริษัทย่อยได้ท�าสัญญากับบริษัทย่อยแห่งหน่ึง 
โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องช�าระค่าสิทธิ 
(Royalty) ร้อยละ 1 ของรายได้ท่ีได้มาจากการขายหรือให้
เช่าสถานีควบคุมเครือข่ายภาคพ้ืนดิน (เกตเวย์) ไอพีสตาร์  
ร้อยละ 1 ของรายได้ที่ได้มาจากการขายหรือให้เช่าอุปกรณ์
ปลายทางไอพีสตาร์ (IPSTAR User Terminal: “UT”) และ  
ร้อยละ 3 ของรายได้ท่ีได้มาจากการขายหรือให้เช่าช่อง
สัญญาณดาวเทียมไทยคม 4

2. บริษัทได้ท�าสัญญาในการด�าเนินธุรกิจทางด้านดาวเทียม
กับบริษัทย่อยและกิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน 
โดยบริษัทมีภาระผูกพันในการให้บริการเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียมและให้ค�าปรึกษา บริษัทย่อยและกิจการที่อยู ่ 
ภายใต้การควบคุมเดียวกันมีภาระผูกพันต่อบริษัทท่ีจะต้อง
ช�าระค่าบริการดังกล่าวตามสัญญาอีกเป็นจ�านวนเงินรวม
ประมาณ 25.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ 20.78 ล้านบาท 
(2558: ประมาณ 45.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ 49.58  
ล้านบาท) ค่าบริการเป็นไปตามอัตราท่ีตกลงไว้ในสัญญา  
คิดตามจ�านวนท่ีใช้จริงหรือคิดตามจ�านวนการติดตั้งอุปกรณ์
รับส่งสัญญาณปลายทาง

3. บริษัทได ้ท�า สัญญากับบริษัท ท่ี เ ก่ียวข ้องกันแห ่งหนึ่ ง  
โดยบริษัทที่เก่ียวข้องกันมีภาระผูกพันในการให้บริการบ�ารุง
รักษาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือประมวลผลทางบัญชีและติดตั้ง
ระบบคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559บริษัทไม่มีภาระ
ผกูพันทีจ่ะต้องช�าระค่าบรกิารดังกล่าว (2558: ประมาณ 5.63 
ล้านบาท)

4. บริษัทได้ท�าสัญญากับบริษัทย่อยแห่งหน่ึง โดยบริษัทย่อย
มีภาระผูกพันในการให้บริการรวมสัญญาณภาพ สัญญาณ
เสยีง และสญัญาณข้อมลู ซึง่บรษิทัมภีาระผกูพันท่ีจะต้องช�าระ 
ค่าบริการ เป็นจ�านวนเงนิ 6,480 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อช่อง/ต่อปี 
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5. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

เงินสดในมือ 35,675 7,044 25,673 867

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันและ

 ประเภทออมทรัพย์ 2,164,755 2,424,685 452,285 982,880

เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง 483,255 969,412 - 270,000

รวม 2,683,685 3,401,141 477,958 1,253,747

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของเงิน

 ฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และเงิน

 ฝากประจ�า 0.59% 0.75% 0.29% 0.70%

6. เงนิลงทนุชัว่คราว

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

เงินลงทุนชั่วคราว

เงินฝากระยะสั้นและตั๋วแลกเงิน 2,933,732 1,609,221 2,837,554 1,574,221

ตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย 604,156 - 703,027 -

ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย - 35,932 - -

รวม 3,537,888 1,645,153 3,540,581 1,574,221

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�าหนดช�าระภายใน 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)

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่รับรู้ - 2,613

ณ วันที่ 31 ธันวาคม -  35,932

 7. ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอืน่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ลูกหนี้การค้า

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4 93,890 159,502 370,725 158,346

กิจการอื่น 1,718,528 1,564,532 777,490 520,976

รวม 1,812,418 1,724,034 1,148,215 679,322

รายได้ค้างรับ

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4 37,989 36,009 275,506 220,827

กิจการอื่น 605,001 557,310 387,834 381,282

รวม 642,990 593,319 663,340 602,109

ลูกหนี้อื่น

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 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

รวม 325,060 331,524 91,144 144,621
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รวมลูกหนี้การค้า รายได้ค้างรับ

  และลูกหนี้อื่น 2,780,468 2,648,877 1,902,699 1,426,052

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (352,498) (231,379) (180,944) (64,736)

สุทธิ 2,427,970 2,417,498 1,721,755 1,361,316

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับ

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 138,114 61,686 116,272 29,377

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ 33,160 86,859 355,851 141,443

เกินก�าหนดช�าระ:

 น้อยกว่า 3 เดือน 860 11,285 2,036 5,755

 3 - 6 เดือน - 505 6,761 17

 6 - 12 เดือน - 153 2,274 -

 มากกว่า 12 เดือน 59,870 60,700 3,803 11,131

93,890 159,502 370,725 158,346

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (59,526) (59,955) (2,904) (2,926)

34,364 99,547 367,821 155,420

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)

206



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กิจการอื่น

ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ 404,072 384,534 132,528 121,344

เกินก�าหนดช�าระ:

 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

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (292,972) (171,424) (178,040) (61,810)

1,425,556 1,393,108 599,450 459,166

สุทธิ 1,459,920 1,492,655 967,271 614,586

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทส�าหรับลูกค้าทั่วไป มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วัน ถึง 120 วัน 

8. สินค้าคงเหลือ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง 51,598 53,225 47,812 50,701

งานระหว่างท�า 116,525 3,764 104,671 -

สินค้าส�าเร็จรูป 237,747 216,225 140,158 127,827

สินค้าระหว่างทาง 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
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9. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ณ วันที่ 1 มกราคม 1,210,351 1,082,914 1,597,670 2,051,179

เงินลงทุนเพิ่มขึ้น - - 16,110 -

รับคืนทุน - - (231,570) -

ส่วนแบ่งก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย 198,469 193,660 - -

ค่าเผื่อการด้อยค่า - - (92,000) (453,509)

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส�าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน - (157,897) - -

การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 8,381 91,674 - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,417,201 1,210,351 1,290,210 1,597,670
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การเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคัญของเงินลงทุนในบริษัทย ่อยและ 
การร่วมค้าส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังต่อไปนี้

บริษัทย่อย

1. การจัดตั้งบริษัท ไอพีสตาร์ (อินเดีย) ไพรเวท จ�ากัด (“IPI”)

 วันที่ 19 มกราคม 2559 บริษัทได้ด�าเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัท ไอพีสตาร์ (อินเดีย) ไพรเวท จ�ากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 
30 ลา้นรปูอีนิเดีย แบง่ออกเปน็หุน้สามญัจ�านวน 30 ลา้นหุ้นๆ
ละ 1 รูปีอินเดีย ซึ่งได้ช�าระแล้วทั้งจ�านวน โดยบริษัทมีสัดส่วน
ในการถือหุ้น 30 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 

2. การลดทุนของบริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จ�ากัด (“IPN”)

 เมือ่วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2559 ท่ีประชมุคณะกรรมการของ IPN 
ได้อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 8.51 ล้านดอลลาร์
นิวซีแลนด์ เป็น 3.20 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ IPN ได้จ่ายคืน
เงนิลดทนุ จ�านวน 5.32 ลา้นดอลลารนิ์วซแีลนด์ ให้แกผู่ถื้อหุน้
ในเดือนมิถุนายน 2559 

10. ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุม

ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทย่อย (บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ากัด (มหาชน) (“CSL”)) แต่ละรายการของกลุ่มบริษัทที่มีส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�านาจควบคุมที่มีสาระส�าคัญ ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

บริษัท CSL

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2558

พันบาท พันบาท

ร้อยละของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 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

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 411,566 380,494

3. การจัดตั้งบริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จ�ากัด (“TCGS”)

 วันที่ 9 ธันวาคม 2559 บริษัทได้ด�าเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จ�ากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 50,000 
ดอลลาร์สหรัฐฯ แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 50,000 
หุ้นๆ ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งบริษัทมีสัดส่วนในการถือหุ้น 
50,000 หุ้น หรือคิด

4. การเลิกกิจการของบริษัท Spacecode LLC (“SPACE”)

 วันท่ี 14 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการของบริษัทได้มีมติ
อนมุติัให้ปดิกิจการของบรษิทั Spacecode LLC ซึง่เปน็บรษิทั
ย่อยของบริษัท และบริษัทฯดังกล่าวได้ช�าระเงินคืนทุนให้กับ
ผู้ถือหุ้นแล้ว และอยู่ระหว่างการจดทะเบียนเลิกกิจการ

ภาระผูกพัน

ตามท่ีระบุไว้ในสัญญาร่วมทุนระหว่างกลุ่มบริษัทและรัฐบาลของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุ่มบริษัทจะต้องโอน
หุ้นท้ังหมดใน LTC ให้แก่รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวโดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ เมื่อส้ินสุดระยะเวลา
อนุญาตให้ด�าเนินการในปี 2589 (หมายเหตุ 31.2)

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

บริษัท CSL

2559 2558

พันบาท พันบาท

ร้อยละของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 57.93% 57.93%

รายได้ 2,917,862 2,963,844

ก�าไร 305,905 315,097

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -  (32,345)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 305,905 282,752

ก�าไรที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 171,488 182,535

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 171,488  16 3,798

11. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

งบการเงินรวม

ที่ดิน สิทธิ
การเช่าที่ดิน
และอาคาร อุปกรณ์

รถยนต์และ
อุปกรณ์
ส�านักงาน

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง รวม

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 667,043 6,439,118 1,303,264 4,085,310 12,494,735

เพิ่มขึ้น 22,999 242,075 90,267 932,860 1,288,201

โอน 9,593 8,082 17,222 (54,854) (19,957)

จ�าหน่าย (367) (80,009) (60,896) - (141,272)

ตัดจ�าหน่าย (6,197) (132,536) (2,466) (193) (141,392)

การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (5,247) 20,671 1,867 51 17,342

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  
   และ 1 มกราคม 2559 687,824 6,497,401 1,349,258 4,963,174 13,497,657

เพิ่มขึ้น 29,829 233,055 61,291 772,422 1,096,597

โอน 441 5,831,134 4,525 (5,693,983) 142,117

จ�าหน่าย - (63,374) (63,276) - (126,650)

ตัดจ�าหน่าย (2,833) (65,538) (2,875) (49) (71,295)

การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (3,884) (2,264) (480) (23) (6,651)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 711,377 12,430,414 1,348,443 41,541 14,531,775

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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งบการเงินรวม

ที่ดิน สิทธิ
การเช่าที่ดิน
และอาคาร อุปกรณ์

รถยนต์และ
อุปกรณ์
ส�านักงาน

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง รวม

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 306,345 2,977,982 857,777 - 4,142,104

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 52,005 446,806 119,946 - 618,757

โอน 842 (3,166) (74) - (2,398)

จ�าหน่าย (324) (79,521) (60,642) - (140,487)

ตัดจ�าหน่าย (5,367) (150,898) (2,246) - (158,511)

การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (3,518) 9,423 453 - 6,358

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 
  1 มกราคม 2559 349,983 3,200,626 915,214 - 4,465,823

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 52,495 601,871 118,914 - 773,280

โอน - 148,724 (4,516) - 144,208

จ�าหน่าย - (62,444) (58,627) - (121,071)

ตัดจ�าหน่าย (2,472) (65,533) (2,723) - (70,728)

การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (3,678) (2,685) (534) - (6,897)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 396,328 3,820,559 967,728 - 5,184,615

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 360,698 3,461,136 416,016 4,085,310 8,323,160

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - 29,471 - 29,471

360,698 3,461,136 445,487 4,085,310 8,352,631

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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งบการเงินรวม

ที่ดิน สิทธิ
การเช่าที่ดิน
และอาคาร อุปกรณ์

รถยนต์และ
อุปกรณ์
ส�านักงาน

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง รวม

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 
 1 มกราคม 2559

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 337,841 3,296,775 388,911 4,963,174 8,986,701

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - 45,133 - 45,133

337,841 3,296,775 434,044 4,963,174 9,031,834

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 315,049 8,609,855 346,914 41,541 9,313,359

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - 33,801 - 33,801

315,049 8,609,855 380,715 41,541 9,347,160

ราคาทรพัย์สนิของกลุม่บรษิทัก่อนหักค่าเสือ่มราคาสะสมของอาคารและอปุกรณ์ ซึง่ได้คดิค่าเสือ่มราคาเตม็จ�านวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถงึ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจ�านวน 2,939.20 ล้านบาท (2558: 3,063.85 ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สิทธิการเช่า
ที่ดินและ
อาคาร อุปกรณ์

รถยนต์และ
อุปกรณ์
ส�านักงาน

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง รวม

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 116,444 4,979,234 220,099 4,050,055 9,365,832

เพิ่มขึ้น 20,719 176,364 51,382 875,756 1,124,221

โอน - (19,977) (9) - (19,986)

จ�าหน่าย (367) (70,138) (20,835) - (91,340)

ตัดจ�าหน่าย (5,657) (82,005) (693) - (88,355)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 
 1 มกราคม 2559 131,139 4,983,478 249,944 4,925,811 10,290,372

เพิ่มขึ้น 29,409 158,267 17,717 718,626 924,019

โอน - 5,644,251 - (5,644,437) (186)

จ�าหน่าย - (101,183) (44,948) - (146,131)

ตัดจ�าหน่าย - (10,855) (659) - (11,514)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 160,548 10,673,958 222,054 - 11,056,560

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

สิทธิการเช่า
ที่ดินและ
อาคาร อุปกรณ์

รถยนต์และ
อุปกรณ์
ส�านักงาน

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง รวม

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 65,661 1,789,597 164,349 - 2,019,607

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 13,711 349,519 27,153 - 390,383

โอน - (2,413) (7) - (2,420)

จ�าหน่าย (324) (63,203) (20,701) - (84,228)

ตัดจ�าหน่าย (5,134) (100,367) (674) - (106,175)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 และ 1 มกราคม 2559 73,914 1,973,133 170,120 - 2,217,167

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 18,982 497,437 26,189 - 542,608

โอน - (117) - - (117)

จ�าหน่าย - (91,577) (41,257) - (132,834)

ตัดจ�าหน่าย - (10,855) (545) - (11,400)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 92,896 2,368,021 154,507 - 2,615,424

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 50,783 3,189,637 30,939 4,050,055 7,321,414

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - 24,811 - 24,811

50,783 3,189,637 55,750 4,050,055 7,346,225

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

สิทธิการเช่า
ที่ดินและ
อาคาร อุปกรณ์

รถยนต์และ
อุปกรณ์
ส�านักงาน

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง รวม

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 และ 1 มกราคม 2559

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 57,225 3,010,345 39,999 4,925,811 8,033,380

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - 39,825 - 39,825

57,225 3,010,345 79,824 4,925,811 8,073,205

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 67,652 8,305,937 37,322 - 8,410,911

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - 30,225 - 30,225

67,652 8,305,937 67,547 - 8,441,136

ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจ�านวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจ�านวน 1,574.97 ล้านบาท (2558: 1,491.49 ล้านบาท)

ต้นทุนการกู้ยืมซึ่งเกิดจากการกู้ยืมเพื่อสร้างสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจ�านวนเงิน 82.89 ล้านบาท 
(2558: 134.09 ล้านบาท) ได้ถูกรวมอยู่ในต้นทุนการซื้อสินทรัพย์

ภ�ระผกูพนัสำ�หรบัร�ยจ่�ยฝ่�ยทุน

รายจ่ายฝ่ายทุนที่ถือเป็นภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สกุลเงิน 2559 2558 2559 2558

หลักพัน หลักพัน หลักพัน หลักพัน

โครงการไทยคม 8 ดอลลาร์สหรัฐฯ - 18,554 - 18,554

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บาท 22,325 1,778 - -

รวมเป็นเงินบาททั้งสิ้น 22,325 674,413 - 672,635

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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 12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด�าเนินการ ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีและ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

งบการเงินรวม

สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน

ภายใต้สัญญา
อนุญาตให้
ด�าเนินงาน

ค่าใช้จ่าย
รอตัดบัญชี

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ค่าความนิยม

สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน

อื่น

รวม
สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 26,422,840 673,832 980,209 1,828,010 2,808,219

เพิ่มขึ้น - - - 10,860 10,860

โอน 544 540 - (29) (29)

จ�าหน่าย - - - (958) (958)

ตัดจ�าหน่าย - - - (5,299) (5,299)

การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ - - (10,043) 11,456 1,413

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 และ 1 มกราคม 2559 26,423,384 674,372 970,166 1,844,040 2,814,206

เพิ่มขึ้น - - - 9,411 9,411

โอน (148,737) - - 6,503 6,503

จ�าหน่าย - - - (707) (707)

ตัดจ�าหน่าย (41,737) (654,139) - (6,269) (6,269)

การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ - - (1,182) (1,652) (2,834)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 26,232,910 20,233 968,984 1,851,326 2,820,310

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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งบการเงินรวม

สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน

ภายใต้สัญญา
อนุญาตให้
ด�าเนินงาน

ค่าใช้จ่าย
รอตัดบัญชี

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ค่าความนิยม

สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน

อื่น

รวม
สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ค่าตัดจ�าหน่ายและขาดทุนจากการด้อยค่า

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 13,173,499 629,468 825,930 1,015,471 1,841,401

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 2,022,698 25,039 - 135,551 135,551

ขาดทุนจากการด้อยค่า - - - 1,781 1,781

โอน - 212 - (22) (22)

จ�าหน่าย - - - (965) (965)

ตัดจ�าหน่าย - - - (33) (33)

การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ - - - 7,358 7,358

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
  และ 1 มกราคม 2559 15,196,197 654,719 825,930 1,159,141 1,985,071

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 2,022,544 2,003 - 127,040 127,040

ขาดทุนจากการด้อยค่า - - - - -

โอน (148,842) - - 4,516 4,516

จ�าหน่าย - - - (705) (705)

ตัดจ�าหน่าย (41,737) (654,139) - (5,745) (5,745)

การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ - - - (639) (639)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 17,028,162 2,583 825,930 1,283,608 2,109,538

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

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
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ภายใต้สัญญาอนุญาต

ให้ด�าเนินงาน
ค่าใช้จ่าย

รอตัดบัญชี
สินทรัพย์

ไม่มีตัวตนอื่น

พันบาท พันบาท พันบาท

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 26,232,261 674,316 1,421,530

เพิ่มขึ้น - - 2,062

โอน 544 - -

ตัดจ�าหน่าย - - (5,286)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 และ 1 มกราคม 2559 26,232,805 674,316 1,418,306

เพิ่มขึ้น - - 1,523

โอน 105 - -

จ�าหน่าย - - (20)

ตัดจ�าหน่าย - (654,139) (25)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 26,232,910 20,177 1,419,784

 

ค่าตัดจ�าหน่ายและขาดทุนจากการด้อยค่า

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 12,982,920 629,625 806,269

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 2,022,698 25,023 96,131

ตัดจ�าหน่าย - - (29)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 และ 1 มกราคม 2559 15,005,618 654,648 902,371

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 2,022,544 2,018 95,112

จ�าหน่าย - - (20)

ตัดจ�าหน่าย - (654,139) (18)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 17,028,162 2,527 997,445

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 13,249,341 44,691 615,261

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 และ 1 มกราคม 2559 11,227,187 19,668 515,935

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 9,204,748 17,650 422,339

รายงานประจำาปี 2559
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13. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีภายหลังจากการน�ามาหักกลบกันตามความเหมาะสม ได้แสดงรวมไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 310,411 240,036 83,079 86,460

310,411 240,036 83,079 86,460

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับรายการขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรู้ได้ไม่เกินจ�านวนท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่
ว่าจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีนั้น 

บรษิทัย่อยมรีายการขาดทนุสะสมทางภาษท่ีียังไม่ได้ใช้ยกไปเพ่ือหักกลบกับก�าไรทางภาษใีนอนาคตซึง่ไม่รบัรูอ้ยู่ในงบการเงนิรวม ดงัต่อไปนี้

 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

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)

221



รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้

งบการเงินรวม

บันทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได้ ใน

ณ วันที่ 
1 มกราคม

2559

ก�าไรหรือ
ขาดทุน

(หมายเหตุ 27)
ก�าไรขาดทุน
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

เงินมัดจ�ารับ 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

รายงานประจำาปี 2559
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งบการเงินรวม

ณ วันที่ 
1 มกราคม

2558

บันทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได้ ใน

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม

2558

ก�าไรหรือ
ขาดทุน

(หมายเหตุ 27)
ก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

พันบาท พันบาท พันบาท 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

เงินมัดจ�ารับ 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

ก�าไรหรือ
ขาดทุน

(หมายเหตุ 27)
ก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม

2559

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ 8,319 3,203 - 11,522

เงินมัดจ�ารับ 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

รายงานประจำาปี 2559
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 
1 มกราคม

2558

บันทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได้ ใน

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม

2558

ก�าไรหรือ
ขาดทุน

(หมายเหตุ 27)
ก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ยอดขาดทุนยกไป 23,900 (23,900) - -

ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ 8,647 (328) - 8,319

เงินมัดจ�ารับ 42,966 119 - 43,085

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 39,814 5,446 (3,490) 41,770

อื่นๆ 5,902 (12,616) - (6,714)

รวม 121,229 (31,279) (3,490) 86,460

14.  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 340,319 623,564 336,032 619,009

เงินมัดจ�าการประเมินภาษี 229,661 235,358 229,661 235,358

เงินมัดจ�าอื่น 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

รายงานประจำาปี 2559
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15. หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

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

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 720,664 60,000 660,664 -

เงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอกอื่น 8,207 9,063 7,327 7,992

รวมส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 728,871 69,063 667,991 7,992

รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ยระยะสั้น 958,871 1,719,584 667,991 1,468,513

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 4,684,647 5,442,203 4,624,647 5,322,203

เงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอกอื่น 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

รวม 10,224,860 11,749,942 9,870,052 11,373,643
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การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ราคาตามบัญชีต้นงวด - สุทธิ 11,749,942 11,100,970 11,373,643 10,644,949

เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น 2,433,672 1,351,394 1,793,672 1,011,393

เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นสุทธิ

  จากค่าใช้จ่ายทางการเงิน 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)

ค่าตัดจ�าหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม 25 1,066 1,066 1,066 1,066

(ก�าไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (36,892) 197,705 (36,892) 197,705

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 10,224,860 11,749,942 9,870,052 11,373,643

กลุ่มบริษัทต้องด�ารงอัตราส่วนทางการเงินตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว

อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมของกลุ่มบริษัทมีดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

เงินกู้ยืมทั้งสิ้น

- 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

รวม 10,224,860 11,749,942 9,870,052 11,373,643

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงน้�าหนัก

- เงินกู้ยืม 3.39% 2.47% 3.43% 2.42%

- หุ้นกู้ 4.48% 4.48% 4.48% 4.48%
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ระยะเวลาการครบก�าหนดของเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ระยะยาว - 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

กลุ่มบรษิทัต้องด�ารงอตัราส่วนทางการเงินตามทีก่�าหนดไว้ในสญัญาเงนิกู้ยืมระยะยาว และต้องปฏิบตัติามเงือ่นไข รวมทัง้การรกัษาอตัราส่วน
ทางการเงินที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

วงเงนิกู้ยมืจ�กธน�ค�ร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีวงเงินกู้ยืมที่ยังไม่ได้ใช้จากธนาคารในประเทศและต่างประเทศเป็นจ�านวน 5,959.42 ล้านบาท และ 
90.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (2558: 5,106.94 ล้านบาท และ 90.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

16. เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

เจ้าหนี้การค้า

- บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4 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

เจ้าหนี้อื่น

- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 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

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,406,068 1,225,858 672,517 581,436
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17. หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

เงินมัดจ�ารับจากลูกค้าระยะสั้น 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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การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ 

 ณ วันที่ 1 มกราคม 404,260 337,041 208,848 199,067

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (32,362) (2,962) (155) (2,153)

รับรู้ในก�าไรขาดทุน

ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย 57,872 45,842 26,890 29,384

ก�าไรจากการลดขนาดโครงการจากการโอนพนักงาน

 ไปยังบริษัทย่อย - - (28,071) -

57,872 45,842 (1,181) 29,384

รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(ก�าไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์

 ประกันภัยที่รับรู้ในระหว่างปี - 24,339 - (17,450)

- 24,339 - (17,450)

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 429,770 404,260 207,512 208,848
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ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 2559 2558

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

อัตราคิดลด 3.50 3.50 3.50 3.50

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 7.00-8.00 7.00-8.00 8.00 8.00

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานท่ีเก่ียวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล 
ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้เป็นจ�านวนเงินดังต่อไปนี้

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�านึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณ
การความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่างๆ

 

19. หน้ีสนิไม่หมุนเวยีนอืน่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

เงินมัดจ�ารับจากลูกค้าระยะยาว 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. ทุนเรือนหุ้นและการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มูลค่าหุ้น
ต่อหุ้น
(บาท)

2559 2558

จ�านวนหุ้น จ�านวนเงิน จ�านวนหุ้น จ�านวนเงิน

พันหุ้น พันบาท พันหุ้น พันบาท

ทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 1 มกราคม

- หุ้นสามัญ 5 1,098,902 5,494,513 1,097,817 5,489,086

ออกหุ้นใหม่ 5 1,075 5,371 1,085 5,427

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

- หุ้นสามัญ 5 1,099,977 5,499,884 1,098,902 5,494,513

หุ้นที่ออกและช�าระแล้ว

ณ วันที่ 1 มกราคม

- หุ้นสามัญ 5 1,095,938 5,479,688 1,095,938 5,479,688

การออกหุ้นสามัญโดยใช้

 ใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น 5 56 282 - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

- หุ้นสามัญ 5 1,095,994 5,479,970 1,095,938 5,479,688

ผูถื้อหุ้นสามญัจะได้รบัสทิธิในการรบัเงนิปันผลจากการประกาศจ่ายเงนิปันผลและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนหนึง่เสยีงต่อหน่ึงหุ้นในทีป่ระชมุ
ของบริษัท 

การเพิ่มทุน 

วันที่ 30 มีนาคม 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ�านวน 1,074,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท 
รวม 5,371,500 บาท เพ่ือรองรบัการใช้สทิธิของใบส�าคญัแสดงสทิธิซือ้หุน้สามญั บรษิทัได้จดทะเบยีนเพ่ิมทนุกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมือ่วันที ่
16 พฤษภาคม 2559

วันที่ 26 มีนาคม 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ�านวน 1,085,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท 
รวม 5,426,500 บาท เพ่ือรองรบัการใช้สทิธิของใบส�าคญัแสดงสทิธิซือ้หุน้สามญั บรษิทัได้จดทะเบยีนเพ่ิมทนุกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมือ่วันที ่
8 พฤษภาคม 2558
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การออกหุ้นสามัญโดยใช้ใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

ใบส�าคัญ
แสดงสิทธิ
ที่น�ามาใช้

ราคา
ใช้สิทธิ
ต่อหุ้น

จ�านวนหุ้น
สามัญที่ออก

มูลค่าหุ้น
ต่อหุ้น

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

วันที่ได้จดทะเบียน
กับกระทรวง

พาณิชย์
หน่วย บาท หุ้น บาท พันบาท

ESOP Grant I 158,157  23.266 56,400 5 3,397 23 มิถุนายน 2559

รวม 158,157 56,400 3,397

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

1. ข้อมูลโครงการ 

 ใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญออกให้ส�าหรับกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทได้เสนอขายใบส�าคัญ
แสดงสทิธิซือ้หุน้สามญัโดยจดัสรรใบส�าคญัแสดงสทิธิซือ้หุ้นสามญัของบรษิทัให้แก่พนักงานท่ีท�างานเตม็เวลา (Full-time Employment) 
ของบริษัทและบริษัทย่อยที่เข้าร่วมโครงการ Performance share plan (“โครงการ”) โดยข้อมูลส�าคัญของใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อ
หุ้นสามัญมีดังนี้

โครงการ 1 โครงการ 2 โครงการ 3 โครงการ 4

วันที่อนุมัติ: 28 มีนาคม 2556 27 มีนาคม 2557 26 มีนาคม 2558 30 มีนาคม 2559

จ�านวนหน่วยที่เสนอขาย: 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

จ�านวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ: 682,000 หุ้น 1,197,700 หุ้น 1,085,300 หุ้น 1,074,300 หุ้น

อายุของโครงการ: 5 ปี นับจากวันที่มีการเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งแรก

ราคาเสนอขายต่อหุ้น: หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)

อัตราการใช้สิทธิ: ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
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การเปลี่ยนแปลงใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญแสดงได้ดังนี้

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

ESOP - Grant II

กรรมการ 115 - - - 115

พนักงาน 860 - (106) - 754

รวม 975 - (106) - 869

ESOP - Grant III

กรรมการ 89 - - - 89

พนักงาน 691 - (89) - 602

รวม 780 - (89) - 691

ESOP - Grant IV

กรรมการ - 155 - - 155

พนักงาน - 741 - - 741

รวม - 896 - - 896

รวมทั้งสิ้น 2,269 896 (515) (56) 2,594
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2.  การวัดมูลค่ายุติธรรม

 บรษิทัวัดมลูค่าของรายจ่ายโครงการ โดยอ้างองิกับมลูค่ายุตธิรรมของตราสารทุนทีอ่อกให้ ณ วนัท่ีให้สทิธิโดยใช้ Monte Carlo Simulation 
techniques โดยมีข้อสมมติฐานที่ส�าคัญดังนี้

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

ความผันผวนที่คาดหวัง 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%

ร�ยก�รกระทบยอดทนุสำ�รองอืน่ - ก�รจ่�ยโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2558

พันบาท พันบาท

ณ วันที่ 1 มกราคม 17,237 9,298

ค่าใช้จ่ายรวมที่รับรู้ระหว่างงวดในงบก�าไรขาดทุน 7,963 11,323

ลดลงในระหว่างงวด (3,679) (3,384)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 21,521 17,237

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ 
บริษัทต้องน�าค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนส�ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะน�าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้
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21. ส�ารอง
ส�ารองประกอบด้วย

ก�รจัดสรรกำ�ไร และ/หรือ กำ�ไรสะสม

ส�ารองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัตแิห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 
มาตรา 116 บรษิทัจะตอ้งจดัสรรทุนส�ารอง (“ส�ารองตามกฎหมาย”) 
อย่างนอ้ยรอ้ยละ 5 ของก�าไรสทุธิประจ�าปหีลงัจากหกัขาดทนุสะสม
ยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ส�ารองดงักลา่วมจี�านวนไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน เงินส�ารองนี้จะน�าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจ้าของ
ประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าท้ังหมดจากงบการเงินของหน่วย
งานในต่างประเทศ

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
เผื่อขาย

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือ
ขา ยแสดงในสว่นของเจา้ของประกอบดว้ยผลรวมการเปลีย่นแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจนกระท่ังมีการตัดรายการ
หรือเกิดการด้อยค่า

22. ส่วนงานด�าเนินงาน
กลุ่มบริษัทน�าเสนอข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงานโดย
แสดงส่วนงานธุรกิจและส่วนงานภูมิศาสตร์ เป็นรูปแบบหลักใน
การรายงาน โดยพิจารณาจากโครงสรา้งการบรหิารและการรายงาน
ทางการเงินภายในของกลุม่บรษิทัเปน็เกณฑใ์นการก�าหนดสว่นงาน

ส่วนงานธุรกิจ

กลุ่มบริษัทเสนอส่วนงานธุรกิจที่ส�าคัญ ดังนี้

ส่วนงาน 1 บริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจ
ดาวเทียม

ส่วนงาน 2  การขายและบริการท่ีเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจอินเทอร์เน็ต
และสื่อ

ส่วนงาน 3  การขายและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโทรศัพท์

ส่วนงานภูมิศาสตร์

ในการน�าเสนอการจ�าแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายได้ตามส่วนงาน
แยกตามเขตภูมิศาสตร์โดยก�าหนดจากสถานที่ตั้งของลูกค้า

ส่วนงานในประเทศไทยมีขอบเขตการด�าเนินงานหลักเก่ียวกับ
การบริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจดาวเทียม 
ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ และบริการจัดพิมพ์และโฆษณา
ในสมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์ฉบับธุรกิจ ส่วนงานในประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีขอบเขตการด�าเนินงาน
หลักเก่ียวกับการขายและบริการที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจโทรศัพท์ 
การบริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจดาวเทียม 
ส่วนงานในประเทศออสเตรเลยี ประเทศจนี ประเทศอนิเดยี ประเทศ
ญ่ีปุ่น และประเทศพม่า มีขอบเขตการด�าเนินงานหลักเก่ียวกับ 
การขายและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจดาวเทียม

กลุ่มบริษัทเสนอส่วนงานภูมิศาสตร์ที่ส�าคัญ ดังนี้

ส่วนงาน 1 ประเทศไทย
ส่วนงาน 2 ประเทศออสเตรเลีย
ส่วนงาน 3 ประเทศจีน
ส่วนงาน 4 ประเทศอินเดีย
ส่วนงาน 5 ประเทศญี่ปุ่น
ส่วนงาน 6 ประเทศพม่า
ส่วนงาน 7 ประเทศอื่นๆ
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รายได้จากส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 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

รวม 11,516,630 12,453,090

ข้อมลูเกีย่วกับลูกค้�ร�ยใหญ่ของกลุ่มกจิก�ร

ส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษัทไม่มีรายการกับลูกค้าภายนอกกิจการ รายใดรายหน่ึงท่ีมีมูลค่าตั้งแต่
ร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนตามส่วนงานภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

2559 2558

พันบาท พันบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ประเทศไทย 19,458,766 21,558,796

ประเทศออสเตรเลีย 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

รวม 23,402,004 25,346,604
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23. รายได้จากการขายและการให้บริการ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายได้จากการขาย 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. รายได้อ่ืน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ก�าไร(ขาดทุน)จากการจ�าหน่ายเงินลงทุน
 ในหลักทรัพย์เผื่อขาย (11,257) 335,334 - -

รายได้เงินปันผล 9 - - 2,143,545 437,859

รายได้ค่าที่ปรึกษาและบริหาร - - 150,128 158,677

รายได้ดอกเบี้ย 141,570 78,221 132,675 68,638

ก�าไรจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ 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

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
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25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

งบการเงินได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิดเผยตามข้อก�าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับต่างๆ ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ค่าเสื่อมราคาของอาคาร และอุปกรณ์ 773,280 618,757 542,608 390,383

ค่าตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้

  สัญญาอนุญาตให้ด�าเนินการ ค่าใช้จ่าย

 รอตัดบัญชีและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,022,544 2,183,288 2,022,544 2,143,852

ค่าตัดจ�าหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม 1,066 1,066 1,066 1,066

ค่าใช้จ่ายพนักงาน 1,619,308 1,730,894 767,788 930,032

26. เงินสมทบกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ

กลุม่บรษิทัได้จดัตัง้กองทุนส�ารองเลีย้งชพีส�าหรบัพนกังานของกลุม่บรษิทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนักงานในการเป็นสมาชกิของกองทุน  
โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ถึงอัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 ถึง  
อตัราร้อยละ 7 ของเงนิเดอืนของพนกังานทกุเดอืน กองทนุส�ารองเลีย้งชพีนีไ้ด้จดทะเบยีนเป็นกองทนุส�ารองเลีย้งชพีตามข้อก�าหนดของกระทรวง
การคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

27. ภาษีเงินได้ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน (429,331) (448,570) (287,946) (229,421)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว 13 81,722 (9,711) (3,647) (31,279)

รวม (347,609) (458,281) (291,593) (260,700)
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การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

งบการเงินรวม

2559 2558

อัตราภาษี
(ร้อยละ) พันบาท

อัตราภาษี
(ร้อยละ) พันบาท

ก�าไรส�าหรับปี 1,783,261 2,304,682

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รวม 347,609 458,281

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้รวม 2,130,870 2,762,963

จ�านวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 20 (426,174) 20 (552,593)

ผลกระทบจากความแตกต่างของอัตราภาษีส�าหรับ

 กิจการในต่างประเทศ 120,801 77,188

รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี - 713

ผลกระทบจากรายได้ที่รับรู้ต่างงวด

กันระหว่างบัญชีและภาษี 7,333 (98)

ผลกระทบจากค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษีได้ (32,970) 19,359

ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษี

 เงินได้รอการตัดบัญชี (5,652) (1,754)

อื่นๆ (10,947) (1,096)

รวม 16 (347,609) 17 (458,281)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558

อัตราภาษี
(ร้อยละ) พันบาท

อัตราภาษี
(ร้อยละ) พันบาท

ก�าไรส�าหรับปี 3,027,738 794,055

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รวม 291,593 260,700

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้รวม 3,319,331 1,054,755

จ�านวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 20 (663,866) 20 (210,951)

รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี 428,709 87,572

ผลกระทบจากรายได้ที่รับรู้ต่างงวดกันระหว่างบัญชีและภาษี 7,294 (119)

ผลกระทบจากค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษีได้และค่าใช้จ่าย

  ที่รับรู้ต่างงวดกันระหว่างบัญชีและภาษี (76,831)    (137,202)

อื่นๆ 13,101 -

รวม 9 (291,593) 25 (260,700)

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการลดอตัราและยกเว้นรษัฎากร ฉบบัที ่577 พ.ศ. 2557 ลงวันท่ี 10  พฤศจกิายน 2557 
ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ของก�าไรสุทธิส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558

พระราชบญัญัตแิก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลรษัฎากร ฉบบัท่ี 42 พ.ศ. 2559 ลงวนัที ่3 มนีาคม 2559 ให้ปรบัลดอตัราภาษเีงนิได้นติบิคุคลเหลอือตัรา
ร้อยละ 20 ของก�าไรสุทธิส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

บริษัทใช้อัตราภาษีเงินได้ที่ลดลงเหลือร้อยละ 20 ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
และ 2558 
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28. ก�าไรต่อหุ้น

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ค�านวณจากก�าไรส�าหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท
และจ�านวนหุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายแล้วระหว่างปีในแต่ละปีโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก แสดงการค�านวณดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

 (พันบาท/พันหุ้น)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ก�าไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน) 1,611,773 2,122,147 3,027,738 794,055

จ�านวนหุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายแล้ว 1,095,994 1,095,938 1,095,994 1,095,938

ก�าไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) 1.47 1.94 2.76 0.72

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด

ก�าไรต่อหุ้นปรับลดส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ค�านวณจากก�าไรส�าหรับปีที่เป็นส่วนของ ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและ
จ�านวนหุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายแล้วระหว่างปีหลังจากที่ได้ปรับปรุงผลกระทบของ หุ้นปรับลดดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

 (พันบาท/พันหุ้น)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ก�าไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท (ปรับลด) 1,611,773 2,122,147 3,027,738 794,055

จ�านวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้�าหนัก (ขั้นพื้นฐาน) 1,095,994 1,095,938 1,095,994 1,095,938

ผลกระทบจากการออกสิทธิที่จะเลือกซื้อหุ้น (22) 160 (22) 160

จ�านวนหุ้นสามัญ โดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้�าหนัก (ปรับลด) 1,095,972 1,096,098 1,095,972 1,096,098

ก�าไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 1.47 1.94 2.76 0.72
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29. เงินปันผล

ในการประชุมสามัญประจ�าปีของผู ้ ถือหุ ้นของบริษัทเมื่อวันท่ี 
30 มีนาคม 2559 ผู ้ ถือหุ ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรก�าไรเป็น
เงินปันผลในอัตราหุ ้นละ 0.65 บาท เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 
712 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อ 
วันที่ 26 เมษายน 2559 

ในการประชุมสามัญประจ�าปีของผู ้ ถือหุ ้นของบริษัทเมื่อวันท่ี 
26 มีนาคม 2558 ผู ้ ถือหุ ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรก�าไรเป็น
เงินปันผลในอัตราหุ ้นละ 0.65 บาท เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 
712 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อ 
วันที่ 23 เมษายน 2558

 

30. เคร่ืองมือทางการเงิน

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน

กลุ่มบริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินที่ส�าคัญได้แก่ 
ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้และความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 
กลุ่มบริษัทได้กู้ยืมเงินส�าหรับรายจ่ายฝ่ายทุน ซ่ึงต้องจ่ายอัตรา
ดอกเบี้ยทั้งแบบคงที่และแบบลอยตัว รวมทั้งมีรายการขาย และ
รายการซื้อที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นฝ่ายบริหารของกลุ่ม
บริษัทจึงท�ารายการตราสารอนุพันธ์เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่อาจ
เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน
ดังกล่าว 

กลุ่มบริษัทใช้ตราสารอนุพันธ์เพ่ือลดความไม่แน่นอนของกระแส
เงินสดในอนาคตท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
และ อัตราแลกเปลี่ยน และเพ่ือช่วยในการบริหารสภาพคล่อง
ของเงินสด กลยุทธ์ท่ีใช้ในการป้องกันความเสี่ยงได้แก่ ความ

เส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยได้ป้องกันโดยการท�าสัญญาแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยกับธนาคารที่ให้กู้ยืม ส่วนความเสี่ยงจากอัตราแลก
เปลี่ยนท่ีจะเกิดขึ้นจากการขายในอนาคตได้ป้องกันโดยการท�า
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสิทธิในการซื้อขาย
อัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้า ท้ังน้ีเพ่ือป้องกันความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนในอนาคตของรายการขาย รายการซื้อและการกู้ยืม  
การตัดสินใจที่จะรับระดับความเสี่ยงขึ้นอยู ่กับนโยบายของ 
กลุ่มบริษัท ซึ่งก�าหนดระดับความเสี่ยงที่สามารถรองรับได้ตาม
ประเภทของรายการและคู่ค้า

กลุ่มบริษัทไม่อนุญาตให้มีการใช้เครื่องมือทางการเงินท่ีมีลักษณะ
เป็นทางการค้าเพ่ือเก็งก�าไร การท�าตราสารอนุพันธ์ทุกประเภทต้อง
ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารก่อนท�าสัญญา

ผูบ้รหิารฝ่ายการเงนิมหีน้าท่ีรบัผดิชอบในการบรหิารความเสีย่งจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย รายงาน
ผู้บริหารประกอบด้วย รายละเอียดของต้นทุน และราคาตลาด
ของเครื่องมือทางการเงินท้ังหมด รวมถึงสัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
และอัตราดอกเบี้ยท่ียังคงค้างอยู่ นอกจากน้ียังได้มีการวิเคราะห์
เปรยีบเทียบความเสีย่งท่ีมอียู่กับระดบัความเสีย่งท่ีผูบ้รหิารก�าหนด
ให้เป็นระดับความเสี่ยงที่สามารถรับได้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงใน
เรื่องเงินลงทุนโดยมีการก�าหนดนโยบายในการลงทุนระยะสั้น

การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนของบริษัทเพ่ือสร้างผล
ตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีมีส่วน
ได้เสียอื่น ตลอดจนเพ่ือด�ารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม
เพ่ือให้มีความสอดคล้องและสามารถสนับสนุนแผนการบริหาร
เงินลงทุนหรือโอกาสในการลงทุนต่างๆ อันจะเป็นการสร้างมูลค่า  
และเสริมความมั่นคงทางการเงินให้กับกลุ่มบริษัท 
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้าและการขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อันเป็นผล มาจากการมีสินทรัพย์
และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

งบการเงินรวม 

2559 2558

เงินตรา
ต่างประเทศ เงินบาท

เงินตรา
ต่างประเทศ เงินบาท

หลักล้าน หลักล้าน หลักล้าน หลักล้าน

สินทรัพย์

ดอลลาร์สหรัฐฯ 91.46 3,261.01 85.79 3,082.04

อินเดียรูปี 448.23 222.28 448.39 227.87

ดอลลาร์นิวซีแลนด์ 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

อินเดียรูปี 235.38 130.82 239.65 138.40

ดอลลาร์นิวซีแลนด์ 0.32 8.09 1.91 47.29

รวม 5,965.71 7,717.71

สินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นเงินฝากธนาคารและลูกหนี้การค้า ส่วนหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้
การค้า เจ้าหนี้ - อาคารและอุปกรณ์ และเงินกู้ยืม

เสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทมีลักษณะที่ไม่มี
การกระจุกตัวอย่างมีนัยส�าคัญ กลุ่มบริษัทมีนโยบายท่ีจะท�าให้
แน่ใจได้ว่ากลุ่มบริษัทจะขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าท่ีมี
ประวตัสินิเชือ่ทีอ่ยู่ในระดบัทีม่คีวามเหมาะสม คูส่ญัญาในอนุพันธ์
ทางการเงินและรายการเงนิสดเปน็สถาบนัการเงนิท่ีมคีณุภาพและ
มีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัท มีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดย
การรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสดให้เพียง

พอต่อการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท รวมทั้งจัดหาวงเงินสินเชื่อ
ระยะสั้นจากธนาคารต่างๆ เพื่อส�ารองในกรณีที่มีความจ�าเป็นและ 
เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด

การก�าหนดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ�านวนเงินท่ีผู้ซื้อและผู้ขายตกลง
แลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือช�าระหนี้สินกัน ในขณะที่ท้ังสองฝ่ายมี
ความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน และสามารถต่อรอง
ราคากันได้อยา่งเปน็อสิระในลกัษณะของผูท่ี้ไมม่คีวามเก่ียวข้องกัน

ราคาตามบัญชีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน
ชั่วคราว ลูกหน้ีการค้า ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน เงินให้กู้ยืม 
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ระยะสัน้และเงินทดรองแก่กิจการทีเ่กีย่วข้องกัน เจา้หนีก้ารคา้ เจา้หนี ้- อาคารและอปุกรณ์ เจา้หนีกิ้จการท่ีเก่ียวขอ้งกัน และเงินกู้ยืมระยะสัน้  
มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากมีระยะเวลาครบก�าหนดที่สั้น 

มูลค่ายุติธรรมของหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยพร้อมทั้งมูลค่าตามบัญชีที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิน มีดังนี้

งบการเงินรวม

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าตามบัญชี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 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

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระ 
 ภายในหนึ่งปี 728,871 - - 728,871 728,871

ไม่หมุนเวียน

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมุนเวียน

ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย 35,932 35,932 - - 35,932

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า 168,521 - - 168,521 168,521

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,650,521 - - 1,650,521 1,650,521

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระ 
 ภายในหนึ่งปี 69,063 - - 69,063 69,063

ไม่หมุนเวียน

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
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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 18,186 - - 18,186 18,186

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระ
ภายในหนึ่งปี 667,991 - - 667,991 667,991

ไม่หมุนเวียน

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมุนเวียน

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า 168,521 - - 168,521 168,521

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,460,521 - - 1,460,521 1,460,521

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที ่
 เกี่ยวข้องกัน 1,126,768 - - 1,126,768 1,126,768

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระ
ภายในหนึ่งปี 7,992 - - 7,992 7,992

ไม่หมุนเวียน

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
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ลำ�ดับข้ันของมูลค่�ยุติธรรม 

ตารางขา้งตน้วิเคราะห์การวัดมลูคา่ยุติธรรมทีเ่กิดขึน้ประจ�าส�าหรบั
สินทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่ายุติธรรมเหล่าน้ีถูกจัดประเภท
อยู่ในระดับที่ต่างกันของล�าดับชั้นมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลท่ีใช้ใน
การประเมินมูลค่า นิยามของระดับต่างๆ มีดังนี้

•  ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ใน
ตลาดท่ีมสีภาพคล่องส�าหรบัสนิทรพัย์หรอืหนีส้นิ อย่างเดยีวกัน 
ซึง่กลุม่บรษิทั/บรษิทัสามารถเข้าถึงตลาดน้ัน ณ วนัทีวั่ดมลูค่า

•  ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
โดยทางอ้อมส�าหรับสินทรัพย์นั้นหรือหน้ีสินน้ันนอกเหนือจาก
ราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1

•  ข้อมลูระดบั 3 เป็นข้อมลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตได้ส�าหรบัสนิทรพัย์
นั้นหรือหนี้สินนั้น

กลุ่มบริษัทพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 ส�าหรับหุ้นกู้โดยอ้างอิง
ราคาซื้อขาย ณ วันที่รายงานจากสมาคมตลาด ตราสารหนี้ไทย 

บริษัทพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 3 ส�าหรับเงินกู้ยืมค�านวณโดย
ใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดรับ โดยใช้อัตราดอกเบี้ยส่วนเพิ่มของเงิน
กู้ยืมของกลุ่มบริษัทที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

31. ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการท่ีไม่
เก่ียวข้องกัน
31.1 สัญญ�ดำ�เนินกิจก�รด�วเทียมส่ือส�รภ�ยในประเทศ

บริษัทได้รับสิทธิจากกระทรวงคมนาคมให้ด�าเนินการโครงการ
ดาวเทียมสื่อสารโดยให้บริษัทมีสิทธิในการบริหารกิจการและการ
ให้บรกิารวงจรดาวเทยีมเพ่ือการสือ่สารทัง้ภายในและตา่งประเทศ 
และมีสิทธิเก็บค่าใช้วงจรดาวเทียมจากผู้ใช้วงจรดาวเทียมเป็น
ระยะเวลา 30 ปี ตามสัญญาลงวันที่ 11 กันยายน 2534 ซึ่งได้มี
การแก้ไขลงวันท่ี 22 มีนาคม 2535 ซึ่งปัจจุบันสัญญาดังกล่าว
อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(“MDE”) (เดิมชื่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(“MICT”))

ภายใต้สัญญาดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะต้องจ่ายผลประโยชน์
ตอบแทนแก่ MDE ในอัตราร้อยละของรายได้ค่าบริการท่ีบริษัท
ได้รับหรืออย่างน้อยเท่ากับเงินขั้นต่�าท่ีระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่
มูลค่าใดจะสูงกว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ต้นทุนค่าอนุญาตให้
ด�าเนินการขั้นต่�าคงเหลือ 405 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558: 479 
ล้านบาท) นอกจากนี้ภายใต้สัญญาดังกล่าวข้างต้น บริษัทยอมให้

ดาวเทียมทุกดวงและสถานีควบคุมดาวเทียมรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ 
ท่ีจัดตั้งขึ้นตามสัญญาฉบับนี้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ MDE เมื่อได้
ด�าเนินการก่อสร้างและติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

31.2 สัญญ�ร่วมทุน

บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ากัด (“LTC”) ได้ก่อต้ังขึ้น
ตามสัญญาร่วมทุน ลงวันท่ี 8 ตุลาคม 2539 ระหว่างรัฐบาลของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) และบริษัท 
อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) (เดิมชื่อบริษัท ชินวัตรคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน)) ภายใต้สัญญาอนุญาต
ให้ด�าเนินการดังกล่าว LTC ได้รับสิทธิในการให้บริการทางด้าน
โทรคมนาคมใน สปป. ลาว เป็นระยะเวลา 25 ปี และได้รับสิทธิใน
การให้บริการทางด้านโทรศัพท์พ้ืนฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการ
โทรศัพท์ระหว่างประเทศ อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ติดตามตัว 
ปัจจุบัน บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จ�ากัด (“SHEN”) 
ซึ่งเป็นการร่วมค้าของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 49 ของ
ทุนจดทะเบียนของ LTC ตามสัญญาร่วมทุนดังกล่าวเมื่อสิ้นสุดปี
ที่ 20 ของสัญญาร่วมทุน (ปี 2559) รัฐบาลของ สปป. ลาว มีสิทธิ
ในการพิจารณาการซือ้หุ้นท้ังหมดของ LTC ท่ีกลุม่บรษัิทถืออยู่ดว้ย
ราคาตลาด และเมื่อส้ินสุดปีท่ี 23 ของสัญญาร่วมทุน (ปี 2562) 
หากกลุ่มบริษัทมีความประสงค์ในการด�าเนินกิจการตามสัญญา
ร่วมทุนต่อไป กลุ่มบริษัทมีสิทธิในการย่ืนขอต่ออายุสัญญา โดย
การย่ืนความประสงค์ขอขยายระยะเวลาของสัญญาต่อรัฐบาล
ของ สปป. ลาว แต่อย่างไรก็ตามหากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่มีการ
ตกลงกันเพื่อต่อสัญญาตามเงื่อนไขข้างต้น เมื่อครบก�าหนด 25 ปี  
(ปี 2564) กลุ่มบริษัทจะต้องโอนหุ้นของ LTC ที่ถืออยู่ทั้งหมดให้แก่
รัฐบาลของ สปป. ลาว โดยไม่คิดค่าตอบแทน (หมายเหตุ 9) ตาม
ข้อตกลงเบื้องต้นของสัญญาร่วมทุน LTC ต้องลงทุนในโครงการ
ที่ได้รับสิทธิตามท่ีระบุในสัญญาร่วมทุนข้างต้นในประเทศลาว
เป็นจ�านวนเงินไม่ต่�ากว่า 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในระยะ 
เวลา 25 ปี 

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 SHEN และรัฐบาลของ สปป. ลาว ได้
ลงนามอย่างเป็นทางการในข้อตกลงในการขยายเวลาของสัญญา
ร่วมทุนและสัญญาอนุญาตให้ด�าเนินการในการให้บริการทาง
ด้านโทรคมนาคมใน สปป. ลาว ซึ่งมีผลให้ LTC ได้รับการต่ออายุ
สิทธิในการให้บริการทางด้านโทรคมนาคมใน สปป. ลาว ต่อไปอีก  
25 ปี จนถึงปี 2589 ทั้งนี้ตามสัญญาที่มีการแก้ไขใหม่ LTC จะต้อง
ลงทุนในโครงการที่ได้รับสิทธิตามท่ีระบุในสัญญาร่วมทุนข้างต้น
ในประเทศลาวเป็นจ�านวนเงินไม่ต่�ากว่า 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
ภายในระยะเวลา 25 ปี
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31.3 สัญญ�ดำ�เนินกิจก�รในประเทศไทยของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีเก่ียวกับก�รรับส่งสัญญ�ณโทรทัศน์และสัญญ�ณบริก�ร
อินเทอร์เน็ตผ่�นด�วเทียม และก�รให้บริก�รอินเทอร์เน็ต

ปัจจุบันคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) (เดิมชื่อ คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหง่ชาต ิ(“กทช.”)) เปน็ผูม้อี�านาจในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และการให้บรกิารอนิเทอรเ์นต็ในประเทศไทย 
โดยบริษัท และบริษัทย่อย ได้ด�าเนินกิจการการให้บริการอินเทอร์เน็ต กระจายเสียงหรือโทรทัศน์และโทรคมนาคมภายใต้ใบอนุญาตต่างๆ 
จาก กสทช. ดังนี้ 

ประเภทใบอนุญาต วันที่ได้รับใบอนุญาต ระยะเวลาอนุญาต

ใบอนุญาตที่บริษัท ได้รับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง 16 สิงหาคม 2559 5 ปี

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม 26 กันยายน 2555 20 ปี

ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง 7 พฤษภาคม 2558 5 ปี

 

ใบอนุญาตที่บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ�ากัด ได้รับ

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

ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (TV LAO) 24 พฤศจิกายน 2558 2 ปี

ใบอนุญาตที่บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ�ากัด ได้รับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 4 มีนาคม 2556 15 ปี

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม 10 พฤศจิกายน 2558 15 ปี

ใบอนุญาตที่บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ากัด (มหาชน) ได้รับ

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
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ร�ยได้ของบรษิทัภ�ยใต้ข้อบังคบัของ กสทช.

รายได้จากการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ของบริษัทส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สามารถจ�าแนกได้ดังนี้

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 สัญญ�เช่�ดำ�เนินง�น

กลุม่บรษิทัมภีาระผกูพันตามสญัญาเช่าด�าเนินงาน จ�านวนเงนิข้ันต�า่ท่ีต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าด�าเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลกิได้ ดงันี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สกุลเงิน 2559 2558 2559 2558

หลักพัน หลักพัน หลักพัน หลักพัน

ไม่เกิน 1 ปี 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 - -

รวมเป็นเงินบาท 94,506 112,941 33,381 24,242
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สกุลเงิน 2559 2558 2559 2558

หลักพัน หลักพัน หลักพัน หลักพัน

เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี บาท 52,413 100,097 25,634 28,935

เยน 5,500 - - -

ดอลลาร์สหรัฐฯ 113 201 113 -

รูปีอินเดีย - 695 - 695

ดอลลาร์ออสเตรเลีย 375 4 - -

ดอลลาร์นิวซีแลนด์ 843 - - -

รวมเป็นเงินบาท 88,953 108,233 29,716 29,336

เกินกว่า 5 ปี บาท - 2,373 - 2,373

รวมเป็นเงินบาท - 2,373ß - 2,373

รวมเป็นเงินบาททั้งสิ้น 183,459 223,547 63,097 55,951

31.5 ภ�ระผูกพันอ่ืน

กลุม่บรษิทัมภีาระผกูพันในการให้ธนาคารออกหนังสอืค�า้ประกันสญัญาทางธุรกิจ เลตเตอร์ออฟเครดิต และหนังสือค�า้ประกันอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง
กับสัญญาทางธุรกิจ ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สกุลเงิน 2559 2558 2559 2558

หลักพัน หลักพัน หลักพัน หลักพัน

ค่าอนุญาตให้ด�าเนินการขั้นต่�าที่ 

 ต้องจ่ายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อ

  เศรษฐกิจและสังคม บาท 57,750 48,667 57,750 48,667

สัญญาเช่าดาวเทียมของลูกค้า ดอลลาร์สหรัฐฯ 3,077 3,707 3,077 3,707

บาท 446,827 433,750 446,827 433,750

ดอลลาร์ออสเตรเลีย 5,000 5,000 - -

อื่นๆ บาท 41,653 46,283 14,519 12,696
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32. หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน

ก�รประเมนิภ�ษเีงนิได้ทีป่ระเทศอนิเดีย

บริษัทและเจ ้าพนักงานประเมินภาษีของประเทศอินเดียมี
ความเห็นท่ีแตกต่างกันเก่ียวกับประเภทรายได้ และภาระภาษี
ส�าหรับรายได้จากการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียม โดย
เจ้าพนักงานประเมินภาษีมีความเห็นว่ารายได้ของบริษัทจากการ
ให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมให้กับผู้ใช้บริการท่ีมีถ่ินที่อยู่และ
ไม่มีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศอินเดียแต่สามารถรับชมและเข้าใจได้โดย
ผู้รับชมในประเทศอินเดียเป็นรายได้ประเภทค่าสิทธิหรือ Royalty 
ตามพระราชบญัญัตภิาษเีงินได้ของประเทศอนิเดยี และอนุสญัญา
เพ่ือหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
อินเดีย รายได้ดังกล่าวของบริษัทจึงต้องถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายใน
อัตราร้อยละ 15 บริษัทไม่เห็นด้วยกับความเห็นดังกล่าว โดยบริษัท
มีความเห็นว่ารายได้จากการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียม
เป็นรายได้จากการท�าธุรกิจ (business income) เมื่อบริษัทไม่มี
สถานประกอบการถาวรในประเทศอนิเดยี รายได้ดงักล่าวจงึไม่ต้อง
เสียภาษีในประเทศอินเดีย 

แต่กรมสรรพากรอินเดียยืนยันความเห็นเดิมและได้ประเมินภาษี
เงินได้ เงินเพ่ิม ภาษเีพ่ือการศกึษาและดอกเบีย้ จากรายได้ท่ีบรษิทั
ได้รับจากผู้ใช้บริการของบริษัท ส�าหรับปีประเมิน 2541 - 2542 ถึง 
2555 - 2556 (วันที่ 1 เมษายน 2540 ถึง วันที่ 30 มีนาคม 2555) 
เป็นจ�านวนเงินรวม 859.4 ล้านรูปี (ประมาณ 451 ล้านบาท) 
เบี้ยปรับและดอกเบี้ยที่เก่ียวข้องกับเบี้ยปรับเป็นจ�านวนเงินรวม 
566.1 ล้านรูปี (ประมาณ 298 ล้านบาท) 

ทั้งนี้บริษัทได้น�าใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ท่ีผู ้ใช้บริการในประเทศ
อนิเดยีได้หกัภาษ ีณ ท่ีจ่ายไว้จนถึงปีประเมนิ 2555 - 2556 เป็นเงนิ
จ�านวนสุทธิ 593.8 ล้านรูปี (ประมาณ 312 ล้านบาท) ซึ่งบางส่วน 
เป็นภาษี หัก ณ ท่ีจ่ายท่ีลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายแทนบริษัท  
วางเป็นหลักประกันส�าหรับภาษีเงินได้ เงินเพิ่ม ภาษีเพื่อการศึกษา
และดอกเบี้ย รวมถึงเบี้ยปรับและดอกเบี้ยท่ีเก่ียวข้องกับเบี้ยปรับ 
และบริษัทยังได้วางเงินประกันเพิ่มเติมเป็นเงินจ�านวน 480.4 ล้าน
รปีู (ประมาณ 253 ล้านบาท) โดยบรษิทัได้แสดงเงนิประกันดงักล่าว
ไว้เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2554 Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) 
ได้มีค�าตัดสินว่ารายได้ของบริษัท จากการให้บริการช่องสัญญาณ
ดาวเทียมในประเทศอนิเดียไม่ถือว่าเป็นค่าสิทธิ (royalty) เมือ่บรษิทั
ไม่มีสถานประกอบการถาวรในประเทศอินเดีย รายได้ดังกล่าว 
จึงไม่ต้องเสียภาษีในประเทศอินเดีย

ส�าหรบัเบีย้ปรบัและดอกเบีย้ท่ีเกีย่วข้องกับเบีย้ปรบัท่ีกรมสรรพากร
อินเดียได้เรียกเก็บจากบริษัทให้ถือว่าไม่มีผลและ ITAT ได้มี
ค�าส่ังให้ยกเลิกการเรียกเก็บเบี้ยปรับส�าหรับปีประเมินภาษี 
2541-2542, 2542-2543, 2543-2544, 2544-2545 และ 
2545-2546 ท่ีกรมสรรพากรเรยีกเก็บจากบรษิทั และ กรมสรรพากร
ของประเทศอนิเดียไม่ได้ย่ืนอทุธรณ์ค�าตดัสนิในเรือ่งเบีย้ปรบัส�าหรบั
ปีประเมินภาษีดังกล่าวต่อศาล High Court ดังนั้น ค�าตัดสินของ 
ITAT ในเรื่องของเบี้ยปรับจึงถือเป็นที่สุด และเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 
2554 กรมสรรพากรของประเทศอินเดียได้แจ้งคืนหลักประกันที่
บรษิทัได้วางไว้ส�าหรบัเบีย้ปรบัและดอกเบีย้ทีเ่ก่ียวข้องกับเบีย้ปรบั
ส�าหรับปีประเมิน 2541- 2542 ถึง 2544 - 2545 เป็นจ�านวนเงิน 
162.4 ล้านรูปี (ประมาณ 85 ล้านบาท) 

จากค�าตัดสินของ ITAT ข้างต้น บริษัทอยู่ระหว่างการด�าเนิน
การขอคืนเงินประกัน และภาษีหัก ณ ที่จ่ายส่วนที่เหลือจากกรม
สรรพากรของประเทศอินเดีย โดยภาษี หัก ณ ท่ีจ่ายส่วนท่ีลูกค้า
รบัผดิชอบจ่ายแทนบรษิทั บรษิทัจะส่งคนืลกูค้า ภายหลงัคดีตัดสนิ
ถึงที่สุดโดย Supreme Court 

เมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2554 กรมสรรพากรอินเดียได้ยื่นอุทธรณ์
ค�าพิพากษาของ High Court เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ซ่ึง
พิพากษาว่ารายได้จากการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมไม่ถือ
เป็นรายได้ประเภทค่าสิทธิต่อ Supreme Court แล้ว ขณะน้ีเรื่อง
อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล Supreme Court 

ศาลได้มีหนังสือลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 แจ้งให้ตัวแทน
ด้านภาษขีองบรษิทัทราบถึงการอทุธรณ์ดังกล่าว ขณะนีอ้ยู่ระหว่าง
การพิจารณาของ Supreme Court
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33. เหตุการณ์อ่ืน

33.1 ตามที่ได้มีค�าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 
ซึ่งมีส่วนที่เก่ียวข้องกับบริษัทและบริษัทในกลุ่มอยู่หลาย
ประการน้ัน บริษัทเห็นว่าผลของค�าพิพากษาฎีกาน้ันจ�ากัด
อยู่แต่เฉพาะในประเด็นท่ีว่าทรัพย์สินบางส่วนของผู้ด�ารง
ต�าแหน่งทางการเมืองเป็นทรัพย์สินท่ีได้มาโดยไม่สมควร 
สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีหรือใช้อ�านาจในต�าแหน่ง
หน้าท่ีเท่าน้ัน มิได้มีผลให้บริษัทและบริษัทในกลุ่มต้องไป
ด�าเนนิการใดๆ เนือ่งจากมใิชคู่ค่วามในคด ีบรษิทัและบรษิทั
ในกลุ่มได้ปฏิบัติการทุกอย่างให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ตามสัญญาด้วยความสุจริตตลอดมา ซ่ึงบริษัทและบริษัท
ในกลุม่มสีทิธิโดยชอบตามกฎหมายและสญัญาทีจ่ะพิสจูน์
ข้อเท็จจริงและความสุจริตของตนต่อไปในการด�าเนินการ
ใดๆ ของหนว่ยงานราชการทีเ่ก่ียวขอ้ง ซึง่จะตอ้งเปน็ไปตาม
กระบวนการทางกฎหมายและหลักการยุติธรรม

33.2 เมือ่วันที ่19 เมษายน 2550 นายสพุงษ ์ลิม้ธนากุล ไดย้ืน่ฟ้อง 
กทช. ส�านักงาน กทช. และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม (เดิมชื่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร) ต่อศาลปกครองกลาง โดยอ้างเหตุเรื่องเจ้าหน้าท่ี
รัฐและหน่วยงานทางปกครองละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่
ในการตรวจสอบบริษัทว่าประกอบกิจการโทรคมนาคม
โดยฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ หลังจากท่ีมีการโอนขายหุ้น
ของ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้น
รายใหม่

ศาลปกครองกลางได้มีค�าสั่งลงวันที่ 8 เมษายน 2552 เรียก
ให้บริษัทเข้ามาเป็นผู้ถูกฟ้องคดีร่วมโดยก�าหนดให้บริษัท 
เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ทั้งน้ีเพ่ือเปิดโอกาสให้บริษัทได้ย่ืน
ค�าใหก้ารแก้ค�าฟ้องรวมทัง้พยานหลกัฐาน ตอ่ศาลปกครอง
กลางซึ่งบริษัทได้ด�าเนินการไปแล้วในเดือน กรกฎาคม 
2552 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554 ศาลปกครองกลางได้มี
ค�าพิพากษายกฟ้อง 

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล ได้ยื่น
อทุธรณ์ตอ่ศาลปกครองสงูสดุ ซึง่คดอียู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลปกครองสูงสุดและเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 
บริษัทได้ยื่นค�าแก้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

 บริษัทมีความเห็นว่าบริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบจากคดี
ดังกล่าว เนื่องจากเป็นการย่ืนฟ้อง กทช. ส�านักงาน กทช. 
และกระทรวงเทคโนโลยีฯ ในการละเลยตอ่การปฏิบติัหน้าท่ี 
และไม่น่าจะเป็นเหตุท่ีกระทรวง เทคโนโลยีฯ บอกเลิก
สัญญาอนุญาตให้ด�าเนินการกับบริษัทได้ เนื่องจากบริษัท
ได้ด�าเนินการถูกต้องตามสัญญาอนุญาตให้ด�าเนินการ

33.3 เมือ่วนัที ่26 ธันวาคม 2558 บรษิทั โกลเดน้ทาวนฟิ์ลม์ จ�ากัด 
(“โจทก์”) ไดย่ื้นฟ้องตอ่ศาลทรพัย์สนิทางปญัญา โดยอา้งว่า 
บรษิทั ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) (“ไทยคม” หรอื “บรษิทั”) และ
กรรมการของบรษิทั และลูกค้าของบรษิทั (“จ�าเลย”) ไดแ้พร่
ภาพภาพยนตร์ผ่านช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมซึ่ง
เช่าสัญญาณจากไทยคม เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
ซึ่งโจทก์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ 

เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2559 ศาลทรัพย์สินทางปัญญา มี
ค�าส่ังยกฟ้องบริษัทและกรรมการของบริษัทในข้อหาร่วม
กันละเมิดลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ของโจทก์ ปัจจุบัน โจทก์ย่ืน
ค�าขอขยายระยะเวลาในการอุทธรณ์ค�าพิพากษาของศาล
ทรพัย์สนิทางปญัญาและศาลอนุญาตให้โจทก์ย่ืนค�าอทุธรณ์
ได้ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 บริษัทได้รับค�าอุทธรณ์
แล้วและได้ยื่นแก้อุทธรณ์เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ขณะ
นี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา 

33.4  บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ถูกฟ้องให้ชดใช้ค่าเสียหายจาก
ความช�ารุดของอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมในประเทศ
ออสเตรเลีย โดยคดีดังกล่าวเริ่มมาต้ังแต่ปี 2554 และเมื่อ
วันท่ี 22 ธันวาคม 2559 ศาลชั้นต้นมีค�าส่ังตัดสินให้ชดใช้
เงินค่าเสียหาย จ�านวน 5.3 ล้านเหรียญออสเตรเลีย พร้อม
ดอกเบี้ย   ขณะนี้บริษัทย่อยอยู่ระหว่างพิจารณาเพ่ือย่ืน
อทุธรณ์ค�าพิพากษาตอ่ไป แตอ่ย่างไรก็ตามบรษิทัได้บันทกึ
ผลกระทบของค่าใช้จ่ายดังกล่าวในงบการเงินแล้ว 

33.5 บริษัทไทยคมมีความเห็นท่ีไม่ตรงกันในการตีความ
ข้อสัญญาบางประการในสัญญาความร่วมมือท่ีมีต่อกัน
กับบริษัทแห่งหน่ึง ซึ่งท�าให้บริษัทและบริษัทดังกล่าวต้อง
ย่ืนเรื่องต่ออนุญาโตตุลาการเพ่ือพิจารณาความเห็นในการ
ตีความข้อสัญญาดังกล่าว ขณะน้ีคดีอยู่ระหว่างการจัดส่ง
เอกสารของแต่ละฝ่าย ก่อนเริ่มสืบพยาน ซึ่งคาดว่าจะอยู่
ในช่วงกลางปี 2560
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34. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาท่ี
รายงาน

34.1 การเสนอจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ที่ประชุมสามัญคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2560 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตรา
หุ้นละ 0.70 บาท เป็นจ�านวนเงินท้ังสิ้น 767 ล้านบาท  
ทัง้นี ้การเสนอจา่ยเงนิปนัผลดงักลา่วจะตอ้งไดร้บัการอนุมติั
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท

34.2 การเสนอจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซีเอส ล็อกอินโฟ จ�ากัด 
(มหาชน) (“CSL”)

ในการประชมุคณะกรรมการของ CSL เมือ่วนัที ่1 กุมภาพันธ์ 
2560 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลใน
อัตราหุ้นละ 0.22 บาทต่อหุ้น เป็นจ�านวนเงินท้ังสิ้น 131 
ล้านบาท ท้ังน้ี การเสนอจา่ยเงนิปนัผลดังกล่าวจะตอ้งไดร้บั 
การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท

35. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียังไม่ได้ใช้

สภาวิชาชพีบญัชไีด้ออกประกาศทีเ่ก่ียวกับมาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบญัชี การตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทยังไม่ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ 
เนือ่งจากยังไม่มผีลบงัคบัใช้ ทัง้น้ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีออกและปรบัปรงุใหม่และอาจเก่ียวข้องกับการด�าเนนิงานของกลุม่บรษิทั 
ซึ่งมีผลบังคับใช้กับงบการเงินส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มีดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) การน�าเสนองบการเงิน

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) ก�าไรต่อหุ้น

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) การบัญชีส�าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559) การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) การรวมธุรกิจ

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงานที่ยกเลิก

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) ส่วนงานด�าเนินงาน

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) สัญญาเช่าด�าเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

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) ข้อจ�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�าหนดเงินทุนขั้นต่�า และปฏิสัมพันธ์ของรายการ
 เหล่านี้ ส�าหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�าหรับเหมืองผิวดิน

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เงินที่น�าส่งรัฐ

แนวปฏิบัติทางการบัญชี

แนวปฏิบัติทางการบัญชีส�าหรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัทคาดว่าจะน�ามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทมาเริ่ม
ถือปฏิบัติกับงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยและงบการเงินเฉพาะกิจการ เมื่อมาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับใช้และการน�ามาตรฐาน
การบัญชีเหล่านี้มาถือปฏิบัติจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินในงวดที่เริ่มถือปฏิบัติ

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)

257



นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ก. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำาปีของบริษัทโดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น             เว้นแต่เป็นการจ่ายเงิน 
ปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำาไรสมควรท่ีจะทำาเช่นนั้น 
แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป

ปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำาไรสุทธิหลังหักเงินสำารอง 
ตามกฎหมาย (ถ้ามี) และจะต้องไม่เกินกำาไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะบริษัท ท้ังน้ีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไม่ม ี
ผลกระทบต่อแผนการลงทุน และการดำาเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญและขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด รวมถึงความจำาเป็น 
และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทมีต่อสถาบันการเงิน

ข. นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัย่อย/บรษิทัร่วม

บริษัทย่อย/บริษัทร่วม ของบริษัทส่วนใหญ่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลสอดคล้องกับบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม 
จะพิจารณาและเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบโดยขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำาเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการ
ของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมเห็นสมควร
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คำ�อธิบ�ยย่อ
3G
เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายผ่านอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่ในยุคท่ี 3  
ที่ให้บริการระบบเสียง และการส่งข้อมูลทั้งภาพและวีดีโอด้วย 
ความเร็วสูง

4G
เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายผ่านอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่ในยุคท่ี 4 
อาจจะเรียกในอีกชื่อหนึ่งว่า LTE (Long Term Evolution) ท่ีมี
ความเร็วในการส่งข้อมูลมากกว่าเทคโนโลยี 3G 4 - 10 เท่า

Analog (อน�ล็อก)
สัญญาณไฟฟ้าหรือข้อมูลท่ีมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงอย่าง 
ต่อเนื่อง

Backhaul
ช่องทางการเดินทางของข้อมูลระหว่างสถานีส่งสัญญาณ และ
สถานีรับสัญญาณ

Bandwidth (แบนด์วิธ) 
ช่วงของความถ่ีท่ีสัญญาณไฟฟ้าใช้ นอกจากน้ียังหมายถึงอัตรา
การส่งข้อมลูเมือ่สือ่สารผ่านสือ่กลางหรอือปุกรณ์เฉพาะ  สญัญาณ
อนาล็อก และสัญญาณดิจิตอลมีแบนด์วิธ ซึ่งสามารถวัดโดยใช้
หน่วยเป็นเมกะบิตต่อวินาที

Broadband (บรอดแบนด์)
วิธีในการส่งและรับข้อมูลได้อย่างไม่ติดขัด ที่มีความเร็วสูง 
โดยการใช้ Internet Protocol (IP)

Broadcast Beam
ขนาดความกว้างของสญัญาณจากดาวเทยีมทีฉ่ายลงมาบนพ้ืนโลก 
ซึ่งเกิดจากการน�าเอาพื้นที่การให้บริการของ SPOT Beam จ�านวน
หนึ่งมารวมกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของพ้ืนท่ีการให้บริการ 
แต่จะเน้นการให้บริการในลักษณะการสื่อสารแบบทางเดียว

C-band
มีความถ่ีระหว่าง 4 - 8 กิกะเฮิรตซ์ ซึ่งสัญญาณจากดาวเทียม 
ที่ฉายลงมาบนพ้ืนโลกครอบคลุมพ้ืนที่กว้าง จานท่ีใช้รับสัญญาณ
จะต้องเป็นขนาดใหญ่ ความถ่ีน้ีเหมาะส�าหรับการสื่อสารทัว่  ๆไป 
เช่น การส่งข้อมูล ภาพ และเสียง

CCTV
โทรทัศน์วงจรปิด

Code Division Multiple Access (CDMA)
รูปแบบของเทคโนโลยีการสื่อสารอีกประเภทหนึ่งท่ีมีการให้บริการ 
อย่างแพร่หลาย จะท�างานโดยการแปลงคลืน่เสยีงไปเป็นข้อมลูดจิติอล 
และถูกน�าไปเข้ารหัสเฉพาะส�าหรบัการใช้งานในแต่ละครัง้ ซึง่ท�าให้
รองรับการใช้งานจากเครื่องลูกข่ายได้ในจ�านวนมาก

Compression
การบีบอัดสัญญาณเพ่ือให้สามารถส่งข้อมูลได้มากข้ึน โดยผ่าน 
ช่องสัญญาณดาวเทียมที่มีขนาดเท่าเดิม

Compressed Video
เป็นกระบวนการรับ-ส่งสัญญาณภาพ (Video) ท่ีเป็นดิจิตอล 
โดยการบีบอัดสัญญาณข้อมูลภาพท่ีมีจ�านวนมากให้เล็กลงและ 
มกีารใส่รหัสเข้าไป สญัญาณภาพทีถู่กบบีอดัดังกล่าวจะช่วยประหยัด 
ค่าใช้จ่ายได้มากกว่า โดยสามารถรับ-ส่งผ่านทางสายโทรศัพท ์
ทีใ่ช้อยู่ปัจจบุนัได้ การบบีอดัสญัญาณภาพเพ่ือให้ใช้แบนด์วิธน้อย
อาจท�าให้คุณภาพของภาพที่ส่งมาด้อยลงไป 

Digital Broadcasting 

การแปลงสญัญาณภาพโทรทศัน์เป็นตัวเลขเมือ่ท�าการส่งและ
การแปลงสัญญาณกลับเป็นภาพเมื่อได้รับ

Digital Direct-to-Home (DTH)
ระบบการส่งรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมตรงสู่บ้าน

Digital Subscriber Line (DSL)
เทคโนโลยีการส่งข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์ธรรมดา อาศัยความเร็ว
ระหว่าง 256 กิโลบิตต่อวินาที ถึง 24 เมกะบิตต่อวินาที ทั้งนี้ขึ้นกับ 
เทคโนโลยี DSL สภาพสายโทรศัพท์ และระดับบริการท่ีใช ้
ผู้ใช้บริการชนิดนี้จะต้องอยู่ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร จากส�านักงาน 
ผูใ้ห้บรกิารโทรศพัท์  จงึเหมาะส�าหรบัตลาดในเขตเมอืงท่ีมปีระชากร
หนาแน่น

Downlink
การรับสัญญาณจากดาวเทียม คือ หลังจากท่ีสถานีภาคพ้ืนดิน 
ส่งสัญญาณขึ้นดาวเทียมแล้วจานรับสัญญาณบนตัวดาวเทียม 
จะรบัคลืน่สญัญาณข้อมลูและเสยีงไว้ จากน้ันจึงส่งลงมายังสถาน ี
ภาคพื้นดินที่ต้องการ ซึ่งเราเรียกว่า “การเชื่อมโยงขาลง”

Downloading 

การโอน หรือดึงไฟล์ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นมาเก็บไว้ 
ที่เครื่องของผู้ใช้งาน

Femto cell
อปุกรณ์ทีช่่วยขยายพ้ืนท่ีในการครอบคลมุเครอืข่ายโทรศพัท์เคลือ่นที ่
ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดย Femto cell จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สื่อสาร
เคลื่อนที่ผ่านเครือข่าย GSM CDMA หรือ UMTS จากนั้นจะส่งต่อ
ไปยังอนิเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ กลบัมายังเครอืข่ายนัน้ๆ โดยไม่ผ่าน
เสาสัญญาณโทรศัพท์ปกติ

Fiber Optics
เทคโนโลยีท่ีใช้เคเบิลใยแก้วน�าแสงเพ่ือส่งข้อมูล ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง 
ในการติดต้ัง เปราะแตกง่ายกว่า และต่อเข้ากันยากกว่าเส้นโลหะ
แบบเดิม
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Free-to-Air
รายการออกอากาศทางโทรทศัน์หรอืวิทยุ ซึง่ไม่มกีารเข้ารหสัสญัญาณ  
ดังน้ันเครื่องรับที่เหมาะสมสามารถรับสัญญาณดังกล่าวได้โดย
ไม่มีค่าใช้จ่าย

Gateway
มี 2 ความหมาย

1. ส�าหรับ Networking: Gateway เป็นตัวกลางที่ท�าหน้าที่ส่งผ่าน
ข้อมูลระหว่างเครือข่ายหนึ่งกับเครือข่ายอื่นๆ

2. ส�าหรับระบบดาวเทียม (รวมถึงไอพีสตาร์) : Gateway คือ สถานี
แม่ข่าย หรอืท่ีเรยีกว่า “สถานคีวบคุมเครอืข่ายภาคพ้ืนดนิ” ท่ีเป็น
ตวักลางเชือ่มต่อระหว่างระบบดาวเทียมกับเครอืข่ายภาคพ้ืนดนิ 
(เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต)

High Definition Television (HDTV)
เป็นระบบโทรทัศน์ท่ีมีการปรับปรุงพัฒนาให้ภาพท่ีส่งออกมา 
มีความละเอียดสูงกว่า 2 เท่าของระบบโทรทัศน์ในปัจจุบัน และ
คุณภาพของเสียงที่ออกมายังใกล้เคียงกับแผ่นดิสก์อีกด้วย

High Throughput Satellite (HTS)
ดาวเทียมบรอดแบนด์

Integrated Services Digital Network (ISDN)
ระบบเครอืข่ายโทรศพัท์ดจิติอล ท่ีถูกออกแบบเพ่ือการส่งสญัญาณ
เสียงและข้อมูล ผ่านสายโทรศัพท์พื้นฐาน

Internet Protocol Television (IPTV)
ระบบทีบ่รกิารโทรทัศน์ดจิติอลผ่านเครอืข่าย ส�าหรบัผูท่ี้อยูต่ามบ้าน 
IPTV จะเป็นการบริการร่วมกับบริการวิดีทัศน์ตามประสงค์ และ
สามารถพ่วงไปกับการให้บริการของอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ 
เช่น อนิเทอร์เนต็ และระบบเสยีงผ่านเครอืขายอนิเทอร์เน็ต โดยปกติ 
IPTV จะไม่ใช่เป็นการให้บริการผ่านบริการอินเทอร์เน็ต แต่จะเป็น
บริการผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น ผ่านสายเคเบิลใยแก้วน�าแสง หรือ
สายเคเบิลทองแดง ผู้ให้บริการก็มักจะเป็นผู้ให้บริการเคเบิลทีวี 
ผู้ให้บริการโทรศัพท์ หรือผู้ให้บริการไฟฟ้า

Ka-band (เคเอ-แบนด์)
มคีวามถ่ีระหว่าง 18 - 31 กิกะเฮริตซ์ ซึง่ใช้จานรบัสญัญาณขนาดเลก็ 
ก็เพียงพอในการรบัสญัญาณส�าหรบัผูใ้ช้ตามบ้าน ความถ่ี Ka-band 
ที่ถูกส่งจากดาวเทียมลงมาบนพ้ืนโลกจะครอบคลุมพ้ืนท่ีเล็กกว่า
ความถี่ C-band ส�าหรับความถี่ Ka-band นี้นิยมใช้กับดาวเทียม
เพ่ือให้บรกิารด้านการสือ่สาร เช่น การรบั-ส่งสญัญาณระหว่างสถานี
ควบคุมเครือข่ายภาคพ้ืนดิน (IPSTAR Gateway) กับดาวเทียม 
ไทยคม 4 (ไอพีสตาร์)

Ku-band (เคย-ูแบนด์)
มีความถ่ีระหว่าง 12-18 กิกะเฮิรตซ์ เหมาะส�าหรับการรับ-ส่ง
สญัญาณดจิติอลตรงสูผู่ช้มตามบ้าน ซึง่ใช้ในการให้บรกิารโทรทัศน์
แบบ Direct-to-Home หรือการให้บริการอินเทอร์เน็ต  

Leased Line
วงจรเช่า (วงจรสื่อสารข้อมูล) ซึ่งเชื่อมต่อจุดสองจุดเข้าด้วยกัน

Local Multipoint Distribution Service (LMDS)
เทคโนโลยีการรับ-ส่งข้อมูลแบบไร้สายด้วยความเร็วสูง ซึ่งใช้
สัญญาณไมโครเวฟในช่วงความถ่ีระหว่าง 26 – 29 กิกะเฮิรตซ ์
ใช้ในการเชือ่มโยงแบบหนึง่จดุต่อไปยังหลายๆ จดุท่ีมรีะยะทางไกล

Multi-Channel Per Carrier (MCPC)
ลักษณะของการส่งข้อมูลจ�านวนหลายๆ ช่องรวมกัน เข้าไปใน 
สัญญาณตัวเดียวกัน เช่น เราสามารถส่งสัญญาณโทรทัศน์ 
หลายๆ ช่อง เข้าไปในสญัญาณดจิติอลเพียงสญัญาณเดยีว (carrier) 
เพื่อส่งขึ้นสู่ดาวเทียม

Point-to-Multipoint
การเชื่อมต่อท่ีประกอบด้วยจุดเชื่อมต่อกลาง ซึ่งถูกต่อเข้ากับ 
จุดเชื่อมต่ออื่นๆ อีกหลายจุด ข้อมูลท่ีถูกส่งจากจุดเชื่อมต่อกลาง 
จะถูกรับโดยจุดเชื่อมต่ออื่นๆ ในขณะที่ข้อมูลท่ีถูกส่งจาก 
จุดเชื่อมต่ออื่นๆ จะถูกรับโดยจุดเชื่อมต่อกลางเท่านั้น

Point-to-Point 
วงจรดาวเทียมที่เชื่อมโยงแบบหนึ่งจุดต่อหนึ่งจุด

Shaped Beam
สญัญาณดาวเทียมทีม่กีารปรบัแต่งรปูร่างตรงบรเิวณพ้ืนท่ีให้บรกิาร 
บนพ้ืนโลก เพือ่ให้ครอบคลมุและเข้ากบัลกัษณะของภมูปิระเทศน้ันๆ 
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วพ้ืนท่ีให้บริการมักจะครอบคลุมเป็นบริเวณกว้าง  
เน้นการให้บรกิารในลกัษณะการสือ่สารแบบสองทาง และเป็นบรเิวณ
ที่มีประชากรอาศัยอยู่น้อย

Spot Beam 
สัญญาณดาวเทียมท่ีมีความแรงของสัญญาณครอบคลุมพ้ืนที่ 
ให้บริการที่จ�ากัด ซึ่งเมื่อมองจากดาวเทียมจะมีพื้นที่ให้บริการเป็น 
วงกลมแคบๆ หลายๆ วงเรยีงตดิกันในลกัษณะรงัผึง้ เป็นรปูแบบของ
สญัญาณท่ีให้บรกิารในลกัษณะการสือ่สารแบบสองทางในบรเิวณ
ที่มีประชากรอาศัยอยู่จ�านวนมาก

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)

260



Streaming
การเล่นวิดีทัศน์ หรือฟังเพลงตามเวลาจริง (Real Time) ในขณะที่
ก�าลังดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต ข้อมูลดังกล่าวจะถูกขยายและ
เล่นกลบั (โดยผ่านทาง web browser) ในขณะทีก่�าลงัถ่ายโอนเข้ามา 
ในคอมพิวเตอร์จากอินเทอร์เน็ต การรับ streaming จ�าเป็นต้องใช้ 
คอมพิวเตอร์ที่มีก�าลังรับ-ส่งด้วยความเร็วสูงในการเชื่อมต่อ  
เพราะจะไม่มีการเก็บไฟล์ข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้รับ

Teleport
สถานีบริการภาคพื้นดิน เพื่อใช้เป็นศูนย์ให้บริการรับ-ส่งสัญญาณ
โทรทัศน์ และวทิยุผ่านดาวเทยีมทีค่รบวงจร นอกจากน้ียงัให้บรกิาร
การเชือ่มต่อเครอืข่าย และบรกิารอนิเทอร์เน็ตคณุภาพสงู ให้แก่ผู้รบั
ในท้องถิ่นห่างไกล

Terminal
จดุสดุท้ายของเครอืข่ายในระบบไอพีสตาร์ หมายถึง โมเดม็ดาวเทียม 
(อปุกรณ์ภายใน) และจานดาวเทียมกับสายเคเบลิ (อปุกรณ์ภายนอก)

Transponder
คือช่องสญัญาณดาวเทยีม เป็นอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ทีต่ดิอยู่ในตัว
ดาวเทียม ท�าหน้าที่ในการรับสัญญาณจากสถานีภาคพ้ืนดินผ่าน
จานสายอากาศ และน�าสญัญาณนัน้มาแปลงความถีใ่ห้ต�า่ลง และ 
ขยายสัญญาณให้มีก�าลังแรงข้ึน เพ่ือส่งสัญญาณกลับมาสู่สถานี
รับสัญญาณปลายทางบนพ้ืนโลก ช่องสัญญาณดาวเทียมจ�านวน 
2 - 3 ช่องที่ครอบคลุมพ้ืนท่ีบริเวณเดียวกัน เรียกว่า “Beam”  
เช่น “Indian Beam” หมายถึงช่องสัญญาณต่างๆ ท่ีมีพ้ืนท่ี
ครอบคลุมประเทศอินเดีย

Turnaround Service
เป็นบรกิารรบัสญัญาณจากดาวเทยีมดวงอืน่ๆ  เพ่ือส่งสญัญาณนัน้
ขึ้นสู่ดาวเทียมไทยคม

Turnkey Service
การให้บรกิารแบบครบวงจร ทีผู่ซ้ือ้บรกิารสามารถน�าไปใช้งานได้เลย

TTC & M
ย่อมาจากค�าว่า “Telemetry, Tracking, Command and Monitoring” 
เป็นระบบควบคุมการท�างานของดาวเทียม 

Universal Service Obligation (USO)
โครงการบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ต่อสังคม

Uplink
การส่งสัญญาณขึ้นสู ่ดาวเทียม ดาวเทียมสื่อสารจะท�าหน้าท่ี
ถ่ายทอดทวนสญัญาณ (Repeater) ไปยังสถานภีาคพ้ืนดนิ โดยจะใช้ 
ความถ่ีคลื่นไมโครเวฟส่งสัญญาณขึ้นสู ่ดาวเทียม ซึ่งเรียกว่า 
“การเชื่อมโยงขาขึ้น”

Uploading
การถ่ายโอนไฟล์ข ้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของผู ้ใช ้งานไปยัง 
ฐานข้อมูลหรือเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ และเป็นค�าตรงกันข้าม 
ของ “Downloading”

Very Small Aperture Terminal (VSAT)
ระบบทีส่ามารถให้บรกิารได้ทัง้ภาพ เสยีง และข้อมลู โดยการรบั-ส่ง 
สญัญาณจากดาวเทยีม ซึง่ประกอบด้วยการส่งข้อมลูจากคอมพิวเตอร์ 
และข้อมูลสื่อสารชนิดอื่นๆ

WiFi
ระบบการส่งสัญญาณประเภทบรอดแบนด์ ซึ่งจะอยู่ในช่วงความถี่
ระหว่าง 2.4 - 5 กกิะเฮริตซ ์แถบความถีข่องไว-ไฟจะสงูกว่าความถี่
ท่ีใช้ส�าหรับโทรศัพท์เคล่ือนท่ี วอล์คก้ีทอล์คก้ี และการส่งโทรทัศน์
ซึ่งความถ่ีท่ีสูงกว่านี้ท�าให้สามารถส่งข้อมูลที่มากขึ้นตามไปด้วย
อย่างไรก็ตาม ระบบ WiFi จะรบั-ส่งสัญญาณได้แค่ในระยะทางสัน้ๆ 
คือ ประมาณ 100 ฟุต เท่านั้น 

WiMAX
เป็นระบบส่งสัญญาณบรอดแบนด์แบบไร้สาย และเป็นที่รู้จักกันดี 
ในระบบท่ีเรยีกว่า “IEEE 802.16e” และข้อแตกต่างจากระบบ WiFi  
คือ สามารถให้บริการได้ไกลท่ีสุดเกินกว่า 3 ไมล์ ในขณะที่ WiFi 
สามารถให้บริการได้ไกลท่ีสุดแค่ 100 ฟุต ท้ังน้ี ระบบ WiMAX  
รองรับการใช้งานทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่ และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
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ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอ่ืนๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์หุ้นสามัญ	 :	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัด 
	 	 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
	 	 เลขที่	93	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง 
	 	 กรุงเทพมหานคร	10400 
	 	 โทรศัพท์	 :	 (66)	2009	9999 
	 	 โทรสาร	 :	 (66)	2009	9991 
  www.set.or.th/tsd

นายทะเบียนหลักทรัพย์หุ้นกู้	 :	 ธนาคารทหารไทย	จำากัด	(มหาชน) 
	 	 เลขที่	3000	ถนนพหลโยธิน	เขตจตุจักร 
	 	 กรุงเทพมหานคร	10900 
	 	 โทรศัพท์	 :	 (66)	2299	1111 
	 	 โทรสาร	 :	 (66)	2617	9111 
  www.tmbbank.com

ผู้สอบบัญชี:	 :	 นายชวาลา	เทียนประเสริฐกิจ 
	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	4301

  บริษัท	ดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	สอบบัญชี	จำากัด
	 	 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�ากัด (มหาชน) ได้ที่ :

หน่วยง�นนกัลงทนุสัมพนัธ์  

บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

63/21 ถนนรัตนาธิเบศร์ อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์   : (66) 2596 5073

โทรสาร    : (66) 2591 0705

อีเมล์               : ir@thaicom.net

เว็บไซต์        : www.thaicom.net

Social Network : Facebook : Thaicom PLC.

ไทยคม ลงทะเบียนการซื้อขายหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย THCOM

Reuters THCOM.BK

Bloomberg THCOM TB

ข้อจ�ากัดในการโอนหุ้นต่างด้าว : 40%

สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี      : 31 ธันวาคม

ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ           : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด

ผูล้งทนุส�ม�รถศึกษ�ข้อมลูของบรษิทัเพิม่เตมิได้จ�กแบบแสดงร�ยก�รข้อมลูประจำ�ปี (แบบ 56-1) ของบรษิทั

ทีแ่สดงไว้ใน www.sec.or.th หรอืเว็บไซต์ของบรษิทั
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ปวงข�าพระพุทธเจ�า ขอน�อมเกล�าน�อมกระหม�อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได�

ข�าพระพุทธเจ�า คณะกรรมการ ผู�บริหาร พนักงาน
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

63/21 ถนนรัตนาธิเบศร� อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุร� 11000

โทรศัพท�   :    (66) 2596 5060

โทรสาร     :    (66) 2591 0705

อีเมล�       :    ir@thaicom.net

เว�บไซต�     :    www.thaicom.net รายงานประจำป� 2559
บร�ษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
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