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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้ท�ำการศึกษาและพิจารณาปัจจัย
ต่าง ๆ ทางด้านทิศทางธุรกิจ ทิศทางเทคโนโลยี รวมถึงด้านการแข่งขัน
ต่าง ๆ เพื่อก�ำหนดเป้าหมายระยะยาวเพื่อให้บริษัทไทยคมสามารถ
ด�ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน โดยก�ำหนดทิศทางธุรกิจใหญ่ ๆ
ดังนี้
1) ด้านธุรกิจดาวเทียม จะด�ำเนินธุรกิจโดยลดการพึ่งพาการขอ
ใบอนุญาตหรือสัมปทานในประเทศไทย ในรูปแบบของการอาศัย
ใบอนุญาตจากต่างประเทศ โดยจะคัดเลือกจากรูปแบบของ
ประเทศอื่น ๆ ที่มีความคุ้มค่ามากที่สุด และจะแสวงหารูปแบบ
การลงทุ น ดาวเทีย มด้ว ยเทคโนโลยีที่ทันสมัย กับ พัน ธมิตรใน
ต่างประเทศ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านการลงทุนและการพึ่งพา
สัมปทานของรัฐ
2) ด้านธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับดาวเทียม บริษัทจะอาศัยจุดแข็งทาง
ด้านการตลาดและวิศวกรรมในการพัฒนาธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้อง
กับบริการดาวเทียมและการสือ่ สาร เช่น บริการอินเทอร์เน็ตผ่าน
ดาวเทียมให้เรือสินค้าและเรือขนาดใหญ่ บริการที่ปรึกษาการ
สร้างดาวเทียม ด้านการสร้างสถานีดาวเทียม ด้านการท�ำตลาด
และการขายดาวเทียม รวมถึงบริการออกแบบและติดตั้งระบบ
สื่อสาร ทั้งที่เป็นระบบดาวเทียมและที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น
3) ด้านธุรกิจใหม่ บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานพัฒนาธุรกิจใหม่ขึ้นมา
เพือ่ แสวงหาและพัฒนาธุรกิจใหม่ทางด้านเทคโนโลยีแห่งอนาคต
ทางด้ า นดิ จิ ต อลเทคโนโลยี เพื่ อ น� ำ มาพั ฒ นาเป็ น ธุ ร กิ จ ใหม่
ในอนาคตของไทยคมเพือ่ ลดการพึง่ พารายได้จากดาวเทียมเพียง
อย่างเดียว
เพือ่ เตรียมความพร้อมให้บริษทั ไทยคมสามารถด�ำเนินธุรกิจในอนาคต
ได้อย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทได้ผลักดันให้เกิดการปรับปรุง
โครงสร้างองค์กรของบริษทั ให้รองรับกระแสการท�ำงานในโลกยุคใหม่
ทีต่ อ้ งการความคล่องตัวและการด�ำเนินธุรกิจอย่างยืดหยุน่ และรวดเร็ว
และได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาฝึกอบรมพนักงานทั้งในรูปแบบของ
การปฏิบัติงานแบบใหม่ และการอบรมพัฒนาทักษะการท�ำงาน
ยุคใหม่ เช่น โครงการ Design Thinking และโครงการ Social Lab

เพื่อให้พนักงานได้ใช้รูปแบบวิธีคิดและวิธีปฏิบัติแบบเปิดกว้าง และ
เรียนรูต้ ลอดเวลาในการท�ำงานโดยมีลกู ค้าเป็นศูนย์กลาง นอกจากนัน้
ยังก�ำหนดนโยบายให้มีการบริการจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพแบบต่อเนื่อง
นอกเหนือจากการด�ำเนินธุรกิจแล้ว คณะกรรมการยังให้ความส�ำคัญ
ในเรื่องการพัฒนาธรรมภิบาล การก�ำกับดูแล และการสร้างความ
ยั่งยืนของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้รับรางวัล “ASEAN
Corporate Governance Awards“ ระดับ TOP 50 ASEAN PLCs
ต่อเนือ่ งเป็นครัง้ ที่ 2 ในฐานะบริษทั จดทะเบียนไทยทีไ่ ด้รบั การประเมิน
ผลการก�ำกับดูแลที่ดีตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล และบริษัทยัง
สามารถรักษามาตรฐานในการเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการก�ำกับ
ดูแลกิจการอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (ห้าดาว) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 (25562561) จากผลการส�ำรวจประจ�ำปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมถึงการได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ “Thailand
Sustainability Investment (THSI)” ประจ�ำปี 2561 ต่อเนื่องเป็น
ปีที่ 4 นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการรับรองในฐานะสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ต่อเนื่องเป็นวาระที่ 2 หลังจาก
ได้รบั ใบรับรองครัง้ แรกเมือปี 2558 รางวัลเหล่านีล้ ว้ นแสดงให้เห็นว่า
พั น ธกิ จ ของคณะกรรมการในการขั บ เคลื่ อ นด้ า นธรรมภิ บ าลนั้ น
ประสบความส�ำเร็จทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค เป็นการสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น และนักลงทุนต่อระบบการบริหารจัดการ
ของบริษัท
ในนามของผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท พวกเราขอขอบคุณ
ทุกภาคส่วนทีไ่ ด้ชว่ ยส่งเสริม สนับสนุนและให้ความไว้วางใจต่อบริษทั
ไทยคม และขอให้ค�ำมั่นว่า คณะกรรมการบริษัทจะท�ำหน้าที่ในการ
ก�ำกับดูแลองค์กรอย่างรอบคอบ ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและ
หลักการก�ำกับกิจการที่ดี มีแผนกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึง
ถึงการสร้างประโยชน์และผลตอบแทนดีที่สุดให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกภาคส่วนและท่านผู้ถือหุ้น
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำ�ปี 2561
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�ำนวน 3 ท่าน คือ นางภัทรียา
เบญจพลชัย เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางชรินทร วงศ์ภูธร และศาสตราจารย์ส�ำเรียง เมฆเกรียงไกร เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยใน
ระหว่างปี มีการเปลีย่ นโครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบ โดยศาสตราจารย์หริ ญ
ั รดีศรี ได้พน้ จากต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เนือ่ งจาก
ครบวาระ ทัง้ นี้ มีนายวิชยั กิตติวทิ ยากุล หัวหน้าคณะผูบ้ ริหาร ด้านตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าทีเ่ ป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
ตรวจสอบทุกท่านมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนางภัทรียา เบญจพลชัย และนางชรินทร วงศ์ภธู ร
เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีห่ ลักในการช่วยคณะกรรมการบริษทั สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ความเพียงพอและมีประสิทธิผล
ของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ตลอดจนก�ำกับดูแล
การปฏิบตั งิ านของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชี ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามกฎบัตรทีอ่ นุมตั โิ ดยคณะกรรมการบริษทั
ซึ่งสามารถดูรายละเอียดของกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบได้ที่ www.thaicom.net
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชี รวม 12 ครัง้ โดยกรรมการ
ทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้มีการด�ำเนินการในเรื่องที่เห็นสมควรเป็นประจ�ำทุกไตรมาส ซึ่งสามารถสรุปสาระส�ำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้
1. งบการเงิน: สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจ�ำปี 2561 รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ซึ่งได้
ผ่านการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ ยังได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี เพื่อพิจารณาถึงการประมาณการ
และการใช้ดุลยพินิจต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดท�ำงบการเงิน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่
ปรับปรุงใหม่ ประเด็นทางด้านบัญชีทเี่ ป็นสาระส�ำคัญตลอดจนเรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) ตามทีร่ ะบุไว้ในหน้ารายงาน
ของผู้สอบบัญชี
2. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง: สอบทานความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในระดับองค์กร (Entity-Level)
โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
กรอบการควบคุมภายในของ COSO ซึ่งจัดท�ำโดยฝ่ายบริหาร รวมทั้งยังได้สอบทานผลการตรวจสอบระบบงานต่าง ๆ ที่ส�ำคัญเป็นประจ�ำ
ทุกไตรมาสจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะในหนังสือจากผูส้ อบบัญชีถงึ ฝ่ายบริหาร (Management
Letter) นอกจากนี้ คณะกรรมการได้สอบทานผลการบริหารความเสี่ยง ซึ่งด�ำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็น
รายไตรมาส
3. งานตรวจสอบภายใน: พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี 2561 ซึ่งได้เน้นและให้ความส�ำคัญในเรื่องการตรวจสอบการ
ป้องกันเชิงรุกตามระดับความเสีย่ ง รวมถึงกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับความเสีย่ งใหม่ขององค์กร เช่น ความมัน่ คงและปลอดภัยทางไซเบอร์ (cyber
security) และระบบที่เกี่ยวกับดิจิตอล (digitalization) เป็นต้น นอกจากนี้ได้สอบทานความเป็นอิสระ ทิศทางกลยุทธ์ ความเพียงพอของ
ทรัพยากรต่าง ๆ ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนเห็นชอบให้ปรับปรุงกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
นอกจากนี้ ยังได้ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจ�ำทุกไตรมาส ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�ำปีของ
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือกัน
อย่างเป็นอิสระ
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4. การปฏิบัติตามกฎหมาย: ประชุมร่วมกับหน่วยงานกฎหมาย หน่วยงาน Compliance และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท เพื่อ
สอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมาย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
นอกจากนี้ ในปี 2561 ไม่มรี ายงานจากผูส้ อบบัญชีวา่ พบพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่ากรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือบุคคลซึง่ รับผิดชอบในการด�ำเนินงาน
ของบริษัท ได้กระท�ำความผิดตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. การก�ำกับดูแลกิจการ: สอบทานให้บริษัทน�ำหลักปฏิบัติ (Principles) ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน
(Corporate Governance Code) ของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ น�ำแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการก�ำกับดูแลกิจการ
เช่น หลักเกณฑ์ของโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ
ASEAN CG Scorecard มาปรับใช้ในการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ ส�ำหรับปี 2561 บริษทั ได้รบั การประเมินให้เป็นบริษทั จดทะเบียนทีม่ กี ารก�ำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ”
ซึ่งเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน (2556 – 2561) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัล ASEAN
Corporate Governance Awards ระดับ TOP 50 ASEAN PLCs ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ในฐานะบริษัทจดทะเบียนไทย ที่ได้รับการประเมิน
ผลการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล ASEAN CG Scorecard ซึ่งถือเป็นหลักเกณฑ์กลางในการประเมินและจัดอันดับ
การก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียนเพือ่ มุง่ ยกระดับมาตรฐานด้านการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียนในกลุม่ ประเทศอาเซียน
6. การรับแจ้งข้อมูลการกระท�ำผิดและการทุจริต (Whistleblowing): สอบทานรายงานการรับแจ้งข้อมูลการกระท�ำผิดและการทุจริตของ
บริษัทและบริษัทในกลุ่ม ซึ่งได้รับการรายงานผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิเช่น การส่ง E-mail หรือ Ethics Hotline ใน Internet และ Intranet
ของบริษัท เป็นประจ�ำทุกไตรมาส ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทได้รับข้อร้องเรียนจ�ำนวน 7 เรื่อง เกี่ยวกับพนักงานของบริษัท ซึ่งได้ด�ำเนินการตาม
ขั้นตอนในการสอบสวนเรื่องร้องเรียนของบริษัทแล้วเสร็จจ�ำนวน 4 เรื่อง และอยู่ในระหว่างด�ำเนินการ 3 เรื่อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้เสนอแนะให้น�ำผลจากการสอบสวนมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน รวมถึงก�ำหนดแนวทางการป้องกันและวิธีปฎิบัติต่อไป
นอกจากนี้ ยังได้พจิ ารณาทบทวนนโยบายการสอบสวนเรือ่ งร้องเรียนและเบาะแสการกระท�ำผิดและการทุจริตให้เหมาะสมกับการด�ำเนินงาน
ของบริษทั รวมถึงเห็นชอบในการปรับปรุงกระบวนการการรับแจ้งเบาะแสพนักงานผ่านทาง Ethics Hotline ให้เป็นไปตามทีร่ ะบุไว้ในนโยบาย
การรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระท�ำผิดและทุจริต
7. ผู้สอบบัญชี: พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด ซึ่งเป็น
บริษัทชั้นน�ำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเป็นอิสระและเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ตลอดจนมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและ
ปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี จึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี 2561 โดยมีค่าสอบบัญชีประจ�ำปี
2561 เป็นจ�ำนวนเงิน 1.86 ล้านบาท ซึ่งเป็นจ�ำนวนเดียวกันกับปีก่อน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ทบทวนนโยบายการว่าจ้าง
ผู้สอบบัญชีเพื่อท�ำหน้าที่ให้บริการอื่นที่มิใช่การสอบบัญชี ซึ่งในปี 2561 ได้มีการใช้บริการอื่นที่มิใช่การสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีเป็น
จ�ำนวนเงิน 180,000 บาท
นอกจากนี้ ยังได้ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยบริหารของบริษทั เข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครัง้ เพือ่ หารือในเรือ่ งต่าง ๆ ทีค่ ณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีเห็นว่าควรหารือเป็นการส่วนตัว ตลอดจนปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี
8. รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน: สอบทานความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของหน่วยงานก�ำกับดูแลและ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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9. การต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน: สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้บริษัทเข้าสู่
กระบวนการต่ออายุใบรับรอง (Re-certification) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต ภายหลัง
จากได้รบั การรับรองเมือ่ ปี 2558 โดยบริษทั ได้ผา่ นการต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริตดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนให้บริษัทเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
10. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเอง: สอบทานและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเองประจ�ำปี โดยได้เปรียบเทียบกับแนวทางปฏิบตั ิ
ที่ดีและกฎบัตร ซึ่งผลของการประเมินดังกล่าวสรุปได้ว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปตามขอบเขต
หน้าที่ที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตร นอกจากนี้ ยังได้ทบทวนกฎบัตรและเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อแก้ไขกฎบัตรให้สอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติที่ดียิ่งขึ้น
โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบเชื่อว่า ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน
โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความรอบคอบ และเป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีการจัดท�ำงบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันมี
ความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิผล
นอกจากนี้ บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยไม่มขี อ้ บกพร่องทีส่ ำ� คัญตลอดปีทผี่ า่ นมา

(นางภัทรียา เบญจพลขัย)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
8 กุมภาพันธ์ 2562

11

รายงานคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
ประจำ�ปี 2561
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)
ด้วยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2561 เมือ่ วันที่ 28 มีนาคม 2561 ได้มมี ติแต่งตัง้ นายเอนก พนาอภิชน เป็น กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
แทน นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561
ดังนัน้ คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนจึงประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ นางชรินทร วงศ์ภธู ร ประธานคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
ศาสตราจารย์สำ� เรียง เมฆเกรียงไกร และนายเอนก พนาอภิชน กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน และมีนางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง เลขานุการ
บริษัท ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามกฎบัตร และตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทอย่างครบถ้วนด้วยความรอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็นอิสระเพื่อประโยชน์โดยรวมต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
โดยในปี 2561 มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปสาระส�ำคัญของงานที่ได้พิจารณาและปฏิบัติในปี 2561 ดังต่อไปนี้
พิจารณานโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจ�ำปี 2561 โดยเห็นชอบให้คงไว้ซึ่งองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ
เช่นเดียวกับปีก่อน คือประกอบไปด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี เบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยประกันชีวิตและค่าเบี้ยประกัน
สุขภาพประจ�ำปี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกลุ่มบริษัท
พิจารณาก�ำหนดงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2561 โดยก�ำหนดไว้ที่จ�ำนวน 22 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนที่ตั้งไว้จ�ำนวน
25 ล้านบาท โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน
ซึง่ ค่าตอบแทนดังกล่าวอยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสมเทียบเคียงได้กบั ตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทัง้ เพียงพอทีจ่ ะจูงใจและรักษากรรมการ
ที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท
พิจารณาการจัดสรรค่าตอบแทนประจ�ำปี 2561 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2561 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ
บริษทั (รวมค่าตอบแทนทุกประเภท) เป็นจ�ำนวน 15,753,299 บาท ซึง่ ไม่เกินวงเงินทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปี
พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งก�ำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจ�ำปีของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง
พิจารณางบประมาณและอัตราการขึ้นเงินเดือน และการจ่ายเงินโบนัสประจ�ำปีของบริษัท
ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน และเห็นว่ากฎบัตรคณะกรรมการชุดปัจจุบันยังคงเหมาะสม และสอดคล้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมถึงนโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยเห็นว่าโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะสม และสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
ในนามคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน

(นางชรินทร วงศ์ภูธร)
ประธานคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ประจำ�ปี 2561
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ส�ำเรียง เมฆเกรียงไกร เป็น ประธาน
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา แทน นางภัทรียา เบญจพลชัย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561
ดังนั้น คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ส�ำเรียง เมฆเกรียงไกร ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา นางภัทรียา เบญจพลชัย และนายเกว็ก บัค ไช กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และมีนางสาวยุพาพรรณ
ปานเคลือบทอง เลขานุการบริษัท ท�ำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตร และตามที่รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั อย่างครบถ้วนด้วยความรอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็นอิสระเพือ่ ประโยชน์โดยรวมต่อบริษทั และผูถ้ อื หุน้ อย่างเหมาะสม
โดยมีหน้าที่รับผิดชอบที่ส�ำคัญ ได้แก่ การพัฒนาและก�ำกับดูแลให้บริษัทด�ำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน
รวมถึงการพิจารณาและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง สามารถสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
1. ด้านการพิจารณาสรรหา
พิจารณาเสนอแต่งตัง้ กรรมการใหม่ ซึง่ เป็นผูแ้ ทนจากกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ นางอาทิตยา สุธาธรรม และน�ำเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติแต่งตั้งเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561
พิจารณาเสนอแต่งตัง้ กรรมการทีม่ กี ำ� หนดพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ซึง่ ได้แก่ นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ศาสตราจารย์หริ ญ
ั
รดีศรี นายเกว็ก บัค ไช และนายเอนก พนาอภิชน
ทั้งนี้ นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ได้มีหนังสือแจ้งขอลาออกจากต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอิสระมายังบริษัท
โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2561 และศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอต่อวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการอิสระของบริษัทต่อไป
โดย นายเกว็ก บัค ไช และนายเอนก พนาอภิชน ได้รับพิจารณาให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้น�ำเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นประธานเจ้าหน้าที่
บริหารทีไ่ ด้กำ� หนด โดยได้พจิ ารณาและเสนอแต่งตัง้ นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร แทนนายไพบูลย์
ภานุวัฒนวงศ์ ที่ลาออก และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ในการสืบทอดต�ำแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูง ตัง้ แต่ระดับหัวหน้าคณะผูบ้ ริหารทุกด้าน ทีร่ ายงานตรงต่อประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถด�ำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สืบทอดต�ำแหน่ง
ในกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงเกษียณอายุ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
พิจารณาทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้แทนในบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างและองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับกลยุทธ์ และสภาพธุรกิจของแต่ละบริษทั รวมถึงเพือ่ ให้แน่ใจว่า บริษทั มีการติดตาม
ควบคุมดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมายและการหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
พิจารณาปรับเปลีย่ นโครงสร้างองค์กร เพือ่ ให้สอดคล้องกับสภาพธุรกิจ แผนการด�ำเนินงาน และกลยุทธ์ทเี่ ปลีย่ นไปของบริษทั และน�ำเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
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พิจารณาทบทวนตาราง Board Skills Matrix เพื่อเป็นการสอบทานโครงสร้าง องค์ประกอบ และความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และใช้ประกอบการพิจารณาในการสรรหากรรมการ และให้เห็นถึงความจ�ำเป็นต่อองค์ประกอบของ
คณะกรรมการที่ยังขาดอยู่
ดูแลให้มกี ารปฐมนิเทศส�ำหรับกรรมการใหม่ โดยมีเลขานุการบริษทั และผูบ้ ริหารจากสายงานต่าง ๆ เป็นผูบ้ รรยายชีแ้ จงให้กรรมการใหม่ได้
รับทราบถึงการบริหารงาน ลักษณะธุรกิจตลอดจนแนวปฏิบัติในการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท
2. ด้านบรรษัทภิบาล
ทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ซึง่ ได้พจิ ารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั อนุมตั แิ ก้ไขปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการให้มีความทันสมัย โดยพิจารณาเพิ่มหลักเกณฑ์ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนประจ�ำปี 2560
ที่จัดท�ำและเผยแพร่โดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และติดตามผลการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดี
นอกจากนี้ บริษทั ยังได้สง่ เสริมให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักธรรมาภิบาลอย่างสม�ำ่ เสมอ ผ่านการสือ่ สารนโยบายของบริษทั ให้พนักงานได้รบั
ทราบ การจัดอบรม และการจัดท�ำบทเรียนออนไลน์ อาทิเช่น หลักสูตรจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ หลักสูตรนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการ และหลักสูตรนโยบายต่อต้านการทุจริต เพือ่ ส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจ และปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และนโยบายต่าง ๆ ของ
บริษัทได้อย่างถูกต้อง
ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และเห็นว่ากฎบัตรคณะกรรมการชุดปัจจุบันยังคงเพียงพอและสอดคล้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมถึงสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ทบทวนและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเอง โดยเห็นว่าโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะสม และสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ผลจากการที่บริษัทได้ให้ความส�ำคัญต่อการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับรางวัลต่าง ๆ
ด้านบรรษัทภิบาล ดังนี้
ได้รบั การประเมินจากผลส�ำรวจรายงานการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั จดทะเบียน ประจ�ำปี 2561 โดยมีคะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ “ดีเลิศ”
หรือ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 (2556-2561) จากผลการส�ำรวจประจ�ำปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทได้รับรางวัล “ASEAN Corporate Governance Awards” ระดับ TOP 50 ASEAN PLCs ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ในฐานะบริษัท
จดทะเบียนไทยที่ได้รับการประเมินผลการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล
ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ “Thailand Sustainability Investment (THSI)” ประจ�ำปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
ได้รับการรับรองในฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ต่อเนื่องเป็นวาระที่ 2 หลังจากได้รับใบรับรองครั้งแรกเมื่อปี 2558
การได้รบั รางวัลและประกาศเกียรติคณ
ุ ข้างต้นเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นถึงความยึดมัน่ ในการด�ำเนินงานของบริษทั บนหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ เป็นการเสริมสร้างความเชือ่ มัน่ ต่อการบริหารจัดการองค์กรให้กบั ผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย ทัง้ นี้ บริษทั จะยัง
ยึดมั่นและรักษาคุณภาพในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อไปเพื่อความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ในนามคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

(ศาสตราจารย์ส�ำเรียง เมฆเกรียงไกร)
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

14

รายงานคณะกรรมการบริหาร
ประจำ�ปี 2561
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2561 เป็นอีกหนึง่ ปีทบี่ ริษทั ต้องเผชิญความท้าทายทางธุรกิจ และการเปลีย่ นแปลงทางภูมสิ งั คมทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบรุนแรง
นับตั้งแต่สภาวะการเติบโตของอุตสาหกรรมดาวเทียมที่ชะลอตัวลง ท�ำให้เกิดการแข่งขันอย่างรุนแรง การพัฒนาเทคโนโลยีภาคพื้นดินที่รวดเร็ว
และสามารถทดแทนการใช้งานดาวเทียมได้บางส่วน การเปลีย่ นแปลงด้านกฎระเบียบของภาครัฐ ทีบ่ ริษทั ยังติดตามอย่างใกล้ชดิ โดยคณะกรรมการ
บริหาร ได้รับมอบนโยบายและแนวทางการด�ำเนินงานจากคณะกรรมการบริษัท และน�ำมาติดตาม ท�ำงานร่วมกับฝ่ายจัดการอย่างใกล้ชิด และ
ต้องปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง ทัง้ นี้ นโยบายทีส่ ำ� คัญทีค่ ณะกรรมการบริหารได้รบั มอบหมายให้ตดิ ตามด�ำเนินการ
มีดังต่อไปนี้
1) บริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นั่นคือเร่งรัดการขาย และใช้ประโยชน์จากดาวเทียมที่มีอยู่ให้มากที่สุด
2) เร่งด�ำเนินการเพิ่มรายได้ จากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ต่อยอดจากธุรกิจดาวเทียม
3) พัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ
4) ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และพัฒนาบุคลากรให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
5) ติดตาม และเตรียมการให้พร้อมส�ำหรับกฎระเบียบใหม่ของภาครัฐที่จะออกมาควบคุมดูแลกิจการดาวเทียมในอนาคต
ส�ำหรับกิจกรรมที่ส�ำคัญของคณะกรรมการบริหารในปี 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งเห็นสมควรเรียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ มีดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งนายเอนก พนาอภิชน ให้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็น ประธานกรรมการบริหาร แทนนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ โดยมีผล
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2561
2. คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งนายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2561
3. นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ได้แจ้งลาออกจากต�ำแหน่ง กรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
ดังนั้น คณะกรรมการบริหารจึงประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน คือ
1. นายเอนก พนาอภิชน

ประธานคณะกรรมการ

2. นายเกว็ก บัค ไช

กรรมการบริหาร

3. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์

กรรมการบริหาร

4. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ

กรรมการบริหาร

โดยมีนางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง เลขานุการบริษัท ท�ำหน้าที่เป็น เลขานุการคณะกรรมการ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งนายมาร์ค ชอง เข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารของไทยคม เพื่อช่วยให้ค�ำแนะน�ำ
ทิศทางการด�ำเนินธุรกิจ การค้าระหว่างประเทศ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้แก่บริษทั เพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายในการพิจารณาสรรหาธุรกิจใหม่ๆ
ของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎบัตร และตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
อย่างครบถ้วนด้วยความรอบคอบและเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์โดยรวมต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
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คณะกรรมการบริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบหลักทีส่ ำ� คัญ คือ บริหารจัดการ และควบคุมดูแลกิจการของบริษทั ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์
การประกอบกิจการของบริษทั รวมทัง้ ติดตามการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือตามมติของคณะกรรมการบริษทั อีกทัง้ มีหน้าที่
ในการพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ที่จะน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ในปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งสิ้น 13 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปสาระส�ำคัญของเรื่องที่ได้พิจารณา ดังนี้
พิจารณา จัดท�ำและทบทวนแผนกลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการด�ำเนินงาน และงบประมาณของ
บริษัทและบริษัทย่อย เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมถึงติดตามงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ
อย่างต่อเนื่อง
ติดตามการด�ำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่าง ๆ รวมถึงการใช้งบประมาณของบริษทั ให้เป็นไปตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั
มอบหมาย และตามแผนงานงานที่ก�ำหนดไว้
พิจารณาอนุมตั กิ ารด�ำเนินโครงการ การลงทุน หรือการด�ำเนินรายการอืน่ ๆ อันเป็นปกติธรุ กิจของบริษทั ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจ�ำปี
ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและอ�ำนาจด�ำเนินการตามที่ก�ำหนดไว้ในตารางอ�ำนาจอนุมัติของบริษัท (Authority Approval
Table)
พิจารณาและติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษัทเป็นประจ�ำทุกเดือน ทั้งทางด้านธุรกิจ ด้านการเงิน การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
และการบริหารจัดการกระแสเงินสดของบริษัท
พิจารณาและติดตามความคืบหน้าด้านกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง คดีความต่าง ๆ ที่คงค้างอยู่
พิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของบริษัทเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
พิจารณา ทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และเห็นว่ากฎบัตรคณะกรรมการชุดปัจจุบันยังคงเพียงพอ
และสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมถึงสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางปฎิบัติที่เกี่ยวข้อง
ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยเห็นว่าโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะสม และสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

ในนามคณะกรรมการบริหาร

(นายเอนก พนาอภิชน)
ประธานคณะกรรมการบริหาร
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วิสัยทัศน

มุงสูการเปนผูนำ
ธุรกิจดาวเทียม
และดิจิทัล
แพลตฟอรม
แหงเอเชีย

มุงเปาหมายที่จะเปนหนึ่งในผูนำของโลกในการเชื่อมตอโครงขายการสื่อสาร
มีความรับผิดชอบตอผลิตภัณฑและบริการ มุงสรางสรรคนวัตกรรมการสื่อสาร
อีกทัง้ ยังยึดมัน่ ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหลักธรรมาภิบาล เพือ่ รองรับ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ สงเสริมสังคมและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน

พันธกิจ

• เปนองคกรแหงการเรียนรู
• สงมอบบริการ และนวัตกรรมที่ตอบสนองวิถีชีวิต
ยุคดิจิทัล
• สรางประโยชนแกผูถือหุนภายใตกรอบธรรมาภิบาล
• สานปณิธานสรางคุณคาสูสังคมเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน

คานิยม: EPIC
Excellence in Technology

Passion to Challenge

เปนเลิศในเทคโนโลยี

เต็มที่ทุกความทาทาย

E

P
คานิยม

C
Commitment to Contribute

นำความรู คูคุณธรรม
สูสังคมไทย

I
Initiative in Innovation

มุงหมายนวัตกรรม
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กลยุทธในการดำเนินงานของบริษัท
บริษทั ก�ำหนดนโยบายการด�ำเนินธุรกิจโดยวางแผนให้ทกุ หน่วยงานมีสว่ นร่วมในการวางแผนกลยุทธ์หลัก เพือ่ ให้บริษทั เป็นองค์กรทีส่ ร้างผลก�ำไร
และเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ กลยุทธ์ในการด�ำเนินงานของบริษัทประกอบด้วย

(1) กลยุทธ์ด้านธุรกิจ

บริษัทก�ำหนดแผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจ เพื่อเป็นกรอบในการน�ำเสนอสินค้าและบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยแบ่งกลยุทธ์ด้านธุรกิจออกเป็นสามส่วน ดังนี้

1. กลยุทธ์สำ�หรับบริการหลัก

บริการด้านบรอดคาสต์: บริษทั ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาบริการแพร่กระจายช่องรายการโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมเพือ่ ยกระดับ
อุตสาหกรรมบรอดคาสต์ในประเทศไทย โดยการน�ำเสนอบริการที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการออกอากาศรายการโทรทัศน์ที่มี
ความคมชัดสูงในระบบ High Definition และ Ultra-High Definition และบริการเสริมต่าง ๆ เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับ
ผู้ประกอบการและน�ำส่งคุณภาพการรับชมรายการที่มีความคมชัดสูงสู่ประชาชนในประเทศไทย และประเทศในภูมิภาค
ลุ่มแม่น�้ำโขงและเอเชียใต้ ส�ำหรับภูมิภาคแอฟริกา บริษัทมีแผนกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขันโดยการมุ่งเน้น
กลุม่ ประเทศเป้าหมายอย่างชัดเจน โดยบริษทั จะน�ำประสบการณ์และความเชีย่ วชาญมาประยุกต์ใช้ รวมทัง้ การสร้างความร่วมมือ
กับพันธมิตรเพื่อน�ำเสนอบริการแบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
บริการด้านบรอดแบนด์: บริษัทให้ความส�ำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้งานแบนวิดท์บนแพลตฟอร์มไอพีสตาร์และ
แพลตฟอร์มของพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มปริมาณการใช้งานแบนวิดท์ดาวเทียมไทยคม 4 โดยเฉพาะ
ในประเทศไทย อินเดีย และจีน นอกจากนี้ บริษทั มีแผนขยายธุรกิจบรอดแบนด์ไปสูต่ ลาดกลุม่ ใหม่และธุรกิจปลายน�ำ้ ในประเทศ
ที่มีศักยภาพและมีความได้เปรียบในการแข่งขัน ส�ำหรับแผนระยะยาวบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ
ร่วมกับพันธมิตรในการด�ำเนินโครงการดาวเทียมบรอดแบนด์ขนาดใหญ่ (Very High Throughput Satellite) ที่มีโครงสร้าง
ต้นทุนต่อหน่วยต�่ำเพื่อการให้บริการด้านบรอดแบนด์ส�ำหรับอนาคต

2. กลยุทธ์สำ�หรับบริการทางนวัตกรรมใหม่

บริษัทมุ่งพัฒนาบริการที่จะเป็นแพลตฟอร์มในการเชื่อมต่อการสื่อสาร โดยน�ำจุดเด่นของระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมที่สามารถ
เข้าถึงได้ทกุ ที่ ทุกเวลา มาผนวกกับการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และใช้จดุ แข็งของบริษทั ทางด้านการสร้างนวัตกรรม
เทคโนโลยี มาสร้างบริการเสริม (value-added services) เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้แก่ การให้บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงแก่เรือเดินทะเล (แพลตฟอร์ม NAVA) และการเป็นผู้ให้บริการ TV solutions แบบครบวงจร (แพลตฟอร์ม LOOX
TV และ TV Head-end) โดยให้บริการกับลูกค้าทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาค

3. กลยุทธ์ในการขยายธุรกิจ

บริษทั ให้ความส�ำคัญกับการขยายธุรกิจทัง้ ทางแนวตัง้ และแนวราบในระดับภูมภิ าค โดยทางแนวตัง้ จะเป็นการขยายบริการทีใ่ ช้
ดาวเทียมในลักษณะดาวน์สตรีมลงไปในห่วงโซ่ธุรกิจ เป็นต้นว่าการให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตไปสู่ผู้ใช้งานปลายทาง
และบริการอินเทอร์เน็ตทางเรือ ส่วนการขยายธุรกิจทางแนวราบจะมุง่ เน้นการท�ำธุรกิจทีม่ คี วามเกีย่ วเนือ่ งกับดิจทิ ลั เทคโนโลยี
เช่น Data Analytics และ IOT เป็นต้น มาใช้ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทและลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจ
ทั้ง 2 มิติอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันและสร้างการเติบโตให้กับบริษัทอย่างยั่งยืน
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(2) กลยุทธ์ด้านบุคลากร

ในฐานะที่เป็นบริษัทไทยและด�ำเนินกิจการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืนใน
ธุรกิจสื่อสาร บริษัทเล็งเห็นถึงคุณค่าและความส�ำคัญของทรัพยากรมุนษย์ โดยมีความเชื่อมั่นว่าพนักงานที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยส�ำคัญยิ่ง
ต่อการน�ำพาองค์กรสูค่ วามเจริญเติบโตและความส�ำเร็จทีย่ งั่ ยืน และยังเป็นปัจจัยบ่งชีถ้ งึ ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในยุคปัจจุบนั
อีกด้วย บริษทั จึงมุง่ มัน่ ในการดูแลอัตราส่วนก�ำลังคน รวมทัง้ ต้นทุนของพนักงานให้อยูใ่ นระดับทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยมุง่ เน้นไปที่ การแสวงหา
คนดี รักษาคนเก่ง สร้างความผูกพันในองค์กร และสร้างความพร้อมให้พนักงานทุกระดับเป็นผู้มีความรู้ความสามารถโดยมุ่งเน้นไปที่
การเพิม่ ศักยภาพของพนักงานให้สามารถแข่งขันได้ในโลกยุคดิจทิ ลั มีคณ
ุ ธรรม สร้างโอกาสและความท้าทายใหม่ ๆ เพือ่ กระตุน้ ให้พนักงาน
ได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ของตนอย่างเต็มที่ พร้อมถ่ายทอดและปลูกฝังหลักการท�ำงานที่ยึดมั่นในค่านิยมขององค์กร เพื่อความเจริญก้าวหน้า
ไปพร้อมกับความเจริญเติบโตของบริษัท

(3) กลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพื่อมุ่งสู่ Thaicom Sustainability Goals ภายใต้แนวคิด “Connectivity for Sustainability” หรือ “การสร้างโอกาส สร้างอนาคต
สูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน” ไทยคมจึงด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงในทุกมิติ โดยก�ำหนดกรอบการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนจาก 4 ด้าน โดยผ่านกลยุทธ์
ด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นกรอบแนวทางทั้ง 4 ด้านนี้สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจ

1. การเชื่อมต่อโครงข่ายการสื่อสาร
สู่ทุกชีวิต (Connectivity)

2. ความรับผิดชอบเพื่อเสริมสร้าง
สังคมที่ยั่งยืน (Responsibility)

3. การสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่ออนาคต (Innovation)

4. การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
(Corporate Governance)

ให้ความส�ำคัญกับการจัดหาและบริการโครงข่ายดาวเทียม
และรักษาความต่อเนือ่ งของการสือ่ สารให้ครอบคลุมเพียงพอ
ในทุกสภาวการณ์ เพื่อน�ำมาซึ่งความมั่นคงผาสุกของผู้มี
ส่วนได้เสีย และการเติบโตของเศรษฐกิจ ทั้งในภาวะปกติ
และสภาวการณ์วิกฤต
1.1 โครงข่ายการสื่อสารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1.2 ความสามารถของการสื่อสารในทุกสภาวการณ์

สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมทั้ ง ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารที่
ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ทั้ง
ลูกค้ารายบุคคล ครัวเรือน องค์กร และภาครัฐ รวมทั้ง
ร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น การศึ ก ษา ตลอดจนนวั ต กรรมด้ า น
กระบวนการด�ำเนินธุรกิจ และบริหารจัดการทรัพยากรอวกาศ
เพื่อประสิทธิผลสูงสุด
3.1 นวัตกรรมแห่งการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ
3.2 นวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ธุรกิจ
3.3 นวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการธุรกิจ

รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการแบบครบวงจร โดยน�ำเสนอ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารที่ มี คุ ณ ค่ า และยกระดั บ คุ ณ ภาพ
การบริการ ค�ำนึงถึงการสร้างเสริมและลดผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมุง่ สนับสนุนให้เกิด
สังคมที่ยั่งยืน
2.1 การน�ำเสนอสินค้าและบริการอย่างรับผิดชอบ
2.2 การเสริมสร้างสังคมที่ยั่งยืน
2.3 การจัดการทรัพยากรและบรรเทาผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม

ให้ความส�ำคัญกับกระบวนการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ เน้นการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และ
เป็นธรรมต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วนเพือ่ ขับเคลือ่ นองค์กร
สู่ความยั่งยืน
4.1 การด�ำเนินธุรกิจด้วยธรรมาภิบาลตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ
4.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล

นอกจากนี้ บริษทั ยังก�ำหนดนโยบายในการด�ำรงไว้ซงึ่ มาตรฐานการเป็นบรรษัทภิบาล เช่น การเป็นองค์กรทีย่ ดึ นโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชัน
อย่างเคร่งครัด การด�ำรงสถานะองค์กรที่ได้รับการประเมินธรรมาภิบาลในระดับดีเลิศ ทั้งในระดับประเทศและอาเซียน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้
กับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเสมอภาคกัน
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ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน
หนวย: ลานบาท ยกเวนตัวเลขตอหุน

2560

2561

7,228
6,689
1,398
(3,594)
(2,650)
(699)

8,174
6,008
1,789
(1,981)
230
(52)

25,939
10,659
15,280

22,202
9,065
13,137

3.22
0.49
21%
(54%)
(10%)
(40%)
(9%)
(15%)
(2.42)
13.94

2.39
0.53
30%
(33%)
(1%)
4%
1%
2%
0.21
11.99

ผลการดำเนินงาน

รายไดรวม
รายไดจากการขายและบริการ
กำไรขั้นตน
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
กำไร (ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยจาย ภาษี และคาเสื่อมราคา
สถานะทางการเงิน

สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุนรวม
อัตราสวนทางการเงิน

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
อัตราสวนเงินกูยืมที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตรากำไรขั้นตน
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
EBITDA Margin
อัตรากำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนตอทรัพยสิน
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน
กำไรสุทธิตอหุน (บาท)
ราคาตามบัญชีตอหุน (บาท)
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ผลการดำเนินงาน

สถานะทางการเงิน
สินทรัพยรวม

รายไดรวม

2561
2560

8,174
ลานบาท

7,228
ลานบาท

กำไรสุทธิ

2561
2560

2560

22,202
ลานบาท

25,939

2560

ลานบาท

หนี้สินรวม

230
ลานบาท

(2,650)
ลานบาท

กำไรสุทธิจากการ
ดำเนินงานปกติ

2561

2561

9,065

2561

ลานบาท

10,659

2560

ลานบาท

สวนของผูถือหุน

140
ลานบาท

20

ลานบาท

2561
2560

13,137
ลานบาท

15,280
ลานบาท

* กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ = กำไร (ขาดทุน) สวนที่เปนของบริษัทใหญ
- กำไรจากการขายหุน ซีเอสแอล + ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพย
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันปิดสมุดทะเบียน (Closing Date) ล่าสุดเมื่อวันที่
5 เมษายน 2561 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จำ�นวนหุ้นที่ถือ

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

1. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

450,870,934

41.13

2. STATE STREET EUROPE LIMITED

81,100,166

7.40

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด

45,310,799

4.13

4. นายณฤทธิ์ เจียอาภา

17,613,000

1.61

5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

16,322,577

1.49

6. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-LEMBAGA
TABUNG HAJI-ASIA PACIFIC

15,520,000

1.42

7. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH

8,281,500

0.76

8. NORTRUST NOMINEE LTD-CL AC

6,839,500

0.62

9. น.ส. สุนันท์ งามอัครกุล

5,733,700

0.52

10. นายกิตติ งามมหรัตน์

5,657,000

0.52

653,249,176

59.61

รวม
ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
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2) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายการจัดการหรือการด�ำเนินงานของบริษัท
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน) (อินทัช) ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี โดยการถือหุ้น
และเข้าไปบริหารงาน (Holding Company) ปัจจุบันการลงทุนของอินทัชสามารถจ�ำแนกออกเป็น 3 สายธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจสื่อสาร
โทรคมนาคมไร้สาย ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ และธุรกิจอื่น ๆ โดยอินทัชถือหุ้นสามัญในบริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)
จ�ำนวน 450,870,934 หรือคิดเป็นร้อยละ 41.13 ของทุนช�ำระแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2561) ทั้งนี้ รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
อินทัช ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ได้แก่

รายชื่อผู้ถือหุ้น (1)

จำ�นวนหุ้นที่ถือ

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

1. SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.(2)

673,348,264

21.00

2. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANGKING CORPORATION
LIMITED

509,766,840

15.90

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด

381,063,676

11.88

4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

137,520,271

4.29

5. บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (3)

102,130,520

3.19

หมายเหตุ
(1)
รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 จัดท�ำโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (นายทะเบียนหลักทรัพย์)
(2)
SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD. เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD.
(3)
ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ส�ำเนาบัญชีรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ เมือ่ วันที่ 3 มกราคม 2562 ของบริษทั แอสเพน โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด เป็นบริษทั จดทะเบียน
ในประเทศไทย ถือหุ้นโดยบริษัท แอนเดอร์ตั้น อินเวสเม้นท์ พีทีอี แอลทีดี สัญชาติสิงคโปร์ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่
- ไม่มี -
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โครงสร้างการถือหุ้น
กลุ่มอินทัช
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน) 1)
ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจตางประเทศ

ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไรสาย

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน) 1) 40.45%

บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จำกัด
99.99%
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
99.11%
บริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน)
99.99%
บริษทั เยลโล เพจเจส คอมเมอรส จำกัด
99.94%
บริษัท เอดี เวนเจอร จำกัด (มหาชน)
99.99%
บริษัท ไวรเลส ดีไวซ ซัพพลาย จำกัด
99.99%
บริษัท แอดวานซ คอนแท็คเซ็นเตอร จำกัด
99.99%
บริษัท แอดวานซ เอ็มเปย จำกัด
99.99%
บริษัท แรบบิท-ไลน เพย จำกัด
33.33%
บริษัท แอดวานซ เมจิคการด จำกัด
99.99%
บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำกัด
99.99%
บริษัท ซุปเปอร บรอดแบนด เน็ทเวอรค จำกัด
99.99%
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 1)
ดาวเทียม

บริษัท ไมโมเทค จำกัด

บริษัท ไอพีสตาร จำกัด
99.99%

100%

99.98%

บริษัท ไอพีสตาร นิวซีแลนด จำกัด
100%

บริษัท แฟกซ ไลท จำกัด

บริษัท แอดวานซ บรอดแบนด เน็ทเวอรค จำกัด
99.99%
บริษัท อมตะ เน็ทเวอรค จำกัด
60.00%
บริษัท อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จำกัด
29.00%
บริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด
98.55%
บริษัท แอดวานซ ดาตาเน็ทเวอรค
คอมมิวนิเคชั่นส จำกัด
51.00%
บริษัท แอดวานซ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด
99.99%
บริษัท ศูนยใหบริการคงสิทธิเลขหมาย
โทรศัพท จำกัด
20.00%
บริดจ โมบาย พีทีอี แอลทีดี
10.00%

บริษัท ไอพีสตาร ออสเตรเลีย พีทีวาย จำกัด
100%
บริษัท โอไรออน แซทเทลไลท
ซิสเทม พีทีวาย จำกัด
100%
บริษัท ไอพีสตาร อินเตอรเนชั่นแนล
พีทีอี จำกัด
100%
บริษัท ไอพีสตาร โกลเบิล เซอรวิส จำกัด
100%
บริษัท ไอพีสตาร เจแปน จำกัด
100%
บริษัท สตาร นิวเคลียส จำกัด
100%
บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำกัด
99.99%
บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แซทเทลไลท จำกัด
100%
บริษัท ไอพีสตาร (อินเดีย) ไพรเวท จำกัด
100%
บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอรวิส จำกัด
100%

ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2561

ธุรกิจอื่นๆ
Venture Capital

2)

อื่นๆ

41.13%
โทรศัพทในตางประเทศ

บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเมนทส พีทีอี ลิมิเต็ด
51.00%
บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส มหาชน
49.00%
บริษัท วิมเปลคอม จำกัด(4)
100%
อินเทอรเน็ตและสื่อ

บริษัท อุคบี จำกัด
20.94%

บริษัท ไอ.ที. แอพพลิเคชั่นส
แอนด เซอรวิส จำกัด
99.99%

25.00%

บริษัท อินทัช มีเดีย จำกัด
99.99%

บริษัท กอลฟดิกก จำกัด
บริษัท ช็อคโก คารด เอ็นเตอรไพรส จำกัด
20.00%
บริษัท อีเวนท ปอป โฮลดิ้งส พีทีอี ลิมิเต็ด
17.96%

บริษัท ไทย แอดวานซ อินโนเวชั่น จำกัด
99.99%

บริษัท เมดิเทค โซลูชั่น จำกัด
16.66%

บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิรค จำกัด
100%

บริษัท เพลยเบสิส พีทีอี ลิมิเต็ด
15.36%

บริษัท ทัช ทีวี จำกัด
99.99%
บริษัท ไฮ ช็อปปง จำกัด
51.00%
บริษัท ไฮ ช็อปปง ทีวี จำกัด
99.99%

บริษัท อีคารทสตูดิโอ จำกัด
11.43%
บริษัท วีวีอารเอเซีย จำกัด
10.00%
บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด
9.54%
บริษัท วายดีเอ็ม (ไทยแลนด) จำกัด
8.11%
บริษัท ดิจิโอ (ประเทศไทย) จำกัด
8.05%
หมายเหตุ :
1)
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2)
ไมรวมเงินลงทุนที่เปนตราสารหนี้
3)
INTUCH ถือหุน ITV (52.92%) ซึ่งปจจุบันหยุดการดำเนินธุรกิจ และอยูระหวางการพิจารณาขอพิพาทกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
4)
บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส มหาชน เขาซื้อกิจการของบริษัท วิมเปลคอม จำกัด จากรัฐบาล สปป.ลาว ในเดือนมกราคม 2562
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ข้อมูลทั่วไป
และข้อมูลสำ�คัญอื่น
1) ข้อมูลทั่วไป
1.1) ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท

: บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์

: THCOM

หมวดอุตสาหกรรม

: เทคโนโลยี

		

หมวดธุรกิจ

: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

		

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

: แบ่งเป็น 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่

		

				 1. ธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
				 2. ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ
				 3. ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ
		

เลขทะเบียนบริษัท

: 0107536000897 (เดิมเลขที่ บมจ. 163)

		

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

: เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

		

ที่ตั้งส�ำนักงานสาขา

: (1) เลขที่ 63/21 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี

					 จังหวัดนนทบุรี 11000
				 (2) เลขที่ 50 หมู่ที่ 1 ต�ำบลบ่อเงิน อ�ำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
ทุนจดทะเบียน

: 5,499,884,200.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 1,096,101,954 หุ้น

			 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ทุนช�ำระแล้ว

: 5,480,509,770.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 1,096,101,954 หุ้น

				 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
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มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น

: 5 บาท

โทรศัพท์

: (66) 2596 5060

โทรสาร

: (66) 2591 0705

เว็บไซต์บริษัท

: www.thaicom.net

1.2) ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (1)

ข้อมูลบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

สัดส่วน
จำ�นวนหุ้น
มูลค่าที่ตรา
ทุนชำ�ระแล้ว การถือหุ้น
ที่ออกจำ�หน่าย ไว้ต่อหุ้น
(ร้อยละ)

ธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
บริษัท ไอพีสตาร์ จำ�กัด (ไอพีสตาร์) จัดจำ�หน่ายช่องสัญญาณ
Trident Chambers, P.O. Box 146, ดาวเทียมไทยคม 4
Road Town, Tortola,
British Virgin Islands

2,000,000
ดอลลาร์
สหรัฐ

200,000,000
หุ้น

0.01
ดอลลาร์
สหรัฐ

2,000,000
ดอลลาร์
สหรัฐ

100

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

จัดจำ�หน่ายช่องสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 และ
อุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4
ในประเทศนิวซีแลนด์

3,196,133
ดอลลาร์
นิวซีแลนด์

3,196,133
หุ้น

1
ดอลลาร์
นิวซีแลนด์

3,196,133
ดอลลาร์
นิวซีแลนด์

100

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

จัดจำ�หน่ายช่องสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 และ
อุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4
ในประเทศออสเตรเลีย

6,950,000
ดอลลาร์
ออสเตรเลีย

6,950,000
หุ้น

1
ดอลลาร์
ออสเตรเลีย

6,950,000
ดอลลาร์
ออสเตรเลีย

100

บริษทั โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ ซิสเทม ให้บริการด้านการสื่อสาร
ข้อมูลผ่านดาวเทียมและ
พีทีวาย จำ�กัด (โอเอสเอส)
โซลูช่นั เพื่อธุรกิจ
(ถือหุ้นโดยไอพีเอร้อยละ 100)
Level 2, 231 Adelaide Terrace,
Perth, WA 6000, Australia
โทรศัพท์ (61) 8 9225 7800
โทรสาร (61) 8 9225 7811

13,374,571
ดอลลาร์
ออสเตรเลีย

1
หุ้น

7,414,217
ดอลลาร์
ออสเตรเลีย

13,374,571
ดอลลาร์
ออสเตรเลีย

100

5,960,354
หุ้น

1
ดอลลาร์
ออสเตรเลีย

20,000
หุ้น

1
ดอลลาร์
สิงคโปร์

20,000
ดอลลาร์
สิงคโปร์

100

บริษัท ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
พีทีอี จำ�กัด (ไอพีไอเอ็น)
8 Marina Boulevard #05-02,
Marina Bay Financial Centre,
Singapore 018981
โทรศัพท์ (65) 6338 1888
โทรสาร (65) 6337 5100

จัดจำ�หน่ายช่องสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 และ
อุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4

20,000
ดอลลาร์
สิงคโปร์
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ข้อมูลบริษัท

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วน
จำ�นวนหุ้น
มูลค่าที่ตรา
ทุนชำ�ระแล้ว การถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ที่ออกจำ�หน่าย ไว้ต่อหุ้น
(ร้อยละ)

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

จัดจำ�หน่ายช่องสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4

20,000
ดอลลาร์สหรัฐ

20,000
หุ้น

1
ดอลลาร์
สหรัฐ

20,000
ดอลลาร์
สหรัฐ

100

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

จัดจำ�หน่ายช่องสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 และ
อุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4
ในประเทศญี่ปุ่น

100,000,000
เยน

10,000
หุ้น

10,000 100,000,000
เยน
เยน

100

บริษัท ไอพีสตาร์ (อินเดีย) ไพรเวท
จำ�กัด (ไอพีไอ)
208, II FLOOR, ABW TOWER,
M.G. ROAD, IFFCO CHOWK,
GURGAON - 122002,
Haryana, INDIA

จัดจำ�หน่ายอุปกรณ์
รับสัญญาณดาวเทียม
และบริการให้คำ�ปรึกษา
ด้านเทคนิคที่เกี่ยวกับ
ดาวเทียม

30,000,000
รูปี

30,000,000
หุ้น

1
รูปี

30,000,000
รูปี

100

50,000
ดอลลาร์สหรัฐ

10
หุ้น

1
ดอลลาร์
สหรัฐ

10
ดอลลาร์
สหรัฐ

100

1,000,000
บาท

100,000
หุ้น

10
บาท

250,000
บาท

99.99

บริษทั สตาร์ นิวเคลียส จำ�กัด (สตาร์) ให้บริการด้านวิศวกรรม
Trident Chambers, P.O. Box 146, พัฒนาเทคโนโลยีการ
สื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
Road Town, Tortolar, British
Virgin Islands
บริษทั ทีซี บรอดคาสติง้ จำ�กัด (ทีซบี )ี ให้บริการด้านธุรกิจ
เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน
กระจายเสียงและ
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กิจการโทรทัศน์
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ (66) 2596 5060
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แซท
เทลไลท์ จำ�กัด (ไอเอสซี)
Intercontinental Trust Limited,
Level 3, Alexander House, 35
Cybercity, Ebene, Mauritius

จัดจำ�หน่ายช่องสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 7 และ
ไทยคม 8

50,000
ดอลลาร์สหรัฐ

50,000
หุ้น

1
ดอลลาร์
สหรัฐ

50,000
ดอลลาร์
สหรัฐ

100

บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จํากัด
(ทีซีจีเอส)
12th Floor, Standard Chartered
Tower, 19, Cybercity, Ebene,
Mauritius

ให้บริการด้านเทคโนโลยี

50,000
ดอลลาร์สหรัฐ

50,000
หุ้น

1
ดอลลาร์
สหรัฐ

12,500
ดอลลาร์
สหรัฐ

100
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ข้อมูลบริษัท

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วน
จำ�นวนหุ้น
มูลค่าที่ตรา
ทุนชำ�ระแล้ว การถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ที่ออกจำ�หน่าย ไว้ต่อหุ้น
(ร้อยละ)

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ
บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น
จำ�กัด (ไทยเอไอ) (ชื่อเดิมคือ บริษัท
ดีทีวี เซอร์วิส จำ�กัด)
เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ (662) 950-5005
โทรสาร (662) 591-0708
เว็บไซต์ www.dtvservice.net

จัดจำ�หน่ายอุปกรณ์รับ
สัญญาณโทรทัศน์ บริการ
ให้คำ�ปรึกษาและติดตั้ง
ระบบสำ�หรับเครือข่าย
บรอดแบนด์แบบครบ
วงจร (System
Integration)

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

จัดจำ�หน่ายอุปกรณ์รับ
สัญญาณโทรทัศน์
ในประเทศกัมพูชา

398,791,470
บาท

39,879,147
หุ้น

10 398,791,470
บาท
บาท

99.99

2,400,000,000
เรียล
(600,000
ดอลลาร์สหรัฐ)

1,000
หุ้น

2,400,000 2,400,000,000
เรียล
เรียล
(600,000
ดอลลาร์สหรัฐ)

100

14,658,000
ดอลลาร์
สิงคโปร์

14,658,000
หุ้น

1
ดอลลาร์
สิงคโปร์

14,658,000
ดอลลาร์
สิงคโปร์
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ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ
บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี
ลิมิเต็ด (เชน)
8 Marina Boulevard #05-02,
Marina Bay Financial Centre,
Singapore 018981
โทรศัพท์ (65) 6338 1888
โทรสาร (65) 6337 5100

ประกอบธุรกิจหลัก
ในการลงทุนด้านการ
สื่อสารโทรคมนาคม
ในระดับนานาชาติ

บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์
มหาชน (แอลทีซี)
(ถือหุ้นโดยเชนร้อยละ 49)
Lanexang Avenue 0100,
Vientiane, Lao People’s
Democratic Republic
โทรศัพท์ (856) 2121 6465-6
โทรสาร (856) 2121 9690

ให้บริการโทรศัพท์
พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่
โทรศัพท์สาธารณะ
โทรศัพท์ระหว่างประเทศ
และอินเทอร์เน็ต
ใน สปป.ลาว

96,840,000
ดอลลาร์สหรัฐ

96,840,000
หุ้น

1
ดอลลาร์
สหรัฐ

96,840,000
ดอลลาร์
สหรัฐ

24.99

บริษัท วิมเปิลคอม จำ�กัด(2)
ให้บริการโทรศัพท์
พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่
(บีไลน์) (ถือหุ้นโดยแอลทีซี
ใน สปป.ลาว
ร้อยละ 100)
23 Singha Road, Phonexay Village,
Saysettha District, Vientiane
Capital, Lao People’s Democratic
Republic
โทรศัพท์ (020) 7780 0700
โทรสาร (020) 7780 0701

500,000
ดอลลาร์สหรัฐ

500,000
หุ้น

1
ดอลลาร์
สหรัฐ

500,000
ดอลลาร์
สหรัฐ

100

หมายเหตุ
(1)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(2)
บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ มหาชน เข้าซื้อกิจการของบริษัท วิมเปิลคอม จ�ำกัด จากรัฐบาล สปป.ลาว ในเดือนมกราคม 2562

2) ข้อมูลส�ำคัญอื่น
- ไม่มี -
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ประวัติความเป็นมา
และพัฒนาการที่สำ�คัญ
ประวัติความเป็นมาของบริษัท
บริษัทเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2534 โดย บริษัท อินทัช
โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน) (อินทัช) (เดิมชื่อ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น
จ�ำกัด (มหาชน)) บริษทั เป็นผูใ้ ห้บริการด้านโทรคมนาคมผ่านดาวเทียม
ภายใต้สัญญาด�ำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศระหว่าง
บริษัทกับกระทรวงคมนาคม (ปัจจุบันอ�ำนาจการดูแลสัญญานี้ได้ถูก
โอนไปอยู่ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) เป็นระยะ
เวลา 30 ปี สิ้นสุดสัญญาในปี 2564 โดยท�ำหน้าที่จัดสร้างจัดส่ง
ดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรเพื่อให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียม โดย
จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
(กระทรวงดิจทิ ลั ฯ) ในอัตราร้อยละของรายได้คา่ บริการช่องสัญญาณ
ดาวเทียมที่ได้รับหรืออย่างน้อยเท่ากับจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ระบุไว้ใน
สัญญา และต้องส่งมอบดาวเทียม สถานีควบคุมดาวเทียม รวมทั้ง
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจดังกล่าว ให้เป็น
กรรมสิทธิ์ของกระทรวงดิจิทัลฯ เมื่อได้ด�ำเนินการก่อสร้างและติดตั้ง
เรียบร้อยแล้ว
เมือ่ วันที่ 17 ธันวาคม 2534 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติ
ดวงแรกของโครงการอย่างเป็นทางการว่า “ไทยคม” (THAICOM)
มาจากค�ำว่า Thai Communications หรือ ไทยคมนาคม เพื่อเป็น
สัญลักษณ์เชือ่ มโยงประเทศไทยกับเทคโนโลยีสอื่ สารสมัยใหม่ บริษทั
ประสบผลส�ำเร็จในการจัดส่งและให้บริการดาวเทียมไทยคมเป็น
จ�ำนวนทั้งสิ้น 8 ดวง ได้แก่ ดาวเทียมไทยคม 1 ไทยคม 2 ไทยคม 3
(ดาวเทียมไทยคม 1 - 3 ได้ปลดระวางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) ไทยคม 4
ไทยคม 5 ไทยคม 6 ไทยคม 7 และไทยคม 8
นอกจากนี้บริษัทยังมีการขยายการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจการให้
บริการโทรศัพท์ และธุรกิจให้บริการจ�ำหน่ายอุปกรณ์จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม ในปี 2543 และ 2550 ตามล�ำดับ
บริ ษั ท ได้ เ ข้ า เป็ น บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย เมือ่ วันที่ 18 มกราคม 2537 โดยมีบริษทั อินทัช โฮลดิง้ ส์
จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ร้อยละ 41.13
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การเปลีย
่ นแปลงและพัฒนาการทีส
่ �ำคัญของ
กลุ่มบริษัทในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา
ปี 2561

ในปี 2561 บริษัทมีการปรับโครงสร้างบริษัทย่อย คือ บริษัท ดีทีวี
เซอร์วิส จ�ำกัด โดยเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น
จ�ำกัด เพื่อเตรียมการส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยี เพื่อเสริมกับธุรกิจหลักของบริษัทในปัจจุบัน
และนอกจากนี้ บริษัทมีพัฒนาการที่ส�ำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ก�ำกับดูแลกิจการ โดยบริษทั ได้รบั การรับรองในฐานะสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ต่อเนื่องเป็นวาระที่ 2 หลังจากได้
รับใบรับรองครั้งแรกเมื่อปี 2558
บริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability
Investment (THSI) หรือ หุน้ ยัง่ ยืน ประจ�ำปี 2561 ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 4
สะท้อนถึงการเป็นบริษัทที่มีการด�ำเนินธุรกิจอย่างสมดุลระหว่าง
ผลประกอบการทางการเงิน และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ตลอดจนสามารถน�ำประเด็นด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
หรือ Environment Social and Governance : ESG ไปใช้เป็นกลไก
ในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทได้รับการจัดอันดับจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในการคงมาตรฐานบริษัทจดทะเบียนที่มีการก�ำกับดูแลกิจการอยู่ใน
เกณฑ์ CG “ดีเลิศ” ระดับห้าดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 (2556-2561)
จากการทีบ่ ริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามหลักธรรมาภิบาลในการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างถูกต้อง ยึดมัน่ นโยบายต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อย่างครบถ้วน
และรอบด้านของการด�ำเนินธุรกิจ
บริษทั ได้รบั รางวัล ASEAN Corporate Governance Awards ระดับ
TOP 50 ASEAN PLCs ต่ อ เนื่ อ งเป็ น ครั้ ง ที่ 2 ในฐานะบริ ษั ท
จดทะเบียนไทย ที่ได้รับการประเมินผลการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตาม
หลักเกณฑ์มาตรฐานสากล ASEAN CG Scorecard ซึ่งถือเป็น
หลักเกณฑ์กลางในการประเมินและจัดอันดับการก�ำกับดูแลกิจการ
ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อมุ่งยกระดับมาตรฐานด้านการก�ำกับดูแล
กิจการของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มประเทศอาเซียน

ปี 2560

ในปี 2560 บริษัทได้รับอนุมัติจากผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมวิสามัญผู้ถอื
หุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ในการขายหุ้น
สามัญทั้งหมดที่ บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ�ำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท)
ถืออยูใ่ นบริษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ำกัด (มหาชน) (ซีเอสแอล) จ�ำนวน
250,099,990 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 42.07 ของหุน้ ทีอ่ อกและช�ำระ
แล้วทัง้ หมดของซีเอสแอล ให้แก่บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
จ�ำกัด (เอดับเบิ้ลยูเอ็น) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แอดวานซ์
อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) ในราคาเสนอซื้อ 7.80 บาทต่อหุ้น
คิดเป็นมูลค่ารายการเท่ากับ 1,950.78 ล้านบาท โดยผ่านการท�ำ
ค�ำเสนอซื้อหลักทรัพย์แบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary
Tender Offer) ที่ด�ำเนินการโดยเอดับเบิ้ลยูเอ็น
ปี 2559

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 (ตามเวลาประเทศไทย) บริษัท
ประสบความส�ำเร็จในการจัดส่งดาวเทียมไทยคม 8 ขึ้นสู่วงโคจร
ด้วยจรวดขนส่งฟอลคอน 9 ของบริษัท สเปซ เอ็กซพลอเรชั่น
เทคโนโลยีส์ คอร์ปอเรชั่น ณ แหลมคานาเวอรัล รัฐฟลอริดา ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยดาวเทียมไทยคม 8 ถือเป็นหนึง่ ในกลยุทธ์การสร้าง
ความพร้อมในด้านปริมาณช่องสัญญาณดาวเทียมและการขยายธุรกิจ
เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งในตลาดไทยและต่างประเทศ
โดยเพิ่มจ�ำนวนช่องสัญญาณส�ำหรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่เทคโนโลยี
โทรทัศน์ความคมชัดสูง (HD) และความคมชัดสูงพิเศษ (Ultra HD)
โดยในปีเดียวกันนี้ ได้มีการปรับโครงสร้างของบริษัทและบริษัทย่อย
ดังต่อไปนี้

ด�ำเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง 2 บริษัทย่อย เพื่อขยายธุรกิจ
ให้บริการดาวเทียม
- บริษัท ไอพีสตาร์ (อินเดีย) ไพรเวท จ�ำกัด มีทุนจดทะเบียน
30 ล้านรูปอี นิ เดีย แบ่งออกเป็นหุน้ สามัญจ�ำนวน 30 ล้านหุน้
หุ้นละ 1 รูปีอินเดีย บริษัทมีสัดส่วนในการถือหุ้น 30 ล้านหุ้น
หรือคิดเป็นร้อยละ 100
- บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จ�ำกัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน
50,000 ดอลลาร์ ส หรั ฐ แบ่ ง ออกเป็ น หุ ้ น สามั ญ จ� ำ นวน
50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ บริษัท มีสัดส่วน
ในการถือหุ้น 50,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100
ด�ำเนินการปรับโครงสร้างของบริษัทย่อย เพื่อความเหมาะสม
ในการด�ำเนินธุรกิจต่อเนื่อง
- ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จ�ำกัด
จากเดิม 8.51 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ เป็น 3.20 ล้าน
ดอลลาร์นิวซีแลนด์ โดยได้จ่ายคืนเงินลดทุน จ�ำนวน 5.32
ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ ให้แก่ผู้ถือหุ้น
- ปิดกิจการของบริษัท สเปซโคด แอล แอล ซี ซึ่งเป็นบริษัท
ย่ อ ยของบริ ษั ท ที่ ด� ำ เนิ น งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ดาวเที ย ม
บรอดแบนด์ไทยคม 4 โดยบริษัทได้ปรับโครงสร้างกลุ่มโดย
การโอนย้ายการด�ำเนินงานดังกล่าวไปไว้ภายใต้บริษัทย่อย
อื่นเพื่อลดการด�ำเนินงานที่ซ�้ำซ้อน

บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 1,074,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 5 บาท รวม 5,371,500 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับ
กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
และโครงสร้างรายได้
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษทั ประกอบธุรกิจในกลุม่ ธุรกิจหลัก 3 กลุม่ คือ (1) ธุรกิจดาวเทียม
และบริการที่เกี่ยวเนื่อง (2) ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ และ (3) ธุรกิจ
โทรศัพท์ในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทจะเน้นการลงทุนระยะยาว โดย
พิจารณาจากปัจจัยพืน้ ฐานของธุรกิจทีจ่ ะเข้าไปลงทุนรวมถึงแนวโน้ม
ของธุรกิจนัน้ ๆ เป็นส�ำคัญ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการลงทุนใน
สัดส่วนที่มากพอเพื่อให้สามารถมีอ�ำนาจในการบริหารจัดการและ
ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินธุรกิจในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น ๆ
1. ธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
บริษัทเป็นผู้ให้บริการและด�ำเนินโครงการดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติ
ภายใต้สัญญาด�ำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศระหว่าง
บริษัทกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปัจจุบัน
เปลีย่ นชือ่ เป็นกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม) (“กระทรวงฯ”)
เป็นระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดปี พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบันบริษัทได้
จัดส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรแล้วจ�ำนวนทั้งสิ้น 8 ดวง คือ ดาวเทียม
ไทยคม 1 ไทยคม 2 ไทยคม 3 (ดาวเทียมไทยคม 1 - 3 ได้ปลดระวาง
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว) ไทยคม 4 ไทยคม 5 ไทยคม 6 ไทยคม 7 และ
ไทยคม 8
นอกจากสัญญาด�ำเนินกิจการดาวเทียมสือ่ สารภายในประเทศดังกล่าว
บริษัทยังได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ดังนี้

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง (1)
เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 15
สิงหาคม 2564
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบทีส่ าม (2) เพือ่
ให้ บ ริ ก ารโครงข่ า ยสื่ อ สารผ่ า นดาวเที ย ม (Satellite
Network Operator) ในลักษณะให้บริการเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียม (Transponder) เป็นเวลา 20 ปี นับจากวันที่
26 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2575
ใบอนุญาตให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบทีห่ นึง่ เพือ่ ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตเคลือ่ นทีผ่ า่ นดาวเทียม และบริการ Co-location
ภายใต้ขอบเขตของใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต
แบบทีห่ นึง่ ประเภทไม่มโี ครงข่ายเป็นของตนเอง เป็นเวลา
5 ปี นับจากวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม
2563

หมายเหตุ
(1)
ใบอนุญาตแบบที่หนึ่ง ได้แก่ ใบอนุญาตส�ำหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง และเป็นกิจการที่มีลักษณะสมควรให้มีการ
บริการได้โดยเสรี
(2)
ใบอนุญาตแบบที่สาม ได้แก่ ใบอนุญาตส�ำหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นการประกอบกิจการที่มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการ
แก่บุคคลทั่วไปจ�ำนวนมาก หรืออาจมีผลกระทบโดยนัยส�ำคัญต่อการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม หรืออาจกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ หรือมีเหตุจ�ำเป็นต้อง
คุ้มครองผู้บริโภคเป็นพิเศษ
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บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าขึ้น เพื่อให้บริการสื่อสารดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่องต่าง ๆ ดังนี้
บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท ไอพีสตาร์ จำ�กัด

จัดจำ�หน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4

บริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จำ�กัด

จัดจำ�หน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศนิวซีแลนด์

บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จำ�กัด

จัดจำ�หน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศออสเตรเลีย

บริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ ซิสเทม พีทีวาย จำ�กัด

ให้บริการด้านการสื่อสารข้อมูลผ่านดาวเทียมและโซลูชันเพื่อธุรกิจ

บริษัท ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี จำ�กัด

จัดจำ�หน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4

บริษัท ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส จำ�กัด

จัดจำ�หน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4

บริษัท ไอพีสตาร์ เจแปน จำ�กัด

จัดจำ�หน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศญี่ปุ่น

บริษัท ไอพีสตาร์ (อินเดีย) ไพรเวท จำ�กัด

จัดจำ�หน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม และบริการให้คำ�ปรึกษา
ด้านเทคนิคที่เกี่ยวกับดาวเทียม

บริษัท สตาร์ นิวเคลียส จำ�กัด

ให้บริการด้านวิศวกรรมพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำ�กัด

ให้บริการด้านธุรกิจกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยได้รับใบอนุญาต
จาก กสทช. ดังนี้
1. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ประเภท
โครงข่ายเพื่อให้บริการโครงข่ายการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่
ไม่ใช้คลื่นความถี่ ระดับชาติ เป็นเวลา 15 ปี นับจากวันที่ 4 มีนาคม
2556 ถึง 3 มีนาคม 2571
2. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เพื่อให้บริการ
โครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อเช่าใช้และเพื่อให้บริการโทรคมนาคม
(Network Provider and Service Provider) เป็นเวลา 15 ปี
นับจากวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 สิ้นสุดวันที่ 9 พฤศจิกายน 2573

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แซทเทลไลท์ จำ�กัด

จัดจำ�หน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8

บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จำ�กัด

ให้บริการด้านเทคโนโลยี
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2. ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ
บริษัท
บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จ�ำกัด(1)

ประเภทธุรกิจ
จัดจ�ำหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม บริการให้ค�ำปรึกษาและติดตั้ง
ระบบส�ำหรับเครือข่ายบรอดแบนด์แบบครบวงจร (System Integration)
โดยได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. ดังนี้
1. ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบทีห่ นึง่ เพือ่ ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ประเภทไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเองให้แก่ลูกค้าโดยตรง
เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่ 18 ตุลาคม 2557 ถึง 17 ตุลาคม 2562
2. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ
โครงข่ า ยกระจายเสี ย งหรื อ โทรทั ศ น์ ที่ ไ ม่ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ ร ะดั บ ชาติ
เป็นเวลา 15 ปี นับจากวันที่ 21 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2571
3. ใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพือ่ ให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ ช่องรายการ

บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด

จัดจ�ำหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ ในประเทศกัมพูชา

หมายเหตุ
(1)
บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ�ำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จ�ำกัด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

3. ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ
บริษัทเป็นผู้ให้บริการธุรกิจโทรศัพท์ผ่านบริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จ�ำกัด (เชน) ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัท ประกอบธุรกิจหลัก
โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคมในต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีการลงทุน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท
ลาว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ มหาชน ซึง่ เป็นกิจการร่วมค้ากับรัฐบาลของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยได้รบั สิทธิในการด�ำเนิน
ธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศลาวเป็นเวลา 25 ปี สิน้ สุดปี 2564 นอกจากนี้ รัฐบาลลาวและเชนยังได้ลงนามสัญญาร่วมทุนฉบับใหม่เพือ่ ต่อสัมปทาน
อีก 25 ปี โดยเริ่มจากปี 2565 ถึงปี 2589
บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ มหาชน

ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศัพท์สาธารณะ โทรศัพท์
ระหว่างประเทศ และอินเทอร์เน็ต

บริษัท วิมเปิลคอม จำ�กัด (1)

ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศลาว ภายใต้เครื่องหมายการค้า
“BEELINE”

หมายเหตุ
(1)
ในเดือนมกราคม 2562 บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่น มหาชน ได้เข้าท�ำสัญญาซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท วิมเปิลคอม จ�ำกัด
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โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2560 ถึง ปี 2561 มีดังนี้

ผลิตภัณฑ์ / บริการ

ด�ำเนินการโดย

หน่วย: ล้านบาท
2561
รายได้

2560
ร้อยละ

รายได้

ร้อยละ

บริการสื่อสารดาวเทียม
และบริการที่เกี่ยวเนื่อง

ไทยคม
ทีซี บรอดคาสติ้ง
และบริษัทในกลุ่มธุรกิจไอพีสตาร์

5,850

71.57

6,475

89.58

บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อ

ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น และ
แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค

229

2.80

299

4.14

-71

-0.87

-85

-1.18

6

0.07

152

2.11

1,950

23.86

-

-

210

2.57

387

5.36

8,174

100.00

7,228

100.00

ตัดรายการระหว่างส่วนงาน
ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ นสุทธิ
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
รายได้อื่น
รวมรายได้

รายได้จากการขายและบริการจ�ำแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ ส�ำหรับปี 2560 ถึง ปี 2561 มีดังนี้
รายชื่อประเทศ

หน่วย: ล้านบาท
2561

2560

ไทย

3,225

3,377

จีน

1

217

อินเดีย

650

686

ญีป่ นุ่

663

834

พม่า

180

365

ประเทศอื่น ๆ

1,289

1,209

รวม

6,008

6,689
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โทรคมนาคมสามารถส่งและรับสัญญาณได้ในบริเวณกว้าง
ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้

ดาวเทียมบรอดแบนด์ (Broadband Satellite)

1. ธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง

ดาวเทียมบรอดแบนด์ (High throughput Satellite, HTS)
เป็นดาวเทียมทีใ่ ห้บริการบรอดแบนด์อนิ เทอร์เน็ต (แบบจุดต่อจุด)
ด้ ว ยเทคโนโลยี ก ารออกแบบดาวเที ย มโดยใช้ ก ารจั ด สรร
คลื่นความถี่ขั้นสูงและการออกแบบพื้นที่ให้บริการเป็นวงกลม
แคบ ๆ หลาย ๆ วงเรียงติดกันในลักษณะรังผึ้ง ท�ำให้ดาวเทียม
บรอดแบนด์สามารถจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อเพิ่มขนาดความจุ
แบนด์วดิ ท์ในการให้บริการได้มากกว่าดาวเทียมแบบทัว่ ไปหลายเท่า
จึงสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนแบนด์วิดท์ต่อหน่วย
(Mbps) ในการให้ บ ริ ก ารได้ อ ย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ นอกจากนี้
ดาวเทียมบรอดแบนด์สามารถน�ำเสนอบริการให้กบั ภาครัฐบาล
ภาคธุรกิจ รวมถึงผู้ประกอบการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
อีกด้วย

1.1 บริการสื่อสารดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
ด�ำเนินการโดย บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน) และ
บริษัทกลุ่มไอพีสตาร์
ดาวเทียมไทยคม

ดาวเทียมไทยคม แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 ประเภท คือ ดาวเทียมแบบ
ทั่วไป (Conventional Satellite) และดาวเทียมบรอดแบนด์ (High
Throughput Satellite, HTS)
ดาวเทียมแบบทั่วไป (Conventional Satellite)
ดาวเทียมแบบทัว่ ไปเป็นดาวเทียมทีใ่ ห้บริการส�ำหรับผูใ้ ช้บริการ
ประจ�ำที่ (Fixed Satellite Service: FSS) โดยสัญญาณจะถูก
ส่งจากสถานีภาคพื้นดินขึ้นสู่ดาวเทียมและส่งกลับมายังสถานี
รับสัญญาณภาคพืน้ ดิน ณ ต�ำแหน่งใด ๆ ภายใต้พนื้ ทีค่ รอบคลุม
บริเวณกว้าง (Footprint) ของดาวเทียม คุณสมบัติดังกล่าว
ช่วยให้ผู้ประกอบการช่องรายการโทรทัศน์ และผู้ประกอบการ
ไทยคม 4

ปัจจุบันบริษัทให้บริการดาวเทียมแบบทั่วไปจ�ำนวน 4 ดวง
ในวงโคจร ได้แก่ ดาวเทียมไทยคม 5 ไทยคม 6 ไทยคม 7 และ
ไทยคม 8 และดาวเทียมบรอดแบนด์อีก 1 ดวง คือ ดาวเทียม
ไทยคม 4 โดยรายละเอียดคุณสมบัติของดาวเทียมไทยคม
แต่ละดวงมีดังต่อไปนี้

ไทยคม 5

ไทยคม 6

ไทยคม 7

ไทยคม 8

ชนิดของดาวเทียม

ดาวเทียมบรอดแบนด์ ดาวเทียมแบบทั่วไป
High Throughput
(HTS)

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

อายุดาวเทียม
ตามการออกแบบ*

12 ปี

12 ปี

15 ปี

15 ปี

15 ปี

จัดส่งสู่วงโคจร

สิงหาคม 2548

พฤษภาคม 2549

มกราคม 2557

กันยายน 2557

พฤษภาคม 2559

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
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พื้นที่ให้บริการ

ไทยคม 4

ไทยคม 5

ไทยคม 6

14 ประเทศ:
ออสเตรเลีย กัมพูชา
จีน อินเดีย อินโดนีเซีย
ญี่ปุ่น มาเลเซีย
เมียนมา นิวซีแลนด์
ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้
ไต้หวัน ไทย
และเวียดนาม

C-band:
ประเทศไทย
ภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง
และภูมิภาคเอเชียใต้
ทวีปแอฟริกา ยุโรป
เอเชีย และออสเตรเลีย
Ku-band:
ประเทศไทย
ภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง

C-band:
ภูมิภาคเอเชียใต้
และทวีปแอฟริกา
Ku-band:
ภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้

ไทยคม 7
C-band:
ประเทศไทย
ภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง
และภูมิภาคเอเชีย

ไทยคม 8
Ku-band:
ประเทศไทย
ภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง
ภูมิภาคเอเชียใต้

*อายุดาวเทียมตามการออกแบบ ไม่ค�ำนึงถึงสัมปทานและใบอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียม
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
(1) บริการแพร่ภาพสัญญาณโทรทัศน์ (Broadcast) และ
การบริการสื่อ (Media)

(1.1) บริการส่งต่อช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไปยังสถานี
กระจายสัญญาณปลายทาง
บริษัทให้บริการส่งช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแบบ
ครบวงจร ทัง้ ในระบบความคมชัดปกติ (Standard Definition)
และในระบบความคมชัดสูง (High Definition และ Ultra-High
Definition) แก่ผปู้ ระกอบการสถานีโทรทัศน์ภาคพืน้ ดิน สถานี
โทรทัศน์ดาวเทียม และผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์ เพื่อส่งรายการ
โทรทัศน์หรือสื่อโทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็นรายการบันเทิง รายการ
กี ฬ า หรื อ รายการข่ า ว ไปยั ง สถานี ป ลายทางภายใต้ พื้ น ที่
ครอบคลุมของดาวเทียมไทยคม บริการนี้จึงเป็นทางเลือกที่
สมบูรณ์แบบส�ำหรับผู้ประกอบการ ในการส่งช่องรายการ
โทรทัศน์หรือสือ่ โทรทัศน์ของตนไปยังสถานีปลายทางทัว่ ประเทศ
ในภูมิภาค หรือในทวีปที่ต้องการ เช่น สถานีทวนสัญญาณ
โทรทั ศ น์ ภ าคพื้ น ดิ น ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารโครงข่ า ยที วี ดิ จิ ทั ล และ
ผู้ประกอบการเคเบิลทีวี เป็นต้น
(1.2) การให้บริการส่งสัญญาณโทรทัศน์บนแพลตฟอร์มไทยคม
(MCPC platform)
บริ ษั ท ให้ บ ริ ก ารส่ ง สั ญ ญาณภาพและเสี ย งไปยั ง ผู ้ รั บ ชม
ปลายทางบนแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพ ด้วยบริการแบบ
ครบวงจร (one stop shop) เพื่อให้ผู้บริการโครงข่ายทีวี
ดิจิทัลสามารถขยายไปสู่ฐานกลุ่มผู้รับชม บริษัทสามารถให้
บริการได้อย่างต่อเนื่องครอบคลุมตลอดพื้นที่เอเชีย ยุโรป
ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ทั้งย่านความถี่ซี-แบนด์และ
เคยู-แบนด์

(1.3) บริการส่งช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมถึงบ้านผู้รับ
โดยตรง
บริ ษั ท ให้ บ ริ ก ารส่ ง ช่ อ งรายการโทรทั ศ น์ ผ ่ า นดาวเที ย มถึ ง
บ้านผู้รับโดยตรงแบบครบวงจร ทั้งในระบบความคมชัดปกติ
(Standard Definition) และในระบบความคมชัดสูง (High
Definition และ Ultra-High Definition) ที่มีคุณภาพและ
มีความแรงของสัญญาณสูง เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการโทรทัศน์แบบ
บอกรับสมาชิก และผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม
สามารถเข้าถึงผูร้ บั ชมทีต่ ดิ ตัง้ จานรับสัญญาณดาวเทียมไทยคม
ที่ มี ข นาดเล็ ก ได้ โ ดยตรง ทั้ ง นี้ บริ ษั ท มี ค วามพร้ อ มในการ
ให้บริการเสริมอื่น ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถ
ในการแข่งขันของผู้ประกอบการ เช่น การรองรับรายการที่
ผู้ชมต้องช�ำระค่าใช้จ่ายเมื่อรับชม (pay-per-view) ระบบ
เรียกชมรายการตามสั่ง (video-on-demand) เมนูแนะน�ำ
รายการอิเล็กทรอนิกส์ (electronic programme guides)
รวมทั้งการรองรับโฆษณาและรายการโฮมชอปปิ้ง (home
shopping) เป็นต้น
สถานีบริการภาคพื้นดิน (Teleport and DTH Center)
สถานีบริการภาคพื้นดิน (Teleport หรือ Telecommunications
Port) เป็นสถานีศนู ย์กลางทีใ่ ห้บริการเสริมต่าง ๆ ในด้านธุรกิจการแพร่
สัญญาณโทรทัศน์และโทรคมนาคม สถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม
เป็นสถานีเทเลพอร์ตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 และ
9001:2000 มีการติดตัง้ อุปกรณ์และสิง่ อ�ำนวยความสะดวกครบครัน
เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารด้ า นการแพร่ สั ญ ญาณโทรทั ศ น์ ผ ่ า นดาวเที ย มแก่
ผูป้ ระกอบการทัง้ ในและนอกประเทศ บริษทั ได้นำ� เสนอการให้บริการ
แบบครบวงจร โดยรวมการรวมแบนด์วดิ ท์กบั บริการเสริมเข้าด้วยกัน
เช่ น การกระจายสั ญ ญาณโดยเทปการบี บ อั ด สั ญ ญาณโทรทั ศ น์
ในระบบดิจิทัล ทั้งในระบบความคมชัดปกติ (Standard Definition)
และในระบบความคมชัดสูง (High Definition และ Ultra-High
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Definition) การถ่ายทอดสัญญาณดาวเทียม การตรวจสอบสัญญาณ
ตลอดจนการให้บริการใหม่ คือ การให้บริการส่งรายการโทรทัศน์หรือ
วิดีโอผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต (Over-The-Top, OTT)
นอกจากนี้ บริษัทได้ร่วมมือกับบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท ทีซี
บรอดคาสติ้ง จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายแบบบอกรับสมาชิก
ส�ำหรับช่องรายการที่มีเนื้อหาของประเทศไทย
(2) การบริ ก ารบรอดแบนด์ (Broadband) และการให้
บริการข้อมูล (Data)

(2.1) ตลาดผู้ใช้บริการรายย่อย
บริษัทช่วยให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสามารถน�ำเสนอบริการ
บรอดแบนด์ความเร็วสูงแก่ผู้ใช้งานกลุ่มผู้อยู่อาศัยและธุรกิจ
ขนาดย่อมในพื้นที่ชนบทห่างไกลในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
บริการดังกล่าวได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการมาอย่าง
ยาวนานด้วยระบบควบคุมคุณภาพการให้บริการแบบ Uniform
Quality of Service หรือ QoS ของไอพีสตาร์ที่มีมาตรฐาน
เดียวกันทัว่ ประเทศและความคุม้ ค่าด้านต้นทุนเมือ่ เปรียบเทียบ
กับดาวเทียมแบบทั่วไป ส่งผลให้ผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตมี
ความได้เปรียบในการแข่งขันและสามารถขยายการให้บริการ
ไปยังลูกค้าทั้งกลุ่มผู้อยู่อาศัยและธุรกิจขนาดย่อมทั่วประเทศ
(2.2) ตลาดผู้ให้บริการโครงข่าย
บริ ษั ท ให้ บ ริ ก ารดาวเที ย มบรอดแบนด์ แ บบครบวงจรกั บ
ผูป้ ระกอบการโทรศัพท์เคลือ่ นทีเ่ พือ่ ใช้ในการเชือ่ มต่อโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมในบริเวณที่ระบบโครงข่าย
ภาคพื้นดินไม่สามารถเข้าถึงด้วยต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ โดย
สามารถรองรับรูปแบบการใช้งานสถานีฐานที่หลากหลาย เช่น
macro cells, micro cells, small cells และ IP-node-Bs
โครงข่ายไอพีสตาร์สามารถให้บริการเชือ่ มต่อโทรศัพท์เคลือ่ นที่
ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวของสังคมเมือง
และการใช้งานเสียงและข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
(2.3) ตลาดกลุ่มภาคธุรกิจ
บริษัทสร้างความเหนือกว่าในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ
ภาคธุรกิจทีม่ คี วามต้องการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์
และการสื่อสารแบบความเร็วสูงที่เชื่อถือได้เพื่อด�ำเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงเป็นระบบส�ำรองเมือ่ เครือข่ายภาคพืน้ ดิน
ล้มเหลว ไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
ที่มีสถานีบริการทั่วประเทศ ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่ต้องการ
ระบบส�ำรองเพื่อความต่อเนื่องในการใช้งานแอปพลิเคชัน
ออนไลน์ หรือธนาคารที่ต้องการเครือข่ายที่น่าเชื่อถือส�ำหรับ
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การท�ำธุรกรรมทางการเงิน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์
ผ่านดาวเทียมไอพีสตาร์เพื่อภาคธุรกิจสามารถให้บริการที่
เชื่อถือโดยไม่มีข้อจ�ำกัดด้านจ�ำนวนสถานีบริการ ร้านค้า หรือ
ธนาคารที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย
(2.4) ตลาดกลุ่มภาครัฐบาล
หน่วยงานภาครัฐของประเทศในภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ สามารถ
พึง่ พาประโยชน์จากไอพีสตาร์ได้ บริการไอพีสตาร์เพือ่ ภาครัฐบาล
สามารถช่วยกระจายการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ อีกทั้งช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเชื่อมการสื่อสารของภาครัฐด้วย
ต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ไอพีสตาร์เป็นบริการที่พิสูจน์แล้ว
ส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐในการขยายการเข้าถึงการข้อมูล
ข่าวสารและการติดต่อสื่อสารทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการ
เชื่อมต่อการสื่อสารเมื่อเกิดภาวะวิกฤตภัยพิบัติในพื้นที่ต่าง ๆ
การให้บริการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การให้บริการ
เครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ชุ ม ชน หรื อ การเชื่ อ มต่ อ เครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์สำ� หรับการใช้งานภายในของหน่วยงาน
ภาครัฐและการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
(2.5) การให้ บ ริ ก ารเชื่ อ มต่ อ ข้ อ มู ล ผ่ า นระบบดาวเที ย มแบบ
เคลื่อนที่
เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารและการติดต่อสื่อสารทุกที่ ทุกเวลา บริษัทมุ่งพัฒนา
บริการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ทาง
อากาศ In-Flight Connectivity (IFC) และทางทะเล
Maritime Services ส�ำหรับสายการบินพาณิชย์และผูใ้ ห้บริการ
เดินเรือเพือ่ ให้ผโู้ ดยสารได้เข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์
เช่น การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ อินเทอร์เน็ต และรับส่งอีเมล
สถานีควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดิน สถานีควบคุมเครือข่าย
ภาคพื้นดินไอพีสตาร์ถูกออกแบบให้มีความสามารถรองรับ
การใช้งานที่หลากหลาย เช่น การให้บริการติดต่อสื่อสารที่
เข้าถึงผู้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าองค์กร ผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ต (ISP) หรือผูใ้ ช้บริการทัว่ ไป โดยสามารถให้บริการ
อินเทอร์เน็ต บริการเครือข่ายภายในองค์กร การประชุมทางไกล
การแพร่ภาพและเสียง บริการรับส่งข้อมูลและบริการโทรศัพท์
สถานีควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดินไอพีสตาร์มีหน้าที่สนับสนุน
การสื่อสารแบบ wide band จากสถานีควบคุมเครือข่าย
ภาคพื้นดินไปยังอุปกรณ์รับส่งสัญญาณปลายทางไอพีสตาร์
และการสือ่ สารแบบ narrow-band จากอุปกรณ์รบั ส่งสัญญาณ
ปลายทางไอพีสตาร์กลับไปยังสถานีควบคุมเครือข่ายภาคพืน้ ดิน
ไอพีสตาร์ อนึง่ ปัจจุบนั บริษทั มีสถานีควบคุมเครือข่ายภาคพืน้ ดิน
ไอพีสตาร์ 15 สถานีใน 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

(3) การบริการด้านที่ปรึกษา และออกแบบระบบสื่อสาร
ดาวเทียม

ในปี 2561 บริษัทได้เริ่มให้บริการด้านที่ปรึกษา และออกแบบระบบ
สือ่ สารดาวเทียมอย่างเต็มรูปแบบ เพือ่ ตอบสนองความต้องการให้แก่
ผูป้ ระกอบการดาวเทียม ภาคธุรกิจและภาครัฐ ทีม่ คี วามต้องการทีจ่ ะ
เริม่ ต้นด�ำเนินธุรกิจดาวเทียม โดยบริษทั มีการให้บริการแบบครบวงจร
ในส่วนของการเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าในทุก ๆ เรื่อง อาทิเช่น
การวางแผนการใช้งานวงโคจร การประสานงานความถี่ การขอใบอนุญาต
การให้คำ� ปรึกษาเรือ่ งการออกแบบดาวเทียม รวมถึงการท�ำการตลาด
และการเงินการลงทุนในการท�ำธุรกิจ ด้วยประสบการณ์ในการด�ำเนิน
ธุรกิจดาวเทียมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศของบริษัทที่มี
มาอย่างยาวนานมากกว่า 27 ปี บริษัทมีความมั่นใจในศักยภาพของ
การให้บริการดังกล่าวแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและยกระดับความเข้าใจในการด�ำเนินธุรกิจดาวเทียมให้กับ
ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
การตลาด การแข่งขัน และแผนกลยุทธ์ในปี 2561
(1) ภาวะอุตสาหกรรมบริการแพร่ภาพสัญญาณโทรทัศน์
(Broadcast) และการบริการสื่อ (Media)

จากรายงานของ Northern Sky Research: NSR (Global Satellite
Capacity Supply and Demand Study, 15th Edition) พบว่า
บริการด้านการแพร่ภาพสัญญาณโทรทัศน์จะยังคงเป็นการใช้งานหลัก
ของช่องสัญญาณดาวเทียมแบบทั่วไปในย่านความถี่ซี-แบนด์และ
เคยู-แบนด์ทั่วโลก โดยมีสัดส่วนร้อยละ 53 ของความต้องการใช้งาน
ทัง้ หมดในอีก 10 ปีขา้ งหน้า ทัง้ นี้ แบ่งเป็นการใช้บริการสนับสนุนและ
ส่งช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมร้อยละ 33 และบริการส่งช่อง
รายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมถึงบ้านผู้รับโดยตรงร้อยละ 20
ภาวะอุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
ส�ำหรับความต้องการใช้งานย่านความถีซ่ -ี แบนด์มาจากการใช้บริการ
สนับสนุนและงานส่งช่องรายการโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมมีมากขึน้ เนือ่ งจาก
มีแนวโน้มในการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนช่องและมีการเปลี่ยนการใช้งาน
ระบบความคมชัดปกติ (Standard Definition) มาเป็นระบบความ
คมชัดสูง (High Definition) ส�ำหรับความต้องการใช้งานย่านความถี่
เคยู-แบนด์ถกู ขับเคลือ่ นโดยบริการส่งรายการโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม
ถึงบ้านผู้รับโดยตรง (DTH) ซึ่งยังอาจจะมีผู้ให้บริการรายใหม่ อีกทั้ง
ผู้ให้บริการรายเดิมยังมีความต้องการเพิ่มจ�ำนวนช่องและเปลี่ยน
การใช้งานจากระบบความคมชัดปกติ (Standard Definition) มาเป็น
ระบบความคมชัดสูง (High Definition) อีกด้วย

ส�ำหรับในประเทศไทยมีการก�ำหนดให้ผู้ประกอบการช่องรายการ
โทรทัศน์ดาวเทียมแบบบอกรับสมาชิกต้องได้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการจาก กสทช. ข้อก�ำหนดดังกล่าวท�ำให้ช่องรายการโทรทัศน์
มีคุณภาพและเกิดประโยชน์กับผู้บริโภคมากขึ้น ช่วยส่งเสริมการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรมส�ำหรับผู้ประกอบการด้านโทรทัศน์ดาวเทียม
ซึ่งมีส่วนช่วยกระตุ้นให้อุตสาหกรรมโทรทัศน์ภายในประเทศมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ภาวะอุตสาหกรรมในภูมิภาคแอฟริกา
จากการปฏิรปู ของระบบดิจทิ ลั ทีเ่ กิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ งในทวีปแอฟริกา
ซึ่งเป็นทวีปที่ใหญ่และมีประชากรมากเป็นอันดับสองของโลกท�ำให้มี
โอกาสมากมายทีผ่ ใู้ ห้บริการและผูจ้ ดั จ�ำหน่ายสือ่ จะขยายไปยังตลาด
และน�ำเสนอบริการใหม่ ๆ แก่ผู้ใช้งาน นอกจากนี้ แอฟริกายังมี
ภูมิประเทศที่ยากต่อการขยายโครงสร้างพื้นฐานบนพื้นดิน ดังนั้น
ดาวเทียมยังคงมีบทบาทส�ำคัญต่อความต้องการในการเชือ่ มต่อสือ่ สาร
ของภูมิภาคนี้
ความต้องการใช้บริการส่งช่องรายการโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมในทวีป
แอฟริกาคาดว่ายังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลานี้ เนื่องจาก
ช่องรายการโทรทัศน์ยังเป็นระบบความคมชัดปกติ (Standard
Definition) และมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปใช้ในระบบความคมชัดสูง
(High Definition) ในอนาคต รวมทั้งมีการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวน
ช่องรายการ เป็นตัวแปรส�ำคัญในการใช้งานดาวเทียมมากขึ้น
การแข่งขันของอุตสาหกรรมดาวเทียมแบบทั่วไป

การแข่งขันในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
ในภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ คูแ่ ข่งทีส่ ำ� คัญของบริษทั ประกอบด้วยบริษทั
Asia Satellite Telecommunications (Asiasat) บริษัท APT
Satellite (Apstar) และบริษัท Asia Broadcast Satellite (ABS)
ของประเทศฮ่องกง บริษัท Eutelsat จากประเทศฝรั่งเศส บริษัท
IntelSat และบริษัท SES Astra จากลักเซมเบิร์ก บริษัท Measat
Satellite Systems จากประเทศมาเลเซีย และบริษัท Vietnam
Posts and Telecommunications จากประเทศเวียดนาม ในขณะที่
ยังคงมีการแข่งขันสูงในภูมิภาค บริษัทเชื่อว่าการแข่งขันดังกล่าวจะ
ไม่สง่ ผลกระทบต่อบริษทั มากนัก เนือ่ งจากชือ่ เสียงและความสัมพันธ์
อันดีกับลูกค้าที่มีมายาวนานประกอบกับการคัดสรรกลุ่มลูกค้าและ
ช่ อ งรายการโทรทั ศ น์ ผ ่ า นดาวเที ย มที่ มี คุ ณ ภาพมาออกอากาศ
บนดาวเทียมไทยคม ท�ำให้ดาวเทียมไทยคมเป็นที่ต้องการของผู้ใช้
บริการรายใหม่ ปัจจุบันประเทศไทยมีประมาณ 25.9 ล้านครัวเรือน
หรือร้อยละ 62 ของประชากรทั้งหมดที่มีการใช้บริการรับสัญญาณ
โทรทั ศ น์ ผ ่ า นดาวเที ย ม และเคเบิ ล ที วี ผ ่ า นดาวเที ย มไทยคม
ณ ต�ำแหน่งวงโคจร 78.5 องศาตะวันออก ส�ำหรับตลาดต่างประเทศ
บริษัทยังคงเป็นผู้น�ำส่วนแบ่งการตลาดในภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง และ
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เป็นหนึง่ ในผูใ้ ห้บริการหลักในภูมภิ าคเอเชียใต้ ซึง่ ในปีทผี่ า่ นมาบริษทั
ได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งในภูมภิ าคดังกล่าวจากการให้บริการแพร่
กระจายช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่เพิ่มขึ้น
การแข่งขันในภูมิภาคแอฟริกา
มีผู้ประกอบการดาวเทียมหลายรายสนใจและเล็งเห็นโอกาสในการ
ขยายตลาดเป้าหมายมายังทวีปแอฟริกา คู่แข่งที่ส�ำคัญของบริษัท
ในภูมภิ าคนีป้ ระกอบด้วย บริษทั Arabsat จากประเทศซาอุดอี าระเบีย
บริษัท Eutelsat จากประเทศฝรั่งเศส บริษัท Intelsat และบริษัท
SES Astra จากประเทศลักเซมเบิร์ก ส่วนแบ่งการตลาดในแอฟริกา
มากกว่า 50% มาจากผู้ประกอบการรายใหญ่เพียงสามรายนั่นคือ
Intelsat, Eutelsat และ SES จากการทีม่ ผี ใู้ ห้บริการดาวเทียมหลายราย
ส่งผลให้ภูมิภาคแอฟริกามีการแข่งขันที่รุนแรง ท�ำให้ลูกค้าหรือผู้ใช้
งานดาวเทียมมีตัวเลือกในการใช้งานมาก และส่งผลต่อราคาของ
ดาวเทียม แต่อย่างไรก็ตาม แอฟริกาเป็นตลาดที่มีศักยภาพในเชิง
ปริมาณความต้องการใช้งานเนื่องจากเป็นทวีปที่ใหญ่อันดับ 2 มี
จ�ำนวนประชากรอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมากแต่ประชากรยังมีขดี จ�ำกัดในการ
เข้าถึงเทคโนโลยีการสือ่ สารค่อนข้างต�ำ่ บริษทั จึงเชือ่ มัน่ ว่าจะสามารถ
แข่งขันในภูมิภาคแอฟริกาได้ด้วยการมุ่งเน้นไปยังตลาดเป้าหมาย
ทัง้ การให้บริการแพร่กระจายช่องรายการโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมและ
การขยายโครงข่ายด้านโทรคมนาคม ด้วยการน�ำประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญมาช่วยประยุกต์ใช้งาน นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งสร้าง
ความร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจเพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนกลยุทธ์ดาวเทียมแบบทั่วไปในปี 2562
บริษัทยังคงใช้กลยุทธ์เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการเป็นดาวเทียม
ที่ได้รับความนิยมสูงที่มีจ�ำนวนฐานผู้ชมและจ�ำนวนช่องรายการ
โทรทัศน์เป็นจ�ำนวนมาก ณ ต�ำแหน่งวงโคจร 78.5 องศาตะวันออก
ซึ่งเป็นต�ำแหน่งวงโคจรของดาวเทียมไทยคม 5 ดาวเทียมไทยคม 6
และดาวเทียมไทยคม 8 โดยในปีทผี่ า่ นมาจ�ำนวนช่องรายการโทรทัศน์
ยังคงเพิ่มขึ้นจาก 1,003 ช่องรายการ เป็น 1,024 ช่องรายการ (148
ช่องรายการประเภทความคมชัดสูง) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
นอกจากนั้น บริษัทยังคงมีกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความร่วมมือกับ
บริษัทในภูมิภาคเพื่อยกระดับความเป็นผู้น�ำในอุตสาหกรรมการให้
บริการแพร่ภาพสัญญาณโทรทัศน์ (Broadcast) ทั้งในประเทศไทย
และภูมิภาคเอเชีย
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บริษัทให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาบริการแพร่กระจายช่องรายการ
โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม โดยการน�ำเสนอบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพเพือ่ รองรับ
การออกอากาศรายการโทรทัศน์ที่มีความคมชัดสูงในระบบ High
Definition และ Ultra-High Definition และบริการเสริมต่าง ๆ เพือ่
ช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ นอกจากนี้ บริษัทมีแผนขยาย
บริการไปยังตลาดเกิดใหม่ทมี่ ศี กั ยภาพ โดยเฉพาะประเทศในภูมภิ าค
ลุม่ แม่นำ�้ โขงและเอเชียใต้ โดยเน้นการน�ำเสนอบริการส่งช่องรายการ
โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมถึงบ้านผูร้ บั โดยตรงทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมีความแรง
ของสัญญาณสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการใน
ภูมิภาคดังกล่าว ส�ำหรับภูมิภาคแอฟริกา บริษัทมีแผนกลยุทธ์ในการ
สร้างความแตกต่างจากคูแ่ ข่งขันโดยการมุง่ เน้นกลุม่ ประเทศเป้าหมาย
อย่างชัดเจน โดยบริษัทจะน�ำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมา
ประยุกต์ใช้ รวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อน�ำเสนอ
บริการแบบครบวงจรเพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยเน้น
น�ำเสนอบริการส่งช่องรายการโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม บริการเชือ่ มต่อ
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการเครือข่ายข้อมูลในระบบ VSAT
(Very Small Aperture Terminal) และบริการเชื่อมต่อเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต นอกเหนือจากนี้ บริษทั ยังร่วมมือกับพันธมิตรผูใ้ ห้บริการ
สถานีภาคพืน้ ดินในทวีปยุโรปเพือ่ ให้บริการแพร่กระจายช่องรายการ
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมจากทวีปยุโรปสู่ทวีปแอฟริกาอีกด้วย
(2) ภาวะอุตสาหกรรมบริการบรอดแบนด์ (Broadband)
และการรับส่งข้อมูล (Data)

จากรายงานของ Northern Sky Research: NSR (Global Satellite
Capacity Supply and Demand Study, 15th Edition) พบว่า
ความต้องการใช้บริการดาวเทียมบรอดแบนด์ค้างฟ้าหรือดาวเทียม
GEO High Throughput Satellite (GEO-HTS) ทั่วโลกมีแนวโน้ม
เติบโตขึ้นอย่างมากในอีก 10 ปีข้างหน้า ซึ่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
มีความต้องการใช้งานเป็นอันดับทีส่ องรองจากทวีปอเมริกาเหนือ และ
มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่สูงถึงประมาณร้อยละ 44
จากความต้องการใช้บริการบรอดแบนด์ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
ดังกล่าว การใช้งานอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียมของ
กลุม่ ผูใ้ ช้บริการรายย่อยมีสดั ส่วนการใช้งานสูงทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 63
รองลงมาเป็นการใช้ในกลุ่มภาคธุรกิจเพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายข้อมูล
ภายในและภายนอกคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ในขณะเดียวกัน
ในมุมอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี การใช้งานเชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบ
ดาวเทียมแบบเคลื่อนที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดที่ร้อยละ 50 ต่อปี
รองลงมาเป็นการใช้งานอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียมของ
กลุ่มผู้ใช้บริการรายย่อยที่ร้อยละ 46 ต่อปี

การแข่งขันของอุตสาหกรรมดาวเทียมบรอดแบนด์
ในปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมดาวเทียมบรอดแบนด์มีการแข่งขันสูงขึ้น
จากการเริ่มให้บริการของกลุ่มผู้ประกอบการดาวเทียมบรอดแบนด์
ค้างฟ้ารายใหญ่ที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลกและผู้ประกอบการ
ดาวเทียมบรอดแบนด์แห่งชาติของประเทศออสเตรเลีย (NBN Co
Limited) นอกจากนี้ ยังมีผใู้ ห้บริการดาวเทียมบรอดแบนด์ในวงโคจร
ระยะปานกลาง (Medium Earth Orbit) เช่น O3B ทีม่ คี วามแตกต่าง
ของบริการที่ให้ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการดาวเทียมบรอดแบนด์
รายใหญ่ดงั กล่าวมีกลุม่ ตลาดเป้าหมายหลักทีแ่ ตกต่างกัน อีกทัง้ ยังคง
ต้องใช้เวลาในการทดสอบการใช้งานทางเทคนิคและการขออนุญาต
ให้บริการในแต่ละประเทศ ในขณะที่ NBN Co Limited มีพื้นที่
ให้บริการเฉพาะในประเทศออสเตรเลีย ส่งผลให้ดาวเทียมไทยคม 4
(ไอพีสตาร์) ยังคงมีความได้เปรียบในการแข่งขันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกิ จากการเป็นผูป้ ระกอบการดาวเทียมบรอดแบนด์รายแรก และ
การมีใบอนุญาตให้บริการ (Landing Rights) ในกว่า 10 ประเทศ
ทั่วภูมิภาค
แผนกลยุทธ์บริการด้านบรอดแบนด์ในปี 2562
บริษทั ให้ความส�ำคัญในการเพิม่ ประสิทธิภาพของการใช้งานแบนด์วดิ ท์
บนแพลตฟอร์มไอพีสตาร์และแพลตฟอร์มของพันธมิตรทางธุรกิจ เพือ่
สร้างโอกาสในการเพิม่ ปริมาณการใช้งานแบนด์วดิ ท์ดาวเทียมไทยคม 4
โดยเฉพาะในประเทศไทย อินเดีย และจีน นอกจากนี้ บริษัทมีแผน
ขยายธุรกิจบรอดแบนด์ไปสูต่ ลาดกลุม่ ใหม่และธุรกิจปลายน�ำ้ ในประเทศ
ทีม่ ศี กั ยภาพและมีความได้เปรียบในการแข่งขัน ส�ำหรับแผนระยะยาว
บริษทั อยูร่ ะหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจร่วมกับพันธมิตร
ในการด�ำเนินโครงการดาวเทียมบรอดแบนด์ขนาดใหญ่ (Very High
Throughput Satellite) ที่มีโครงสร้างต้นทุนต่อหน่วยต�่ำเพื่อการให้
บริการด้านบรอดแบนด์ส�ำหรับอนาคต
ทางด้ า นของบริ ก ารใหม่ ที่ มี ค วามใกล้ เ คี ย งนั้ น เพื่ อ ตอบสนอง
พฤติกรรมของผู้บริโภค บริษัทยังคงให้บริการอย่างต่อเนื่องด้านการ
เชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบดาวเทียมแบบเคลื่อนที่โดยให้ความส�ำคัญ
ในการเชื่อมต่อบนผืนทะเล และสมาร์ตแพลตฟอร์ม Over The Top
(OTT) เพื่อให้บริการส่งรายการโทรทัศน์หรือวิดีโอผ่านโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตไปยังผู้ชมได้ทุกที่ทุกเวลา

1.2 บริ ก ารโครงข่ า ยกระจายเสี ย งหรื อ โทรทั ศ น์
ส�ำหรั บ กิ จ การที่ ไ ม่ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ ด�ำเนิ น การโดย
บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ�ำกัด (ทีซีบี)
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ของทีซีบีจะมี
ลักษณะคือ จะเป็นผู้รวบรวม (Multiplex) ข่าวสารสาธารณะ หรือ
รายการ หรือกลุ่มของข่าวสารสาธารณะ หรือกลุ่มของรายการ
(Multiplex) ที่ส่งมาจากผู้ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
รวมถึงการให้บริการเข้ารหัส (Encryption) ในกรณีที่ผู้ให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์มีความประสงค์ในการก�ำหนดเงื่อนไข
ในการรับสัญญาณ อาทิเช่น การเข้ารหัสแบบ Conditional Access
(CA) หรือการเข้ารหัสแบบ BISS Key ก่อนถ่ายทอดสัญญาณเสียง
หรือภาพทีใ่ ช้ในการส่งข่าวสารสาธารณะ หรือรายการจากสถานีไปยัง
เครื่องรับผ่านทางโครงข่ายการสื่อสารผ่านดาวเทียมที่ได้รับอนุญาต
นอกจากนี้ ทีซีบีได้เพิ่มเติมขอบเขตการให้บริการโครงข่ายกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ ส�ำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับ
สมาชิก เพือ่ ให้บริการระบบไอพีทวี ี โดยมีขอบเขตพืน้ ทีก่ ารให้บริการ
ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทย
ลักษณะรายได้
1. รายได้จากการบริการรวบรวมสัญญาณ (Multiplex)
2. รายได้จากการบริการก�ำหนดเงื่อนไขในการรับสัญญาณ อาทิ
เช่น การเข้ารหัสแบบ Conditional Access (CA) หรือการเข้า
รหัสแบบ BISS Key
3. รายได้จากบริการระบบไอพีทีวี (Transcoding & Streaming
service)
แผนงานการให้บริการในอนาคต
ทีซีบีได้วางแผนการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
โดยการเตรียมพร้อมทีจ่ ะให้บริการช่องรายการ ทัง้ ระบบความคมชัด
มาตรฐาน (SD) ระบบความคมชัดสูง (HD) และระบบความคมชัด
สูงมาก (UHD) ออกอากาศผ่านดาวเทียมและโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
เพิม่ เติมจากทีม่ อี ยูแ่ ล้วในปัจจุบนั แบบครบวงจร เพือ่ ให้ประชาชนทีม่ ี
ชุดรับสัญญาณดาวเทียม หรืออินเทอร์เน็ต สามารถรับชมช่องรายการ
ทั้ ง ในระบบความคมชั ด มาตรฐาน และระบบความคมชั ด สู ง ได้
ทั่วประเทศ รวมทั้งมีแผนงานที่จะให้บริการอื่น ๆ อาทิ การให้บริการ
ผ่านระบบดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ (Mobility) ทั้งทางบก ทางทะเล
และทางอากาศ เพื่อยกระดับคุณภาพของช่องสัญญาณโทรทัศน์
เพิม่ ช่องทางการรับช่องรายการ และสนับสนุนการเติบโตของช่องรายการ
ต่อไปในอนาคต
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สิทธิและข้อจ�ำกัดในการประกอบธุรกิจ

ลักษณะรายได้

ทีซบี ไี ด้รบั ใบอนุญาตจาก กสทช. เพือ่ ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ทไ่ี ม่ใช้คลืน่ ความถีร่ ะดับชาติ เป็นเวลา 15 ปี นับจากวันที่
4 มีนาคม 2556 สิ้นสุดวันที่ 3 มีนาคม 2571 ซึ่งในปัจจุบัน ทีซีบีได้
ขยายขอบเขตการให้บริการนอกเหนือจากการให้บริการต่อผู้รับ
ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การกระจายเสี ย ง หรื อ โทรทั ศ น์ ที่ ไ ม่ ใ ช้
คลื่นความถี่ระดับชาติ และผู้ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพื่อให้บริการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปผ่าน
ระบบดาวเทียมตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่
กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปแล้วนั้น ทีซีบีได้ขยาย
ขอบเขตการให้บริการเพิม่ เติมในการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ ส�ำหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก
เพื่อให้บริการโครงข่ายทางสายระบบไอพีทีวี

1)
2)

1.3 บริการโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้เช่าใช้และ
เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารโทรคมนาคม (Network Provider
and Service Provider) ด�ำเนินการโดยบริษัท ทีซี
บรอดคาสติ้ง จ�ำกัด (ทีซีบี)
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้เช่าใช้ และเพื่อให้บริการ
โทรคมนาคม (Network Provider and Service Provider) ซึ่ง
ประกอบด้วยประเภทของกิจการโทรคมนาคมและบริการ 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�ำนวนมาก
5) บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม ที่มีสถานีแม่ข่ายเป็นของ
ตนเอง
6) บริการขายส่งบริการในข้อ 1) - 5)
โดยผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่อสัญญาณข้อมูล ภาพ และเสียงผ่าน
โครงข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียมได้หลากหลายรูปแบบ โดยปราศจาก
ข้อจ�ำกัดทางภูมิศาสตร์ของผู้ใช้บริการ
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3)
4)
5)
6)

รายได้จากบริการรับ-ส่งสัญญาณเป็น Transmission Platform
รายได้จากบริการรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม (Satellite
Uplink/Downlink Service)
รายได้จากบริการรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม (Satellite
Uplink/Downlink Service) จากสถานีแม่ข่าย
รายได้จากบริการสื่อสารผ่านดาวเทียมที่ใช้จานสายอากาศ
ขนาดเล็ก (Public Very Small Aperture Terminal (VSAT)
Service) เพื่อให้บริการแก่บุคคลทั่วไปจ�ำนวนมาก
รายได้จากบริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม ที่มีสถานีแม่ข่าย
เป็นของตนเอง
รายได้จากบริการขายส่งบริการในข้อ 1) - 5)

แผนงานการให้บริการในอนาคต
ทีซบี ไี ด้วางแผนการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมเพือ่ ให้เช่าใช้ และ
เพื่อให้บริการโทรคมนาคม (Network Provider and Service
Provider) แก่ผู้ใช้บริการแบบครบวงจร (One stop shop) โดย
เตรียมพร้อมที่จะให้บริการแก่โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ผูใ้ ห้บริการโทรคมนาคม และบุคคลทัว่ ไปทัว่ ประเทศ รวมทัง้ มีแผนงาน
ที่ จ ะให้ บ ริ ก ารเชื่ อ มต่ อ ข้ อ มู ล ผ่ า นระบบดาวเที ย มแบบเคลื่ อ นที่
(Mobility) ทัง้ ทางบก ทางทะเล และทางอากาศ เพือ่ รองรับการใช้งาน
ของผู้ใช้บริการ และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่อไปในอนาคต
สิทธิและข้อจ�ำกัดในการประกอบธุรกิจ
ทีซีบีได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามจาก
กสทช. ในลักษณะให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้เช่าใช้ และ
เพื่อให้บริการโทรคมนาคม (Network Provider and Service
Provider) เพือ่ ให้บริการโทรคมนาคมประเภทต่าง ๆ เป็นเวลา 15 ปี
นับจากวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 สิ้นสุดวันที่ 9 พฤศจิกายน 2573

2. ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ
2.1 บริการสื่อและบริการที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการโดย
บริษท
ั ดีทว
ี ี เซอร์วส
ิ จ�ำกัด (ดีทว
ี )ี (บริษท
ั ได้จดทะเบียน
เปลี่ยนชื่อเป็นไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จ�ำกัด เมื่อ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561)
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
(1) การจ�ำหน่ายอุปกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทียมดีทว
ี ี

ลักษณะผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์ชุดรับสัญญาณดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วยจานดาวเทียมและ
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเคยู-แบนด์ เพื่อรับสัญญาณดาวเทียม
ไทยคม 5 และดาวเทียมไทยคม 6 เป็นจานดาวเทียมขนาดเล็กราคา
ไม่แพง สะดวกในการติดตั้ง โดยจ�ำหน่ายทั้งแบบครบชุด (Full Set)
และเฉพาะกล่อง (IRD Box) ผู้ซื้อสามารถรับชมรายการโทรทัศน์
ได้ชัดเจน โดยเน้นบริการที่ช่องฟรีทีวีทั่วไป โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
รวมทั้ ง ช่ อ งสาระบั น เทิ ง อื่ น ๆ บริ ษั ท จ� ำหน่ า ยผ่ า นร้ า นติ ด ตั้ ง
จานดาวเทียม ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ห้างสรรพสินค้าบางแห่ง ฯลฯ
ทั่วประเทศ ซึ่งอาจจะขายเฉพาะอุปกรณ์ หรือรวมค่าติดตั้งด้วยก็ได้

ลักษณะรายได้
1. รายได้จากการขายอุปกรณ์ดที วี คี รัง้ แรกแบบครบชุด (Full Set)
และเฉพาะกล่อง (IRD Box)
2. รายได้จากการขายอุปกรณ์ดีทีวี (Accessories) เช่น Remote
Control, LNB ฯลฯ
แผนงานการให้บริการในอนาคต
เน้นการให้บริการหลังการขายเพื่อให้ลูกค้าสามารถรับชมรายการ
น่าสนใจและโดดเด่น เช่น ข่าว สารคดี ภาพยนตร์ การ์ตูน เพลง และ
ช่องการศึกษา ได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ดีทีวียังให้ความส�ำคัญกับ
การอบรมเทคนิคให้ช่างติดตั้งทั่วประเทศ เพื่อเป็นช่องทางขายอีก
ทางหนึ่งด้วย
(2) บริการให้ค�ำปรึกษาและติดตั้งระบบส�ำหรับเครือข่าย
บรอดแบนด์แบบครบวงจร และเครือข่ายทีวีภายในอาคาร
(System Integration)

ลักษณะการให้บริการ
เป็นการออกแบบและติดตัง้ ระบบฯ ตามความต้องการของลูกค้า เน้น
บริการที่ใช้สื่อดาวเทียมและสื่ออินเทอร์เน็ตอื่น ๆ เช่น
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1.
2.

การให้บริการ Platform เช่น IPTV บริการ VDO Conference,
Data Transfer, Multimedia Online ฯลฯ
System Integration ให้บริการ Network และ Software

(3)		 บริการแพลตฟอร์ม

2.1 บริการส�ำหรับเครือข่ายบรอดแบนด์
เพือ่ ตอบสนองลูกค้าในการเชือ่ มต่อเครือข่ายส่งผ่านข้อมูล
หลากหลายเนือ้ หาในรูปแบบต่าง ๆ การอบรมตามทีล่ กู ค้า
ต้องการทั้งแบบ ONE WAY และ TWO WAY

บริการจ�ำหน่ายและให้เช่าแพลตฟอร์ม หรือให้บริการท�ำกิจกรรม
ทางการตลาดเพื่อสนับสนุนการขาย หรือระบบที่ทางดีทีวีได้พัฒนา
ขึน้ เช่น IPTV Channel ซึง่ เป็นช่องโทรทัศน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
หรือ Multimedia Streaming Platform ซึง่ ใช้ในการถ่ายทอดเนือ้ หา
อื่น ๆ ที่เป็น Video หรือ Audio ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น
การถ่ายทอดสถานีวิทยุ โทรทัศน์ ผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งแพลตฟอร์ม
และแอปพลิเคชันที่ได้พัฒนาขึ้นนี้มีความเหมาะสมอย่างมากกับ
การใช้งานร่วมกับบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต รวมทั้งการพัฒนาบริการ
ตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า

กลุม่ ลูกค้า - องค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานทัง้ ของภาครัฐบาล
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ
หรือสถาบันธุรกิจขายตรง หรือกลุม่ สหกรณ์ทมี่ กี ารจัดการ
ประชุม อบรม หรือสัมมนาภายในองค์กรอยู่เป็นประจ�ำ
ตลอดจนภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว
โรงแรม ส�ำนักข่าว สถานีโทรทัศน์ หรือผูผ้ ลิตรายการใหญ่
เป็นต้น
2.2 บริการส�ำหรับเครือข่ายทีวีภายใน
เพือ่ ตอบสนองลูกค้าในการติดตัง้ ระบบเครือข่ายทีวภี ายใน
ส�ำหรับสถานพักอาศัยในอาคาร ทั้งแบบรับชมฟรีโดย
ไม่เสียค่าใช้จา่ ย และแบบรับชมโดยเสียค่าบริการรายเดือน
กลุ่มลูกค้า - องค์กรธุรกิจประเภทอาคารต่าง ๆ โรงแรม
อพาร์ทเม้นท์ และคอนโดมิเนียม ที่ต้องการติดตั้งระบบ
เครือข่ายทีวีภายในเพื่อน�ำไปให้บริการแก่ลูกค้าภายใน
อาคารของตนเอง
ลักษณะรายได้
บริการส�ำหรับเครือข่ายบรอดแบนด์
1. 		 ลักษณะรายได้ของบริการเป็นการเรียกเก็บจากค่าทีมบริการ
ส่งข้อมูลและบริการถ่ายทอด
2. 		 รายได้จากการขายอุปกรณ์ชุดรับสัญญาณ
3. 		 ค่าช่องสัญญาณถ่ายทอดต่อครั้ง หรือรายเดือน
4. 		 ค่าซอฟต์แวร์ต่อครั้ง หรือรายเดือน
5. 		 ค่าด�ำเนินการติดตั้งระบบ
บริการส�ำหรับเครือข่ายทีวีภายใน
1. 		 ลักษณะรายได้ของบริการมีทั้งแบบครั้งเดียวหรือเป็น
รายเดือน
2. 		 รายได้จากการขายอุปกรณ์ชุดรับสัญญาณในกรณีแบบ
ขายขาด
3. 		 ค่าเช่าอุปกรณ์และช่องรายการในกรณีทเี่ ป็นแบบรายเดือน
4. 		 ค่าอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายเพื่อควบคุมสิทธิในการรับชม
ในกรณีเป็นการขายแบบรายเดือน
5. 		 ค่าด�ำเนินการติดตั้งระบบ
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ลักษณะการให้บริการ

ลักษณะรายได้
1.
2.
3.

4.

รายได้จากการช�ำระแบบต่อครัง้ จากการซือ้ ระบบ Platform
IPTV Channel, Video Streaming หรือซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ
รายได้แบบรายเดือน เป็นรายได้จากค่าบริการให้เช่าใช้ระบบ
แพลตฟอร์ม แบบรายเดือนต่อเนื่อง
รายได้จากการขายอุปกรณ์และการติดตั้งระบบทีวีรวมภายใน
อาคาร (MDU Solution) / Digital TV Head End โดยรับ
สัญญาณจากดาวเทียมโดยตรง เพื่อรองรับการรับชมช่อง
รายการต่าง ๆ
รายได้จากการว่าจ้างท�ำกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสนับสนุน
การขาย เช่น LOOX TV Application

การตลาดและการแข่งขัน
(1) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

การจ�ำหน่ายอุปกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทียมดีทีวี
ปัจจุบนั ในตลาดมีอปุ กรณ์รบั สัญญาณโทรทัศน์หลากหลาย
รูปแบบ เช่น จานรับสัญญาณผ่านดาวเทียม เคเบิลท้องถิ่น
และเสาอากาศแบบดิจทิ ลั ทีวี จึงมีการแข่งขันทีส่ งู โดยเฉพาะ
ทางด้านราคา ช่องรายการ รวมทั้ง มีจานรับสัญญาณ
ดาวเที ย มรุ ่ น ใหม่ ๆ และกล่ อ งรั บ สั ญ ญาณที วี ดิ จิ ทั ล
ออกมาแข่งขัน ในราคาที่ถูกลงมาก หรือคู่แข่งโดยอ้อม
อย่างเช่น กล่อง AIS PLAYBOX - AIS Fibre แต่ผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวรองรับสัญญาณจากอินเทอร์เน็ต และผ่าน Routers

บริการให้ค�ำปรึกษาและติดตั้งระบบส�ำหรับเครือข่าย
บรอดแบนด์แบบครบวงจร (System Integration)
บริการส�ำหรับเครือข่ายบรอดแบนด์นนั้ เป็นบริการทีม่ ผี ใู้ ห้
บริการหลายราย ซึ่งแต่ละรายจะมีความช�ำนาญในเทคนิค
เฉพาะด้าน ส�ำหรับดีทีวีจะเน้นเทคโนโลยีในการส่งไฟล์
ขนาดใหญ่ในรูปแบบของ IP File Transfer เป็นหลัก
โดยเฉพาะแบบบรอดแบนด์ผ่านเครือข่ายดาวเทียม หรือ
ผ่านบริการไอพีสตาร์ โดยจะเน้นไปทีก่ ารให้บริการส่งข้อมูล
เพื่อการศึกษาอบรมภายในองค์กรบริการส�ำหรับเครือข่าย
ทีวีภายในนั้น เป็นบริการที่มีคู่แข่งขันในตลาดทั้งแบบ
ให้บริการช่องทีวีผ่านดาวเทียมเช่นเดียวกับดีทีวี และแบบ
ทีใ่ ห้บริการผ่านทางเครือข่ายเคเบิลทีวี โดยดีทวี จี ะเน้นเจาะ
กลุ่มอาคารสร้างใหม่ โดยเฉพาะอาคารคอนโดมิเนียมที่
เกิดขึน้ จ�ำนวนมาก ดีทวี จี ะเน้นจุดแข็งด้วยการน�ำเสนอและ
ติดตัง้ เครือข่ายทีวภี ายในอาคารของลูกค้าด้วยกล่อง HDTV
Box ทีใ่ ห้คณ
ุ ภาพในการรับชมรายการทีวที คี่ มชัดกว่ากล่อง
ดาวเทียมปกติ นอกจากนี้ ดีทวี ไี ด้มกี ารเจาะกลุม่ ผูใ้ ห้บริการ
เคเบิล ท้องถิน่ เพือ่ ขายชุดอุปกรณ์ DTV-IP GATEWAY Box
เพื่อใช้งานในการเปลี่ยนโครงข่ายเคเบิลทีวีเดิมจากระบบ
อนาล็อก เป็นแบบระบบดิจิทัล
บริการแพลตฟอร์ม
บริษัทยังคงให้บริการกับลูกค้ากลุ่มเดิมสร้างรายได้จาก
อุปกรณ์เดิมที่มีอยู่โดยไม่ได้มีการขยายฐานลูกค้าออกไป
มากนัก เนื่องจากการให้บริการแพลตฟอร์มนี้เป็นบริการ
ที่แพร่หลายและลงทุนไม่สูงลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการ
เลือกลงทุนเอง หรือท�ำเองได้
บริษัท ยังได้ให้บริการในการท�ำกิจกรรมทางการตลาด
เพื่อสนับสนุนการขายให้กับบริการหรือแพลตฟอร์มหรือ
แอปพลิเคชันของลูกค้าอีกด้วย
(2) การตลาดและการขาย

การตลาดและการขายแบ่งตามประเภทการให้บริการออกเป็น 2 กลุม่
บริการ คือ
1.

กลุม่ ทีท่ ำ� การขายตรง (Direct Sales) - คือ กลุม่ บริการ System
Integration ซึ่งเน้นไปที่การติดต่อโดยตรงเพื่ออธิบายสินค้า
รับทราบความต้องการของลูกค้า การสาธิตสินค้า หรือการออกแบบ
การวางระบบเครือข่ายทีวีภายในอาคาร อาทิเช่น โรงแรม
คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ ซึง่ กลุม่ ลูกค้ามักจะเป็นองค์กร โดย
ลูกค้ากลุ่มนี้จะไม่ค่อยมีการใช้สื่อโฆษณาแบบ Mass Media
มากนัก จะมุ่งเน้นการจัดสัมมนาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง
ผลิตภัณฑ์ และโซลูชันส์

2.

กลุ่มที่ท�ำการขายผ่านตัวแทนจ�ำหน่าย - คือ กลุ่มที่กระจาย
สินค้าแบบชุดอุปกรณ์ผา่ นตัวแทนจ�ำหน่ายเป็นหลัก เป็นบริการ
ที่ดีทีวีจะท�ำการตลาดโดยมีสื่อสนับสนุนการขาย ณ พื้นที่
เป็นหลัก และการจัดสัมมนาอบรมกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม
คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ และผู้ประกอบการเคเบิลทีวี
เป็นต้น พร้อมน�ำเสนอสินค้าหรือรายการส่งเสริมการขาย
ใหม่ ๆ โดยผ่านช่องทางการตลาดโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้ง
นอกจากนั้น จะมีสื่อ Mass Media เสริมเป็นครั้งคราว รวมทั้ง
จะมีระบบ Incentive ส�ำหรับรายที่มียอดสั่งซื้อสูง แต่ทั้งนี้
ณ ปัจจุบันจะมุ่งเน้นท�ำการขายและการตลาดผ่านงานระบบ
โซลูชนั ส์รองรับธุรกิจโรงแรม คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ และ
บริการ System Integration ในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น

ลักษณะลูกค้าและความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัท
การจ�ำหน่ายอุปกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทียมดีทวี ี - กลุม่ ลูกค้า
คื อ ตั ว แทนจ� ำ หน่ า ยจานรั บ สั ญ ญาณดาวเที ย ม หรื อ ร้ า น
จ�ำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้งช่องทาง Modern Trade กับ
กลุ่มผู้ใช้บริการที่เป็น End User หรืออาคาร องค์กรต่าง ๆ อยู่
ทั่ ว ประเทศ ความสั ม พั น ธ์ จ ะเป็ น ในรู ป ของการให้ บ ริ ก าร
การสนับสนุนด้านการตลาด การดูแลให้ค�ำแนะน�ำทางเทคนิค
และ Logistic รวมทั้งการบริการเปลี่ยนหรือซ่อมอุปกรณ์ที่มี
ปัญหาหลังจากลูกค้าได้ซื้อสินค้าหรือบริการไปแล้ว
บริการ System Integration และ Platform - กลุ่มลูกค้า
ได้แก่ องค์กรหรือหน่วยงาน ทั้งของภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ
และเอกชนที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ หรือสถาบัน ธุรกิจ
ขายตรง ทีม่ กี ารจัดการประชุมอบรม หรือสัมมนาภายในองค์กร
อยู่เป็นประจ�ำ ตลอดจนภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการ
ท่องเที่ยวหรือโรงแรม เป็นต้น รวมถึงกลุ่มลูกค้านิติบุคคลตาม
อาคาร อาทิเช่น คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ และโรงแรม ที่มี
ความต้องการการติดตั้งพร้อมวางระบบทีวีภายในอาคาร ทั้งที่
เป็นแบบผ่านทีวีดาวเทียมหรือไอพีทีวี โดยวางแผนการตลาด
มุ่งเน้นเรื่องบริการ System Integrated (SI) เพื่อตอบโจทย์
กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ เพื่อ
บริหารจัดการต้นทุนทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุด และสร้างประสิทธิผล
อย่างคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า (SI)
เป็นลักษณะแบบผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการ เน้นการขายน�ำ
เสนอตรงในลักษณะขายระบบแบบงานโครงการ และบริการ
เสริมอื่น ๆ โดยมีสัญญาเป็นรายปี
สิทธิและข้อจ�ำกัดในการประกอบธุรกิจ
สิ ท ธิ ใ ห้ ด� ำ เนิ น การเป็ น ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต ส� ำ หรั บ
ใบอนุญาตประเภทการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง บริษทั ฯ ได้รบั ใบอนุญาตจาก กสทช. เพือ่ ให้บริการอินเทอร์เน็ต
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แบบที่หนึ่ง เป็นเวลา 5 ปีนับจากวันที่ 18 ตุลาคม 2552
สิ้นสุดวันที่ 18 ตุลาคม 2557 โดยบริษัทฯ ได้มีการยื่นต่อ
ใบอนุญาตประเภทการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง เพื่อ
ความต่อเนื่องในการให้บริการซึ่งการต่อใบอนุญาตแต่ละครั้ง
จะมีอายุของใบอนุญาตคราวละ 5 ปี โดยได้รับอนุญาตต่อไป
อีก 5 ปี นับแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2557 สิ้นสุดวันที่ 17 ตุลาคม
2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และหากผู้ได้รับอนุญาตมิได้กระท�ำ
การทีข่ ดั ต่อเงือ่ นไขในใบอนุญาตโดยผิดในลักษณะทีส่ ำ� คัญหรือ
ร้ายแรง กสทช. จะต่อใบอนุญาตให้ทันที

ได้ครบทุกช่อง รวมทั้งช่องสาระและบันเทิงอื่น ๆ ที่มีเฉพาะบน
แพลตฟอร์มผ่านดาวเทียม ซีดีเอ็นจ�ำหน่ายชุดอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียมผ่านตัวแทนซึง่ มีชอ่ งทางกระจายสินค้าครอบคลุมทุกจังหวัด
ทั่วประเทศกัมพูชา ตามร้านที่ให้บริการติดตั้งจานดาวเทียม ร้านขาย
เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงห้างสรรพสินค้า

สิทธิให้ด�ำเนินการให้บริการทางด้านทีวีดาวเทียม ส�ำหรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพือ่ ให้
บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ - บริษัทฯ ได้รับ
ใบอนุญาตจาก กสทช. เพือ่ ให้บริการโครงข่ายการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ระดับชาติ เป็นเวลา 15 ปี
นับจากวันที่ 21 มกราคม 2556 สิน้ สุดวันที่ 20 มกราคม 2571

2.

สิทธิให้ด�ำเนินการให้บริการทางด้านทีวีดาวเทียม ส�ำหรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพือ่ ให้
บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช่องรายการ - ดีทีวีได้รับ
ใบอนุญาตจาก กสทช. เพือ่ ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
ช่องรายการ D-Channel เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่ 28
มกราคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 27 มกราคม 2564
2.2 การจ�ำหน่ายชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม
ในประเทศกัมพูชาและบริการที่เกี่ยวเนื่อง ด�ำเนินการ
โดย บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด (ซีดีเอ็น)

ลักษณะรายได้
1.

รายได้จากการจ�ำหน่ายชุดอุปกรณ์รบั สัญญาณดาวเทียมซีดเี อ็น
แบบครบชุด (Full Set) และแบบเฉพาะกล่อง (IRD Box)
รายได้จากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์เสริมหรืออะไหล่ซีดีเอ็น เช่น
Remote Control, LNB ฯลฯ

(2) บริการให้เช่าช่องสัญญาณเพือ
่ แพร่ภาพโทรทัศน์และ
วิทยุผ่านดาวเทียมในประเทศกัมพูชา

ลักษณะการให้บริการ
บริการให้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ส�ำหรับการแพร่ภาพโทรทัศน์
หรือวิทยุผ่านดาวเทียมไทยคม โดยให้บริการกับผู้ประกอบการ
โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมในประเทศกัมพูชา เพือ่ รับชมสัญญาณภาพทัง้
ระบบภาพมาตรฐาน Standard-Definition (SD) และระบบภาพ
ความคมชัดสูง High-Definition (HD)
ลักษณะรายได้
1.

รายได้จากการช�ำระค่าบริการแบบครั้งต่อครั้ง จากการเช่าซื้อ
ช่องสัญญาณดาวเทียมเพื่อออกอากาศเป็นรายครั้ง อาทิเช่น
การถ่ายทอดสดรายการต่าง ๆ
รายได้แบบรายเดือน เป็นรายได้จากค่าบริการตามสัญญาให้
เช่าใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมแบบรายเดือนต่อเนื่อง ท�ำสัญญา
ระยะยาวเป็นรายปี

ซีดีเอ็น ประกอบธุรกิจจัดจ�ำหน่ายชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม
และให้บริการแพลทฟอร์มโทรทัศน์และเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมแก่
ลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในประเทศกัมพูชา

2.

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

แผนงานการให้บริการในอนาคต

(1) การจ�ำหน่ายชุดอุปกรณ์รับช่องรายการโทรทัศน์และ
วิทยุผ่านสัญญาณดาวเทียม

ซีดเี อ็น ยังคงเน้นการจ�ำหน่ายชุดอุปกรณ์รบั สัญญาณดาวเทียมซึง่ ช่วย
ให้ผชู้ มสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้อย่างชัดเจนทุกช่องรายการ
โดยมีกลุม่ เป้าหมาย ทัง้ ลูกค้าในกลุม่ เมืองและชนบท ซึง่ ซีดเี อ็นได้เพิม่
ช่องรายการที่น่าสนใจและมีความโดดเด่นมากขึ้น เช่น ข่าว สารคดี
ภาพยนตร์ การ์ตูน เพลง และรายการอื่น ๆ อีกหลายรายการ ซีดีเอ็น
เป็นผู้ให้บริการรายแรกในประเทศกัมพูชาที่ออกอากาศระบบภาพ
ความคมชัดสูง (HD) ตัง้ แต่ปี 2556 โดยปัจจุบนั ด�ำเนินการออกอากาศ
บนดาวเทียมไทยคม 8 เพือ่ การรับชมทีค่ รอบคลุมทัว่ ทัง้ ประเทศ และ
สามารถรับชมได้ในทั้งในประเทศไทย ลาว และเวียดนาม เพิ่มขึ้น
เพื่อตอบรับกับนโยบาย AEC ท�ำให้สามารถขยายการท�ำธุรกิจไปใน
ประเทศดังกล่าวได้เพิ่มขึ้น

ลักษณะผลิตภัณฑ์
ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วยจานดาวเทียมและ
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเคยู แบนด์ เพื่อรับสัญญาณดาวเทียม
ไทยคม 8 เคยู-แบนด์ โดยจ�ำหน่ายทั้งแบบครบชุด (Full Set) และ
เฉพาะกล่อง (IRD Box) การรับชมโทรทัศน์ผ่านจานรับสัญญาณ
ดาวเทียมจะท�ำให้สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ของประเทศกัมพูชา
ได้ชัดเจน โดยสามารถรับชมช่องรายการฟรีทีวีของประเทศกัมพูชา
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และในปี 2562 ท่ามกลางสถานการณ์ที่มีการแข่งขันสูง ซีดีเอ็นจึง
เตรียมพร้อมที่จะร่วมด�ำเนินธุรกิจกับผู้ให้บริการทีวี และเคเบิ้ลทีวี
ท้องถิน่ ในประเทศกัมพูชาเพือ่ ผลิตช่องรายการพิเศษทีส่ ามารถรับชม
ได้จากชุดรับสัญญาณดาวเทียมของซีดเี อ็นเท่านัน้ เพือ่ เป็นการยกระดับ
แฟลตฟอร์มโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมให้มคี วามทันสมัยและน่าสนใจกว่า
คู่แข่ง นอกจากนี้ ซีดีเอ็นยังสนใจที่จะร่วมมือกับผู้ให้บริการวัดเรทติ้ง
การรับชมทีวี เพื่อแสดงข้อมูลและวิเคราะห์พฤติกรรมของการรับชม
ทีวี รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นผู้ให้บริการ การรับชมทีวี
บนตึกสูง
การตลาดและการแข่งขัน
(1) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

การจ�ำหน่ายอุปกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทียม - ปัจจุบนั
ในตลาดมีอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์หลากหลายรูปแบบ
เช่ น จานรั บ สั ญ ญาณผ่ า นดาวเที ย มเคเบิ ล ท้ อ งถิ่ น และ
เสาอากาศ ทั้งแบบอนาล็อกและดิจิตอล ท�ำให้ตลาดมี
การแข่งขันที่ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะการแข่งขันทางด้าน
ราคาและช่องรายการ ท�ำให้ซีดีเอ็นต้องปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา
ซีดีเอ็นได้ท�ำการเจรจาต่อรองกับผู้ผลิตกล่องรับสัญญาณ
ดาวเทียมเพือ่ ผลิตกล่องรับสัญญาณรุน่ ใหม่ทมี่ ตี น้ ทุนต�ำ่ กว่า
เดิมและตรงตามความต้องการของตลาดมากขึน้ แต่ยงั คงไว้
ซึ่งคุณภาพ และเนื่องจากต้นทุนที่ต�่ำลงนี้เองท�ำให้ซีดีเอ็น
สามารถปรับลดราคาขายให้แก่ตวั แทนจ�ำหน่ายเพือ่ กระตุน้
ยอดขายและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัท
บริการให้เช่าช่องสัญญาณ - ปัจจุบนั ซีดเี อ็นได้ทำ� การออก
อากาศในระบบ DVB-S2 MPEG 4 ท�ำให้สามารถรองรับ
การจ�ำนวนช่องโทรทัศน์ ทีม่ กี ารเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึง
เพือ่ รองรับความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ ของการใช้งานช่องสัญญาณ
ที่ออกอากาศแบบความคมชัดสูง (HD) ซึ่งเป็นจุดขายหลัก
ของซีดเี อ็น โดยยังไม่มผี ใู้ ห้บริการรายอืน่ สามารถให้บริการได้
(2) การตลาดและการขาย

การตลาดและการขายแบ่งตามประเภทการให้บริการออกเป็น 2 กลุม่
บริการ คือ
กลุม่ จ�ำหน่ายชุดอุปกรณ์รบั สัญญาณดาวเทียม - ซีดเี อ็นยังคง
ท�ำการจ�ำหน่ายผ่านตัวแทนจ�ำหน่ายหลักเพื่อกระจายสินค้า
ผ่านช่องทางจัดจ�ำหน่ายไปยังร้านค้าในแต่ละจังหวัด โดยแต่ละ
พื้นที่มีทีมติดตั้งและสนับสนุน ซึ่งซีดีเอ็นจะช่วยตัวแทนในการ
ท� ำ การตลาดและโปรโมชั่ น ควบคู ่ กั น ไป โดยในปี 2561

มีตัวแทนจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 28 ร้านค้าทั่วประเทศ
รองรับการขยายตัวของยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น
กลุม่ บริการให้เช่าช่องสัญญาณ - ซีดเี อ็นเน้นการเข้าไปติดต่อ
กับผู้ให้บริการโทรทัศน์โดยตรง ทั้งในส่วนของสถานีโทรทัศน์
ผูใ้ ห้บริการเคเบิล้ ท้องถิน่ รวมถึงผูผ้ ลิตสือ่ รายใหม่ทตี่ อ้ งการท�ำ
รายการเพือ่ ออกอากาศบนแพลทฟอร์มโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
ในประเทศกัมพูชา
ลักษณะลูกค้าและความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับซีดีเอ็น
การจ�ำหน่ายอุปกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทียม - กลุ่มลูกค้า
ได้แก่ ตัวแทนจ�ำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือจานดาวเทียม ห้าง
สรรพสินค้า รวมถึงกลุ่มผู้ใช้บริการที่เป็น End User
การให้บริการให้เช่าช่องสัญญาณ - กลุม่ ลูกค้า คือ ผูป้ ระกอบการ
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในประเทศกัมพูชา
3. ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ
บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ มหาชน (แอลทีซี)
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
(1) ลักษณะบริการ

แอลที ซี ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ใ นการบริ ก ารด้ า นโทรคมนาคมในประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพือ่ ด�ำเนินกิจการ
โทรคมนาคม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ (Digital Phone Service (GSM 900/1800/
WCDMA 2100, LTE 1800, 2300 และ 2600 MHz))
โทรศัพท์โครงข่ายพื้นฐาน (Public Switched Telephone
Network (PSTN))
บริการโทรศัพท์พื้นฐานไร้สายระบบ (Fixed Wireless Local
Loop - GSM)
บริการอินเทอร์เน็ต (Fixed Broadband internet:- บริการ
สายวงจรเช่าอินเทอร์เน็ตและดาต้า (Leased Line service)
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ, IP Transit, Internet
ADSL, Internet Fibre To The Home (FTTH) และ Mobile
Broadband (Internet SIM card, MBB ในบริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ทั้งแบบรายเดือนและแบบเติมเงิน)
บริการโทรข้ามแดนอัตโนมัติ (International Roaming Service)
บริการเสริม (Value-added service) ส�ำหรับโทรศัพท์
เคลื่อนที่
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(2) ลักษณะรายได้ของแอลทีซีสามารถจ�ำแนกได้ ดังนี้

ค่าบริการโทรศัพท์ภายในประเทศและต่างประเทศ
ค่าเช่าบริการเลขหมายต่อเดือน
ค่าขายเครือ่ งรับโทรศัพท์พนื้ ฐานไร้สายระบบ (Fixed Wireless
Local Loop - GSM) และซิมการ์ด
ค่าบริการรายเดือนอินเทอร์เน็ต ค่าบริการสายวงจรเช่า
ค่ า บริ ก ารโทรข้ า มแดนอั ต โนมั ติ (IR) และค่ า ส่ ว นแบ่ ง
โทรคมนาคมระหว่างประเทศและภายในประเทศ (IC)
ค่าบริการส�ำหรับบริการเสริม (Value-added service)
การตลาดและการแข่งขัน
(1) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ปัจจุบัน สปป.ลาว มีผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน 3 รายคือ แอลทีซี,
ETL และ UNITEL และมีผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4 รายคือ
แอลทีซี, ETL, BEELINE และ UNITEL โดยแอลทีซีมีส่วนแบ่งการ
ตลาดเป็นอันดับ 1, UNITEL เป็นอันดับ 2, ETL เป็นอันดับ 3 และ
BEELINE เป็นอันดับที่ 4 โดยที่ ETL ซึ่งเดิมเป็นหน่วยงานของรัฐบาล
ถือหุ้นร้อยละ 100 แต่ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 ได้มีการประกาศ
ร่วมทุนกับกลุม่ บริษทั จากประเทศจีน (Jiafu Holdings Limited) โดย
ผู้ถือหุ้นรายใหม่ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 และรัฐบาล สปป.ลาว
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ส่วน UNITEL เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง
รัฐบาลกับบริษทั จากประเทศเวียดนาม (Viettel) และ BEELINE เป็น
บริ ษั ท เอกชน ซึ่ ง ผู ้ ถื อ หุ ้ น เป็ น กลุ ่ ม บริ ษั ท จากประเทศรั ส เซี ย
(VIMPELCOM) ในเดือนมกราคม 2562 บริษทั ลาว เทเลคอมมิวนิเคชัน่
มหาชน ได้เข้าท�ำสัญญาซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท วิมเปิลคอม จ�ำกัด
ส�ำหรับบริการอินเทอร์เน็ตมีผู้ให้บริการหลักอยู่ด้วยกัน 6 ราย ได้แก่
แอลทีซ,ี ETL, Planet Online, UNITEL, BEELINE และ Sky Telecom
ซื่งแอลทีซีมีส่วนแบ่งตลาดมากกว่าร้อยละ 50
ระบบโทรคมนาคมใน สปป.ลาว ได้มีการพัฒนาอย่างมากในช่วงปี
ที่ผ่านมา ซึ่งเทคโนโลยีที่ได้น�ำเข้ามาใช้เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยตาม
แนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านโทรคมนาคมของตลาดโลก
แอลทีซีได้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 3G และ 4G เป็น
รายแรกของประเทศลาว และมีเครือข่ายครอบคลุมพืน้ ทีใ่ นทุกจังหวัด
และได้มีการปรับปรุงการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 4G
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตบนระบบ
มือถือ (Mobile Broadband) ได้มกี ารเติบโตอย่างต่อเนือ่ งในปี 2561
ทางแอลทีซีได้มีการปรับปรุงระบบ data core network และได้มี
การขยายการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 4G รวมถึงระบบ
4.5G ในเมืองหลักและเมืองเศรษฐกิจ โดยในปี 2561 มีสถานีรับส่ง
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ทั้งหมด 2,492 สถานี และบริการ 4G
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ทั้งหมด 2,336 สถานี แอลทีซีมีผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ
รายเดือนและแบบเติมเงินทั้งหมดจ�ำนวน 1,540,683 ราย (ที่มา:
ข้อมูลจากแอลทีซี ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 คาดคะเน)
ในขณะเดียวกันบริการโทรศัพท์พนื้ ฐานไร้สายระบบ (Fixed Wireless
Local Loop - GSM) ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาเพื่อให้ใช้งานบน
เครือข่ายเดียวกับระบบโทรศัพท์เคลือ่ นที่ แต่ได้มกี ารแยกและจัดสรร
prefix number และ numbering plan ที่แตกต่างกัน และมีการ
จ�ำกัดพืน้ ทีก่ ารให้บริการตาม numbering plan ของแต่ละจังหวัดให้
สามารถใช้ได้ในเฉพาะพื้นที่ให้บริการของจังหวัดนั้น ๆ โดยการ
ก�ำหนดควบคุมของกระทรวงไปรษณีย์ โทรคมนาคม และการสื่อสาร
ประกอบกับมีอตั ราค่าบริการการโทรต่อนาทีทตี่ ำ�่ กว่าบริการโทรศัพท์
เคลื่ อ นที่ ทั้ ง ระบบแบบรายเดื อ นและแบบเติ ม เงิ น พร้ อ มกั น นั้ น
เครื่องโทรศัพท์ที่น�ำเข้ามาท�ำตลาดของผู้ให้บริการมีราคาที่ไม่แพง
สมเหตุ ส มผล จึ ง ท� ำ ให้ ลู ก ค้ า ที่ ต ้ อ งการใช้ บ ริ ก ารเฉพาะการโทร
เพียงอย่างเดียว จะนิยมในการใช้บริการนี้มากกว่าบริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าในเขตต่างจังหวัด แต่ด้วยแนวโน้ม
การใช้บริการโทรในทั่วทุกภูมิภาคลดลงอย่างต่อเนื่องโดยการใช้
บริการการโทรผ่านทางแอปพลิเคชันทดแทน ท�ำให้จ�ำนวนลูกค้า
ในส่วนบริการนี้ลดลง ณ สิ้นปี 2561 มี จ�ำนวน 350,002 ราย (ที่มา:
ข้อมูลจากแอลทีซี ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 คาดคะเน)
ส่วนบริการอินเทอร์เน็ต Mobile broadband - Internet SIM Card
ซึง่ ให้บริการเฉพาะดาต้าเท่านัน้ ได้เป็นทีน่ ยิ มจากลูกค้าอย่างมาก ในปี
2561 มีตวั เลขจ�ำนวนลูกค้าและรายได้เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญ โดยมี
จ�ำนวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตซิมการ์ดทั้งหมดประมาณ 1,181,970
ราย
โดยรวมแล้วการให้บริการแบบไร้สาย (Wireless Services) ซึ่ง
ประกอบไปด้วยบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Digital Phone Service )
บริการโทรศัพท์พื้นฐานไร้สายระบบ (Fixed Wireless Local
Loop - GSM)
การบริการอินเทอร์เน็ต Mobile Broadband - Internet
SIM Card
เฉพาะแอลทีซีจะมีจ�ำนวนผู้ใช้บริการทั้งหมดประมาณ 3,043,601
(ทีม่ า: ข้อมูลจากภายในแอลทีซี ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2561 คาดคะเน)
กระทรวงไปรษณีย์ โทรคมนาคม และการสื่อสารของ สปป.ลาว
ยังคงควบคุมราคาการให้บริการทางด้านโทรคมนาคมและไม่อนุญาต
ให้ ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารทุ ก รายท� ำ แผนส่ ง เสริ ม การขายแบบลดราคาและ
ให้มลู ค่าในการโทรฟรี แต่มกี ารยืดหยุน่ ในการท�ำแผนส่งเสริมการขาย
โดยก�ำหนดให้ลดราคาค่าบริการไม่ตำ�่ กว่าครึง่ หนึง่ ของราคามาตรฐาน
และสามารถท�ำได้ไม่เกินครั้งละ 7 วัน สะสมไม่เกิน 90 วันต่อปี และ

ก�ำหนดให้ผใู้ ช้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีแ่ บบเติมเงินของทุกผูใ้ ห้บริการ
ทุกรายต้องมีการลงทะเบียนจึงสามารถที่จะใช้บริการได้ และทาง
รัฐบาลให้ความส�ำคัญในการแข่งขันทางด้านคุณภาพของการบริการ
เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้บริโภค
ในช่วงปี 2561 สภาวะแวดล้อมในการแข่งขันทางธุรกิจเพิม่ สูงขึน้ ส่วน
การเติบโตของเศรษฐกิจใน สปป.ลาวมีการเติบโตน้อยกว่าทีค่ าดคะเน
เอาไว้ พร้อมทั้งมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
พายุและเขื่อนแตก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ ประกอบกับ
ช่วงผลกระทบจากฝนที่ตกหนักในช่วงฤดูฝน เป็นสาเหตุให้เกิด
ภัยพิบัติน�้ำท่วมในหลายจังหวัดและส่งผลกระทบท�ำให้มีการเสียหาย
ต่อสถานีส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่
แอลทีซยี งั คงรักษาระดับรายได้เฉลีย่ ของผูใ้ ห้บริการต่อลูกค้าหนึง่ ราย
(ARPU) โดยเฉพาะในส่วนของบริการ Non-Voice ได้มีการเติบโต
สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ งในปี 2561 โดยมีสดั ส่วนอยูท่ รี่ อ้ ยละ 65 ของรายรับ
รวมทัง้ หมด ลูกค้ารวมของตลาดส�ำหรับบริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีแ่ ละ
บริการโทรศัพท์พื้นฐานแบบไร้สายมีประมาณ 4 ล้านเลขหมาย
(นับเฉพาะส่วนลูกค้าทีม่ กี ารใช้งานและสร้างรายได้) โดยรวมลูกค้ายังเป็น
แบบระบบเติมเงินมากกว่าร้อยละ 94 ของลูกค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่
ทั้งหมด
(2) การตลาดและการขาย

แอลทีซไี ด้เตรียมการเพือ่ รองรับการแข่งขันทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
โดยมุ่งเน้นการขยายโครงข่ายอย่างเหมาะสมเพื่อขยายพื้นที่และ
โครงข่ายให้บริการให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศ และมุง่ เน้นการให้บริการ
ที่มีคุณภาพและการสร้างความสัมพันธ์กับตัวแทนจ�ำหน่าย (Partner
Relationship Management) และลูกค้าสัมพันธ์ (Customer
Relation Management) ประกอบกับการบริหารจัดการช่องทาง
จั ด จ� ำ หน่ า ยอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ขยายหน่ ว ยงานบริ ก ารลู ก ค้ า
(Customer Service and Call Center) เพือ่ รองรับการขยายตัวของ
ลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในแต่ละบริการ
แอลทีซีได้เน้นการแบ่ง segmentation ของแต่ละบริการให้มีความ
ชัดเจนยิง่ ขึน้ โดยมี MPHONE เป็นแบรนด์หลักส�ำหรับบริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ โดยการท�ำตลาดแบบเจาะจงพื้นที่ (Localize Marketing)
น�ำเสนอบริการตาม Life Style ของแต่ละกลุ่มลูกค้า เจาะตลาดกลุ่ม
ลูกค้าใหม่ เช่น กลุม่ เด็กทีอ่ ายุตำ�่ กว่า 14 ปีลงมา และกลุม่ ลูกค้าระดับ
องค์กรให้มากขึ้น นอกจากนั้น ยังให้ความส�ำคัญในการท�ำตลาด
ส�ำหรับการให้บริการด้าน DATA โดยบริการอินเทอร์เน็ตได้มีการ
ปรับปรุงระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพสูงเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้า
ระดับองค์กรที่มีความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วย
ระบบสายเช่า (Leased line) การเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสายเคเบิล
ใยแก้ว (Fiber transmission to Home - FTTH) การเชื่อมต่อ

อินเทอร์เน็ตแบบทางผ่าน (IP-Transit) และการให้บริการโทรคมนาคม
แบบครบวงจร (Total Telecommunication Solutions) รวมทั้ง
การรวมและเชื่อมโยงการบริการแต่ละอย่างเข้าด้วยกัน (Service
Convergence) เพือ่ ยกระดับการให้บริการและตรงตามความต้องการ
ของลูกค้า
นอกจากนั้น แอลทีซียังมีการด�ำเนินการและพัฒนาระบบสนับสนุน
การให้บริการ (Business Support System) เพื่อการให้บริการแก่
ลู ก ค้ า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น โดยมี ก ารตั้ ง หน่ ว ยงาน Network
Operation Center (NOC) เพื่อติดตามและแก้ไขระบบเครือข่ายให้
มีประสิทธิภาพตั้งแต่ปี 2557 และด�ำเนินการตั้งหน่วยงาน Service
Operation Center (SOC) เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาการบริการ
ต่าง ๆ แก่ลูกค้าในแต่ละบริการ
ลักษณะของลูกค้าและความสัมพันธ์กับลูกค้า
ลูกค้าของแอลทีซีประกอบไปด้วยกลุ่มประชาชนทั่ว ไป องค์กรธุรกิจ
ระหว่างประเทศ บริษัททั่วไป และองค์กรต่าง ๆ ของรัฐ และคู่ร่วม
ธุรกิจทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยทางแอลทีซไี ด้ให้ความส�ำคัญ
กับลูกค้า ทั้งในส่วนที่เป็นลูกค้ารายย่อยและลูกค้าองค์กรรายใหญ่
โดยได้มีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าตามระบบ Customer and
Partner Relation Management อย่างต่อเนื่อง
สิทธิและข้อจ�ำกัดในการประกอบธุรกิจ
แอลทีซีเป็นกิจการร่วมค้าซึ่งตามสัญญาร่วมทุนเพื่อด�ำเนินกิจการ
โทรคมนาคมใน สปป.ลาวได้รับสิทธิให้บริการด้านโทรคมนาคมใน
สปป.ลาว เป็นระยะเวลา 25 ปี ตัง้ แต่ปี 2539 ถึงปี 2564 นอกจากนี้
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 เชน และรัฐบาลของ สปป.ลาวได้ลงนาม
ในข้อตกลงในการขยายเวลาของสัญญาร่วมทุนและสัญญาอนุญาตให้
ด�ำเนินการในการให้บริการทางด้านโทรคมนาคมใน สปป.ลาวต่อไป
อีก 25 ปี โดยเริ่มจากปี 2565 ถึงปี 2589 ทั้งนี้เมื่อครบก�ำหนดอายุ
สัมปทานตามสัญญาร่วมทุนฉบับใหม่แล้ว เช่น ต้องโอนหุน้ ของแอลทีซี
ให้แก่รัฐบาลของ สปป.ลาว โดยไม่คิดค่าตอบแทนใด ๆ
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ปัจจัยความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าการด�ำเนินธุรกิจใด ๆ ย่อมต้อง
เผชิ ญ กั บ ความเสี่ ย งต่ า ง ๆ ทั้ ง จากการเปลี่ ย นแปลงของสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การเงิน การเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี สิ่ ง เหล่ า นี้ ล ้ ว นแล้ ว แต่ ส ามารถส่ ง ผลกระทบต่ อ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ ย งขึ้ น เพื่ อ บริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งในด้ า นต่ า ง ๆ โดย
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งจะประเมินปัจจัยความเสีย่ งทัง้ ทีเ่ ป็น
ความเสีย่ งทัว่ ไป และความเสีย่ งเฉพาะกิจการ โดยจะท�ำการประเมิน
ความเสีย่ งเป็นประจ�ำทุกไตรมาส และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
เพือ่ พิจารณาทบทวน และก�ำหนดมาตรการในการป้องกันความเสีย่ ง
ส�ำหรับข้อมูลที่ได้แสดงต่อไปนี้ จะอธิบายถึงปัจจัยความเสี่ยงที่มี
นัยส�ำคัญซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการ ฐานะทางการเงิน
ผลการด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงมาตรการป้องกัน และบรรเทาความเสี่ยง
ของบริษัท
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks)
1. ความเสี่ยงในช่วงการเปลี่ยนผ่านจากระบบสัมปทานสู่
ระบบใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในการก�ำกับ
ดูแลกิจการดาวเทียมสื่อสารของประเทศไทย และความ
ต่อเนื่องของบริการภายหลังสิ้นสุดสัญญาด�ำเนินกิจการ
ดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ

ด้วยปัจจุบัน เป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านด้านกฎระเบียบในการประกอบ
กิจการดาวเทียมจากสัมปทานสู่ระบบใบอนุญาต ซึ่งภาครัฐก�ำลัง
จัดท�ำแนวทางบริหารจัดการเกี่ยวกับวงโคจร หลักเกณฑ์การอนุญาต
และระเบียบปฏิบัติ โดย กรรมาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงฯ) ส�ำนักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) อาทิเช่นการประชุมพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 3) ให้ครอบคลุม
การก�ำกับดูแลกิจการดาวเทียมสือ่ สาร การก�ำหนดนโยบายการบริหาร
จัดการเอกสารข่ายงานดาวเทียม (filing) และการก�ำหนดนโยบาย
การเปิดตลาดให้ดาวเทียมต่างชาติเข้ามาให้บริการโดยมีการแข่งขัน
ได้อย่างเท่าเทียม เป็นต้น
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บริษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสารที่มีประสบการณ์
มายาวนาน ได้เข้าไปมีสว่ นร่วมในการสนับสนุนข้อมูลทีจ่ ำ� เป็นในการ
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ อาทิเช่น International practice เพือ่ สร้างความ
เข้าใจในอุตสาหกรรมดาวเทียมให้กับภาครัฐ มาโดยต่อเนื่อง
นอกจากนั้น บริษัทยังได้พิจารณาหาโอกาสในการท�ำธุรกิจอื่น ๆ
ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศ เพือ่ พัฒนาการให้บริการ
ของดาวเทียม อาทิเช่นการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมเพื่อให้บริการ
เพิม่ เติมในต่างประเทศ ความร่วมมือในการด�ำเนินการเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิทธิในการประกอบกิจการโทรคมนาคมในต่างประเทศ เพื่อ
ขยายโอกาสในการท�ำธุรกิจออกไป
2. ความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สถานภาพของดาวเที ย ม
ไทยคม 7 และดาวเทียมไทยคม 8

บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ในการด�ำเนิน
โครงการดาวเทียมไทยคม 7 และดาวเทียมไทยคม 8 จาก กสทช. ซึ่ง
เป็นไปตามกฎหมายปัจจุบัน ได้แก่ พระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และกระทรวงฯ ได้แจ้ง
อนุมัติการใช้ต�ำแหน่งวงโคจร ส�ำหรับดาวเทียมทั้งสองดวงมายัง
กสทช. และ กสทช. ได้ระบุการอนุมตั ดิ งั กล่าวไว้ในใบอนุญาตประกอบ
กิจการฯ แล้ว
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 24
ตุลาคม 2560 ได้พจิ ารณาหนังสือฉบับดังกล่าว พร้อมทัง้ ผลการหารือ
กับที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ด้วยความรอบคอบและด้วยความ
ระมัดระวังแล้ว มีความเห็นว่าดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ไม่ใช่
ดาวเทียมภายใต้สัญญาฯ เพราะการด�ำเนินดาวเทียมทั้งสองดวงนั้น
อยู่ภายใต้กรอบการรับใบอนุญาตฯ จาก กสทช. บริษัทได้ปฏิบัติตาม

เงือ่ นไขและข้อก�ำหนดในสัญญาฯ อย่างครบถ้วนแล้ว มิได้ดำ� เนินการ
ใด ๆ ที่ขัดต่อสัญญาฯ ดังนั้น บริษัทจึงมีความเห็นเรื่องดาวเทียม
ไทยคม 7 และไทยคม 8 แตกต่างจากความเห็นของกระทรวงฯ ทีป่ ระชุม
จึงมีมติให้บริษัทยื่นเสนอข้อพิพาทดังกล่าวต่ออนุญาโตตุลาการ เพื่อ
พิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เป็นไปตามข้อ 45.1 ของ
สัญญาฯ โดยบริษัทได้ยื่นข้อโต้แย้งต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เป็นข้อพิพาทหมายเลขด�ำที่ 97/2560
อนึ่ง ตามข้อ 45.6 ของสัญญาฯ ที่ก�ำหนดว่า ในกรณีที่ข้อพิพาทอยู่
ระหว่างการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ คู่สัญญายังคงต้องปฏิบัติ
ตามข้อก�ำหนดในสัญญาต่อไป จนกว่าจะมีการชีข้ าดของอนุญาโตตุลาการ
ดังนั้น ในขณะที่ข้อพิพาทอยู่ระหว่างพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ
บริษัทยังไม่มีหน้าที่ใด ๆ ในการปฏิบัติตามที่กระทรวงฯ ได้อ้างถึง
ข้างต้นจนกว่าจะมีการชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
3. ความเสีย
่ งเนือ
่ งจากการเปลีย
่ นแปลงนโยบายรัฐในการ
จั ด สรรคลื่ น ความถี่ เ พิ่ ม เติ ม ให้ แ ก่ กิ จ การเคลื่ อ นที่ เ พื่ อ
รองรับเทคโนโลยี 5G

สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
โดยมีนโยบายประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 5G เป็นโครงการน�ำร่อง
ดังนั้น กสทช. จึงได้เริ่มพิจารณาปรับปรุงการจัดสรรคลื่นความถี่และ
แผนแม่บทในการบริหารจัดการคลื่นความถี่ของประเทศไทยเพื่อ
ด�ำเนินการจัดสรรคลื่นความถี่เพิ่มเติมส�ำหรับการใช้งานโทรศัพท์
เคลื่อนที่ในยุค 5G ภายในปี 2563 ซึ่งมีคลื่นความถี่ C-band และ
Ka-band ที่ปัจจุบันได้จัดสรรไว้ส�ำหรับกิจการดาวเทียมอยู่ในข่าย
การพิจารณา
เนือ่ งจากการสูญเสียทรัพยากรคลืน่ ความถีจ่ ะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
การให้บริการดาวเทียมภายในประเทศ บริษทั จึงได้มหี นังสือแจ้งความ
เห็นไปยัง กสทช. เพื่อสร้างความเข้าใจถึงผลกระทบในด้านต่าง ๆ
และด้วยสาเหตุดงั กล่าว บริษทั จึงเสนอว่าประเทศไทยยังไม่ควรน�ำเอา
ความถีใ่ นย่าน C และ Ka เข้ามาอยูใ่ นการพิจารณา นอกจากนี้ บริษทั
ได้มีส่วนร่วมในคณะท�ำงานที่ กสทช. ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อพิจารณา
การจัดสรรคลื่นความถี่เพิ่มเติมให้แก่เทคโนโลยี 5G รวมทั้งให้ข้อมูล
ระหว่างการประชุมการจัดสรรคลื่นความถี่และปรับปรุงแผนแม่บท
ในการบริหารจัดการคลื่นความถี่ของประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ กสทช.
ก�ำลังพิจารณาจัดให้มกี ารทดลองทดสอบการใช้ความถี่ C-band และ
Ka-band ส�ำหรับเทคโนโลยี 5G เพือ่ ศึกษาผลกระทบและความเป็นไปได้
ในการจัดสรรคลื่นความถี่ในย่านดังกล่าวให้แก่เทคโนโลยี 5G ภายใน
ปี 2562 และพิจารณาหาข้อสรุปภายในปี 2563 ต่อไป

ในการนี้ บริษัทได้ให้ข้อมูลและชี้แจงต่อ กสทช. คณะท�ำงานฯ
และหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยขอให้ทบทวนแผนการจัดสรรความถี่
และให้พิจารณาถึงผลกระทบต่อประเทศไทยและการให้บริการ
ดาวเทียมภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการใช้เทคโนโลยี
5G ได้รับการสนับสนุนและถือเป็นภารกิจเร่งด่วนของภาครัฐ ท�ำให้
หน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกันผลักดันให้โครงการนีป้ ระสบความ
ส�ำเร็จ จึงท�ำให้ภารกิจของบริษทั ในเรือ่ งนีอ้ าจจะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์
ในท้ายที่สุด ดังนั้น บริษัทจึงได้พิจารณามาตรการที่เหมาะสมในการ
ด�ำเนินการเพื่อรองรับและลดผลกระทบอันเนื่องมาจากการจัดสรร
คลื่นความถี่ใหม่ของภาครัฐดังกล่าว
ความเสี่ยงในการด�ำเนินงาน (Operational
Risks)
1. ความเสี่ยงจากอายุการใช้งานของดาวเทียมสั้นลง

ปัจจุบันดาวเทียมส่วนใหญ่จะมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15 ปี แต่
ยังมีปจั จัยอืน่ ๆ ทีม่ ผี ลต่ออายุการใช้งานของดาวเทียมในวงโคจร เช่น
คุณภาพของโครงสร้าง ความแข็งแกร่ง และความทนทานของอุปกรณ์
ต่าง ๆ ประสิทธิภาพในการจัดส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร ตลอดจน
ปริมาณการใช้เชือ้ เพลิงของดาวเทียม และทักษะความสามารถในการ
ควบคุมดาวเทียมในสภาวการณ์ตา่ ง ๆ ดังนัน้ บริษทั อาจสูญเสียลูกค้า
และรายได้หากดาวเทียมของบริษัทมีอายุการใช้งานสั้นกว่าที่ได้
คาดการณ์ไว้ และบริษัทไม่สามารถจัดหาหรือส่งดาวเทียมดวงใหม่
แทนได้ทันเวลา ดังนั้น วิศวกรดาวเทียมของบริษัทจะท�ำการประเมิน
อายุดาวเทียมที่เหลืออยู่ตลอดเวลา และถ้าดาวเทียมใกล้หมดอายุลง
ก็จะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณามาตรการป้องกันแก้ไข
ทัง้ โดยการเช่าดาวเทียมจากผูป้ ระกอบการรายอืน่ หรือพิจารณาลงทุน
สร้างดาวเทียมดวงใหม่เพื่อทดแทนดาวเทียมที่ก�ำลังจะหมดอายุลง
2. ความเสี่ยงจากการที่ดาวเทียมอาจเกิดความเสียหาย
หรือเกิดความบกพร่องในขณะที่อยู่ในวงโคจร (In-Orbit
Failure)

ดาวเทียมเป็นงานสร้างทางวิศวกรรมขัน้ สูง และเมือ่ มีการส่งดาวเทียม
เข้าสู่วงโคจรแล้ว ดาวเทียมอาจได้รับความเสียหายจากการขัดข้อง
ของระบบการท�ำงานของดาวเทียม พายุสรุ ยิ ะ หรือการชนกันระหว่าง
ดาวเทียมกับวัตถุต่าง ๆ ในอวกาศ เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลให้ดาวเทียม
ได้รับความเสียหาย ท�ำให้ความสามารถในการให้บริการถ่ายทอด
สัญญาณลดลงชั่วคราวหรือถาวร หรือเกิดความเสียหายทั้งหมด
ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการ และอาจท�ำให้สูญเสีย
ลูกค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือ สูญเสียโอกาสในการหาลูกค้าใหม่
ในระหว่างการจัดหาดาวเทียมดวงใหม่มาให้บริการแทน
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อย่างไรก็ตาม ผูจ้ ดั สร้างดาวเทียมได้ออกแบบให้ดาวเทียมมีคณ
ุ ลักษณะ
ที่สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมบนอวกาศซึ่งท�ำให้ดาวเทียมมี
ความน่าเชื่อถือ (Reliability) สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล บริษัท
ได้จัดเตรียมแผนการเพื่อรองรับผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกค้า
หากเกิดความเสียหายขั้นรุนแรงขึ้นกับดาวเทียมดวงใดดวงหนึ่ง
จนหมดสภาพการใช้งาน โดยมีแผนที่จะด�ำเนินการให้ผู้ใช้บริการ
ส่วนหนึ่งย้ายมาใช้ช่องสัญญาณที่ยังคงว่างอยู่ในดาวเทียมไทยคม
ที่เหลือ นอกจากนี้ บริษัทได้เจรจาร่วมกับผู้ให้บริการรายอื่นถึง
ความเป็นไปได้ในการเช่าช่องสัญญาณจากดาวเทียมอื่นชั่วคราว
เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
บริษทั ได้ตระหนักถึงความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ กับดาวเทียมขณะทีอ่ ยูใ่ น
วงโคจรค้างฟ้า ดังนัน้ เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งภัยดังกล่าวทีอ่ าจเกิดขึน้
บริษัทจึงได้จัดท�ำประกันภัยดาวเทียมเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงภัย
ทุกชนิด (All Risks) โดยกระทรวงฯ และบริษัทเป็นผู้รับผลประโยชน์
ร่วมกันในส่วนของดาวเทียมไทยคมภายใต้สญ
ั ญาสัมปทาน กรมธรรม์
ประกันภัยทีจ่ ดั ท�ำขึน้ นัน้ เป็นแบบ Full Coverage with Partial Loss
ซึ่งเป็นกรมธรรม์ปีต่อปี กล่าวคือ บริษัทสามารถเรียกร้องค่าเสียหาย
ในทันทีทดี่ าวเทียมได้รับความเสียหายเพียงบางส่วน ในการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทผู้รับประกันภัยบริษัทจะต้องยื่นหนังสือ
แจ้งความเสียหาย (Notice of Loss) และหนังสือพิสจู น์ความเสียหาย
(Proof of Loss) ให้บริษทั ผูร้ บั ประกันภัยและเมือ่ บรรลุขอ้ ตกลง บริษทั
จึงจะได้รับเงินค่าสินไหมทดแทน
3. ความเสี่ยงในการขยายอายุการใช้งานของดาวเทียม
ไทยคม 5

บริษัทได้พิจารณาในการขยายอายุการใช้งานของดาวเทียมไทยคม 5
โดยวิธีการยิงดาวเทียมเสริมเชื้อเพลิงขึ้นไปประกบ ในทางเทคนิค
วิศวกรรม ระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของดาวเทียมมีอายุ
การใช้งานนานมากกว่า 15 ปี อายุการใช้งานของดาวเทียมวงโคจร
ค้างฟ้านัน้ จึงขึน้ กับปริมาณเชือ้ เพลิงของดาวเทียมเป็นปัจจัยหลัก เมือ่
เชื้อเพลิงของดาวเทียมนั้น ๆ หมดลง ดาวเทียมก็จะหมดอายุการใช้
งานไปด้วย แต่ในข้อเท็จจริง ระบบอุปกรณ์ยังคงท�ำงานต่อไปได้
ในอุตสาหกรรมปัจจุบัน ได้มีผู้ให้บริการขยายอายุการใช้งานของ
ดาวเทียมในวงโคจร โดยการส่งดาวเทียมขนาดเล็กที่มีเชื้อเพลิง
เพียงพอขึน้ ไปเพือ่ ประกบกับดาวเทียมทีต่ อ้ งการขยายอายุการใช้งาน
เพื่อใช้เชื้อเพลิงของดาวเทียมขนาดเล็กในการขยายอายุการใช้งาน
ของดาวเทียมที่ต้องการใช้บริการดังกล่าว
ผูใ้ ห้บริการก�ำลังด�ำเนินการพัฒนาและสร้างดาวเทียมเพือ่ วัตถุประสงค์
ในการขยายอายุการใช้งานของดาวเทียม และส่งขึ้นสู่วงโคจรต่อไป
อย่างไรก็ตามการให้บริการนี้อาจจะมีความเสี่ยงในการส่งดาวเทียม
ขึน้ สูว่ งโคจรให้ทนั ก่อนทีด่ าวเทียมไทยคม 5 จะหมดอายุลงได้ ซึง่ ทาง
บริษัทได้ติดตามความคืบหน้าของการด�ำเนินการของผู้ให้บริการ
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ในการสร้างและส่งดาวเทียมดังกล่าวสู่วงโคจรอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้ง
พิจารณาจัดเตรียมแผนส�ำรองในกรณีการด�ำเนินการไม่เป็นไปตาม
แผนการที่ตั้งไว้
อีกหนึ่งความเสี่ยงของบริการขยายอายุการใช้งานดาวเทียม คือ
กระบวนการเข้าประกบกับดาวเทียมและการท�ำงานของดาวเทียมใน
ช่วงระยะเวลาทีใ่ ห้บริการดังกล่าวในวงโคจร ทางบริษทั ได้เตรียมการ
เพือ่ ทบทวนการออกแบบและการทดสอบดาวเทียมรวมถึงกระบวนการ
ประกบดาวเทียมร่วมกับผู้ให้บริการนั้น เพื่อให้มั่นใจในการออกแบบ
และการทดสอบตามข้อก�ำหนด นอกจากนี้ทางบริษัทได้เตรียมการ
เพื่อซื้อประกันภัยดาวเทียมเพื่อคุ้มครองดาวเทียมจากความเสี่ยงภัย
ในช่วงระยะเวลาของบริการนี้ เช่นเดียวกับประกันภัยที่ด�ำเนินการ
เป็นประจ�ำในปัจจุบัน
4. ความเสี่ยงจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทอาจมีความเสี่ยงหากระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ
ได้รับภัยคุกคามจากภายนอก อันเนื่องมาจากการเชื่อมต่อด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซึง่ อาจจะก่อความเสียหายต่อธุรกิจของ
บริษทั ได้ ด้วยเหตุนี้ บริษทั จึงได้จดั ตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ด้านสารสนเทศ เพื่อก�ำหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการ
ในการประเมินและบริหารความเสีย่ ง รวมทั้งประเมินสภาพแวดล้อม
และสถานะของระบบสารสนเทศ และระบบการบริหารความเสีย่ งทาง
ด้านสารสนเทศ (IT Risk) เป็นประจ�ำปีเพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารสมัยใหม่ เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ภายใต้
ต้นทุนทีเ่ หมาะสม อีกทัง้ บริษทั ยังมีการจัดท�ำ Business Continuity
Management และได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301:2012 นอกจากนี้ บริษัทได้มีการท�ำ
ประกันทั้งในส่วนของ Commercial Crime Insurance เพื่อป้องกัน
ความเสียหายทางด้านการเงิน และ Cyber Insurance เพื่อลด
ความเสียหายจากการถูกภัยคุกคามทาง Cyber
ความเสีย
่ งอันเกีย
่ วข้องกับการเงิน (Financial
Risks)
1. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริ ษั ท มี ก ารให้ บ ริ ก ารทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ มี ร ายรั บ
รายจ่าย รวมถึงการกูย้ มื เป็นสกุลเงินต่างประเทศ จึงมีความเสีย่ งจาก
อัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนส่งผลกระทบ
ต่องบการเงินและกระแสเงินสดของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการบริหารและป้องกันความเสี่ยง โดยจะ
พิจารณาจากฐานะสุทธิของรายการทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ กล่าวคือ

บริหารโครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้มี
ความสมดุลกัน ในกรณีที่เกิดความไม่สมดุล บริษัทอาจใช้วิธีการ
ป้องกันความเสีย่ งด้วยวิธกี ารต่าง ๆ เช่น การท�ำสัญญาซือ้ ขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า (Foreign Exchange Forward หรือ Forward
Contract) การท�ำสัญญาสิทธิในการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ
ในอนาคต (Options) การท�ำสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตรา
ดอกเบี้ยล่วงหน้า (Cross Currency and Interest Rate Swap)
เป็นต้น
2. ความเสี่ยงจากการที่รายได้หลักของบริษัทขึ้นอยู่กับ
การให้บริการแก่ลูกค้าหลักเพียงน้อยราย

รายได้หลักของบริษัทขึ้นอยู่กับการให้บริการแก่ลูกค้าหลักเพียง
น้อยรายซึง่ ส่วนใหญ่เป็นผูป้ ระกอบธุรกิจการสือ่ สารโทรคมนาคมและ
การสื่อสารโทรทัศน์ ลูกค้าหลักบางรายอาจยกเลิกสัญญา หรือไม่ต่อ
สัญญากับบริษทั ซึง่ อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อผลประกอบ
การของบริษัท เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทได้
ลงนามในสัญญาให้บริการระยะยาวกับลูกค้าหลัก โดยเน้นคุณภาพ
การให้บริการทีด่ ี รวมทัง้ การน�ำเสนอรูปแบบบริการทางเทคนิคและทาง
ธุรกิจทีม่ คี วามยืดหยุน่ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพือ่
ช่วยให้ธรุ กิจของลูกค้าเติบโต นอกจากนี้ บริษทั ได้รกั ษาความสัมพันธ์
ที่ดีกับลูกค้าอย่างสม�่ำเสมอเพื่อสร้างความพึงพอใจและความร่วมมือ
อันดีระหว่างกัน และได้ท�ำรายงานประเมินสุขภาพของลูกค้าหลัก

อย่างสม�่ำเสมอ และบริษัทยังคงขยายตลาดและหาลูกค้ารายใหม่ ๆ
อย่างต่อเนื่องเพื่อลดสัดส่วนการพึ่งพาลูกค้ารายหลัก
ความเสี่ ย งในการด�ำเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตาม
กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
(Compliance Risks)
1. ความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาด�ำเนิ น
กิจการดาวเทียมสื่อสาร

ธุรกิจส่วนหนึ่งของบริษัทคือการด�ำเนินกิจการตามสัญญาฯ ลงวันที่
11 กันยายน 2534 ระหว่างกระทรวงคมนาคม (ปัจจุบันอยู่ภายใต้
การก�ำกับดูแลของกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม) กับ บริษทั
ชินวัตรคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน
เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ของบริษทั ทัง้ นี้ สัญญาฯ ดังกล่าวมีประเด็นความเสีย่ ง 2 ประเด็น
ตามสรุปข้อเท็จจริงดังนี้
(ก) ประเด็นเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น

ตามสัญญาฯ ลงวันที่ 11 กันยายน 2534 ข้อที่ 4 ก�ำหนดให้ บมจ. อินทัช
โฮลดิ้งส์ จะต้องจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่ (ปัจจุบันคือบริษัท ไทยคม จ�ำกัด
(มหาชน)) เพื่อด�ำเนินงานตามสัญญาสัมปทาน โดยมีทุนจดทะเบียน
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ไม่ต�่ำกว่า 1,000 ล้านบาท และ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ จะต้อง
เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่นั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ซึ่ง
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ ได้ด�ำเนินการตามสัญญาฯ ดังกล่าวแล้ว โดยมี
สัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 แต่เนื่องจากในปี 2548
บริษทั จ�ำเป็นต้องท�ำการเพิม่ ทุนโดยออกหุน้ ใหม่เพือ่ จ�ำหน่ายแก่บคุ คล
ทั่วไป และ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ มิได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนั้น
จึงเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ ลดลง
น้อยกว่าร้อยละ 51 โดยก่อนหน้าการออกหุ้นเพิ่มทุน บริษัทได้
ประสานงานกั บ กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
(ปัจจุบันคือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (กระทรวงฯ)
เพือ่ ขอแก้ไขสัญญาด�ำเนินกิจการดาวเทียมสือ่ สารภายในประเทศในปี
2547 เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อก�ำหนดเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นของ
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ ในบริษัทจากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 เป็น
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ซึง่ ถือได้วา่ บริษทั ได้ดำ� เนินการตามขัน้ ตอนของ
วิธีปฏิบัติในทางสัญญาและกฎหมายแล้ว โดยกระทรวงฯ ได้ส่งเรื่อง
การขอแก้ไขสัญญาฯ ดังกล่าวไปให้ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพื่อน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามข้อเสนอแนะของส�ำนักงาน
อัยการสูงสุด แต่ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยว่าเป็นเรื่องที่
ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและส่งเรื่อง
คืน ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีนโยบายลดเรื่องที่เข้าพิจารณาตาม
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องการเสนอเรื่องต่อคณะ
รัฐมนตรีตามมาตรา 22 โดยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่ได้มคี ำ� อธิบาย
หรือข้อแนะน�ำประการใด และระเบียบดังกล่าวมิได้ระบุไว้ประการใด
ว่า หากหน่วยงานราชการได้รับหนังสือปฏิเสธจากส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีแล้ว หรือถูกส่งเรื่องคืนแล้ว จะต้องด�ำเนินการส่งเรื่อง
เข้าไปหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ ท้ายสุดเรื่องจึงไม่ได้รับพิจารณาจาก
คณะรัฐมนตรี หลังจากนั้นกระทรวงฯ ยังได้หารือไปยังส�ำนักอัยการ
สูงสุดอีกครัง้ หนึง่ และส�ำนักงานอัยการสูงสุดก็ได้แจ้งมายังกระทรวงฯ
ว่า เมื่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า เรื่องไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้อง
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา กระทรวงฯ ก็สามารถใช้ดุลยพินิจ
ด�ำเนินการต่อไปได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ ส�ำนักงานอัยการสูงสุดก็ได้เคยให้
ความเห็นไว้แล้วว่า เป็นกรณีที่สามารถแก้ไขสัญญาฯ ตามที่บริษัท
ร้องขอได้ เนือ่ งจากผลการแก้ไขสัญญาฯ ในเรือ่ งสัดส่วนไม่ทำ� ให้สทิ ธิ
และหน้าที่ของคู่สัญญาเปลี่ยนแปลงแต่ประการใด กล่าวคือ บมจ.
อินทัช โฮลดิง้ ส์ ยังเป็นคูส่ ญ
ั ญาทีจ่ ะต้องร่วมรับผิดกันและแทนกัน กับ
บริษทั ผูร้ บั สัมปทาน นอกจากนี้ การแก้ไขสัญญาฯ ดังกล่าวก็ไม่ทำ� ให้
บริษทั จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่รฐั ตามสัญญาลดลง อีกทัง้ การลด
สัดส่วนการถือหุ้นของ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ ในบริษัทนั้น จากเดิม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจ�ำนวนหุ้น
ทั้งหมดนั้น ยังถือว่าเป็นการคุมอ�ำนาจเบ็ดเสร็จแล้วตามมาตรา 247
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
อีกด้วย
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ต่อมา ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองได้
วินิจฉัยข้อเท็จจริงบางประการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขสัญญาฯ เพื่อ
เปลี่ยนแปลงข้อก�ำหนดเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นของ บมจ. อินทัช
โฮลดิ้งส์ ในบริษัท ซึ่งอย่างไรก็ตาม บริษัทมิได้เป็นคู่ความในคดี
ดังกล่าว ค�ำพิพากษาจึงไม่มีผลผูกพันและบังคับใช้กับบริษัท อีกทั้ง
ในการด�ำเนินการเพื่อแก้ไขสัญญาฯ ดังกล่าวบริษัทได้ปฏิบัติตามขั้น
ตอนของวิธีปฏิบัติในทางสัญญาและกฎหมาย และได้รับอนุมัติจาก
กระทรวงฯ แล้ว
ในภายหลัง กระทรวงฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตามมาตรา 72
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารให้ เ อกชนร่ ว มลงทุ น ในกิ จ การของรั ฐ
พ.ศ. 2556 เพื่อพิจารณาแนวทางที่เหมาะสม ซึ่งบริษัทได้มีการ
ประสานงานกับกระทรวงฯ และคณะกรรมการฯ เพือ่ ด�ำเนินการต่าง ๆ
ต่อไป
(ข) ประเด็นเรือ
่ งข้อก�ำหนดทีเ่ กีย
่ วข้องกับดาวเทียมส�ำรอง

ภายใต้สญ
ั ญาฯ ดาวเทียมทุกดวงทีจ่ ดั สร้างและจัดส่งตามสัญญาฯ จะ
ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากกระทรวงฯ ก่อน และจะต้องมีคณ
ุ สมบัติ
เฉพาะของดาวเทียม (Satellite Technical Specification) ทีไ่ ม่ดอ้ ย
กว่าคุณสมบัตขิ องดาวเทียมหลักและส�ำรองดวงทีห่ นึง่ แต่จำ� นวนช่อง
สัญญาณดาวเทียมและย่านความถี่ให้เป็นไปตามที่กระทรวงฯ และ
บริษัทจะตกลงกัน ซึ่งในการด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียม
ไทยคม 4 บริษัทก็ได้ด�ำเนินการตามข้อก�ำหนดของสัญญาฯ ทุก
ประการ
อย่างไรก็ตามเนื่องจากดาวเทียมไทยคม 4 ซึ่งบริษัทได้รับอนุมัติจาก
กระทรวงฯ ให้สง่ เข้าสูว่ งโคจรเป็นดาวเทียมส�ำรอง ไม่ได้มรี ายละเอียด
ลักษณะเฉพาะ (Specification) เหมือนกับดาวเทียมไทยคม 3
ทุกประการ ท�ำให้มีข้อสงสัยว่าดาวเทียมไทยคม 4 สามารถเป็น
ดาวเทียมส�ำรองของดาวเทียมไทยคม 3 ได้หรือไม่ ประกอบกับ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองได้วินิจฉัย
ข้อเท็จจริงบางประการที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมไทยคม 4 เอาไว้ ซึ่ง
อย่างไรก็ตาม บริษทั มิได้เป็นคูค่ วามในคดีดงั กล่าว ค�ำพิพากษาจึงไม่มี
ผลผูกพันและบังคับใช้กบั บริษทั อีกทัง้ ในการด�ำเนินโครงการดาวเทียม
ไทยคม 4 บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนของวิธปี ฏิบตั ใิ นทางสัญญาและ
กฎหมาย และได้รบั อนุมตั จิ ากกระทรวงฯ แล้ว ในภายหลังกระทรวงฯ
ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัตกิ าร
ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 เพือ่ พิจารณาก�ำหนด
แนวทางทีเ่ หมาะสม ซึง่ บริษทั ได้มกี ารประสานงานกับกระทรวงฯ และ
คณะกรรมการฯ เพื่อด�ำเนินการต่าง ๆ ต่อไป

การจัดการ
และการกำ�กับดูแลกิจการ
โครงสร้างการบริหารจัดการ
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา
คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจาหนาที่บริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการพัฒนาอยางยั่งยืน

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร

หัวหนาคณะผูบริหาร
ดานตรวจสอบภายใน

หัวหนาสวนงาน
วิศวกรรมโซลูชั่น
และธุรกิจดิจิทัล

หัวหนาสวนงาน
วิศวกรรมดาวเทียม
และปฏิบัติการ

หัวหนาคณะผูบริหาร
ดานการคา

หัวหนาคณะผูบริหาร
ดานการเงิน

หัวหนาฝายงานธุรกิจ
พัฒนาแพลตฟอรม
และบริการ

หัวหนาฝายงานรัฐกิจ

หัวหนาสวนงาน
กฎหมาย

หัวหนาสวนงาน
เลขานุการบริษัท
และกำกับดูแล

กรรมการผูจัดการ -

บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเมนทส
พีทีอี จำกัด

หัวหนาสวนงาน
ทรัพยากรบุคคล

หัวหนาสวนงาน
สื่อสารองคกร

*โครงสร้างการบริหารจัดการ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
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1.		 โครงสร้างการบริหารจัดการ
1.1		 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

ตามข้อบังคับของบริษทั ก�ำหนดให้คณะกรรมการของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของ
จ�ำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�ำหนด ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการจ�ำนวน 8 ท่าน ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง (1)

1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (2)

ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

1 ตุลาคม 2558

2. นางภัทรียา เบญจพลชัย (3)

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

30 มีนาคม 2559

3. นางชรินทร วงศ์ภูธร

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน

8 ธันวาคม 2542

4. ศาสตราจารย์ส�ำเรียง เมฆเกรียงไกร(4)

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน และ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

10 สิงหาคม 2550

5. นายสมประสงค์ บุญยะชัย

กรรมการ

11 สิงหาคม 2549

6. นายเกว็ก บัค ไช

กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ
กรรมการบริหาร

27 มีนาคม 2558

7. นายเอนก พนาอภิชน(5)

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน

1 กรกฎาคม 2560

8. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์(6)

กรรมการ และกรรมการบริหาร

1 พฤษภาคม 2561

หมายเหตุ
(1)
วันที่ได้รับแต่งตั้ง หมายถึง วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทครั้งแรก
(2)
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ได้รบั แต่งตัง้ เป็นประธานกรรมการบริษทั แทนนายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ทีล่ าออกจากต�ำแหน่ง โดยมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
ครั้งที่ 3/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
(3)
นางภัทรียา เบญจพลชัย ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แทน ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561
ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
(4)
ศาสตราจารย์ส�ำเรียง เมฆเกรียงไกร ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา แทน นางภัทรียา เบญจพลชัย โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 4/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
(5)
นายเอนก พนาอภิชน ได้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน แทนนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ โดยมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2561 ประชุมเมือ่
วันที่ 28 มีนาคม 2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
(6)
นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนนายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 28
มีนาคม 2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
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กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนามผูกพันบริษทั คือ นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ และ นายเอนก พนาอภิชน ลงลายมือชือ่ ร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบริษทั
การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ระหว่างปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั ตามวาระปกติและวาระพิเศษทัง้ สิน้ 9 ครัง้ การประชุมกันเองระหว่างกรรมการอิสระจ�ำนวน
1 ครั้ง และการประชุมกันเองระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอีก 1 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการบริษัท
แต่ละท่าน สรุปได้ดงั นี้
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุม
สามัญ
ผู้ถือหุ้น

การประชุม
คณะกรรมการ
บริษัท

การประชุม
กรรมการ
อิสระ

การประชุม
กรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร

1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

เข้า

9/9

1/1

1/1

2. นางชรินทร วงศ์ภูธร

เข้า

9/9

1/1

1/1

3. ศาสตราจารย์ส�ำเรียง เมฆเกรียงไกร

เข้า

9/9

1/1

1/1

4. นางภัทรียา เบญจพลชัย

-

8/9

1/1

1/1

5. นายสมประสงค์ บุญยะชัย

เข้า

8/9

-

1/1

6. นายเกว็ก บัค ไช

เข้า

9/9

-

1/1

7. นายอเนก พนาอภิชน

เข้า

9/9

-

1/1

8. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์

เข้า

5/9

-

-

ด�ำรงต�ำแหน่ง
28 มี.ค. 61

9. นางอาทิตยา สุธาธรรม

-

3/9

-

0/1

ด�ำรงต�ำแหน่ง
31 ม.ค 61
และลาออกเมื่อ
20 ธ.ค. 61

รายชื่อกรรมการ

1.2

หมายเหตุ

ผู้บริหาร (Management)

ตามโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษทั ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 บริษทั มีผบู้ ริหารตามค�ำนิยามของประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ จ�ำนวน 7 ท่าน ดังนี้
รายชื่อผู้บริหาร
1. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ (1)

ต�ำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพยากร (2)

หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการเงิน

3. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ

หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการค้า

4. นายวิชัย กิตติวิทยากุล(3)

หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านตรวจสอบภายใน

5. ดร.สกล กิตติวัชราพงษ์

หัวหน้าฝ่ายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
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รายชื่อผู้บริหาร
6. นายเอกชัย ภัคดุรงค์
7. นางพรรณี นิวาศนันทน์

ต�ำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายงานรัฐกิจ
หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจพัฒนาแพลตฟอร์มและบริการ
หัวหน้าฝ่ายงานการเงิน

หมายเหตุ
(1)
นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนนายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ที่ลาออกจากต�ำแหน่ง โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 4/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
(2)
นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพยากร ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการเงิน (ต�ำแหน่งก่อนหน้านั้นเป็นรักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการเงิน) มีผลตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป
(3)
นายวิชัย กิตติวิทยากุล ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านตรวจสอบภายใน โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม
2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

1.3		 เลขานุการบริษัท

ปัจจุบนั นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการ
บริษัท โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่
12 พฤศจิ ก ายน 2555 จนถึ ง ปั จ จุ บั น ซึ่ ง นางสาวยุ พ าพรรณ
ปานเคลือบทอง ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของเลขานุการบริษัทจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย เป็นผูม้ คี วามรู้ ความเข้าใจในหลักการ และข้อพึงปฏิบตั ทิ ดี่ ี
ของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนั้น ยังเป็นผู้ที่มีประสบการณ์
ในงานเลขานุการ รวมถึงคุณสมบัติอื่นที่ช่วยให้งานเลขานุการบริษัท
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น (รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา
การฝึกอบรม และประสบการณ์การท�ำงานของเลขานุการบริษัท
ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)
ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะรายงานตรงต่อทั้งคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เพือ่ ท�ำหน้าที่
เกีย่ วกับการประชุมของคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้ อื หุน้
รวมทัง้ สนับสนุนให้การก�ำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัท
ภิบาล และการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้
หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

(1) แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการและผูถ้ อื หุน้ ให้ผบู้ ริหาร
ที่เกี่ยวข้องรับทราบ พร้อมทั้ง ให้ค�ำปรึกษา และข้อเสนอแนะ
เบื้องต้นแก่คณะกรรมการตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท และ
ข้อพึงปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
(2) จัดท�ำและจัดเก็บเอกสาร ดังนี้ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัด
ประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงาน
ประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงาน
ประจ�ำปีของบริษัท
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(3) ด�ำเนินการให้กรรมการและผูบ้ ริหารจัดท�ำรายงานการมีสว่ นได้เสีย
ของตนเองและผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามข้ อ ก� ำ หนดของกฎหมาย
พร้อมทั้ง เก็บรักษารายงานดังกล่าว และส่งส�ำเนาให้ประธาน
กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนด
(4) จัดการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ของบริษัท กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด รวมถึงข้อพึง
ปฏิบัติ รวมทั้ง บันทึกรายงานการประชุมและติดตามให้มี
การปฏิบัติตามมติที่ประชุม
(5) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่
รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(6) ติดต่อและสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้ ทัว่ ไป ให้ได้รบั ทราบสิทธิตา่ ง ๆ ของ
ผู้ถือหุ้น
(7) ดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ประสานงาน
ระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร พร้อมทั้ง ให้ข่าวสาร และ
ข้อมูลแก่กรรมการในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจ
ของบริษัท รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญแก่
กรรมการทราบ
(8) จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวมถึงการประเมินตนเองเป็น
รายบุคคล และรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
บริษัท
(9) ด�ำเนินการอืน่ ใดเพือ่ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดทรัพย์ รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.4		 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้ก�ำหนดนโยบาย
ค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.

2.

3.

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ พิจารณาจากหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยประธาน
กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ รั บ
ค่าตอบแทนเพิม่ ตามหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมทัง้ พิจารณา
เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน
ในประเภท ขนาด ที่ใกล้เคียงกัน โดยจ�ำนวนของค่าตอบแทน
ต้องสามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีคุณภาพให้อยู่กับ
บริษัทได้

นโยบายนีต้ งั้ แต่ปี 2556 ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นแรงจูงใจให้กรรมการและ
ผู้บริหารอยู่ปฏิบัติงานกับบริษัทในระยะยาว
1.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการของบริษทั มีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ ซึง่ ค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบีย้ ประชุม เบีย้ เลีย้ ง
เดินทางต่างประเทศกรณีไปปฏิบัติหน้าที่ โบนัส และ
ค่าประกันสุขภาพ โดยการจ่ายค่าตอบแทนทั้งหมดต้อง
ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส�ำหรับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561 นั้น ที่ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปี 2561 ประชุมเมือ่ วันที่ 28 มีนาคม
2561 ได้มมี ติอนุมตั กิ ำ� หนดงบประมาณค่าตอบแทนให้แก่
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของ
บริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 22,000,000 บาท

บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส
และกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ และผลตอบแทนอืน่ ๆ ซึง่ ค่าตอบแทน
ดั ง กล่ า วจะเชื่ อ มโยงกั บ ผลการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ทั้ ง ใน
ระยะสั้นและระยะยาว ผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวปฏิบัติ
และมาตรฐานของกลุ่มธุรกิจชั้นน�ำเป็นเกณฑ์

ทั้งนี้ นโยบายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทนั้น บริษัท
จะจ่ายค่าตอบแทนให้กับประธานกรรมการ กรรมการ
อิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ในรูปแบบของ
ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมกรรมการ ค่าตอบแทน
ประจ�ำปี และผลประโยชน์อื่น ๆ ดังนี้

ค่าตอบแทนระยะยาวที่ไม่ใช่ตัวเงิน บริษัทมีโครงการจัดสรร
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัท ซึ่งนโยบายค่าตอบแทนแบบระยะยาวแบ่งเป็น
4 โครงการ แต่ละโครงการมีอายุ 5 ปี โดยบริษัทได้เริ่มใช้

ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน ปี 2561 (บาท)
กรรมการ

ค่าตอบแทน
รายเดือน

เบี้ยประชุม
(ครั้งละ)

ค่าตอบแทน
ประจ�ำปี

คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ

250,000

กรรมการ

50,000

25,000

25,000

25,000

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

25,000

คณะกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

25,000

25,000
25,000
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ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน ปี 2561 (บาท)
กรรมการ

ค่าตอบแทน
รายเดือน

เบี้ยประชุม
(ครั้งละ)

10,000

25,000

ค่าตอบแทน
ประจ�ำปี

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ

25,000

หมายเหตุ
(1)
ประธานกรรมการบริษัทจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอีก และในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไปด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการหรือ
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ จะไม่ได้ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมใดๆ
(2)
ประธานกรรมการบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ รถประจ�ำต�ำแหน่งพร้อมคนขับ และค่ารักษาพยาบาล
(3)
กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
(4)
กรรมการบริษัทจะได้รับเบี้ยเลี้ยงในกรณีที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานให้บริษัทตามอัตราที่บริษัทก�ำหนด
(5)
กรรมการบริษัทจะได้รับค่าเบี้ยประกันชีวิตและค่าเบี้ยประกันสุขภาพประจ�ำปี ยกเว้นประธานกรรมการซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแล้ว

ส�ำหรับปี 2561 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงิน ส�ำหรับประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น
15,753,299 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจ�ำปี และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ทั้งนี้ กรรมการบริษัท
ที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะเป็นกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดแยกเป็นรายบุคคล ดังนี้

รายชื่อกรรมการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

คณะ
กรรมการ
บริษัท

2,713,710
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์(1)
800,000
นางภัทรียา เบญจพลชัย(2)
(3)
825,000
ศาสตราจารย์สำ� เรียง เมฆเกรียงไกร
นางชรินทร วงศ์ภูธร
825,000
นายสมประสงค์ บุญยะชัย
800,000
นายเกว็ก บัค ไช
825,000
(4)
476,613
นางอาทิตยา สุธาธรรม
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา(5) 553,333
225,000
ศาตราจารย์หิรัญ รดีศรี(6)

ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (บาท)
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
การ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประชุม
ตรวจสอบ ก�ำหนด บรรษัท บริหาร กรรมการ
ค่าตอบแทน ภิบาลและ
อิสระ
สรรหา
526,935
- 130,000
- 25,000
300,000 125,000 191,290
- 25,000
300,000 245,000
- 25,000
- 100,000 325,000
150,000
รวม

การ
ประชุม
กรรมการ
ที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
-

ค่า ค่าตอบแทน
ตอบแทน
รวม
ประจ�ำปี
953,096
829,233
675,000
675,000
675,000
675,000
205,890
219,041
209,158

3,666,806
2,336,168
2,166,290
2,095,000
1,500,000
1,950,000
682,503
772,374
584,158
15,753,299

หมายเหตุ
(1)
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ได้รบั แต่งตัง้ เป็นประธานกรรมการบริษทั แทนนายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ทีล่ าออกจากต�ำแหน่ง โดยมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
ครั้งที่ 3/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
(2)
นางภัทรียา เบญจพลชัย ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แทน ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561
ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
(3)
ศาสตราจารย์ส�ำเรียง เมฆเกรียงไกร ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา แทน นางภัทรียา เบญจพลชัย โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 4/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
(4)
นางอาทิตยา สุธาธรรม ได้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการ โดยมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2561 ประชุมเมือ่ วันที่ 31 มกราคม 2561 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 31 มีนาคม
2561 เป็นต้นไป และได้ลาออกจากต�ำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2561
(5)
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ลาออกจากต�ำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2561
(6)
ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี หมดวาระการเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561
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ทัง้ นี้ ในปี 2561 นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการอิสระของบริษทั ได้รบั ค่าตอบแทนจากการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระในบริษทั
อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท เป็นเงินจ�ำนวน 3,970,500 บาท
(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร**
ในปี 2561 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะผู้บริหาร จ�ำนวน 7 ท่าน รวมเป็นเงินจ�ำนวนทั้งสิ้น 34,410,127.21 ล้านบาท ซึ่ง
ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน โบนัสรวม และค่าตอบแทนอืน่ ๆ ซึง่ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะเชือ่ มโยงกับการด�ำเนินงานของบริษทั
และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นเกณฑ์
หมายเหตุ
**ผูบ้ ริหาร หมายถึง ผูบ้ ริหารตามค�ำนิยามในประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านการเงิน
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการค้า หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตรวจสอบภายใน หัวหน้าฝ่ายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจพัฒนาแพลตฟอร์มและ
บริการ/หัวหน้าฝ่ายงานรัฐกิจ และหัวหน้าฝ่ายงานการเงิน

1.4.2 ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหาร
(ก) โครงการจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต่อกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (“โครงการ
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ”)
บริษทั ได้จดั ให้มกี ารจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อย ซึง่ เป็นส่วนหนึง่
ของโครงการจ่ายค่าตอบแทนระยะยาว (Performance share plan) เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างแรงจูงใจและตอบแทน
การปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อบริษัทให้ท�ำงานกับองค์กร
อย่างต่อเนื่อง และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งก�ำหนดให้พนักงานระดับ
ผูบ้ ริหารของบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมโครงการสามารถน�ำเงินเฉพาะทีเ่ ป็นเงินโบนัสบางส่วนตามเกณฑ์การจัดสรรทีบ่ ริษทั ก�ำหนดให้แต่ละราย
ได้รับมาใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายได้เท่านั้น โดยเงินโบนัสที่แต่ละรายจะได้รับนั้นจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์ รวมถึงเป้าหมายที่บริษัทจะพิจารณาก�ำหนด ซึ่งบริษัทได้มีการจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิตามโครงการดังกล่าวไปแล้ว
จ�ำนวน 4 ครั้ง โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร(1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ (2)
นายปฐมภพ สุวรรณศิริ
นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพยากร (3)
นายวิชยั กิตติวทิ ยากุล (4)
ดร.สกล กิตติวัชราพงษ์
นายเอกชัย ภัคดุรงค์
นางพรรณี นิวาศนันทน์

ปี 2556
ปี 2557
จ�ำนวนใบส�ำคัญ
จ�ำนวนใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิที่จัดสรร
แสดงสิทธิที่จัดสรร
หน่วย
ร้อยละ
หน่วย
ร้อยละ
32,111
4.71 116,400
9.72
31,933
4.68 48,200
4.02
18,022
2.64 53,000
4.43
12,633
1.85 23,000
1.92

ปี 2558
จ�ำนวนใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิที่จัดสรร
หน่วย
ร้อยละ
97,611
8.99
35,335
3.26
38,849
3.58
23,622
2.18

ปี 2559
จ�ำนวนใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิที่จัดสรร
หน่วย
ร้อยละ
96,738
9.00
35,019
3.26
38,502
5.58
21,282
1.98

หมายเหตุ
(1)
ผูบ้ ริหาร หมายถึง ผูบ้ ริหารตามค�ำนิยามในประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามโครงสร้างการบริหารจัดการใหม่ทปี่ ระกาศใช้เมือ่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
(2)
นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนนายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ที่ลาออกจากต�ำแหน่ง โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 4/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
(3)
นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพยากร ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการเงิน แทนนายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ ที่ลาออกจากต�ำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่
1 กันยายน 2561 เป็นต้น และได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการเงิน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
(4)
นายวิชัย กิตติวิทยากุล ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านตรวจสอบภายใน โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม
2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
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(ข) เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ โดยในปี 2561 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพส�ำหรับผู้บริหาร** จ�ำนวน 7 ราย
เป็นเงินจ�ำนวนทั้งสิ้น 2,047,230.50 ล้านบาท
หมายเหตุ
**ผูบ้ ริหาร หมายถึง ผูบ้ ริหารตามค�ำนิยามในประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านการเงิน
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการค้า หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตรวจสอบภายใน หัวหน้าฝ่ายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจพัฒนาแพลตฟอร์มและ
บริการ/หัวหน้าฝ่ายงานรัฐกิจ และหัวหน้าฝ่ายงานการเงิน

1.5		 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท และบริษัทในเครือ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 3,420 คน โดยแบ่งตามสายธุรกิจดังนี้
ประเภทธุรกิจ

จ�ำนวนพนักงาน (คน)

สายธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ

43

สายธุรกิจดาวเทียม

502

สายธุรกิจโทรศัพท์

2,875
รวม

ผลตอบแทนของพนักงานบริษัท และบริษัทในเครือ ได้แก่ เงินเดือน
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ
ส�ำหรับปี 2561 รวมเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 1,028.37 ล้านบาท
นโยบายการบริหารบุคลากร

บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะที่เป็นบริษัทไทยและด�ำเนิน
กิจการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่มุ่งเน้นการสร้างความ
มั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืนในธุรกิจสื่อสาร บริษัทเล็งเห็นถึงคุณค่า
และความส�ำคัญของทรัพยากรมนุษย์ โดยมีความเชื่อมั่นว่าพนักงาน
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพเป็นปัจจัยส�ำคัญยิง่ ต่อการน�ำพาองค์กรสูค่ วามเจริญเติบโต
และความส�ำเร็จทีย่ งั่ ยืน และยังเป็นปัจจัยบ่งชีถ้ งึ ความสามารถในการ
แข่งขันของธุรกิจในยุคปัจจุบันอีกด้วย บริษัทจึงมุ่งมั่นในการดูแล
อัตราส่วนก�ำลังคน รวมทั้งต้นทุนของพนักงานให้อยู่ในระดับที่มี
ประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นไปที่การแสวงหาคนดี รักษาคนเก่ง สร้าง
ความผูกพันในองค์กร และสร้างความพร้อมให้พนักงานทุกระดับเป็น
ผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถโดยมุง่ เน้นไปทีก่ ารเพิม่ ศักยภาพของพนักงาน
ให้สามารถแข่งขันได้ในโลกยุคดิจิทัล มีคุณธรรม สร้างโอกาสและ
ความท้าทายใหม่ ๆ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ของ
ตนอย่างเต็มที่ พร้อมถ่ายทอดและปลูกฝังหลักการท�ำงานที่ยึดมั่นใน
ค่านิยมขององค์กร เพื่อความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับความเจริญ
เติบโตของบริษัท
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3,420
ด้วยความเชื่อมั่นนี้ บริษัทจึงได้ก�ำหนดนโยบายการบริหารบุคลากร
เพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการสรรหา ดูแล และ
รัก ษาบุค ลากรของบริษัท เป็น อย่างดี สอดคล้องกับกลยุท ธ์แ ละ
เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ในแต่ละระยะ ทัง้ ยังน�ำมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตมาเป็นส่วนหนึง่ ในกระบวนการบริหารบุคลากรด้วย
บริษทั ได้กำ� หนดนโยบายการบริหารบุคลากรด้านต่าง ๆ ซึง่ มีรายละเอียด
ดังนี้
1) การจัดโครงสร้างองค์กรและอัตราก�ำลัง
บริษัทจัดโครงสร้างองค์กร ต�ำแหน่ง และระดับต�ำแหน่งงาน
รวมทัง้ ก�ำหนดอัตราก�ำลัง โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับทิศทาง
และเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจทีก่ ำ� หนดขึน้ แต่ละปี และทบทวน
เป็นระยะ ๆ เพือ่ ให้ตอบสนองได้ทนั ต่อความเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้น
2) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นธรรม
บริษัทด�ำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรแต่ละระดับ
อย่างเป็นธรรม โดยมองทีค่ ณ
ุ ลักษณะ คุณสมบัตแิ ละความสามารถ
ของตัวบุคคลที่สอดคล้องกับความต้องการของงาน รวมทั้ง
พิจารณาศักยภาพทีจ่ ะพัฒนาให้มคี วามก้าวหน้าต่อไปได้ในอนาคต
ควบคู่ไปด้วย โดยใช้คณะกรรมการท�ำหน้าที่คัดสรร ใช้การ

ทดสอบและเครื่ อ งมื อ ด้ า นการประเมิ น บุ ค คลมาประกอบ
มีกระบวนการตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครว่าเคยมีประวัติ
เกี่ยวข้องกับการกระท�ำผิดใด ๆ หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประวัติการทุจริต เพื่อให้มั่นใจว่าได้คนดีและเก่ง เหมาะสม
อย่างแท้จริงกับงาน วัฒนธรรมองค์กร และมีความพร้อมที่จะ
พัฒนาต่อยอดต่อไปได้ในอนาคต
3) โอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการว่าจ้างและบรรจุแต่งตั้ง
บริษทั ให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการว่าจ้างและบรรจุแต่งตัง้
รวมทั้งโอกาสด้านการพัฒนาและความก้าวหน้า โดยพิจารณา
บนพื้นฐานคุณธรรม ความรู้ความสามารถ ความมุ่งมั่นและ
ผลส�ำเร็จของงานที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความหลากหลาย
และสามารถใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
โดยไม่เลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคลหนึง่ บุคคลใดอันเนือ่ งมาจากเชือ้ ชาติ
สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถานภาพทางการสมรส หรือ
ความบกพร่องทางกายภาพ
4) สิทธิมนุษยชน
บริษัทมีนโยบายการเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน
โดยในนโยบายดั ง กล่ า วนั้ น พนั ก งานต้ อ งท� ำ ความเข้ า ใจ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง
โดยตรงอย่างถีถ่ ว้ น และปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด หากมีขอ้ สงสัย
สามารถขอค�ำปรึกษาจากฝ่ายกฎหมายหรือที่ปรึกษากฎหมาย
โดยมิให้ปฏิบัติตามความเข้าใจของตนเองโดยไม่มีค�ำแนะน�ำ
อี ก ทั้ ง กรณี ที่ เ มื่ อ พนั ก งานของบริ ษั ท ต้ อ งไปปฏิ บั ติ ง านใน
ต่างประเทศพนักงานควรศึกษากฎหมาย ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ ก่อนการด�ำเนินการ
ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อไม่ให้ขัดกับกฎหมาย
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ
รวมถึงบริษัทยังสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน
ดูแลมิให้ธรุ กิจของบริษทั เข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการล่วงละเมิด
สิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced
Labor) ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labor อีกทั้ง
ยังปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพืน้ ฐาน
ของศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่แบ่งแยกถิน่ ก�ำเนิด
เชือ้ ชาติ เพศ อายุ สีผวิ ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล
ทั้งนี้ ยังส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
ด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัท และส่งเสริมให้บริษัทย่อย
ผู้ร่วมทุน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายปฏิบัติตามหลักการ
สิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล และคุ้มครองสิทธิของผู้มี
ส่วนได้เสียทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจากการละเมิดสิทธิอนั เกิดจาก
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้
ไม่ต�่ำกว่าอัตราที่กฎหมายก�ำหนด

5) สิทธิในการเข้าร่วมสมาคม
บริษัทเคารพในสิทธิและเสรีภาพของพนักงาน และไม่ปิดกั้น
หากพนักงานประสงค์จะเข้าร่วมกับสมาคมหรือองค์กรอื่นใด
ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ อย่างถูกต้องตามกรอบของกฎหมายเพือ่ ยังประโยชน์
ให้เกิดขึน้ กับบุคคล กลุม่ บุคคล สังคมหรือประเทศชาติ โดยต้อง
ไม่เป็นการท�ำงานเพื่อแสวงหารายได้อื่นจากหน้าที่การงานที่
พนักงานท�ำอยู่ ไม่เผยแพร่ความลับของบริษัท หรือน�ำความรู้
และเวลาของบริษัท ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อเอื้อ หรือ
ก่อประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตนเอง
6) การปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของพนักงาน
บริษัทเคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน โดยจะปกป้อง
และไม่นำ� ข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน เช่น เงินเดือน ประวัตกิ าร
รักษาพยาบาล ประวัตคิ รอบครัว ฯลฯ ไปเปิดเผยให้กบั บุคคล
ภายนอกหรือผูท้ ไี่ ม่เกีย่ วข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลทีต่ อ้ งเปิดเผยต่อ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบัญญัติของกฎหมาย
7) การใช้ระบบคุณธรรมในการจัดสรรประโยชน์ตอบแทนการ
ท�ำงาน
บริษัทใช้การประเมินค่างานอย่างเป็นระบบเพื่อจัดกลุ่มงาน
และระดับต�ำแหน่งงานตามขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและ
ความส�ำคัญทีม่ ตี อ่ องค์กร ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เกิดความเป็นธรรมในการ
จ่ายค่าตอบแทน ท�ำการส�ำรวจรายได้และประโยชน์ตอบแทน
การท�ำงานของพนักงานทุกระดับ เปรียบเทียบกับตลาดงานและ
สภาวะการครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า
พนักงานมีรายได้และได้รับประโยชน์ตอบแทนการท�ำงานที่
เหมาะสม สามารถแข่งขันกับตลาดงานภายนอกได้
การจัดสรรประโยชน์ตอบแทนการท�ำงานของบริษัทตั้งอยู่บน
พื้นฐานของความรู้ความสามารถและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตาม “ระบบคุณธรรม” โดยยึดหลักสามประการประกอบด้วย
การจ่ายค่าตอบแทนตามต�ำแหน่งงาน
การสร้างความเป็นธรรมภายใน โดยพิจารณาค่าของงาน
แต่ละงาน เปรียบเทียบให้เหมาะสมกับตลาดงานภายนอก
การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน
การพิจารณาผลตอบแทนตามระดับความส�ำเร็จของผลงาน
ทั้งระดับองค์กร ทีมงาน และตัวบุคคล
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- การจ่ า ยค่ า ตอบแทนตามวิ ช าชี พ และความสามารถของ
ตัวบุคคล
การให้ผลตอบแทนการท�ำงานโดยพิจารณาความรูค้ วามสามารถ
หรือสมรรถนะ และทักษะตามวิชาชีพและความช�ำนาญของ
ตัวบุคคล
บริษัทน�ำระบบบริหารผลการปฏิบัติงานมาใช้ ซึ่งนอกจากจะ
มุ่งหวังให้เกิดความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
การท�ำงานในทุกระดับ และท�ำให้พนักงานมองเห็นถึงคุณค่า
ในงานของตนที่มีต่อการสร้างความส�ำเร็จให้กับบริษัทแล้ว
ยั ง เป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานได้ ใ ช้ ค วามสามารถของตน
อย่างเต็มที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งได้รับ
ข้อมูลป้อนกลับและการชี้แนะจากผู้บังคับบัญชาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของตนด้วย
ทั้งนี้ การปฏิบัติงานโดยสุจริตเป็นส่วนส�ำคัญในการประเมิน
ผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลือ่ นต�ำแหน่งของพนักงาน
บริษทั จะไม่ประนีประนอมหากพิสจู น์พบว่าพนักงานมีพฤติกรรม
ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น
8) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน
บริ ษั ท ได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ ในเรื่ อ งของสุ ข ภาพ อาชี ว อนามั ย
ความปลอดภั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งานส� ำ หรั บ
พนักงานทุกคนทุกระดับ ทัง้ ในส่วนของข้อปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องกับ
สวั ส ดิ ก ารแรงงาน และสวั ส ดิ ก ารบริ ษั ท ด้ ว ยการจั ด ให้ มี
สวัสดิการที่สอดคล้องเหมาะสม
ในด้านการให้ความรูด้ า้ นสุขภาพ ได้จดั ให้มโี ครงการ Thaicom
Young Fit เพื่อดูแลเรื่องการแก้ไขปัญหาสุขภาพของพนักงาน
แบบบูรณาการ การสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมชมรมเพื่อ
สุขภาพกายและสุขภาพใจอย่างสม�ำ่ เสมอ การให้มอี าหารกลาง
วันคุณภาพดี อาหารเพื่อสุขภาพ ห้องพยาบาลที่ให้ค�ำปรึกษา
ด้านสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจ�ำปีโดยโรงพยาบาลชั้นน�ำ
มีประกันสุขภาพและการให้ความช่วยเหลือเรือ่ งค่ารักษาพยาบาล
ที่เกินจากประกันสุขภาพกลุ่มให้แก่พนักงานที่เจ็บป่วยแบบ
นอนพักในโรงพยาบาล หรือเจ็บป่วยจากโรคมะเร็ง
นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั ง จั ด ให้ มี ก ารดู แ ลให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ
การจัดการการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมส�ำหรับการเกษียณ
อายุ พร้อมทัง้ การจัดให้มกี องทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ ซึง่ ให้พนักงาน
สามารถเลือกการออมได้ตามความสามารถของแต่ละคน
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9) การพัฒนาบุคลากร
บริษทั สนับสนุนและลงทุนด้านการพัฒนาความรูค้ วามสามารถ
ของบุคลากร โดยมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบทัว่ ทัง้ องค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง บริษัทก�ำหนดให้บุคลากรและผู้บังคับบัญชาร่วมกัน
จั ด ท� ำ แผนพั ฒ นาความรู ้ ค วามสามารถที่ ส อดคล้ อ งกั บ
การด�ำเนินงานและกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจขององค์กรรวมทั้ง
ลักษณะงานของตน และทบทวนปรับปรุงให้มีความทันสมัย
อยู่เสมอ การพัฒนาครอบคลุมความสามารถในการท�ำงาน
ด้านต่าง ๆ ทั้งการบริหารจัดการ ความเป็นผู้น�ำ ความรู้และ
เทคนิ ค เฉพาะของแต่ ล ะสายงานอาชี พ และการพั ฒ นา
กระบวนการคิดเป็น ท�ำเป็น และมุมมองสูโ่ ลกาภิวฒ
ั น์ นอกจากนี้
บริษัทจัดเส้นทางและความก้าวหน้าในการพัฒนาสายอาชีพ
อย่างต่อเนื่องที่เอื้อต่อการวางแผนผู้สืบทอดต�ำแหน่ง และ
การพัฒนากลุ่มพนักงานผู้มีศักยภาพสูง เพื่อให้เกิดการสานต่อ
ในการปฏิบัติตามพันธกิจและค�ำมั่นสัญญาของบริษัทที่มีต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนของสังคม และธ�ำรงรักษาไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมการบริหารจัดการตามธรรมาภิบาลที่ดี
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบุคลากรของบริษทั ตระหนักถึงความส�ำคัญ และ
มีความเข้าใจเกีย่ วกับนโยบายต่อต้านการทุจริต บริษทั จึงบรรจุ
เรือ่ งต่อต้านการทุจริตเข้าในเนือ้ หาการอบรมพนักงานใหม่ และ
จัดให้พนักงานทุกคนของบริษัทได้รับการอบรมและท�ำแบบ
ทดสอบประจ� ำ ปี เพื่ อ ทบทวนความรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
นโยบายดังกล่าวอย่างสม�่ำเสมอ
บริษทั มุง่ มัน่ ในการสร้างสิง่ แวดล้อมและกระบวนการท�ำงานเพือ่
น�ำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้พนักงานกล้า
น�ำเสนอความคิดใหม่ ท�ำใหม่ ในสิ่งที่ถูกต้องและถูกเวลา และ
ยังกระตุ้นให้เรียนรู้ถึง “วิธีการเรียนรู้เพื่อรู้” เพื่อให้เกิดการคิด
ต่อไปเองได้ ขวนขวายในการแสวงหาและสั่งสมองค์ความรู้
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง การเรียนรูผ้ า่ นงาน
โครงการร่วมกัน โดยใช้เทคโนโลยีของการเรียนรู้ เป็นต้น
พร้อมทั้งแบ่งปันความรู้ที่ได้แก่ผู้อื่นด้วยการถ่ายทอดผ่านการ
เป็นวิทยากร การให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ การสอนงานด้วยวิธีการ
ชี้แนะ (Coaching) และการกระตุ้นโดยผู้บังคับบัญชา เพื่อ
ให้เกิดการน�ำความรูแ้ ละประสบการณ์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองเพื่อนร่วมงาน องค์กร และสังคม
บริษทั ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรเพือ่ ให้เกิดนวัตกรรม เปิดโอกาส
ให้พนักงานสามารถเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนากระบวนการท�ำงาน รวมทั้งสนับสนุนการศึกษา
ค้นคว้า วิจัยต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ อันเป็นการเพิ่มผลิตภาพ
และเพิ่มผลิตผล ซึ่งจะสร้างคุณค่าให้กับองค์กร เป็นมิตรต่อ
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษทั ให้ความส�ำคัญต่อการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน เพือ่ ยกระดับความรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั งิ านของพนักงานในปี 2561 ทัง้ นี้
บริษัทได้ก�ำหนดแผนการพัฒนาที่เหมาะสมส�ำหรับพนักงานในแต่ละระดับครอบคลุมทั้งทักษะทางด้านการบริหารจัดการ (Managerial &
Leadership Skill) และความรูเ้ ฉพาะทางวิชาชีพ (Professional Skill) โดยจัดอบรมทั้งจากพนักงานหรือผู้บริหารภายในบริษัทที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญและจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญภายนอก
ระดับพนักงาน

เป้าหมายการพัฒนา

หลักสูตร

ทุกระดับ

ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดตามกฎหมายและ • หลักสูตรดับเพลิง [Advanced Fire Fighting]
ส่งเสริมเพิ่มขีดความสามารถในการ
• หลักสูตรซ้อมหนีไฟ [Basic firefighting]
ปฏิบัติงาน
• หลักสูตร ปฐมพยาบาล [First Aid]
• หลักสูตร Constructionism
• หลักสูตร Enhancing Employee Engagement
• หลักสูตร People Intelligence
• หลักสูตร Writing & Speaking Development
• หลักสูตร หลักธรรมาภิบาลในการบริหารธุรกิจ

ระดับปฏิบัติการ

เพิ่มทักษะและเตรียมความพร้อมแก่
พนักงานมุ่งสู่เป้าหมายในสายอาชีพ
ของตน

• หลักสูตร Acunetix
• หลักสูตร OpenStack and DevOps
• หลักสูตร Adjacent Business Ideation
• หลักสูตร Charismatic Presentation Skill
• หลักสูตร Self-Leadership Development
• หลักสูตร Outward Mindset Development
• หลักสูตร IDP Workshop & Psytech Assessment
• หลักสูตร Digital Life - DLTV Project
• หลักสูตร Benten - Maritime Back office
• หลักสูตร ระบบโทรศัพท์ iPECS-UCP
• หลักสูตร Loox Training
• หลักสูตร USO Installation Support

ระดับผู้บริหาร และผู้บริหาร
ระดับสูง

เพื่อพัฒนาศักยภาพ และทักษะในการ
บริหารงานและทีมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
รวมทั้งมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้
บริหารชั้นน�ำทั้งในและต่างประเทศ
พร้อมทั้งเพิ่มโอกาสในการสร้างกลุ่ม
สัมพันธ์ในทางอาชีพ (Connection)

• หลักสูตร Business Coaching
• หลักสูตร StengthFinder Assessment
• หลักสูตร Decentralized world- Non-Linear Business
Opportunity
• หลักสูตร First Line Manager
• หลักสูตร Talent Development by Manchester
Business School
• หลักสูตร Learn. Link. Launch Program
• หลักสูตร Leadership Development Program by
Harvard Business School

นอกจากนี้ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัทยังจัดท�ำระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง E-learning ในการให้ความรู้ต่าง ๆ แก่พนักงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวด Compliance อันได้แก่ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ การใช้งานระบบ IT ให้ปลอดภัย และความเสี่ยงจาก
การทุจริต พนักงานทุกคนจะได้เรียนรู้ผ่านบทเรียนมัลติมีเดีย ซึ่งมีรูปแบบที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย ทั้งยังก�ำหนดให้มีแบบทดสอบหลัง
การเรียน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานได้รับทราบและเข้าใจนโยบายส�ำคัญของบริษัทอย่างแท้จริง
นอกเหนือจากการฝึกอบรมระยะสัน้ แล้ว บริษทั ยังสนับสนุนการยกระดับองค์ความรูด้ ว้ ยการให้ทนุ การศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในสถาบัน
ชัน้ น�ำทัง้ ในประเทศและต่างประเทศให้กบั พนักงานอีกด้วย โดยจะมุง่ เน้นการให้ทนุ ในสาขาทีข่ าดแคลน และตอบสนองการด�ำเนินธุรกิจใน
ปัจจุบันและอนาคตของบริษัท เช่น Satellite Communications Engineering, System Design and Management เป็นต้น
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10) การวางแผนสรรหาและพั ฒ นาผู ้ บ ริ ห ารเพื่ อ รองรั บ การ
สืบทอดต�ำแหน่ง
บริษัทมีการวางแผนสรรหาและพัฒนาผู้บริหารเพื่อรองรับการ
สืบทอดต�ำแหน่งอย่างเป็นระบบ โดยมีการจัดตัง้ คณะกรรมการ
เพื่อดูแลให้มีการวางแผนสรรหาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
โปร่งใส เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารของกลุ่มบริษัท
ที่จะเติบโตทั้งในสายอาชีพและสายงานด้านบริหารจัดการ
โดยมุง่ เน้นในกลุม่ ต�ำแหน่งงานทีม่ คี วามส�ำคัญและเป็นกลไกหลัก
ในการขับเคลือ่ นองค์กร ซึง่ เป็นต�ำแหน่งงานในระดับผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักขึ้นไป

11) บทบาทผู้บังคับบัญชาในการบริหารบุคลากร
บริษัทก�ำหนดให้การบริหารบุคลากรเป็นหน้าที่หลักที่ผู้บังคับ
บัญชาทุกระดับต้องรับผิดชอบ และให้ความส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อน
ไปกว่าการบริหารจัดการงานและองค์กร ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มี
บทบาทส�ำคัญในเรื่องดังต่อไปนี้
การสร้ า งความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งตรงกั น ระหว่ า งบริ ษั ท กั บ
พนั ก งาน สร้ า งและรั ก ษาไว้ ซึ่ ง สั ม พั น ธภาพที่ ดี ร ะหว่ า ง
พนักงานกับฝ่ายบริหารและ/หรือระหว่างพนักงานด้วยกัน
การสร้างขวัญและก�ำลังใจในการท�ำงานให้กบั พนักงาน รับฟัง
ความคิดเห็น ข้อกังวลใจและความเดือดร้อนของพนักงาน
ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย พร้อมให้ค�ำปรึกษา
ที่เหมาะสม

การวางแผนสรรหาและพัฒนาผู้บริหารเพื่อรองรับการสืบทอด
ต�ำแหน่งดังกล่าว นอกจากจะเป็นการลดความเสีย่ งในด้านความ
ต่อเนื่องของการบริหารจัดการองค์กรแล้ว ยังเป็นการรักษา
บุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพสูงไว้กบั บริษทั เพือ่ สร้างความเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป

การพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรมและ
ด้วยหลักมนุษยธรรม บนพืน้ ฐานของหลักปฏิบตั แิ ละระเบียบ
บริหารทรัพยากรบุคคลของบริษทั รวมถึงหลักกฎหมายและ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2561 บริษัทได้จัดฝึกอบรมให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยมีจ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย อยู่ที่ 23.75 ชั่วโมงต่อคน
ปี
จ�ำนวนชั่วโมงอบรมต่อปี

2561

2560

2559

2558

23.75

32.09

24.95

27.94

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้พนักงานอบรมด้านสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นหลักสูตรภายในบริษัทและ
ภายนอกบริษัท อีกทั้งบริษัทได้ก�ำหนดให้มีการอบรมด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในแผนการฝึกอบรมของบริษัทอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี โดยในปี
2561 มีหลักสูตรที่เกี่ยวดังนี้
ชื่อหลักสูตร

จ�ำนวนพนักงานที่เข้าอบรม

หมายเหตุ

1. จิตส�ำนึกอนุรักษ์พลังงานในองค์กร
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หลักสูตรภายนอก

2. การปลูกจิตสํานึกการอนุรักษ์พลังงาน LLK
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หลักสูตรภายใน
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2. การก�ำกับดูแลกิจการ
2.1		 นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี ว่าเป็นรากฐานส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโต
อย่างยั่งยืน มีความเป็นมืออาชีพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
อั น จะสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น และผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย อื่ น ๆ
ทุกภาคส่วน และสามารถสร้างคุณค่าให้กับสังคม ประเทศชาติต่อไป
ได้ ดังนั้นคณะกรรมการจึงได้ถือเป็นภารกิจส�ำคัญ ในการปรับปรุง
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ให้มคี วามทันสมัย สอดคล้องกับ
สภาวะแวดล้อมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง
เพื่อให้โครงสร้างความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย และแนวปฏิบัติ
ต่าง ๆ ตามนโยบายสอดคล้องกับทิศทางการด�ำเนินกิจการของบริษทั
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
นอกเหนือจากการก�ำหนดนโยบายทีม่ คี วามทันสมัยแล้ว คณะกรรมการ
ยังคอยสอดส่องดูแลเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าฝ่ายจัดการได้มกี ารน�ำแนวปฏิบตั ิ
ตามนโยบายที่ก�ำหนดไปปฏิบัติจริง ผ่านการดูแลของคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา โดยก�ำหนดให้มกี ารรายงานให้คณะกรรมการ
ทราบถึงผลการปฏิบัติเป็นประจ�ำทุกปี นอกจากนี้ยังก�ำหนดเรื่อง
การรักษามาตรฐานการด�ำรงไว้ซึ่งการเป็นองค์กรที่มีธรรมภิบาลที่ดี
เป็นเป้าหมายผลการด�ำเนินงาน หรือตัวชี้วัด หรือ KPI ของบริษัท
อีกด้วย
ทั้งนี้ในปี 2561 นับเป็นปีที่ 6 ของไทยคม ในการด�ำรงไว้ซึ่งมาตรฐาน
บรรษัทภิบาลตามนโยบายทีค่ ณะกรรมการก�ำหนด โดยยังคงสามารถ
รักษาสถานะดีเลิศ หรือ 5 ดาว จากโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียน จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ CGR
2018 ยิง่ ไปกว่านัน้ บริษทั ฯ ยังได้รบั การยอมรับในระดับอาเซียน โดย
ได้รับการพิจารณาเป็น 1 ใน 50 บริษัทชั้นน�ำด้านธรรมาภิบาลของ
อาเซียน (ASEAN CG Scorecard) ซึ่งนับเป็นการติดอันดับเป็นครั้ง
ที่ 2 ส�ำหรับรางวัลในระดับอาเซียน
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
(“กลต.”) ได้ออกหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ Corporate
Governance Code (CG Code) ฉบับปี 2560 ขึน้ เพือ่ เป็นหลักปฏิบตั ิ
ให้คณะกรรมการบริษทั ซึง่ เป็นผูน้ ำ� หรือผูร้ บั ผิดชอบสูงสุดขององค์กร
น�ำไปปรับใช้ในการก�ำกับดูแล ให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีใน
ระยะยาว น่าเชื่อถือส�ำหรับผู้ถือหุ้นและผู้คนรอบข้าง เพื่อประโยชน์
ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของ
ทัง้ ภาคธุรกิจ ผูล้ งทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม อีกทัง้ เพือ่
ให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการน�ำ CG

Code ไปปรับใช้อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และบันทึกการพิจารณาไว้เป็น
ส่วนหนึง่ ของมติคณะกรรมการ รวมทัง้ เปิดเผยข้อความยืนยันว่า คณะ
กรรมการได้พิจารณาและทบทวนการน�ำหลักปฏิบัติตาม CG Code
ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษทั แล้ว ในรายงานประจ�ำปี และ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัติแก้ไขนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ฉบับล่าสุด เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นการปรับปรุงตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (CG Code) ฉบับปี 2560 ของ กลต.
ดั ง กล่ า ว โดยมุ ่ ง เน้ น บทบาทหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการ ในแต่ละด้านของการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท
จดทะเบียน เพือ่ ใช้เป็นแนวปฏิบตั ทิ ดี่ สี ำ� หรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานของบริษทั โดยนโยบายฉบับนี้ ประกอบด้วยหลักการ 5 หมวด
ได้แก่
หมวดที่ 1 คณะกรรมการบริษัท
หมวดที่ 2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
หมวดที่ 5 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
การสื่อสารนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดท�ำคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการ
ด�ำเนินธุรกิจ ประกอบไปด้วยเนื้อหาหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ส่วนที่ 2 จรรยาบรรณในการด�ำเนิน
ธุรกิจ และส่วนที่ 3 นโยบายต่อต้านการทุจริต เพื่อใช้ในการสื่อสาร
และท�ำความเข้าใจกับทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ รวมถึง
ได้ให้มีการลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการ จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัท
ดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ เมือ่ มีพนักงานเข้าใหม่บริษทั ก็จะส่งมอบคูม่ อื
ดังกล่าวให้พนักงานได้อ่านท�ำความเข้าใจและลงนามรับทราบและ
ถือปฏิบตั อิ กี ด้วย ทัง้ นี้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิม่ เติมได้จากเว็บไซต์
ของบริษัทที่ www.thaicom.net หัวข้อ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน >
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี > หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องไทยคม
> นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามนโยบาย และแนวปฏิบัติที่ดีอย่างเคร่งครัด รวมถึงพัฒนาการ
ก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมให้
บริษัทก้าวไปสู่การก�ำกับดูแลกิจการบริษัทในระดับสากล โดยเฉพาะ
ในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายในการสร้าง
ความมั่นคง และความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนให้กับ
องค์กร ผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วน โดยมุง่ เน้นการรักษา
มาตรฐานและการพัฒนาการก�ำกับดูแล รวมถึงส่งเสริมให้การก�ำกับ
ดูแลที่ดีให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
67

		มีการจัดท�ำคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ
ในการด�ำเนินธุรกิจ ให้พนักงานได้อ่านและลงนามว่าจะปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณของบริษทั ซึง่ ได้มดี ำ� เนินการมาตัง้ แต่ปี 2556
รวมถึงเมื่อมีพนักงานเข้าใหม่ก็จะได้ส่งมอบคู่มือดังกล่าวให้
พนักงานได้อา่ นและท�ำความเข้าใจและลงนามเพือ่ ลงนามว่าจะ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท
		การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้ข้อแนะน�ำและให้เข้าใจ
วัฒนธรรมองค์กร รวมถึงเข้าใจการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจขององค์กร รวมถึงเจตนารมณ์
ของนโยบายการต่อต้านการทุจริตของบริษัท
		มีการจัดอบรมและทดสอบความรูอ้ อนไลน์ (E-Learning) เรือ่ ง
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและนโยบายต่อต้านการทุจริต
เพือ่ ให้ผบู้ ริหารและพนักงานเข้าใจและตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและนโยบายต่อต้านการทุจริต
ของบริษทั รวมถึง เพือ่ ให้ผบู้ ริหารและพนักงานสามารถน�ำไปใช้
และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง และน�ำพาองค์กรไปสู่การเติบโต
อย่างยั่งยืน

รางวัลด้านการก�ำกับดูแลกิจการ

ในปี 2561 บริษัทได้รับรางวัลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้

		มี ก ารประกาศใช้ แ นวทางปฏิ บั ติ ข องคู ่ ค ้ า เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ความเข้าใจร่วมกันระหว่างบริษัทและคู่ค้าว่าจะน�ำหลักการนี้
ไปใช้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นส� ำ คั ญ
ส่วนหนึง่ ในการคัดเลือกและประเมินคูค่ า้ ด้วย โดยบริษทั ได้แจ้ง
ให้คู่ค้าทุกรายทราบถึงแนวปฏิบัติดังกล่าว และให้คู่ค้าลงนาม
รับทราบและถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน

		บริษัทได้รับการประเมินโดยได้ 96 คะแนน จากโครงการ
ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2561
ของบริษัทจดทะเบียน (AGM Assessment Program) จาก
การประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investor
Association) ซึ่งเป็นคะแนนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของการประเมิน
ของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด

		มีชอ่ งทางในการสือ่ สารกฎหมาย กฎเกณฑ์ และนโยบายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน ผ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ชอื่ “Keeping Up
with Compliance” เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกคนได้รบั ทราบและส่งเสริมให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจ สามารถ
ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

		บริษัทได้รับการประเมินผลจากการส�ำรวจในโครงการดังกล่าว
เป็ น ปี ที่ 6
ในคะแนนระดั บ “ดี เ ลิ ศ ”
ต่อเนื่องกัน (2556 - 2561) จากการประกาศผลการส�ำรวจ
การก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจ�ำปี 2561 (CGR
2018) จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of
Directors - IOD)

		มีการให้พนักงานของบริษทั ทุกคนรายงานการมีสว่ นได้เสียของ
ตนเอง ครอบครัว และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงข้อมูล พนักงานต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล
โดยเร็ว เพื่อส่งเสริมให้การท�ำธุรกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท
เป็นไปอย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล และค�ำนึงถึงประโยชน์สงู สุด
ของบริษัทเป็นส�ำคัญ
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การปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

ในปี 2561 คณะกรรมการได้ ส อบทานการปฏิ บั ติ ต ามนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการ และติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าว
อย่างเคร่งครัด รวมถึงขั้นตอนและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไร
ก็ตาม มีหลักการบางเรื่องที่บริษัทยังปฏิบัติแตกต่างจากหลักการ
ก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ส� ำ หรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย นปี 2555 ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องต่อไปนี้

หลักการ/แนวปฏิบัติที่ดีของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดวาระการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
คณะกรรมการอิสระไว้ให้ดำ� รงต�ำแหน่งติดต่อกัน
ไม่ได้เกิน 3 วาระ หรือไม่เกิน 9 ปีแล้วแต่ระยะ
เวลาใดจะนานกว่าหากคณะกรรมการเห็นว่า
มีความจ�ำเป็นต้องขอให้กรรมการอิสระที่ด�ำรง
ต�ำแหน่งติดต่อมากันครบ 3 วาระหรือ 9 ปี ด�ำรง
ต�ำแหน่งต่อไป ก็ให้อ�ำนาจคณะกรรมการบริษัท
ขยายระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ
อิสระออกไปได้อีก

ค�ำชี้แจงบริษัท
เนื่องจากธุรกิจดาวเทียมเป็นธุรกิจที่ต้องใช้ความช�ำนาญ และผู้เชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะ
กรรมการของบริษัทต้องมีความรู้ ความเข้าใจในลักษณะของธุรกิจ การบริหารจัดการ
การบริหารการเงินจากการลงทุนในโครงการทีต่ อ้ งใช้เงินทุนมาก โครงสร้างของระบบบัญชี
จากการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ในต่ า งประเทศที่ มี ค วามแตกต่ า งทางภู มิ สั ง คม บริ ษั ท เห็ น ว่ า
ประสบการณ์ในการท�ำงานร่วมกันมานาน มีสว่ นช่วยให้กรรมการเหล่านีป้ ฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ดี
ประกอบกับบริษัทมีการประเมินผลกรรมการเป็นประจ�ำทุกปี โดยได้เริ่มท�ำการประเมิน
ผลกรรมการโดยที่ปรึกษาภายนอกในปี 2558 เป็นปีแรก เพื่อประเมินความสามารถและ
ความเป็นอิสระของกรรมการ บริษัทมีความเชื่อมั่นว่ากรรมการที่ได้ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทยังเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม ครบถ้วนทุกประการ
อย่างไรก็ตามในปี 2561 คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั ใิ ห้ปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการ โดยได้ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเพิ่มเติมขึ้น ในข้อ 7) การจ�ำกัดอายุ
ของกรรมการ ไว้ที่ 72 ปี และสามารถเสนอแต่งตั้งกรรมการที่มีอายุ 72 ปี หรือสูงกว่า
ได้เพียงอีก 1 วาระเท่านั้น

คณะกรรมการสรรหาควรประกอบด้วยกรรมการ ณ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประกอบด้วยกรรมการ
อิสระทั้งคณะ
อิสระคิดเป็นร้อยละ 66.7 ของจ�ำนวนคณะกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท
มีความเห็นและเชื่อว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าวมีความเหมาะสมกับธุรกิจ
และโครงสร้างของบริษัท ณ ปัจจุบัน

รายละเอียดของนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ปี 2561 มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการ เพื่อ
ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกรายอย่าง
เป็นธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญในการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทในระยะ
ยาวอย่างยั่งยืน
1. 		 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1.1		คณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วาม
หลากหลาย (Board Diversity) ทั้งในด้านเพศ ทักษะวิชาชีพ
ความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในสาขาต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัท และมีจ�ำนวนกรรมการที่เหมาะสมและเพียงพอต่อ

การก�ำกับดูแลธุรกิจของบริษัท กล่าวคือ จ�ำนวนไม่น้อยกว่า
5 คนตามกฎหมายและไม่เกิน 12 คน ซึง่ ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการและกรรมการ โดยอย่ า งน้ อ ย 1 คน เป็ น ผู ้ มี
ประสบการณ์ด้านกิจการโทรคมนาคม และอย่างน้อย 1 คน
เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน
1.2		คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นส่วนใหญ่ โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย
1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งคณะ และมีจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า
3 คน เพือ่ ให้มกี ารถ่วงดุลและสามารถแสดงความเห็นได้อย่าง
อิสระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามหนังสือ
รับรองบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 8 ท่าน โดยมีกรรมการ
อิสระ จ�ำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน หรือ คิดเป็นร้อยละ 50 ของจ�ำนวน
กรรมการทัง้ คณะ และแบ่งเป็นกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารจ�ำนวน 1 ท่าน
และไม่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 6 ท่าน

69

สัดสวนกรรมการอิสระ

สัดสวนกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
กรรมการ
ที่เปนผูบริหาร
14.29%

กรรมการ
50.00%

กรรมการ
ที่ไมเปนผูบริหาร
85.71%

กรรมการอิสระ
50.00%

หญิง / ชาย
หญิง
ชาย

ระยะเวลาในการด�ำรงต�ำแหน่ง

2

5

0 - 5 ป
>5 - 10 ป

6

>10 ป

0
3

ทักษะและประสบการณ์ของกรรมการ
วิศวกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2
1

ธุรกิจโทรคมนาคม/นวัตกรรม

2

การคาระหวางประเทศ

2

การตลาดและการขาย

3

การเงินและบัญชี/เศรษฐศาสตร

5

บริหารธุรกิจ/กลยุทธ

5

กฎหมาย

1
8

การกำกับดูแลกิจการ
3

คาตอบแทนและทรัพยากรบุคคล
นโยบายภาครัฐและรัฐกิจสัมพันธ

1.3		คณะกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม
มิใช่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
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2

1.4		คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายให้มจี ำ� นวนกรรมการเป็นไปตาม
สัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นที่มีอ�ำนาจ
ควบคุม (Controlling Shareholders) ในบริษัท

2.		 คุณสมบัติของกรรมการ

2.1		กรรมการบริษัทต้องมีคุณ สมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัด
2.2		กรรมการบริษทั ต้องไม่มลี กั ษณะทีแ่ สดงถึงการขาดความเหมาะสม
ทีไ่ ด้รบั การไว้วางใจให้บริหารกิจการทีม่ หาชนเป็นผูถ้ อื หุน้ ตามที่
ก�ำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2.3		เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญในการบริหารงาน รวมถึงต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์
สุจริต มีจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ
2.4		มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ให้แก่บริษัทได้
3. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามทีก่ ำ� หนดโดยคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุน และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ทุกราย
ได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนัน้
ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระได้
กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1)		ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการ
ถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
(2)		ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปีกอ่ นวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระ ทัง้ นี้ ลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการ หรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
(3)		ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ
จดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็น บิดา มารดา คูส่ มรส
พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้
เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(4)		ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ำรายการ
ทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่า หรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือ
ให้กู้ยืม ค�้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน
รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ
คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาท
ขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทั้งนี้ การค�ำนวณภาระหนี้
ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการค�ำนวณมูลค่าของรายการที่
เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์ในการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการ
พิ จ ารณาภาระหนี้ ดั ง กล่ า วให้ นั บ รวมภาระหนี้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
ระหว่าง 1 ปีกอ่ นวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5)		ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมบริษัท
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
อิสระ
(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการ
ให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือ
หุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปีกอ่ นวันทีไ่ ด้รบั การ
แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
(7)		ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ
กรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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(8)		ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุน้ เกิน
ร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่
ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
(9)		ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ ำ� ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม
ข้ อ (1) ถึ ง (9) แล้ ว กรรมการอิ ส ระอาจได้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจใน
รูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือ
การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ 4 หรือ 6 เป็นกรรมการอิสระ
ได้ หากคณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาอย่างระมัดระวัง และมีความ
เห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่
และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ใน
หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอิสระด้วย
ก		ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ
ที่ท�ำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก�ำหนด
ข		เหตุผลและความจ�ำเป็นทีย่ งั คงหรือแต่งตัง้ ให้บคุ คลดังกล่าวเป็น
กรรมการอิสระ
ค		ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการ
แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
4.		 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

4.1		คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ท�ำหน้าทีใ่ นการสรรหา
คัดเลือก บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม และเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาแต่งตั้ง หรือเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับบริษัท
4.2		คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จะพิจารณาทบทวน
ทักษะและคุณลักษณะของกรรมการ (Skill and Characteristic)
และองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทเทียบกับ
ทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ในปัจจุบันและอนาคต
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โดยจัดท�ำ Board Skill Matrix เพือ่ ก�ำหนดเกณฑ์ในการสรรหา
กรรมการที่ต้องการเป็นประจ�ำทุกปี ในการทบทวนดังกล่าว
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ยังได้พิจารณาถึง
ความหลากหลาย ทั้งในด้านของทักษะ ประสบการณ์ ความรู้
ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระ สัญชาติ อายุ และเพศ ของ
กรรมการ
4.3		ในการพิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีก
วาระ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะพิจารณาปัจจัย
ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง ผลการปฏิบัติงาน ประวัติการเข้าร่วมและ
การมีสว่ นร่วมในการประชุม และการสนับสนุนในกิจกรรมของ
คณะกรรมการบริษัท
4.4		ในการสรรหาบุ ค คลเพื่ อ มาด� ำ รงต� ำ แหน่ ง เป็ น กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาใช้วิธีการดังนี้ในการ
คัดเลือกรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
		(1) เปิดโอกาสให้คณะกรรมการแต่ละท่านเสนอชื่อ
		(2) ที่ปรึกษาภายนอก
		(3) รายชือ่ ทีป่ รากฏอยูใ่ นระบบรายชือ่ กรรมการของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ท�ำเนียบกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
		(4) ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการ
พิจารณามายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือ
หุ ้ น โดยเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ บ ริ ษั ท ได้
ก�ำหนดไว้
4.5		การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และข้อ
ก�ำหนดของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ จะต้องมีความโปร่งใสและ
ชัดเจน
5.		 ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการ
บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธาน
คณะกรรมการบริษัท (Chairman of the Board of Directors)
ประธานกรรมการบริหาร (Chairman of the Executive Committee)
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) โดยจะ
ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติ
ทีเ่ หมาะสม และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพือ่ ให้มกี ารถ่วงดุลอ�ำนาจ
และโปร่ ง ใส โดยแยกหน้ า ที่ ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลและการบริ ห ารงาน
ออกจากกัน

5.1		ประธานคณะกรรมการบริษัท (Chairman of the Board
of Directors) - เป็นกรรมการอิสระ รับผิดชอบในฐานะผู้น�ำ
ของคณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่ติดตามดูแลการบริหารงานของ
คณะกรรมการบริ ห ารให้ บ รรลุ ผ ลส� ำ เร็ จ ตามแผนงานที่ ไ ด้
ก�ำหนดไว้ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น
5.2 ประธานคณะกรรมการบริหาร (Chairman of the Executive
Committee) - รับผิดชอบในฐานะผู้น�ำของคณะกรรมการ
บริหาร มีหน้าที่ในการดูแลให้คณะกรรมการบริหารสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย รวมถึง
พิ จ ารณากลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ก่อนน�ำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ และ/หรื อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารด�ำ เนิ น งาน
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปกติของบริษัท
5.3		ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (Chief Executive Officer) - เป็น
หัวหน้าของฝ่ายบริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
ในการบริหารจัดการงานของบริษัทตามทิศทาง กลยุทธ์ และ
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัตจิ ากคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ และรายงานผลการบริหารงานต่อ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี
6.		 วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ

6.1		วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของ
บริษัท โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง ให้
กรรมการออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวน 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งหมด ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้
กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง
ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามา
ด�ำรงต�ำแหน่งใหม่อีกได้
6.2		กรรมการอิสระมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน
3 วาระหรือไม่เกิน 9 ปี แล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า แต่หาก
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า มีความจ�ำเป็นต้องขอให้กรรมการ
อิสระที่ด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกันมาครบ 3 วาระหรือ 9 ปี ด�ำรง
ต�ำแหน่งต่อไป ก็ให้อำ� นาจคณะกรรมการบริษทั ขยายระยะเวลา
การด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการอิสระออกไปได้อีก
7.		 การจ�ำกัดอายุของกรรมการ

7.1		คณะกรรมการบริษัทไม่มีนโยบายที่จะเสนอบุคคลที่จะมีอายุ
ครบ 72 ปี หรือสูงกว่า ณ วันทีด่ ำ� รงต�ำแหน่ง ทัง้ นี้ เมือ่ นโยบายนี้
มีผลบังคับใช้ กรรมการปัจจุบันที่มีอายุ 72 ปี หรือสูงกว่า จะ

ยังคงด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปได้ตามวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของตน
ที่เหลืออยู่
7.2		คณะกรรมการบริษทั อาจพิจารณาอนุมตั เิ สนอแต่งตัง้ กรรมการ
ทีม่ อี ายุ 72 ปี หรือสูงกว่า ณ วันทีแ่ ต่งตัง้ กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
ใหม่ได้เพียงอีก 1 วาระเท่านั้น
8.		 บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท

8.1		คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของ
บริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษทั มติ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั
ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่และก�ำกับดูแล กรรมการจะต้องใช้
ดุลพินจิ ในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างระมัดระวัง สมเหตุสมผล
ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต ไม่มสี ว่ นได้เสีย และเป็นประโยชน์สงู สุด
ต่อบริษัท
8.2		คณะกรรมการบริษัทได้มอบอ�ำนาจให้คณะกรรมการชุดย่อย
ต่าง ๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายบริหาร ตามที่ได้
ก� ำ หนดไว้ ใ นกฎบั ต รของคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยแต่ ล ะชุ ด
นโยบายเรื่องอ�ำนาจอนุมัติของบริษัท และนโยบายอ�ำนาจลง
นามผูกพันบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้สงวน
อ�ำนาจอนุมัติในเรื่องส�ำคัญไว้ โดยเรื่องดังกล่าวต้องได้รับการ
พิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
8.3		คณะกรรมการบริษัทในฐานะที่เป็นผู้น�ำสูงสุดขององค์กรต้อง
ก�ำหนดพฤติกรรมองค์กรทีถ่ กู ต้อง กรรมการทุกคนต้องประพฤติ
ตนเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี และต้ อ งดู แ ลให้ มั่ น ใจว่ า มาตรฐาน
พฤติกรรมองค์กรได้รับการเผยแพร่และน�ำไปปฏิบัติในทั่ว
ทุกระดับขององค์กร
8.4		คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
		(1) เป็นผู้น�ำและก�ำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัท
โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างการสร้างคุณค่าอย่าง
ยั่งยืน (Sustainable Value Creation) ด�ำเนินธุรกิจด้วย
ความรับผิดชอบ (Responsible Business) และปฏิบัติ
ตัวเป็นประชากรที่ดี (Good Corporate Citizenship)
		(2) ทบทวนและอนุมตั วิ สิ ยั ทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร ค่า
นิยม และมาตรฐานทางจริยธรรมของบริษัท
		(3) ทบทวนและอนุมัติกลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และ
ตัวชีว้ ดั ผลการด�ำเนินงาน รวมทัง้ ติดตามดูแลให้ฝา่ ยบริหาร
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น�ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ตลอดจนติดตามผลการด�ำเนินงาน
โดยเปรียบเทียบกับแผนธุรกิจ งบประมาณ และตัวชีว้ ดั ผล
การด�ำเนินงานที่ก�ำหนดไว้

ครอบคลุมในเรือ่ งส�ำคัญ ๆ ตามนโยบายเรือ่ งข้อพึงปฏิบตั ิ
ทีด่ สี ำ� หรับกรรมการบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

		(4) พิจารณาอนุมัติรายการที่ส�ำคัญเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น โครงการลงทุนธุรกิจใหม่
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อ�ำนาจการบริหาร การซื้อขาย
ทรัพย์สินต่าง ๆ งบจ่ายลงทุนที่ส�ำคัญ และรายการอื่นใด
ที่กฎหมายก�ำหนด

		(15) ให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะและ
รายบุคคล อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

		(5) พิจารณาอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่
เกีย่ วโยงกันหรือรายการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ
ของบริษทั และบริษทั ย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อก�ำหนด
และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

9.		 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

9.1		จ�ำนวนครั้งและก�ำหนดการประชุม
		(1) การประชุ ม คณะกรรมการได้ มี ก ารก� ำ หนดตารางการ
ประชุมอย่างเป็นทางการไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้ง
ให้กรรมการแต่ละคนรับทราบตัง้ แต่ตน้ ปี เพือ่ จัดสรรเวลา
ในการเข้าร่วมประชุม

		(6) พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ ประเมินผลงาน ก�ำหนดค่าตอบแทน
และถอดถอนประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและผูบ้ ริหารระดับ
สูงของบริษัท

		(2) คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดให้มกี ารประชุมอย่างน้อยปีละ
8 ครัง้ และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิม่ เติมตามความ
จ�ำเป็น

		(7) พิจารณาอนุมตั นิ โยบายและกรอบค่าตอบแทนของบริษทั

9.2		วาระการประชุม

		(8) ก�ำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระส�ำคัญของบริษัทให้
เพียงพอและทันเวลา

		(1) ประธานกรรมการโดยการหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และเลขานุการบริษทั จะเป็นผูด้ แู ลให้ความเห็นชอบ
วาระการประชุม

		(9) ดูแลให้บริษทั มีระบบและกรอบการบริหารความเสีย่ งและ
การควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้ง
ก�ำหนดความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite) ของบริษทั
		(10) ดูแลให้มรี ะบบบัญชีและการรายงานทางการเงินทีถ่ กู ต้อง
เชื่อถือได้ มีการตรวจสอบบัญชีจากภายนอก
		(11) ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
		(12) ทบทวนนโยบายการก�ำกับ ดูแลกิจการของบริษัท และ
ประเมินความมีประสิทธิผลและการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าวเป็นประจ�ำทุกปี
		(13) ก�ำกับดูแลให้มีการน�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของ
บริษัทไปปฏิบัติ และยอมรับโดยบริษัทย่อย บริษัทร่วม
และบริษัทที่ร่วมลงทุนของบริษัท
		(14) จัดท�ำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน โดยเสนอควบคูก่ บั รายงานทางการ
เงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ�ำปี ซึ่ง
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		(2) กรรมการท่านอืน่ สามารถเสนอวาระการประชุมหรือหัวข้ออืน่
ที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ำมาพิจารณาได้
9.3		การจัดส่งเอกสารการประชุม
เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในการนัดหมาย จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการประชุมให้เพียงพอ และจัดส่งล่วงหน้า พร้อม
หนังสือเชิญประชุม ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้
คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษามาก่อน
9.4		การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษทั คาดหวังว่ากรรมการแต่ละท่านจะใช้ความ
พยายามอย่างสมเหตุสมผลในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยทีต่ นเองด�ำรงต�ำแหน่งอยูท่ กุ ครัง้
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักดีวา่ ในบางโอกาสหรือสถานการณ์
อาจท�ำให้กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ อย่างไรก็ตาม
ภารกิจดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
อย่างเป็นสาระส�ำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทคาดหมายว่า
กรรมการจะเข้าร่วมประชุมอย่างต�ำ่ คิดเป็นร้อยละ 80 ของการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด

9.5		องค์ประชุมและการประชุม
		(1) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการต้องมา
ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
จึงจะเป็นองค์ประชุม
		(2) จ�ำนวนองค์ประชุมขั้นต�่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลง
มติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
		(3) ในการประชุม ประธานกรรมการท�ำหน้าที่เป็นประธาน
ที่ประชุมมีหน้าที่ดูและจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่
ฝ่ายบริหารจะเสนอเอกสารและข้อมูลเพื่อการอภิปราย
ปัญหาส�ำคัญ และเพียงพอส�ำหรับคณะกรรมการที่จะ
อภิปรายในประเด็นทีส่ ำ� คัญ โดยกรรมการทุกท่านมีอสิ ระ
ในการแสดงความคิดเห็น
		(4) กรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสีย จะต้องไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุมเมือ่ มีการ
พิจารณาวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย
9.6		รายงานการประชุม
		(1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ท�ำการจดบันทึก และจัดท�ำ
รายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และเสนอให้
ประธานกรรมการบริษัทสอบทานและส่งให้กรรมการ
ทุกท่านให้ความเห็น โดยจะด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
14 วันนับจากวันที่ประชุม ซึ่งรายงานการประชุมจะมี
การบันทึกมติของที่ประชุมและข้อมูลไว้อย่างเพียงพอ
ชัดเจน และเป็นไปตามกฎหมาย
		(2) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดเก็บรายงานการประชุมที่
ผ่านการรับรองแล้ว รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม
และพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้

9.7		การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะประชุมระหว่างกันเองอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหาร
เข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่าง ๆ ทั้งที่
เกีย่ วกับธุรกิจของบริษทั หรือเรือ่ งการจัดการทีอ่ ยูใ่ นความสนใจ
และให้มกี ารรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษทั และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ
10.		 คณะกรรมการชุดย่อย (Sub-Committee)

คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ใ นการจั ด ให้ มี
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยจ� ำ นวน 6 ชุ ด เพื่ อ ท� ำ หน้ า ที่ ศึ ก ษา
กลัน่ กรองงานและแบ่งเบาภาระหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั
โดยให้มีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ชุดย่อยอย่างชัดเจน ดังนี้
10.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย
3 คน ซึ่งทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยอย่างน้อย 1 คน
ต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่าง
เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทานความเชื่อถือได้
ของงบการเงิน ซึง่ เป็นไปตามทีก่ ำ� หนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน กรรมการตรวจ
สอบมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถได้รับ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบอีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระ
ติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นเป็นอย่างอืน่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ใน
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี
กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับ
การแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ต้องไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่
คณะกรรมการบริษัทจะเห็นเป็นอย่างอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
ชื่อ - นามสกุล
1. นางภัทรียา เบญจพลชัย (1) (2)

ต�ำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นางชรินทร วงศ์ภูธร (2)

กรรมการตรวจสอบ

3. ศาสตราจารย์ส�ำเรียง เมฆเกรียงไกร

กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ
(1)
นางภัทรียา เบญจพลชัย ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
(2)
นางชรินทร วงศ์ภูธร และ นางภัทรียา เบญจพลชัย เป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอในการท�ำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัท
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คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 8 ครัง้ และ
ต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ� ำ นวนคณะกรรมการตรวจสอบทั้ ง หมดที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
แต่งตั้ง จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยในปี 2561 มีการประชุมจ�ำนวน
ทัง้ สิน้ 12 ครัง้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั (โปรดดูรายละเอียด
ในหัวข้อ “การเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2561”)
ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษร
เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทั และมีการสอบทานและปรับปรุงเป็นประจ�ำทุกปี
ดังนี้
1.1		สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องและครบถ้วน
ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
1.2		ก�ำกับดูแลให้มกี ารพัฒนาระบบควบคุมภายในเกีย่ วกับการจัดท�ำ
งบการเงิ น ให้ ถู ก ต้ อ งเชื่ อ ถื อ ได้ และให้ มี ร ะบบการรั ก ษา
ความปลอดภัยของข้อมูลและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ
(confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (integrity) และ
ความพร้อมใช้ของข้อมูล (availability) รวมทัง้ การจัดการข้อมูล
ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
1.3		สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (System of
Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เหมาะสมมีประสิทธิผล
1.4		สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้กับ
หน่วยงานเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ให้ดียิ่งขึ้น
1.5		สอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล พิจารณาอนุมตั ิ
แผนการตรวจสอบภายใน พิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ
บุคลากร พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย
เลิกจ้าง พิจารณาความดีความชอบและการลงโทษหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
1.6		สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตลท.) ข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
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1.7		สอบทานความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รายงาน
การเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย
รวมทั้งเสนอแนะการปรับปรุงระบบให้มีความปลอดภัยและ
ทันสมัยอยู่เสมอ
1.8		พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจ้างบุคคลทีม่ คี วามเป็น
อิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี และเสนอค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
1.9		สอบทานความเป็นอิสระของผูส้ อบบัญชีและพิจารณานโยบาย
การรั บ บริ ก ารอื่ น ที่ มิ ใ ช่ ก ารสอบบั ญ ชี จ ากส� ำ นั ก สอบบั ญ ชี
เดียวกัน รวมทั้งการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน
1.10 พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม กฎหมายและข้อก�ำหนดของ
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
1.11 พิจารณารายการได้มาและจ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญ
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพิจารณา
การเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ในกรณีทเี่ กิดรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการ
ได้มาและจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินให้มีความถูกต้องครบถ้วน
1.12 สอบทานนโยบายและ มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้
มั่ น ใจว่ า บริ ษั ท ได้ ป ฎิ บั ติ ภ าระหน้ า ที่ ต ามที่ ก ฎหมายและ
จริยธรรมทีก่ ำ� หนดไว้ รวมทัง้ สอบทานความถูกต้องของเอกสาร
อ้ า งอิ ง และแบบประเมิ น ตนเองเกี่ ย วกั บ มาตรการต่ อ ต้ า น
การคอร์รัปชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ตามที่ได้ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบ
การควบคุมและป้องกันการคอร์รัปชันตามที่ได้รายงานไว้ใน
แบบประเมิน
1.13 สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ร ะบบการบริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk
Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งน�ำ
ผลการประเมินระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเสีย่ งของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมมาเป็นส่วนหนึง่ ในการ
พิจารณาความเสี่ยงของบริษัท

1.14 สอบทานให้มกี ระบวนการรับเรือ่ งร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจาก
พนั ก งานและผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ต่ า งๆ ในเรื่ อ ง การกระท� ำ ผิ ด
การทุจริต รวมทั้งรายการผิดปกติเกี่ยวกับงบการเงิน สอบทาน
สรุปผลตรวจสอบทุจริตและประพฤติมิชอบ และสอบทาน
มาตรการการป้องกันดังกล่าวภายในองค์กร
1.15 จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบ ด้วยข้อมูล
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
		1.15.1		ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นทีเ่ ชือ่ ถือได้
ของรายงานทางการเงินของบริษัท
		1.15.2		ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอ และรายงานการสอบทาน
ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและ
ระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
		1.15.3		ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลักทรัพย์แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
ข้ อ ก� ำ หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
(ตลท.) หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
		1.15.4		ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
		1.15.5		ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ รายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทุจริต
		1.15.6		ความเห็นเกีย่ วกับการป้องกันการทุจริตและการกระท�ำผิด
และรายงานผลการสอบทานการตรวจสอบการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
		1.15.7		จ� ำ นวนการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบและ
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
		1.15.8		ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
		1.15.9		รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ
ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
1.16 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้
คณะกรรมการบริษัททราบ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

1.17 พิจารณาทบทวนขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง
โดยรวมทั้งคณะ และรายบุคคลเป็นประจ�ำทุกปี
1.18 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือ
มีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระท�ำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
ของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ
ของบริ ษั ท เพื่ อ ด� ำ เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
		1.18.1		รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		1.18.2		การทุจริตหรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องทีส่ ำ� คัญ
ในระบบควบคุมภายใน
		1.18.3		การฝ่ า ฝื น กฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท
หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด�ำเนินการให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใด
รายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท�ำตามวรรคหนึ่งต่อ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ก.ล.ต.) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
1.19 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ
ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษัท
ได้กระท�ำความผิดตามที่กฎหมายระบุและได้แจ้งข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัททราบและเพื่อด�ำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า
และให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบ
เบื้องต้นให้แก่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผูส้ อบบัญชีทราบภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี พฤติการณ์อัน
ควรสงสัยทีต่ อ้ งแจ้งดังกล่าว และวิธกี ารเพือ่ ให้ได้ซงึ่ ข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับพฤติการณ์นั้น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุนประกาศก�ำหนด
1.20 กรรมการตรวจสอบควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้
อย่างต่อเนือ่ ง และสม�ำ่ เสมอในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ าน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.21 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดหรือคณะกรรมการ
บริ ษั ท มอบหมาย ด้ ว ยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และมีอ�ำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนด
ไว้ในประกาศนโยบายฉบับอื่นของบริษัท
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ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจ
สอบมีอำ� นาจเชิญฝ่ายจัดการ ผูบ้ ริหาร หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงาน
ของบริษทั หารือหรือตอบค�ำถามของคณะกรรมการตรวจสอบและให้
มีอ�ำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัท
มาให้ความเห็นหรือค�ำปรึกษาในกรณีจ�ำเป็น
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั งิ านภายในขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบตามค�ำสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการด�ำเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น
ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไป
ทัง้ นี้ รายละเอียดเกีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2561 ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ�ำปี 2561

คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2
ครัง้ ซึง่ ต้องมีกรรมการมาประชุมเกินกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยในปี
2561 มีการประชุมจ�ำนวนทัง้ สิน้ 5 ครัง้ และรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การเข้าประชุมคณะกรรมการ
ชุดย่อยในปี 2561”)
ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการก� ำ หนดค่ า ตอบแทนมี ข อบเขตอ� ำ นาจหน้ า ที่ เ ป็ น
ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรเป็ น ไปตามกฎบั ต รของคณะกรรมการก� ำ หนด
ค่าตอบแทน ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยคณะกรรมการจ�ำนวน 3 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
ชื่อ - นามสกุล
1. นางชรินทร วงศ์ภูธร

ต�ำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน

2. ศาสตราจารย์ส�ำเรียง เมฆเกรียงไกร

กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน

3. นายเอนก พนาอภิชน (1)

กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ
(1)
นายเอนก พนาอภิชน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน แทนนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 ประชุมเมื่อ
วันที่ 28 มีนาคม 2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

10.2 คณะกรรมการก� ำ หนดค่ า ตอบแทน (Compensation
Committee)
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ
อย่างน้อย 3 คน และมีกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ โดยประธาน
คณะกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระและได้รับแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัท มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี
และสามารถได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
อีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นว่า
มีความจ�ำเป็นต้องขอให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไป คณะกรรมการ
ก�ำหนดค่าตอบแทนมีขอบเขตและอ�ำนาจหน้าทีเ่ ป็นลายลักษณ์
อักษรไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ
3 ปี และกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตาม
วาระอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน
เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่ามีความจ�ำเป็นต้องขอให้
ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไป
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		ก�ำหนดนค่าตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม
เดียวกัน และสมเหตุสมผล ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินเพื่อ
จูงใจ และรักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และ
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้อยู่ต่อไป
		จัดท�ำหลักเกณฑ์และนโยบายในการก�ำหนดค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง เพือ่ เสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ น�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมัติตามแต่กรณี
		พิจารณาให้ความเห็นชอบการก�ำหนดค่าตอบแทนรายปีของ
กรรมการเพือ่ เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ และ/หรือ
น�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี

		พิจารณาสอบทานผลการด�ำเนินงานของบริษทั เพือ่ ใช้ประกอบ
การพิจารณาอนุมตั จิ า่ ยเงินโบนัสประจ�ำปีของบริษทั ตามผลการ
ชี้ วั ด การปฏิ บั ติ ง านและพิ จ ารณาโบนั ส และการปรั บ เพิ่ ม
เงินเดือนประจ�ำปีของผูบ้ ริหารระดับสูง (สูงกว่าระดับ 15 ขึน้ ไป)
และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
		พิจารณาสอบทานข้อเสนอของฝ่ายจัดการเรื่องปรับนโยบาย
การจ่ายเงินโบนัสพิเศษ (Special Bonus) และน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
		พิจารณาให้ความเห็นชอบแผน EV Bonus (Economic Value
Bonus) และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการด�ำเนินการตามแผน EV
Bonus รวมทัง้ ให้ความเห็นชอบการจัดสรร EV Bonus ประจ�ำปี
ให้กับผู้บริหารของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
		พิจารณาวินจิ ฉัยชีข้ าด ในกรณีทมี่ ปี ญ
ั หาหรือข้อขัดแย้งเกีย่ วกับ
การด�ำเนินการตามแผน EV Bonus และรายงานให้คณะกรรมการ
ทราบ
		พิจารณาและให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงาน
เพื่อก�ำหนดเงินโบนัสประจ�ำปี EV Bonus และการปรับขึ้น
เงินเดือนประจ�ำปีให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของ
บริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
		พิจารณาทบทวนโครงสร้างเงินเดือนและแผนค่าตอบแทนอืน่ ๆ
ของผู้บริหารระดับสูง (สูงกว่าระดับ 15 ขึ้นไป) เพื่อน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
		พิจารณาเห็นชอบแผนเกษียณอายุก่อนก�ำหนดของผู้บริหาร
ระดับสูง (สูงกว่าระดับ 15 ขึน้ ไป) เพือ่ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ

กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้
ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
ได้อย่างแท้จริง และต้องเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นด้วย นอกจากนี้
หากมีกรรมการ หรือพนักงานรายใดจะได้รบั การจัดสรรหลักทรัพย์
เกินกว่าร้อยละ 5 ของจ�ำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรร
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน ต้องพิจารณาความเหมาะสม
และให้ความเห็นชอบ อย่างไรก็ตาม ต้องไม่มีกรรมการรายใด
ในคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน ทีจ่ ะได้รบั จัดสรรหลักทรัพย์
เกินกว่าร้อยละ 5 ด้วย ถึงจะมีสิทธิในการให้ความเห็นชอบ
		คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริษัทและมีหน้าที่ให้ค�ำชี้แจงตอบค�ำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทน
ของกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น
		ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็น
หรือค�ำแนะน�ำตามความจ�ำเป็น
		พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตร และ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง
		รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านที่ ส� ำ คั ญ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
รับทราบเป็นประจ�ำ รวมทัง้ ประเด็นส�ำคัญต่าง ๆ ทีค่ ณะกรรมการ
บริษัทควรได้รับทราบ
		รายงานผลการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตรในปีทผี่ า่ นมาต่อผูถ้ อื หุน้
เช่น ในรายงานประจ�ำปี หรือตอบค�ำถามในการประชุมผูถ้ อื หุน้
รวมถึง รายงานนโยบายด้านค่าตอบแทนกรรมการ หลักการ/
เหตุผล และวัตถุประสงค์ของนโยบายโดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ�ำปี
		ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจ�ำทุกปี

		พิจารณาเห็นชอบเรือ่ งการจ้างงานและค่าตอบแทนของผูบ้ ริหาร
ระดับสูง (สูงกว่าระดับ 15 ขึน้ ไป ซึง่ รวมถึง เรือ่ งการจ้าง/แต่งตัง้
ปรับล�ำดับขั้น ปรับเงินพิเศษ และค่าตอบแทนพิเศษอื่น ๆ เพื่อ
น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

		มีอำ� นาจเชิญฝ่ายจัดการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลใดทีเ่ กีย่ วข้องของ
บริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

		หากมีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ทีจ่ ะซือ้ หุน้ )ให้แก่กรรมการและพนักงาน คณะกรรมการก�ำหนด
ค่าตอบแทนควรพิจารณาให้เงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปเพื่อจูงใจให้

ทัง้ นี้ รายละเอียดเกีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการก�ำหนด
ค่าตอบแทนในปี 2561 ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการ
ก�ำหนดค่าตอบแทนประจ�ำปี 2561

		ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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10.3 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (Governance and
Nomination Committee)
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการ
อย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ทั้ ง นี้ กรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและสรรหามี ว าระการด� ำ รง
ต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระ
ติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นว่ามีความจ�ำเป็นต้อง

ด้านการพิจารณาสรรหา
		ก�ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการ
และกรรมการชุดย่อยของบริษัท
		พิจารณาสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่ จ ะมาด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการ โดยพิ จ ารณา
องค์ประกอบของคณะกรรมการจากประสบการณ์ ทักษะ
ความรู้ ความช�ำนาญเฉพาะด้านอย่างน้อยด้านหนึง่ ด้านใด ต้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 3 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
ชื่อ - นามสกุล
1. ศาสตราจารย์ส�ำเรียง เมฆเกรียงไกร (1)

ต�ำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

2. นางภัทรียา เบญจพลชัย

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

3. นายเกว็ก บัค ไช

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

หมายเหตุ
(1)
ศาสตราจารย์ส�ำเรียง เมฆเกรียงไกร ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา แทน นางภัทรียา เบญจพลชัย โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 4/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

ขอให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไป คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหามีขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ใน
กฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
คราวละ 3 ปี และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึง่ พ้นจาก
ต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ไม่เกิน
3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นว่ามีความจ�ำเป็น
ต้องขอให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไป
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาต้องมีการประชุมอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง โดยต้องมีกรรมการมาประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในปี 2561 มีการประชุมจ�ำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การเข้าประชุม
คณะกรรมการชุดย่อยในปี 2561”)
ขอบเขตและอ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล
และสรรหา
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่เป็น
ลายลักษณ์อกั ษรเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
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เป็นผู้ที่พร้อมอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท
อย่างเต็มที่ และต้องไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย รวมถึง
ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ ใ นการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท
นอกจากนี้ ในการสรรหาคณะกรรมการ คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา อาจใช้บริการบริษทั ทีป่ รึกษาภายนอก
(Professional Search Firm) และ/หรือ ใช้ฐานข้อมูลจาก
ท�ำเนียบกรรมการ (IOD Chartered Director) เพื่อน�ำมา
ประกอบการพิจารณาตามที่เห็นสมควร เพื่อสรรหาบุคคลที่จะ
มาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและเสนอขออนุมตั แิ ต่งตัง้ ต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
		พิ จ ารณาสรรหาผู ้ ที่ เ หมาะสมที่ จ ะด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ประธาน
คณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในกรณี
ที่มีต�ำแหน่งว่างลง และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
แต่งตั้งต่อไป
		พิจารณาเสนออนุมตั แิ ต่งตัง้ บุคคลทีจ่ ะด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ
และประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ
บริษัท

		พิจารณาเสนอชื่อบุคคลของบริษัทที่จะไปด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
กรรมการในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั ร่วมค้าของบริษทั
ด้านบรรษัทภิบาล
		ก�ำหนดนโยบายการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้ง พิจารณาทบทวนนโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัททุก ๆ ปี พร้อมเสนอปรับปรุง
แก้ไขนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ
		จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ส่งเสริมให้กรรมการได้รับ
การอบรมและพัฒนาความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ช่วยให้กรรมการ
สามารถท�ำหน้าที่ และก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมี
ประสิทธิภาพ
		พิจารณาก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดผู้บริหารระดับสูง
ตัง้ แต่ระดับหัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านต่าง ๆ (UC) ทีร่ ายงานตรง
ต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เพื่อเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�ำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
		จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจ�ำปี ของคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการแต่ละชุด (รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติ
งานตนเองของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา) และ
กรรมการแต่ละคน ตลอดจนท�ำหน้าทีส่ อบทานผลการประเมิน
ของคณะกรรมการแต่ละชุด และรายงานผลต่อคณะกรรมการ
บริษัท
		จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
(CEO) เป็นประจ�ำทุกปี และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั
		ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็น
หรือค�ำแนะน�ำตามความจ�ำเป็นตามระเบียบข้อบังคับของบริษทั
		พิจารณาทบทวน และประเมินความเพียงพอของกฎบัตรนี้ และ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง

		รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านที่ ส� ำ คั ญ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
รับทราบเป็นประจ�ำ รวมทัง้ ประเด็นส�ำคัญต่าง ๆ ทีค่ ณะกรรมการ
บริษัทควรได้รับทราบ
		คณะกรรการสรรหาควรร่ ว มกั บ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร
พิ จ ารณาหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการสรรหาและแต่ ง ตั้ ง
ผู้บริหารระดับสูง
		ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ทั้ ง นี้ รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาในปี 2561 ปรากฏตามเอกสารแนบ 7
รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประจ�ำปี 2561
10.4 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 4 คน
ทีม่ ปี ระสบการณ์และคุณสมบัตเิ หมาะสม และได้รบั แต่งตัง้ โดย
คณะกรรมการบริษัท และจะพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อตาย หรือลา
ออก หรื อ คณะกรรมการบริ ษั ท มี ม ติ ใ ห้ พ ้ น จากต� ำ แหน่ ง
คณะกรรมการบริ ห ารจะรายงานผลการบริ ห ารงานต่ อ
คณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริ ห ารต้ อ งเป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามรู ้ ความสามารถ
มีความซือ่ สัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจและมีเวลา
เพียงพอทีจ่ ะอุทศิ ความรู้ ความสามารถ และปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้แก่
บริษัทได้ รวมถึงต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจ�ำกัดและกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
นอกจากนี้ กรรมการบริหารไม่สามารถประกอบกิจการ เข้าเป็น
หุ ้ น ส่ ว น หรื อ เข้ า เป็ น กรรมการในนิ ติ บุ ค คลอื่ น ที่ มี ส ภาพ
อย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่า
จะท�ำเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือประโยชน์ของบุคคลอื่น
เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 4 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
ชื่อ - นามสกุล
1. นายเอนก พนาอภิชน (1)

ต�ำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริหาร

2. นายเกว็ก บัค ไช

กรรมการบริหาร

3. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ (2)

กรรมการบริหาร

4. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ

กรรมการบริหาร

หมายเหตุ
(1)
นายเอนก พนาอภิชน ได้รบั แต่งตัง้ เป็นประธานกรรมการบริหาร แทน นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ โดยมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2561 ประชุมเมือ่ วันที่
28 มีนาคม 2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
(2)
นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561
มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

คณะกรรมการบริหารต้องมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ โดย
ต้องมีกรรมการบริหารมาประชุมเกินกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการ
บริหารทีค่ ณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ จึงจะเป็นองค์ประชุม ในปี 2561
มีการประชุมจ�ำนวนทั้งสิ้น 13 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การเข้าประชุมคณะกรรมการ
ชุดย่อยในปี 2561”)

		พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

		พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุนและ
จ�ำหน่ายทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและ
การบริหารเงิน การบริหารงานทัว่ ไป และรายการอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วกับ
ธุรกิจของบริษัท ภายในขอบเขตอ�ำนาจที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร
เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท ดังนี้

		แต่งตัง้ ผูบ้ ริหารบริษทั เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีท่ กุ ต�ำแหน่งตามอ�ำนาจ
บริหารบุคคล และกลั่นกรองแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง (UC
ขึ้นไป) เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการ

		พิจารณาและน�ำเสนอเป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของ
บริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของ
บริษทั ให้เป็นไปตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของ
คณะกรรมการบริษทั กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษทั
และเงื่อนไขพันธะสัญญาที่ผูกพันบริษัท

		พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทั ยกเว้นในกิจกรรมใด ๆ ซึง่ คณะกรรมการ
บริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดอืน่ เป็นผูด้ ำ� เนินการไว้แล้ว

		ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินการ การพัฒนา และการขยายธุรกิจ
ให้เป็นไปตามแนววิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย และมติ
ของคณะกรรมการบริษัท
		ก�ำกับและติดตามผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินของบริษทั
และรายงานผลการด�ำเนินงาน พร้อมวิธแี ก้ไขถ้าผลประกอบการ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายให้กรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ�ำ
ทุกเดือน
		แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่
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		พิ จ ารณาและสอบทานการบริ ห ารความเสี่ ย ง และระบบ
การควบคุมภายในของบริษัท
		คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ�ำนาจช่วงให้ผู้บริหาร หรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีอ�ำนาจในการด�ำเนินการในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ ง หรื อ หลายเรื่ อ งตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารพิ จ ารณา
เห็นสมควรได้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหาร
และ/หรือ การมอบอ�ำนาจช่วงต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่
เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือรายการทีค่ ณะกรรมการบริหารมีสว่ นได้เสีย ตามทีก่ ำ� หนด
ในข้อบังคับของบริษัท และตามที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมการ
บริษัท และหน่วยงานก�ำกับดูแล

		ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็น
หรือค�ำแนะน�ำตามความจ�ำเป็น

10.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management
Committee)

		มีอำ� นาจเชิญฝ่ายจัดการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลใดทีเ่ กีย่ วข้องของ
บริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตามที่จ�ำเป็น

คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ประกอบด้ ว ยกรรมการ
ไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่มากกว่า 15 คน โดยเป็นกรรมการ
บริษัทและผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์
สุจริตและอุทิศเวลาให้การบริหารและด�ำเนินการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายด้านการบริหารความเสีย่ งและสอดคล้องกับการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัท ซึ่งต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
บริษัท และจะพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อตาย หรือลาออก หรือพ้น
จากการเป็นประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติ
ให้พ้นจากต�ำแหน่ง มีหน้าที่ในการก�ำหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย
และกระบวนการในการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อบริษัท ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและ
ระบบการบริ ห ารความเสี่ ย งเป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี รวมทั้ ง ให้ มี
การก�ำหนดนโยบาย กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง และดูแล
การปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทาง
นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

		รายงานผลการปฏิบัติงานที่ส�ำคัญของคณะกรรมการบริหาร
ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ�ำทุกเดือน ในวาระ
การรายงานของประธานคณะกรรมการบริหาร
		ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และประเมินความเพียง
พอของกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารเป็นประจ�ำทุกปี โดย
อยูภ่ ายใต้การดูแลของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
		ด�ำเนินการอื่น ๆ ใด หรือตามอ�ำนาจและความรับผิดชอบ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราว ๆ ไป
ทัง้ นี้ รายละเอียดเกีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
ในปี 2561 ปรากฏตามเอกสารแนบ 8 รายงานคณะกรรมการบริหาร
ประจ�ำปี 2561
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 12 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
ชื่อ - นามสกุล

ต�ำแหน่ง

1. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์(1)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพยากร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นายธีระยุทธ บุญโชติ(2)

กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นายวิชัย กิตติวิทยากุล

กรรมการบริหารความเสี่ยง

6. นายธีรวัฒน์ กุสลางกูรวัฒน์(3)

กรรมการบริหารความเสี่ยง

7. นายประมุข ชัยวงศ์วุฒิกุล(4)

กรรมการบริหารความเสี่ยง

8. นายเอกชัย ภัคดุรงค์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

9. นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

10. นายสลิล จารุจินดา

กรรมการบริหารความเสี่ยง

11. นายคมสัน เสรีภาพงศ์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

12. นายจิโรจน์ ศรีนามวงศ์(5)

เลขานุการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ
(1)
นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 9 พฤษภาคม 2561 ทัง้ นีเ้ ป็นการแต่งตัง้ ทดแทน
นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์
(2)
นายธีระยุทธ บุญโชติ ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นที่ปรึกษาอาวุโส มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
(3)
นายธีรวัฒน์ กุสลางกูรวัฒน์ เกษียณอายุ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562
(4)
นายประมุข ชัยวงศ์วุฒิกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นที่ปรึกษาอาวุโส มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
(5)
นายจิโรจน์ ศรีนามวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นที่ปรึกษาอาวุโส มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาส
ละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม โดยต้องมีกรรมการบริหารความ
เสี่ยงเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม ในปี 2561 มี
การประชุมจ�ำนวนทัง้ สิน้ 4 ครัง้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
(โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
ในปี 2561”)
ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งมี ข อบเขตอ� ำ นาจหน้ า ที่ เ ป็ น
ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรเป็ น ไปตามค� ำ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ยง ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

84

		ก�ำหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการในการประเมิน
และบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัท รวมทั้งทบทวน
ความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารความเสีย่ งเป็น
ประจ�ำทุกปี
		จัดให้มีกิจกรรมการประเมินความเสี่ยง จัดล�ำดับความเสี่ยง
พร้อมทัง้ ก�ำหนดแนวทาง และกลยุทธ์การบริหารความเสีย่ ง เพือ่
ให้ความเสีย่ งอยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ภายใต้ตน้ ทุนทีเ่ หมาะสม
		ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท

		ดูแลส่งเสริมให้ผบู้ ริหารและพนักงานให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจและ
รับทราบหน้าที่ของตนในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

10.6 คณะกรรมการการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Committee)

		รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริ ห ารอย่ า งสม�่ ำ เสมอเกี่ ย วกั บ การบริ ห าร
การด� ำ เนิ น งาน และสถานะความเสี่ ย งของบริ ษั ท และ
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องด�ำเนินการปรับปรุง
แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่ก�ำหนด

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการ
บริษัท และกรรมการที่เป็นผู้บริหารระดับสูงรวมกันอย่างน้อย
5 คน ที่มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และอุทิศเวลา
ให้การบริหารและด�ำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน และสอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั
ซึง่ ต้องได้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษทั และจะพ้นจาก
ต�ำแหน่งเมื่อตาย หรือลาออก หรือพ้นจากการเป็นประธาน
กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต�ำแหน่ง
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนจะรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท โดยมีขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร
ไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ซึง่ เป็นไป
ตามแนวทางของบริษทั และสอดคล้องกับกรอบการด�ำเนินงาน
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

		พิจารณาทบทวนขอบเขตอ�ำนาจและความรับผิดชอบเป็น
ประจ� ำ ทุ ก ปี และเสนอขออนุ มั ติ ก ารเปลี่ ย นแปลงต่ อ
คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 8 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
ชื่อ - นามสกุล
1. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์(1)

ต�ำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพยากร

กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ

กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4. นายธีระยุทธ บุญโชติ(2)

กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

5. นายสุพจน์ ชินวีระพันธุ(3)์

กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

6. นายภาวิษฏ์ งานส�ำเร็จ(4)

กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

7. นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง

กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

8. นางสาวปิยะนุช สุจปลื้ม

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หมายเหตุ
(1)
นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 3 พฤษภาคม 2561 ทัง้ นีเ้ ป็นการแต่งตัง้ ทดแทน
นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์
(2)
นายธีระยุทธ บุญโชติ ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งเป็นทีป่ รึกษาอาวุโส มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ทัง้ นี้ บริษทั อยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการแต่งตัง้ กรรมการ
ทดแทน
(3)
นายสุพจน์ ชินวีระพันธุ์ ลาออกจากบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ บริษัทและอยู่ระหว่างการด�ำเนินการแต่งตั้งกรรมการทดแทน
(4)
นายภาวิษฏ์ งานส�ำเร็จ ลาออกจากบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการด�ำเนินการแต่งตั้งกรรมการทดแทน
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คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ
2 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม โดยต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนคณะกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่า
ครบองค์ประชุม ในปี 2561 มีการประชุมจ�ำนวนทั้งสิ้น 2 ครั้ง และ
รายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท (โปรดดู ร ายละเอี ย ดในหั ว ข้ อ
“การเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2561”)
ขอบเขตและอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
		พิจารณาและก�ำหนดเป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผน
ด�ำเนินงานเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนทีส่ อดคล้องกับการด�ำเนิน
ธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร
		ก�ำหนดระยะเวลาในการด�ำเนินงาน ตลอดจนผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละด้านอย่างชัดเจน
		ก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม นโยบาย กลยุทธ์ แผนการ
ด�ำเนินงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านคณะท�ำงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
		ก�ำหนดประเด็นส�ำคัญและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั
เกี่ ย วกั บ นโยบายการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
กรอบแนวทางในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อขอ
อนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
		มีอ�ำนาจหน้าที่ในการขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
มีอ�ำนาจในการเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาประชุมหรือให้ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องตามที่จ�ำเป็น
		มีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการแต่งตัง้ คณะท�ำงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
(SDWG) เพื่อร่วมรับผิดชอบและด�ำเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อ
ขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
		พิจารณาให้ค�ำแนะน�ำและพิจารณาอนุมัติรายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืนเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
		รายงานการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการบริษทั ทราบอย่างน้อย
ปีละหนึง่ ครัง้ และรายงานสรุปการด�ำเนินงานตอนสิน้ ปีงบประมาณ
		ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของตนเอง และการปฏิ บั ติ ง าน
โดยรวมของคณะกรรมการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนทัง้ คณะ ตลอดจน
ประเมินความพอเพียงของกฎบัตรนี้ เป็นประจ�ำทุกปี
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		ด�ำเนินการอืน่ ๆ ทีเ่ ห็นสมควร เพือ่ ให้การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของ
บริษัทบรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำหนด หรือตามที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย
11.		 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

11.1 คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดและอนุมัติกรอบและนโยบาย
ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ไว้อย่างชัดเจน
11.2 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจะสอดคล้องกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ และเมือ่ เปรียบเทียบกับบริษทั ในอุตสาหกรรม
เดียวกันและบริษทั ทีม่ ขี นาดใกล้เคียงกันแล้ว ค่าตอบแทนดังกล่าว
อยู ่ ใ นระดั บ ที่ เ หมาะสมและเพี ย งพอที่ จ ะจู ง ใจและรั ก ษา
กรรมการทีม่ คี ณ
ุ ภาพไว้ และยังจัดให้มคี า่ ตอบแทนเพิม่ เติมเมือ่
กรรมการต้องรับภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในคณะกรรมการ
ชุดย่อย
11.3 ค่ า ตอบแทนกรรมการตามที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นข้ อ บั ง คั บ บริ ษั ท
ประกอบด้วย เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และโบนัส ทั้งนี้
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ จิ ารณากลัน่ กรอง
และเสนองบประมาณค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปี
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
11.4 กรรมการบริษัทที่เป็นพนักงาน หรือผู้บริหารของบริษัท หรือ
ของผู้ถือหุ้น จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
บริษัทหรือกรรมการชุดย่อย
11.5 กรอบค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารได้พฒ
ั นาขึน้ บนหลักการพืน้ ฐาน
ดังนี้
		

เพื่อให้มั่นใจว่าผลประโยชน์ของผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของ
บริษัทมีความสอดคล้องกัน

		

เสริมสร้างวัฒนธรรมที่อิงกับผลการปฏิบัติงาน

		

เพียงพอทีจ่ ะดึงดูด รักษาไว้ และจูงใจบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพ
ของบริษัท

		

สะท้อนถึงวงจรธุรกิจ และล�ำดับความส�ำคัญเชิงยุทธศาสตร์
ของบริษัท

11.6 ค่าตอบแทนของผูบ้ ริหาร ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส กองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ และผลตอบแทนอื่น ๆ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าว
จะเชือ่ มโยงกับผลการด�ำเนินงานของบริษทั และผลการปฏิบตั งิ าน
ของผู้บริหารเป็นเกณฑ์

11.7 คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนมีหน้าทีใ่ นการทบทวนกรอบ
และนโยบายค่าตอบแทนเป็นประจ�ำทุกปี
12.		 การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

12.1 กรรมการสามารถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียน
อื่นได้ไม่เกิน 6 บริษัท แต่การเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการของบริษทั และไม่มคี วาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
12.2 คณะกรรมการบริษัทไม่มีนโยบายให้กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการใน
บริษัทจดทะเบียนอื่น (ยกเว้นบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของ
บริษัท) เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
13.		 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

13.1 คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของตนเองของคณะกรรมการบริษทั ทัง้ คณะ และกรรมการเป็น
รายบุคคลเป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ น�ำผลการประเมินมาใช้ปรับปรุง
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
และใช้ในการพัฒนากรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ก�ำหนดให้มีการ
ประเมินโดยมีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก�ำหนดแนวทาง
และเสนอแนะประเด็นในการประเมินอย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี
เพื่อให้การประเมินเป็นไปอย่างโปร่งใส
13.2 คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะต้องประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของตนเองเป็นประจ�ำทุกปีและรายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการบริษัท

13.3 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามอบหมายให้ส�ำนัก
เลขานุ ก ารบริ ษั ท เป็ น ตั ว แทนจั ด ส่ ง แบบประเมิ น ตนเอง
(Self-Assessment) เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะกรรมการชุดย่อยได้ใช้ในการประเมินตนเองและเป็นกรอบ
ในการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในประเด็นต่าง ๆ
ระหว่างปีที่ผ่านมา ซึ่งแบบประเมินนี้ เป็นไปตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13.4 ภายหลั ง จากได้ รั บ แบบประเมิ น จากคณะกรรมการแล้ ว
ส�ำนักเลขานุการบริษทั จะท�ำการสรุปผลคะแนน พร้อมเปิดเผย
กระบวนการและหลั ก เกณฑ์ ใ นการประเมิ น เพื่ อ เสนอให้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี้ บริษทั ก�ำหนดให้มกี ารประเมินโดยมีทปี่ รึกษาภายนอกมา
ช่วยในการก�ำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมิน
อย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี เพื่อให้การประเมินเป็นไปอย่างโปร่งใส และ
เชือ่ ถือได้ โดยในปี 2558 บริษทั ได้วา่ จ้างบริษทั AON Hewitt ซึง่ เป็น
บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาภายนอก (Third Party) มาท� ำ การประเมิ น
คณะกรรมการบริษัททั้งคณะเป็นครั้งแรก
ในปี 2561 เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการทัง้ คณะและแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านโดยตนเอง
เป็นรายบุคคลให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ทุกคณะ เพื่อท�ำการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี 2561 โดยมี
หลักเกณฑ์และผลการประเมินการปฏิบัติงานดังนี้

ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์การประเมิน

ผลการประเมิน

การประเมินทั้งคณะ
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 7 หัวข้อ ได้แก่ (1) นโยบายของคณะกรรมการ (2) โครงสร้าง
และคุณสมบัติของคณะกรรมการ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (4) การเตรียมและ
ด�ำเนินการประชุม (5) การท�ำหน้าทีข่ องกรรมการ (6) ความสัมพันธ์กบั ฝ่ายจัดการ (7) การพัฒนาตนเองของกรรมการ
และการพัฒนาผู้บริหาร

3.57 / 4.00

การประเมินตนเองรายบุคคล
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัท (2) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์กร (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) ความสัมพันธ์กับ
คณะกรรมการ/คณะผู้บริหาร (5) การปฏิบัติหน้าที่ของท่านในฐานะกรรมการ

3.71 / 4.00

คณะกรรมการบริษัท
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การประเมินทั้งคณะ
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ (1) การท�ำหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ
(2) การปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย (2.1) การสอบทานให้บริษทั มีการรายงาน
ทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ (2.2) การสอบทานด้านการควบคุมภายใน และความเป็นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน (2.3) การสอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (2.4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมี
ความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท (2.5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (2.6) จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี
ของบริษัท

2.98 / 3.00

การประเมินตนเองรายบุคคล
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
ประกอบด้วย (1.1) กรรมการมีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท (1.2) กรรมการ
มีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับมอบหมาย (2) การประชุมของคณะกรรมการ
ประกอบด้วย (2.1) กรรมการได้ศึกษาเอกสารและข้อมูลก่อนการประชุม (2.2) ระหว่างการประชุม กรรมการได้ให้
ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมอย่างเหมาะสม (2.3) กรรมการได้งดเว้นการเข้าร่วมประชุมและงดออกเสียง
ในรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสีย (2.4) ประธานกรรมการหรือบุคคลที่ด�ำเนินการเป็นประธานในที่ประชุม ได้ก�ำกับ
ให้การประชุมด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ประกอบด้วย (3.1) ได้ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎบัตร (Charter) ได้ก�ำหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ (3.2) มีเวลาและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท (3.3) ไม่แทรกแซงการท�ำงานของ
ฝ่ายจัดการ (3.4) มีการควบคุมและติดตามการด�ำเนินการของฝ่ายจัดการอย่างเหมาะสม (3.5) พัฒนาและเรียนรู้
เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา

3.67 / 4.00

คณะกรรมการตรวจสอบ

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

2.90 / 3.00

การประเมินตนเองรายบุคคล
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 10 หัวข้อ ได้แก่ (1) ผลการด�ำเนินงานโดยรวมของคณะกรรมการ
ก�ำหนดค่าตอบแทน (2) ความเข้าใจในบทบาทหน้าทีข่ องตนตามกฎบัตร (3) การก�ำหนดบทบาทหน้าทีอ่ ย่างชัดเจน
(4) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน (5) มีกระบวนการพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลประกอบการธุรกิจและระดับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรม (6) มีกระบวนการ
ทีเ่ หมาะสมในการประเมินประธานกรรมการบริหาร (7) จัดสรรเวลาในการพิจารณาเรือ่ งหลักเกณฑ์และกระบวนการ
พิจารณาที่เหมาะสม (8) มีการจัดสรรเวลาในการพิจารณาแนวทางแก้ไขหากไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ก�ำหนดอย่าง
เพียงพอ (9) มีการเตรียมตัวก่อนการประชุมทุกครั้ง (10) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและ
ปราศจากอคติ

4.47 / 5.00
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
การประเมินทั้งคณะ
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพร้อมของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา (2) การก�ำหนดแนวทางและกระบวนการพิจารณา (3) การติดตามและการประเมินผล (4) การประชุม
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (5) การท�ำหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

2.88 / 3.00

การประเมินตนเองรายบุคคล
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 9 หัวข้อ ได้แก่ (1) ผลการด�ำเนินงานโดยรวมของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา (2) ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนตามกฎบัตร (3) การก�ำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน (4)
ความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างกัน (5) มีกระบวนการพิจารณาสรรหาและแต่งตัง้ บุคคลทีจ่ ะเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
และผูบ้ ริหารระดับสูงอย่างรอบคอบ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และความต้องการของบริษทั (6) มีการพิจารณาทบทวน
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ รวมถึงนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม�ำ่ เสมอ (7) จัดสรรเวลาในการพิจารณา
นโยบายและหลักเกณฑ์ตา่ ง ๆ ของการก�ำกับดูแลกิจการอย่างเหมาะสมเพียงพอ (8) มีการเตรียมตัวก่อนการประชุม
(9) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและปราศจากอคติ

4.89 / 5.00

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

3.28 / 4.00

การประเมินตนเองรายบุคคล
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 14 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพึงพอใจในเรื่องผลการด�ำเนินงานโดยรวม
(2) ความพึงพอใจในเรือ่ งการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการบริหาร (3) ความเข้าใจในบทบาทหน้าทีข่ อง
ตนตามกฎบัตร (4) ความเข้าใจในกลยุทธ์ของบริษัท (5) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน (6) การก�ำหนดบทบาทหน้าที่
อย่างชัดเจน (7) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมินผลงาน (8) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องนโยบาย
และทิศทางขององค์กรอย่างเพียงพอและเหมาะสม (9) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องผลการด�ำเนินการของ
บริษทั เพียงพอและเหมาะสม (10) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรือ่ งแนวทางการแก้ไขการด�ำเนินงาน หากไม่เป็น
ไปตามก�ำหนดอย่างเพียงพอและเหมาะสม (11) กรรมการมีการเตรียมตัวก่อนการประชุมทุกครั้ง (12) กรรมการ
สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ (13) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างปราศจากอคติ (14)
ประธานเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

3.48 / 4.00

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
การประเมินทั้งคณะ
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) องค์ประกอบและคุณภาพ (2) ความเข้าใจในธุรกิจ
และความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง (3) กระบวนการและขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ (4) กิจกรรมการตรวจสอบ (5) กิจกรรมการสือ่ สาร

3.39 / 4.00
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การประเมินตนเองรายบุคคล
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 12 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพึงพอใจในเรื่องผลการด�ำเนินงาน (2)
ความพึงพอใจในเรื่องการด�ำเนินการแก้ไขปัญหา (3) ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ตามที่ก�ำหนดในกฎบัตร (4)
ความเข้าใจในนโยบายการบริหารความเสีย่ งระดับองค์กรของบริษทั (5) ความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างกัน (6) การก�ำหนด
บทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน (7) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมินผลงาน (8) จัดสรรเวลาในการพิจารณา
ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเพียงพอและเหมาะสม (9) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่อง
การบริหารความเสี่ยง มาตรการบรรเทาความเสี่ยงที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอและเหมาะสม (10) จัดสรรเวลาในการ
พิจารณาในเรื่องแนวทางการแก้ไขการด�ำเนินงาน หากไม่เป็นไปตามก�ำหนดอย่างเพียงพอและเหมาะสม (11)
กรรมการมีการเตรียมตัวก่อนการประชุมทุกครั้ง (12) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

4.29 / 5.00

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การประเมินทั้งคณะ
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ (1) ด้านความพร้อมของคณะกรรมการการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (2) ด้านการก�ำหนดกลยุทธ์ (3) ด้านการบริหารความเสี่ยง (4) ด้านกรอบการด�ำเนินงานการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน (5) ด้านการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (6) ด้านการท�ำหน้าทีข่ องประธานคณะกรรมการ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

2.74 / 3.00

การประเมินตนเองรายบุคคล
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 14 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพึงพอใจในเรื่องผลการด�ำเนินงานโดยรวม
(2) ความพึงพอใจในเรื่องการด�ำเนินการแก้ไขปัญหา (3) ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนตามกฎบัตร (4)
ความเข้าใจในกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท (5) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันของคณะกรรมการ (6)
การก�ำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน (7) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมินผลงาน (8) จัดสรรเวลาใน
การพิจารณาในเรื่องนโยบายและทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรอย่างเพียงพอและเหมาะสม (9) จัดสรร
เวลาในการพิจารณาในเรื่องการจัดท�ำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน และผลการด�ำเนินการพัฒนาอย่างยั่งยืนอื่น ๆ
ของบริษัทเพียงพอและเหมาะสม (10) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องแนวทางการแก้ไขการด�ำเนินงาน หาก
ไม่เป็นไปตามก�ำหนดอย่างเพียงพอและเหมาะสม (11) กรรมการมีการเตรียมตัวก่อนการประชุมทุกครั้ง (12)
กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ (13) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างปราศจากอคติ
(14) ประธานเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

4.11 / 5.00

14.		 ส�ำนักเลขานุการบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพือ่ ท�ำหน้าทีจ่ ดั ท�ำและจัดเก็บรักษา
เอกสาร รายงานการประชุม รวมทั้งรายงานการมีส่วนได้เสียของ
กรรมการและผูบ้ ริหาร และการอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเลขานุการบริษทั
ยังเป็นผู้ท�ำหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำกฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทควรทราบ โดยเป็นไปตามบทบาท
หน้าที่ของเลขานุการบริษัทตามที่บริษัทได้ก�ำหนดไว้ นอกจากนั้น
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ยั ง เป็ น ผู ้ มี ห น้ า ที่ ดู แ ล และจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้น
โดยเลขานุ ก ารบริ ษั ท จะต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด ้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ
ความระมัดระวัง และความซือ่ สัตย์สจุ ริต รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มี
การปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
คณะกรรมการบริษัทมีอ�ำนาจและหน้าที่ในการแต่งตั้งและถอดถอน
เลขานุการบริษัท

15. การปฐมนิเทศ และการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
กรรมการและผู้บริหาร

15.1 กรรมการและผูบ้ ริหารทีไ่ ด้รบั ต�ำแหน่งใหม่ทกุ ท่านต้องเข้าร่วม
การปฐมนิเทศของบริษัท เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลของบริษัท
กฎระเบียบ คู่มือจรรยาบรรณ นโยบายต่าง ๆ และข้อมูลธุรกิจ
ของบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าที่

15.2 บริษัทมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารได้รับ
การอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถท�ำหน้าที่และก�ำกับดูแลกิจการ
ของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2561 มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้เข้ารับการอบรมและร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ส�ำหรับกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้
กรรมการ / ผู้บริหาร

หลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา

1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)

- Group Networking Lunch: SingTel Intouch/AIS/Thaicom
- AIS Academy for THAIs

2. นางชรินทร วงศ์ภูธร
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน

- Group Networking Lunch: SingTel Intouch/AIS/Thaicom
- AIS Academy for THAIs
- Deloitte AC Forum “Anti-Bribery U Anti-Corruption”

3. นายสมประสงค์ บุญยะชัย
กรรมการ

- Group Networking Lunch: SingTel Intouch/AIS/Thaicom
- AIS Academy for THAIs

4. นายส�ำเรียง เมฆเกรียงไกร
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

- Group Networking Lunch: SingTel Intouch/AIS/Thaicom
- AIS Academy for THAIs
- Deloitte AC Forum “Anti-Bribery U Anti-Corruption”
- ร่วมสัมมนาในหัวข้อ “Internal control measures for juristic persons
to prevent the risk of bribery of government officials จัดโดย
Intouch

5. นายเอนก พนาอภิชน
กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร
และกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน

- Group Networking Lunch: SingTel Intouch/AIS/Thaicom
- AIS Academy for THAIs
- Harvard Leadership Development Program จัดโดย Harvard Business
Publishing (2560 - 2561)

6. นางภัทรียา เบญจพลชัย
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

- Group Networking Lunch: SingTel Intouch/AIS/Thaicom
- AIS Academy for THAIs
- Ethical Leadership 2018 โดย IOD
- Audit Committee Forum - หัวข้อ “Learn, unlearn and relearn Audit Committee in the Age of Disruption” โดย IOD

7. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์
กรรมการ กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- Group Networking Lunch: SingTel Intouch/AIS/Thaicom
- AIS Academy for THAIs
- Harvard Leadership Development Program จัดโดย Harvard Business
Publishing (2560 - 2561)

8. นายเกว็ก บัค ไช
กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

- A Seminar on corporate governance and ethics on anti-corruption,
Singapore
- SID Director Conference 2018 “Rebooting Globalization and
Governance in an Era of Disruption, Singapore
- SID CG Roundup 2018, Singapore
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กรรมการ / ผู้บริหาร

หลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา

9. นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง
เลขานุการบริษัท

- Group Networking Lunch: SingTel Intouch/AIS/Thaicom
- AIS Academy for THAIs
- Thaicom - MBTI Quotation from MindDojo
- Sharing: Decentralized world - The Non Linear Business Opportunity
- INTOUCH Executives Orientation for Newly Promoted: Learn how
to transition effectively between different leadership roles
- Thaicom: CG for Thaicom (จัดโดย ดร. บัณฑิต นิจถาวร
กรรมการผู้อ�ำนวยการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

10. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการค้า
และกรรมการบริหาร

- Harvard Leadership Development Program จัดโดย Harvard Business
Publishing (2560 - 2561)

11. นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพยากร
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน

- Harvard Leadership Development Program จัดโดย Harvard Business
Publishing (2560 - 2561)

12. ดร. สกล กิตติวัชราพงษ์
หัวหน้าฝ่ายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

- Harvard Leadership Development Program จัดโดย Harvard Business
Publishing (2560 - 2561)

16.		 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร (Chief Executive Officer)

บริษทั มอบหมายให้คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นผูด้ ำ� เนินการ
จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็น
ประจ�ำทุกปี โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้าตามเกณฑ์
ที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งผลปฏิบัติงานทางการเงิน และผลงานเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
แบ่งเป็น 7 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่หนึ่ง การประเมินผลด้านภาวะผู้น�ำ
ส่วนที่สอง		 การประเมินด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน
ส่วนที่สาม การประเมินด้านทักษะและทัศนคติ
ส่วนที่สี่		 การประเมินด้านความส�ำเร็จของงานที่ส�ำคัญตามเป้า
หมายในระยะเวลามากกว่า 12 เดือนที่ผ่านมา
ส่วนที่ห้า		 การประเมินด้านการตัดสินใจทีส่ ำ� คัญในรอบระยะเวลา
12 เดือนที่ผ่านมา
ส่วนที่หก 		 การประเมินด้านความเตรียมพร้อมส�ำหรับความท้าทาย
ที่ส�ำคัญในอนาคต
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ส่วนที่เจ็ด การประเมินด้านอื่นๆ
ทัง้ นี้ ผลการประเมินดังกล่าวจะน�ำไปสูก่ ารพิจารณาค่าตอบแทนของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในแต่ละปี และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
17.		 การติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ ฝ่ า ยบริ ห ารและการเข้ า ถึ ง
ที่ปรึกษาอิสระ

17.1 กรรมการมีสทิ ธิในการร้องขอและรับข้อมูลเพิม่ เติมตามทีต่ นเห็น
ว่ า มี ค วามจ� ำ เป็ น ในการพิ จ ารณาตั ด สิ น ใจและท� ำ หน้ า ที่
กรรมการของบริษัท
17.2 กรรมการสามารถเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารและ
เลขานุการบริษัทได้โดยตรง รวมถึงได้รับทราบข้อมูลความ
คิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง แต่การเข้าถึง
และติดต่อสือ่ สารนัน้ ต้องไม่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงต่อ
การด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
17.3 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม
การประชุมกับคณะกรรมการบริษัท
17.4 คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยมีอำ� นาจในการ
ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษา รวมถึงที่ปรึกษาทางกฎหมาย
โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

18.		 แผนการสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหาร

		

18.1 คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดให้มแี ผนการสืบทอดต�ำแหน่งของ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั เพือ่
รักษาความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงาน
ว่าการด�ำเนินงานของบริษทั จะได้รบั การสานต่ออย่างทันท่วงที
หากต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารหรือผูบ้ ริหารระดับสูงว่างลง

สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ให้
ข้อเสนอแนะ การซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น และร่วม
พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่ส�ำคัญต่าง ๆ ของบริษัท

		

สิทธิในการแต่งตั้ง ถอดถอนกรรมการ

		

สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี

		

สิทธิในการได้รบั ส่วนแบ่งผลก�ำไรของบริษทั ในรูปแบบของ
เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน

		

สิทธิในการได้รับใบหุ้น โอนหุ้น การรับซื้อหุ้นคืนอย่าง
เท่าเทียมกันในนามบริษัท

		

สิทธิในการก�ำหนดหรือแก้ไขวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และ
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

		

สิทธิอนื่ ๆ ตามบทบัญญัตทิ ก่ี ำ� หนดไว้ในกฎหมาย กฎระเบียบ
อื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัท

18.2 คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาท�ำหน้าที่ก�ำหนดหลักเกณฑ์และแผนการสืบทอด
ต�ำแหน่ง และสรรหาประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้า
หน้าทีบ่ ริหาร และผูบ้ ริหารระดับสูงตัง้ แต่ระดับรองกรรมการผู้
อ�ำนวยการ (EVP) ขึ้นไป ที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร (CEO) ของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนแผนการ
สืบทอดต�ำแหน่งเป็นประจ�ำทุกปี และรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัททราบ
หมวดที่ 2
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิในฐานะเจ้าของบริษัท โดยควบคุมบริษัทผ่าน
คณะกรรมการบริษัทที่ผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งให้ท�ำหน้าที่แทนตน และมี
สิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญของบริษัท
ดังนั้น บริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยบริษัทเคารพ
ในสิทธิต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันมีอยู่ตามกฎหมาย
และ/ หรือ ตามข้อบังคับของบริษัท โดยบริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย
หรือชาวต่างชาติ หรือนักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ
ไม่ค�ำนึงถึงเพศ อายุ ความพิการ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ
หรือความคิดเห็นทางการเมือง ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั การ
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
1.		สนับสนุน ส่งเสริม และอ�ำนวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิ
ขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อันได้แก่
		

สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้นของบริษัทตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด

		

สิทธิในการได้รับข้อมูลสารสนเทศ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน
เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ
เพื่อติดตามการด�ำเนินงาน รวมถึงบริษัทไม่มีนโยบาย
ในการทีจ่ ะกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการสือ่ สารระหว่างกัน
ของผู้ถือหุ้นทุก ๆ ราย

2.		สนับสนุน ส่งเสริม และอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย
มีโอกาสอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงมติ ดังนี้
		2.1 ด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและ
แนวทางการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีก่ ำ� หนดโดยหน่วยงานก�ำกับ
ดูแล
		2.2 เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุม
เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็นการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน
โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและ
การเสนอชื่อบุคคลไว้อย่างชัดเจนและเผยแพร่หลักเกณฑ์
ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
		2.3 ดูแลให้มกี ารให้ขอ้ มูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม
ผู้ถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์และ เหตุผล รวมถึงความเห็น
ของคณะกรรมการบริษทั ประกอบในแต่ละวาระ ตลอดจน
ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะต้องตัดสินใจในการ
ประชุมคราวนั้น ๆ ไว้ในหนังสือเชิญผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
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		2.4		ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ ทุกราย รวมทัง้ นักลงทุน
สถาบันได้ใช้สทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ และออกเสียง
อย่างเต็มที่
		2.5		ก�ำหนดวัน เวลา และสถานที่ ส�ำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
ที่ค�ำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
		2.6		จั ด ท� ำ และเผยแพร่ ห นั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทั้ ง ใน
รูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ทุกรายสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน
		2.7		จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์ล่วงหน้า
อย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม
เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้มรี ะยะเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูล
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
		2.8		ดู แ ลไม่ ใ ห้ มี ก ารกระท� ำ ใด ๆ ที่ เ ป็ น การจ� ำ กั ด โอกาส
การเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้น
จนเกินสมควร
		2.9		เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถส่งค�ำถามเกีย่ วกับการประชุม
ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์
การส่งค�ำถามล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจนและเผยแพร่หลักเกณฑ์
ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
		2.10		สนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
สามารถมอบฉั น ทะให้ บุ ค คลอื่ น เข้ า ร่ ว มประชุ ม และ
ออกเสียงแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่
ผู้ถือหุ้นสามารถก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
ซึ่งบริษัทได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งบริษัทจะเสนอชื่อ
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นทางเลือกในการ
มอบฉันทะของผู้ถือหุ้นด้วย
		2.11		สนับสนุนให้น�ำเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น
ทัง้ การลงทะเบียน การนับคะแนน และการแสดงผลคะแนน
เพื่อให้การด�ำเนินการประชุมสามารถกระท�ำได้รวดเร็ว
ถูกต้อง และแม่นย�ำ
		2.12		สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารใช้ บั ต รลงคะแนนเสี ย งในทุ ก วาระ
ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการควรจัดให้มีการลงมติ
แยกในแต่ละรายการ และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระให้ที่
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ประชุมทราบ พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
		2.13		สนับสนุนให้กรรมการทุกท่านและผูบ้ ริหารระดับสูงเข้าร่วม
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ของ
ผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบค�ำถามที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน
ของบริษัท
		2.14		จัดให้มบี คุ คลทีเ่ ป็นอิสระเพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูต้ รวจนับหรือ
ตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผูถ้ อื หุน้ และเปิดเผย
ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
		2.15		ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ให้มีการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้น
ได้รับทราบเกี่ยวกับจ�ำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ
วิธกี ารประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง
		2.16		ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทุ ก รายมี สิ ท ธิ แ ละความเท่ า เที ย มกั น ในการ
รับทราบสารสนเทศ การแสดงความคิดเห็น และตัง้ ค�ำถาม
ใด ๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่อง
ทีเ่ สนอ โดยประธานทีป่ ระชุมมีหน้าทีจ่ ดั สรรเวลาให้อย่าง
เหมาะสมและส่งเสริมให้มกี ารแสดงความเห็นและซักถาม
ในที่ประชุม
		2.17		เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการ
เป็นรายคน โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล
เพือ่ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิเลือกกรรมการทีต่ อ้ งการ
ได้อย่างแท้จริง
		2.18		ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญ
ที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ�ำเป็น เพื่อ
ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
		2.19		ดู แ ลให้ บ ริ ษั ท เปิ ด เผยมติ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น พร้ อ ม
ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระภายในวันท�ำการ
ถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และบนเว็บไซต์ของบริษัท
		2.20		จั ด ท� ำ และจั ด ส่ ง รายงานการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจาก
วันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
โดยรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้บนั ทึกข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้

				(1) รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม และ
สัดส่วนกรรมการทีเ่ ข้าร่วมการประชุมและไม่เข้าร่วม
การประชุม
				(2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และ
ผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงด
ออกเสียง) ของแต่ละวาระ
				(3) ประเด็ น ค� ำ ถามและค� ำ ตอบในที่ ป ระชุ ม รวมทั้ ง
ชื่อ- นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ
3.		กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ต้องไม่ใช้
ข้อมูลภายในของกลุม่ บริษทั ทีย่ งั มิได้มกี ารเปิดเผยต่อประชาชน
เป็นการทั่วไปซึ่งเป็นสาระส�ำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือ
มูลค่าหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือ
ผู้อื่น
4.		กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีความประสงค์จะซื้อหรือ
ขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท จะต้องปฏิบัติตามนโยบาย
การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างเคร่งครัด
5.		กรรมการและผูบ้ ริหารต้องรายงานการมีสว่ นได้เสียของตนและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน
ส่ ว นได้ เ สี ย ที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ก� ำ หนด เพื่ อ ป้ อ งกั น
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอี่ าจเกิดขึน้ ทัง้ นี้ หากกรรมการ
หรือผู้บริหารท่านใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่บริษัทจะเข้าท�ำ
รายการ ห้ามมิให้กรรมการหรือผู้บริหารท่านนั้นมีส่วนร่วม
ในการพิจารณาและอนุมตั ใิ นเรือ่ งนัน้ ทัง้ นี้ ให้เป็นไปตามขัน้ ตอน
หรือมาตรการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกันของบริษัท
6.		ในการพิจารณาอนุมตั กิ ารท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน คณะกรรมการ
จะพิจารณารายการระหว่างกันภายในกลุ่มบริษัท โดยปฏิบัติ
ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละขั้ น ตอนที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นกฎหมาย เพื่ อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�ำคัญ
หมวดที่ 3
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั และคณะกรรมการบริษทั ได้ตระหนักถึงสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกกลุ่ม โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามแนวนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณ รวมถึงนโยบายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้กจิ การของ
บริษัทด�ำเนินไปด้วยดี มีความมั่นคง สร้างความเชื่อมั่น และส่งเสริม
ให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่าง ๆ ทั้งผู้ถือหุ้น
พนักงาน ลูกค้า คูค่ า้ เจ้าหนี้ คูแ่ ข่ง ตลอดจนชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม
โดยรวมอย่างเหมาะสม ตามบทบาทหน้าที่ และตอบสนองผลประโยชน์
ทีเ่ ป็นธรรมแก่ทกุ ฝ่าย อีกทัง้ ยังได้คำ� นึงถึงสิทธิมนุษยชนและการต่อต้าน

การทุจริต ซึง่ บริษทั ได้ให้ความส�ำคัญและตระหนักดีวา่ ความรับผิดชอบ
ดังกล่าวถือเป็นหัวใจของการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้
1.		 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค เป็นไปตามนโยบาย
ก�ำกับดูแลและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท โดยมุ่งมั่นในการด�ำเนิน
ธุ ร กิ จ เพื่ อ สร้ า งความพึ ง พอใจสู ง สุ ด ให้ กั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น และค� ำ นึ ง ถึ ง
ความเจริญเติบโตในมูลค่าของบริษทั อย่างต่อเนือ่ งด้วยผลตอบแทนทีด่ ี
2.		 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษทั มีนโยบายคุณภาพและระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001 : 2008
ทีม่ งุ่ ด�ำเนินธุรกิจเพือ่ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลกู ค้า โดยค�ำนึงถึง
คุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ในระดับ
ราคาทีเ่ หมาะสม ปลอดภัย และมุง่ มัน่ ทีจ่ ะรักษาความสัมพันธ์ทดี่ แี ละ
ยั่งยืนระหว่างลูกค้าและบริษัท รวมถึงการไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า
โดยไม่ได้รบั อนุญาต ซึง่ เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและ
คู่มือจรรยาบรรณในส่วนของความรับผิดชอบต่อลูกค้า
3.		 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้

บริษทั ปฏิบตั ติ ามนโยบายทีเ่ ป็นธรรมต่อคูค่ า้ และ/หรือเจ้าหนี้ ในการ
ปฏิบัติต่อคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจ ซึ่งมีการก�ำหนดแนวทางปฏิบัติไว้
อย่างเป็นธรรม ทัง้ ในส่วนของการคัดเลือกคูค่ า้ ให้เป็นไปตามแนวทาง
ปฏิบัติของคู่ค้า และคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันยั่งยืน โดยค�ำนึงถึงการ
สร้างประโยชน์และการเติบโตร่วมกันของธุรกิจ อีกทั้ง บริษัทยัง
ยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นส�ำคัญ
เพือ่ รักษาความน่าเชือ่ ถือของบริษทั และเป็นไปตามคูม่ อื จรรยาบรรณ
ของกลุ่มบริษัท ขณะเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือน�ำมาซึง่ ความเสือ่ มเสียต่อชือ่ เสียง
ของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมายใด ๆ ดังนี้
		บริษัทจะปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อ
คูค่ า้ และ/หรือเจ้าหนีอ้ ย่างเต็มที่ ในกรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ติ าม
เงื่อนไขได้ บริษัทจะแจ้งให้คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ทราบในเวลา
ที่ เ หมาะสม เพื่ อ ร่ ว มกั น พิ จ ารณาหาแนวทางแก้ ไ ขโดยใช้
หลักความสมเหตุสมผล
		บริษัทต้องให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ ไม่รายงานหรือให้ข้อมูล
ที่เป็นเท็จ บิดเบือน หรือไม่ครบถ้วนแก่คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้
ซึ่งอาจมีผลท�ำให้เกิดความเข้าใจผิดและอาจมีผลกระทบต่อ
การตัดสินใจ
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		บริษัทต้องบริหารเงินทุนเพื่อให้คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ มีความ
เชือ่ มัน่ ในสถานะทางการเงินและความสามารถในการช�ำระหนี้
ของบริษัท
		บริษัทต้องไม่เรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ทางการค้า
กับคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้โดยไม่สุจริต หากมีเหตุการณ์ดังกล่าว
เกิดขึ้น บริษัทต้องท�ำการแจ้งรายละเอียดต่อคู่ค้าและ/หรือ
เจ้าหนี้ เพื่อร่วมมือแก้ไขปัญหาโดยรวดเร็ว และหามาตรการ
ป้องกันเพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวอีก
		การด�ำเนินธุรกิจกับคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ใด ๆ ต้องไม่น�ำมาซึ่ง
ความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมายใด ๆ
รวมทั้งค�ำนึงถึงความเสมอภาค ความเป็นธรรมในการด�ำเนิน
ธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกัน
ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดเผยนโยบายที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อ
คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net
หัวข้อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน > การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี > หลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของไทยคม > นโยบายด้านอื่น ๆ
4.		 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม

บริ ษั ท เชื่ อ มั่ น และน� ำ แนวคิ ด ในการสร้ า งคุ ณ ค่ า ร่ ว มกั น ระหว่ า ง
ภาคธุรกิจกับสังคมมาเป็นแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจ
ชุมชน และสังคมเจริญเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้น
สนับสนุนการศึกษา การเปิดโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีและการ
เรียนรู้ สร้างเสริมอาชีพและการพัฒนาทักษะ ส่งเสริมการลงทุนเพื่อ
สังคม โดยค�ำนึงถึงการมีสว่ นร่วมและลักษณะเฉพาะของแต่ละชุมชน
ภายใต้การมีจติ สาธารณะ การลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ตลอดจน
การยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมในระยะยาว โดยเฉพาะในด้าน
การสื่อสารโทรคมนาคม บริษัทมีบทบาทส�ำคัญในการสร้างความ
ร่วมมือในการพัฒนาและรักษาคุณภาพการสื่อสาร ทั้งในภาวะปกติ
และภาวะภัยพิบัติ เพื่อให้ผู้ใช้บริการในชุมชน ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้ประสบภัย สามารถได้รับความช่วยเหลือในโอกาสแรกที่ท�ำได้และ
เป็นไปอย่างทัว่ ถึงและทันต่อเหตุการณ์ ทัง้ นี้ ตามทีร่ ะบุไว้ในนโยบาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท
5.		 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายด�ำเนินธุรกิจโดยให้ความส�ำคัญกับความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรต่าง ๆ โดยเน้นการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรและส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลรักษาและฟื้นฟู
สิง่ แวดล้อม การให้ความรูแ้ ละฝึกอบรมแก่พนักงานในเรือ่ งสิง่ แวดล้อม
การป้องกันและลดมลภาวะ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
การลดผลกระทบภาวะโลกร้อน ส่งเสริมการด�ำรงชีวติทสี่ อดคล้องกับ
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ธรรมชาติ ทั้งภายในกระบวนการด�ำเนินงานและบนความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนภายนอกบริษัท
ทั้ ง นี้ ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นนโยบายการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น และคู ่ มื อ
จรรยาบรรณของบริษัท
6.		 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

คณะกรรมการเล็งเห็นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญของบริษัท
จึงมีนโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน และมีกระบวนการ
ในการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ โดยส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม
ความรู้ทั้งเฉพาะทางและทั่วไปเป็นประจ�ำอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการท�ำงาน รวมถึงยังให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติต่อ
พนักงานอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบาย
ในการก� ำ หนดค่ า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก ารอย่ า งเหมาะสมและ
สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษทั ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
และเพือ่ เสริมสร้างบรรยากาศการท�ำงานทีด่ ี บริษทั มีความรับผิดชอบ
ในการดูแลสุขภาพอนามัยและรักษาสภาพแวดล้อมการท�ำงานให้มี
ความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงานอยูเ่ สมอ และยึดมัน่
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตาม
นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายด้านความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท
7.		 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสิทธิมนุษยชน

บริ ษั ท สนั บ สนุ น และเคารพในสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ซึ่ ง มี ก ารปฏิ บั ติ ต ่ อ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม บนพื้นฐานของศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ โดยมีนโยบายตามแนวทางการปฏิบตั ดิ า้ นสิทธิมนุษยชน
ทีป่ ระกาศใช้ในนานาประเทศซึง่ รวมถึงปฏิญญา และอนุสญ
ั ญาต่าง ๆ
ของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีมาตรการชดเชย
ในกรณีทผี่ มู้ สี ว่ นได้เสียได้รบั ความเสียหายจากการทีบ่ ริษทั ละเมิดสิทธิ
ตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย ไว้ในนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท
8.		 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บริษทั สนับสนุน และส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี
เป็นธรรมไม่ผูกขาด และไม่ขัดต่อกฎหมายและจริยธรรม ตามคู่มือ
จรรยาบรรณของบริษัท
9.		 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อการต่อต้านการทุจริต

บริษทั ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และถือปฏิบตั ติ ามกฎหมายทัง้ หมด
ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตในประเทศไทย รวมถึงบริษัท
ในกลุ่มที่ด�ำเนินธุรกิจในต่างประเทศ โดยบริษัทได้จัดท�ำนโยบาย
ต่อต้านการทุจริต พร้อมทัง้ ก�ำหนดแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการก�ำกับดูแล

เพื่ อ ป้ อ งกั น และติ ด ตามความเสี่ ย งจากการทุ จ ริ ต ส� ำ หรั บ เป็ น
แนวปฏิบตั ขิ องกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ทุกคน และ
มีการสนับสนุนกิจกรรมทีเ่ ป็นการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนของบริษทั
ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
นโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษทั มีวตั ถุประสงค์เพือ่ แสดงออกถึง
จุดยืนของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างสิ้นเชิง
โดยก�ำหนดเกณฑ์และแนวปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันมิให้บริษทั และพนักงาน
ฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการทุจริต และก�ำหนดขั้นตอนการสอบทาน
และก�ำกับดูแลติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายนี้
ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานเฝ้าระวัง และรายงานการพบเห็น
การทุจริตผ่านช่องทางสื่อสารที่ปลอดภัย
การทุจริตหรือคอร์รปั ชัน ตามนโยบายฉบับนี้ หมายถึง การใช้อำ� นาจ
ที่ได้มาโดยหน้าที่ของตน กระท�ำการหรือไม่กระท�ำการใดที่มิชอบ
โดยการเรียก รับ ยอมจะรับ ให้ ขอให้ รับว่าจะให้ หรือกระท�ำการใด ๆ
เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดแก่เจ้าหน้าทีร่ ฐั หน่วยงาน
ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน เพื่อให้
บุคคล และ/หรือ หน่วยงานดังกล่าวข้างต้นแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตน และ/หรือของกลุ่มบริษัทไทยคม เว้นแต่ กรณีที่บทบัญญัติ
ของกฎหมายขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี ได้กำ� หนดว่าสามารถ
กระท�ำได้
นอกจากนี้ ในปี 2556 บริ ษั ท ได้ เ ข้ า ร่ ว มลงนามในค� ำ ประกาศ
เจตนารมณ์ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต” ในโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against
Corruption : CAC) ซึ่งด�ำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย ด้วยเล็งเห็นถึงความส�ำคัญทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจอย่าง
โปร่ ง ใส และมี ค วามตั้ ง มั่ น ที่ จ ะสนั บ สนุ น และต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชัน
และเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ได้พจิ ารณาและอนุมตั ใิ ห้นำ� ส่งแบบประเมินตนเอง โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานข้อมูลแล้ว เพื่อเข้าร่วมในการ
ตรวจรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริตภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 โดยคณะกรรมการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ได้มีมติ
ให้บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมโครงการฯ เป็นที่
เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558
ในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่
13 ธั น วาคม 2560 ได้ พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ใ ห้ บ ริ ษั ท ยื่ น ต่ อ อายุ
การรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านการทุจริต นอกจากนี้ ในปี 2560 บริษัทได้ด�ำเนินการต่าง ๆ
เพื่อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้
1.		บริษทั มีการน�ำนโยบายไปปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการ
บริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าทีก่ ำ� กับ
ดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้มั่นใจว่า
บริษัทได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายและจริยธรรม
ที่ก�ำหนดไว้และปรับปรุงเป็นประจ�ำสม�่ำเสมออย่างต่อเนื่อง
2.		คณะท�ำงานธรรมาภิบาลมีหน้าที่หลักในการน�ำนโยบายฉบับนี้
ไปปฏิบัติ และสื่อสารท�ำความเข้าใจกับพนักงานทุกระดับ
รวมทั้ ง ติ ด ตามประสิ ท ธิ ผ ลของนโยบายฉบั บ นี้ นอกจากนี้
ผูบ้ ริหารทุกคนมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบท�ำให้มนั่ ใจว่าผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ของตนได้ตระหนักถึงและเข้าใจนโยบาย ตลอดจนได้รับการ
อบรมอย่างเพียงพอและสม�่ำเสมอ
3.		ผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบท�ำให้มั่นใจว่า ผู้ใต้บังคับ
บัญชาของตนได้ตระหนักถึงและมีความเข้าใจนโยบายฉบับนี้
โดยได้รับการอบรมอย่างเพียงพอและสม�่ำเสมอ
4.		พนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายฉบับนี้
กรณีมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ จะต้อง
รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา หรือผ่านช่องทางการรายงานทีก่ ำ� หนด
ไว้ตามนโยบายการรับเรือ่ งร้องเรียนและเบาะแสการกระท�ำผิด
และทุจริต
5.		บริษัทมีการวางแนวปฏิบัติเรื่องระเบียบปฏิบัติอันเกี่ยวกับ
การเบิ ก จ่ า ยเพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
โดยพนักงานจะต้องท�ำการกรอกแบบฟอร์มผ่านระบบค�ำขอ
ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
		(1) การบริจาคเพื่อการกุศล และ/หรือ การเป็นผู้ให้การ
สนับสนุน
		(2) การสันทนาการ หรือการเลี้ยงรับรอง
		(3) การรับหรือการให้ของขวัญ
โดยต้องระบุรายละเอียดต่าง ๆ อาทิเช่น รายชื่อผู้รับบริจาค
หรือผู้รับการสนับสนุน รายชื่อผู้เข้าร่วมสันทนาการ หรือผู้มี
ส่วนร่วมของทั้งสองฝ่าย ชื่อผู้รับของขวัญ ความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจ เป็นต้น เมื่อกรอกแบบฟอร์มผ่านระบบแล้วระบบจะจัด
ส่งข้อมูลให้ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติด�ำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
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นอกจากนี้ บริษัทยังสรุปข้อมูลการรายงานดังกล่าว เสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส เพือ่ ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
6.		บริษทั ก�ำหนดให้หน่วยงานก�ำกับการปฏิบตั งิ าน (Compliance
Office) มีหน้าที่ติดตามให้ผู้บริหารและพนักงานมีการประเมิน
ผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับงานที่ตนรับผิดชอบ เป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ
7.		บริษัทจัดให้มีการอบรมและสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการต่อต้านการทุจริตไปถึงผู้บริหาร และพนักงานอย่าง
สม�่ำเสมอ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น และสามารถ
ปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง โดยมีการจัดอบรมและทดสอบความรู้
ออนไลน์ (E-Learning) และมีชอ่ งทางในการสือ่ สารผ่านนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ชื่อ “Keeping Up with Compliance”
เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับทราบโดยทั่วกัน
8.		บริ ษั ท ได้ จั ด ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk
Management Committee) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ก�ำหนดกระบวนการบริหาร ประเมิน วิเคราะห์ วางแผนป้องกัน
ติดตาม ควบคุมความเสีย่ งขององค์กร ซึง่ รวมทัง้ ด้านการปฏิบตั กิ าร
และความเสีย่ งด้านการทุจริต (Fraud Risk) เพือ่ ระบุถงึ ความเสีย่ ง
ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการบริหาร ในขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน ที่อาจ
ส่งผลให้เกิดการทุจริตภายในองค์กร
9.		บริษทั ได้กำ� หนดให้มกี ารประเมินความเสีย่ งจากการทุจริต เพือ่
ให้สามารถก�ำหนดแนวทางการจัดการกับความเสี่ยงในเรื่อง
ดังกล่าว ครอบคลุมถึงการควบคุม ป้องกัน ติดตาม ตรวจสอบ
รวมถึงการประเมินประสิทธิภาพส�ำหรับมาตรการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
อย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ากระบวนการในการจัดการความเสีย่ ง
จากการทุจริตทีม่ นี นั้ มีประสิทธิผล และรายงานผลต่อฝ่ายบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
10.		บริษัทได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลเพื่อป้องกัน
และติดตามความเสีย่ งจากการทุจริต โดยมีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในท�ำหน้าที่ในการประเมินระบบการควบคุมภายใน และ
การบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิผล
11.		บริษทั ก�ำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารตามนิยามของประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รายงาน
การมีสว่ นได้เสียตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด และขยายไปยังพนักงาน
ทุกคนให้รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง ครอบครัว และ
นิตบิ คุ คลทีเ่ กีย่ วข้องผ่านระบบการรายงานการมีสว่ นได้เสียของ
บริษัทด้วย เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ของกลุม่ บริษทั ทีส่ ง่ เสริมการท�ำธุรกรรมต่าง ๆ ของกลุม่ บริษทั
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เป็นไปอย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล และค�ำนึงถึงประโยชน์สงู สุด
ของบริษัทเป็นส�ำคัญ
12.		บริษทั ได้ดำ� เนินการสือ่ สารและให้ความรูค้ วามเข้าใจถึงนโยบาย
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Policy) ให้แก่กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
		

เปิดเผยนโยบายต่อต้านการทุจริตผ่านหน้าอินทราเน็ต
และเว็บไซต์ของบริษัท

		

จัดให้มกี ารอบรมและสือ่ สารนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการ
ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ผ่ า นสื่ อ การสอนทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(E-Learning) อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น และสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง

		

ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้ข้อแนะน�ำและให้เข้าใจถึง
เจตนารมณ์ของนโยบายการต่อต้านการทุจริตของบริษัท

		

สื่อสารเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริต ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ผ่าน
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ชื่อ “Keeping Up with
Compliance” เป็นประจ�ำ เพือ่ ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานทุกคนได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ สามารถปฏิบตั ติ ามได้อย่างถูกต้องและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน

		

จัดกิจกรรม “Catching up with HQ” ซึ่งเป็นการอบรม
พนักงานของบริษัทที่ท�ำงานในต่างประเทศ ให้มีความรู้
ความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องของการต่อต้านการทุจริต

		

บริษัทได้ประกาศแนวปฏิบัติเรื่องการให้และรับของขวัญ
เพือ่ ป้องกันและหลีกเลีย่ งการให้และรับของขวัญประเภท
ที่ไม่เหมาะสม และเพื่อให้ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน
และเป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริต

		

บริษัทมีการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัท
ไปยังบริษัทย่อยในต่างประเทศ เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงาน
ทีป่ ระจ�ำอยูใ่ นต่างประเทศขยายการสือ่ สารนโยบายต่อต้าน
การทุจริตไปยังคู่ค้า และ/หรือตัวแทนจ�ำหน่าย เพื่อให้
รั บ ทราบและถื อ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานในการต่ อ ต้ า น
การทุจริตเช่นเดียวกับบริษัท

		

จัดสัมมนา “งานเปิดบ้านไทยคมเพื่อสร้างโอกาสในการ
ด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1” เพื่อสร้างความเข้าใจที่
ตรงกันกับคู่ค้า ในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและ
เป็นธรรม ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

13.		บริษัทได้ประกาศนโยบายในการงดรับของขวัญจากคู่ค้าและ
ผู้ร่วมค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมถึงขอความร่วมมือพนักงาน
ในการพิจารณาให้ของขวัญเท่าที่จ�ำเป็นและยึดหลักประหยัด
14.		บริษทั ได้แจ้งและสือ่ สารให้คคู่ า้ ทราบถึงแนวทางปฏิบตั ขิ องคูค่ า้
และนโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัท โดยให้คู่ค้าลงนาม
รับทราบและถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน
15.		บริษัทได้มีการปรับปรุงนโยบายการบริหารบุคลากร เพื่อน�ำ
มาตรการต่อต้านการทุจริตมาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการ
บริหารบุคลากรด้วย เช่น การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่าง
เป็นธรรมเพือ่ ให้ได้คนดีและคนเก่ง การใช้ระบบคุณธรรมในการ
จัดสรรประโยชน์ตอบแทนการท�ำงาน การให้โอกาสอย่างเท่าเทียม
ในการว่าจ้างและบรรจุแต่งตั้ง
ต่อมาในปี 2561 บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตามโครงการการสร้าง
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
ต่อเนื่องเป็นวาระที่ 2 ติดต่อกัน หลังจากได้รับการรับรองครั้งแรก
ในปี 2558
ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดนโยบายฉบับนี้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่
www.thaicom.net หัวข้อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน > การก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี > หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องไทยคม > การต่อต้าน
การทุจริต
10.		 นโยบายและแนวปฏิ บั ติ ใ นการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับ

บริษทั มีการก�ำหนดนโยบายการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
ซึ่งก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องด�ำเนินธุรกิจของ
บริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจน
ไม่มสี ว่ นรูเ้ ห็น ช่วยเหลือ หรือกระท�ำการใดๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืน
กฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับ
11.		 นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติในเรื่องกิจกรรม
ทางการเมือง

12.		 นโยบายและแนวปฏิ บั ติ ใ นเรื่ อ งความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interests)

คณะกรรมการตระหนักถึงการด�ำเนินธุรกิจที่อาจจะท�ำให้กรรมการ
ผู้บริหาร หรือพนักงาน เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และอาจเป็นผลให้ขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ จึงได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท
13. นโยบายและแนวปฏิ บั ติ ใ นการปกป้ อ งดู แ ลรั ก ษา
ทรัพย์สินของบริษัท

คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลรักษาการ
ใช้ทรัพย์สินของกลุม่ บริษทั เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของกลุม่ บริษทั รวมถึง
การเก็บรักษาความลับที่ได้รับรู้มาจากหน้าที่งาน และยังมิได้เปิดเผย
สู่สาธารณชน ตลอดจนการจัดเก็บเอกสารข้อมูลที่เป็นความลับตาม
นโยบายด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท และคู ่ มื อ
จรรยาบรรณของบริษัท
14. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติต่อทรัพย์สินทาง
ปัญญา

บริษัทให้ความส�ำคัญกับการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ
บุคคลอื่น และหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิดังกล่าว โดยได้ก�ำหนด
นโยบายและแนวปฏิ บั ติ เ รื่ อ งทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาไว้ ใ นนโยบาย
ทรัพย์สินทางปัญญา และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท
15.		 น โ ย บ า ย แ ล ะ แ น ว ป ฏิ บั ติ ต ่ อ สื่ อ ม ว ล ช น ห รื อ ต ่ อ
สาธารณชน

การให้ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบริษัท ต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง
ถูกต้อง และปฏิบัติด้วยความระมัดระวังตามคู่มือจรรยาบรรณของ
บริษทั โดยผูท้ ไี่ ม่มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้องหรือไม่ได้รบั มอบหมาย ไม่สามารถ
ให้ขอ้ มูลข่าวสารหรือให้สมั ภาษณ์ตอ่ สือ่ มวลชนหรือต่อสาธารณชนใด ๆ
เกี่ยวกับหรือพาดพิงกลุ่มบริษัทไม่ว่าในด้านใด อันอาจส่งผลกระทบ
ต่อชื่อเสียงและการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้าน
การทุจริต ในส่วนของการช่วยเหลือทางการเมือง และคูม่ อื จรรยาบรรณ
ของบริษัท
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ในปี 2561 บริษทั ได้จดั ให้มกี ารให้มกี ารพบสือ่ มวลชนและกิจกรรมส�ำหรับผูถ้ อื หุน้ ดังต่อไปนี้
งานพบผู้ถือหุ้นและนักวิเคราะห์

จ�ำนวนครั้ง / ปี

การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting)

2

งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)

4

การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมการด�ำเนินงานของบริษัท (Company Visit)

1

16.		 นโยบายและแนวปฏิ บั ติ ก ารรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นและ
เบาะแสการกระท�ำผิดและการทุจริต

บริษัทยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ถูกต้อง และ
โปร่งใส บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะปกป้องการด�ำเนินงานและทรัพย์สิน
ต่าง ๆ จากความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ จากการประพฤติทขี่ ดั ต่อคูม่ อื จรรยาบรรณ
และการทุจริตต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือ
มูลค่าของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ดังนัน้ บริษทั จึงได้จดั ท�ำนโยบายรับเรือ่ ง
ร้องเรียนและเบาะแสการกระท�ำผิดและการทุจริตขึ้น เพื่อก�ำหนด
ช่องทางในการรายงานและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน
และผู้มีส่วนได้เสียให้ข้อมูลและรายงานเบาะแสการกระท�ำผิดหรือ
การทุจริตใด ๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัท รวมถึงได้ก�ำหนดกระบวนการ
ขัน้ ตอนในการจัดการกับเรือ่ งทีไ่ ด้รบั ร้องเรียน การคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน
หรือผู้ให้ข้อมูล และการรักษาความลับ
ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระท�ำผิดและ
การทุจริต
1.		เมื่อพนักงานพบเห็นหรือมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการ
กระท�ำผิดหรือการทุจริตเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบริษัท
ในกลุม่ ต้องแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาต้นสังกัด ตัง้ แต่ระดับผูจ้ ดั การ
ทราบโดยทันที ไม่ว่าด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร หากไม่ได้
รับการพิจารณาให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปจนถึง
ระดับหัวหน้าส่วนงาน / สายงาน
2.		หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สะดวกใจที่จะแจ้ง
ต่อผู้บังคับบัญชา หรือสงสัยว่าผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารของ
บริษัทเกี่ยวข้องกับการกระท�ำผิด พนักงานสามารถเลือกที่
จะแจ้งผ่านช่องทาง ดังนี้
		2.1 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โทร +662 596 5001
หรือ E-mail: wichaik@thaicom.net
		2.2 ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์งานบุคคล โทร +662 596 5060 ต่อ
8436 หรือ E-mail: monteainn@thaicom.net
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		2.3 Ethical Hotline ใน Intranet ของบริษัท ซึ่งข้อมูลจะถูก
ส่งผ่านโดยตรงไปยังประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหัวหน้าหน่วยงาน
ทรัพยากรบุคคล
		2.4 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการภายนอก
ทีม่ คี วามเป็นอิสระ) หรือคณะกรรมการของบริษทั ตามทีอ่ ยู่
ดังนี้
บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)
63/21 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต�ำบลบางกระสอ
อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
หรือส่ง E-mail มาที่ comsec@thaicom.net
3.		ในกรณีทผี่ บู้ ริหารระดับสูงทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารระดับฝ่าย หรือเทียบเท่า
ขึ้นไป หรือหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหัวหน้า
หน่วยงานทรัพยากรบุคคล เกี่ยวข้องกับการกระท�ำผิดหรือ
การทุจริต ให้แจ้งถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
คณะกรรมการบริษัท
4.		ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานต่าง ๆ ตามข้อ 1 และ/หรือ 2
เมื่อได้รับแจ้งว่ามีการกระท�ำผิดและการทุจริต รวมทั้งหากพบ
ว่ามีการกระท�ำผิดหรือการทุจริตใด ๆ เกิดขึน้ ให้แจ้งหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของบริษัท (หรือหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ของสายงานธุรกิจที่ตนเองสังกัด) ภายใน 7 วันท�ำการ เพื่อ
ด�ำเนินการตามขั้นตอนการสอบสวนที่ก�ำหนด
5.		ส�ำหรับบุคคลภายนอก สามารถแจ้งข้อร้องเรียนและเบาะแส
ได้ทางเว็บไซต์ www.thaicom.net ในหัวข้อ “การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน” > “การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี” >“รับข้อร้องเรียนและ
แจ้งเบาะแส” โดยข้อมูลการร้องเรียนและเบาะแสจะถูกส่งไปยัง
		5.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
		5.2 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
		5.3 หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล

การด�ำเนินการของบริษัทเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

การลงโทษทางวินัยและการด�ำเนินการทางกฎหมาย

1.		เมื่ อ ได้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นหรื อ เบาะแสการกระท� ำ ผิ ด และ
การทุจริตผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ทีบ่ ริษทั ก�ำหนด ให้ดำ� เนินการ
ประเมินและตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับในเบื้องต้นให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส
การกระท�ำผิดหรือการทุจริต

1.		คณะกรรมการพิจารณาลงโทษทางวินยั จะต้องพิจารณาลักษณะ
การกระท�ำผิดวินัยและก�ำหนดบทลงโทษทางวินัยกับผู้กระท�ำ
ผิด และเสนอให้ผู้มีอ�ำนาจตามที่ได้ระบุไว้อนุมัติให้ด�ำเนินการ
ลงโทษทางวินยั กับผูก้ ระท�ำผิดภายใน 30 วัน นับจากวันทีไ่ ด้รบั
รายงานผลการสอบสวน

		

หากตรวจสอบข้อเท็จจริงและพบว่ามีมลู การกระท�ำผิดหรือ
การทุจริต ให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน
ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายด� ำ เนิ น การเสนอคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ และผู ้ มี อ� ำ นาจตามที่ ร ะบุ ไ ว้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวน

		

หากตรวจสอบและพบว่าไม่มีมูลข้อเท็จจริงใด ๆ ตามที่
ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส ให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรือหน่วยงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย แจ้งกลับไปยังผูร้ อ้ งเรียน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าว

2.		เมือ่ มีการอนุมตั ใิ ห้ดำ� เนินการลงโทษทางวินยั แล้ว ให้หน่วยงาน
ทรัพยากรบุคคลจัดท�ำค�ำสัง่ ลงโทษทางวินยั เสนอให้ผมู้ อี ำ� นาจ
ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในนโยบายอ�ำนาจอนุมตั ิ (Approval Authority
Policy) อนุมตั คิ ำ� สัง่ ดังกล่าวก่อนด�ำเนินการลงโทษทางวินยั กับ
ผูก้ ระท�ำผิด และแจ้งค�ำสัง่ ลงโทษทางวินยั กับผูก้ ระท�ำผิด รวมทัง้
ให้ผู้กระท�ำผิดลงนามรับทราบค�ำสั่งลงโทษดังกล่าว

2.		คณะกรรมการสอบสวนจะต้องสอบสวนผู้ถูกกล่าวหา ผู้บังคับ
บัญชาของผูถ้ กู กล่าวหา รวมทัง้ บุคคลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง และจัดท�ำ
รายงานผลการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับจาก
วั น ที่ ไ ด้ รั บ ทราบหนั ง สื อ แต่ ง ตั้ ง แต่ ถ ้ า มี ค วามจ� ำ เป็ น ซึ่ ง
ไม่สามารถด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวได้
ให้คณะกรรมการสอบสวน รายงานเหตุผลทีท่ ำ� ให้การสอบสวน
ล่าช้า เพื่อขอขยายเวลาต่อผู้ที่ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน ครั้งละไม่เกิน 30 วัน
3.		เมื่อด�ำเนินการสอบสวนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวน
จั ด ท� ำ รายงานผลการสอบสวนเสนอต่ อ ผู ้ ที่ ล งนามแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวน และจั ด ท� ำ ส� ำ เนาส่ ง ให้ ป ระธาน
คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าหน่วย
งานการเงิน หัวหน้าหน่วยงานบัญชี หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล หัวหน้าหน่วยงาน
กฎหมาย และผูท้ เี่ กีย่ วข้องแล้วแต่ละกรณี รวมทัง้ คณะกรรมการ
พิจารณาลงโทษทางวินัยในกรณีที่พบว่ามีการกระท�ำผิดทาง
วินัย
4.		ในกรณีที่ผู้ที่ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและ/หรือ
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเห็นว่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การกระท�ำผิดและการทุจริตไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วน ให้ผู้ที่
ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งการให้คณะกรรมการ
สอบสวนด�ำเนินการสอบสวนเพิม่ เติม หรือแต่งตัง้ คณะกรรมการ
สอบสวนชุดใหม่เพื่อด�ำเนินการสอบสวนได้ตามที่เห็นสมควร

3.		ในกรณีที่การกระท�ำผิดหรือการทุจริตใด ๆ ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อทรัพย์สนิ ชือ่ เสียง ภาพลักษณ์ของบริษทั หรือเป็นการ
ปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมาย ให้คณะกรรมการพิจารณาลงโทษทาง
วินัยเสนอผู้มีอ�ำนาจตามที่ก�ำหนดไว้ในนโยบายอ�ำนาจอนุมัติ
(Approval Authority Policy) ของบริษัท เป็นผู้พิจารณา
ตัดสินว่าจะด�ำเนินคดีทางแพ่งและ/หรือคดีอาญาต่อผู้กระท�ำ
ผิด โดยอาจร่วมพิจารณากับหัวหน้าหน่วยงานกฎหมาย หรือ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
การแจ้งผลกับผู้ร้องเรียน
บริษัทจะแจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการ
กระท� ำ ผิ ด และการทุ จ ริ ต ให้ กั บ ผู ้ ร ้ อ งเรี ย นที่ ไ ด้ เ ปิ ด เผยชื่ อ ที่ อ ยู ่
หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือช่องทางติดต่ออื่น ๆ ไว้ อย่างไรก็ตาม
ในบางครัง้ ด้วยเหตุผลความจ�ำเป็นในเรือ่ งข้อมูลส่วนบุคคลและรักษา
ความลับ บริษัทอาจไม่สามารถให้ข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการ
สอบสวนหรือการลงโทษทางวินัย
การคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล
1. บริษัทจะไม่ยินยอมให้มีการข่มขู่ คุกคาม ผู้ร้องเรียน รวมถึง
ผู้ที่ให้ความร่วมมือ หรือความช่วยเหลือในการสอบสวนด้วย
เจตนาสุจริต บริษัทจะให้ความคุ้มครองและห้ามพนักงานหรือ
ผู้บริหารของบริษัทเลิกจ้าง พักงาน ลงโทษทางวินัย หรือขู่ว่า
จะด�ำเนินการต่าง ๆ จากการที่พนักงานให้ข้อมูลเรื่องการ
กระท�ำผิดหรือการทุจริต หากผู้ใดกระท�ำการฝ่าฝืนดังกล่าวจะ
ถูกลงโทษทางวินัย
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2.		หากผูร้ อ้ งเรียนเห็นว่าตนอาจเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอ
มาตรการคุม้ ครองได้ตลอดเวลา และบริษทั อาจให้ความคุม้ ครอง
เพิ่มเติมเป็นพิเศษตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณาจาก
ระดับความร้ายแรงและความส�ำคัญของเรือ่ งทีร่ อ้ งเรียน ในกรณี
ที่ผู้ร้องเรียนถูกข่มขู่ คุกคาม ให้รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ทรัพยากรบุคคลโดยทันที ซึง่ หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล
จะท�ำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล
ตามนโยบายฉบับนี้
3.		กรณีผรู้ อ้ งเรียนเป็นพนักงานซึง่ ให้ขอ้ มูลการกระท�ำผิดหรือการ
ทุจริตด้วยเจตนาสุจริต แม้ว่าภายหลังบริษัทได้ด�ำเนินการ
สอบสวนแล้วและพบว่าไม่มีการกระท�ำผิดตามที่ได้ร้องเรียน
บริษัทจะไม่ด�ำเนินการลงโทษใด ๆ กับพนักงานที่ให้ข้อมูล
อย่างไรก็ตาม หากผลการสอบสวนพบว่าไม่มมี ลู ข้อเท็จจริงใด ๆ
ตามที่ร้องเรียน และได้ทำ� ด้วยเหตุเจตนาให้ร้าย หรือจงใจให้
เกิดผลที่เป็นอันตราย หรือให้ข้อมูลเท็จ บริษัทจะพิจารณา
ด�ำเนินการลงโทษพนักงาน ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงาน
ซึ่งมีบทลงโทษตั้งแต่ ตักเตือนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร
พักงาน จนถึงให้ออกจากงาน รวมทั้งพิจารณาด�ำเนินคดีตาม
กฎหมาย
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การรักษาความลับ
1.		ผูท้ เี่ กีย่ วข้องในการรับร้องเรียนและเบาะแสการกระท�ำผิดหรือ
การทุจริต ต้องเก็บรักษาข้อมูลทีไ่ ด้รบั มาไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผย
แก่บคุ คลหนึง่ บุคคลใด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามความจ�ำเป็น
ในการปฏิบัติงานเท่านั้นหรือเป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด
2.		ห้ามน�ำรายงานผลการสอบสวนไปเปิดเผยแก่บคุ คลใด ทัง้ นี้ เพือ่
เป็นการหลีกเลีย่ งการสร้างความเสียหายต่อชือ่ เสียงของบุคคล
ผู้ถูกกล่าวหาหากภายหลังพบว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ และเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท

หมวดที่ 4
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริ ษั ท ให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล และข่ า วสารส� ำ คั ญ ที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูล
ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ผ่านช่องทาง
ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ
1.		บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ (Market
Disclosure Policy) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และ
สอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกรายสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้ง่าย และเท่าเทียมกัน
2.		บริษทั ได้จดั ตัง้ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)
เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการท�ำหน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์
ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นัก วิเคราะห์
หลักทรัพย์ และผูท้ เี่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้ได้รบั ทราบข้อมูลของบริษทั

8.		บริษัทมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการ
ซื้อขายหลักทรัพย์หรือการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้
คณะกรรมการทราบทุกครั้ง
9.		นอกจากการเผยแพร่ขอ้ มูลตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดผ่านช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทยังมีการเปิดเผย
ข้ อ มู ล สารสนเทศที่ ส� ำ คั ญ ของบริ ษั ท ทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และมีการปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่ำเสมอ ดังนี้
		(1) วิสัยทัศน์และพันธกิจ
		(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
		(3) รายชือ่ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหาร
ของบริษัท
		(4) งบการเงินและค�ำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
รายไตรมาส (MD&A) ทัง้ ฉบับปัจจุบนั และของปีกอ่ นหน้า

3.		ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน รายงานประจ�ำปี และ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) สามารถสะท้อน
ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้ง
สนับสนุนให้จัดท�ำค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
(Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อ
ประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส

		(5) แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) ที่สามารถดาวน์โหลดได้

4.		จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงาน
ประจ�ำปี

		(8) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

5.		เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอืน่ ทีผ่ สู้ อบบัญชีให้บริการใน
รายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี
6.		เปิดเผยบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ
ชุดย่อย จ�ำนวนครั้งของการประชุมและจ�ำนวนครั้งที่กรรมการ
แต่ละท่านเข้าประชุม รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้
ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการ ซึ่งได้แสดงไว้ใน
รายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี
7.		เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหาร
ระดับสูงทีส่ ะท้อนถึงภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของแต่ละ
คน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนในรายการ
ข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี

		(6) โครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างองค์กร
		(7) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

		(9) ข้อบังคับบริษัทและหนังสือรับรองบริษัท
		(10) นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท จรรยาบรรณ
ในการด�ำเนินธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริต นโยบาย
ด้านการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และนโยบาย
ด้านอื่น ๆ ของบริษัท
		(11) กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
		(12) ข้อมูลติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
		(13) ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทน�ำเสนอต่อนักวิเคราะห์
ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่าง ๆ

103

หมวดที่ 5
บทบาทและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลให้มั่นใจว่า
บริษทั มีระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในทีจ่ ะท�ำให้
บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตาม
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
1.		 การบริหารความเสี่ยง

1.1		บริษัทได้จัดท�ำกรอบและนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้
ในการระบุและบริหารความเสี่ยง เป้าประสงค์หลักของการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อปกป้องมูลค่าของบริษัทและเพื่อใช้
ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท
1.2		คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และ
ฝ่ายบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการออกแบบและ
น� ำ กรอบการบริ ห ารความเสี่ ย งไปใช้ ป ฏิ บั ติ และบริ ห าร
ความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่
ได้ก�ำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
บริษัทระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงในทุกขั้นตอนตั้งแต่
การพั ฒ นาและเลื อ กใช้ ก ลยุ ท ธ์ การน� ำ กลยุ ท ธ์ ไ ปปฏิ บั ติ
การตัดสินใจลงทุนและบริหารงานประจ�ำวัน
คณะกรรมกรรมการตรวจสอบ มี ห น้ า ที่ ช ่ ว ยสนั บ สนุ น
คณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบ
การบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
2.		 การควบคุมภายใน

2.1		บริษัทได้น�ำมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสากล และ
แนวปฏิบตั ทิ อี่ อกโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์มาใช้ในการพัฒนาระบบควบคุมภายใน
ของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ในเรื่องดังต่อไปนี้
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ความถูกต้องและเชือ่ ถือได้ และความทันเวลาของรายงาน
ทัง้ จากภายในและภายนอก และทัง้ ทีเ่ ป็นตัวเงินและไม่ใช่
ตัวเงิน

		

มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

		

การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

		

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด�ำเนินงานของ
บริษัท

2.2		ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหาร มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการออกแบบและน�ำระบบควบคุมภายในทีด่ ไี ปใช้
ปฏิบัติ
2.3		คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ท�ำหน้าที่สอบทานความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายในอย่างน้อยปีละครั้ง และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติก่อนที่จะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ
3. การตรวจสอบภายใน

บริษัทได้จัดตั้งส�ำนักตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระหน่วยงาน
หนึ่งในบริษัท หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้การท�ำหน้าที่เป็นไปด้วยความอิสระ
และเทีย่ งธรรม กิจกรรมการตรวจสอบจะช่วยให้บริษทั สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์โดยการน�ำวิธที เี่ ป็นระบบมาใช้เพือ่ ประเมินและปรับปรุง
ความมีประสิทธิผลของระบบบริหารความเสีย่ ง ระบบควบคุมภายใน
และระบบการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2561
รายชื่อกรรมการ
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (1)
2. นางภัทรียา เบญจพลชัย
3. ศาสตราจารย์ส�ำเรียง เมฆเกรียงไกร
4. นางชรินทร วงศ์ภูธร
5. นายสมประสงค์ บุญยะชัย
6. นายเอนก พนาอภิชน (2)
7. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ (3)
8. นางอาทิตยา สุธาธรรม
9. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ
10. นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพยากร
11. นายวิชัย กิตติวิทยากุล
12. นายธีระยุทธ บุญโชติ (4)
13. นายธีรวัฒน์ กุสลางกูรวัฒน์
14. นายเอกชัย ภัคดุรงค์
15. นายประมุข ชัยวงศ์วุฒิกุล (5)
16. นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง
17. นายสลิล จารุจินดา
18. นายคมสัน เสรีภาพงศ์
19. นางสาวปิยะนุช สุจปลื้ม

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ก�ำหนดค่า บรรษัทภิบาล
บริหาร
บริหาร
การพัฒนา
ตอบแทน
และสรรหา
ความเสี่ยง อย่างยั่งยืน
2/5
3/10
12/12
4/4
12/12
5/5
4/4
12/12
5/5
3/5

13/13
10/13

13/13

3/4

2/2

3/4
3/4
3/4
1/4
3/4
4/4
1/4
4/4
4/4
4/4

1/2
2/2
2/2

1/2

2/2

หมายเหตุ
(1)
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ได้รบั แต่งตัง้ เป็นประธานกรรมการบริษทั แทนนายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ทีล่ าออกจากต�ำแหน่ง โดยมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
ครั้งที่ 3/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ด้วยเหตุนี้นายประเสริฐจึงไม่ได้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อยใด ๆ ตามนโยบายของบริษัท
(2)
นายเอนก พนาอภิชน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการบริหาร แทนนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 4/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
(3)
นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร และกรรมการ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561
มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
(4)
นายธีระยุทธ บุญโชติ ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นที่ปรึกษาอาวุโส มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
(5)
นายประมุข ชัยวงศ์วุฒิกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นที่ปรึกษาอาวุโส มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
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2.3		 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
			 และผู้บริหารระดับสูง
(1)		 การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ รวมถึงคุณสมบัติ และ
กระบวนการสรรหา ได้เปิดเผยไว้แล้วใน หมวดที่ 5 บทบาทและ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ > 1. โครงสร้างและองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการ > 1.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
(2) 		 การสรรหากรรมการ และผู้บริหาร

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหาเพื่อท�ำหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลที่
ได้รบั การเสนอชือ่ เพือ่ การคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่ง
กรรมการตามนโยบายการสรรหากรรมการของบริษัท โดยในการ
พิจารณาคัดเลือกจะค�ำนึงถึงสัดส่วน จ�ำนวน ความหลากหลาย และ
องค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมในด้านต่าง ๆ โดยจะ
พิ จ ารณาจากทั ก ษะ และความรู ้ ค วามช� ำ นาญเฉพาะด้ า นของ
คณะกรรมการบริษัทที่ต้องการเพิ่มเติมและสอดคล้องกับกลยุทธ์
ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงต้องเป็นผู้ที่พร้อมในการอุทิศ
เวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทอย่างเต็มที่ และต้องไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษทั จดทะเบียน โดยมีหลักเกณฑ์การสรรหา รวมถึงขัน้ ตอนการ
คัดเลือกกรรมการ ดังนี้
1.		ก�ำหนดหลักเกณฑ์ - คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
จะพิจารณาสรรหากรรมการโดยมีการจัดท�ำ Board Skill
Matrix เพื่อใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ
ที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จ�ำเป็นซึ่งยังขาด
อยู่ในคณะกรรมการบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
2.		วิธีการสรรหา - พิจารณาสรรหาบุคคลโดย
		 เปิดโอกาสให้คณะกรรมการแต่ละท่านเสนอชื่อบุคคลที่
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่เหมาะสม
		 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควร
ได้รับการพิจารณาผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อน
วันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทบี่ ริษทั
ก�ำหนด
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เมือ่ วันที่ 15 มกราคม 2562 ทางบริษทั ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้นทราบว่า ได้พ้นก�ำหนดระยะเวลา
การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็น
สมควรและมีคุณสมบัติเหมาะสมได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทแต่อย่างใด
		 ให้บริษัทที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm)
ช่วยคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
		 ให้เลขานุการบริษัท น�ำรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ตามที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool)
ของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ และท�ำเนียบกรรมการ (กรรมการอาชีพ)
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย มาประกอบ
การพิจารณา
3.		การคัดเลือก - คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จะท�ำการ
ประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และ
คัดเลือกผู้ที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม
4.		การแต่ ง ตั้ ง - คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะ
เสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ ก่อนน�ำชื่อเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ในกรณีแต่งตั้ง
กรรมการทีถ่ งึ คราวต้องออกตามวาระ และแต่งตัง้ กรรมการใหม่
ส�ำหรับกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจาก
ออกตามวาระ ให้ เ สนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท
พิจารณาแต่งตั้งแทน
อย่างไรก็ดี การเลือกตัง้ กรรมการในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีหลักเกณฑ์
และวิธกี าร ซึง่ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษทั โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง กรรมการต้องพ้นจาก
ต�ำแหน่งตามวาระเป็นจ�ำนวน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่
ในต�ำแหน่งนานทีส่ ดุ นัน้ เป็นผูอ้ อกจากต�ำแหน่ง และกรรมการ
ที่ออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งต่อได้
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการดังต่อไปนี้
			 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�ำนวนหุ้นที่ถือ
			 2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม
ข้อ 2.1 เพื่อที่จะเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีทเี่ ลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็น
กรรมการจะแบ่ ง คะแนนเสี ย งให้ แ ก่ ผู ้ ใ ดมากน้ อ ย
เพียงใดไม่ได้
			 2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็น
ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคล
ซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้
ในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. กรณี ที่ ต� ำ แหน่ ง กรรมการว่ า งลงเพราะเหตุ อื่ น นอกจาก
ออกตามวาระดังกล่าว ให้คณะกรรมการมีมติด้วยคะแนน
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่เหลืออยู่เลือกบุคคลใด
บุ ค คลหนึ่ ง ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม
ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด
พ.ศ.2535 เข้ า มาเป็ น กรรมการแทนในการประชุ ม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือ
อยู่ไม่ถึงสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว
จะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการที่ตนแทน
การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร
ส�ำหรับการสรรหาและแต่งตัง้ ผูบ้ ริหาร ได้เปิดเผยไว้แล้วใน หมวดที่ 5
บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ 11 การสืบทอด
ต�ำแหน่งผู้บริหาร
2.4 การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของ
			 บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
คณะกรรมการของบริษัทใช้อ�ำนาจในการก�ำกับดูแลบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม โดยใช้อ�ำนาจหน้าที่ในการบริหารงาน ตามวัตถุประสงค์
ข้อบังคับ และมติทปี่ ระชุมของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ซึง่ จะท�ำการบริหาร
งานผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ โดยการพิจารณาและอนุมัติ และ/
หรือ ให้อำ� นาจแก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และ/หรือ มอบอ�ำนาจ
ให้แก่บุคคลใดแล้วแต่กรณี เพื่อการบริหารงาน โดยการส่งตัวแทน
ไปนั้นจะต้องเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท อย่างไรก็ตาม
การด� ำ เนิ น การบริ ห ารนั้ น จะต้ อ งอยู ่ ภ ายใต้ ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลของ
คณะกรรมการบริษัทซึ่งจะต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
รักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างสูงสุดเป็นส�ำคัญ
คณะกรรมการบริษัทจะก�ำกับดูแลโดยการมอบอ�ำนาจให้กรรมการ
และ/หรือ ผู้บริหาร เข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัทย่อย และ/หรือ
บริษัทร่วม โดยจะมีมาตรการและขั้นตอนในการบริหารจัดการผ่าน
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

จะท�ำการคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
กรรมการ และ/หรือ ผูบ้ ริหาร แล้วแต่กรณี ผ่านทีป่ ระชุมคณะกรรมกา
รบรรษัทภิบาลและสรรหา เพื่อพิจารณาเลือกบุคคลที่เห็นสมควร
แล้วจึงน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและแต่งตั้ง
ให้เป็นกรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมต่อไป
ทัง้ นี้ กรรมการ และ/หรือ ผูบ้ ริหาร ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ดังกล่าว จะต้อง
ด�ำเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท
ได้มอบหมายไว้ โดยจะต้องยึดหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี จรรยาบรรณ
และนโยบายต่าง ๆ ของบริษทั ทีไ่ ด้มกี ารวางไว้อย่างเคร่งครัด ซึง่ ยึดถือ
ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และบริษทั เป็นหลัก โดยไม่สามารถด�ำเนินการ
ใดๆ อันขัดต่อวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงจะต้อง
ด�ำเนินการให้เป็นไปตามระบบควบคุมภายใน อีกทั้งการด�ำเนินงาน
ในกิจการบริหารจะต้องเป็นไปตามแบบแผนทีด่ โี ดยไม่ขดั ต่อนโยบาย
ของบริษัทในเรื่องต่าง ๆ อาทิเช่น วิธีการปฏิบัติในการออกเสียง
ในแต่ละวาระ ขัน้ ตอนการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กลไก
การก�ำกับดูแล การเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับฐานะทางการเงินและผลการ
ด�ำเนินงาน การท�ำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือ
จ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อย
ที่ประกอบธุรกิจหลักและมีความเหมาะสม รัดกุม เพียงพอ ซึ่งการ
ด�ำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และหลักกฎหมายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการก�ำกับดูแลที่ดี และแนวปฏิบัติที่ดี (Best
Practice) ของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์
2.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายห้ามมิให้ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ น�ำข้อมูล
บริษัทไปเปิดเผยหรือน�ำไปใช้ส่วนตน หรือกระท�ำการที่อาจมีการ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากฝ่าฝืนบริษัทถือว่าเป็นความผิดอย่าง
ร้ายแรงและก�ำหนดบทลงโทษขั้นสูงสุด
บริษทั ยังก�ำหนดให้ผบู้ ริหาร และพนักงาน ซึง่ อยูใ่ นหน่วยงานทีท่ ราบ
ข้อมูลภายในหลีกเลีย่ ง หรืองดการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วง
ระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน
นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้บริหารในระดับ
ต่าง ๆ เกีย่ วกับภาระหน้าทีใ่ นการรายงานการถือครองหลักทรัพย์และ
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทตน คู่สมรส และ
บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทัง้ บทลงโทษและตามข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนการสนับสนุนข้อมูลให้กบั
บริษทั ในเครือ บริษทั ได้กำ� หนดหลักเกณฑ์เพือ่ ป้องกันการรัว่ ไหลของ
ข้อมูล เช่น การขอหนังสือข้อตกลงในการเก็บรักษาความลับและการ
ห้ามถ่ายข้อมูลเอาสารโดยไม่ได้รับอนุญาต
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ในปี 2561 บริษัทได้ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการจัดชั้นความลับและการจัดการข้อมูล เพื่อปฏิบัติตามระเบียบการบริหารจัดการข้อมูลความลับ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงสร้างความมัน่ ใจให้กบั นักลงทุน
ผู้ถือหุ้น คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย ในการจัดการข้อมูลให้มีความปลอดภัย และเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการข้อมูลตามระดับชั้นความลับ โดยระเบียบฉบับนี้ บริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 27001 โดยปรับให้เหมาะสมกับบริบทของ
บริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายด้านความปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กันไปอีกด้วย
2.6		 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

		

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1)		 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fees)

บริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อยและการร่วมค้า ได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่ส�ำนักงานสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จ�ำกัด และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้
บริษัท

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
(ล้านบาท)

บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทย่อยและการร่วมค้า

1.86
7.73

รวมค่าสอบบัญชี
Out-of-pocket

9.59
0.16

รวมค่าสอบบัญชีและ Out-of-pocket

9.75

(2)		 ค่าตอบแทนอื่น (Non-Audit Fees)

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนจากการตรวจสอบส�ำหรับกรณีเฉพาะเรื่อง และค่าบริการให้ค�ำปรึกษาด้านอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานสอบบัญชี ให้แก่
ส�ำนักงานสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นจ�ำนวนเงิน 180,000 บาท

108

3. การควบคุ ม ภายในและ
การบริหารจัดการความเสีย
่ ง
3.1		 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษท
ั
			 ทีเ่ กีย
่ วกับการควบคุมภายในของบริษท
ั
ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในโดยใช้แบบประเมินของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแบบประเมินการ
ควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission (COSO) แล้ว เห็นว่าบริษทั มีระบบ
การควบคุมภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิผลและมีการพัฒนาด้านการ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดง
ความเห็นไว้ใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�ำปี 2560”
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริ ษั ท ได้ จั ด ท� ำ ระบบควบคุ ม ภายในตามแนวที่ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้ใช้กรอบโครงสร้างการ
ควบคุมภายในของ COSO (Internal Control Framework) โดยมี
องค์ประกอบหลักของโครงสร้างดังกล่าว 5 ประการ คือ
1.		สภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในองค์กร: บริษัทมีการ
แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจากฝ่ายบริหารและ
ได้สงวนสิทธิ์อ�ำนาจเฉพาะของกรรมการไว้ชัดเจน ฝ่ายบริหาร
ได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก�ำหนดอ�ำนาจในการ
สั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการโดยยึด
หลักการก�ำกับดูแลที่ดีด้วยความมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละจรรยาบรรณในการ
ด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งได้รวมถึงนโยบายของบริษัทในการต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการพัฒนาและ
รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมี
แผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
2.		การประเมินความเสี่ยง: บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และได้ท�ำการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงโดย
การน�ำ Enterprise Risk Management Framework ของ
COSO มาปรับให้เข้ากับธุรกิจของบริษัท และมีการประเมิน
ความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
รวมถึงการประเมินความเสีย่ งในเรือ่ งการทุจริต ซึง่ ในปี 2561 นี้
ทางบริษทั ได้เริม่ ด�ำเนินการครอบคลุมกระบวนการการประเมิน
ความเสีย่ งและการบริหารความเสีย่ งไปยังหน่วยงานของบริษทั
ในต่างประเทศเพื่อให้มีความสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กรแล้ว

อีกทั้งได้เริ่มมีการทบทวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทร่วม
ในเครือด้วย
3.		การควบคุมการปฏิบตั งิ าน: บริษทั ได้สร้างกลไกในการควบคุม
ให้กับผู้บริหารโดยการพัฒนาระบบต่าง ๆ ทั้งการน�ำเอาระบบ
การจัดการคุณภาพของ ISO มาปรับใช้กับการควบคุมการ
ปฏิ บั ติ ง านให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล รวมทั้ ง
การควบคุมภายในที่เน้นผลในเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ การดูแลรักษาทรัพย์สิน
ของบริษัท และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอก นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีระบบ
ควบคุมในด้านบัญชีการเงิน การปฏิบัติการ การก�ำกับดูแล
กิจการ และการควบคุมทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
4.		สารสนเทศและการสื่อสาร: บริษัทให้ความส�ำคัญต่อระบบ
สารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
องค์กร โดยการจัดท�ำอินทราเน็ตหรือเว็บไซต์ภายใน และ
เว็บไซต์ภายนอก ส�ำหรับผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ กรณีพบสิง่ ผิดปกติ
ที่อาจน�ำไปสู่การทุจริตและคอรัปชั่น บริษัทมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
และมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถ
ด�ำเนินไปได้ตามที่ก�ำหนดไว้
5.		การติดตาม: ฝ่ายบริหารจะท�ำหน้าที่ในการติดตามการปฏิบัติ
งานให้เป็นไปตามแผนที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท และรายงานผลประกอบการให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส ส่วนหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ปฏิ บั ติ ง านตามแผนการตรวจสอบที่ จั ด ท� ำ ขึ้ น บนพื้ น ฐาน
ความเสี่ ย งของบริ ษั ท และรายงานผลการตรวจสอบให้
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบเป็น
รายไตรมาสเช่นกัน เว้นแต่จะพบสิ่งบอกเหตุ ซึ่งอาจน�ำไปสู่
การทุจริตที่มีมูลค่าของรายการเกิน 1 ล้านบาท ต้องรายงาน
ให้ทราบโดยพลัน
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ได้ทำ� การประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ
คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุม
การปฏิบตั งิ าน ระบบสารสนเทศการสือ่ สารข้อมูล ระบบติดตาม และ
หลักการขององค์ประกอบอีก 17 หลักการ พร้อมแสดงเหตุผลและ
ค�ำอธิบาย ประกอบกับรายงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ
รายงานของผูส้ อบบัญชีทเี่ กีย่ วข้องในเรือ่ งนีแ้ ล้ว เห็นว่าบริษทั มีระบบ
การควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล โดยเฉพาะ
การป้องกันและควบคุมของฝ่ายบริหาร (Management Control) ที่
สามารถป้องกันความเสียหายจากการน�ำทรัพย์สนิ ของบริษทั ไปใช้หรือ
จ�ำหน่ายจ่ายโอนโดยมิชอบ การท�ำธุรกรรมต่าง ๆ ได้รับการอนุมัติ
จากผู้มีอ�ำนาจจัดการ มีการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้
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งบการเงินมีความน่าเชื่อถือ และมีระบบการจัดเก็บเอกสารส�ำคัญ
ที่ท�ำให้กรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้มีอ�ำนาจตามกฎหมายสามารถ
ตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร
อนึ่ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายใน การบริหาร
ความเสีย่ ง และการก�ำกับดูแลกิจการมีประสิทธิผลและมีการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
บริ ษั ท จึ ง ได้ จั ด ตั้ ง ส� ำ นั ก ตรวจสอบภายในที่ เ ป็ น อิ ส ระขึ้ น ตรงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบและมี ก ฎบั ต รที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างชัดเจนรวมทัง้ มีการทบทวนกฎบัตรเป็น
ประจ�ำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยในปัจจุบัน
มีผู้ตรวจสอบภายในที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพที่ได้รับการรับรองจาก
สถาบันผู้ตรวจสอบสากล เช่น Certified Internal Auditor (CIA),
Certified Information Systems Auditor (CISA) และ Certified
Public Accountants (CPA) โดยผู้ตรวจสอบภายในสามารถเข้าถึง
ข้อมูลและท�ำการตรวจสอบในส่วนงานต่าง ๆ ได้โดยไม่มขี อ้ จ�ำกัดและ
สามารถรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารเพื่อให้เกิดการแก้ไข ป้องกัน และปรับปรุงได้ใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม
ส�ำหรับปี 2561 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้น�ำผลจากการบริหาร
ความเสีย่ งของฝ่ายบริหาร และการประเมินความเสีย่ งของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน มาปรับปรุงแผนการตรวจสอบส�ำหรับปี 2562
โดยเน้นการให้ความมั่นใจในด้านความน่าเชื่อถือของข้อมูลและ
รายงานทางบัญชีและการเงิน ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การปฏิบัติงานและความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร ด้านวินัยในการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ และความมั่นคงปลอดภัยของทรัพย์สิน
ด้ า นสารสนเทศและการสื่ อ สาร ด้ า นการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การและ
การต่อต้านคอรัปชั่นและการทุจริตประเภทต่าง ๆ
นอกจากนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในยังให้ค�ำปรึกษาในเรื่องการ
ปรับปรุงระบบงานและระบบสารสนเทศที่ฝ่ายบริหารน�ำมาใช้เพื่อ
เพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ เช่น
การพัฒนาระบบคุณภาพตามข้อก�ำหนดของ ISO ในบริษัทย่อย
การประเมินกิจกรรมบริหารความเสีย่ ง ระบบการประเมินการควบคุม
ด้วยตนเอง กิจกรรมก�ำกับดูแลและกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและ
คอรัปชัน่ การทบทวนนโยบายการสอบสวนเรือ่ งร้องเรียนและเบาะแส
การกระท�ำผิดและการทุจริต การปรับปรุงกระบวนการการรับแจ้ง
เบาะแสพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและ
เบาะแสการกระท�ำผิดและการทุจริต การร่วมสอบสวนกรณีการ
กระท�ำทุจริตหรือประพฤติมิชอบ การทบทวนกฎบัตรของส่วนงาน
ตรวจสอบภายใน การปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบและการรายงาน
ผลให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น สุดท้ายนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในยัง
ท�ำการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในให้มีคณ
ุ สมบัตเิ พิม่ เติมอย่างต่อเนือ่ ง
ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของสถาบันผู้ตรวจสอบภายใน
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สากลหรือ The Institute of Internal Auditors, USA ผลการปฏิบตั ิ
งานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและความร่วมมือของผู้บริหาร
ท�ำให้ประเด็นที่พบจากการตรวจสอบทั้งจากผู้ตรวจสอบภายในและ
ผู้สอบบัญชีได้ถูกแก้ไขปรับปรุงแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้น�ำคู่มือและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท
อินทัชมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของบริษัท โดยในปี
2561 ได้มกี ารจัดสัมมนาในเชิงปฏิบตั กิ ารพร้อมกับจัดตัง้ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงที่ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจากส่วนงานต่างๆ
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งยั ง ได้ อ อกแบบขั้ น ตอนของ
กระบวนการบริหารความเสีย่ งให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ COSO
แนวทางของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเริ่มน�ำมา
ปรับให้เข้ากับการก�ำหนดวิสัยทัศน์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกในการตอบสนองวิสัยทัศน์ การก�ำหนดพันธกิจ
และวัตถุประสงค์ การก�ำหนดกลยุทธ์ และการก�ำหนดตัวชีว้ ดั ส�ำหรับ
แผนการปฏิบตั งิ านในระดับต่าง ๆ มีการประเมินวิเคราะห์ความเสีย่ ง
ซึ่ ง อาจเกิ ด ขึ้ น และมี ผ ลกระทบที่ เ ป็ น สาระส� ำ คั ญ พร้ อ มทั้ ง มี ก าร
วางแผนบรรเทาความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
โดยปีที่ผ่านมา ได้ให้ความส�ำคัญกับระบบบริหารความเสี่ยงองค์กรที่
มีประสิทธิภาพด้วยการก�ำหนดให้แนบหลักฐานเพื่อยืนยันว่ามีการ
ด�ำเนินการตามแผนบรรเทาความเสี่ยงจริง และจัดให้คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงได้มีการทบทวนบทเรียนจากประสบการณ์ของ
แต่ละแผนบรรเทาความเสี่ยงหลักที่ได้ด�ำเนินการมาทั้งส�ำเร็จหรือ
ไม่ส�ำเร็จ ทั้งหมดนี้เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถควบคุมและบริหาร
ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการติดตามผล
เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสมและด้วยวิธีการดังกล่าวนี้ท�ำให้
การบริหารความเสีย่ งของบริษทั เป็นกระบวนการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุน
อย่างต่อเนื่องจากทุกระดับ
ในปี 2561 บริษัทย่อยที่อยู่ในต่างประเทศมีการประเมินและบริหาร
จัดการความเสีย่ งครบทุกบริษทั และมีการทบทวนการบริหารความเสีย่ ง
ของบริษัทร่วมอื่นที่บริษัทได้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 20 ได้แก่ บริษัท
ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ มหาชน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและ
กระบวนการจากส่วนกลางอันจะท�ำให้การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง
องค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3.2		 ความเห็นของส�ำนักตรวจสอบภายใน
			 และผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุม
			 ภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้ บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจ�ำปี 2561 ของ
บริษัท ได้ให้ความเห็นว่าไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระส�ำคัญเกี่ยวกับ
ระบบควบคุมภายในด้านรายงานทางการเงินของบริษัทแต่อย่างใด
ระบบควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท มี ค วามเหมาะสมเพี ย งพอและ
มีประสิทธิผล
3.3		
			
			
			

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) และหัวหน้างาน
ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
(Compliance)

(2) 		กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้ระบุแนวปฏิบัติ
เกีย่ วกับ การแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย การให้ความดีความชอบ
และการเลิ ก จ้ า งหั ว หน้ า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน หรื อ
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของ
บริษัทนั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะ
กรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยเป็นไปตามขอบเขตและ
อ�ำนาจหน้าที่ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้มีการ
สอบทานและปรับปรุงเป็นประจ�ำทุกปี (รายเอียดของกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถดูได้ที่ www.thaicom.net
หัวข้อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน > การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี >
กฎบัตร

(1) 		หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทั คือ นายวิชยั กิตติวทิ ยา
กุล ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านตรวจสอบภายใน
ส่วนงานตรวจสอบภายใน โดยนายวิชัย กิตติวิทยากุล จบการ
ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท สาขาการบั ญ ชี จ ากมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ เป็นผู้ตรวจสอบภายในที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพที่
ได้รับการรับรองจากสถาบันผู้ตรวจสอบสากล เช่น Certified
Internal Auditor (CIA) และ Certified Information
Systems Auditor (CISA) นอกจากนี้ ยังเป็นผู้มีความช�ำนาญ
ในหลายด้าน เช่น การก�ำกับดูแลกิจการด้าน Compliance
การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหาร
ความเสี่ ย ง และยั ง เคยด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการในชมรม
เลขานุการบริษัทไทยและนายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรว่าหัวหน้า
ส่วนงานตรวจสอบภายในที่ได้รับแต่งตั้งและด�ำรงต�ำแหน่ง
ดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งในด้านวุฒิการศึกษา
คุณวุฒดิ า้ นวิชาชีพ ประสบการณ์ในการท�ำงาน รวมถึงการอบรม
ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมเพียงพอส�ำหรับการปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
หัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษทั (compliance)
คือ นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง ซึ่งปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่ง Head of Company Secretary and Compliance
Section
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รายการระหว่างกัน
กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในรอบปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความ
สัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2561 (ล้านบาท)

เหตุผลและความจ�ำเป็น
ของการท�ำรายการ

งบการเงินรวม
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
(มหาชน) (อินทัช) /
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
ถือหุ้น 41.13% และมี
กรรมการร่วมกัน
- ประกอบธุรกิจด้านการลงทุน
โดยการเข้าถือหุ้นและเข้าไป
บริหารงานในบริษัทต่าง ๆ

1. รายได้
- รายได้ค่าบริการ
อินเทอร์เน็ต
2. ค่าใช้จ่าย
- ค่าบ�ำรุงรักษาระบบ
สารสนเทศ

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ำกัด
(มหาชน) (ซีเอสแอล) / บริษทั ย่อย
ในกลุ่มเอไอเอส
- ประกอบธุรกิจให้บริการ
ศูนย์ข้อมูลอินเตอร์เน็ต และ
บริการรับ-ส่งผ่านดาวเทียม
เพื่อการสื่อสาร

1. รายได้
- รายได้จากการให้บริการ
ส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียม

3. ลูกหนี้อื่น
4. เจ้าหนี้การค้า

2. ค่าใช้จ่าย
- บริษทั ใช้บริการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการพัฒนาแอพพลิเคชัน่

- กลุ่มบริษัทจ่ายค่าบริการ
อินเทอร์เน็ต และอื่น ๆ

3. ลูกหนี้การค้าและรายได้
ค้างรับ
4. เจ้าหนี้การค้า
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0.09

บริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการ
อินเตอร์เน็ตแก่อินทัช

0.78

บริษัทใช้บริการ การบ�ำรุงรักษาระบบ
สารสนเทศที่ด�ำเนินการโดยอินทัช
เพื่อให้ระบบการจัดการสอดคล้องกับ
นโยบายของกลุ่มบริษัท

0.03
0.07
4.27

บริษัทย่อย (ทีซี บรอดคาสติ้ง) มีรายได้
จากการรับจ้างด�ำเนินการให้บริการ
ส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวทียม
โดยคิดค่าบริการตามสัญญาและ
เงื่อนไขทางการค้าโดยปกติเช่นเดียวกับ
บุคคลภายนอก

2.67

บริษทั ใช้บริการทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนา
แอพพลิเคชั่น ซึ่งเป็นการด�ำเนินธุรกิจ
ปกติ โดยจ่ายค่าบริการตามสัญญา
และเงื่อนไขทางการค้าปกติเช่นเดียว
กับบุคคลภายนอก

0.42

กลุ่มบริษัทใช้บริการอินเทอร์เน็ต
และอื่น ๆ ซึ่งเป็นการด�ำเนินธุรกิจปกติ
โดยจ่ายค่าบริการตามสัญญาและ
เงื่อนไขทางการค้าปกติเช่นเดียวกับ
บุคคลภายนอก

0.90
1.79

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความ
สัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2561 (ล้านบาท)

เหตุผลและความจ�ำเป็น
ของการท�ำรายการ

งบการเงินรวม
บริษัท ไอ.ที. แอพพลิเคชั่นส์
แอนด์ เซอร์วสิ จ�ำกัด (ไอทีเอเอส)
/ มีอินทัช ถือหุ้นอยู่ 99.99%
- ให้บริการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และบริการอื่น
ที่เกี่ยวเนื่อง

1. ค่าใช้จ่าย
- กลุ่มบริษัทใช้บริการด้าน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อประมวลผลบัญชี
และบริการด้านการให้
ค�ำปรึกษา
2. เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่าย
ค้างจ่าย

บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์
พีทีอี ลิมิเต็ด (เชน)/ บริษัท
ถือหุ้นใน เชน ร่วมกับ Asia
Mobile Holdings Pte Ltd.
“AMH” ในสัดส่วน 51% : 49%
- เป็นบริษัทถือเงินลงทุนใน
ธุรกิจให้บริการโทรคมนาคม

1. รายได้อื่น
- ดอกเบี้ยรับ

- บริษัทรับจ้างให้ค�ำปรึกษา
โดย เชนต้องจ่ายค่า
ที่ปรึกษาและบริหารงาน
เป็นรายเดือนโดยค่าบริการ
ก�ำหนดจากต้นทุนของ
ผูบ้ ริหารและพนักงานทีใ่ ห้
ค�ำปรึกษาและบริหารงาน
เพื่อสนับสนุนการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม
2. เงินให้กู้ยืมระยะยาว
3. รายได้ค้างรับ
4. ลูกหนี้อื่น

บริษทั ลาว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ 1. ค่าใช้จา่ ย
มหาชน (แอลทีซ)ี / ถือหุน้ โดย
- ค่าบริการควบคุมดูแลสถานี
เชน ร่วมกับรัฐบาลของ
เครือข่ายภาคพืน้ ดิน
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ในสัดส่วน
49% : 51%
- ให้บริการด้านโทรคมนาคม
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
2. ลูกหนีอ้ นื่
3. เจ้าหนีก้ ารค้า

5.69

0.26

กลุ่มบริษัทใช้บริการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทางบัญชี
รวมถึงการให้ค�ำปรึกษาซึ่งเป็นการ
สนับสนุนธุรกิจปกติ โดยคิดค่าบริการ
ใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่
ให้บริการในลักษณะเดียวกัน

101.60

บริษัทให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
ในรูปแบบของเงินให้กยู้ มื อัตราดอกเบีย้
ที่เรียกเก็บถูกค�ำนวณจากต้นทุนการ
กู้ยืมที่เกิดขึ้นจริงบวกด้วยส่วนต่าง
เสมือนท�ำรายการกับบุคคลภายนอก

7.72

เป็นนโยบายในการก�ำกับดูแลบริษัท
ย่อยของบริษัท เพื่อให้การควบคุมเป็น
ประโยชน์สูงสุด

1,924.90
0.35
42.37
5.32

0.08
0.45

บริษัทย่อย (ไอพีสตาร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล พีทีอี) ใช้บริการด�ำเนินการ
ดูแล บ�ำรุงรักษา สถานีควบคุมเครือข่าย
ภาคพื้นดินไอพีสตาร์ในประเทศลาว
ซึ่งเป็นการด�ำเนินธุรกิจปกติ โดยจ่าย
ค่าบริการตามสัญญาและเงือ่ นไขทาง
การค้าปกติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความ
สัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2561 (ล้านบาท)

เหตุผลและความจ�ำเป็น
ของการท�ำรายการ

งบการเงินรวม
บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส
เน็ทเวิรค์ จ�ำกัด (เอดับบลิวเอ็น)/
บริษทั ย่อยในกลุม่ เอไอเอส
- ให้บริการโทรคมนาคมบริการ
โครงข่ายโทรคมนาคม

1. รายได้
- รายได้จากการให้เช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม
บนดาวเทียมไทยคม

46.02

บริษทั เป็นผูใ้ ห้บริการเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียม ซึง่ เป็นการด�ำเนินธุรกิจปกติ
โดยคิดค่าบริการตามสัญญาและเงือ่ นไข
ทางการค้าปกติเช่นเดียวกับบุคคล
ภายนอก

- รายได้จากการด�ำเนินงาน
วางระบบโดยรวม

18.24

บริษทั มีรายได้จากการขายอุปกรณ์
พร้อมให้บริการในการการวางระบบ
โครงสร้างซึง่ เป็นการด�ำเนินธุรกิจปกติ
โดยคิดราคาและค่าบริการตามสัญญา
และเงือ่ นไขทางการค้าปกติเช่นเดียวกับ
บุคคลภายนอก

- รายได้จากการให้บริการ
ส่งสัญญาณโทรทัศน์ผา่ น
ดาวเทียม

8.77

บริษทั ย่อย (ทีซี บรอดคาสติง้ ) มีรายได้
จากการบริการส่งสัญญาณขึน้ สู่
ดาวเทียมซึง่ เป็นการด�ำเนินธุรกิจปกติ
โดยคิดค่าบริการตามสัญญาและเงือ่ นไข
ทางการค้าปกติเช่นเดียว
กับบุคคลภายนอก

3.32

กลุม่ บริษทั ใช้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่
รวมถึงค่าบริการอืน่ ผ่านช่องทาง
โทรศัพท์ เพือ่ สนับสนุนธุรกิจปกติ อัตรา
ค่าบริการเป็นราคาตลาดเสมือนท�ำ
รายการกับบุคคลภายนอก

2. ค่าใช้จา่ ย
- กลุม่ บริษทั จ่ายเงินค่าใช้
บริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่
ให้กบั ผูบ้ ริหารและพนักงาน
และอืน่ ๆ
- ค่าใช้จา่ ยอืน่
3. ลูกหนีก้ ารค้าและรายได้
ค้างรับ
4. เจ้าหนีก้ ารค้า เงินรับล่วงหน้า
ค่าสินค้า และค่าใช้จา่ ย
ค้างจ่าย
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0.19
26.87
8.50

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความ
สัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2561 (ล้านบาท)

เหตุผลและความจ�ำเป็น
ของการท�ำรายการ

งบการเงินรวม
บริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง จ�ำกัด
(ไฮ ช็อปปิ้ง) / มีอินทัชเป็น
ผู้ถือหุ้นใน ไฮ ช็อปปิ้งร่วมกับ
บริษัท ฮุนได โฮมช็อปปิ้ง
เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น (ฮุนได
โฮมช็อปปิ้ง) ในสัดส่วน
51% : 49%
- ประกอบธุรกิจโฮมช็อปปิ้ง
ในประเทศไทย

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

1. รายได้
- รายได้จากการให้บริการ
แพร่ภาพออกอากาศ
รายการโทรทัศน์
และบริการระบบทีวีไกด์

- รายได้อื่น
2. เจ้าหนี้การค้า และเงินรับ
ล่วงหน้าค่าสินค้า
3. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

11.33

2.84
1.08
2.04

1. รายได้
- รายได้จากการให้
บริการอื่น ๆ

22.62

2. ค่าใช้จ่าย
- ค่าสิทธิ ค่าบริการทีป่ รึกษา
และจัดการ

22.22

3. ลูกหนี้การค้า
4. เจ้าหนีก้ ารค้า เงินรับล่วงหน้า
ค่าสินค้า และค่าใช้จ่าย
ค้างจ่าย
5. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

บริษัทย่อย (ดีทีวี เซอร์วิส) มีรายได้
จากการให้บริการแพร่ภาพออกอากาศ
รายการโทรทัศน์ และบริการระบบ
ทีวีไกด์ ซึ่งเป็นการด�ำเนินธุรกิจปกติ
โดยคิดค่าบริการตามสัญญาและ
เงื่อนไขทางการค้าปกติเช่นเดียวกับ
บุคคลภายนอก

บริษัทใช้บริการที่ปรึกษาและจัดการ
เพือ่ สนับสนุนธุรกิจปกติ อัตราค่าบริการ
เป็นราคาตลาดเสมือนท�ำรายการกับ
บุคคลภายนอก

1.52
16.85
0.16
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ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ในปี 2561 บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (บริษัท)
มีรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยแสดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ข้อ 4 ในงบการเงินประจ�ำปี
2561 ซึ่งตรวจสอบแล้วโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ได้สรุป
รายการกับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันในการท�ำรายการดังกล่าวว่า
รายการที่บริษัทมีกับบริษัทในกลุ่มอินทัช และกลุ่ม Singtel เช่น
บริษทั ย่อย การร่วมค้า ผูบ้ ริหาร และกิจการอืน่ ทีอ่ นิ ทัช Singtel และ
บริษัท มีอิทธิพลอย่างมีสาระส�ำคัญ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
จะแสดงเป็นรายการกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท
บริษัทคิดราคาซื้อขายสินค้าและบริการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ตามสั ญ ญาและเงื่ อ นไขทางการค้ า โดยปกติ เ ช่ น เดี ย วกั บ บุ ค คล
ภายนอก ส�ำหรับรายการทีม่ นี ยั ส�ำคัญและต้องด�ำเนินการตามระเบียบ
ปฏิ บั ติ ข องส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรายการ
ดั ง กล่ า วคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการและได้ให้
ความเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
มาตรการขั้ น ตอนการอนุ มั ติ ก ารท�ำรายการ
ระหว่างกัน

บริ ษั ท ไทยคม จ� ำ กั ด (มหาชน) เป็ น บริ ษั ท จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีเป้าหมายในการประกอบการเพือ่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลให้แก่
นักลงทุนอย่างเพียงพอ รวมทั้งยึดถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อก�ำหนด
และกฎหมายต่าง ๆ ในประเทศที่บริษัทประกอบการอยู่ ดังนั้น เพื่อ
ให้การด�ำเนินการเกี่ยวกับรายการระหว่างกลุ่มบริษัทกับบุคคลหรือ
กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น เป็ น ไปอย่ า งโปร่ ง ใส ลดความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์และสอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และ
เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานก�ำกับ
ดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกัลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในอันทีจ่ ะท�ำให้
ผู้ลงทุนมีข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ บริษัทจึงก�ำหนดแนวทางการท�ำรายการระหว่างกลุม่ บริษทั
กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
ท�ำรายการดังรายละเอียดต่อไปนี้
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การท�ำรายการระหว่างกันของบริษทั และบริษทั ย่อย กับบุคคลทีอ่ าจ
มีความขัดแย้ง บริษัทจะพิจารณาด�ำเนินการเสมือนหนึ่งท�ำรายการ
กับบุคคลภายนอก (Arm’s length basis) เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษทั โดยจะต้องมีเงือ่ นไขการค้าทีม่ รี าคาและเงือ่ นไขทีเ่ ป็นธรรมและ
ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ในกรณีที่ไม่ชัดเจนว่าราคา
ระหว่างกันเข้าข่าย Arm’s length basis หรือไม่ จะต้องน�ำเสนอ
รายการดังกล่าวหารือต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ ขอความเห็นชอบ
ก่อนท�ำรายการ
บริษัทมีการมอบอ�ำนาจอนุมัติวงเงินแก่ผู้บริหารตามล�ำดับขั้น โดย
จะก�ำหนดอ�ำนาจของผูม้ สี ทิ ธิอนุมตั ติ ามวงเงินทีก่ ำ� หนด อย่างไรก็ตาม
บริ ษั ท ห้ า มมิ ใ ห้ ก รรมการและผู ้ บ ริ ห ารที่ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย หรื อ อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยส่วนตัวเป็นผู้อนุมัติท�ำรายการที่
เกี่ยวโยงกันซึ่งตนมีส่วนได้เสีย และกรรมการที่มีส่วนได้เสียในการ
ตกลงเข้าท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันต้องไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มสี ทิ ธิ
ออกเสียงในทีป่ ระชุม โดยคณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าทีส่ อบทาน
การท�ำรายการระหว่างบริษทั หรือบริษทั ย่อยกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
และให้ ด� ำ เนิ น การตามหลั ก เกณฑ์ ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การท�ำรายการระหว่างบริษัทกับบริษัท
ที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีสัดส่วนการถือหุ้นต�่ำกว่าร้อยละ 10
จะไม่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้อง
กับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยการ
เข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
การท�ำรายการระหว่างกันพึงกระท�ำได้ตามปกติเนือ่ งจากเป็นการท�ำ
รายการตามปกติธุรกิจและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเสมือนลูกค้า
ภายนอกทั่วไปโดยปกติ รวมทั้งราคาหรือค่าตอบแทนอยู่ในกรอบ
ซึง่ ต้องได้รบั อนุมตั ติ ามระเบียบปฏิบตั ทิ างการเงินของบริษทั และต้อง
ทบทวนกระบวนการคัดเลือกผู้ขายและผู้ผลิต (Vendor selection
process) อยูเ่ สมอ เพือ่ ให้แน่ใจว่าบริษทั ได้เปิดโอกาสแก่ผปู้ ระกอบการ
นอกกลุ่ม ซึ่งอาจให้ผลประโยชน์แก่บริษัทมากกว่า และเป็นแหล่ง
ภายนอกส�ำหรับการเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขทางการค้า

บริษทั ท�ำการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันโดยยึดแนวปฏิบตั ติ าม
มาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง การเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และตามระเบียบ
ปฏิ บั ติ ข องส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลัก ทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้
ฝ่ายกฎหมายและก�ำกับดูแล (Legal and Compliance) และ
ฝ่ายบัญชีจะน�ำเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ทเี่ กิดขึน้ เข้าสูก่ ารพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อสอบทานและให้ความเห็นต่อ
ความจ� ำ เป็ น และความสมเหตุ ส มผลของรายการว่ า เป็ น ไปเพื่ อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทหรือไม่ ก่อนรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษทั ต่อไป นอกจากนี้ ฝ่ายบัญชีจะน�ำเสนอรายการระหว่างกันทุก ๆ
เดื อ นเพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย (ตลท.) และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกัน
ในอนาคต

ในอนาคตบริษทั อาจมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องเข้าท�ำรายการระหว่างกัน
ทัง้ ทีเ่ ป็นรายการทางการค้าตามปกติธรุ กิจและรายการทีไ่ ม่เป็นไปตาม
การค้าปกติธุรกิจ โดยการเข้าท�ำรายการดังกล่าวจะตั้งอยู่บนเงื่อนไข
ราคาที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ บริษัท
จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือ
จ�ำหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ทสี่ ำ� คัญของบริษทั จดทะเบียนและบริษทั ย่อย
บริษัทจะท�ำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท
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รายงานการพัฒนา
เพื่อความยั่งยืน
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การดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ไทยคมตระหนักดีว่าการบรรลุและรักษาเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และพันธกิจจะส�ำเร็จได้อย่างยั่งยืนนั้น
บริ ษั ท ต้ อ งมุ ่ ง มั่ น และใส่ ใ จการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ต อบสนองและลดผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิง
่ แวดล้อม บริษท
ั จึงก�ำหนดวิถส
ี ค
ู่ วามยัง
่ ยืนทีย
่ ง
ั คงสร้างมูลค่าและความเติบโตทางเศรษฐกิจและไม่ลม
ื
ที่จะสร้างคุณค่า ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ครอบคลุมและตอบสนองกับทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อมุ่งสู่ Thaicom Sustainability Goals ภายใต้แนวคิด “Connectivity for Sustainability” หรือ
“การสร้างโอกาสสร้างอนาคต สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ไทยคมจึงด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงในทุกมิติ
ดังที่กล่าวมา

นโยบายเพือ
่ ส่งเสริมความยัง
่ ยืน
เพื่อการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยได้รับการยอมรับ
และไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย บนพื้นฐานของการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี บริษทั ได้กำ� หนดนโยบายในเรือ่ งต่าง ๆ เพือ่ ส่งเสริมการ
พัฒนาตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีโดยประกาศนโยบายดัง
กล่าวไว้ชดั เจนเป็นลายลักษณ์อกั ษร และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ของ
บริษัทเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้
นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1) ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลตามนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี
2) ด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
สังคมตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ
3) ต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งครอบคลุมความ
สัมพันธ์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมถึงการร่วมมือและ
พัฒนาเครือข่ายระหว่างกลุ่มธุรกิจบนหลักการบริหาร
ความเสี่ยงกิจการ
4) เคารพในสิทธิมนุษยชนและคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
5) ถือว่าพนักงานเป็นทรัพย์สินที่มีค่าสูงสุดส�ำหรับองค์กร
ไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน สนับสนุนการฝึกอบรมและ
พัฒนาความรู้
6) ส่งมอบสินค้าและบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ บริหารความสัมพันธ์
กับลูกค้าและผูบ้ ริโภคอย่างต่อเนือ่ ง โดยมุง่ เน้นการเคารพ
สิทธิของผู้บริโภค
7) น�ำแนวคิดในการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างภาคธุรกิจกับ
สังคมมาเป็นแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจ
ชุมชน และสังคมเจริญเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน โดย
มุ่งเน้นสนับสนุนการศึกษา การเปิดโอกาสในการเข้าถึง

เทคโนโลยีและการเรียนรู้ สร้างเสริมอาชีพและการพัฒนา
ทักษะ ส่งเสริมการลงทุนเพื่อสังคม
8) เชื่ อ มั่ น ในศั ก ยภาพการสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม อั น เป็ น
องค์ประกอบส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจ และการเติบโต
อย่างยั่งยืนขององค์กร บริษัทจึงสนับสนุนให้พนักงาน
มีโอกาสมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ทั้งใน
ด้านเทคโนโลยี กระบวนการ ท�ำงาน และรูปแบบธุรกิจ
ทั้งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงใหม่หรือการพัฒนาต่อยอด
โดยมีเป้าหมายเพื่อการสร้างสรรค์เชิงบวก การปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์
9) ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ โดยให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ความยั่ ง ยื น ของ
สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรต่าง ๆ โดยเน้น
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร และส่งเสริมพฤติกรรมการดูแล
รักษา และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
จัดท�ำขึ้นโดยยึดหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ได้รับการยอมรับ
ในระดั บ สากล และของประเทศไทย คื อ หลั ก การก� ำ กั บ
ดู แ ลกิ จ การของ The Organization for Economic
Co-operation and Development (OECD) และหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นแนวทาง เพื่อยึดถือเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบและก�ำหนดให้มีการทบทวนอย่าง
สม�ำ่ เสมออย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ ให้ทนั สมัย ครอบคลุมแนว
ปฏิบัติต่าง ๆ และตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้ถือหุ้น
นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนของบริษัท
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นโยบายต่อต้านการทุจริต

บริษทั ยึดมัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์ โปร่งใส และเป็น
ไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบด้วยตระหนักดีว่า การทุจริตเป็นภัยร้ายแรงที่ท�ำลาย
การแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม และก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในปี 2556 บริษัทเข้าร่วม
ลงนามในค�ำประกาศเจตนารมณ์ “แนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต” (CAC) ซึง่ ได้รบั การรับรองในฐานะ
สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
ในปี 2558 และได้รบั การรับรองต่อเนือ่ งเป็นวาระที่ 2 ในปี 2561
โดยมีนโยบายต่อต้านการทุจริตเป็นส่วนหนึง่ ของคูม่ อื จรรยาบรรณ
ของบริษัท

นโยบายการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นและเบาะแส
การกระท�ำผิดและการทุจริต

บริษัทยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ถูกต้อง
โปร่งใส เป็นไปตามจรรยาบรรณและการก�ำกับดูแลกิจการของ
บริษทั ทีก่ ำ� หนดไว้ บริษทั เชือ่ ว่าพนักงานจะต้องได้รบั การปฏิบตั ิ
อย่ า งยุ ติ ธ รรม และคาดหวั ง ว่ า พนั ก งานของบริ ษั ท จะต้ อ ง
ประพฤติตนอย่างมืออาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติ
ตามคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทอย่างเคร่งครัด บริษัทจึง
ไม่ยนิ ยอมให้มกี ารกระท�ำผิดและทุจริตเกิดขึน้ ในบริษทั และจะมี
การลงโทษทางวินัยกับผู้กระท�ำผิด ด้วยเหตุนี้จึงมีการก�ำหนด
ช่องทางรายงานและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนให้ขอ้ มูล รายงาน
เบาะแสกระท�ำผิดหรือการทุจริตใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับพนักงาน
ผู้ขายสินค้า/บริการ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ คู่ค้า ผู้ถือหุ้น กรรมการ และ
ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัท และให้ความคุ้มครอง
พนักงานที่ให้ข้อมูล ความร่วมมือ หรือความช่วยเหลือใด ๆ กับ
บริษัทในเรื่องการกระท�ำผิดและการทุจริตดังกล่าว

นโยบายที่ เ ป็ น ธรรมและรั บ ผิ ด ชอบต่ อ คู ่ ค ้ า
และหรือเจ้าหนี้ / แนวปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษทั ยึดมัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจ เพือ่ สร้างความเชือ่ ถือให้กบั คูค่ า้
และ/หรือเจ้าหนี้ โดยเฉพาะการบริหารด้านการเงิน โดยค�ำนึงถึง
ผลประโยชน์รว่ มกัน และมีการปฏิบตั อิ ย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
กับทุกรายทีเ่ ข้ามาเกีย่ วข้องในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั โดยจะ
หลีกเลีย่ งสถานการณ์ทอี่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การเสือ่ มเสียชือ่ เสียงของบริษทั หรือการขัดต่อกฎหมาย โดยบริษทั
ปฏิบตั ติ ามสัญญาข้อตกลง หรือเงือ่ นไขต่าง ๆ ทีม่ รี ะหว่างกันอย่าง
เต็มที่ รวมทัง้ ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน เช่น การเรียกรับหรือ
จ่ายผลประโยชน์โดยไม่สุจริต
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นโยบายการเคารพกฎหมายและหลั ก สิ ท ธิ
มนุษยชน

บริษัทสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ด้วยการ
ดูแลไม่ให้ธรุ กิจของบริษทั เข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการล่วงละเมิด
สิทธิมนุษยชน อีกทั้งยังให้ความเคารพนับถือ และปฏิบัติต่อผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ โดยไม่เลือกปฏิบัติ เช่น การแบ่งแยกถิ่นก�ำเนิด
เชื้อชาติ สีผิว อายุ เพศ เป็นต้น นอกจากนี้ พนักงานของบริษัท
ต้องท�ำความเข้าใจตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของตนเองอย่างถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัดด้วย รวมทัง้ พนักงานทีต่ อ้ งไปปฏิบตั งิ านในต่างประเทศ
ควรศึกษากฎหมายขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของ
ประเทศนัน้ ๆ เพือ่ ไม่ให้เกิดปัญหาล่วงละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ดังกล่าว เนื่องจากบริษัทมีธุรกิจอยู่ในหลายประเทศที่มีความ
แตกต่างกัน

นโยบายทรัพย์สินทางปัญญา

ด้วยบริษัทมีการด�ำเนินธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ การปกป้อง
และเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น นับเป็น
ปัจจัยหลักที่ส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งบริษัทได้
ตระหนักและให้ความส�ำคัญในเรือ่ งดังกล่าว โดยจะไม่ละเมิดหรือ
สนับสนุนการด�ำเนินการใด ๆ ทีม่ ลี กั ษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สนิ
ทางปัญญาของบุคคลอื่น โดยจะมีการตรวจสอบการใช้ข้อมูล
เอกสาร สิง่ ตีพมิ พ์ตา่ ง ๆ รวมทัง้ งานทีม่ สี ทิ ธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญา
มาเกี่ยวข้อง ด้วยความระมัดระวังว่าได้รับสิทธิอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายก่อนการใช้งานนั้น ๆ

นโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในที่ท�ำงาน

บริษัทตระหนักดีว่าการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและ
ชีวอนามัยมีความส�ำคัญยิ่งต่อการด�ำเนินธุรกิจในโลกยุคปัจจุบัน
ที่มุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนในทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ
สังคม หรือสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การดูแลสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงานและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จึงถือว่าเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน
ที่ร่วมมือกันปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยตามระเบียบปฏิบัติ
อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มที่ ว างไว้ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
ข้อกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ในการด�ำเนินธุรกิจ โดยบริษัท
มีการทบทวน ประเมินและติดตามผลอย่างสม�่ำเสมอ

ประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืน
(Materiality)
บริษัทได้ระบุประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืนจากการพิจารณาข้อมูล
แนวโน้ม ทิศทาง และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในระดับ
ประเทศและระดับสากล ตลอดจนแผนธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจ
ว่าบริษัทจะด�ำเนินธุรกิจโดยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเกิดคุณค่า
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมไปพร้อม ๆ กับการตอบสนองความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม โดยมีหลักการคัดเลือกประเด็น
ส�ำคัญ (Materiality) อ้างอิงกระบวนการตามแนวทางของ GRI-G4
ดังนี้

(SDGs) การส�ำรวจความคิดเห็น การประชุมหารือ สัมมนา ตามความ
เหมาะสม

ขั้นที่ 1 การระบุประเด็นส�ำคัญ (Identification)
ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

พบว่าประเด็นส�ำคัญทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ พิจารณาและเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDCOM) มีความใกล้เคียงกับ
ประเด็นในปีกอ่ น และยังสอดคล้องกับความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
กลุ่มต่าง ๆ ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก และมีบางประเด็นต้อง
ใช้เวลาในการตอบสนองอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่ง ท�ำให้
ประเด็นส�ำคัญด้านความยัง่ ยืนในปีจงึ ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง ซึง่ สรุปได้
ดังนี้

บริ ษั ท รวบรวมข้ อ มู ล ส� ำ คั ญ จากปั จ จั ย ภายใน (เป้ า หมายและ
แผนธุรกิจ) โดยรวบรวมจากการระดมสมองของผู้บริหารในการ
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร หรือการประชุมเชิงกลยุทธ์ และความเสีย่ งของ
องค์กรที่ส่งผลต่อความยั่งยืนองค์กร และปัจจัยภายนอก (แนวโน้ม
ด้านความยั่งยืน และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย) โดยรวบรวม
จากการทบทวนแนวโน้มและทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก

ขัน
้ ที่ 2 การจัดล�ำดับความส�ำคัญ (Prioritization)

โดยการน�ำประเด็นจากขั้นที่ 1 มาเทียบเคียงกับความสอดคล้องใน
ประเด็นและตัวชีว้ ดั ตามแนวทาง GRI-G4 และท�ำการพิจารณาทดสอบ
สารัตถภาพเพื่อจัดล�ำดับความส�ำคัญ
ขั้นที่ 3 การให้เหตุผล (Validation)
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ด้านเศรษฐกิจ
1 กลยุทธ์และแผนธุรกิจที่ดี
และชัดเจน

ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านสังคม

3    การอนุรักษ์พลังงาน

4    ต่อต้านการทุจริต
5 การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ
และกฎหมาย

2 การเติบโตและมี
ผลประกอบการทีด
่ ี

6 การให้บริการที่ดี /
ความพึงพอใจสูงสุด
ของลูกค้า
7 สุขภาวะอนามัย
และความปลอดภัย
    ในที่ท�ำงาน
8 ความแตกต่างและโอกาส
ที่เท่าเทียมกัน
ส�ำคัญมาก

ความส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย
Importance to stakeholders

7

ส�ำคัญ
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8

1

4

2

5

6

3

ความส�ำคัญต่อไทยคม
Importance to Thaicom

ส�ำคัญมาก

กรอบการด�ำเนินงาน
เพื่อความยั่งยืน
และความสอดคล้องกับ
ประเด็นส�ำคัญของ
สังคมโลก
การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานของบริษัทไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม การระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาจากการ
ให้ความส�ำคัญกับผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ และผลกระทบของการด�ำเนินธุรกิจต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย เพือ่ ให้การปฏิบตั แิ ละตอบสนองต่อความคาดหวังของ
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

สังคม

พนักงาน

พันธมิตร

ผูถือหุน

ผูมีสวนไดเสีย
ของไทยคม
หนวยงานราชการ
และกำกับดูแล

คูคา

ผูใหกู/เจาหนี้

ลูกคา

123

บริษทั จึงก�ำหนดแนวทางความรับผิดชอบและแนวปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียไว้ในจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ รวมทัง้ คูม่ อื การก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ และแจกให้พนักงานทุกคน โดยให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุม่ รวมถึงส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่าง ๆ เพือ่ ทราบถึงความต้องการ และสามารถตอบสนองต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียแต่ละกลุม่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระส�ำคัญสรุปได้ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย

ความคาดหวัง/ความต้องการ

แนวปฏิบัติในการด�ำเนินการ

พนักงาน

- ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่
เหมาะสม
- การประเมินผลงานที่มีมาตรฐาน
และเป็นธรรม
- ความมั่นคงและความก้าวหน้า
ในงาน
- การพัฒนาความรู้ความสามารถ
ในงาน
- การพัฒนาภาวะผู้น�ำและ
การบริหารงานบุคคล
- บรรยากาศในการท�ำงานที่ดี
- สวัสดิภาพและความปลอดภัย
- ความเท่าเทียมและสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
- การพัฒนาระบบและปรับปรุง
กระบวนการท�ำงาน

- ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและ
เคารพกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด
- พัฒนาฝึกอบรมทั้งตามสายงานและ
ทักษะที่จ�ำเป็นอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
- ให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม
สามารถเทียบเคียงกับบริษัทชั้นน�ำอื่น ๆ
ได้
- จัดสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มี
ความปลอดภัย และเอื้อต่อการท�ำงาน
ที่มีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมให้มีการตั้งเป้าประจ�ำปีของ
แต่ละบุคคล/ทีมที่เห็นชอบร่วมกัน
ระหว่างหัวหน้างานและพนักงาน

- การประชุมพนักงาน (อย่างน้อยปีละ
2 ครั้ง)
- การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ
สองทาง
- ระบบการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภายใน
องค์กร (intranet)
- CEO Roundtable
- Ethics Hotline
- เสียงตามสาย
- โซเชียลมีเดีย (Facebook, YouTube,
Instagram)
- เว็บไซต์
- การรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
- การอบรมในรูปแบบต่าง ๆ
- กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม
- การส�ำรวจความคิดเห็นพนักงาน
ประจ�ำปี
- การใช้ TC Mobile App.

ผู้ถือหุ้น

- สร้างความพึงพอใจสูงสุด
- ผลการด�ำเนินงานที่ดีต่อเนื่อง
- ผลตอบแทนที่ดี
- มีความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม
- เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
เป็นธรรม และสามารถ
ตรวจสอบได้
- การบริหารจัดการความเสี่ยง
และภาวะวิกฤต

- ด�ำเนินธุรกิจตามนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการ และจรรยาบรรณในการด�ำเนิน
ธุรกิจ ตามกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- การเคารพในสิทธิผู้ถือหุ้น
- จัดท�ำมาตรฐานรับรองคุณภาพ
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMS)
ISO 22301

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง/ปี
- กิจกรรม Opportunity Day
- ประชุมนักวิเคราะห์/นักลงทุน/ผู้จัดการ
กองทุน
- การรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
- รายงานประจ�ำปีและรายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
- Ethics Hotline
- เว็บไซต์
- การเยี่ยมชมกิจการ
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ช่องทาง / วิธีด�ำเนินการ

ผู้มีส่วนได้เสีย

ความคาดหวัง/ความต้องการ

แนวปฏิบัติในการด�ำเนินการ

ช่องทาง / วิธีด�ำเนินการ

- ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ต่าง ๆ อย่างถูกต้อง
- ให้ความร่วมมือในกิจการงานของภาครัฐ
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ
- ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว
- ควบคุม ตรวจสอบและดูแลคุณภาพ
และประสิทธิภาพของการด�ำเนินงาน
ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ให้ดีกว่าหรือเทียบเท่าตามที่มาตรฐาน/
กฎหมายก�ำหนด

- การประชุมพบปะชี้แจง
- การให้ความร่วมมือในโครงการต่าง ๆ
ตามการร้องขอ
- การเยี่ยมชมกิจการ
- วิทยากรบรรยายความรู้ด้านอวกาศและ
ดาวเทียมสื่อสารในโอกาสต่าง ๆ
- งานสัมมนาวิชาการด้านการสื่อสารและ
โทรคมนาคม
- ห้องนิทรรศการดาวเทียม (Thaicom
Space & Satellite Pavillion)
- Ethics Hotline
- รายงานประจ�ำปี และรายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
- การรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

- ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และ
บริการที่มีคุณภาพระดับโลก
- ความพร้อมและความรวดเร็ว
ในการแก้ไขปัญหา
- การรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ
- การน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และ
บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการ
ของชีวิตดิจิทัลในปัจจุบัน
- การบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ภาวะวิกฤต

- มุ่งเน้นการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
อย่างมีคุณภาพ เชื่อถือได้ ในระดับราคา
ที่เหมาะสม
- พัฒนากระบวนการท�ำงานภายในองค์กร
เพื่อให้พนักงานเกิดศักยภาพและ
ให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีนโยบายควบคุมคุณภาพและระบบ
การจัดการคุณภาพ ISO 9001:2008
ทีม่ งุ่ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ลูกค้า
- จัดท�ำมาตรฐานรับรองคุณภาพความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMS) ISO 22301
- มีนโยบายที่ส่งเสริมจรรยาบรรณในการ
ด�ำเนินธุรกิจ ที่แสดงความรับผิดชอบ
ต่อลูกค้าในเรื่องต่าง ๆ เช่น เรื่องการ
รักษาความลับของลูกค้า นโยบายการ
ต่อต้านการทุจริต ที่พนักงานต้องปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด

- การรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
- เว็บไซต์
- โซเชียลมีเดีย (Facebook, Youtube,
Instagram)
- การส�ำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
- การประชุม/สัมมนา/การจัดฝึกอบรม
ประจ�ำปี
- กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ประจ�ำปี
- หน่วยงานดูแลลูกค้า Customer Support
- Call Center (DTV)
- Ethics Hotline
- รายงานประจ�ำปี และรายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

- การปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ข้อตกลง
- การบริหารจัดการความเสี่ยง
หรือภาวะวิกฤต

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้
อย่างเคร่งครัด
- จัดท�ำมาตรฐานรับรองคุณภาพความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMS) ISO 22301

- ประชุมนักวิเคราะห์/นักลงทุน
- Ethics Hotline
- รายงานประจ�ำปี และรายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
- เว็บไซต์
- การรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

หน่วยงานราชการ - ด�ำเนินธุรกิจตามกฎหมาย/
กฎระเบียบที่ถูกต้อง
- ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล
และการสนับสนุนโครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ

ลูกค้า

ผู้ให้กู้ / เจ้าหนี้
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ผู้มีส่วนได้เสีย

ความคาดหวัง/ความต้องการ

แนวปฏิบัติในการด�ำเนินการ

ช่องทาง / วิธีด�ำเนินการ

คู่ค้า

- การปฏิบัติตามเงื่อน ไขและ
- สื่อสารแนวทางการด�ำเนินธุรกิจตาม
หลักธรรมาภิบาลให้กับคู่ค้าทราบอย่าง
ข้อตกลง
ทั่วถึงและสม�่ำเสมอ
- การบริหารจัดการความเสี่ยง
หรือภาวะวิกฤต
- ปฏิบตั ติ ามนโยบายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
- ความเสมอภาคเป็นธรรม
ด้านการปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ และพันธมิตรธุรกิจ
ความโปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจ
ซึ่งมีการก�ำหนดแนวทางปฏิบัติไว้อย่าง
- มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส เป็นธรรม ทั้งในส่วนของการคัดเลือก
คู่ค้าให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของ
ตรวจสอบได้ถูกต้อง รวดเร็วและ
ตรงเวลา
คู่ค้า และคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ อันยั่งยืน
- การปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา โดยค�ำนึงถึงการสร้างประโยชน์และ
หรือข้อตกลง
การเติบโตร่วมกันของธุรกิจ
- ยึดมัน่ ในสัญญาและถือปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข
ที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นส�ำคัญ เพื่อรักษาความ
น่าเชื่อถือของบริษัทและเป็นไปตามคู่มือ
จรรยาบรรณ
- การร่วมมือในการพัฒนาหรือปรับปรุง
คุณภาพสินค้า/บริการและผลิตภัณฑ์

- Supplier Charter
- Green Procurement Guideline
- Ethics Hotline
- รายงานประจ�ำปี และรายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
- เว็บไซต์
- การรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
- การประชุม สัมมนา
- การเยี่ยมชมกิจการ
- แบบส�ำรวจความพึงพอใจหรือการมี
ส่วนร่วมของคู่ค้า

พันธมิตร

- ให้การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้
- จริยธรรมและความโปร่งใส
ตลอดจนสื่อสาร เพื่อให้ทราบทิศทางใน
ในการด�ำเนินธุรกิจ
- การปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา ภาคอุตสาหกรรมดาวเทียม เพื่อกระตุ้น
และยกระดับอุตสาหกรรมการสื่อสาร
หรือข้อตกลงที่มีระหว่างกัน
ผ่านดาวเทียมของประเทศ
- ความร่วมมือในการพัฒนาหรือปรับปรุง
คุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์

- งานเจรจาธุรกิจ
- การประชุมสัมมนาผู้แทนผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมดาวเทียมในระดับนานาชาติ
- Ethics Hotline
- รายงานประจ�ำปี และรายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
- เว็บไซต์
- การรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
- การประชุม สัมมนา
- การเยี่ยมชมกิจการ

สังคม

- จริยธรรมและความโปร่งใส
- ด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมการให้โอกาส
ในการด�ำเนินธุรกิจ
ทางการศึกษาและการรักษาสิ่งแวดล้อม
- การปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา อย่างต่อเนือ่ งและจริงจัง
หรือข้อตกลงที่มีระหว่างกัน
- ส�ำรวจความต้องการและด�ำเนินการ
- ให้ความช่วยเหลือสนับสนุน
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
กิจกรรมสังคม
โดยรอบบริษัท
- การด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส - ส่งเสริมและสร้างจิตส�ำนึกการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบได้ และไม่มีการทุจริต
ในการพัฒนาสังคมและชุมชนของพนักงาน
- ดูแลรักษาและไม่ท�ำลาย
ผ่านโครงการต่างๆ ของบริษัท และการ
สิ่งแวดล้อม
ตระหนักรู้บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในงานประจ�ำของตนเองที่มีส่วนส�ำคัญ
ในการสร้างสังคมที่ดีและยั่งยืน

- Ethics Hotline
- รายงานประจ�ำปี และรายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
- เว็บไซต์
- การรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
- การเยี่ยมชมกิจการ
- วิทยากรบรรยายความรู้ด้านอวกาศและ
ดาวเทียมสื่อสารในโอกาสต่าง ๆ
- ห้องนิทรรศการดาวเทียม (Thaicom
Space & Satellite Pavillion)
- กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน
- โครงการ “ไทยคิด ไทยคม”
- กิจกรรม “อาสาไทยคม”
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ตารางสรุปและแสดงความสอดคล้องของกลยุทธ์
การด�ำเนินงาน ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อความยั่งยืน

ด้าน

SD Framework

เศรษฐกิจ

Connectivity
Innovation
Responsibility
Corporate
Governance

SDG

ประเด็นสาระส�ำคัญ
Materiality
กลยุทธ์/แผนธุรกิจที่ดี
การเติบโตและ
มีผลประกอบการดี
ให้บริการดีมีคุณภาพ /
ความพึงพอใจสูงสุดของ
ลูกค้า

กลยุทธ์ / การด�ำเนินงาน

ผู้มีส่วนได้เสีย

มีโครงข่ายการสื่อสารที่ดี ทั่วถึงและ
เพียงพอในทุกสภาวการณ์
เป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงผลิตภัณฑ์
การบริการ และเชิงกลยุทธ์ธุรกิจ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
โดยค�ำนึงถึงความต้องการของลูกค้า
การมีส่วนร่วมกับคู่ค้าและพันธมิตร
เพื่อพัฒนาศักยภาพและหาโอกาสใหม่
ทางธุรกิจร่วมกัน
สิ่งที่ด�ำเนินการ
NAVA
LOOX TV
ขยายตลาดน�ำนวัตกรรมด้าน
บรอดคาสต์ให้บริการในแอฟริกา
อย่างต่อเนื่อง โดยจับมือลูกค้า
มีเดียวิชั่น
เป็นที่ปรึกษาธุรกิจดาวเทียมให้
ลูกค้าบังกลาเทศ
จับมือลูกค้าเชื่อมต่อการสื่อสาร
และธุรกิจบรอดคาสต์ในฟิลิปปินส์,
เมียนมา

ผู้ถือหุ้น
ลูกค้า
ผู้ให้กู้/
เจ้าหนี้
คู่ค้า
พันธมิตร
หน่วยงาน
ราชการ
และผู้ก�ำกับ
ดูแล
พนักงาน
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ด้าน

SD Framework

สิ่งแวดล้อม

Responsibility
Innovation

สังคม

Connectivity
Innovation
Responsibility
Corporate
Governance
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SDG

ประเด็นสาระส�ำคัญ
Materiality

กลยุทธ์ / การด�ำเนินงาน

ผู้มีส่วนได้เสีย

การอนุรักษ์พลังงาน

จัดการทรัพยากรและบรรเทาผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม
พัฒนานวัตกรรมเชิงกระบวนการด�ำเนิน
ธุรกิจ
สิ่งที่ด�ำเนินการ
นโยบายสิ่งแวดล้อม
นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน
การหาพลังงานทดแทน พลังงาน
แสงอาทิตย์
การตรวจประเมินคาร์บอนฟุตปริน้ ท์
และขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก
สมัครเข้าร่วมเป็นองค์กรน�ำร่อง
สนับสนุนตลาดคาร์บอนในประเทศ
การบริหารจัดการน�้ำทิ้งและ
ของเสียในองค์กร
หาแนวทางบริหารจัดการน�้ำเสียให้
ชุมชนคลองบางซื่อน้อยร่วมกับ
หน่วยงาน เทศบาลที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้น
หน่วยงาน
ราชการ
และผู้ก�ำกับ
ดูแล
พนักงาน
สังคม
คู่ค้า

ต่อต้านการทุจริต
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ/
กฎหมาย
สุขภาวะอนามัยและ
ความปลอดภัยใน
ที่ท�ำงาน
ความแตกต่างและ
ความเท่าเทียม

พัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคล
อย่างมีประสิทธิภาพ
เคารพสิทธิมนุษยชน
ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ
สิ่งที่ด�ำเนินการ
เข้าร่วมลงนามในค�ำประกาศ
เจตนารมณ์ “แนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต” หรือ CAC
การปรับปรุงนโยบายการก�ำกับ
ดูแล และนโยบาย การต่อต้าน
การทุจริต สม�่ำเสมอ
ออกแบบโปรแกรมในการดูแล
พนักงานอย่างครบวงจรและ
ต่อเนื่อง Wellness Program
การสร้างความผูกพันต่อองค์กร
และสร้างแรงจูงใจผ่านวิธกี ารใหม่ ๆ
กับพนักงาน เช่น TC Mobile App.
การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

ผู้ถือหุ้น
ลูกค้า
ให้กู้/เจ้าหนี้
คู่ค้า
พันธมิตร
พนักงาน
หน่วยงาน
ราชการ
และผู้ก�ำกับ
ดูแล
สังคม

มิติการดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ

นวัตกรรมโครงข่ายการสื่อสารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในยุคแห่งเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทส�ำคัญต่อรูปแบบการใช้ชีวิต
การเข้าถึงข้อมูล ตลอดจนพฤติกรรมและความต้องการของผูค้ นทีเ่ ปลีย่ นไป นอกจากการให้ความส�ำคัญกับการวางรากฐาน และเสริมสร้างโครงข่าย
การสือ่ สาร และโทรคมนาคมทีม่ คี ณ
ุ ภาพ พร้อมกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจผ่านช่องทางสือ่ สารต่าง ๆ ควบคูไ่ ปกับการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
และบริการที่มีคุณภาพสูงที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการ และไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคแล้ว ไทยคมยังเห็นว่าการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนดิจทิ ลั คอนเทนต์ทไี่ ด้มาตรฐานและเป็นทีน่ า่ สนใจ ยังเป็นส่วนส�ำคัญในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมธุรกิจสือ่ สาร
และโทรคมนาคมด้วย
แพลตฟอร์ม Mobility กับ บริการ “NAVATM”

ปัจจุบนั ตลาดการสือ่ สารผ่านดาวเทียมในภาคอุตสาหกรรมทางทะเลเป็น
ตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูง โดยทั่วโลกมีมูลค่าถึง USD 2.01 Billion
ในปี 2015 และคาดว่าจะโตขึน้ ถึง USD 3.10 Billion ในปี 2020 มีอตั รา
การเติบโต CAGR สูงถึงร้อยละ 9 โดยมูลค่าของตลาดสื่อสารดาวเทียม
ในเอเชียคิดเป็น 20% ของตลาดโลก ไทยคมได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการ
ขยายธุรกิจจากจุดเริม่ แนวคิดในการสร้างโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลและ
การสื่อสารในทุกสภาวการณ์ มุ่งพัฒนาโครงข่ายการสื่อสารที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ ซึง่ ตอบรับกับพฤติกรรมการสือ่ สารและบริโภคสือ่ ของ
คนในยุคปัจจุบนั โดยพัฒนาโครงสร้างสือ่ สารคมนาคมพืน้ ฐานทางทะเล
เพื่อรองรับการส�ำรวจ การผลิตก๊าซธรรมชาติของไทย ทั้งยังสนับสนุน
การสื่อสารส�ำหรับภาคการประมง ภาคการขนส่งการเดินทางทางทะเล
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Maritime Broadband Connectivity

ปี 2560 ทีบ่ ริษทั ได้ขยายไปสูก่ ารให้บริการกับเรือเชิงพาณิชย์กบั
นวัตกรรม Digital Ship ซึง่ จะช่วยสร้างโอกาสส�ำหรับการพัฒนา
และช่วยให้เกิดโอกาสในการเติบโตเป็นผู้บุกเบิกตลาด ด้วย
โครงสร้ า งพื้ น ฐาน ส� ำ หรั บ การสื่ อ สารทางทะเลยุ ค ใหม่ บ น
เทคโนโลยีสอื่ สารดาวเทียมแบบ Fiber-to-the-ship TM (FTTS
TM) ซึง่ มีความส�ำคัญอย่างยิง่ ในการพัฒนาภาคการขนส่งทางเรือ
ของไทยให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น ช่ ว ยเสริ ม เขี้ ย วเล็ บ ให้
ภาคการขนส่งทางเรือของประเทศไทยพัฒนาอย่างก้าวกระโดด
พร้อมรับการแข่งขันในอุตสาหกรรม การขนส่งทางทะเล และ
ก้าวสู่โลกใหม่ของการขนส่งทางเรือที่มีความปลอดภัย ประหยัด
เชื้อเพลิง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญในการ
ผลักดันให้ไทยเป็นจุดศูนย์กลางการขนส่งทางทะเล สอดคล้อง
กับนโยบาย Eastern Economic Corridor (EEC) ระเบียง
เศรษฐกิจไทยของภาครัฐ และรองรับกับยุทธศาสตร์ เส้นทาง
สายไหมศตวรรษ 21 ของประเทศจีน (China’s Belt and Road
initiative) ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
ขนส่งของโลกทัง้ ทางบกและทางทะเล ทีจ่ ะมีสว่ นช่วยการพัฒนา
เศรษฐกิจและการค้าโลก โดยต�ำแหน่งที่ตั้งของประเทศไทย
นอกจะเอื้ออ�ำนวยให้ไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งทั้งระบบราง
และการขนส่งทางทะเลแล้ว การที่บริษัทมีโครงสร้างพื้นฐาน
ส�ำหรับการสื่อสารความเร็วสูงผ่านดาวเทียม ท�ำให้สามารถ
เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการเป็นได้ผู้ให้บริการที่มีความพร้อม
ส�ำหรับการสื่อสารเพื่อกิจกรรมการขนส่งทางทะเลผ่านเส้นทาง
Maritime Silk Road นี้ด้วย
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ในปี 2561 บริษัทจึงเปิดตัวโครงข่ายบริการติดต่อสื่อสารบนเรือ
ชื่อ “นาวา” (NAVATM) ซึ่งมีรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย
ได้แก่ บริการนาวาคอนเทนต์ เป็นระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ส�ำหรับเชื่อมต่อการสื่อสารผ่านดาวเทียมระหว่างเรือและชายฝั่ง
เพือ่ ใช้ในการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีท่ ปี่ ระจ�ำการอยูบ่ นเรือ และ
การติดต่อสื่อสารกับครอบครัวของลูกเรือและผู้โดยสาร บริการ
นาวามี เ ดี ย เป็ น ระบบความบั น เทิ ง และการจั ด ฝึ ก อบรมบน
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านดาวเทียม เพื่อให้ผู้ที่อยู่บนเรือ
สามารถรั บ ชมสาระความรู ้ แ ละความบั น เทิ ง การฝึ ก อบรม
หลักสูตรต่าง ๆ ทางไกลบนเรือได้ บริการดังกล่าวยังเพิม่ โซลูชนั ส์
ที่ช่วยสนับสนุนและตอบสนองตรงกับความต้องการของลูกค้า
อาทิ บริการ Nava Ship Manager ที่จะช่วยบริหารจัดการ
ระบบการท�ำงานของเรือ เช่น การเฝ้าระวังการท�ำงานของ
เครื่องยนต์ การให้ค�ำแนะน�ำการใช้เชื้อเพลิง แผนการซ่อมบ�ำรุง
ต่าง ๆ เพือ่ ให้ธรุ กิจของลูกค้าสามารถด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
การติดต่อสื่อสารพื้นฐานส�ำหรับผู้ที่ต้องท�ำงานอยู่กลางทะเล
นับเป็นสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะช่วยให้สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างปลอดภัย
มีความสุขเพราะสามารถติดต่อสือ่ สารกับครอบครัวได้ตลอดเวลา
ท�ำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ส�ำหรับตลาดเป้าหมายของบริการนาวาในช่วงแรก คือ ประเทศไทย
และประเทศญีป่ นุ่ เนือ่ งจากบริษทั มีฐานการตลาดด้านการสือ่ สาร
ผ่านดาวเทียมทางทะเลที่แข็งแกร่ง และมีศักยภาพการเติบโตสูง
โดยมีแผนจะขยายตลาดไปยังประเทศอืน่ ๆ ในอนาคต นอกจากนี้
บริษัทยังร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อขยายการให้บริการ
ปัจจุบนั บริการนาวาได้เปิดให้บริการกับลูกค้าเรือกลุม่ Oil and Gas
ในอ่าวไทย โดยมีเรือมากกว่า 65 ล�ำ และสามารถให้บริการ
การสือ่ สารตรงสูล่ กู ค้ารายบุคคล (Subscribers) มากกว่า 2,100
ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) โดยมีรายได้เฉลี่ย
24,000 พันเหรียญสหรัฐฯ ต่อปีต่อล�ำ

บริการในราคาที่ไม่แพงจนเกินไป การเชื่อมต่อการสื่อสารให้
ครอบคลุมทัว่ ถึงเป็นภารกิจหลักของไทยคม และยังช่วยสนับสนุน
ธุรกิจของคู่ค้าให้เติบโตไปพร้อมกับไทยคมอีกด้วย ปัจจุบัน การ
พัฒนาจานดาวเทียมดังกล่าว ยังอยูใ่ นขัน้ ตอนพัฒนาและทดสอบ
ตามเกณฑ์มาตรฐานของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
(International Telecommunications Union)
แพลตฟอร์ม LOOX TV Application

ซึ่งจะเห็นได้ว่าบริการนาวาคือผลลัพธ์ของการน�ำเทคโนโลยี
ดาวเทียมมาพัฒนาบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้
ติดต่อสือ่ สารกันได้แม้อยูก่ ลางทะเล และสามารถสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับบริษัท ในตลาดที่ยังไม่มีการให้บริการติดต่อ
สื่อสารในรูปแบบใดเข้าถึงได้มาก่อน ส�ำหรับบริการของนาวามี
จุดเด่น ในเรือ่ งการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า ซึง่ บริษทั
ให้ความส�ำคัญในเรื่องนี้อย่างมาก นอกจากนี้ ยังเป็นเครือข่ายที่
มีความยืดหยุน่ รองรับการใช้งานได้หลากหลาย บริษทั มีทมี งานที่
พร้อมดูแลให้การสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

ไทยคมในฐานะผู้ให้บริการโครงข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม
ผ่านดาวเทียมของประเทศทีม่ ปี ระสบการณ์ดา้ นบรอดคาสต์มากว่า
27 ปี เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจ
วงการสื่อโทรทัศน์ในยุค 4.0 จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “LOOX
TV” เพื่ อ เป็ น แหล่ ง รวมคอนเทนต์ ท างสื่ อ ที วี ค รบวงจร ทั้ ง
ทีวีดิจิทัล เคเบิล และทีวีดาวเทียม มุ่งสร้างประสบการณ์ใหม่
ในการรับชมโทรทัศน์ โดยเชือ่ มต่อการรับชมรายการโทรทัศน์ผา่ น
อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เข้ากับการรับชมผ่านกล่องรับสัญญาณ
ดาวเทียมท�ำให้การเข้าถึงคอนเทนต์ สะดวก ง่ายดาย รับชมได้
ทุกที่ มี Community เพื่อคนนรักทีวี นับเป็นแพลตฟอร์ม
ทางเลือกใหม่ เพือ่ ให้สอื่ โทรทัศน์เติบโตขึน้ ตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ ถึงปลายน�ำ้
สร้างประโยชน์ทั้งต่อผู้ชม ผู้ผลิต เจ้าของสื่อ และธุรกิจโฆษณา

นอกจากการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแล้ว ปี 2561
บริษัทมีการต่อยอดพัฒนาอุปกรณ์ ที่ใช้ส�ำหรับบริการนาวา เพื่อ
สร้างการเติบโตตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ เช่น การริเริ่มแนวคิดและ
สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับคู่ค้าในการออกแบบพัฒนา
จานดาวเทียมส�ำหรับติดตัง้ บนเรือ ซึง่ นอกจากเป็นการสนับสนุน
การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตจานดาวเทียมภายในประเทศแล้ว
ยังท�ำให้ตน้ ทุนของบริการนาวามีราคาถูกลง เพือ่ ให้สามารถขยาย
บริการไปยังกลุ่มเรือประมงรายย่อย ที่สามารถเข้าถึงเพื่อใช้

โดยภายใน 1 ปี LOOX TV มียอดดาวน์โหลดแล้วกว่า 1 ล้าน
ดาวน์โหลด และมีพันธมิตรช่องรายการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงมีการเพิ่มช่องการศึกษา DLTV ของมูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมเข้ามา เพื่อร่วมลดช่องว่างทางการศึกษา
ให้แก่เยาวชนไทยอีกช่องทางหนึ่ง ตลอดจนมีความร่วมมือกับ
องค์กรส�ำรวจสถิติการรับชม เพื่อให้ทางช่องรายการสามารถ
น�ำสถิตกิ ารรับชมไปประมวลผลร่วมกับช่องทางรับชมอืน่ ๆ ท�ำให้
การวัดผลสัมฤทธิ์ของรายการและการโฆษณาที่แม่นย�ำยิ่งขึ้น
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ผู้น�ำบริการโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมแบบ
ครบวงจรในตลาดแอฟริกา

ปี 2561 ไทยคมยังคงรุกขยายบริการบรอดคาสต์อย่างต่อเนือ่ งใน
แอฟริกาตามกลยุทธ์ธรุ กิจ โดยบรรลุขอ้ ตกลงในความร่วมมือกับ
บริษทั มีเดียวิชนั่ ผูน้ ำ� การให้บริการด้านคอนเทนต์จากยุโรป เพือ่
ยกระดับแพลตฟอร์มการให้บริการบรอดคาสต์ โดยใช้ดาวเทียม
ไทยคม 6 น�ำเสนอโซลูชันส์นวัตกรรมบริการด้านบรอดคาสต์
ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการออกอากาศช่องรายการโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียมแบบ Multi-Channel Per Carrier (MCPC) ส�ำหรับ
การเผยแพร่คอนเทนต์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพสูง ซึง่ จะช่วยอ�ำนวยความ
สะดวกแก่ผู้ให้บริการช่องรายการในทวีปแอฟริกา ให้สามารถ
เข้าถึงแพลตฟอร์มการออกอากาศโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของ
ไทยคมได้อย่างง่ายดาย และสามารถขยายเครือข่ายการออกอากาศ
ไปยังกลุ่มประเทศที่อยู่ทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราใน
ทวีปแอฟริกา และยังได้รับสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงโซลูชันส์
การให้บริการด้านคอนเทนต์ต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น
การรับชมช่องรายการโทรทัศน์ผา่ นอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบ IPTV
จากมีเดียวิชั่นอีกด้วย

ต่อยอดการน�ำศักยภาพผนวกความรู้ความ
สามารถในธุรกิจดาวเทียมเป็นที่ปรึกษาช่วย
พัฒนาธุรกิจดาวเทียมให้ลูกค้าจากประเทศ
บังกลาเทศ

จากประสบการณ์ในการริเริ่มและพัฒนาศักยภาพดาวเทียมที่มี
มายาวนานผนวกกับความเชี่ยวชาญในการให้บริการเครือข่าย
ภาคพื้นดิน เพื่อมุ่งลดช่องว่างในการติดต่อสื่อสารในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟกิ นัน้ จะเป็นส่วนทีช่ ว่ ยส่งเสริมความส�ำเร็จในการท�ำ
ธุรกิจให้แก่ดาวเทียมบังกาบันฑุ-1 ปี 2561 ไทยคมจึงบรรลุ
ข้อตกลงในสัญญาระยะยาว (Multi-year agreement) เพื่อให้
บริ ก ารเป็ น ที่ ป รึ ก ษาทางธุ ร กิ จ และการตลาด ให้ แ ก่ บริ ษั ท
บังกลาเทศ คอมมิวนิเคชั่นส์ แซทเทลไลท์ จ�ำกัด (Bangladesh
Communication Satellite Company Limited; BCSCL) ซึ่ง
ถื อ หุ ้ น โดยรั ฐ บาลบั ง กลาเทศ เพื่ อ พั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารของ
ดาวเทียมบังกาบันฑุ-1 (Bangabandhu-1) ที่เป็นดาวเทียม
สือ่ สารดวงแรกของบังกลาเทศ ทีม่ าจะช่วยลดช่องว่างและส่งเสริม
กระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลให้แก่ประเทศบังกลาเทศ
โดยจะใช้เพื่อการถ่ายทอดสัญญาณออกอากาศโทรทัศน์ และ
โทรคมนาคม ทัง้ ในบังกลาเทศและประเทศอืน่ ๆ ในภูมภิ าคเอเชีย
รวมถึงการใช้งานเพื่อสนับสนุนภารกิจการช่วยเหลือ เมื่อเกิด
เหตุการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ การที่ไทยคมเข้ามาเป็นที่ปรึกษา โดย
น�ำศักยภาพและประสบการณ์ที่ผ่านมาช่วยลูกค้าในการพัฒนา
ธุรกิจดาวเทียมของตนเองครั้งนี้ ย่อมส่งผลให้เกิดการพัฒนา
ต่ อ ยอดและขยายธุ ร กิ จ สื่ อ สารผ่ า นดาวเที ย มในภู มิ ภ าคนี้
ให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน
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ไทยคมให้บริการสัญญาณผ่านดาวเทียมแก่
คาเนลพลัสเพือ
่ ถ่ายทอดช่องรายการโทรทัศน์
ในเมียนมา

ไทยคมบรรลุขอ้ ตกลงเพือ่ ให้บริการถ่ายทอดช่องรายการโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียมไทยคม 6 กับบริษทั คาเนลพลัส โอเวอร์ซสี ์ เมียนมา
(CANAL+ Overseas Myanmar) บริษัทในเครือคาเนลพลัส
(CANAL+) (ซึ่งเป็นบริษัทในเครือวิเวนดิ เอสเอ (Vivendi SA)
ผู้ให้บริการด้านสื่อรายใหญ่ของประเทศฝรั่งเศส) ผู้ให้บริการ
ออกอากาศช่องรายการโทรทัศน์ในประเทศต่าง ๆ และประเทศ
เมียนมา โดยเช่าใช้ช่องสัญญาณบนดาวเทียมไทยคม 6 จ�ำนวน
4 ทรานสพอนเดอร์ โดยจะใช้แพลตฟอร์มช่องสัญญาณ เคยู-แบนด์
ในการออกอากาศรายการโทรทัศน์ จ�ำนวน 80 ช่องในช่วงแรก

ไ ท ย ค ม จั บ มื อ ดั บ เ บิ ล ยู ไ อ ที ใ ห ้ บ ริ ก า ร
บรอดแบนด์ในประเทศฟิลิปปินส์

วี อาร์ ไอที ฟิลิปปินส์ (ดับเบิลยูไอที) ใช้บริการช่องสัญญาณ
ดาวเทียมบรอดแบนด์ของไอพีสตาร์ ทัง้ ในรูปแบบของ Spot beam
และ Broadcast beam เป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้กับ
บริษทั โทรคมนาคมรายใหญ่อนั ดับ 3 ของประเทศ เพือ่ ให้บริการ
เชื่อมต่อการสื่อสารและการให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์
ศั ก ยภาพสู ง ในโครงการต่ า ง ๆ ของภาครั ฐ และภาคเอกชน
ทัว่ ประเทศ เพือ่ รองรับความต้องการของตลาดในฟิลปิ ปินส์ รวมถึง
ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม ผู้ประกอบการเครือข่ายโทรศัพท์
มือถือ และผู้ประกอบการทางทะเลอีกด้วย จะเห็นได้ว่าไทยคม
ใช้กลยุทธ์ในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับลูกค้าผู้ให้บริการใน
ประเทศต่าง ๆ โดยจะน�ำจุดแข็งทางธุรกิจและศักยภาพของ
ดาวเทียมของไทยคม ผนวกกับความเชี่ยวชาญในตลาดท้องถิ่น
ของลูกค้าเพื่อเสริมการเข้าแข่งขันในตลาดประเทศนั้น ๆ

ร่ ว มมื อ กั บ พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ พั ฒ นา
นวัตกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมการสือ
่ สาร
อย่างต่อเนื่อง
ไทยคมจับมือกับกองทัพเรือและท๊อบ เอ็นจิเนียริง
่
ร่ ว มพั ฒ นา UAV ขยายการส�ำรวจในพื้ น ที่
อ่าวไทย

ไทยคมร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงในการพัฒนา “การควบคุม
สั่งการและสื่อสารอากาศยานไร้คนขับ ในเขตพื้นที่อ่าวไทย” กับ
กองทัพเรือ และบริษทั ท๊อบ เอ็นจิเนียริง่ คอร์ปอเรชัน่ เพือ่ ร่วมกัน
ศึกษาวิจยั แลกเปลีย่ นองค์ความรูแ้ ละคิดค้นนวัตกรรม ในการน�ำ
เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หรือ UAV (Unmanned Aerial
Vehicle) ผนวกกับศักยภาพของดาวเทียม เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
และขยายขอบเขตการปฏิบัติงานของ UAV ให้กว้างมากขึ้น โดย
จะส่งมอบผลงานวิจัยให้กองทัพเรือเพื่อใช้ประโยชน์ด้านความ
มั่นคงของประเทศในอนาคตต่อไป

ไทยคมจับมือกับเอไอเอสและจิสด้าร่วมทดสอบ
ความแรงของสัญญาณ 4G LTE เพื่อการใช้
งานโดรนเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

ไทยคมไม่เคยหยุดนิ่งในการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาพัฒนา
ต่อยอดร่วมกับระบบดาวเทียม เพื่อการใช้งานด้านการสื่อสาร
ในปี 2561 บริษทั ได้รว่ มกับบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ�ำกัด
(มหาชน) และส�ำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า โดยศูนย์วจิ ยั เพือ่ พัฒนาเชิงกลยุทธ์
และปฏิบัติการด้านการบินและอวกาศ ซึ่งได้ร่วมกันทดสอบ
ตรวจวัดค่าสัญญาณเครือข่ายไร้สาย ความเร็วสูง 4G LTE ส�ำหรับ
การใช้งานบนอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน (Drone) ในเขต
พั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวันออก (EEC) ภายใต้แผนยุท ธศาสตร์
ไทยแลนด์ 4.0 ทั้งนี้การทดสอบดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งแรกใน
ประเทศไทย เพื่อวัดขีดความสามารถและความเป็นไปได้ในการ
รับสัญญาณ 4G LTE ของโดรนในช่วงระดับความสูงไม่เกิน 90 เมตร
ตามที่กฎหมายก�ำหนด ซึ่งผลที่ได้รับจะน�ำมาเป็นข้อมูลเพื่อ
ท�ำการศึกษาและพัฒนาร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชนในการ
ออกแบบระบบนิเวศธุรกิจ (Business Ecosystem) ทีต่ อบโจทย์
การใช้งานของอากาศยานไร้คนขับต่อไปในอนาคต

ส�ำหรับอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเป็นเทคโนโลยีที่กลุ่มอินทัช
(อินทัช/เอไอเอส/และไทยคม) และจิสด้า เล็งเห็นว่าในอนาคต
อันใกล้นี้ จะเข้ามามีบทบาทส�ำคัญในชีวิตประจ�ำวันของคนไทย
ด้วยการน�ำมาประยุกต์ใช้งานที่หลากหลายในเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น
เช่น การขนส่ง การส�ำรวจ การกู้ภัย หรือทางทหาร ซึ่งจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ทางสังคม โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและการยกระดับพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนไทย ดังนั้น ในอนาคตการมีการใช้งานโดรน
มากขึน้ ในประเทศไทย จึงจ�ำเป็นต้องมีระบบบริหารจัดการทางอากาศ
เพื่อควบคุมโดรนดังกล่าว และปัจจัยส�ำคัญในการควบคุมคือระบบ
สื่อสารที่ต้องสามารถเชื่อมต่อโดรนได้ตลอดเวลา จากการทดสอบ
ครั้งนี้ พบว่าการควบคุมผ่านคลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5.8 GHz
ยังมีข้อจ�ำกัดในด้านพิสัยรับ-ส่ง ดังนั้นในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น
สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป เริ่มมีการทดลองใช้ตัวส่งสัญญาณ
ติดไปกับโดรน เพื่อส่งพิกัดความเร็ว ความสูง และทิศทางกลับมายัง
ศูนย์ควบคุมจราจร ทางอากาศผ่านเครือข่าย 4G LTE อันเป็นการลด
ข้อจ�ำกันในการรับ-ส่งข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานการสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า
ไทยคมไม่เพียงแต่จะมุง่ มัน่ ในการส่งมอบและรักษาระดับคุณภาพของ
การให้บริการอันเป็นเลิศเท่านั้น แต่ยังมีวิธีการในการสร้างความ
สัมพันธ์อันดีเพื่อให้เกิดเครือข่ายกลุ่มลูกค้าที่เข้มแข็งผ่านการสื่อสาร
และกิจกรรมเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม อันจะน�ำไปสู่การพัฒนา
ปรับปรุงการให้บริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าให้มากทีส่ ดุ
ซึ่งบริษัทมีเป้าหมายและนโยบายที่ชัดเจนในการด�ำเนินงาน พร้อม
ถ่ายทอดไปสู่พนักงานทุกระดับ
บริษัทก�ำหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในด้านต่าง ๆ
เป็นประจ�ำทุกปี ซึ่งบริษัทได้น�ำมาวิเคราะห์เพื่อก�ำหนดแผนงานใน
การปรับปรุงและต่อยอดการบริการ ปี 2561 บริษัทมอบหมายให้
บริษัท “BMRS Asia” ในประเทศไทยเป็นผู้ท�ำการส�ำรวจและ
ประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้า โดยผลการส�ำรวจพบว่า ระดับ
ความพึงพอใจของลูกค้า คือ 83.2%

83.2%

ระดับความพึงพอใจของ
ลูกคาไทยคม ป 2561
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อันเป็นผลมาจากการด�ำเนินการตามแผนงานจากการประเมินผลการวัดระดับความพึงพอใจ โดยสรุปประเด็นที่ลูกค้าให้ความสนใจมากได้ดังนี้

กลุมลูกคา
บรอดแบนด
(Broadband
Services)

กลุมลูกคา
บรอดคาสต
(Broadcast
Services)

กลุมลูกคา
ใชบริการเชา
ชองสัญญาณ
(Transponder
Services)

บริษทั ได้สง่ เจ้าหน้าทีท่ างด้านเทคนิคและการบริการเข้าช่วยเหลือและประสานงานกับลูกค้าส�ำหรับ
โปรเจกต์ใหม่ ๆ ทีม่ กี ารใช้งานดาวเทียมในเชิงรุกทัง้ ในประเทศและต่างประเทศเพือ่ ให้โครงการต่าง ๆ
ส�ำเร็จลุล่วง อีกทั้งยังสามารถส่งเสริมให้ลูกค้ามองเห็นโอกาสในธุรกิจ/โครงการใหม่ ๆ ที่เกิดจาก
การใช้เทคโนโลยีดาวเทียมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บริษัทได้สนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของลูกค้าด้วยการส่งเจ้าหน้าที่ ที่มีประสบการณ์ทางด้าน
เทคโนโลยี Broadcast โดยเฉพาะให้ค�ำแนะน�ำต่อลูกค้าในการขยายธุรกิจ การวางแผนการใช้งาน
Broadcast อย่างเหมาะสมโดยใช้เทคโนโลยีที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล รวมทั้ง
สนับสนุนข้อมูลทางเทคนิค และการเปิดให้ลูกค้าเข้าเยี่ยมชมกิจการ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
และเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของลูกค้าต่อไป

การถ่ายทอดและแบ่งปันเทคโนโลยีให้กบั ลูกค้า เนือ่ งจากปัจจุบนั เทคโนโลยีและการใช้งานดาวเทียม
มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ท�ำให้ลูกค้าและบริษัทต้องปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจสามารถ
เจริญเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน บริษัทยังได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน
ดาวเทียมและไม่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจของลูกค้าผ่านการอบรมที่บริษัทได้จัดขึ้น

ช่องทางการติดต่อสื่อสารส�ำหรับลูกค้า

โดยในปี 2561 ไทยคมจะเน้นปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อให้เข้าใจถึงธุรกิจ
และเป้าหมายการท�ำธุรกิจของลูกค้า อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การใช้งานดาวเทียมและการใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมตามยุคสมัย
นอกจากการส�ำรวจระดับความพึงพอใจ บริษัทยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่
ส่งเสริมการรักษาระดับความพึงพอใจ สร้างการมีส่วนร่วม และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการสื่อสารกับลูกค้า บริษัทเลือกใช้กระบวนการเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม เช่น การจัดการ
แข่งขันกีฬาเชือ่ มสัมพันธ์ การฝึกอบรมและแลกเปลีย่ นประสบการณ์
ด้านเทคโนโลยีการสือ่ สาร โดยน�ำเสนอช่องทางการติดต่อทีห่ ลากหลาย
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการเสนอข้อคิดเห็น ไม่ว่าจะ
เป็นการติดต่อแบบตัวต่อตัว บริการทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ และอีเมล
ที่มีทั้งนโยบายและระบบรองรับเพื่อรักษาข้อมูลของลูกค้า เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าข้อมูลจะถูกปกป้องตามกฎหมายไทย และไม่มีการละเมิด
ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

ลูกค้าดาวเทียมไทยคม
โทรศัพท์: +66 2596 5060 (ส่วนกลาง)
+66 2591 5736 - 49
                 

+66 2591 0721, +66 2591 0712
+66 2596 5077 (ด้านเทคนิค)

อีเมล:

cnd@thaicom.net

ไทยคมเว็บไซต์:

www.thaicom.net
www.ipstar.com

ฝ่ายบริการลูกค้า http://tcns.thaicom.net  

ลูกค้า ดีทีวี เซอร์วิส
โทรศัพท์: +66 2950 5005 (Call Center)
เว็บไซต์: www.dtvthai.com
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มิติการดำ�เนินงานด้านสังคม

ธุรกิจสื่อสารเพื่อเสริมสร้างสังคมที่ยั่งยืน
ไทยคมให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทมีนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและนโยบายอื่น ๆ ที่ส่งเสริม
การร่วมสร้างสังคมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนครอบคลุมหลากหลายมิติ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมุ่งเน้นการท�ำธุรกิจที่ควบคู่กับการบริหาร
จัดการองค์กรทีด่ ี โปร่งใส และเป็นธรรม ยึดตามหลักธรรมาภิบาล ผ่านกิจกรรมทีแ่ สดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ ง
ไปพร้อม ๆ กับการสื่อสารและรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทั้งในและนอกองค์กร

นโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืน บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
ไทยคม ตระหนักถึงบทบาทในการสรางความเขมแข็งทางธุรกิจ ควบคูกับการพัฒนาสังคม
และรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม บนพื้นฐานธรรมาภิบาล การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย
ทามกลางบริบทตางๆ โดยมีขอบเขตความรับผิดชอบภายใตการกำกับดูแลกิจการที่ดี
การดำเนินธุรกิจอยางเปนธรรม การตอตานการทุจริต การเคารพในสิทธิมนุษยชน การเคารพ
และใสใจในสิทธิแรงงาน ความรับผิดชอบตอผูบริโภค ผานการสรางสรรคนวัตกรรม
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ตลอดจนการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและชุมชน

สามารถดาวน์โหลด และศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับนโยบายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และนโยบาย
เพื่อส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการอื่น ๆ ได้จาก www.thaicom.net/sustainability
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ปี 2561 บริษัทได้ด�ำเนินการในมิติสังคม เพื่อเสริมสร้างสังคมที่
ยั่งยืนทั้งภายในผ่านกระบวนการทางธุรกิจ โดยการรับผิดชอบต่อ
ผลิตภัณฑ์และการส่งมอบบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพเพือ่ สร้างความประทับใจ
ความน่าเชื่อถือ และคุณค่าตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ (CSR in Process)
ตลอดจนการด�ำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่อยู่นอก
กระบวนการทางธุรกิจ (CSR after Process) ซึ่งยังคงส่งเสริมความ
ยั่งยืนของสังคม โดยมุ่งเน้นเรื่องการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชน และไม่ละเลยเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยในปีที่ผ่านมา
บริษัทได้ด�ำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เองเป็นหลัก ผ่านการ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานท้องถิน่ เพือ่
สร้างความเข้มแข็งให้กบั ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในหลายฝ่าย และเพือ่ ส่งเสริม
การสร้างจิตอาสา และความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับพนักงานของ
บริษัทเองอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
การปฏิบต
ั ง
ิ านอย่างเป็นธรรมตลอดห่วงโซ่ธรุ กิจ

คู่ค้าและพันธมิตรเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียส�ำคัญที่มีส่วนในการ
ร่วมสร้างคุณค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทจึงมีแนวทางในการ
สื่อสารและส่งเสริมคู่ค้า ในการด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับวิถีการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยจัดท�ำ “แนวปฏิบัติของคู่ค้า” (Supplier
Charter*) เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจของคู่ค้า มีแนวทางที่จะแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียในเรื่อง
- หลักจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ
- หลักสิทธิมนุษยชน
- หลักคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
- ข้อก�ำหนดและมาตรฐานเพื่อธุรกิจยั่งยืน เช่น ความมุ่งมั่นและ
ความรับผิดชอบ การบริหารความเสีย่ ง การสือ่ สารและการปฏิบตั ิ
ตามข้อกฎหมายต่าง ๆ

*สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติของคู่ค้าของไทยคมได้
จาก www.thaicom.net

ทั้งนี้ การส่งเสริมให้คู่ค้าให้ความส�ำคัญกับประเด็นดังกล่าวข้างต้น
ก็จะส่งผลให้คู่ค้าเติบโตอย่างยั่งยืนได้เช่นกัน บริษัทมีการพัฒนา
กระบวนการท�ำงานและการสื่อสารกับคู่ค้าอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
การบริหารจัดการเกี่ยวกับคู่ค้า

บริษัทมีระบบฐานข้อมูลคู่ค้าที่มีการตรวจสอบและปรับปรุงอยู่เสมอ
เพือ่ ให้ได้ฐานข้อมูลทีท่ นั สมัย ประกอบการพิจารณาคูค่ า้ และสามารถ
น�ำมาวิเคราะห์ระดับความส�ำคัญของลูกค้ารายต่าง ๆ ตลอดจน
สามารถให้ผใู้ ช้บริการจากหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรประเมินให้คะแนน
ความพึงพอใจและแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับสินค้าและบริการโดยมี
การน�ำผลมาวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม
การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดหา

ส่วนงานด้านการจัดหาร่วมกับส่วนงานบริหารระบบสารสนเทศ
ของบริษัทได้พัฒนาระบบ Web PR ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการในการจัดท�ำ Purchase Order (PO) ที่บริหารจัดการ
ผ่านระบบ SAP โดยการพัฒนาโมดูลย่อย 3 โมดูล คือ 1) RFQ
2) Memo 3) PPR และให้ผใู้ ช้งานจากหน่วยงานต่าง ๆ ด�ำเนินการผ่าน
ระบบออนไลน์ ท�ำให้ง่ายและสะดวกไม่เกิดความซ�้ำซ้อน อีกทั้งยังมี
ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้สามารถตรวจสอบได้ในรูปแบบรายงาน หรือ
ฐานข้อมูล และยังเชื่อมโยงกับระบบการควบคุมงบประมาณแบบ
เรียลไทม์ลดปัญหาการใช้งบประมาณเกิน และลดปริมาณกระดาษ
ของเอกสารที่ต้องพิมพ์ออกมาในขั้นตอนการจัดซื้อแบบเดิม

Purchase Order
กระบวนการ PO
ผานระบบ SAP
โดยใชขอมูลจาก RFQ,
Memo and PPR
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RFQ

Memo

PPR

การขอ
ใบเสนอราคา
ผานระบบออนไลน

Memo การจัดทำ
บันทึกภายในเพื่อการ
จัดซื้อ จัดหา
ผานระบบออนไลน

PPR การระบุ
คำสั่งขอซื้อ
(รายละเอียดการสั่งซื้อ
และงบประมาณ)

การพัฒนาและบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า

แม้จะเป็นเรื่องที่อาศัยระยะเวลาในการด�ำเนินการและต้องหวังผล
ระยะยาว แต่เพื่อให้เกิดธุรกิจที่ย่ังยืนร่วมกันของทั้งบริษัทและคู่ค้า
บริษทั ได้จดั ท�ำ “แนวปฏิบตั ขิ องคูค่ า้ ” จัดส่งให้คคู่ า้ ทราบและตอบรับ
พร้อมทัง้ ด�ำเนินการตามแนวปฏิบตั ิ โดยในปีทผี่ า่ นมาบริษทั ได้รบั การ
ตอบกลับจากคู่ค้าคิดเป็นร้อยละ 100 จากกลุ่มคู่ค้าที่ถูกจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญและมีมูลค่าการซื้อขายระดับสูง ในปลายปี 2561 บริษทั
ได้จัดท�ำแบบส�ำรวจความพึงพอใจของคู่ค้าขึ้นเป็นครั้งแรก โดยคู่ค้า
กลุม่ แรกทีจ่ ะท�ำการส�ำรวจมีจำ� นวนทัง้ สิน้ 24 บริษทั โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้บริษัทเข้าใจความต้องการปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนิน
ธุรกิจระหว่างกัน เพื่อสร้างความเข้าใจและช่วยกันปรับปรุงพัฒนา
ให้ดียิ่งขึ้น
การสือ
่ สารและการส่งเสริมจรรยาบรรณต่อคูค
่ า้

บริษทั มีชอ่ งทางในการรับเรือ่ งร้องเรียนจากคูค่ า้ ผ่านทางเว็บไซต์ และ
สามารถติดต่อได้โดยตรง ทั้งส่วนงานจัดซื้อจัดหาหรือหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ที่ จ ะรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และประสานงานกั บ
ผูเ้ กีย่ วข้องในการตอบกลับคูค่ า้ นอกจากนี้ บริษทั ยังมีการด�ำเนินงาน
อืน่ ๆ เพือ่ แสดงออกถึงเจตนารมณ์ในการให้ความส�ำคัญเรือ่ งจรรยาบรรณ
ในการด�ำเนินธุรกิจ เช่น การประกาศแนวปฏิบตั แิ ละขอความร่วมมือ

มูลคาการลงทุน
โครงการสงเสริมสังคม

2.9

ในการงดมอบและรับของขวัญในทุกเทศกาล (No Gift Policy) ต่อเนือ่ ง
เป็นปีที่ 3 การประกาศแนวปฏิบัติการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์
และระเบียบว่าด้วยเรื่องการจัดชั้นความลับและการจัดการข้อมูล
ทั้งหมดของบริษัทให้มีความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มี
ส่วนได้เสีย และยังถือเป็นการทดลองปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน ISO 27001
Information Security Management System เพือ่ เตรียมความพร้อม
ส�ำหรับการขอการรับรองในอนาคตด้วย
ส่งเสริมสังคมที่ยั่งยืน

เพื่อที่จะตอบโจทย์การท�ำให้ธุรกิจมีส่วนเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับ
สังคม และสอดคล้องกับหนึ่งในค่านิยมของไทยคมที่หลอมรวมเป็น
วัฒนธรรมองค์กรที่ส�ำคัญ คือ การน�ำความรู้ คู่คุณธรรม สู่สังคมไทย
(Commitment to Contribute) บริษัทจึงด�ำเนินการผ่านโครงการ
ต่าง ๆ ภายใต้ 3 แนวคิด คือ การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา การพัฒนา
ชุมชนให้ยั่งยืน พร้อมไปกับการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์
หลายโครงการเป็นโครงการทีต่ อ่ เนือ่ งมายาวนานกว่าสิบปี และบริษทั
ก็ยังเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นและพยายามต่อยอด ประกอบกับ
การผสานความร่วมมือ เพือ่ ขยายผลและจ�ำนวนผูร้ บั ประโยชน์ให้มาก
ที่สุด ดังรายละเอียดการด�ำเนินงานดังนี้

3.28 ลานบาท

ลานบาท

0.3

ลานบาท

0.08

สงเสริมโอกาสทาง
การศึกษา

การพัฒนาชุมชน
ใหยั่งยืน

แบงปนความรู
และประสบการณ

ไทยคิด ไทยคม

กองทุนไทยคม
เพื่อเศรษฐเสถียร
เบเกอรีช็อพ

Space &
Satellite Pavilion

หองเรียนไทยคม
การเรียนรูเพื่อ
สรางสรรคดวยปญญา

กองทุนทางสังคม
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
และกองทุนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน

ลานบาท

Thaicom We Share
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ส่งเสริมการเรียนรู้และลดช่องว่างในการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล
เพิ่มช่องทางการเรียนการสอนส�ำหรับสถาบัน
การศึกษาในพื้นที่ที่ขาดแคลนครูผู้สอน
มอบ “ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม” และ
ด�ำเนินการติดตั้งให้แก่โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
หรือขาดแคลนครูผู้สอน
สอนการติดตั้ง วิธีการใช้งานและการดูแลรักษา
อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมให้แก่นักเรียนระดับ
อาชีวศึกษา ครูโรงเรียน ตชด. และครู กศน.
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและขยายโอกาส
สู่การสร้างอาชีพเสริม

มอบและติดตั้ง “ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม”
ให้โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัด
4 กองก�ำกับการพื้นที่ภาคอีสาน คือ
ตชด.21จ�ำนวน 8 โรงเรียน
ตชด.22 จ�ำนวน 3 โรงเรียน
ตชด.23 จ�ำนวน 3 โรงเรียน
ตชด.24 จ�ำนวน 17 โรงเรียน
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. พื้นที่จังหวัดสระแก้ว
40 โรงเรียน
โรงเรียนในโครงการ Thaicom Run for School
52 แห่ง
โรงเรียนกองทุนการศึกษาร่วมกับสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 3 แห่ง
ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษา นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.) ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
“แม่ฟา้ หลวง” อ.กัลยาณิวฒ
ั นา 5 แห่ง
วิทยาลัยเทคนิคตาก จ.ตาก

โครงการ
ห้องเรียนไทยคม
การเรียนรู้เพื่อ
สร้างสรรค์
ด้วยปัญญา

การด�ำเนินงาน

ผลการด�ำเนินงาน

พัฒนาครูผสู้ อน “ห้องเรียนไทยคม” โรงเรียนวัดเขียนเขต
เพื่อเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการเผยแพร่แนวทางการ
จัดการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนเครือข่าย และครู กศน.
ให้สามารถจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้
เพือ่ สร้างสรรค์ดว้ ยปัญญา (Constructionism) ทีม่ งุ่ เน้น
การให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง รวมถึง
ให้สามารถน�ำแนวคิดดังกล่าว ลงไปด�ำเนินโครงการ
กองทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดท�ำห้องเรียนไทยคม
3 ระดับชั้น และห้องปฏิบัติการสร้างสรรค์ด้วย
ปัญญา
พัฒนาผู้เรียน ด้วยการสนับสนุนงบประมาณในการ
ท�ำโครงงาน ซึ่งเป็นโครงงานต่อเนื่อง 3 ปี พร้อม
จัดการประเมินผลโครงงานทั้งก่อนด�ำเนินการ
และก่อนจบการศึกษา

จัดการศึกษาในระดับมัธยม ศึกษาตอนปลาย
จ�ำนวน 3 ห้องเรียน (เรียนในห้องเรียนไทยคม
ต่อเนื่อง 3 ปี ม.4-6)
จัดโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี สื่อ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
พัฒนาครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
ตามแนวทาง Constructionism
นักเรียน 187 คน (จาก 5 รุ่น, 38 คน ในปี 2561)
ที่ผ่านการเรียนรู้จากห้องเรียนไทยคมภายใต้
โครงการตามแนวทาง Constructionism
30 โครงงานเพื่อต่อยอด สู่การศึกษาที่สูงขึ้นโดย
นักเรียน ม.6 ที่จบการศึกษาในปี 2559-2561
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กองทุนไทยคม
เพื่อเศรษฐเสถียร
เบเกอรีช็อพ

ต่อยอดจากการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน
ผู้บกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร
ในพระราชูปถัมภ์ ในการท�ำหน้าที่ไกด์อาสา
ในนิทรรศการระดับโลก “NASA A HUMAN
ADVENTURE” บริษัทยังคงให้การสนับสนุนใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้
เพือ่ การประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการ “กองทุนไทยคม
เพื่อเศรษฐเสถียรเบเกอรีช็อพ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

การด�ำเนินการและขยายผลการจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์ฝึกวิชาชีพอาหาร โครงการ “กองทุนไทยคม
เพื่อเศรษฐเสถียรเบเกอรีช็อพ” โดยในปี 2561 ทาง
ศูนย์ฝึกวิชาชีพฯ สามารถขยายก�ำลังผลิตได้เพิ่มขึ้น
40% โดยไทยคมมีส่วนสนับสนุนเพิ่มเติมในการ
ร่วมพัฒนาบรรจุภัณฑ์และให้ความรู้เพิ่มเติมเรือ่ ง
การตลาดและแบรนด์ นอกจากนี้ ยังได้สงั่ ผลิตขนม
เพื่อใช้ในโอกาสต่าง ๆ ของบริษัท

กองทุนทางสังคม
เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

ส่งเสริมแนวคิดการตั้งกองทุนปัจจัยการผลิต และ
กองทุนหมุนเวียน การสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่าง
องค์กรและสังคม ตลอดจนความสนใจในแนวคิด
ธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
บริษัทท�ำการส�ำรวจและติดตั้งชุดรับสัญญาณ
ดาวเทียมให้ทุกศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
“แม่ฟ้าหลวง” ที่ด�ำเนินโครงการ เพื่อให้น�ำความรู้
ด้านวิชาชีพไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสภาพพื้นที่
จัดตั้งศูนย์ประสานงานกองทุน ณ กศน. อ�ำเภอ
ที่ร่วมโครงการ
ประสานงานกับกรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน
เพื่อขอเอกสารสื่อความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
และปลูกพืชเพื่อส่งให้วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
น�ำขึน้ DLTVและส่งให้ กศน.อ�ำเภอ เพือ่ สอนนักศึกษา
ในโครงการและประชาชนทั่วไป
จัดประชุมเสวนาผลส�ำเร็จ บทเรียน และประสบการณ์
จากการด�ำเนินโครงการให้กับกลุ่มและผู้รับทุน
จัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมให้พนักงานไทยคม
ลงพื้นที่ ศศช.ที่ด�ำเนินโครงการ เพื่อสร้างความ
เชื่อมโยงและความตระหนักด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

เกิด โครงการสร้างอาชีพในชุมชน สนับสนุนโครงการ
“สร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชด�ำริ” โครงการ
“ทุนการศึกษาเด็กในพื้นที่สูง” และโครงการ
“ศูนย์ฝกึ อาชีพและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน” ร่วมกับ กศน.
3 กศน. ได้แก่ กศน.อ.แม่แจ่ม, กศน.อ.กัลยาณิวฒ
ั นา
จ.เชียงใหม่ และ กศน.อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
เข้าร่วมโครงการ โดยมีคนในชุมชนที่ร่วมกิจกรรม
ในกองทุน 200 คน
54 โครงการ ในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
“แม่ฟ้าหลวง” ในพื้นที่ ภายใต้ กศน.อ.แม่แจ่ม
กศน.อ.กัลยาณิวัฒนา กศน.อ.สบเมย จัดตั้งขึ้น
เพื่อการสร้างอาชีพ เช่น การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
เลี้ยงหมู เลี้ยงแพะ เพาะเห็ดโคน เห็ดหอม
ปลูกกาแฟ พริกกะเหรี่ยง มูลค่ากองทุน
อ�ำเภอละ 100,000 บาท รวม 300,000 บาท
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”
บ้านน�้ำแพะ ภายใต้ กศน.อ.บ่อเกลือ จ.น่าน จัดท�ำ
โครงการแปรรูป เมล็ดกาแฟ ด้วยงบประมาณกองทุน
120,000 บาท ซึ่งด�ำเนินงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
(ต่อจากปี 2560)
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Space & Satellite
Pavilion

เปิดให้ผทู้ สี่ นใจเข้าเยีย่ มชม ส่วนจัดแสดงนิทรรศการ
ดาวเทียม พร้อมเข้าเยี่ยมชมกิจการที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจสื่อสารผ่านดาวเทียม พร้อมการบรรยายให้
ความรู้ด้านอวกาศและเทคโนโลยีดาวเทียมจากวิศวกร
ดาวเทียมและอาสาสมัครไทยคม

ในปีทผี่ า่ นมามีหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
สถาบัน การศึกษา ทัง้ ระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ตลอดทุกเดือน
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาเรื่องอวกาศและ
ดาวเทียมในปีที่ผ่านมาทั้งสิ้น 1,201 คน
นอกจากนี้ ปี 2561 บริษัท ยังผลิตสื่อการเรียนรู้ผ่าน
การ์ตูนแอนิเมชันชุด “ท่องกาแล็กซี่กับพี่ไทยคม”
น�ำโดย พี่ไทยคม น้องไทยคม กับแรบบิทมูน
ที่จะช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมความรู้ด้านอวกาศ
และดาวเทียมให้กับเด็ก ๆ ติดต่อกันเป็นปีที่สองอีก
จ�ำนวน 20 ตอน

THAICOM Run for กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมกับการมอบโอกาส
School 2018
ทางการศึกษาที่ต่อยอดจาก THAICOM 10K และ
โครงการไทยคิด ไทยคม โดยการรับสมัครทีมนักวิ่ง
จากทัว่ ประเทศ เพือ่ วิง่ สะสมระยะทาง 1,000 กม. / ทีม
แล้วส่งมอบชุดจานรับสัญญาณดาวเทียมสู่โรงเรียนใน
พื้นที่ห่างไกล

นักวิ่ง 420 คน จาก 52 ทีม
ระยะทางวิ่งสะสมทั้งสิ้น 52,000 กม.
ชุดจานรับสัญญาณดาวเทียม 52 ชุด มอบให้
52 โรงเรียน ในพื้นที่ห่างไกลต่าง ๆ ทั่วประเทศ
ตามที่แต่ละทีมได้แจ้งความประสงค์ไว้
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หน่วยงานผู้รับผลประโยชน์

4

กองก�ำกับการ
ต�ำรวจตระเวน
ชายแดนพื้นที่
ภาคอีสาน

31

92

3

โรงเรียน ตชด.

โรงเรียน สพฐ.

โรงเรียนกองทุน
การศึกษา

5

52

2

โรงเรียน
Run for School

กศน.

187

วิทยาลัยเทคนิค

นักเรียน
คน (จาก 5 รุ่น)
ที่เข้าสู่การเรียนรู้ห้องเรียนไทยคม ภายใต้
โครงการตามแนวคิด Constructionism

4

30

โครงงานเพื่อต่อยอดสู่การศึกษา
ที่สูงขึ้นโดยนักเรียน ม.6 ที่จบการศึกษา
ในปี 2559-2561

54

กศน.อ�ำเภอ
โครงการกองทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ในพื้นที่ ภายใต้ กศน.อ.แม่แจ่ม
กศน.อ.กัลยาณิวัฒนา กศน.อ.สบเมย กศน.อ.บ่อเกลือ

ชุดจานรับสัญญาณดาวเทียมและผู้รับผลประโยชน์*
ปี 2554-2560

ผู้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้น

ปี 2561

ผู้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้น

7,531 ชุด 1,506,200 คน
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมและศึกษา
เรื่องอวกาศและดาวเทียม
ในปีที่ผ่านมา

1,201 คน

150 ชุด

30,000 คน

รวม

ผู้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้น

7,681 ชุด 1,536,200 คน
*ผู้รับผลประโยชน์คิดจากอัตราเฉลี่ย 200 คน/ชุด
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การดูแลและพัฒนาพนักงาน

นับว่าเป็นความท้าทายอย่างมากส�ำหรับงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ของไทยคมในช่วงสภาวะของความผันผวนและเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ
บริษัทมีการทบทวนและปรับกลยุทธ์ในการเตรียมความพร้อมด้าน
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านกลยุทธ์ธุรกิจ
และวิสัยทัศน์ใหม่ที่มีการปรับปรุง โดยยังคงมีเป้าหมายและการ
ด�ำเนินงานหลักเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมพนักงานให้มีความรู้
ความสามารถและมีทกั ษะทีเ่ กีย่ วข้องกับการท�ำงาน ซึง่ เป็นการส่งเสริม
ให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ เพือ่ ประโยชน์รว่ มกันขององค์กร
และพนักงาน
การจัดจ้างและสรรหา

ด้วยบริษทั ต้องด�ำเนินธุรกิจทัง้ ในและต่างประเทศ บริษทั เล็งเห็น
คุณค่าและความส�ำคัญของพนักงานและเชือ่ ว่าพนักงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
เป็นปัจจัยที่น�ำพาองค์กรสู่ความเติบโตและส�ำเร็จอย่างยั่งยืน

บริษทั จึงมุง่ มัน่ ในการแสวงหาคนดีและเก่งพร้อมเหมาะสมกับงาน
มีคุณธรรม มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาได้ตลอดเวลาเพื่อรองรับ
การขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ด้วยความเชื่อมั่นนี้ บริษัทจึง
ก�ำหนดนโยบายการบริหารบุคคลเพือ่ แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์
อันแน่วแน่ในการสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการ
ด�ำเนินธุรกิจ ทัง้ ยังน�ำมาตรการต่อต้านการทุจริตมาเป็นหลักเกณฑ์
ในกระบวนการสรรหาควบคูก่ บั คุณสมบัตดิ า้ นความรูค้ วามสามารถ
ทัศนคติที่เหมาะสมกับงาน โดยค�ำนึงถึงการสร้างโอกาสอย่าง
เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สถาบัน
การศึกษา เนื่องจากหลายต�ำแหน่งงานมีความเฉพาะทาง บริษัท
จะประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลตามต�ำแหน่งงานว่าง ผ่าน
ช่องทางการสือ่ สารภายในและประกาศผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษทั
www.thaicom.net เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้สมัครผ่านอีเมลหรือ
ใบสมัครออนไลน์

ข้อมูลปี 2561 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
จ�ำนวน
พนักงาน
ทั้งหมด*

ชาย (คน)

281

หญิง (คน)
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*บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง และบริษัท ดีทีวี เซอร์วิส เฉพาะประเทศไทย
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

สัดส่วน
พนักงาน

428

จ�ำนวนพนักงาน
ในประเทศ (คน)

7

จ�ำนวน
พนักงานใหม่

ประจ�ำประเทศไทย
(คน)
จ�ำนวนพนักงาน
ที่ลาคลอด

5

Local (คน)

23

Thai (คน)
+

จ�ำนวนพนักงาน
ในต่างประเทศ
คิดเป็นร้อยละ
ของพนักงาน
ทั้งหมด

7

=

30

1.64

จ�ำนวนพนักงาน
ที่กลับมาท�ำงาน
หลังลาคลอด

5

143

1 สัดส่วนพนักงาน
ประจ�ำประเทศไทย

ประจ�ำต่างประเทศ

ระดับปฏิบัติการ

361

21

ผู้จัดการ

40

6

ผู้บริหาร

23

3

ผู้บริหารระดับสูง

4

-

428

30

ประจ�ำประเทศไทย

ประจ�ำต่างประเทศ

< 30 ปี

26

-

30-50 ปี

342

24

>50 ปี

60

6

รวม

428

30

รวม

2 สัดส่วนอายุพนักงาน

3 อายุงานเฉลี่ยของพนักงาน

12.10 ปี
ประจ�ำประเทศไทย

9.47 ปี
ประจ�ำต่างประเทศ

เนื่ อ งจากธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท มี ลั ก ษณะการปฏิ บั ติ ง านตลอด
24 ชัว
่ โมง ท�ำให้มส
ี ด
ั ส่วนของพนักงานชายมากกว่าพนักงานหญิง
เพือ
่ ความเหมาะสม อย่างไรก็ตามพนักงานมีโอกาสเติบโตในงาน
ได้รับการพัฒนาตลอดจนสวัสดิการต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมทั้ง
หญิงและชาย
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เฉลี่ยรวม
ในไทยและ
ต่างประเทศ

11.92 ปี

การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

การฝึกอบรม
การอบรมเฉลี่ย
ของพนักงาน

ระดับปฏิบัติการ
PG 3-9

24.62

ชั่วโมง/คน/ปี

ผู้จัดการ
PG 10-12

24.62

ชั่วโมง/คน/ปี

23.75 ชั่วโมง/คน/ปี

ผู้บริหาร
PG 13-15

ผู้บริหารระดับสูง
C Level

ชั่วโมง/คน/ปี

ชั่วโมง/คน/ปี

39.05

11.20

ในแต่ละปี บริษทั จะวางแผนและพัฒนาพนักงานทุกระดับ เพือ่ ให้มคี วามก้าวหน้าในสายอาชีพ เตรียมความพร้อมทักษะทุกด้านเพือ่ รับมือต่อการ
เปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์บริษัทผ่านการฝึกอบรม รวมไปถึงการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานโดยสมัครใจ เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาและสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และแบ่งปันให้ความช่วยเหลือกัน บริษัทยังคงจัดท�ำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการสืบทอดต�ำแหน่ง
(Succession Plan) เพื่อเตรียมพนักงานที่มีศักยภาพให้มีภาวะผู้น�ำและพร้อมที่จะรับผิดชอบงานในต�ำแหน่งที่สูงขึ้นผ่านหลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรต่าง ๆ ที่ถูกออกแบบให้มีระยะเวลาการเรียนรู้พร้อมการฝึกปฏิบัติต่อเนื่องเป็นระยะเวลาในรอบหนึ่งปี เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง
และผสานเข้าไปกับการท�ำงานในทุกวันได้ โดยมีรายละเอียดการด�ำเนินงานดังนี้

หลักสูตร

กลุ่มเป้าหมาย

Developing
Commercial
Decision
Framework

ผู้บริหารและพนักงาน
ที่เกี่ยวข้องกับสายงาน
Commercial

วัตถุประสงค์
สร้างกรอบการท�ำงานร่วมกันของทีมงานในการบริหารและตัดสินใจ
ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องในเชิงพาณิชย์ เพื่อให้การท�ำงานเกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
พัฒนาทักษะการบริหารทีมงานด้วยระบบ Coaching

Learn.Link.Launch พนักงานในระดับผู้จัดการ
Program
จ�ำนวน 42 ท่าน

เพื่อตอบรับกับหนึ่งในพันธกิจขององค์กร คือการมุ่งสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ ด้วยการพัฒนาความสามารถในการท�ำงานและสร้างความ
ผูกพันกับพนักงาน
สร้างการเรียนรู้และองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการคน ด้วยภาวะผู้น�ำ

Constructionism
Program

เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองในทุกเรื่อง
ตั้งแต่การรู้จักตนเอง การยอมรับ การท�ำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อต่อยอดไปสู่
เป้าหมายและความส�ำเร็จร่วมกันขององค์กร

พนักงานทุกระดับ
จ�ำนวนผู้เข้าอบรม 23 คน
(รุ่นที่ 5 ในปี 2561)
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หลักสูตร

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

First Line Manager พนักงานระดับผู้จัดการ
Program
และผูช้ �ำนาญการ
ระดับ 8 ขึ้นไป

เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นหัวหน้างานที่ดี
เข้าใจและเกิดทัศนคติทถี่ กู ต้องต่อการบริหารงานและบริหารทรัพยากรมนุษย์
ในด้านต่าง ๆ อย่างถูกต้อง
สื่อสารกับผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา และประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาภาวะผู้น�ำ พนักงานระดับผู้จัดการ
ของผูบ้ ริหารระดับกลาง ระดับ 13 ขึ้นไป
เพื่อการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน (โดยสถาบัน
Manchester
Business School)

เพิ่มทักษะภาวะผู้น�ำให้กับผู้บริหารระดับกลางในการสร้างประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในหน่วยงานของตนเอง
สร้างเครือข่ายผู้น�ำและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในกลุ่มบริษัทอินทัช
เข้าถึงแนวคิดและกรอบความคิดระดับแนวหน้าของโลกที่จะน�ำมาใช้ใน
องค์กรไทยคม

แผนพัฒนาบุคลากร พนักงานทุกคนที่อยู่ในกลุ่ม
(Individual
Next Generation Leader
Development Plan ของบริษัทไทยคม
Workshop)

เพื่อวางแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคลให้สามารถยกระดับขีดความสามารถ
ของตนเองตามเป้าหมายที่วางไว้ได้
เพื่อเตรียมความพร้อมของพนักงานในการก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่เรียกว่า
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ในองค์กร

Charismatic
Presentation
Program

พนักงานทุกระดับ

หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมประสบความส�ำเร็จในการน�ำเสนองาน
ให้ได้งานและได้ใจคน

Adjacent Business พนักงานทุกระดับ
Ideation 2018

เพื่อสร้างมุมมองใหม่ ๆ ให้กับบุคลากรในการปรับตัวของภาคธุรกิจ เพื่อให้
สามารถแข่งขันได้ในยุคดิจิทัล
เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาขยายธุรกิจจากสิ่งที่บริษัทมีความช�ำนาญ
ไปยัง Business ใหม่ที่บริษัทไม่เคยเล่นมาก่อน (Adjacent)

ความผูกพันต่อองค์กร

บริษัทให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาการด�ำเนินงาน การรับฟัง
ความคิดเห็นจากพนักงานเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะท�ำให้บริษัท
ด�ำเนินงานส่วนนีไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษทั จัดให้มกี ารส�ำรวจ
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement
Survey) พร้อมทั้งยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับฟังความ
คิดเห็นจากพนักงานอย่างตรงไปตรงมา เพือ่ เพิม่ โอกาสทีจ่ ะน�ำมา
ก�ำหนดแผนงานปรับปรุง และยกระดับการบริหารงานบุคคลให้
ดียิ่งขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี โดยใช้บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและ
ได้รบั การยอมรับในระดับโลกเป็นผูเ้ ข้ามาส�ำรวจความผูกพันของ
พนักงานทีม่ ตี อ่ องค์กร นัน่ คือ บริษทั แกลลัพ จ�ำกัด โดยใช้วธิ กี าร
ส�ำรวจความผูกพัน ทีเ่ รียกว่า “Q12” ซึง่ เป็นค�ำถามในการส�ำรวจ
ความผูกพันที่มีประสิทธิภาพสามารถเชื่อมโยงไปสู่ความส�ำเร็จ
ขององค์กรได้จริง ส�ำหรับปี 2561 เนื่องจากบริษัทมีการปรับผัง
องค์กรในช่วงปลายปี จึงด�ำเนินการส�ำรวจความผูกพันของ
พนักงานประจ�ำปีในเดือนมกราคม 2562
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วั ฒ นธรรมองค์ ก รและการสร้ า งสถานที่
ท�ำงานให้น่าอยู่

ความส�ำเร็จขององค์กรเกิดจากพนักงานทีม่ คี วามสามารถ มีแนว
ความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ และคุณลักษณะที่ดีที่แสดงออกมา
ได้ในเรือ่ งของความทุม่ เทในการท�ำงานและความผูกพันต่อองค์กร
ไทยคมส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร โดยการขับเคลื่อนผ่าน
EPIC ซึ่งเป็นค่านิยมองค์กรที่ปลูกฝัง ให้กับพนักงานในการน�ำมา
ปรับใช้ในการท�ำงานและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นกลไกไปสู่
เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Excellence
in Technology

บริษัทส่งเสริมให้เกิดความเป็นเลิศในความรู้ด้านเทคโนโลยีผ่านการท�ำ Knowledge
Management ริเริ่มโดยส่วนงานบริหารระบบสารสนเทศ โดยมุ่งหวังให้พนักงาน
ค้นคว้าหาความรูใ้ หม่ ๆ ทีน
่ า่ สนใจ ด้านเทคโนโลยีมาแลกเปลีย
่ นและถ่ายทอดกับเพือ
่ น
พนักงาน เพื่อต่อยอดองค์ความรู้จนสามารถน�ำไปสร้างนวัตกรรมใหม่ได้

เป็นเลิศใน
เทคโนโลยี

Passion to
Challenge

ในแต่ละปี บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะช่วยกระตุ้นความคิดและ
เสริมทักษะ ความรู้ความสามารถ เพื่อเตรียมความพร้อมพนักงานที่จะรับมือกับ        
ทุกความท้าทายในโลกยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีรวดเร็ว รวมทั้ง
กลยุทธ์ธุรกิจที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนตามไปด้วย   

เต็มที่ทุก
ความท้าทาย

Initiative in
Innovation

บริษัทมีการจัดตั้งทีม New Business เพื่อส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมและการหา
แนวธุรกิจใหม่ ๆ รวมทั้งความร่วมมือกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีที่จะช่วยกันคิดค้น
นวัตกรรม  เพื่อสามารถน�ำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้กับบริษัทต่อไป  

มุ่งหมาย
นวัตกรรม

Commitment
to Contribute
น�ำความรู้
คู่คุณธรรม
สู่สังคมไทย

เพือ
่ เสริมสร้างพลังแห่งการให้และจิตส�ำนึกการรับผิดชอบต่อสังคม บริษท
ั สนับสนุน
ให้พนักงาน ทุกคนมีโอกาสเข้ามามีสว
่ นร่วมในการท�ำกิจกรรมในโครงการเพือ
่ สังคม
ที่บริษัทด�ำเนินการอยู่ในรูปแบบ “อาสาไทยคม” (Thaicom Volunteer) โดยใช้ทักษะ
ความรู้สามารถที่มีเพื่อแบ่งปันประสบการณ์มอบโอกาสด้านการศึกษาไปพร้อมกับ
การพัฒนาชุมชน อาทิ โครงการสอนติดตัง
้ จานรับสัญญาณดาวเทียม โดยอาสาสมัคร
ไทยคม ท�ำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับดาวเทียม และการติดตั้งจานรับ
สัญญาณดาวเทียม เป็นต้น
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ปี 2561

อาสาไทยคม

224 คน

คิดเป็นชั่วโมงอาสา

1152 ชั่วโมง

Thaicom We Share

ด้วยแนวคิดของการสร้างบรรยากาศของที่ท�ำงานให้เหมือนบ้านหลังที่สอง บริษัทยังจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมความผูกพันระหว่างพนักงาน
และสร้างสังคมแห่งการให้ เช่น กิจกรรมตามวันประเพณีส�ำคัญ กิจกรรมวันครบรอบวันก่อตั้งบริษัท กิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมชมรม
กว่าสิบชมรม ในปี 2561 ไทยคมด�ำเนินโครงการ “Thaicom We Share” เพื่อดึงกระบวนการมีส่วนร่วมของพนักงานผ่านกระบวนการคิด
และการลงมือท�ำ ให้พนักงานมีสว่ นในการรับผิดชอบในหน้าทีแ่ ตกต่างกันในการจัดกิจกรรมแต่ละครัง้ โดยลงพืน้ ทีจ่ ดั กิจกรรมอาสาในโรงเรียน
ต่าง ๆ เช่น การท�ำห้องสมุด ปลูกต้นไม้ ติดตั้งชุดจานดาวเทียม และเครื่องรับโทรทัศน์ การจัดเลี้ยงอาหารนักเรียน ซึ่งถือว่าเป็นการสร้าง
ความสามัคคีในกลุ่มพนักงาน สร้างความสนิทสนม ความรับผิดชอบในหน้าที่ ซึ่งบางครั้งไม่เคยท�ำงานประเภทนี้มาก่อน เรียนรู้การท�ำงาน
เป็นทีม จากเพื่อนร่วมงานที่มาจากฝ่ายต่าง ๆ โดยในปี 2561 บริษัทจัดกิจกรรม Thaicom We Share นี้ จ�ำนวน 10 ครั้ง มีอาสาไทยคม
เข้าร่วม 160 คน

ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย สุ ข ภาพและ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

ไทยคมตระหนั ก ดี ว ่ า การบริ ห ารจั ด การด้ า นความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานนั้นมีความส�ำคัญ
อย่างยิ่ง บริษัทจึงมีนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และ
พัฒนาอย่างชัดเจน เพื่อถ่ายทอดไปยังพนักงานทุกระดับ บริษัท
แต่งตัง้ เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการท�ำงาน ระดับวิชาชีพ ระดับ
หัวหน้างาน และระดับบริหาร เพือ่ ให้ครอบคลุมการดูแลพนักงาน
ด้านความปลอดภัยอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่การท�ำงาน นอกจากนี้
ยังมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน ทีป่ ระกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายบริหารและพนักงาน
เพื่อให้มั่นใจว่าการวางแผน ตลอดจนมาตรการในการป้องกัน
อันตรายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจะถูกตรวจสอบและควบคุมให้เป็น
ไปตามแผนงาน และอยู่ภายใต้กฎข้อบังคับตามกฎหมาย อีกทั้ง
ยั ง มี ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งเพื่ อ ควบคุ ม และป้ อ งกั น เช่ น
การตรวจวัดค่าการแผ่รังสีของคลื่นวิทยุให้อยู่ในระดับมาตรฐาน
สากล รวมทัง้ มีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ เครือ่ งมือ
เพื่อให้พร้อมใช้งานและเกิดความปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีการ
สื่อสารในหลากหลายช่องทาง มีการจัดการฝึกอบรมและการ
ซักซ้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น

พนักงานบาดเจ็บ
จากการท�ำงาน

0 ราย
ไม่มีพนักงาน
ที่เสียชีวิต
จากการท�ำงาน

นอกจากนี้ ภายใต้การด�ำเนินงานในโครงการ Thaicom Wellness Program ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างสุขภาวะในการท�ำงาน และ
ให้พนักงานมีสุขภาพกายและใจแข็งแรง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการออกก�ำลังกายอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดให้มีแผนด�ำเนิน
กิจกรรมของชมรมต่าง ๆ (Thaicom Club) ได้แก่ ชมรมจักรยาน ชมรมนักวิง่ ไทยคม ชมรมแบดมินตัน ชมรมฟุตบอล เป็นต้น เพือ่ ให้พนักงาน
ได้รวมกลุ่มท�ำกิจกรรมส่งเสริมการออกก�ำลังกาย ผ่านการคิดและออกแบบกิจกรรมตามความสนใจ โดยพนักงานเพื่อพนักงาน
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โครงการ Thaicom Young Fit
ไทยคมตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพพนักงาน ด้วยพนักงานคือก�ำลัง
ส�ำคัญในการขับเคลื่อน ปี 2561 TC Wellness Program จึงจัด
โครงการ “ไทยคม ยังฟิต” (Thaicom Young Fit ) โดยมุ่งเน้นการ
ให้ความรู้ครบด้าน ทั้งด้านอาหาร การออกก�ำลังกาย การส่งเสริม
สุขภาพจิตให้กบั พนักงานทุกกลุม่ และมุง่ เน้นทีพ่ นักงานทีเ่ ป็นกลุม่ เสีย่ ง
ให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น โดยเป็นการร่วมมือกับพันธมิตรคือโรงพยาบาล
พญาไท 2 ซึง่ เป็นหนึง่ ในโรงพยาบาลทีต่ รวจสุขภาพประจ�ำปีให้พนักงาน
เพื่อการบริหารโครงการร่วมกัน โดยวัตถุประสงค์ของโครงการคือ
พนักงานจะต้องมีสุขภาพที่ดีขึ้นหลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนและ
ค�ำแนะน�ำต่าง ๆ ในโปรแกรม
กลุ ่ ม เป้ า หมายกลุ่ม เป้าหมายของโครงการนั้น ทางโรงพยาบาล
ได้พิจารณาจากผลการตรวจสุขภาพประจ�ำปี 2560 ของพนักงาน
ซึ่ ง พบความผิ ด ปกติ ใ นระดั บ สู ง ถึ ง สู ง มากของไตรกลี เ ซอไรด์
(Triglyceride) และ LDL น�ำ้ ตาลในเลือด (FBS) และค่าตับ (Bun and
Creatine) จ�ำนวน 30 ท่าน โดยโรงพยาบาลจะท�ำการส่งอีเมลถึง
พนักงานคนดังกล่าว เพื่อตอบรับการเข้าร่วมและเป็นการเข้าร่วม
โครงการโดยความสมัครใจ บริษัทจะมีประกาศภายในเกี่ยวกับ
โครงการนี้ เพือ่ ให้พนักงานได้รับทราบทั่วถึงกัน โดยพนักงานที่ไม่ได้
ร่วมโครงการสามารถติดตามข่าวสาร ข้อมูลได้ทาง Facebook TC
Wellness, Line, Video Presentation และป้ายประกาศ นอกจากนี้
ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ M-Fit ส�ำหรับการเก็บข้อมูลสุขภาพ อาทิ
การเดิน การนอน อัตราการเต้นของหัวใจ การเผาผลาญพลังงาน และ
กิจกรรม 1-mile walk test พนักงานผู้เข้าร่วมโครงการต้องให้
Commitment ในการทีจ่ ะปรับปรุง แก้ไขปัญหาสุขภาพทีม่ จี ากข้อมูล
สุขภาพเดิมร่วมกับค�ำแนะน�ำจากแพทย์ สิ่งส�ำคัญในการเข้าร่วม
โครงการนี้ คือ พนักงานต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้างาน เพื่อให้
พนักงานผู้เข้าโครงการได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะเป็นการแสดงถึง
ความใส่ใจต่อสุขภาพของพนักงานจากหัวหน้างาน เพื่อจะได้ช่วยกัน
ขับเคลื่อนองค์กรต่อไปด้วย

การสื่อสารในองค์กร

การสื่อสารภายในองค์กรที่ดีนับเป็นกลไกส�ำคัญที่ท�ำให้บุคลากร
รับรูแ้ ละเข้าใจในสิง่ เดียวกัน ทัง้ ยังเป็นเครือ่ งมือในการสร้างความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร ช่วยให้เกิดการประสานงาน และ
ความร่วมมือของคนในองค์กรท�ำให้สามารถท�ำงานร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิผล และยังช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีด่ ใี ห้เกิดขึน้
ได้ดว้ ย บริษทั จึงพยายามพัฒนารูปแบบการสือ่ สารทีห่ ลากหลาย
และเหมาะสมกับพนักงานทุกระดับภายในองค์กร ซึง่ นอกจากการ
สือ่ สารในรูปแบบเป็นทางการอย่างการประชุมพนักงานประจ�ำปี
การประกาศในบอร์ดกิจกรรม การออกประกาศทางอีเมล แล้ว
บริษัทยังพยายามจัดรูปแบบการสื่อสารอื่น ๆ เพิ่มเติมอีก เช่น
เสียงตามสาย การแจ้งข่าวสารและเกร็ดความรูภ้ ายในองค์กร
โดยท�ำในรูปแบบโฆษณาสั้นทางวิทยุ เพื่อดึงดูดความสนใจ
ของพนั ก งาน และแจ้ ง ข่ า วสารได้ ใ นทุ ก พื้ น ที่ ข องบริ ษั ท
ได้พร้อมกัน
ไปรษณี ย ์ ใ จไทยคม กิจกรรมเขียนความประทับใจและ
เรือ่ งราวดี ๆ ถึงเพือ่ นพนักงานใส่โปสต์การ์ด แล้วหย่อนลงใน
ตูไ้ ปรษณียท์ ถี่ กู น�ำมาตัง้ ไว้กลางส�ำนักงานทัง้ 3 แห่ง เพือ่ สร้าง
บรรยากาศในการท�ำงานอย่างเป็นกัลยาณมิตร และเป็นก�ำลังใจ
ให้กับพนักงานในองค์กร

กิจกรรมในโครงการ มีทั้งหมด 4 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1		เข้า Camp เพือ่ เรียนรูว้ ธิ กี ารปรับเปลีย่ นวิถชี วี ติ 3 วัน 2 คืน
ครั้งที่ 2 ติดตามผลครัง้ ที่ 1 และแชร์ประสบการณ์ปญ
ั หาสุขภาพ และ
กิจกรรมเลือกซื้ออาหารตามหลักโภชนาการ
ครั้งที่ 3		ติดตามผลครัง้ ที่ 2 และแชร์ประสบการณ์ปญ
ั หาสุขภาพ และ
พบกับแพทย์เฉพาะทาง
ครั้งที่ 4 ปิดโครงการเดือนมกราคม 2562 ซึ่งจะมีการสรุปผลของ
สุ ข ภาพของพนั ก งาน และการประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น
โครงการต่อไป
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การกระตุน้ การสือ่ สารกับพนักงาน โดยใช้วธิ สี ะสมคะแนน
(Point) ผ่านระบบ TC We Link ซึ่งพนักงานเป็นผู้พัฒนา
โปรแกรมขึน้ มาจากแนวคิดริเริม่ ของกลุม่ ผูเ้ ข้าเรียนโครงการ
Constructionism สูก่ ารพัฒนาแอปพลิเคชัน “TC We Link
Application” เพื่อการใช้งานบนมือถือที่จะเป็นช่องทางให้
พนักงานเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ บนระบบอินทราเน็ตของไทยคม
ได้งา่ ยและรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังช่วยกระตุน้ การรับรูข้ า่ วสาร
จากประกาศต่าง ๆ ที่ผ่านทางอีเมลของบริษัท รวมทั้งการมี
ส่วนร่วมของพนักงานในกิจกรรมต่าง ๆ เรียกชือ่ ว่า “TC Me

Point” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประโยชน์จาก “TC We Link
Application” ในการเก็บสะสมคะแนนเมื่อพนักงานเข้ามา
มีส่วนร่วมตามเงื่อนไข และสามารถแลกของรางวัลที่ตรงกับ
ความต้องการของตนเอง เป็นการกระตุ้นให้พนักงานท�ำงาน
ด้วยความสนุกสนาน ท้าทายและมีแรงจูงใจในการรับข้อมูล
ข่าวสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ามามีส่วนร่วมกับสิ่งที่
องค์กรต้องการจะขับเคลือ่ น และยังช่วยสร้างบรรยากาศของ
องค์กรที่มีชีวิตชีวา (Living Organization) ส่งผลต่อการ
พัฒนาศักยภาพของคนในองค์กรด้วยความยั่งยืน

TC We Link Application บนมือถือ
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มิติการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

การด�ำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทในฐานะสมาชิกของสังคมจึงจ�ำเป็นต้องแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและต้องใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม และสิ่งที่บริษัทสามารถ
แสดงออกถึงความตั้งใจได้อย่างชัดเจน คือ การจัดให้มีการบริหารจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ความส�ำคัญในการ
บริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากการด�ำเนินธุรกิจ จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนกระบวนการด�ำเนิน
การต่าง ๆ ของบริษัทนั้น จ�ำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นจ�ำนวนมาก บริษัทได้ประกาศใช้ “นโยบายอนุรักษ์พลังงาน” มานานกว่าสิบปี โดยมี
การปรับปรุงเพื่อให้ทันยุคสมัยมาโดยตลอด นอกจากนี้ เพื่อเป็นการแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ในปี 2561 บริษัทจึงได้ประกาศใช้ “นโยบายสิ่งแวดล้อม” ขึ้นมาอีกหนึ่งฉบับ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติตามกฎหมาย
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมไปถึงการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งพนักงาน ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย
โดยเฉพาะเรื่องของแนวทางการป้องกันและลดการปล่อย “ก๊าซเรือนกระจก” อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดล้อม ได้ที่ www.thaicom.net/sustainability

ในปี 2561 บริษัทยังคงด�ำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ SD Green Project ผ่านแคมเปญ Thaicom Loves Earth ที่มีการด�ำเนิน
ควบคู่ไปกับแคมเปญ iSAVE, My Thaicom My Life อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนักและการเข้ามามีส่วนร่วมของพนักงาน โดยมีการ
ขยายขอบเขตจากการอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำและการใช้น�้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด กิจกรรม 3R - Reduce Reuse Recycle
ในองค์กร การรักษาสภาพแวดล้อมและแหล่งน�ำ้ บริเวณชุมชนรอบสถานี ไปสูก่ ารประเมินและลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือ
ก๊าชเรือนกระจก อันเนื่องมาจากการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
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การใชพลังงานไฟฟาป 2561

สถานีดาวเทียมไทยคม จ.นนทบุรี
1,666,000 kWh หรือ 5,997,600 MJ)
(ป 2560 1,791,000 kWh หรือ 6,447,600 MJ)

สถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม จ.ปทุมธานี
4,967,100 kWh หรือ 17,881,560 MJ)
(ป 2560 4,864,003 kWh 17,510,410 MJ)

ปริมาณกำลังการผลิตไฟฟา
ของแผงโซลา ป 2561

73,500 kWh

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สถานีดาวเทียมไทยคม นนทบุรี

1,346

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

สถานี บ ริ ก ารภาคพื้ น ดิ น ไทยคม
ปทุมธานี

2,894

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

Carbon Offset
จ�ำนวน  10%
ปี 2561

เฉพาะที่สถานีดาวเทียมไทยคม นนทบุรี
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ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
(Tons CO2 Emissions)  

การจัดการทรัพยากรและบรรเทาผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนตลาดคาร์บอนภายในประเทศ ตรงตามความมุ่งมั่นที่
บริษัทต้องการมีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อน

สนับสนุน “การลดภาวะโลกร้อน”

ส่งเสริมส�ำนักงานสีเขียว

ในปี 2561 เพือ่ ย�ำ้ เจตนารมณ์เรือ่ งการมีสว่ นร่วมรักษาสิง่ แวดล้อม
บริษัทสมัครเข้าร่วมเป็นองค์กรน�ำร่องใน “โครงการขยายผล
กิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพือ่ สนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ
ภายในประเทศ ปีที่ 5” ด�ำเนินโครงการโดยคณะสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึง่ ได้รบั ทุนสนับสนุนโครงการฯ จาก
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.)
เพือ่ ร่วมเป็นส่วนหนึง่ ขององค์กรธุรกิจลดโลกร้อนเพือ่ การเติบโต
อย่างยั่งยืน โดยผู้บริหารโครงการฯ ได้จัดอบรมความรู้เชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรฐานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับบริษัท
รวมทัง้ ให้คำ� ปรึกษาทางเทคนิคเกีย่ วกับวิธกี ารวิเคราะห์คาร์บอน
ฟุตพริน้ ท์ โดยมีการแนะน�ำวิธกี ารเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล
และการจัดท�ำรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของบริษัท รวมทั้งช่วย
ประสานงานหน่วยงานทีจ่ ะด�ำเนินการทวนสอบรายงานคาร์บอน
ฟุ ต พริ้ น ท์ ซึ่ ง เป็ น ที ม เจ้ า หน้ า ที่ จ ากสภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยทวนสอบ (Verification
Body: VB) กับ อบก. เพื่อรับรองรายงานผลการค�ำนวณปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการด�ำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของ
บริษทั จากสองสถานี คือ สถานีดาวเทียมไทยคม จ.นนทบุรี และ
สถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม จ.ปทุมธานี พบว่า บริษัทมีการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก คิดเป็นจ�ำนวน 1,346 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า และจ�ำนวน 2,894 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ตามล�ำดับ ทั้งนี้ บริษัทได้ขึ้นทะเบียนกับ อบก. เพื่อร่วมต่อสู้กับ
สภาวะโลกร้อน และสนับสนุนโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ซึ่งบริษัทขอชดเชยคาร์บอนในปีนี้เป็นจ�ำนวน 10% หรือ 135
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยซื้อจากโรงงานมิตรผล
ไบโอ-เพาเวอร์ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ที่ผลิตไฟฟ้าชีวมวลและ
ไอน�้ำจากชานอ้อยและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เป็นการช่วย

บริษัทยังคงส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2561 หลังจากที่มีการรณรงค์ เรื่องการงดผลิตขวดน�้ำ
พลาสติกใช้ในส�ำนักงาน และการส่งเสริมให้พนักงานได้พจิ ารณา
แยกขยะก่อนทิ้งลงถังและทิ้งอย่างถูกวิธี โดยจัดแบ่งถังขยะเป็น
3 ประเภท ได้แก่ ขยะรีไซเคิลได้ ขยะรีไซเคิลไม่ได้ ขยะอินทรีย์
โดยจัดวางไว้ในห้อง pantry และตามจุดส�ำคัญในบริษทั นอกจากนี้
มีการปรับปรุงโรงเรือนพัก และคัดแยกขยะที่ถูกสุขลักษณะ
ด้านนอกอาคาร ในปี 2561 บริษัทได้ท�ำ “ตู้รับขยะพิษ” โดยน�ำ
ตู้เก็บเอกสารที่ไม่ใช้งานแล้วมาดัดแปลงเป็นตู้รับขยะพิษ โดย
สนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานสามารถน� ำ ขยะพิ ษ จากบ้ า นมาทิ้ ง ที่ ตู ้
ดังกล่าวนี้ได้ เพื่อช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยจะมีรถของ
เทศบาลมารับขยะพิษจากบริษัทเป็นประจ�ำ นอกจากนี้ บริษัท
ได้จดั กิจกรรม Big Cleaning Day ทุกปี เพือ่ สะสางสิง่ ของทีค่ วรทิง้
หรือควรจะน�ำกลับมาใช้ใหม่ โดยรณรงค์ให้มกี ารแยกขยะในช่วง
ท�ำกิจกรรมอย่างชัดเจน ซึ่งได้รับความร่วมมือและความเข้าใจ
จากพนักงานเป็นอย่างดี สืบเนื่องจากการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง
ในเรื่องของการแยกขยะให้ถูกต้องนั่นเอง
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การอนุรก
ั ษ์พลังงานและการจัดหาพลังงานทดแทน

ในปี 2561 บริษัทจัดสรรงบประมาณในการขยายผลการจัดหา
พลั ง งานทดแทน เพื่ อ ใช้ ใ นสถานี บ ริ ก ารภาคพื้ น ดิ น ไทยคม
จังหวัดปทุมธานี และใช้ในส่วนของส�ำนักงานเป็นหลัก ซึ่งมีการ
ติดตัง้ แผงผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ (On Grid Solar Cell) เพิม่ เติม
จากเดิ ม ที่ มี ใ ช้ อ ยู ่ ใ นขนาด 28KW-p ซึ่ ง ผลิ ต ไฟฟ้ า ได้ เ ฉลี่ ย
37,502 kWh/ปี โดยติดตั้งเพิ่มเป็น 48 kW-p ในช่วงปลายเดือน
ธันวาคม 2561 คาดว่าจะสามารถผลิตพลังงานทดแทนได้เป็น
จ�ำนวนถึง 73,500 kWh/ปี นอกจากเป็นการจัดหาพลังงาน
ทดแทนเพื่อลดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเป็นการจัดสรรพลังงานสะอาด
ทีล่ ดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อันเป็นสาเหตุของสภาวะ
เรือนกระจก และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
โลกอีกด้วย ตามแผนการใช้พลังงานทดแทนของบริษัทดังกล่าว
บริษทั ตัง้ เป้าไว้ใน 5 ปี จะสามารถติดตัง้ แผงผลิตพลังงานแสงอาทิตย์
ครบจ�ำนวน 100 กิโลวัตต์สูงสุด และจะท�ำให้สามารถผลิต
พลังงานทดแทนได้เป็นจ�ำนวนถึง 180,000 kWh/ปี

บริษทั ให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการเพือ่ รับผิดชอบผลกระทบ
จากการด�ำเนินธุรกิจที่อาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เพือ่ ป้องกันและลดผลกระทบเหล่านัน้ ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทั้งภายในและนอกองค์กร โดยมีการออกนโยบายการจัดการ
พลังงาน เพือ่ ก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานมาตัง้ แต่ปี 2552 และ
ตัง้ เป้าหมาย คือ การลดปริมาณการใช้พลังงานอย่างต่อเนือ่ ง และ
เพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้แคมเปญ iSAVE
ที่ผ่านมา บริษัทได้ผลักดันมาตรการและกิจกรรมต่าง ๆ ผ่าน
คณะท�ำงานด้านการจัดการพลังงานได้ด�ำเนินกิจกรรม เช่น
มาตรการควบคุม Peak Demand การเปลีย่ นหลอดไฟเป็น LED
การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเป็น Inverter การปรับปรุงอาคาร
ส�ำนักงาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานสามารถลด
การใช้พลังงานลง ทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ
ด้านการลดค่าใช้จา่ ย อย่างไรก็ตาม บริษทั ยังไม่หยุดทีจ่ ะด�ำเนินงาน
อย่างต่อเนือ่ ง และเล็งเห็นความส�ำคัญกับการลงทุนด้านสิง่ แวดล้อม
โดยเฉพาะด้านพลังงาน

โครงการ

มาตรการ

เงินลงทุน
(บาท)

เป้าหมาย
(ปริมาณที่ลดได้)
กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี

บาท/ปี

ผลการด�ำเนินงาน
(ปริมาณที่ลดได้)
กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี

บาท/ปี

iSAVE: เพื่อการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน
สถานีดาวเทียมไทยคม จ.นนทบุรี
1

ควบคุมค่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดในแต่ละเดือน

2

บ�ำรุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศแบบแยกส่วน (17 เครือ่ ง)

12,800.00

4,799.83

17,663.37

5,670.35

20,866.89

3

ปรัปรุงประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์เครือ่ งปรับอากาศ

74,300.00

5,015.10

18,455.56

7,022.60

25,843.20

4

ปรับปรุงระบบแสงสว่างบริเวณห้อง Executive &
บริเวณโถงกลางชั้น 2

12,220.00

1,257.39

4,627.20

1,311.07

4,824.76

รวม

-

-

23,551.20

-

44,747.28

99,320.00 11,072.32 64,297.33 14,004.02 96,282.13

สถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม จ.ปทุมธานี
1

เปลีย่ นเครือ่ งปรับอากาศใหม่เป็นชนิดประสิทธิภาพสูง
จ�ำนวน 22 เครื่อง (Meeting renovate)

2

เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าจากฟลูออเรสเซนต์เป็น LED
รวม
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760,950.00
10,000.00

30,268.66 104,124.18
2,943.36

10,213.46

30,393.92 107,290.52
2,217.60

7,628.54

770,950.00 33,212.02 114,337.64 32,611.52 114,919.06

ส� ำ หรั บ การรณรงค์ ป ระหยั ด พลั ง งานไฟฟ้ า ในส� ำ นั ก งานในปี 2561 บริ ษั ท ใช้ ก ลยุ ท ธ์ ใ นการ
ปลูกจิตส�ำนึกของพนักงานด้วยการติดตั้ง “สวิทช์ปิด/เปิดไฟ” ในห้องสุขาย่อยทุกห้อง เพื่อให้
พนักงานเกิดความเคยชินในการปิด/เปิดไฟเมื่อใช้ห้องสุขาเรียบร้อยแล้ว และใช้การรณรงค์
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน และการช่วยกันลดโลกร้อน
โดยใช้คลิปเสียงของเพื่อนพนักงานเป็นสื่อ เปิดเสียงตามสาย เปิดภายในอาคารส�ำนักงานใน
ช่วงพักเที่ยงและก่อนเลิกงาน เพื่อเล่าเรื่องราวอันเป็นประโยชน์ที่จะสร้างความตระหนักด้าน
สิง
่ แวดล้อมเป็นส�ำคัญ ด้วยกลยุทธ์ดง
ั กล่าวนี้ นอกจากสามารถสือ
่ สารกับพนักงานได้โดยตรงแล้ว
ยังเป็นการรณรงค์กับบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุรกิจภายในบริษัทอีกทางหนึ่งด้วย เพื่อ
จะได้ช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับโลกของเรา

การอนุรก
ั ษ์และการจัดการนำ�้

แม้ว่าบริษัทจะไม่ได้ใช้ทรัพยากรน�้ำในการด�ำเนินธุรกิจหลักโดยตรง
แต่บริษทั ก็ตระหนักดีวา่ ทรัพยากรน�ำ้ เป็นสิง่ ส�ำคัญและมีความจ�ำเป็น
ต่อทุกชีวติ การใช้นำ�้ แม้เพียงเพือ่ อุปโภคบริโภคในอาคารหรือบริเวณ
ส�ำนักงาน จึงถูกน�ำมาพิจารณาและส่งเสริมให้เกิดเป็นโครงการทีเ่ ป็น
รูปธรรมมากกว่าการรณรงค์หรือขอความร่วมมือ บริษทั พยายามริเริม่
และหาแนวทางในการบริหารจัดการน�้ำทั้งภายในและนอกองค์กร
โดยขยายขอบเขตให้ครอบคลุมถึงการดูแลและอนุรักษ์แหล่งน�้ำ
ตามธรรมชาติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรน�้ำได้
อย่างสูงสุด
การบ�ำบัดน�้ำทิ้งและบ�ำบัดแหล่งน�้ำ

บริษัทให้ความส�ำคัญอย่างมากกับการบ�ำบัดน�้ำทิ้งจากอาคารก่อน
ปล่อยลงสูร่ ะบบการระบายน�ำ้ สาธารณะ จึงด�ำเนินการให้มกี ารตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน�้ำทิ้ง ตั้งแต่เริ่มแคมเปญ Thaicom Loves Earth
เมื่อปี 2560 ซึ่งบริษัทขอความอนุเคราะห์จากฝ่ายจัดการคุณภาพน�้ำ
ส�ำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี ให้ช่วยด�ำเนินการตรวจสอบ
คุณภาพน�ำ้ ทิง้ ของสถานีดาวเทียมไทยคม จ.นนทบุรี และสถานีบริการ
ภาคพื้นดินไทยคม จ.ปทุมธานี

จากการตรวจวัดคุณภาพน�ำ้ ทิง้ ปี 2561 พบว่า สถานีดาวเทียมไทยคม
จ.นนทบุรี ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยอาคารประมาณ 4,000 ตารางเมตร
มีค่าความเป็นกรด ด่าง ค่าของแข็งแขวนลอย และค่าบีโอดี อยู่ใน
ช่วงมาตรฐานที่ก�ำหนด แสดงให้เห็นว่าค่ามาตรฐานน�้ำทิ้งจากบริษัท
เป็นไปตามมาตรฐานน�้ำทิ้งตามที่กฎหมายก�ำหนด ส่วนหนึ่งเป็นผล
จากการทีบ่ ริษทั ติดตัง้ “กังหันบ�ำบัดน�ำ้ ทิง้ * เพิม่ อีก 1 จุด โดยมีขนาด
ความจุ 10,365 ลูกบาศก์เมตร ในบริเวณบ่อบ�ำบัดน�ำ้ ด้านทิศตะวันออก
ซึ่งช่วยส่งเสริมคุณภาพการบ�ำบัดน�้ำทิ้งจากบ่อบ�ำบัดน�้ำด้านทิศ
ตะวัน ตก เป็น การเพิ่มประสิท ธิภ าพของระบบการจัดการ และ
บ�ำบัดน�้ำเสียโดยรวมให้ดียิ่งขึ้น ส�ำหรับสถานีบริการภาคพื้นไทยคม
จ.ปทุมธานี ซึง่ มีพนื้ ทีใ่ ช้สอยอาคาร น้อยกว่า 5000 ตารางเมตร พบว่า
มีคา่ ความเป็นกรด ด่าง และค่าของแข็งแขวนลอย อยูใ่ นช่วงมาตรฐาน
ที่ก�ำหนด อย่างไรก็ตาม ค่าบีโอดีมีค่าเกินมาตรฐานเล็กน้อย เพราะมี
ปริมาณสารอินทรีย์อยู่มากจ�ำเป็นต้องมีการเติมอากาศเพิ่ม เพื่อให้
จุลินทรีย์สามารถย่อยสารสลายอินทรีย์ได้ดียิ่งขึ้น โดยในปี 2562
ไทยคมมีแผนจะติดตัง้ กังหันน�ำ้ ทิง้ เพิม่ เติมจากทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั เพือ่
ช่วยจัดการกับปัญหาดังกล่าว
นอกจากนี้ในปี 2561 ที่ผ่านมา สถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม
จ.ปทุมธานี ได้ยกเลิกการใช้นำ�้ ดิบจากแหล่งน�ำ้ บาดาลใต้ดนิ โดยมีการ
ติดตั้งท่อน�้ำประปาเพื่อใช้ภายในอาคาร เป็นการช่วยอนุรักษ์แหล่ง
น�ำ้ ดิบใต้ดนิ ตามธรรมชาติ และยังช่วยป้องกันผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้
ในอนาคต เช่น ภาวะดินทรุดตัว ถึงแม้ว่าบริษัทจะต้องมีภาระของ
ค่าน�้ำประปาที่เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวก็ตาม ส�ำหรับการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน�ำ้ ทิง้ นัน้ บริษทั ก�ำลังขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภาครัฐ
ในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่เดียวกัน เพื่อให้ช่วยด�ำเนินการ
ตรวจวัดคุณภาพน�้ำทิ้งที่สถานีแห่งนี้ (จากเดิมที่ขอความอนุเคราะห์
จากหน่วยงานบ�ำบัดน�ำ้ เสียของจังหวัดนนทบุรใี ห้ชว่ ยตรวจวัดค่าน�ำ้ ทิง้ )
เพื่อจะน�ำมาใช้ในการตรวจสอบความสามารถของระบบบ�ำบัดน�้ำทิ้ง
ได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพราะไม่ต้องเดินทางไกลหลังจากเก็บ
ตัวอย่างน�้ำ เพื่อการปรับปรุงพัฒนาระบบในอนาคต และสามารถ
น�ำไปตั้งเป็นตัวชี้วัดในการบริหารจัดการน�้ำทิ้งต่อไป
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ส�ำหรับกิจกรรม “คลองสวยน�้ำใสกับไทยคม” ที่บริษัทด�ำเนินการกับ
ชุมชนคลองบางซือ่ น้อย จ.นนทบุรี ภายใต้แคมเปญ Thaicom Loves
Earth ทีม่ งุ่ หวังการช่วยฟืน้ ฟูสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและระบบ
นิเวศ ซึง่ คลองบางซือ่ น้อยช่วยรองรับน�ำ้ จากเขตเทศบาลเมืองนนทบุรี
ที่ผ่านมาบริษัทได้เข้าไปช่วยสนับสนุนการก�ำจัดผักตบชวา วัชพืช
และขยะร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น บริเวณสองฝั่งคลองบริเวณชุมชน
เป็นระยะทางกว่าหนึง่ กิโลเมตร พร้อมทัง้ จัดกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะ
ควบคู่กันไป โดยมอบถังขยะขนาดใหญ่ จ�ำนวน 10 ใบให้กับชุมชน
แห่งนี้ ปี 2561 บริษัทได้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเทศบาล
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยผลักดันให้เกิดการรักษาสภาพคลองของชุมชน
อย่างจริงจังและต่อเนือ่ ง เช่น การหาวิธกี ารบ�ำบัดน�ำ้ ในคลอง แต่กย็ งั
ไม่สามารถหาข้อสรุปในเรือ่ งดังกล่าวได้ในขณะนี้ เนือ่ งจากความคับแคบ
ของพื้นที่ชุมชน ที่เป็นแนวยาวขนานไปกับล�ำคลอง และจากการ
วิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพของน�ำ้ พบว่าต�ำ่ กว่าค่ามาตรฐานอยูม่ าก
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงหาแนวทางที่เป็นไปได้ร่วมกับหน่วยงาน
เทศบาลทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป เพือ่ การมีสว่ นช่วยดูแลสิง่ แวดล้อมทีด่ ขี อง
ชุมชนแห่งนี้และให้เกิดความยั่งยืนต่อไปด้วย
ปลายปี 2561 ไทยคมยังได้ให้ความร่วมมือกับจังหวัดนนทบุรี ในการ
ส่ ง ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บระบบบ�ำบัด น�้ำเสียของสถานีด าวเทีย มไทยคม
เพราะปั จ จุ บั น ปั ญ หาน�้ ำ เน่ า เสี ย เป็ น ปั ญ หาที่ ส� ำ คั ญ ของจั ง หวั ด
อย่างไรก็ตาม ไทยคมได้มีความตระหนักในเรื่องนี้อยู่แล้ว จะเห็นได้
ว่าบริษัทมีการปรับปรุงระบบการบ�ำบัดน�้ำเสียในแต่ละปี จึงมีทั้ง
ถังดักไขมัน ถังบ�ำบัดน�ำ้ เสีย และบ่อเกรอะบ่อซึม และมีการหมุนเวียน
น�ำน�ำ้ กลับมาใช้ใหม่ เช่น รดน�ำ้ ต้นไม้ ก่อนปล่อยน�ำ้ ทิง้ ลงสูท่ อ่ ระบายน�ำ้
สาธารณะของเทศบาล
นวัตกรรมและการใช้น�้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

จากการที่ บ ริ ษั ท ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด กระบวนการจั ด การน�้ ำ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ตัง้ แต่การออกแบบการเลือกใช้วสั ดุอปุ กรณ์ตา่ ง ๆ ทีช่ ว่ ย
ประหยัดน�้ำ ไม่เพียงเท่านั้นหากแต่ยังส่งเสริมให้เกิดจิตส�ำนึก และ
นวัตกรรมจากพนักงานในองค์กรด้วย บริษัทมีการติดตั้งระบบปั๊มน�้ำ
ส�ำหรับรดน�้ำต้นไม้และสนามหญ้าที่สถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม
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จ.ปทุมธานี โดยการน�ำน�้ำทิ้งกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ทั้งหมด ท�ำให้
บริษทั ลดการใช้นำ�้ ดิบเพือ่ รดน�ำ้ ต้นไม้ได้เฉลีย่ 301.40 ลูกบาศก์เมตร /
เดือน หรือกว่าร้อยละ 38 ของปริมาณการใช้น�้ำทั้งหมดของสถานี
นอกจากนี้ โถสุขภัณฑ์ชายที่ได้สร้างสรรค์และออกแบบปรับปรุงโดย
พนักงานของบริษัท โดยติดตั้งอ่างล้างมือไว้ด้านบนของโถสุขภัณฑ์
ที่ช่วยประหยัดการใช้น�้ำได้และเป็นการใช้น�้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ความหลากหลายทางชีวภาพ
การตรวจวัดค่าความถีจ
่ ากเครือ
่ งส่งสัญญาณ
(Radio Frequency Interference)

เป็นการด�ำเนินงานที่บริษัทให้ความส�ำคัญและปฏิบัติเป็นประจ�ำ
สม�่ำเสมอทุกปี และจัดอยู่ในมาตรการที่ตอบรับกับการบริหารความ
เสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ที่บริษัทประเมินเรื่องการแผ่รังสีและคลื่น
ความถี่สูงที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ บริษัทจึง
ด� ำ เนิ น การตรวจวั ด ระดั บ ความเข้ ม ข้ น ของความถี่ และ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเครื่องส่งสัญญาณภายในบริเวณสถานี
ดาวเทียมไทยคม อันจะช่วยให้บริษัทสามารถประเมิน ควบคุม
และป้องกันผลกระทบทีอ่ าจเกิดทัง้ ภายในบริเวณสถานีดาวเทียม
และบริเวณชุมชนโดยรอบได้เป็นอย่างดี โดยที่ผ่านมา บริษัทจัด
ให้มกี ารตรวจวัดโดยศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ภายใต้สำ� นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ
PTEC ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการยอมรับและความ
เชื่อถืออย่างมาก และอ้างอิงตามมาตรฐานการทดสอบสากลที่
ก�ำหนดขึน้ โดยองค์กรอนามัยโลก (WHO) ส�ำหรับการตรวจวัดค่า
ความถี่ เช่น ค่าความถี่ C-band, Ku-band และย่านความถี่
โทรศัพท์มอื ถือ ในปี 2561 พบว่า สถานีดาวเทียมไทยคม จ.นนทบุรี
และสถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม จ.ปทุมธานี และบริเวณโดย
รอบของทัง้ สองสถานีฯ ยังคงมีระดับสัญญาณคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า
อยู่ในระดับที่ “ปลอดภัย” ต่อพนักงานและชุมชนโดยรอบ โดยมี
ค่าสัดส่วนต่อขีดจ�ำกัดน้อยกว่าช่วงความถี่ Wifi และเตาไมโครเวฟ
เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมปี 2562

การให้บริการการสื่อสารผ่านดาวเทียมและบริการด้านดิจิทัล
แพลตฟอร์มทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม การลดและบรรเทาผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ จากการด�ำเนินธุรกิจ โดยการก�ำหนดและ
ด�ำเนินการตามมาตรการลดมลภาวะอย่างต่อเนื่อง การรณรงค์
“ส�ำนักงานสีเขียว” ตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

คำ�อธิบายและวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ
1. ภาพรวม

2. ภาพรวมธุรกิจ

เหตุการณ์ส�ำคัญในปี 2561

ธุ ร กิ จ การให้ บ ริ ก ารดาวเที ย มและบริ ก ารที่
เกี่ยวเนื่อง

การด้อยค่าของสินทรัพย์ในโครงการดาวเทียม
ในปี 2561 บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัท หรือ ไทยคม)
บันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์ดาวเทียม มูลค่าสุทธิรวม 2,253
ล้านบาท การบันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์ดาวเทียมในครั้งนี้มี
สาเหตุ จ ากภาวะอุ ต สาหกรรมดาวเที ย มที่ ช ะลอตั ว ลงเนื่ อ งจาก
พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งการแข่งขันที่รุนแรงใน
อุตสาหกรรม ส่งผลให้ราคาขายลดลง
การด้อยค่าของสินทรัพย์ถือเป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสด ดังนั้นจึงไม่ได้
มีผลกระทบต่อการบริหารเงินสดของบริษัท ซึ่งการรับรู้การด้อยค่า
ของสินทรัพย์ดงั กล่าวจะส่งผลให้คา่ เสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายของ
บริษัทลดลงประมาณปีละ 116 ล้านบาท
ภาพรวมผลประกอบการของบริษัท
ในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวมทั้งสิ้น
6,008 ล้านบาท ลดลง 10.2% จาก 6,689 ล้านบาทในปี 2560 โดย
มี ส าเหตุ ห ลั ก จากราคาขายต่ อ หน่ ว ยที่ ล ดลงตามแนวโน้ ม ภาวะ
อุตสาหกรรมที่ชะลอตัว รวมถึงการยุติการใช้งานของลูกค้ารายใหญ่
ในช่วงปี 2560
บริษัทรายงานผลก�ำไรสุทธิรวมการบันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์
ส�ำหรับปี 2561 ที่ 230 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึน้ จากปี 2560 ทีร่ ายงาน
ผลขาดทุนสุทธิที่ (2,650) ล้านบาท โดยเป็นผลมาจากการขายหุ้น
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ำกัด (มหาชน) (ซีเอสแอล) การลดลงของ
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายหลังการบันทึกการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ดาวเทียมในปี 2560 และการลดลงของค่าใช้จา่ ยในการขาย
และบริหาร ทัง้ นีบ้ ริษทั มีกำ� ไรจากการด�ำเนินงานปกติสำ� หรับปี 2561
อยูท่ รี่ ะดับ 140 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญจาก 20 ล้านบาท
ในปี 2560

บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน) รับรางวัล ASEAN Corporate
Governance Awards ระดับ TOP 50 ASEAN PLCs ต่อเนื่องเป็น
ครั้งที่ 2 โดย ASEAN CG Scorecard เป็นหลักเกณฑ์กลางในการ
ประเมินและจัดอันดับการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน
เพื่ อ มุ ่ ง ยกระดั บ มาตรฐานด้ า นการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท
จดทะเบียนในกลุม่ ประเทศอาเซียน อีกทัง้ ไทยคมยังได้รบั การยอมรับ
จากองค์กรชั้นน�ำในประเทศ ในฐานะบริษัทที่มีการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถคงมาตรฐานบริษัทจดทะเบียนที่มีการ
ก�ำกับดูแลกิจการอยูใ่ นเกณฑ์ CG “ดีเลิศ” ระดับห้าดาว ต่อเนือ่ งเป็น
ปีที่ 6
นอกจากนี้บริษัทยังได้รับการจัดอันดับ “หุ้นยั่งยืน” (THSI) ส�ำหรับปี
2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และได้รับการรับรองในฐานะแนวร่วม
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องเป็นวาระที่ 2
ติดต่อกันอีกด้วย
ธุรกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อ
หลังจากการขายหุ้นสามัญของ ซีเอสแอล ให้แก่ เอดับเบิ้ลยูเอ็น ได้
เสร็จสมบูรณ์ในเดือน มกราคม 2561 บริษัทจึงยุติการรับรู้ส่วนแบ่ง
ผลก�ำไรจาก ซีเอสแอล โดยรายได้จากธุรกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ต
และสื่อส่วนใหญ่มาจากการขายกล่องรับสัญญาณดาวเทียม และ
บริการอื่นๆเป็นหลัก ซึ่งด�ำเนินการโดยบริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี
เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด (ซีดีเอ็น) และบริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ�ำกัด (ดีทีวี)
ธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ
ณ สิ้นปี 2561 บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ มหาชน (แอลทีซี)
มีจ�ำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ไม่รวม fixed wireless) ใน
ระบบรวมทั้งสิ้น 1,488,196 ราย และยังคงมีส่วนแบ่งในตลาด
โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็น 56.1% ของตลาดรวม
ในเดือน มกราคม 2562 แอลทีซีได้เข้าท�ำสัญญาซื้อขายหุ้นจ�ำนวน
500,000 หุ้น หรือคิดเป็น 100% ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท วิมเปิล
คอม จ�ำกัด ซึง่ เป็นหนึง่ ในผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีใ่ นประเทศลาว
ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า “BEELINE” จากรัฐบาลลาว โดยการเข้าซือ้
กิจการในครัง้ นีเ้ ป็นการช่วยเพิ่มโครงข่ายโทรคมนาคมของแอลทีซีให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดย
เฉพาะในกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น
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3. ผลการด�ำเนินงาน
ข้อมูลการเงินที่ส�ำคัญ
หน่วย: ล้านบาท

จ�ำนวน
2561

เปลี่ยนแปลง
YoY (%)

2560

รายได้จากการขายและการให้บริการ

6,008

6,689

-10.2%

ต้นทุนขายและการให้บริการ

4,219

5,291

-20.3%

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์*

2,253

3,309

-31.9%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอื่น

1,517

1,684

-9.9%

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงาน**

(1,981)

(3,594)

-

1,929

2,896

-33.4%

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่อมราคา***

(52)

(699)

-

ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

119

196

-39.1%

1,950

-

-

ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปีจากการด�ำเนินงานต่อเนื่อง

217

(2,787)

-

ก�ำไรส�ำหรับปีจากการด�ำเนินงานที่ยกเลิก

30

326

-90.9%

247

(2,461)

-

17

189

-90.9%

ก�ำไรจากการด�ำเนินงานปกติ****

140

20

608.0%

ก�ำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

230

(2,650)

-

ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)

0.21

(2.42)

-

ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น - การด�ำเนินงานต่อเนื่อง (บาท)

0.20

(2.54)

-

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

รายได้อื่นจากการขายหุ้นซีเอสแอล

ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี
ก�ำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

* การด้อยค่าของสินทรัพย์ของดาวเทียม
** ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน = รายได้จากการขายและการให้บริการ - ต้นทุนขายและการให้บริการ - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (รวมการด้อยค่าของสินทรัพย์)
*** ก�ำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และ ค่าเสื่อมราคา = ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงาน + ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
**** ก�ำไรจากการด�ำเนินงานปกติ = ก�ำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ - ก�ำไรจากการขายหุ้น ซีเอสแอล + ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์

รายได้จากการขายและการให้บริการ
รายได้จากการขายและการให้บริการรวมในปี 2561 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 6,008 ล้านบาท ลดลง 10.2% จาก 6,689 ล้านบาท ในปี 2560 โดยเป็น
ผลมาจากรายได้ที่ลดลงจากการให้บริการดาวเทียมและบริการอินเทอร์เน็ตและสื่อ
รายได้จากการขายและการให้บริการ
หน่วย: ล้านบาท
ดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง

5,850

6,475

เปลี่ยนแปลง
YoY (%)
-9.7%

อินเทอร์เน็ตและสื่อ*

229

299

-23.4%

ตัดรายการระหว่างส่วนงาน

(71)

(85)

-16.5%

6,008

6,689

-10.2%

2561

รวม
* ประกอบด้วยรายได้จากการขายและให้บริการโดย ดีทีวี และบริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด (ซีดีเอ็น)
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รายได้จากการให้บริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
บริษัทมีรายได้จากการให้บริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่องในปี 2561 ทั้งสิ้น 5,850 ล้านบาท ลดลง 9.7% จาก 6,475 ล้านบาท
ในปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของทั้งรายได้จากการให้บริการดาวเทียมแบบทั่วไปและดาวเทียมบรอดแบนด์
รายได้จากการให้บริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
หน่วย: ล้านบาท

2561

เปลี่ยนแปลง
YoY (%)

2560

ดาวเทียมไทยคมแบบทั่วไป*

3,565

3,726

-4.3%

ดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4

2,284

2,748

-16.9%

รายได้จากการบริการ

2,143

2,480

-13.6%

141

269

-47.3%

5,850

6,475

-9.7%

รายได้จากการขาย
รวม
* ประกอบด้วยดาวเทียมไทยคม 5 6 7 และ 8

รายได้จากการให้บริการดาวเทียมแบบทัว่ ไปและบริการทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง ในปี 2561 มีจำ� นวน 3,565 ล้านบาท ลดลง 4.3% จาก 3,726 ล้านบาท
ในปี 2560 แม้ว่าปริมาณการใช้งานส�ำหรับดาวเทียมแบบทั่วไปค่อนข้างคงที่ แต่ราคาขายต่อหน่วยปรับตัวลดลงตามภาวะอุตสาหกรรมที่
ชะลอตัว
รายได้จากการขายและให้บริการดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 ในปี 2561 มีจ�ำนวน 2,284 ล้านบาท ลดลง 16.9% จาก 2,784 ล้านบาท
ในปี 2560 เนื่องมาจากการยุติการใช้งานของลูกค้ารายใหญ่ในช่วงปี 2560
รายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อ
บริษัทมีรายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อในปี 2561 ทั้งสิ้น 229 ล้านบาท ลดลง 23.4% จาก 299 ล้านบาท ในปี 2560 โดยมีสาเหตุ
หลักจากการลดลงของรายได้ของ ซีดเี อ็น จากการขายชุดอุปกรณ์รบั สัญญาณดาวเทียมตามภาวะอุตสาหกรรมทีม่ กี ารแข่งขันสูงในประเทศกัมพูชา
ต้นทุนขายและการให้บริการ
บริษัทมีต้นทุนขายและการให้บริการในปี 2561 ทั้งสิ้น 4,237 ล้านบาท ลดลง 19.9% จาก 5,291 ล้านบาท ในปี 2560 จากการลดลงของต้นทุน
จากการให้บริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง และต้นทุนการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อ
ต้นทุนขายและการให้บริการ
หน่วย: ล้านบาท
บริการดาวเทียมและเกี่ยวเนื่อง

2561

เปลี่ยนแปลง
YoY (%)

2560

4,130

5,129

-19.5%

บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อ*

188

243

-22.6%

ตัดรายการระหว่างส่วนงาน

(81)

(81)

0.0%

4,237

5,291

-19.9%

รวม
* ประกอบด้วยต้นทุนขายและให้บริการจากโดย ดีทีวี และซีดีเอ็น
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ต้นทุนการให้บริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
ต้นทุนการให้บริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่องในปี 2561 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 4,130 ล้านบาท ลดลง 19.5% จาก 5,129 ล้านบาท ในปี 2560
ตามการลดลงของค่าเสื่อมราคาจากการบันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์ดาวเทียมในช่วงไตรมาส 4/2560
ต้นทุนการบริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
หน่วย: ล้านบาท

2561

2560

เปลี่ยนแปลง
YoY (%)

ดาวเทียมไทยคมแบบทั่วไป*

2,430

2,658

-8.6%

ดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4

1,700

2,471

-31.2%

รวม

4,130

5,129

-19.5%

* ประกอบด้วยดาวเทียมไทยคม 5 6 7 และ 8

ต้นทุนการให้บริการดาวเทียมไทยคมแบบทั่วไปและบริการที่
เกีย่ วเนือ่ งในปี 2561 มีจำ� นวนทัง้ สิน้ 2,430 ล้านบาท ลดลง 8.6%
จาก 2,658 ล้านบาทในปี 2560 ตามการลดลงของรายได้ และ
ค่าเสื่อมราคาที่ลดลงลงจากการบันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์
ดาวเทียมในช่วงไตรมาส 4/2560
ต้นทุนการให้บริการดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 และบริการ
ที่เกี่ยวเนื่องในปี 2561 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 1,700 ล้านบาท ลดลง
31.2% จาก 2,471 ล้านบาท ในปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักจาก
การลดลงของส่วนแบ่งรายได้ให้กบั หน่วยงานของรัฐ ตามการลดลง
ของปริมาณการใช้งานแบนด์วิธโดยรวม และค่าเสื่อมราคาที่
ลดลงจากการบันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์ดาวเทียมในช่วง
ไตรมาส 4/2560
ต้นทุนการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อ
ต้นทุนการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อในปี 2561 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น
188 ล้านบาท ลดลง 22.6% จาก 243 ล้านบาท ในปี 2560 ตาม
รายได้ที่ลดลง
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าตอบแทนกรรมการและ
ผูบ้ ริหาร และขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (SG&A) ในปี 2561
รวมทั้งสิ้น 3,770 ล้านบาท ลดลง 24.5% จาก 4,993 ล้านบาท ในปี
2560 มีสาเหตุหลักจากรายการส�ำคัญในปี 2561 ดังต่อไปนี้
การด้อยค่าของสินทรัพย์ดาวเทียมสุทธิในปี 2561 จ�ำนวน 2,253
ล้านบาท เทียบกับการบันทึกด้อยค่าสุทธิของดาวเทียมและบริษทั
ย่อยในปี 2560 ทั้งสิ้น 3,309 ล้านบาท
การลดลงของค่าใช้จ่ายพนักงาน และค่าใช้จ่ายทางการตลาด
การลดลงของการตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญส�ำหรับลูกค้าดาวเทียม
ทัง้ นี้ ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริการ ไม่รวมผลกระทบของการด้อย
ค่าของสินทรัพย์ ส�ำหรับลูกค้าบรอดแบนด์รายใหญ่ มีจำ� นวน 1,517
ล้านบาท ลดลง 9.9% จากปีก่อนหน้า
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ต้นทุนทางการเงิน
บริษัทมีต้นทุนทางการเงินทั้งสิ้น 338 ล้านบาท ในปี 2561 ลดลง
11.6% จาก 382 ล้านบาท ในปี 2560 มีสาเหตุหลักจากการลดลง
ของดอกเบี้ยจากเงินกูย้ มื ระยะยาว เนือ่ งจากการช�ำระคืนตามก�ำหนด
เวลา ประกอบกับการช�ำระก่อนก�ำหนดเป็นจ�ำนวนเงิน 40 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ในไตรมาสที่ 3/2560
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ในปี 2561 บริษทั มีสว่ นแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าในธุรกิจ
โทรศัพท์ทั้งสิ้น 119 ล้านบาท ลดลง 39.1% จาก 196 ล้านบาท ในปี
2560 แม้วา่ รายได้ของแอลทีซสี งู ขึน้ สาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของ
ค่าเสือ่ มราคาจากการลงทุนขยายโครงข่าย และค่าใช้จา่ ยจากเหตุการณ์
เขือ่ นแตกที่ประเทศลาว
ก�ำไรสุทธิ
บริษัทมีก�ำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ส�ำหรับปี 2561
จ�ำนวนทัง้ สิน้ 230 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญจากปีกอ่ น
ที่รายงานผลขาดทุนที่ (2,650) ล้านบาท โดยก�ำไรที่เพิ่มขึ้นสูง แม้ว่า
รายได้รวมจะลดลง เป็นผลมาจากการขายหุน้ บริษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ
จ� ำ กั ด (มหาชน) (ซี เ อสแอล) การลดลงของค่ า เสื่ อ มราคาและ
ค่าตัดจ�ำหน่ายหลังการบันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์ดาวเทียมในปี
2560 และการลดลงของค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร ทั้งนี้บริษัท
มีกำ� ไรจากการด�ำเนินงานปกติสำ� หรับปี 2561 อยูท่ รี่ ะดับ 140 ล้านบาท
ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญจาก 20 ล้านบาทในปี 2560

4. ฐานะทางการเงิน
ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 22,202 ล้านบาท ลดลง 14.4%
จาก 25,939 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 มีสาเหตุหลักมาจาก
การบันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์ดาวเทียม
การลดลงของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ซึ่งเคยเป็น
รายการเงินลงทุนในซีเอสแอล

ค่าเสื่อมราคาและตัดจ�ำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด�ำเนินการในปี 2560 สุทธิกับ
การเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, และเงินลงทุนชั่วคราว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินสดได้มาจากการด�ำเนินงานและการขายหุ้น
ซีเอสแอล
ส่วนประกอบหลักของสินทรัพย์
สินทรัพย์
หน่วย: ล้านบาท

31 ธันวาคม 2561
จ�ำนวน
(ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2560

ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม

จ�ำนวน
(ล้านบาท)

ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์หมุนเวียน

9,679

43.6%

9,488

36.6%

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

4,815

21.7%

7,859

30.3%

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด�ำเนินการ

3,007

13.5%

3,987

15.4%

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมียอดลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ-สุทธิ
(ไม่รวมลูกหนีอ้ นื่ ) จ�ำนวน 1,536 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 6.9% ของ
สินทรัพย์รวม ซึ่งประกอบด้วย ลูกหนี้บุคคลภายนอกและลูกหนี้
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน โดยมีสดั ส่วนของยอดลูกหนี้ 95% และ 5% ต่อ
ลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับตามล�ำดับ
สภาพคล่อง
ณ สิน้ ปี 2561 บริษทั มีอตั ราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนีส้ นิ หมุนเวียน
2.39 เท่า ลดลงจาก 3.22 เท่า ณ สิ้นปี 2560 มีสาเหตุหลักจากการ
เพิ่มขึ้นของส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนดตามก�ำหนดการ
ช�ำระคืนหุ้นกู้จ�ำนวน 2,275 ล้านบาทในปี 2019
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2561 ทั้งสิ้น 12,523 ล้านบาท ลดลง
23.9% จาก 16,451 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 มีสาเหตุหลักจาก
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ และการบันทึก
การด้อยค่าของสินทรัพย์ดาวเทียมในปี 2561
เงินกู้ยืม และ ส่วนของเจ้าของ
ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมีเงินกู้ยืมสุทธิทั้งสิ้น 7,023 ล้านบาท ลดลง
5.7% จาก 7,446 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2560 เนือ่ งจากการช�ำระคืนเงินกู้
ตามก�ำหนด
บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2561 ทั้งสิ้น 13,137 ล้านบาท
ลดลง 14.0% จาก 15,280 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2560 ซึง่ เป็นผลมาจาก
การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในไตรมาส 1/2561

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมีอัตราส่วนเงินกู้ยืมสุทธิต่อส่วนทุน 0.53 เท่า
เพิ่มขึ้นจาก 0.49 ณ สิ้นปี 2560
งบกระแสเงินสด
บริษัทมี เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน ในปี 2561 ทั้งสิ้น
1,886 ล้านบาท ลดลง 36.7% จาก 2,980 ล้านบาท ในปี 2560
มีสาเหตุหลักจากก�ำไรจากการด�ำเนินงานที่ลดลง
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน ในปี 2561 มีจำ� นวน
ทั้งสิ้น 1,207 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินสดได้มาจากการขายหุ้น
ซีเอสแอล
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน ในปี 2561 จ�ำนวน
(2,223) ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วยการช�ำระคืนเงินกู้ยืม
ระยะยาวและการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2561 ทั้งสิ้น
2,830 ล้านบาท และบริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราว ณ สิ้นปี 2561 ทั้งสิ้น
4,227 ล้านบาท
ในเอกสารชุ ด นี้ อ าจจะมี ข ้ อ มู ล บางส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ การประมาณการถึ ง
เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในอนาคต (ไม่วา่ จะเป็นการประมาณการทางด้านการเงิน
หรือการประมาณการทางด้านธุรกิจในส่วนอืน่ ๆ) ตัวอย่างของค�ำทีใ่ ช้ในการ
ประมาณการถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น “อาจจะ” “จะ”
“คาดว่า” “ประมาณ” “เชื่อว่า” เป็นต้น แม้ว่าประมาณการดังกล่าวจะ
ประเมินขึน้ โดยอาศัยข้อมูลทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั เป็นพืน้ ฐาน บริษทั ฯ ไม่สามารถ
รับประกันหรือยืนยันได้ว่า การประมาณการดังกล่าวจะเกิดขึ้นตรงตามที่
บริษัทฯ คาดการณ์ไว้ในอนาคต ดังนั้นผู้ใช้ข้อมูลดังกล่าวจึงควรระมัดระวัง
ในการใช้ข้อมูลประมาณการข้างต้น
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ข้อมูลสำ�คัญอื่นๆ
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ประวัติคณะกรรมการ ผู้บริหาร
และเลขานุการบริษัท
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
• ประธานกรรมการ
• กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 ตุลาคม 2558
อายุ 66 ปี สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(1) (ร้อยละ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
• Advanced Management Program, Harvard Business School
• 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 / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุน่ ที่ 3 (วพน. 3)
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ ที่ 3
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับ
นักบริหารระดับสูง (ปปร. รุ่นที่ 6) สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 4010)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• Certification in Advanced Management Program (2541)
Harvard Business School (สหรัฐอเมริกา)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน
			
ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน
			

ประธานกรรมการ
บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
			
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
			
บริษัท เอสวีไอ จ�ำกัด (มหาชน)
มี.ค. 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
			
บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จ�ำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
			
บริษทั โทริเซนไทย เอเยนต์ซสี ์ จ�ำกัด (มหาชน)
ธ.ค. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
			
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ต.ค. 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
			
บริษทั พีทที ี โกบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ก.ย. 2557 - ปัจจุบัน
			
2554 - ปัจจุบัน
			

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธาน
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา

เม.ย. 2556 - ก.พ. 2560
				
ต.ค. 2554 - เม.ย. 2558
				
ก.ค. 2549 - เม.ย. 2556
				
ก.ค. 2549 - ธ.ค. 2555
				
ก.ค. 2549 - ธ.ค. 2555
				
ก.ค. 2549 - ธ.ค. 2555
				
ต.ค. 2548 - ธ.ค. 2555
				

กรรมการอิสระ
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ และกรรมการ
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ และกรรมการ
บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จ�ำกัด
ประธานกรรมการ และกรรมการ
บริษัท น�้ำมัน ไออาร์พีซี จ�ำกัด
ประธานกรรมการ และกรรมการ
บริษัท ไทย เอบีเอส จ�ำกัด
ประธานกรรมการ
บริษัท ไทยลู้บเบส จ�ำกัด (มหาชน)
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นางภัทรียา เบญจพลชัย

• กรรมการอิสระ
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 มีนาคม 2559
อายุ 64 ปี สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(1) (ร้อยละ) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

2554 - ปัจจุบัน
			

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตรด้านการสอบบัญชีขั้นสูง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

•
•
•
•
•

Ethical Leadership ปี 2561
Driving Company Success with IT Governance ปี 2559
Director Certification Program Update ปี 2557
Financial Institutions Governance ปี 2553
Director Certification Program (DCP) รุ่น 1/2543

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• IOD (Singapore) 2017 Flagship Conference
“The Sustainability Imperative” โดย Singapore Institute
of Director (SID) ปี 2560
• IOD (UK) Annual Convention 2016 “Thriving in a changing
world” โดย The Institute of Director (UK) ปี 2559
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน
			
มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน
			
			

กรรมการอิสระ
บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา
บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2557 - ปัจจุบัน
			
2556 - ปัจจุบัน
			
2554 - ปัจจุบัน
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กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
บริษัท บางกอกกล๊าส จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน)

ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน
			
			
ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน
			
			
			
2556 - ปัจจุบัน
			
2556 - ปัจจุบัน
			
			
			
2556 - ปัจจุบัน
			
2553 - ปัจจุบัน
			
			
			
2553 - ปัจจุบัน
			

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารทิสโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาส�ำหรับมาตรการลงโทษทางแพ่ง
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
อนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบง�ำกิจการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการประเมินกองทุนหมุนเวียน
กระทรวงการคลัง
คณะกรรมการพิจารณา SET Award
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ต�ำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศกลาง
กรรมการ
บริษัท บ้านร่วมทางฝัน จ�ำกัด

ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา

2556 - 2560
			
			
			
2554 - 2560
			
2554 - 2559
			
			
2545 - 2553
			

คณะกรรมการวินยั กรรมการและผูบ้ ริหารของ
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการจรรยาบรรณ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับตลาดสินค้า
เกษตรล่วงหน้า ประเทศไทย
กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นางชรินทร วงศ์ภูธร

• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• ประธานคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 8 ธันวาคม 2542
อายุ 72 ปี สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(1) (ร้อยละ) : ไม่มี

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 Programs (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

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

2555 - ปัจจุบัน
			
2542 - ปัจจุบัน
			

ประธานคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2553 - ปัจจุบัน
			

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อินนิทรี ดิจิตอล จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา

2558 - ม.ค. 2561
			
2556 - ม.ค. 2560
			
2551 - 2557
			
2551 - 2555
			
			

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน โซลาริส จ�ำกัด
ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
ซีมีโก้ จ�ำกัด
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ศาสตราจารย์ส�ำเรียง เมฆเกรียงไกร
•
•
•
•

กรรมการบริษัทอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 10 สิงหาคม 2550
อายุ 65 ปี สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(1) (ร้อยละ) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.)
University of Miami, USA
• เนติบัณฑิตไทย
ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
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 / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 8)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน
			
			
2550 - ปัจจุบัน
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กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2559 - ปัจจุบัน
			
			
2555 - ปัจจุบัน
			
			

กรรมการอิสระ
บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด
(มหาชน)
กรรมการอิสระ
บริษทั ยูนคิ เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ คอนสตรัคชัน่
จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2557 - ปัจจุบัน
			
2533 - ปัจจุบัน
			

อาจารย์พิเศษ
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิจัยด้านกฎหมายและองค์กร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา

2518 - 2557
			

อาจารย์ประจ�ำ	
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายสมประสงค์ บุญยะชัย
• กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 11 สิงหาคม 2549
อายุ 63 ปี   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(1) (ร้อยละ) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

2551 - ปัจจุบัน
			
2551 - ปัจจุบัน
			
2545 - ปัจจุบัน
			

กรรมการ
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง่ จ�ำกัด (มหาชน)

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

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

2560 - ปัจจุบัน
			
			
			

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา

• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 4313)
• Graduate School of Business, Stanford University:
Leading Change and Organizational Renewal
• IMD International, MIT Sloan: Leadership Dilemmas and
Profitable Growth
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส�ำหรับ
นักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ ที่ 6
• Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 4)
• Harvard Business School: Corporate Restructuring,
Mergers, and Acquisitions
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่น 17
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 4
• High Performance Board ปี 2558 จัดโดย IMD
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

2549 - ปัจจุบัน
			

กรรมการ
บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2561 - ปัจจุบัน
			
2560 - ปัจจุบัน
			
2560 - ปัจจุบัน
			

รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
บริษัท โอสถสภา จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท ดุสิตธานี จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 2560
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและ
ทรัพยากรมนุษย์ขอบเขต

2559 - ปัจจุบัน		
				
ม.ค. 2560 - มี.ค. 2561
				
ม.ค. 2559 - มิ.ย. 2560
				
ม.ค. 2559 - ม.ค. 2560
				
2559 - 2559		
				
2551 - 2559		
				
2551 - 2559		
				
2551 - 2558		
				
2552 - 2554		
				
2543 - 2551		
				
2542 - 2551		
				
				
2537 - 2551		
				
				

กรรมการ
บริษัท โอสถสภา จ�ำกัด
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ�ำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ำกัด
ประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร
บริษัท ชินแซทเทลไลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด
(มหาชน)
กรรมการ
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด
(มหาชน)
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นายเกว็ก บัค ไช

• กรรมการ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 27 มีนาคม 2558
อายุ 64 ปี   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(1) (ร้อยละ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• Advanced Management Program,
Harvard University, USA
• ปริญญาตรี การบัญชี
University of Singapore
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

• Director Certification Program (DCP) รุ่น 214/2558
การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• High Performance Board ปี 2558 จัดโดย IMD
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน
			
มี.ค. 2558 - ปัจจุบัน
			

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
			
Accuron Technologies Ltd.
เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
			
Trailblazer Foundation Ltd. (Singapore)
ม.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
			
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการความเสี่ยงและ
			
ตรวจสอบ (Risk & Audit)
			
Precision Engrg & Aerospace Parts Mfg
2556 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
2554 - ปัจจุบัน
Advisory Committee Member
			
Singapore CFO Institute, subsidiary of
			
Singapore Accounting Commission
ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา

ต.ค. 2543 - ส.ค. 2545
				
พ.ค. 2543 - ก.ย. 2544
				
ม.ค. 2542 - เม.ย. 2542
				
พ.ย. 2540 - ม.ค. 2542
				
เม.ย. 2539 - พ.ย. 2540
				
ก.ย. 2535 - ก.ย. 2556
				
เม.ย. 2535 - เม.ย.2542
				
				

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

นายเอนก พนาอภิชน

• ประธานกรรมการบริหาร
• กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
• กรรมการ
(กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 กรกฎาคม 2560
อายุ 53 ปี   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(1) (ร้อยละ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

• Directors Certification Program (DCP) รุ่น 111/2551
การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• Advanced Management Program - The Wharton School
of the University of Pennsylvania USA
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ ที่ 15
• Harvard Leadership Development Program โดย Harvard
Business Publishing (2560 - 2561)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน
			
			
ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน
			

ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ และกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน
			
ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน
			

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2561 - ปัจจุบัน
			
2560 - ปัจจุบัน
			
2558 - ปัจจุบัน
			
2558 - ปัจจุบัน
			

กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง จ�ำกัด
กรรมการ
บริษทั ไอ.ที.เเอพพลิเคชัน่ ส์ แอนด์ เซอร์วสิ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง ทีวี จ�ำกัด

ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา

2560 - 2561
			
2553 - 2561
			
			
2553 - 2561
			
2558 - มิ.ย. 2560
			
2553 - 2558
			
ก.พ. - ก.ย. 2554
			
2547 - 2553
			
			

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการ
สายงานการเงินและบัญชี
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร
บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)
รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการเงิน
บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการ
ส่วนงานการเงิน และบัญชี
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ (2)

• กรรมการ
• กรรมการบริหาร
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 พฤษภาคม 2561
อายุ 57 ปี   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(1) (ร้อยละ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
(ปริญญาบัตร ปรอ.รุ่น 26)
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

•
•
•
•

DCP: Director Certification Program รุ่น 66/2548
DAP: Director Accreditation Program รุ่น 45/2548
EDP: Executive Development Program รุ่น 2/2551
SFE: Successful Formulation and Executive of Strategy
รุ่น 6/2553
• How to Develop a Risk Management Plan รุ่นที่ 9/2559
การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• EDP-Executive Development Program รุ่น 2/2551 จาก
TLCA
• Advanced Management Program รุ่น 187/2557
Harvard Business School
• Harvard Leadership Development Program (2017-2018)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน
			
มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน
			

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร
บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
			
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วสิ จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร
			
บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี
			
ลิมิเต็ด จ�ำกัด
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พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน
			
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน
			
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน
			
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน
			
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน
			
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน
			
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน
			
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน
			
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน
			
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน
			
2550 - ปัจจุบัน
			

กรรมการ
บริษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล แซทเทลไลท์ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ มหาชน
กรรมการ
บริษัท ไอพีสตาร์ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท สตาร์ นิวเคลียส จ�ำกัด
กรรมการ
บริษทั ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล พีทอี ี จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท ไอพีสตาร์ เจแปน จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ�ำกัด
กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา

เม.ย. 2556 - เม.ย. 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
				 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ำกัด (มหาชน)
มี.ค. 2553 - 2561		 กรรมการและกรรมการบริหาร
				 บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จ�ำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2552 - 2561		 กรรมการ
				 บริษัท เอดี เวนเจอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ก.ค. 2548 - เม.ย. 2561 กรรมการผู้จัดการ
				 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ำกัด (มหาชน)
2550			 กรรมการและกรรมการบริหาร
				 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ำกัด (มหาชน)
2542 - 2548		 รองกรรมการผู้จัดการ
				 บริษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ำกัด (มหาชน)
2540 - 2542		 ผู้จัดการทั่วไป
				 บริษัท ซี. เอส. แซทเทลไลท์โฟน จ�ำกัด

นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพยากร (2)
• หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ด้านการเงิน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 กันยายน 2560
อายุ 53 ปี   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(1) (ร้อยละ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาโท บัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

• Director Certification Program (DCP) รุ่น 88/2560
การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• Executive Development Program (EDP) จัดโดย TLCA
รุ่น 9/2555
• Diploma ISP Class 116 Institute of Security Psychology,
National Defense Studies Institute, Royal Thai Armed
Forces Headquarters
• Harvard Leadership Development Program (2560-2561)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการเงิน
			
บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2560 - ปัจจุบัน
			
			
2560 - ปัจจุบัน
			

กรรมการ
บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี
ลิมิเต็ด จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวอร์ค จ�ำกัด

2560 - ปัจจุบัน
			
2560 - ปัจจุบัน
			
2560 - ปัจจุบัน
			
2560 - ปัจจุบัน
			
2560 - ปัจจุบัน
			
2560 - ปัจจุบัน
			
2560 - ปัจจุบัน
			
2560 - ปัจจุบัน
			
2560 - ปัจจุบัน
			
2560 - ปัจจุบัน
			

กรรมการ
บริษัท ไอพีสตาร์โกเบิล เซอร์วิส จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท สตาร์นิวเคลียส จ�ำกัด
กรรมการ
บริษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล แซทเทลไลท์ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท ไอพีสตาร์ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท ไอพีสตาร์ แจแปน จ�ำกัด
กรรมการ
บริษทั ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล พีทอี ี จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท ลาวเทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ�ำกัด

ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา

พ.ค. 2546 - ส.ค. 2560
				
2541 - 2546		
				

หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการเงิน
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี
บริษัท ซีเอส คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด
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นายปฐมภพ สุวรรณศิริ (2)

• กรรมการบริหาร
• หัวหน้าคณะผูบ
้ ริหาร ด้านการค้า

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 มกราคม 2559
อายุ 50 ปี   สัดส่วนการถือหุน
้ ในบริษท
ั (1) (ร้อยละ) : 0.0008

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน
			
			
ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน
			
ก.พ. 2557 - ปัจจุบัน
			
			

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• Advanced Management Program, Harvard Business School
• Executive MBA
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

• Director Certification Program (DCP) รุ่น 185/2557
การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• Strategy and Innovation for Business in Asia (SIBA), College
of Management Mahidol University
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ 18/2557 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• Harvard Leadership Development Program (2560-2561)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน
			
พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน
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หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการค้า
บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร
บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ (คณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร การจัดการมหาบัณฑิต)
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ
บริษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล แซทเทลไลท์ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ ซิสเทม
พีทีวาย จ�ำกัด

ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา

พ.ค. 2557 - ธ.ค. 2558 หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการตลาด
				 บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2556 - เม.ย. 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการอาวุโส
				 ส่วนงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
				 บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2555 - มี.ค. 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการ
				 ส่วนงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
				 บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)
ก.ค. 2552 - ธ.ค. 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการ
				 ส่วนงานการตลาดและการขาย
				 บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)

นายวิชัย กิตติวิทยากุล(2)

• หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านตรวจสอบภายใน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 สิงหาคม 2561
อายุ 57 ปี สัดส่วนการถือหุน
้ ในบริษท
ั (1) (ร้อยละ) : 0.000004

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

2559 - ปัจจุบัน
			

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาโท บัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

•
•
•
•
•
•

Board Composition and Relations
Board Practices / Board Policy
Effective Audit Committee
Board & CEO Assessment Program
Company Secretary Program
Directors Certification Program รุ่น 104/2551

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• High Performance Board Program จัดโดย IMD
• Risk Management for Corporate Leader จัดโดย Harvard
Business School
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

กรรมการ
นิติบุคคลอาคารชุดโอกาสหัวหิน

ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา

2556 - 2561
			
			
2554 - 2560
			
			
2553 - 2560
			
2554 - 2556
			
			
2547 - 2554
			
			
2550 - 2552
			

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการ
สายงานเลขานุการ บริษทั และตรวจสอบภายใน
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษา
และเทคโนโลยีการบัญชี
สมาคมวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่ปรึกษา
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ส่วนงานเลขานุการบริษทั และตรวจสอบภายใน
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการ
ส่วนงานเลขานุการบริษทั และตรวจสอบภายใน
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
นายกสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านตรวจสอบภายใน
			
บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ส.ค. 2551 - ปัจจุบัน
			
			
2551 - ปัจจุบัน
			

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการ
สายงานก�ำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสีย่ ง
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
เลขานุการบริษัท
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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นายเอกชัย ภัคดุรงค์(2)

นางพรรณี นิวาศนันทน์(2)

อายุ 48 ปี   สัดส่วนการถือหุน
้ ในบริษท
ั (1) (ร้อยละ) : 0.0007

อายุ 56 ปี   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(1) (ร้อยละ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• หัวหน้าฝ่ายงานรัฐกิจ
• หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจพัฒนาแพลตฟอร์มและบริการ

ไม่มี

• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
University of Southern California

• Directors Certification Program (DCP) รุ่น 157/2557
2561 - ปัจจุบัน
			
			
			

หัวหน้าฝ่ายงานรัฐกิจ
และหัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจพัฒนาแพลตฟอร์ม
และบริการ
บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน		
			
ปัจจุบัน		
			

กรรมการ
บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จ�ำกัด

ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา

2560 - 2561
			
			
2557 - 2561
			
			
2554 - 2557
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ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ส่วนงานสื่อและธุรกิจรีเทล
บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ส่วนงานรัฐกิจ
บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการ
ส่วนงานกิจการองค์กร
บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)

• หัวหน้าฝ่ายงานการเงิน

ไม่มี

• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

• Directors Certification Program (DCP) รุ่น 179/2556
• TLCA Executive Development Program (EDP)
• Management Development Program (MDP)
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายการเงิน
			
บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2559 - ปัจจุบัน
			
2559 - ปัจจุบัน
			
2559 - ปัจจุบัน
			

กรรมการ
บริษัท ไอพีสตาร์ (อินเดีย) ไพรเวท จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จํากัด
กรรมการ
บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จ�ำกัด

ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา

พ.ค. 2561 - ต.ค. 2561
				
2553 - เม.ย. 2561		
				

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน
บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงิน
บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)

ดร.สกล กิตติวัชราพงษ์(2)

นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง

อายุ 58 ปี   สัดส่วนการถือหุน
้ ในบริษท
ั (1) (ร้อยละ) : 0.0008

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 12 พฤศจิกายน 2555

• หัวหน้าฝ่ายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

• ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
The Ohio State University
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

• Directors Certification Program (DCP) รุ่น 193/2557
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

หัวหน้าฝ่ายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2559 - ปัจจุบัน
			

อายุ 55 ปี   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(1) (ร้อยละ) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

2559 - ปัจจุบัน
			

• หัวหน้าส่วนงานเลขานุการบริษัทและก�ำกับดูแล
และเลขานุการบริษัท (3)

กรรมการ
บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จํากัด

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 / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• TMA: Management Development Program รุ่น 26/2560
• ITD World: Change your habits, change your world 2560
• TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่น 12/2556
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

2561 - ปัจจุบัน
			
2555 - ปัจจุบัน
			

หัวหน้าส่วนงานเลขานุการบริษทั และก�ำกับดูแล
บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)
เลขานุการบริษัท
บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา

หมายเหตุ
(1)
สัดส่วนการถือหุน้ นับรวมจ�ำนวนหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
(2)
เป็นผู้บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
(3)
หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทได้แสดงไว้แล้วในหัวข้อ
การจัดการและการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี หัวข้อย่อย เลขานุการบริษัท

2560 - 2561
			
			
เม.ย. 2557 - 2561
			
			
2555 - 2557
			
2532 - 2555
			

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักสื่อสารองค์กร
บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักประธาน
กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท
บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)
เลขานุการ ประธานกรรมการบริหาร		
บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการ
ผู้บริหาร และผู้มีอำ�นาจควบคุม
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (1)

บริษัทใหญ่

บริษัท

INTOUCH

THAICOM

/

C

1

2

3

4

IPSTAR

IPNZ

IPA

OSS

/, //, E

/

/

/

E

/

/

/

2. นางชรินทร วงศ์ภูธร

/

3. ศาสตราจารย์สำ�เรียง เมฆเกรียงไกร

/

4. นางภัทรียา เบญจพลชัย

/

5. นายสมประสงค์ บุญยะชัย

/

/

6. นายเกว็ก บัค ไช

/

/, //

7. นายเอนก พนาอภิชน

/

/, //

8. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ (2)
9. นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพยากร
10. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ

//, E

11. นายวิชัย กิตติวิทยากุล

E

12. นายเอกชัย ภัคดุรงค์

E

13. นางพรรณี นิวาศนันทน์

E

14. นายสกล กิตติวัชราพงษ์

E

/

C = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร E = ผู้บริหาร
หมายเหตุ
(1)
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัท แทน นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ที่ลาออกจากต�ำแหน่ง โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 3/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
(2)
นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทน นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ที่ลาออกจากต�ำแหน่ง โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561
ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
(3)
บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ�ำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จ�ำกัด (ไทยเอไอ) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
รายชื่อบริษัท
BEELINE
CDN
INTOUCH
IPA
IPGS
IPI
IPIN
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บริษัท วิมเปิลคอม จำ�กัด
บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จำ�กัด
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จำ�กัด
บริษัท ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส จำ�กัด
บริษัท ไอพีสตาร์ (อินเดีย) ไพรเวท จำ�กัด
บริษัท ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี จำ�กัด

IPJ
IPNZ
IPSTAR
ISC
LTC
OSS

บริษัท ไอพีสตาร์ เจแปน จำ�กัด
บริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จำ�กัด
บริษัท ไอพีสตาร์ จำ�กัด
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แซทเทลไลท์ จำ�กัด
บริษัท ลาวเทเลคอมมิวนิเคชั่น มหาชน
บริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ ซิสเท็ม พีทีวาย จำ�กัด

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
5

6

7

8

9

10

11

IPIN

IPGS

IPJ

IPI

STAR

TCB

ISC

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

12

13

TCGS ThaiAI(3)

14

15

16

17

CDN

SHEN

LTC

BEELINE

/, //

/

/

/, //

/
/
/

/

/

/

/

/

SHEN
STAR
TCB
TCGS
ThaiAI
THAICOM

บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จำ�กัด
บริษัท สตาร์นิวเคลียส จำ�กัด
บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำ�กัด
บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จำ�กัด
บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำ�กัด
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ
และผู้บริหาร ประจำ�ปี 2561
บริษัทได้มีการแจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัททราบถึงหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส รวมทั้ง
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ในบริษัท ต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร และทุกครั้ง
ที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวต้องรายงานต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันท�ำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน
หลักทรัพย์นั้น ตามประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นอกจากนี้ บริษัทยังได้ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�ำทุกไตรมาส โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 การถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เป็นดังนี้
บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์(1)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2. นางชรินทร วงศ์ภูธร
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
3. ศาสตราจารย์สำ�เรียง เมฆเกรียงไกร
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
4. นางภัทรียา เบญจพลชัย
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
5. นายสมประสงค์ บุญยะชัย
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
6. นายเกว็ก บัค ไช
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
7. นายเอนก พนาอภิชน
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
8. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ (2)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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หุ้นสามัญ (หุ้น)

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (หน่วย)

หุ้นกู้ (หน่วย)

31 ธ.ค. 31 ธ.ค. เพิ่ม / 31 ธ.ค. 31 ธ.ค. เพิ่ม / 31 ธ.ค. 31 ธ.ค. เพิ่ม /
60
61
(ลด)
60
61
(ลด)
60
61
(ลด)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
9. นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพยากร
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
10. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
11. นายเอกชัย ภัคดุรงค์(3)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
12. ดร.สกล กิตติวัชราพงษ์(3)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
13. นางพรรณี นิวาศนันทน์(3)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

หุ้นสามัญ (หุ้น)

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ (หน่วย)

หุ้นกู้ (หน่วย)

31 ธ.ค. 31 ธ.ค. เพิ่ม / 31 ธ.ค. 31 ธ.ค. เพิ่ม / 31 ธ.ค. 31 ธ.ค. เพิ่ม /
60
61
(ลด)
60
61
(ลด)
60
61
(ลด)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000

-

-

-

1,000

-

-

-

8,900 13,379 4,479 333,960 329,481 (4,479)
-

-

5,000

7,509

-

-

4,400

8,905

-

-

18,500

-

-

-

-

-

-

-

2,509 143,373 140,864 (2,509)
-

-

-

-

4,505 141,687 137,182 (4,505) 1,000
-

-

-

-

-

(18,500) 77,037 75,274 (1,763) 1,000
-

-

-

-

-

หมายเหตุ
(1)
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัท แทน นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ที่ลาออกจากต�ำแหน่ง โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 3/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
(2)
นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทน นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ที่ลาออกจากต�ำแหน่ง โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561
ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
(3)
จากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ท�ำให้ นายเอกชัย ภัคดุรงค์ ดร.สกล กิตติวัชราพงษ์ และนางพรรณี นิวาศนันทน์ เข้าข่ายผู้บริหาร
4 รายแรกทีม่ หี น้าทีต่ อ้ งจัดท�ำรายงานการมีสว่ นได้เสียตามนิยามของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาตรา 3/1 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษทั ไทยคม จ�ำกัด
(มหาชน) และบริษทั ย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจ�ำปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึน้ ตามหลักการบัญชีทรี่ บั รอง
ทัว่ ไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ และใช้ดลุ ยพินจิ อย่างระมัดระวังและประมาณการทีด่ ที สี่ ดุ ในการจัดท�ำ
รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่าง
โปร่งใส
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบบริหารความเสีย่ ง รวมถึงให้มแี ละด�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ระบบควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล เพือ่ ให้
มัน่ ใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอทีจ่ ะด�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ ตลอดจนเพือ่ ไม่ให้เกิดการทุจริตหรือ
การด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ
ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท�ำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน
สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน
โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั และงบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อยได้รบั การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริษทั คือ บริษทั ดีลอยท์
ทูช้ โธมัสสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด ในการตรวจสอบนัน้ ทางคณะกรรมการบริษทั ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพือ่ ให้ผสู้ อบบัญชีสามารถ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ใน
รายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทั โดยรวมอยูใ่ นระดับทีน่ า่ พอใจ และสามารถสร้างความเชือ่ มัน่ อย่างมีเหตุผล
ได้ว่างบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับ
ปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความถูกต้อง เชือ่ ถือได้ โดยถือปฏิบตั ติ ามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป และปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

(นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์)
ประธานกรรมการ
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(นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั ไทยคม จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่ มบริ ษทั ”)
และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั ไทยคม จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงิ นรวมและเฉพาะกิ จ การ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 และงบก าไรขาดทุ น รวมและเฉพาะกิ จการ
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวมและเฉพาะกิ จการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้นรวมและเฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิ จการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริ ษทั ไทยคม จากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย และของบริ ษทั ไทยคม จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลการดาเนิ นงาน
และกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรั บ ผิดชอบของข้าพเจ้าได้ก ล่าวไว้
ในวรรคความรั บผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการ
ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบ
วิช าชีพ บัญ ชี ที่ก าหนดโดยสภาวิช าชีพ บัญ ชี ใ นส่ วนที่เกี่ย วข้อ งกับ การตรวจสอบงบการเงิ นรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิ จการ และข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตาม
ข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
โดยมิได้เป็ นการแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 9 บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้ขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริ ษทั ซี เอส ล็อกซอินโฟ จากัด (มหาชน) ให้แก่
บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จากัด เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ทั้งนี้บริ ษทั ได้จดั ประเภทกาไรสุ ทธิ
ของบริ ษทั ซี เอส ล็อกซอินโฟ จากัด (มหาชน) เป็ นกาไรสุ ทธิ จากการดาเนิ นงานที่ยกเลิกในงบกาไรขาดทุ น
รวมและเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่ มีนัยส าคัญที่สุ ดตามดุ ลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของ
ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ อง
เหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
การรับรู้รายได้ จากการให้ บริการ

วิธีการตรวจสอบทีส่ าคัญ

เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มีจานวนสัญญาบริ การเป็ นจานวนมาก วิธีการตรวจสอบที่สาคัญรวมถึง
ซึ่ งมี ขอ้ ตกลงและเงื่ อนไขในการกาหนดราคาที่ แตกต่างกัน
• ท าความเข้าใจเกี่ ยวกับขั้นตอนการปฏิ บัติ งานและการ
ดั งนั้ นเรื่ องส าคัญ ในการตรวจสอบ คื อ การเกิ ดขึ้ นจริ ง
ควบคุ มภายในที่ เกี่ ยวข้องกับ การรั บรู ้ รายได้ จากการ
ความถู กต้องและความครบถ้วนของการรั บรู ้ รายได้ จาก
ให้บริ การ
การให้บริ การตามข้อตกลงและเงื่ อนไขตามสัญญาบริ การว่า
• ทดสอบการออกแบบและการปฏิ บัติ ตามการควบคุ ม
เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรื อไม่
ภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้รายได้จากการให้บริ การ
ทั้งนี้นโยบายการบัญชีสาหรับการรับรู ้รายได้ และรายละเอียด
ของรายได้ จากการให้ บ ริ การ ได้ เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ • ทดสอบความมีประสิ ทธิผลของการปฏิบตั ิตามการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้รายได้จากการให้บริ การ และ
ประกอบงบการเงินข้อ 3.18 และข้อ 24 ตามลาดับ

• ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย
- ตรวจสอบเงื่ อนไขของสัญญาบริ การและทดสอบการ
ค านวณรายได้และตรวจสอบเอกสารประกอบการ
บันทึกบัญชีสาหรับรายได้จากการให้บริ การดังกล่าว
- การวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ยวข้อง
กับรายได้จากการให้บริ การ

2
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เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
การด้ อยค่ าของอุปกรณ์ และสินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนภายใต้
สัญญาอนุญาตให้ ดาเนินการ

วิธีการตรวจสอบทีส่ าคัญ

เนื่ องจากการพิ จารณาเกี่ ยวกับการด้อยค่ าของอุ ปกรณ์ และ วิธีการตรวจสอบที่สาคัญรวมถึง
สิ นทรั พย์ไม่ มี ต ัวตนภายใต้สั ญญาอนุ ญาตให้ ด าเนิ นการ • ทาความเข้าใจเกี่ ยวกับขั้นตอนการปฏิ บัติงานและการ
ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจและข้อสมมติฐานที่สาคัญที่ผบู ้ ริ หารของ
ควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาและการรับรู ้การ
กลุ่มบริ ษทั นามาใช้ในการประมาณค่าเผื่อการด้อยค่าดังกล่าว
ด้อยค่ าของอุ ปกรณ์ และสิ นทรั พย์ไม่ มี ต ัวตนภายใน
ดังนั้นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ คือ การแสดงมูลค่าของ
สัญญาอนุญาตให้ดาเนินการ
อุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีต ัวตนภายใต้สัญญาอนุ ญาตให้ • ทดสอบการออกแบบและการปฏิ บัติ ตามการควบคุ ม
ดาเนินการและค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่
ภายในที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาและการรับรู ้การด้อยค่า
มีตวั ตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดาเนิ นการเป็ นตามมาตรฐาน
ของอุ ปกรณ์ และสิ นทรั พย์ไม่ มี ต ัวตนภายในสั ญญา
การรายงานทางการเงินหรื อไม่
อนุญาตให้ดาเนินการ
ทั้ งนี้ นโยบายการบั ญ ชี เรื่ องที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ • ทดสอบความมี ประสิ ทธิ ผลของการปฏิ บั ติ ตามการ
ควบคุมภายในที่ เกี่ ยวข้องกับที่ เกี่ ยวข้องกับการพิจารณา
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดาเนิ นการ การ
และการรับรู ้การด้อยค่าของอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มี
ด้อยค่ า รายละเอี ยดเกี่ ยวกับที่ ดิ น อาคารและอุ ปกรณ์ และ
ตัวตนภายในสัญญาอนุญาตให้ดาเนินการ และ
รายละเอียดของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนภายใต้สญ
ั ญาอนุญาตให้
ดาเนิ นการได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ • ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย
3.9 ข้อ 3.10 ข้อ 3.13 ข้อ 12 และ ข้อ 13 ตามลาดับ
- ตรวจสอบหลักฐานประกอบการพิจารณาของผูบ้ ริ หาร
เกี่ ยวกับข้อบ่ งชี้ ของการด้อยค่ าของอุ ปกรณ์ และ
สิ นทรั พ ย์ ไม่ มี ต ั ว ตนภายใต้ สั ญ ญาอนุ ญาตให้
ดาเนินการ
- พิ จารณาร่ วมกับผูเ้ ชี่ ยวชาญของผูส้ อบบัญชี สาหรั บ
การประเมิ นและทดสอบความเหมาะสมของ
แบบจาลองการประเมิ นมูลค่า (valuation model) และ
สมมติ ฐานที่ สาคัญที่ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั นามาใช้ใน
การประเมิ น ค่ าเผื่ อการด้ อยค่ าของอุ ป กรณ์ และ
สิ นทรั พ ย์ ไม่ มี ต ั ว ตนภายใต้ สั ญ ญาอนุ ญาตให้
ดาเนินการ
- การทดสอบความถู กต้องของข้อมู ลที่ ใช้ ในการ
คานวณค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์และสิ นทรัพย์
ไม่ มี ต ัวตนภายใต้สัญญาอนุ ญาตให้ ด าเนิ นการกับ
เอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง
- ทดสอบความถูกต้องของการคานวณค่าเผื่อการด้อย
ค่าของของอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนภายใต้
สัญญาอนุญาตให้ดาเนินการ
3
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เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสู ญ

วิธีการตรวจสอบทีส่ าคัญ

การพิจารณาค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสาหรับลูกหนี้ การค้าเป็ น
รายการที่ตอ้ งใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ในการ
ประมาณการค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ ดังกล่าว ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน บริ ษ ัทพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
โดยการวิเคราะห์ประวัติการชาระหนี้ และคาดการณ์เกี่ ยวกับ
ความสามารถในการช าระหนี้ ในอนาคตของลู กหนี้ การค้า
ดังนั้นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคื อ การแสดงมูลค่าของ
ลูกหนี้ การค้าและค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเป็ นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินหรื อไม่

วิธีการตรวจสอบที่สาคัญรวมถึง
• ท าความเข้าใจเกี่ ยวกับขั้นตอนการปฏิ บ ัติ งานและ
การควบคุ มภายในที่ เกี่ ยวข้องกั บการรั บรู ้ ค่ าเผื่ อ
หนี้สงสัยจะสูญ
• ทดสอบการออกแบบและการปฏิ บต
ั ิตามการควบคุม
ภายใน
• ทดสอบความมี ประสิ ทธิ ผลของการปฏิ บ ัติ ตามการ
ควบคุมภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการพิจารณาค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
ทั้งนี้ นโยบายการบัญชีเรื่ องค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ รายละเอียด • ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย
- ตรวจสอบหลักฐานประกอบการพิจารณาของ
เกี่ยวกับลูกหนี้ การค้าและค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ ได้เปิ ดเผยไว้
ผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับข้อบ่งชี้ของการบันทึกค่าเผื่อ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.5 และข้อ 7 ตามลาดับ
หนี้สงสัยจะสูญ
- ประเมิ น ความเหมาะสมของวิ ธี ก ารพิ จ ารณา
และข้อสมมติฐานที่สาคัญและข้อมูลที่ผบู ้ ริ หาร
ของบริ ษทั นามาใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
- ทดสอบการคานวณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ

ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยูใ่ นรายงานประจาปี ซึ่งข้าพเจ้า
ได้รับข้อมูลอื่นในรายงานประจาปี ฉบับเตรี ยมเผยแพร่ ก่อนวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้า
ไม่ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลอื่นดังกล่าว
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ
การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจาก
การตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อมูลอื่นในรายงานประจาปี ฉบับเตรี ยมเผยแพร่ โดยไม่พบว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่ขา้ พเจ้าต้องรายงาน
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ความรับผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการเหล่านี้
โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ที่ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริ ษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม)
และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั
หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่ องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการกากับดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิ จการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้า
อยู่ด้ว ย ความเชื่ อ มั่น อย่า งสมเหตุ ส มผลคื อ ความเชื่ อ มั่น ในระดับ สู ง แต่ ไ ม่ ไ ด้เป็ นการรั บ ประกัน ว่า
การปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามี
สาระสาคัญ เมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการ
รวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการ
ใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พ บข้อมูลที่ ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้น
การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
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• ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุ ประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หาร
และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ใน
การดาเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้อง
กล่ าวไว้ใ นรายงานของผู ้ส อบบัญ ชี ข องข้าพเจ้าโดยให้ สั ง เกตถึ งการเปิ ดเผยข้อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้อ ง
ในงบการเงิน หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ป
ของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงาน
ต่อเนื่อง
• ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หรื อกิจกรรมทางธุ รกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อ
การกาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้า พเจ้า ต้อ งสื ่ อ สารกับ ผู ม้ ี ห น้า ที ่ ใ นการกากับ ดู แ ลในเรื่ อ งต่า ง ๆที่ ส าคัญ ซึ่ ง รวมถึ ง ขอบเขตและ
ช่ ว งเวลาของการตรวจสอบตามที่ ไ ด้ว างแผนไว้แ ละประเด็น ที่มีน ัย สาคัญ ที่พ บจากการตรวจสอบ
รวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารั บรองแก่ผูม้ ี หน้าที่ ในการกากับดู แลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณ
ที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมด
ตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของ
ข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
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จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดู แล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญมากที่สุด
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญ
ในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับ
ไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า
ไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสาร
ดังกล่าว

กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

ชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
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บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561

สิ นทรัพย์

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท

2,830,234,585
4,227,209,793
1,851,432,896
42,699,114
485,724,816
122,483,562
96,384,799
22,520,023
9,678,689,588

1,960,770,857
3,407,069,423
1,666,859,482
90,824,861
244,591,079
124,813,587
62,645,724
93,203,229
1,837,189,239
9,487,967,481

1,719,753,567
3,834,155,421
2,571,027,795
88,525,483
525,724,816
98,280,234
96,384,799
19,786,409
8,953,638,524

683,765,774
3,436,461,878
1,957,412,837
190,369,034
244,591,079
106,892,786
62,645,724
25,951,957
6,708,091,069

4
10
10
12

1,457,174,448
1,444,282,683
4,814,703,118

1,712,137,550
1,356,700,860
7,859,316,266

1,467,174,448
1,502,621,824
1,444,282,683
4,771,240,586

1,752,137,549
1,674,859,190
1,356,700,860
7,794,040,539

13
13
13
14
15

3,007,340,364
13,614,935
325,027,926
1,117,018,424
344,227,641
12,523,389,539

3,986,568,906
15,632,576
427,047,889
775,824,882
317,997,744
16,451,226,673

3,007,340,364
13,614,935
240,374,560
992,281,352
326,404,118
13,765,334,870

3,986,568,906
15,632,576
333,565,036
704,853,399
298,977,826
17,917,335,881

22,202,079,127

25,939,194,154

22,718,973,394

24,625,426,950

หมายเหตุ

สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว� คราว
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น
ลูกหนี�กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
ส่วนของเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที�ถือไว้เพื�อขาย
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินให้กยู ้ มื ระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนภายใต้สญ
ั ญาอนุญาต
ให้ดาํ เนินการ
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน

5
6
7
4
4
8

9

รวมสินทรัพย์
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561

หนีส� ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส� ินหมุนเวียน
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น
เจ้าหนี�กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที�ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ�งปี
เงินรับล่วงหน้าค่าบริ การจากลูกค้า
ผลประโยชน์ตอบแทนค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
หนี�สินที�เกี�ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที�ถือไว้เพื�อขาย
รวมหนีส� ินหมุนเวียน
หนีส� ินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
เจ้าหนี� - อาคารและอุปกรณ์ระยะยาว
หนี�สินสุทธิในบริ ษทั ย่อย
ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
รวมหนีส� ินไม่ หมุนเวียน

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท

17
4

712,891,519
169,230

866,662,159
829,729

543,581,634
3,724,256

658,855,472
23,522,941

16

2,673,841,281
275,480,256
258,340,350
34,032,013
91,314,282

421,788,460
218,392,223
263,344,848
7,225,864
95,844,393

2,695,841,281
65,907,840
258,340,350
44,493,053

421,788,460
60,020,292
263,344,848
63,253,253

9

4,046,068,931

1,055,257,237
2,929,344,913

3,611,888,414

1,490,785,266

16

4,349,010,715
225,042,120
-

7,024,628,257
226,645,680
-

4,352,010,715
225,042,120
980,026,152

7,061,628,257
226,645,680
576,045,267

160,746,632
284,153,167
5,018,952,634

175,939,941
302,925,926
7,730,139,804

135,591,812
277,356,357
5,970,027,156

148,950,511
299,278,905
8,312,548,620

9,065,021,565

10,659,484,717

9,581,915,570

9,803,333,886

18

10
19
20

รวมหนีส� ิน
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งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท

9

บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561

หนีส� ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนที�ออกและชําระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื�นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท

5,499,884,200

5,499,884,200

5,499,884,200

5,499,884,200

5,480,509,770
4,325,271,183

5,480,333,200
4,324,626,137

5,480,509,770
4,325,271,183

5,480,333,200
4,324,626,137

21

21

22

รวมหนีส� ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

549,988,420
549,988,420
2,936,698,328 4,201,676,132
(155,409,877)
265,469,175
13,137,057,824 14,822,093,064
(262)
457,616,373
13,137,057,562 15,279,709,437

549,988,420
549,988,420
2,936,698,328
4,201,676,132
(155,409,877)
265,469,175
13,137,057,824 14,822,093,064
13,137,057,824 14,822,093,064

22,202,079,127

22,718,973,394

25,939,194,154

24,625,426,950
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
การดําเนินงานต่ อเนื�อง
รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
รายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินการ
กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยนสุทธิ
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รายได้อื�น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
ต้นทุนค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินการ
ต้นทุนค่าอนุญาตให้ดาํ เนินการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนสุทธิ
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย

2561
บาท

หมายเหตุ
4
24

9
25

2560
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
บาท
บาท

6,008,200,977
17,980,846
5,515,942
1,949,515,538
192,303,277
8,173,516,580

6,688,843,268
186,400
152,243,504
387,141,296
7,228,414,468

5,457,530,264
17,980,846
225,186,039
5,700,697,149

5,878,290,011
186,400
152,315,241
253,622,355
6,284,414,007

3,301,555,523
17,980,846
917,473,311
97,842,549
1,362,031,738
2,253,000,000
56,957,789
338,242,739
8,345,084,495

4,312,036,220
186,400
978,521,346
105,906,051
1,515,011,381
3,308,681,047
63,129,812
382,429,405
10,665,901,662

2,833,216,042
17,980,846
917,473,311
62,937,377
964,284,842
2,253,000,000
56,589,817
3,658,714
338,228,829
7,447,369,778

3,778,396,818
186,400
978,521,346
99,321,380
848,276,646
3,196,000,000
62,764,012
378,304,300
9,341,770,902

4

ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้า
ขาดทุนก่ อนภาษีเงินได้จากการดําเนินงานต่ อเนื�อง
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
28

119,387,670
196,184,926
(52,180,245) (3,241,302,268)
269,216,801
454,566,970

กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับปี จากการดําเนินงานต่อเนื�อง

217,036,556

(2,786,735,298)

217,036,556

(2,786,735,298)

29,649,253

325,660,831

12,508,799

136,958,006

246,685,809

(2,461,074,467)

229,545,355

(2,649,777,292)

229,545,355

(2,649,777,292)

229,545,355

(2,649,777,292)

17,140,454
246,685,809

188,702,825
(2,461,074,467)

229,545,355

(2,649,777,292)

การดําเนินงานที�ยกเลิก
กําไรสําหรับปี จากการดําเนินงานที�ยกเลิกสุทธิจากภาษี

9

กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับปี
การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่ วนที�เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที�เป็ นของส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุมของ
การดําเนินงานต่อเนื�อง
การดําเนินงานที�ยกเลิก
กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับปี

11

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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11

1,628,779,604
(263,785,847)
(117,893,025) (3,321,142,742)
334,929,581
534,407,444

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุน (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั�นพื�นฐาน
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ปรั บลด
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น - การดําเนินงานต่อเนื�อง (บาท)
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั�นพื�นฐาน
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ปรั บลด

2561
บาท

หมายเหตุ
29

29
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
บาท
บาท

2560
บาท
0.21
0.21

(2.42)
(2.42)

0.21
0.21

(2.42)
(2.42)

0.20
0.20

(2.54)
(2.54)

0.20
0.20

(2.54)
(2.54)

12
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
2561
บาท

หมายเหตุ
กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
รายการที�จะไม่ ถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้ าไปไว้ ในกําไรหรื อขาดทุน
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้ที�เกี�ยวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
รายการที�อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้ าไปไว้ ในกําไรหรื อขาดทุน
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่าหน่วยงาน
ในต่างประเทศ
การเปลี�ยนแปลงผลสะสมจากการลดสัดส่ วนเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย 9
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิของเงินลงทุนเผื�อขาย
ส่วนที�โอนไปกําไรหรื อขาดทุน
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื�อขาย
ภาษีเงินได้ที�เกี�ยวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น

2560
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
บาท
บาท

246,685,809

(2,461,074,467)

229,545,355

(2,649,777,292)

(4,949,366)
931,481
(4,017,885)

15,874,884
(2,674,819)
13,200,065

(4,949,366)
931,481
(4,017,885)

4,762,288
(452,300)
4,309,988

(61,929,642)
(350,970,688)

(288,274,898)
(17)

(61,929,642)
(350,970,688)

(288,274,898)
(17)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสํ าหรับปี - สุ ทธิจากภาษี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

(1,481,089)
(1,564,964)
(12,182,265)
5,996,514
2,732,671
(886,310)
(423,831,013) (284,729,675)
(427,848,898) (271,529,610)
(181,163,089) (2,732,604,077)

(1,481,089)
(1,564,964)
(12,182,265)
5,996,514
2,732,671
(886,310)
(423,831,013) (284,729,675)
(427,848,898) (280,419,687)
(198,303,543) (2,930,196,979)

การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที�เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที�เป็ นของส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

(198,303,543) (2,930,196,979)
17,140,454
197,592,902
(181,163,089) (2,732,604,077)

(198,303,543) (2,930,196,979)
(198,303,543) (2,930,196,979)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
21
หุน้ ทุนออกให้ตามสิ ทธิ
21
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
30
เงินปันผลให้ผถู้ ือหุน้ ของบริ ษทั
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2560

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้
บาท

-

19,238,775
19,238,775

5,480,333,200 4,324,626,137

-

363,500
363,500

5,479,969,700 4,305,387,362

ทุนเรื อนหุน้
ที�ออกและ
หมายเหตุ ชําระแล้ว
บาท

549,988,420

-

-

549,988,420

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
บาท

21,520,987

4,201,676,132

(2,649,777,292)
4,309,988
(2,645,467,304)

14

11,792,737

-

328,844,639

(17)
(17)

-

328,844,656

(77,646,719)

(288,274,898)
(288,274,898)

-

210,628,179

2,478,518

3,545,240
3,545,240

-

(1,066,722)

265,469,175

(284,729,675)
(284,729,675)

(19,602,275)
9,874,025
(9,728,250)

559,927,100

ผลต่างจาก
รวม
ผลต่างจาก
การเปลี�ยนแปลง องค์ประกอบอื�น
การแปลงค่า ในมูลค่ายุติธรรมของ ของส่ วนของ
งบการเงิน
เงินลงทุนเผือ� ขาย
ผูถ้ ือหุน้
บาท
บาท
บาท

งบการเงินรวม
องค์ประกอบอื�นของส่วนของผูถ้ ือหุ น้
ผลสะสมจาก
ทุนสํารองอื�น การลดสัดส่ วน
การจ่ายโดยใช้
เงินลงทุน
หุน้ เป็ นเกณฑ์ ในบริ ษทั ย่อย
บาท
บาท

(19,602,275)
9,874,025
(767,190,088)
(767,190,088) (9,728,250)

7,614,333,524

ยังไม่ได้
จัดสรร
บาท

กําไรสะสม

บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย� นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2561

411,566,054

14,822,093,064

(2,649,777,292)
(280,419,687)
(2,930,196,979)

457,616,373

188,702,825
8,890,077
197,592,902

9,874,025
(767,190,088) (151,542,583)
(757,316,063) (151,542,583)

18,509,606,106

รวมส่ วนของ
บริ ษทั ใหญ่
บาท

ส่ วนของ
ส่ วนได้เสีย
ที�ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม
บาท

15,279,709,437

(2,461,074,467)
(271,529,610)
(2,732,604,077)

9,874,025
(918,732,671)
(908,858,646)

18,921,172,160

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
บาท
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กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
21
หุน้ ทุนออกให้ตามสิ ทธิ
21
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
30
เงินปันผลให้ผถู้ ือหุน้ ของบริ ษทั
การจําหน่ ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2561

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้
บาท

645,046
645,046

5,480,509,770 4,325,271,183

176,570
176,570

5,480,333,200 4,324,626,137

ทุนเรื อนหุน้
ที�ออกและ
หมายเหตุ ชําระแล้ว
บาท

549,988,420

-

549,988,420

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
บาท

229,545,355
(4,017,885)
225,527,470
2,936,698,328

(1,490,505,274)
(1,490,505,274)

4,201,676,132

ยังไม่ได้
จัดสรร
บาท

กําไรสะสม

15

14,744,698

(821,616)
3,773,577
2,951,961

11,792,737

(350,970,688)
(350,970,688)
(22,126,049)

-

328,844,639

ผลสะสมจาก
ทุนสํารองอื�น การลดสัดส่ วน
การจ่ายโดยใช้
เงินลงทุน
หุน้ เป็ นเกณฑ์ ในบริ ษทั ย่อย
บาท
บาท

(61,929,642)
(61,929,642)
(139,576,361)

-

(77,646,719)

(821,616)
3,773,577
2,951,961

265,469,175

457,616,373

ส่ วนของ
ส่ วนได้เสีย
ที�ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม
บาท

15,279,709,437

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
บาท

17,140,454
246,685,809
(427,848,898)
17,140,454
(181,163,089)
(262) 13,137,057,562

3,773,577
3,773,577
(1,490,505,274)
(1,490,505,274)
(474,757,089) (474,757,089)
(1,486,731,697) (474,757,089) (1,961,488,786)

14,822,093,064

รวมส่ วนของ
บริ ษทั ใหญ่
บาท

229,545,355
(10,930,683) (423,831,013)
(427,848,898)
(10,930,683) (423,831,013)
(198,303,543)
(8,452,165) (155,409,877) 13,137,057,824

-

2,478,518

ผลต่างจาก
รวม
ผลต่างจาก
การเปลี�ยนแปลง องค์ประกอบอื�น
การแปลงค่า ในมูลค่ายุติธรรมของ ของส่ วนของ
งบการเงิน
เงินลงทุนเผือ� ขาย
ผูถ้ ือหุน้
บาท
บาท
บาท

งบการเงินรวม
องค์ประกอบอื�นของส่วนของผูถ้ ือหุน้

บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย� นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2561
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กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรั บปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสํ าหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
หุน้ ทุนออกให้ตามสิ ทธิ
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2560

29

21
21
30

5,480,333,200

363,500
363,500

5,479,969,700

ทุนเรื อนหุน้
ที�ออกและ
หมายเหตุ ชําระแล้ว
บาท

4,324,626,137

19,238,775
19,238,775

4,305,387,362

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้
บาท

16

549,988,420

-

549,988,420

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
บาท

(2,649,777,292)
4,309,988
(2,645,467,304)
4,201,676,132

(767,190,088)
(767,190,088)

7,614,333,524

ยังไม่ได้
จัดสรร
บาท

กําไรสะสม

11,792,737

(19,602,275)
9,874,025
(9,728,250)

21,520,987

(17)
(17)
328,844,639

-

328,844,656

(288,274,898)
(288,274,898)
(77,646,719)

-

210,628,179

3,545,240
3,545,240
2,478,518

-

(1,066,722)

(284,729,675)
(284,729,675)
265,469,175

(19,602,275)
9,874,025
(9,728,250)

559,927,100

งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ประกอบอื�นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ผลสะสมจาก
ผลต่างจาก
รวม
ทุนสํารองอื�น การลดสัดส่ วน ผลต่างจาก
การเปลี�ยนแปลง องค์ประกอบอื�น
การจ่ายโดยใช้
เงินลงทุน
การแปลงค่า ในมูลค่ายุติธรรมของ ของส่วนของ
หุน้ เป็ นเกณฑ์ ในบริ ษทั ย่อย
งบการเงิน
เงินลงทุนเผือ� ขาย
ผูถ้ ือหุน้
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2561

(2,649,777,292)
(280,419,687)
(2,930,196,979)
14,822,093,064

9,874,025
(767,190,088)
(757,316,063)

18,509,606,106

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั
บาท
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ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรั บปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสํ าหรับปี

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
หุน้ ทุนออกให้ตามสิ ทธิ
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2561

29

21
21
30

5,480,509,770

-

176,570
176,570

5,480,333,200

ทุนเรื อนหุน้
ที�ออกและ
หมายเหตุ ชําระแล้ว
บาท

4,325,271,183

-

645,046
645,046

4,324,626,137

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้
บาท

17

549,988,420

-

-

549,988,420

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
บาท

2,936,698,328

229,545,355
(4,017,885)
225,527,470

(1,490,505,274)
(1,490,505,274)

4,201,676,132

ยังไม่ได้
จัดสรร
บาท

กําไรสะสม

14,744,698

-

(821,616)
3,773,577
2,951,961

11,792,737

(22,126,049)

(350,970,688)
(350,970,688)

-

328,844,639

(139,576,361)

(61,929,642)
(61,929,642)

-

(77,646,719)

(8,452,165)

(10,930,683)
(10,930,683)

-

2,478,518

(155,409,877)

(423,831,013)
(423,831,013)

(821,616)
3,773,577
2,951,961

265,469,175

งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ประกอบอื�นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ผลสะสมจาก
ผลต่างจาก
รวม
ทุนสํารองอื�น การลดสัดส่ วน ผลต่างจาก
การเปลี�ยนแปลง องค์ประกอบอื�น
การจ่ายโดยใช้
เงินลงทุน
การแปลงค่า ในมูลค่ายุติธรรมของ ของส่วนของ
หุน้ เป็ นเกณฑ์ ในบริ ษทั ย่อย
งบการเงิน
เงินลงทุนเผือ� ขาย
ผูถ้ ือหุน้
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2561

13,137,057,824

229,545,355
(427,848,898)
(198,303,543)

3,773,577
(1,490,505,274)
(1,486,731,697)

14,822,093,064

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั
บาท

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
2561
บาท

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
รายการปรั บปรุ ง
ค่าเสื� อมราคาอาคารและอุปกรณ์
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนภายใต้
สัญญาอนุญาตให้ดาํ เนิ นการ
ค่าตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
รายได้จากการลงทุน
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
ต้นทุนทางการเงิน
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยน
ค่าตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกูย้ มื
หนี�สูญและหนี�สงสัยจะสู ญ
ขาดทุนจากสิ นค้าเสื� อมสภาพ
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์
การตัดจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
การตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ส่วนแบ่ง (กําไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
และการร่ วมค้า
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
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2560
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
บาท
บาท

246,685,809

(2,461,074,467)

229,545,355

(2,649,777,292)

12

719,411,686

910,015,082

673,105,752

699,697,390

13
13
13

1,150,329,737
2,017,642
103,920,740
2,253,000,000
(181,558,213)
3,773,577
338,242,739
12,420,499
1,065,891
358,394,586
9,996,089
4,585,037
148,358
(1,949,515,538)
7,223

2,022,365,154
2,017,642
125,264,936
3,308,681,047
(159,053,634)
9,874,025
400,807,998
(297,171,291)
1,065,891
494,032,966
12,931,779
(4,798,459)
1,691,518
950,001

1,150,329,737
2,017,642
94,592,453
2,253,000,000
(177,488,647)
3,773,577
338,228,829
(18,933,924)
1,065,891
337,681,328
5,680,403
4,541,280
148,350
7,223

2,022,365,154
2,017,642
95,119,440
3,196,000,000
(151,947,441)
9,874,025
378,304,300
(207,898,131)
1,065,891
109,609,606
12,189,598
(4,036,281)
32,789
-

(119,387,670)
(260,628,962)
2,692,909,230

(196,184,926)
(383,352,970)
3,788,062,292

(1,641,288,403)
(334,929,581)
2,921,077,265

126,827,841
(534,407,444)
3,105,037,087

21

16, 26
7

9

10

18
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
2561
บาท

หมายเหตุ

2560
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
บาท
บาท

การเปลี�ยนแปลงในสิ นทรั พย์ และหนีส� ิ นดําเนินงาน
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี� หมุนเวียนอื�น
ลูกหนี�กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
เจ้าหนี� การค้าและเจ้าหนี� หมุนเวียนอื�น
เจ้าหนี� กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินการค้างจ่าย
หนี� สินหมุนเวียนอื�น
หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น
ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

(549,956,343)
48,053,827
(25,011,294)
25,282,541
(43,119,327)
(212,108,369)
(681,364)
57,088,032
(5,004,497)
(5,606,818)
(18,772,759)
(27,643,171)
(66,474,200)
1,868,955,488

(234,633,428)
33,311,762
147,918,136
(27,229,677)
132,322,907
(112,096,459)
780,360
(465,788,925)
(52,878,113)
21,961,645
(17,929,002)
143,402
(234,177,100)
2,979,767,800

(967,715,787)
101,771,630
(14,277,128)
8,090,689
(45,387,964)
(121,335,822)
(19,819,551)
5,887,548
(5,004,497)
(19,836,906)
(21,922,548)
(24,253,642)
(450,012)
1,796,823,275

(402,775,404)
112,358,336
117,282,165
(11,931,498)
135,139,062
(9,947,827)
21,179,158
(217,339,857)
(52,878,113)
(11,416,741)
(17,246,337)
15,686,080
(112,939,711)
2,670,206,400

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี�ย
รับเงินปั นผล
เงินลงทุนชัว� คราว
เงินสดจ่ายเพื�อซื�ออาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ มื แก่การร่ วมค้า
เงินให้กยู้ มื แก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายสําหรับซื� อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินจ่ายสุทธิเพื�อลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

169,092,557
(818,477,229)
(81,963,778)
5,989,370
(1,409,200)
1,950,779,922
1,224,011,642

161,005,365
98,250,625
(303,764,408)
7,783,701
18,185,988
(27,857,560)
(46,396,289)

174,454,150
1,717,154,736
(359,635,556)
(59,518,209)
5,888,374
(10,000,000)
(1,409,200)
1,466,934,295

155,761,047
431,473,936
108,550,819
(46,048,295)
5,316,561
18,185,988
(10,000,000)
(1,449,807)
(1,272,348)
660,517,901

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

200

10

4
4
9

19

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปันผลให้ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื
ชําระคืนเงินกูย้ มื
จ่ายดอกเบี�ย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม� ขึน� (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 1 มกราคม
ผลกระทบจากสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที�ถือไว้เพื�อขาย
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี�ยนของเงินตราต่างประเทศ
คงเหลือสิ� นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที� 31 ธันวาคม

30
16

5

รายการที�ไม่ ใช่ เงินสด
ซื�ออาคารและอุปกรณ์เป็ นเงินเชื�อ
ซื�ออาคารและอุปกรณ์ภายใต้สญ
ั ญาอนุญาตให้ดาํ เนิ นการ
หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
บาท
บาท

2561
บาท

2560
บาท

(1,490,585,395)
(414,482,938)
(318,269,838)
(2,223,338,171)

(918,734,829)
480,000,000
(2,496,861,589)
(391,157,693)
(3,326,754,111)

(1,490,585,214)
(414,482,938)
(322,536,394)
(2,227,604,546)

(767,190,088)
(1,976,063,810)
(381,704,594)
(3,124,958,492)

869,628,959
1,960,770,857
-

(393,382,600)
2,683,685,053
(329,573,477)

1,036,153,024
683,765,774
-

205,765,809
477,958,084
-

(165,231)
2,830,234,585

41,881
1,960,770,857

(165,231)
1,719,753,567

41,881
683,765,774

6,191,328
271,331
30,788,907

40,351,222
38,559,624

1,701,109
271,331
30,788,907

7,724,688
34,640,408
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
หมำยเหตุ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

202

สำรบัญ
ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและหนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ นทรัพย์ที่จดั ประเภทเป็ น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้า
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนภายใต้สญ
ั ญาอนุญาตให้ดาเนินการ ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
ทุนเรื อนหุน้ และการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
สารอง
ส่ วนงานดาเนินงาน
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ภาษีเงินได้
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
หมำยเหตุ
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

สำรบัญ
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้
เงินปันผล
เครื่ องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
เหตุการณ์อื่น
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน
การจัดประเภทรายการใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่ งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วแต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
1.

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั ไทยคม จากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่
414 ถนนพหลโยธิ น แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400
บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนมกราคม 2537
บริ ษทั ใหญ่ในระหว่างงวด คือ บริ ษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ถือหุ น้
ร้อยละ 41.13 และร้อยละ 41.14 ตามลาดับ) ซึ่ งเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
บริ ษทั บริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้า (รวมเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) ประกอบธุ รกิ จหลักในการให้บริ การวงจรดาวเที ยม
เพื่อการสื่ อสารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จัดจาหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมไอพีสตาร์ บริ การเนื้อหา
สาหรับ เครื อข่ ายบรอดแบนด์ จัดจาหน่ ายอุป กรณ์ รับ สัญญาณโทรทัศน์ บริ การศู นย์ขอ้ มูลอิ นเทอร์ เน็ ต บริ การ
อินเทอร์ เน็ต บริ การรับ-ส่ งสัญญาณผ่านดาวเที ยม บริ การให้คาปรึ กษาด้านเทคนิ คที่ เกี่ยวกับดาวเทียม บริ การธุ รกิ จ
กระจายเสี ยงโทรทัศน์และโทรคมนาคม บริ การระบบโทรศัพท์ บริ การเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริ การด้าน
วิศ วกรรมพัฒ นาเทคโนโลยีการสื่ อสารและอิ เล็ก ทรอนิ กส์ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการประกอบธุ รกิ จภายใต้สัญ ญา
อนุญาตให้ดาเนินการต่าง ๆ
กลุ่มบริ ษทั มี การประกอบกิ จการใน 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สิ งคโปร์ กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว ออสเตรเลีย นิวซี แลนด์ มอริ เชียส เกาะบริ ติช-เวอร์จิน ญี่ปุ่นและอินเดีย
บริ ษทั ได้ทาสัญญากับกระทรวงคมนาคมเพื่อดาเนิ นกิจการดาวเทียมสื่ อสารเป็ นเวลา 30 ปี โดยบริ ษทั มีสิทธิ ในการ
บริ หารกิจการและการให้บริ การวงจรดาวเทียมเพื่อการสื่ อสารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และมีสิทธิ เก็บค่า
ใช้วงจรดาวเที ยมจากผูใ้ ช้วงจรดาวเที ยมภายในระยะเวลา 30 ปี ซึ่ งปั จจุบนั สัญญาดังกล่าวอยู่ภายใต้การดู แลของ
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมและจะหมดอายุในปี 2564
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
บริ ษทั ได้รับอนุ ญาตให้ประกอบกิ จการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศน์และ
กิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) ซึ่ งบริ ษทั มี สิทธิ ให้บริ การโทรคมนาคมบนโครงข่ ายของตนเองทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยใบอนุญาตดังกล่าวมีอายุ 20 ปี และจะหมดอายุในปี 2575
รายละเอียดของบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
ชื่ อกิจกำร

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศทีก่ จิ กำร
จัดตั้ง

จัดจาหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณ
โทรทัศน์ บริ การให้คาปรึ กษาและ
ติดตั้งระบบสาหรับเครื อข่ายบรอด
แบนด์แบบครบวงจร (System
Integration)

ไทย

99.99

99.99

บริ ษทั ไอพีสตาร์ จากัด

จัดจาหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียม
ไทยคม 4

เกาะบริ ติชเวอร์จิน

100

100

บริ ษทั สตาร์ นิวเคลียส จากัด

ให้บริ การด้านวิศวกรรมพัฒนา
เทคโนโลยีการสื่ อสารและ
อิเล็กทรอนิ กส์

เกาะบริ ติชเวอร์จิน

100

100

บริ ษทั ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จัดจาหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียม
พีทีอี จากัด
ไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4

สิ งคโปร์

100

100

บริ ษทั ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส
จากัด

จัดจาหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียม
ไทยคม 4

มอริ เชียส

100

100

บริ ษทั แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค
จากัด

จัดจาหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียม

กัมพูชา

100

100

บริ ษทั ย่ อยทางตรง
บริ ษทั ไทย แอดวานซ์
อินโนเวชัน่ จากัด
(เดิมชื่อ ดีทีวี เซอร์วิส จากัด)

ส่ วนได้ เสี ยใน
ควำมเป็ นเจ้ ำของ
2561
2560
ร้ อยละ
ร้ อยละ
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ชื่ อกิจกำร

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศทีก่ จิ กำร
จัดตั้ง

บริ ษทั ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย
พีทีวาย จากัด

จัดจาหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียม
ไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศ
ออสเตรเลีย

ออสเตรเลีย

บริ ษทั ทีซี บรอดคาสติ้ง จากัด

ให้บริ การด้านธุรกิจกระจายเสี ยง
และกิจการโทรทัศน์

ไทย

99.99

99.99

บริ ษทั ไอพีสตาร์ เจแปน จากัด

จัดจาหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียม
ไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศ
ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น

100

100

บริ ษทั ไอพีสตาร์ นิวซี แลนด์ จากัด จัดจาหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียม
ไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศ
นิวซี แลนด์

นิวซี แลนด์

100

100

บริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล
แซทเทลไลท์ จากัด

จัดจาหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียม
ไทยคม 7 และไทยคม 8

มอริ เชียส

100

100

บริ ษทั ไอพีสตาร์ (อินเดีย)
ไพรเวท จากัด

ให้บริ การคาปรึ กษาด้านเทคนิ คที่
เกี่ยวข้องกับระบบโครงข่ายของ
ดาวเทียม

อินเดีย

100

100

บริ ษทั ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จากัด

ให้บริ การด้านเทคโนโลยี

มอริ เชียส

100

100
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ส่ วนได้ เสี ยใน
ควำมเป็ นเจ้ ำของ
2561
2560
ร้ อยละ
ร้ อยละ
100
100

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ชื่ อกิจกำร

บริ ษทั ย่ อยทางอ้ อมของบริ ษทั
บริ ษทั ซี เอส ล็อกซอินโฟ
จากัด (มหาชน)

บริ ษทั โอไรอ้อน แซทเทลไลท์
ซิ สเทม พีทีวาย จากัด

การร่ วมค้ าของบริ ษทั
บริ ษทั เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส
พีทีอี จากัด

ลักษณะธุรกิจ

ส่ วนได้ เสี ยใน
ควำมเป็ นเจ้ ำของ
2561
2560
ร้ อยละ
ร้ อยละ

ประกอบธุรกิจในการให้บริ การ
ศูนย์ขอ้ มูลอินเทอร์เน็ตและ
บริ การรับ-ส่ งสัญญาณผ่าน
ดาวเทียมเพื่อการสื่ อสาร

ไทย

-(1)

42.07

ให้บริ การด้านการสื่ อสารข้อมูล
ผ่านดาวเทียมและโซลูชนั่ เพื่อ
ธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย

ออสเตรเลีย

100

100

ประกอบธุรกิจหลักในการลงทุน
ด้านการสื่ อสารโทรคมนาคมใน
ระดับนานาชาติ

สิ งคโปร์

51

51

สาธารณรัฐ
ประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว

24.99

24.99

การร่ วมค้ าของบริ ษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้ นท์ ส พีทีอี จากัด
บริ ษทั ลาว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์
ให้บริ การโทรศัพท์พ้ืนฐาน
จากัด
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศัพท์
สาธารณะ โทรศัพท์ระหว่าง
ประเทศและอินเทอร์เน็ต
(1)

ประเทศทีก่ จิ กำร
จัดตั้ง

กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้ข ายเงิ น ลงทุ น ในหุ ้ น สามัญ ทั้ง หมดในบริ ษ ัท ซี เอส ล็อ กซอิ น โฟ จ ากัด (มหาชน) เมื่ อ วัน ที่
25 มกราคม 2561

รายการระหว่างกิ จการที่ มีสาระสาคัญระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ตดั ออกจากงบการเงิ นรวมแล้ว งบการเงิ นรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้รวมข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ย่อยสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ที่ได้ตรวจสอบแล้ว
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2.

เกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงิน

2.1 เกณฑ์ กำรถือปฏิบัติ
กลุ่มบริ ษทั จัดทาบัญชี เป็ นเงิ นบาทและจัดทางบการเงินตามกฎหมายเป็ นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย
งบการเงิ นของกลุ่มบริ ษ ทั ได้จดั ท าขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 1 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง “การนาเสนองบ
การเงิน” ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้น
ไป และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ลงวันที่ 2 ตุ ลาคม 2560 เรื่ อง “การจัดทาและส่ งงบ
การเงินและรายการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั จดทะเบียน พ.ศ. 2560” และตามประกาศ
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า เรื่ อง “ก าหนดรายการย่ อ ที่ ต ้ อ งมี ใ นงบการเงิ น (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2559” ลงวัน ที่
11 ตุลาคม 2559
ในระหว่างงวดกลุ่มบริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบตั ิ
ทางการบัญ ชี ที่ออกโดยสภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ซึ่ งมี ผลบังคับ ใช้ส าหรั บรอบระยะเวลาบัญ ชี ที่เริ่ มในหรื อ หลังวัน ที่
1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวได้รับ การปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มี
เนื้ อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคาและ
คาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
2.2 เกณฑ์ กำรวัดมูลค่ ำ
งบการเงินนี้จดั ทาขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นที่ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
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2.3 สกุลเงินที่ใช้ ในกำรดำเนินงำนและนำเสนองบกำรเงิน
งบการเงินนี้ จดั ทาและแสดงหน่วยเงินตราเป็ นเงินบาทซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ข้อมูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปั ดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็ นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็ น
อย่างอื่น
2.4 กำรประมำณกำรและกำรใช้ วจิ ำรณญำณ
ในการจัดทางบการเงิ นให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ผูบ้ ริ หารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณการ
และข้อสมมติ ฐานหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายการบัญชี และการรายงานจานวนเงินที่ เกี่ยวกับ
สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติ ฐานที่ ใช้ในการจัดทางบการเงิ นจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่ อง การปรับประมาณ
การทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
(1) การใช้วิจารณญาณ
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้วิจารณญาณในการเลือกนโยบายการบัญชี ซ่ ึ งมีผลกระทบที่มีนยั สาคัญที่สุดต่อจานวนเงิน
ที่รับรู ้ในงบการเงินซึ่ งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุขอ้ 10 การจัดประเภทการร่ วมค้า
หมายเหตุขอ้ 10 การจัด ท างบการเงิ น รวม: กลุ่ มบริ ษ ัทมี อ านาจควบคุ มโดยพฤติ นัย (De facto control)
เหนือผูไ้ ด้รับการลงทุน
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(2) การประมาณการข้อสมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการที่สาคัญซึ่ งมีความเสี่ ยงอย่างมีนยั สาคัญที่เป็ นเหตุให้ตอ้ งมี
การปรับปรุ งจานวนเงินที่รับรู ้ในงบการเงิน ซึ่ งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้

3.

หมายเหตุขอ้ 7
หมายเหตุขอ้ 8
หมายเหตุขอ้ 10, 12, 13
หมายเหตุขอ้ 12
หมายเหตุขอ้ 13

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
มูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับคืนจากสิ นค้าคงเหลือ
ข้อสมมติฐานสาหรับการประมาณการในการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต
การประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์
การประมาณอายุการใช้งานและมูล ค่ าคงเหลื อของสิ นทรัพ ย์ไม่มีตวั ตนภายใต้
สัญญาอนุญาตให้ดาเนินการ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น

หมายเหตุขอ้ 14
หมายเหตุขอ้ 19
หมายเหตุขอ้ 21
หมายเหตุขอ้ 31
หมายเหตุขอ้ 33 และ 34

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
การวัดมูลค่าของการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
นโยบายการบัญชีที่นาเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบตั ิโดยสม่าเสมอสาหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

3.1 เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย และส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในการร่ วมค้า
การรวมธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชีสาหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ื อ เมื่อการควบคุมถูกโอนไปยังกลุ่มบริ ษทั ยกเว้นในกรณี ที่เป็ น
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
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การควบคุ ม หมายถึ งอ านาจในการก าหนดนโยบายทางการเงิ นและการด าเนิ นงานของกิ จการเพื่ อให้ ได้มาซึ่ ง
ประโยชน์จากกิ จกรรมของกิ จการนั้น ในการพิ จารณาอานาจในการควบคุม กิ จการต้องนาสิ ทธิ ในการออกเสี ยงที่
เกิดขึ้นมารวมในการพิจารณา วันที่ซ้ื อกิจการคือวันที่อานาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยังผูซ้ ้ื อ การกาหนดวันที่
ซื้ อกิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอนอานาจควบคุมจากฝ่ ายหนึ่ งไปยังอีกฝ่ ายหนึ่ งต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง
ค่าความนิ ยม ถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ ซ้ื อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ซ่ ึ งรวมถึงการรับรู ้จานวน
ส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ หักด้วยมูลค่าสุ ทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและ
หนี้สินที่รับมาซึ่ งวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ื อ กาไรจากการซื้ อในราคาต่ากว่ามูลค่ายุติธรรมรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้ ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่โอนไป หนี้สินที่กลุ่มบริ ษทั ก่อขึ้นเพื่อจ่ายชาระให้แก่
เจ้าของเดิ ม และส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของที่ ออกโดยกลุ่มบริ ษ ทั ทั้งนี้ สิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ยงั รวมถึ งมู ลค่ า
ยุติธรรมของหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ที่ออกแทนโครงการของผูถ้ ูกซื้ อเมื่อ
รวมธุรกิจ หากการรวมธุ รกิจมีผลให้สิ้นสุ ดความสัมพันธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริ ษทั และผูถ้ ูกซื้ อ ให้ใช้ราคา
ที่ ต่ ากว่าระหว่าง มู ลค่ าจากการยกเลิ กสั ญ ญาตามที่ ระบุ ในสัญญา และมู ลค่ าองค์ประกอบนอกตลาด ไปหักจาก
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้ และรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายอื่น
หากมีการออกโครงการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ (โครงการทดแทน) เพื่อแลกเปลี่ยนกับโครงการที่พนักงานของผูถ้ ูก
ซื้ อถื ออยู่ (โครงการผูถ้ ูกซื้ อ) ขึ้ นอยู่กบั ต้นทุ นบริ การในอดี ต ผูซ้ ้ื อต้องวัดส่ วนของโครงการทดแทนด้วยมูลค่าตาม
ราคาตลาดซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของสิ่ งตอบแทนที่ โอน หากมี ขอ้ กาหนดเกี่ ยวกับการทางานในอนาคต ผลต่ างระหว่าง
มู ลค่ าซึ่ งรวมอยู่ในสิ่ งตอบแทนที่ โอนไป และ ราคาตลาดของโครงการทดแทน รั บรู ้ เป็ นผลตอบแทนพนักงาน
ภายหลังการรวมธุรกิจ
หนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้ นของบริ ษ ทั ที่ ถูกซื้ อที่ รับมาจากการรวมธุ รกิ จ รั บรู ้เป็ นหนี้ สินหากมี ภาระผูกพันในปั จจุ บนั ซึ่ ง
เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมตามอัตราส่ วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มาจากผูถ้ ูกซื้ อ
ต้นทุ นที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การซื้ อของกลุ่ มบริ ษ ัทที่ เกิ ดขึ้ นซึ่ งเป็ นผลมาจากการรวมธุ รกิ จ เช่ น ค่ าที่ ป รึ กษากฎหมาย
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึ กษาอื่นๆ ถือเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
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การรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
การรวมธุ รกิจซึ่ งเกิดจากการโอนส่ วนได้เสี ยในกิ จการภายใต้การควบคุมของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งควบคุมกลุ่มบริ ษทั ถือเป็ น
การเข้าครอบครองเสมือนว่าได้เกิ ดขึ้ นตั้งแต่วนั ต้นงวดของปี เปรี ยบเที ยบก่อนหน้าสุ ดหรื อ ณ วันที่ มีการรวมธุ รกิ จ
ภายใต้การควบคุมเดียวกันแล้วแต่วนั ใดจะหลังกว่า เพื่อปรับปรุ งงบการเงินเปรี ยบเทียบ สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ได้มา
จะถูกรับรู ้ดว้ ยมูลค่าตามบัญชีก่อนการจัดทางบการเงินรวมภายใต้การควบคุมของผูถ้ ือหุน้ ที่กลุ่มบริ ษทั มีส่วนควบคุม
ส่ วนประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของที่ได้มาจากการรวมธุ รกิจถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของทุนของกลุ่มบริ ษทั เว้นแต่ส่วนที่
ได้มานั้นได้รับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งของส่ วนเกินมูลค่าหุน้ เงินสดจ่ายในการรวมธุรกิจรับรู ้โดยตรงในส่ วนของเจ้าของ
บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ ใน
ผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อานาจเหนื อกิจการนั้นทาให้เกิดผล
กระทบต่อจานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วนั ที่
มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง
การสู ญเสี ยการควบคุม
เมื่อกลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินของบริ ษทั ย่อยนั้นออก
รวมถึงส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมและส่ วนประกอบอื่นในส่ วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ย่อยนั้น กาไร
หรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเดิม
ที่ยงั คงเหลืออยูใ่ ห้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสี ยการควบคุม
ส่ วนได้ เสี ยในเงินลงทุนที่บันทึ กตามวิธีส่วนได้ เสี ย
ส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในเงินลงทุนที่บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย ได้แก่ส่วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
การร่ วมค้าเป็ นการร่ วมการงานที่ กลุ่มบริ ษทั มี การควบคุมร่ วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิ ในสิ นทรัพย์สุทธิ ของการ
ร่ วมการงานนั้นมากกว่าการมีสิทธิ ในสิ นทรัพย์และภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่ วมการงานนั้น
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ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้าบันทึ กบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสี ย โดยรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกด้วยราคาทุนซึ่ งรวมถึงต้นทุ น
การทารายการ ภายหลังการรับรู ้รายการเริ่ มแรก ส่ วนแบ่งกาไรหรื อขาดทุ นและกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นของเงิ น
ลงทุนที่บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยความมี
อิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญ หรื อการควบคุมร่ วม
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชี ระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรื อค่าใช้จ่ายที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมาจาก
รายการระหว่างกิ จการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทางบการเงิ นรวม กาไรที่ ยงั ไม่เกิ ดขึ้ นจริ งซึ่ งเป็ นผลมาจาก
รายการกับบริ ษทั ร่ วมและกิจการที่ควบคุมร่ วมกันถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริ ษทั มีส่วนได้เสี ยในกิจการที่
ถูกลงทุ นนั้น ขาดทุนที่ ยงั ไม่เกิ ดขึ้ นจริ งถูกตัดรายการในลักษณะเดี ยวกับกาไรที่ ยงั ไม่เกิ ดขึ้ นจริ ง แต่เท่าที่ เมื่อไม่มี
หลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น
3.2 เงินตรำต่ ำงประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการดาเนิ นงานของแต่ ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรั พย์และหนี้ สินที่ เป็ นตัวเงิ นและเป็ นเงิ นตราต่ างประเทศ ณ วันที่ รายงาน แปลงค่ าเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการ
ดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กาไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรั พย์และหนี้ สิ นที่ ไม่เป็ นตัวเงิ นซึ่ งเกิ ดจากรายการบัญชี ที่ เป็ นเงิ นตราต่ างประเทศซึ่ งบันทึ กตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
หน่ วยงานในต่ างประเทศ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินของหน่ วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิ ยมและรายการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้ น
จากการซื้ อหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
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ค่าความนิ ยมและรายการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมที่ เกิดจากการซื้ อหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดย
ใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในระหว่างปี
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ เกิ ดจากการแปลงค่า บันทึ กในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นรายการผลต่าง
จากอัตราแลกเปลี่ยนในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ จนกว่ามีการจาหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเว้นผลต่างจากการแปลงค่าที่
ถูกปันส่ วนให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
เมื่ อหน่ วยงานต่ างประเทศถูกจาหน่ ายส่ วนได้เสี ยทั้งหมดหรื อเพี ยงบางส่ วนที่ ทาให้สู ญ เสี ยการควบคุ ม ความมี
อิ ท ธิ พ ลอย่างมี ส าระส าคัญ หรื อ การควบคุ มร่ วมกัน ผลสะสมของผลต่ างจากอัต ราแลกเปลี่ ยนที่ เกี่ ยวข้องกับ
หน่ วยงานต่ างประเทศนั้นต้องถู กจัดประเภทเป็ นกาไรหรื อขาดทุ นโดยเป็ นส่ วนหนึ่ งของกาไรขาดทุ นจากการ
จาหน่ าย หากกลุ่มบริ ษทั จาหน่ ายส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเพียงบางส่ วนแต่ยงั คงมีการควบคุม ผลสะสมต้องถูกปั น
สัดส่ วนให้กบั ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ที่ไม่มีอานาจควบคุม หากกลุ่มบริ ษทั จาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมหรื อการร่ วมค้า
เพียงบางส่ วนโดยที่กลุ่มบริ ษทั ยังคงมีอิทธิ พลหรื อการควบคุมร่ วมที่มีสาระสาคัญอยู่ กลุ่มบริ ษทั ต้องจัดประเภทยอด
สะสมบางส่ วนที่เกี่ยวข้องเป็ นกาไรหรื อขาดทุน
3.3 เครื่ องมือทำงกำรเงินที่เป็ นตรำสำรอนุพนั ธ์
เครื่ องมื อทางการเงิ นที่ เป็ นตราสารอนุ พนั ธ์ได้ถู กนามาใช้เพื่ อจัดการความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตรา
แลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ ที่ เกิ ดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน กิ จกรรมจัดหาเงิ น และกิ จกรรมลงทุ น เครื่ องมือทาง
การเงิ นที่ เป็ นตราสารอนุ พนั ธ์ไม่ได้มีไว้เพื่อค้า อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุ พนั ธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไข การกาหนดให้เป็ น
เครื่ องมือป้องกันความเสี่ ยงถือเป็ นรายการเพื่อค้า
เครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์จะถูกบันทึกบัญชี เมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทา
รายการดังกล่าวบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น การวัดมูลค่าใหม่ภายหลังการบันทึกครั้งแรกใช้มูลค่ายุติธรรม
ก าไรหรื อขาดทุ น จากการวัด มู ลค่ าใหม่ ให้ เป็ นมู ลค่ ายุติ ธรรมบัน ทึ กในก าไรหรื อ ขาดทุ น ทัน ที อย่างไรก็ ต าม
หากตราสารอนุพนั ธ์เข้าเงื่อนไขมีไว้เพื่อเป็ นเครื่ องมือป้องกันความเสี่ ยง การบันทึกรายการกาไรหรื อขาดทุนจากการ
ตีราคาจะขึ้นอยูก่ บั ประเภทของรายการที่ได้รับการป้องกันความเสี่ ยง
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มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าถือตามราคาตลาดของสัญญาล่วงหน้า ณ วันที่รายงาน
ถ้ามีราคาตลาด ในกรณี ที่ไม่มีราคาตลาด ให้ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยการคิดลดจากผลต่างระหว่างราคาล่วงหน้า
ตามสัญญากับราคาล่วงหน้าของสัญญาปั จจุบนั ณ วันที่ รายงานที่ ครบกาหนดในวันเดียวกัน โดยใช้อตั ราดอกเบี้ ย
ประเภทที่ใช้กบั ธุรกรรมการเงินที่ปลอดความเสี่ ยง เช่น พันธบัตรรัฐบาล
3.4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรี ยก และเงิ นลงทุน
ระยะสั้นที่ มีสภาพคล่องสู ง และมี ระยะเวลาครบกาหนดเริ่ มแรกภายใน 3 เดื อนหรื อ น้อ ยกว่า เงิ นเบิ กเกิ นบัญ ชี
ธนาคารซึ่ งจะต้องชาระคืนเมื่อทวงถามถือเป็ นส่ วนหนึ่งของกิจกรรมดาเนิ นงานในงบกระแสเงินสด
3.5 ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญประเมิ นโดยการวิเคราะห์ประวัติการชาระหนี้ และการคาดการณ์ เกี่ ยวกับการชาระหนี้ ใน
อนาคตของลูกค้า โดยคานวณสุ ทธิ จากเงินมัดจารับจากลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจาหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็ นหนี้สูญ
3.6 สิ นค้ ำคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
ต้นทุนของสิ นค้าคานวณโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วย ราคาทุนที่ ซ้ื อและค่าใช้จ่ายทางตรงที่
เกี่ยวข้องกับการซื้ อสิ นค้านั้น เช่น ค่าภาษีอากร ค่าขนส่ ง หักด้วยส่ วนลดและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้ อสิ นค้า ต้นทุน
ของสิ นค้าสาเร็ จรู ปและงานระหว่างทาประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าโสหุ ้ยใน
การผลิต ซึ่ งปันส่ วนตามเกณฑ์การดาเนินงานตามปกติ แต่ไม่รวมต้นทุนการกูย้ ืม
มู ล ค่ า สุ ท ธิ ที่ จ ะได้รั บ เป็ นการประมาณราคาที่ จ ะขายได้จ ากการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ หั ก ด้ว ยค่ า ใช้จ่ า ยที่ จ าเป็ น
โดยประมาณในการขาย
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3.7 สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ ที่ถือไว้ เพื่อขำย
สิ น ทรั พ ย์ไม่ ห มุ น เวี ย น (หรื อ กลุ่ มสิ น ทรั พ ย์ที่ ย กเลิ กซึ่ งประกอบด้ว ยสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ) ที่ จัด ประเภทเป็ น
สิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่ อขายเมื่ อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ในระดับสู งมากที่ มูลค่ าที่ จะได้รับคื นส่ วนใหญ่มาจาก
การขายมากกว่ามาจากการใช้สิ น ทรั พ ย์น้ ัน ต่ อ ไป สิ น ทรั พ ย์ (หรื อ ส่ ว นประกอบของกลุ่ ม สิ น ทรั พ ย์ที่ ย กเลิ ก )
วัดมูลค่าด้วยจานวนที่ต่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชี กบั มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สาหรับกลุ่มสิ นทรัพย์ที่ยกเลิกนาไปปั นส่ วนให้กบั ค่าความนิ ยมเป็ นลาดับแรก แล้วจึ งปั นส่ วนให้กบั ยอดคงเหลือ
ของสิ นทรัพย์และหนี้ สินตามสัดส่ วน ยกเว้นไม่ปันส่ วนรายการขาดทุนให้กบั สิ นค้าคงเหลือ สิ นทรัพย์ทางการเงิ น
สิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้รอการตัดบัญ ชี และอสังหาริ มทรั พ ย์เพื่ อการลงทุ น ผลขาดทุ นจากการด้อยค่ าส าหรั บการ
จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายหรื อถือไว้เพื่อจ่ายให้แก่ผเู ้ ป็ นเจ้าของในครั้งแรกและผลกาไรและขาดทุน
จากการจากการวัดมูลค่าในภายหลังรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรั พ ย์ไม่ มีตวั ตนและอาคารและอุป กรณ์ ที่ ถูกจัด ประเภทเป็ นสิ นทรั พ ย์ที่ถือ ไว้เพื่ อขายจะหยุด บัน ทึ กค่ าตัด
จาหน่ายหรื อค่าเสื่ อมราคา รวมถึงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยก็จะหยุดบันทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย
3.8 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อยและการร่ วมค้ า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและกิจการร่ วมค้า ในงบการเงิ นเฉพาะกิจการของบริ ษทั บันทึกบัญชี โดยใช้วิธีส่วนได้เสี ย
ส่ วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในการร่ วมค้าในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสี ย
ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าบันทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย โดยรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกด้วยราคา
ทุ นซึ่ งรวมถึ งต้น ทุ นการทารายการ ภายหลังรั บรู ้ รายการเริ่ มแรก ส่ วนแบ่ งกาไรหรื อ ขาดทุ นและกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่นของเงิ นลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั จะถูกบันทึ กในงบการเงินเฉพาะกิ จการจนถึงวันที่ บริ ษทั
สู ญเสี ยความมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญ หรื อการควบคุมร่ วม
เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ ละตราสารทุนอื่น
ตราสารหนี้ และตราสารทุนซึ่ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่ งถือไว้เพื่อค้า จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์
หมุนเวียนและแสดงในมูลค่ายุติธรรม กาไรหรื อขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บนั ทึกในงบกาไรหรื อขาดทุน
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ตราสารหนี้ ซ่ ึ งกลุ่มบริ ษทั ตั้งใจและสามารถถื อจนครบกาหนดจัดประเภทเป็ นเงิ นลงทุ นที่ จะถือจนครบกาหนด
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด แสดงในราคาทุนตัดจาหน่ายหักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่าง
ระหว่างราคาทุนที่ซ้ื อมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้ จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ ยที่แท้จริ งตลอดอายุของ
ตราสารหนี้ที่เหลือ
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนื อจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรื อตั้งใจถือ
ไว้จนครบกาหนดจัดประเภทเป็ นเงินลงทุ นเผื่อขาย ภายหลังการรับรู ้มูลค่ าในครั้งแรกเงิ นลงทุนเผื่อขายแสดงใน
มูลค่ายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงที่ ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของ
รายการที่ เป็ นตัว เงิ น บัน ทึ ก ในก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จอื่ น ส่ ว นผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า และผลต่ า งจากการ
แลกเปลี่ ยนเงิ น ตราต่ างประเทศรั บ รู ้ ในกาไรหรื อขาดทุ น เมื่ อมี การตัดจาหน่ ายเงิ นลงทุ น จะรั บ รู ้ ผลกาไรหรื อ
ขาดทุ นสะสมที่ เคยบันทึ กในกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นเข้ากาไรหรื อขาดทุ น ในกรณี ที่เป็ นเงิ นลงทุ นประเภทที่ มี
ดอกเบี้ย จะต้องบันทึกดอกเบี้ยในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่ งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินสาหรับหลักทรัพย์เพื่อค้าและหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้ อ ณ วันที่
รายงาน
การจาหน่ ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจานวนเงินสุ ทธิ ที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกาไรหรื อขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ จะถูกบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั จาหน่ายบางส่ วนของเงินลงทุนที่ ถืออยู่ การคานวณต้นทุนสาหรับเงินลงทุนที่ จาหน่ายไปและ
เงินลงทุนที่ยงั ถืออยูใ่ ช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักปรับใช้กบั มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยูท่ ้ งั หมด
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3.9 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์
สิ นทรั พย์ ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุ นรวมถึ งต้นทุ นทางตรง ที่ เกี่ ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ ต้นทุ นของการก่อสร้างสิ นทรัพย์ที่กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุ นทางตรงอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์
เพื่ อ ให้ สิ น ทรั พ ย์น้ ัน อยู่ใ นสภาพที่ พ ร้ อ มจะใช้งานได้ต ามความประสงค์ ต้น ทุ น ในการรื้ อถอน การขนย้า ย
การบู รณะสถานที่ ต้ งั ของสิ นทรั พ ย์และต้นทุ นการกูย้ ืม สาหรับ เครื่ องมื อที่ ควบคุ มโดยลิ ข สิ ท ธิ์ ซอฟแวร์ ซึ่ งไม่
สามารถทางานได้โดยปราศจากลิขสิ ทธิ์ ซอฟแวร์น้ นั ให้ถือว่า ลิขสิ ทธิ์ ซอฟแวร์ดงั กล่าวเป็ นส่ วนหนึ่งของอุปกรณ์
ส่ วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ
ส่ วนประกอบที่มีนยั สาคัญแยกต่างหากจากกัน
กาไรหรื อขาดทุ นจากการจาหน่ ายที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คื อผลต่ างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการ
จาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของอาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู ้สุทธิ ในกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรั พย์ ที่เช่ า
การเช่าซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ได้รับส่ วนใหญ่ของความเสี่ ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นๆ ให้จดั
ประเภทเป็ นสัญญาเช่าการเงิน ส่ วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทาสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์
ด้วยมู ลค่ ายุติธรรมหรื อ มูลค่ าปั จจุ บ ันของจานวนเงิ นขั้นต่ าที่ ต ้องจ่ ายตามสัญ ญาเช่ าแล้วแต่ จานวนใดจะต่ ากว่า
หักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ชาระจะแยกเป็ นส่ วนที่เป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และ
ส่ วนที่ จะหักจากหนี้ ตามสัญ ญา เพื่ อทาให้อตั ราดอกเบี้ ยแต่ ละงวดเป็ นอัตราคงที่ สาหรับยอดคงเหลือของหนี้ สิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรั พย์ ที่ให้ เช่ า
สิ นทรั พ ย์ที่ ให้เช่ า ตามสัญ ญาเช่ าดาเนิ นงานรวมแสดงอยู่ในอาคารและอุปกรณ์ ในงบแสดงฐานะการเงิ น และ
ตัด ค่า เสื่ อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ดว้ ยเกณฑ์เดี ยวกันกับอาคารและอุปกรณ์ ซ่ ึ งมี ลกั ษณะ
คล้ายคลึงกัน
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ต้ นทุนที่เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุ นในการเปลี่ ย นแทนส่ วนประกอบจะรั บ รู ้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของมู ลค่ าตามบัญ ชี ของรายการที่ ดิ น อาคารและ
อุปกรณ์ ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และ
สามารถวัดมูลค่าต้นทุ นของรายการนั้นได้อย่างน่ าเชื่ อถื อ ชิ้ นส่ วนที่ ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจาหน่ ายตามมูลค่ า
ตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบารุ งอาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจาจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อ
ขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคานวณจากมูลค่าเสื่ อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์
หรื อต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุน คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณ
ของส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ หรื ออายุสัญญาเช่ าในกรณี ที่อายุสัญญาเช่ าสั้นกว่า ประมาณการอายุ
การให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
สิ ทธิ การเช่าที่ดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ ง
อุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ยานพาหนะ

30 ปี
5-10 ปี
5-18 ปี
5-18 ปี
3-5 ปี
5 ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้ นรอบ
ปี บัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
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3.10 สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนภำยใต้ สัญญำอนุญำตให้ ดำเนินกำร
สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มีต ัวตนภายใต้สั ญ ญาอนุ ญ าตให้ด าเนิ น การประกอบด้วย สิ ท ธิ ในการเรี ยกเก็บ ค่ าบริ ก ารจากการ
ให้บริ การดาวเทียมภายใต้สญ
ั ญาอนุญาตให้ดาเนินการ
วิธีการตัดจาหน่ าย ตัดจาหน่ ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสิ นทรัพย์หรื ออายุของสัญญาอนุ ญาตให้ดาเนิ นการ
แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า
3.11 ค่ ำใช้ จ่ำยรอตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่างๆในการออกหุน้ กูแ้ ละเงินกูย้ ืมระยะยาว และตัดจาหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตาม
อายุของหุน้ กูห้ รื ออายุของสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาว
3.12 สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
ค่ าความนิยม
ค่าความนิ ยมที่เกิดจากการซื้ อกิจการของบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน การรับรู ้มูลค่าเริ่ มแรกของค่าความ
นิยม ได้อธิ บายในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 3.1 ภายหลังจากการรับรู ้เริ่ มแรก ค่าความนิยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธี
ราคาทุ น หักผลขาดทุ นจากการด้อ ยค่ าสะสม ส าหรั บ ตราสารทุ น – การบัญ ชี ด ้านผูล้ งทุ น มู ลค่ าตามบัญ ชี ข อง
ค่าความนิ ยมรวมอยูใ่ นมูลค่าตามบัญชี ของเงินลงทุน และ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนต้องไม่ถูกปันส่ วน
ให้สินทรัพย์ใด ๆ ที่เป็ นส่ วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยรวมถึงค่าความนิยม
รายจ่ ายในการวิจัยและพัฒนา
รายจ่ายในขั้นตอนการวิจยั ได้แก่ การสารวจตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ ง ความรู ้ความเข้าใจใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์
หรื อทางด้านเทคนิค รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

39
220

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ต้นทุ นที่ เกิ ดขึ้ นของโครงการเพื่อการพัฒนา (ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการออกแบบและการทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่หรื อที่
ปรับปรุ งขึ้น) รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าโครงการนั้นจะประสบความสาเร็ จ
โดยการประเมินความเป็ นไปได้ท้ งั ทางพาณิ ชยกรรมและทางเทคโนโลยี และต้องสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
ส่ วนรายจ่ายในการพัฒนาอื่นรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้ น ต้นทุนการพัฒนาที่ ได้รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายไปแล้วในงวด
ก่อนไม่สามารถรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ในงวดถัดไป ต้นทุนการพัฒนาที่ บนั ทึ กเป็ นสิ นทรัพย์จะเริ่ มตัดจาหน่ ายเมื่อเริ่ ม
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อการพาณิ ชย์
รายจ่ายในการพัฒนาซึ่ งรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์แสดงราคาด้วยราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ ายสะสมและผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าสะสม
สิ นทรั พย์ ไม่ มตี ัวตนอื่น ๆ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นๆ ที่กลุ่มบริ ษทั ซื้ อมาและมีอายุการใช้งานจากัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ต้น ทุ น ของสิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนอื่ น ประกอบด้ว ยค่ าพัฒ นาเทคโนโลยี ข องดาวเที ย มไอพี ส ตาร์ ค่ าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ รายจ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ ทธิ บตั ร เครื่ องหมายทางการค้าและใบอนุญาตโดยมีกาหนดตัดจ่ายโดย
วิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องโดยมีระยะเวลาตัดจาหน่ายระหว่าง 5 ปี ถึง 15.75 ปี
สิ ทธิ การใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ที่ มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงที่ ซ้ื อมาจะเริ่ มตัดจาหน่ ายเมื่ อโปรแกรมคอมพิ วเตอร์
นามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจาหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 3-5 ปี
วิธีการตัดจาหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
3.13 กำรด้ อยค่ ำ
ยอดสิ นทรั พย์ตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุ กวันที่ รายงานว่ามี ขอ้ บ่ งชี้ เรื่ องการด้อยค่ าหรื อไม่
ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ จะทาการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคื น สาหรับค่าความนิ ยมและสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนที่ มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรื อ ยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี
ในช่วงเวลาเดียวกัน
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ขาดทุ นจากการด้อยค่ ารับรู ้เมื่ อมู ลค่ าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์หรื อมู ลค่ าตามบัญชี ของหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ด
เงินสดสู งกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
การคานวณมูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคื น
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ทางการเงินสาหรับหลักทรัพย์เผื่อขาย คานวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม
มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื นของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่ สินทรัพย์ทางการเงิ น หมายถึงมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ หรื อ
มูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หักต้นทุ นในการขายแล้วแต่ มูลค่ าใดจะสู งกว่า ในการประเมิ นมู ลค่ าจากการใช้ของ
สิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่ จะได้รับในอนาคตจะคิ ดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิ ดลดก่อนคานึ ง
ภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่ อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์
สาหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิ ดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื น
รวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น จะถู ก กลับ รายการ เมื่ อ มู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้รั บ คื น เพิ่ ม ขึ้ น
ในภายหลัง และการเพิ่ ม ขึ้ น นั้ น สั ม พัน ธ์ โ ดยตรงกับ ขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า ที่ เคยรั บ รู ้ ใ นก าไรหรื อ ขาดทุ น
ส่ วนสิ นทรัพย์ทางการเงินที่เป็ นตราสารทุนที่จดั ประเภทเป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู ้โดยตรง
ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิ ยมจะไม่มีการปรับปรุ งกลับรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่
ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ที่ เคยรับรู ้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการ
ด้อยค่าหรื อไม่ ขาดทุ นจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ ใช้ในการคานวณ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ไม่เกิ น
กว่ ามู ล ค่ า ตามบัญ ชี ภ ายหลังหั ก ค่ าเสื่ อ มราคาหรื อ ค่ าตัด จาหน่ า ย เสมื อ นหนึ่ งไม่ เคยมี ก ารบัน ทึ ก ขาดทุ น จาก
การด้อยค่ามาก่อน
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3.14 หนีส้ ิ นที่มภี ำระดอกเบีย้
หนี้ สิ นที่ มีภาระดอกเบี้ ยบันทึ กเริ่ มแรกในมูลค่ ายุติธรรมหักค่ าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวกับการเกิ ดหนี้ สิน ภายหลังจากการ
บันทึ กหนี้ สิ นที่ มีภ าระดอกเบี้ ยจะบันทึ กต่ อมาโดยวิธีราคาทุ นตัดจาหน่ าย ผลต่ างระหว่างยอดหนี้ เริ่ มแรกและ
ยอดหนี้เมื่อครบกาหนดไถ่ถอน จะบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนตลอดอายุการกูย้ ืมโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
3.15 เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีห้ มุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่นแสดงในราคาทุน
3.16 ประมำณกำรหนีส้ ิ นสำหรับผลประโยชน์ ของพนักงำน
โครงการเงินสมทบ
กลุ่มบริ ษทั จัดให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชี พซึ่ งเป็ นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้กาหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว
สิ นทรั พย์ของกองทุ นส ารองเลี้ ยงชี พได้แยกออกไปจากสิ นทรั พย์ของกลุ่มบริ ษ ทั และบริ หารโดยผูจ้ ัดการกองทุ น
ภายนอก กองทุ นสารองเลี้ยงชี พดังกล่าวได้รับเงิ นสะสมเข้ากองทุ นจากพนักงานและเงิ นสมทบจากกลุ่มบริ ษทั ที่
เกี่ยวข้อง เงินจ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชี พบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เกิด
รายการนั้น
โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ถูกคานวณแยกต่างหากเป็ นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทางานของพนักงานในงวดปัจจุบนั และงวดก่อนๆ ผลประโยชน์
ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั
การคานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้น้ ันจัดทาโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ ได้รับ
อนุ ญาตเป็ นประจาทุ ก 3 ปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ ประมาณการไว้ ผลจากการคานวณอาจทาให้กลุ่มบริ ษทั
มีสินทรัพย์เกิดขึ้น ซึ่ งการรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์จะใช้มูลค่าปั จจุบนั ของประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจที่มีในรู ปของการได้รับคื น
ในอนาคตจากโครงการหรื อการหักการสมทบเข้าโครงการในอนาคต ในการคานวณมูลค่าปั จจุบนั ของประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจได้มีการพิจารณาถึงความต้องการเงินทุนขั้นต่าสาหรับโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริ ษทั
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ในการวัด มูล ค่ า ใหม่ข องหนี้ สิ น ผลประโยชน์ที่ กาหนดไว้สุ ท ธิ กาไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจะถูกรับรู ้รายการในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นทันที กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั กาหนดดอกเบี้ ย
จ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิ โดยใช้อตั ราคิดลดที่ใช้วดั มูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
ณ ต้นปี โดยคานึ งถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิ ซ่ ึ งเป็ นผลมาจากการสมทบเงิน
และการจ่ ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบี้ ยจ่ ายสุ ท ธิ และค่ าใช้จ่ายอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้อ งกับโครงการผลประโยชน์รั บ รู ้
รายการในกาไรหรื อขาดทุน
เมื่ อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องกับการบริ การในอดีต หรื อ กาไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั รับรู ้กาไรและขาดทุนจากการจ่ายชาระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ ระยะยาวอื่น
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั ที่เป็ นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็ นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการ
ทางานของพนักงานในงวดปั จจุ บ ันและงวดก่ อนๆ ซึ่ งผลประโยชน์น้ ี ได้คิด ลดกระแสเงิ นสดเพื่ อ ให้เป็ นมู ลค่ า
ปัจจุบนั การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ เมื่อเลิกจ้ าง
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่ งต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน เมื่อกลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถยกเลิก
ข้อ เสนอการให้ผ ลประโยชน์ ด ังกล่ าวได้อี กต่ อไป หรื อเมื่ อ กลุ่ มบริ ษ ัท รั บรู ้ ต ้น ทุ น ส าหรั บ การปรั บ โครงสร้ าง
หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
จะถูกคิดลดกระแสเงินสด
ผลประโยชน์ ระยะสั้ นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทางานให้ หนี้ สินรับรู ้ดว้ ยมูลค่าที่ คาดว่าจะจ่าย
ชาระ หากกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุมานที่ จะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจาก
การที่พนักงานได้ทางานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
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การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
มูลค่ายุติธรรมของสิ ทธิ ซ้ื อหุ น้ ณ วันที่ให้สิทธิ แก่พนักงาน (ชาระด้วยตราสารทุน) รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายพร้อม ๆ ไปกับ
การเพิ่มขึ้นในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ตลอดระยะเวลาที่พนักงานสามารถเข้าใช้สิทธิ ได้อย่างไม่มีเงื่อนไข จานวนที่ รับรู ้
เป็ นค่าใช้จ่ายจะถูกปรับปรุ งเพื่อให้สะท้อนถึงจานวนสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นที่ แท้จริ งซึ่ งเข้าเงื่อนไขการให้บริ การที่ เกี่ ยวข้อง
และเงื่อนไขการได้รับสิ ทธิ ที่ไม่ใช่เงื่อนไขเรื่ องตลาดทุน ซึ่ งเป็ นจานวนที่ เดิมเคยรับรู ้ตามจานวนสิ ทธิ ซ้ื อหุ น้ ที่เข้า
เงื่ อนไขการให้บ ริ การที่ เกี่ ย วข้อ งและเงื่ อ นไขการได้รับ สิ ท ธิ ที่ไ ม่ ใช่ เงื่ อ นไขเรื่ อ งตลาดทุ น ณ วัน ที่ ได้รั บ สิ ท ธิ
สาหรับเงื่อนไขการได้รับสิ ทธิ ที่ไม่ใช่เงื่อนไขการบริ การหรื อผลงาน มูลค่ายุติธรรมของสิ ทธิ ซ้ื อหุ น้ ณ วันที่ให้สิทธิ
จะถูกวัดค่าเพื่อให้สะท้อนถึงเงื่อนไขนั้นและไม่มีการปรับปรุ งสาหรับผลต่างระหว่างจานวนที่คาดไว้กบั ผลที่เกิดขึ้นจริ ง
มูลค่ายุติธรรมของจานวนที่จ่ายให้แก่พนักงานจากราคาหุ น้ ที่เพิ่มขึ้นที่ชาระด้วยเงินสดรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายพร้อมๆ ไป
กับการเพิ่ มขึ้ นในส่ วนของหนี้ สิน ตลอดระยะเวลาที่ พนักงานมีสิทธิ ได้รับชาระอย่างไม่มีเงื่ อนไข หนี้ สินถูกวัด
มูลค่าใหม่ทุกๆ วันที่ในรายงานและวันที่จ่ายชาระ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหนี้ สินรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย
พนักงานในกาไรหรื อขาดทุน
3.17 ประมำณกำรหนีส้ ิ น
ประมาณการหนี้ สินจะรับรู ้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระหนี้ สินตามกฎหมายที่ เกิดขึ้ นในปั จจุบนั หรื อที่ ก่อตัวขึ้ นอัน
เป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดี ต และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไป
เพื่อชาระภาระหนี้ สินดังกล่าว ประมาณการหนี้ สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้
อัตราคิ ดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคานึ งถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจานวนที่ อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ ง
แปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่ มีต่อหนี้ สิน ประมาณการหนี้ สินส่ วนที่ เพิ่ มขึ้ นเนื่ องจากเวลาที่ ผ่านไปรับรู ้เป็ น
ต้นทุนทางการเงิน
ประมาณการค่ าประกันความเสี ยหาย
ประมาณการค่าประกันความเสี ยหายจะบันทึกเมื่อได้ขายสิ นค้าหรื อให้บริ การแก่ลูกค้าแล้ว ประมาณการค่าใช้จ่าย
พิจารณาจากประวัติการจ่ายค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวกับการประกันความเสี ยหาย และปั จจัยต่างๆ ที่ อาจเกี่ยวข้องกับความ
น่าจะเป็ นที่จะเกิดความเสี ยหายดังกล่าว
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3.18 รำยได้
รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้า
การขายสิ นค้ าและให้ บริ การ
รายได้รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่ อได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าที่ มีนยั สาคัญไป
ให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว และจะไม่รับรู ้รายได้ถา้ ฝ่ ายบริ หารยังมีการควบคุมหรื อบริ หารสิ นค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรื อมีความไม่
แน่ นอนที่ มีนยั สาคัญในการได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จจากการขายสิ นค้าหรื อให้บริ การนั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของ
จานวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรื อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสิ นค้า
รายได้และต้นทุนจากการขายอุปกรณ์เกตเวย์พร้อมติดตั้งรับรู ้ดว้ ยวิธีอา้ งอิงกับขั้นความสาเร็ จของงาน ขั้นความสาเร็ จ
ของงานวัดด้วยอัตราส่ วนของต้นทุนของมูลค่างานที่ทาเสร็ จจนถึงปั จจุบนั คิดเทียบกับประมาณการต้นทุนของมูลค่า
งานทั้งหมด รายการขาดทุนที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายทันที เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่ตน้ ทุ น
มูลค่างานทั้งหมดจะมีมูลค่าเกินกว่ารายได้จากค่างานทั้งหมด
รายได้จากการให้บริ การวงจรดาวเทียมและบริ การอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่ องกับธุ รกิจดาวเทียม บริ การอินเตอร์ เน็ตและบริ การ
อื่นที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจอินเตอร์เน็ต และบริ การโทรศัพท์ รับรู ้เมื่อให้บริ การแก่ลูกค้า และมีความแน่นอนในการได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการให้บริ การนั้น
รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์ รับรู ้รายได้ภายในระยะเวลาและอัตราที่กาหนดในสัญญาเช่า
รายได้เกี่ ยวกับค่ าสิ ทธิ รับรู ้ ตามเกณฑ์คงค้างซึ่ งเป็ นไปตามเนื้ อหาและความเป็ นจริ งเชิ งเศรษฐกิ จของข้อตกลงที่
เกี่ยวข้อง
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
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3.19 ต้ นทุนทำงกำรเงิน
ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ ยจ่ายของเงินกูย้ ืมและประมาณการหนี้ สินส่ วนที่ เพิ่มขึ้นเนื่ องจากเวลาที่ ผ่านไป
และสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ขาดทุนจากการจาหน่ ายสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่ ถือไว้เพื่อขาย เงินปั นผลของ
หุ น้ บุริมสิ ทธิ ซ่ ึ งถูกจัดประเภทเป็ นหนี้ สิน ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ รับรู ้ในกาไรหรื อ
ขาดทุ น หรื อ ขาดทุ นจากการด้อยค่ าของสิ นทรั พ ย์ท างการเงิ น (นอกเหนื อ จากลูกหนี้ การค้า) และ ขาดทุ นจาก
เครื่ องมือป้องกันความเสี่ ยง รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนการกูย้ ืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา การก่อสร้างหรื อ การผลิตสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
โดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
3.20 สั ญญำเช่ ำดำเนินงำน
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่ าดาเนิ นงานบันทึ กในกาไรหรื อขาดทุ นโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่ า ค่าเช่ าที่ อาจ
เกิดขึ้นต้องนามารวมคานวณจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยัน
การปรับค่าเช่า
การจาแนกประเภทสั ญญาเช่ า
ณ วันที่ เริ่ มต้นข้อตกลง กลุ่มบริ ษทั จะพิ จารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่ าหรื อมี สัญญาเช่ าเป็ น
ส่ วนประกอบหรื อไม่ โดยพิจารณาจากสิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบตั ิตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่กบั
การใช้สินทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะนาไปสู่ สิทธิ ในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทาให้กลุ่มบริ ษทั มี
สิ ทธิ ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์
ณ วันที่เริ่ มต้นข้อตกลง หรื อ มีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริ ษทั แยกค่าตอบแทนสาหรับสัญญาเช่า และส่ วนที่
เป็ นองค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็ นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริ ษทั สรุ ปว่าเป็ นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนดังกล่าวได้อย่างน่ าเชื่ อถือ ให้รับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินในจานวนที่ เท่ ากับมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจานวนหนี้ สินจะลดลงตามจานวนที่จ่าย และต้นทุนทางการ
เงินตามนัยจากหนี้สินจะรับรู ้โดยใช้อตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั
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3.21 ภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของปี
ปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเว้นแต่ในส่ วนที่ เกี่ ยวกับรายการที่ เกี่ ยวข้องในการ
รวมธุรกิจ หรื อ รายการที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั ได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชาระหรื อได้รับชาระ โดยคานวณจากกาไรหรื อขาดทุนประจาปี ที่
ต้องเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่ คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่ รายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทาง
ภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บนั ทึกโดยคานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิ นและจานวนที่ ใช้เพื่ อ ความมุ่ งหมายทางภาษี ภาษี เงิ นได้รอการตัด บัญ ชี จะไม่ ถูกรั บ รู ้ เมื่ อเกิ ดจากผล
แตกต่างชัว่ คราวต่อไปนี้ การรับรู ้ค่าความนิ ยมในครั้งแรก การรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนี้ สินในครั้งแรกซึ่ งเป็ นรายการ
ที่ ไม่ ใช่ การรวมธุ รกิ จและรายการนั้นไม่ มีผลกระทบต่ อกาไรขาดทุ นทางบัญ ชี หรื อทางภาษี และผลแตกต่ างที่
เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าหากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่ าของภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญ ชี ตอ้ งสะท้อนถึ งผลกระทบทางภาษี ที่จะเกิ ดจากลักษณะวิธีการที่ กลุ่ม
บริ ษ ทั คาดว่าจะได้รับ ผลประโยชน์ จากสิ น ทรั พ ย์หรื อ จะจ่ ายช าระหนี้ สิ นตามมู ลค่ าตามบัญ ชี ณ วันที่ สิ้ นรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี วดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการโดย
ใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ในการกาหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริ ษทั ต้องคานึ งถึงผลกระทบ
ของสถานการณ์ ท างภาษี ที่ ไม่ แน่ น อนและอาจท าให้ จานวนภาษี ที่ ต ้องจ่ ายเพิ่ มขึ้ น และมี ด อกเบี้ ยที่ ต ้องช าระ
กลุ่มบริ ษ ทั เชื่ อว่าได้ต้ งั ภาษี เงิ นได้ค ้างจ่ ายเพี ยงพอสาหรับภาษี เงิ นได้ที่จะจ่ ายในอนาคต ซึ่ งเกิ ดจากการประเมิ น
ผลกระทบจากหลายปั จจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้ อยู่บน
พื้ นฐานการประมาณการและข้อสมมติ ฐาน และอาจจะเกี่ ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับ เหตุ การณ์ ในอนาคต
ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทาให้กลุ่มบริ ษทั เปลี่ยนการตัดสิ นใจโดยขึ้ นอยู่กบั ความเพี ยงพอของภาษี เงิ นได้คา้ งจ่ายที่ มีอยู่
การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
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สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิ ตาม
กฎหมายที่จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั และภาษีเงินได้น้ ี
ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสาหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกัน สาหรับหน่วย
ภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาระหนี้สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจ
จะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชาระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรั พ ย์ภาษี เงิ นได้รอการตัด บัญ ชี จะบันทึ กต่ อเมื่ อมี ค วามเป็ นไปได้ค่ อนข้างแน่ นอนว่ากาไรเพื่ อเสี ยภาษี ใน
อนาคตจะมีจานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัด
บัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
4.

บุคคลหรื อกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
บุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน ได้แก่ บุ คคลและหรื อกิ จการที่ มีอานาจควบคุ ม หรื อถูกควบคุ มไม่ว่าจะเป็ นโดย
ทางตรงหรื อทางอ้อม ซึ่ งกระทาผ่านบริ ษทั ที่ทาหน้าที่ ถือหุ น้ บริ ษทั ย่อย และกิจการที่เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน
นอกจากนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันยังรวมถึงการร่ วมค้าและบุคคลที่มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญกับกิจการไม่วา่ จะเป็ น
โดยตรงหรื อทางอ้อม ผูบ้ ริ หารสาคัญของกิ จการรวมตลอดทั้งสมาชิ กในครอบครัวที่ ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวซึ่ งมี
อานาจชักจูง หรื ออาจถูกชักจูงให้ปฏิบตั ิ ตามบุคคลดังกล่าว และกิจการที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลข้างต้น ในการพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันแต่ละรายการบริ ษทั คานึ งถึงเนื้ อหาของความสัมพันธ์มากกว่า
รู ปแบบทางกฎหมาย
บริ ษทั อยู่ภายใต้การควบคุมของ บริ ษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) (“Intouch”) ซึ่ งตั้งอยู่ในประเทศไทย โดย
ถือหุน้ คิดเป็ นอัตราร้อยละ 41.13 (2560: ร้อยละ 41.14) ของจานวนหุ น้ ทั้งหมดของบริ ษทั รายการที่กลุ่มบริ ษทั มีกบั
บริ ษทั ในกลุ่ม Intouch และผูถ้ ือหุน้ ของกลุ่ม Intouch จะถือเป็ นรายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษ ัท คิ ด ราคาซื้ อ ขายสิ น ค้า และบริ การกับ กิ จการที่ เกี่ ย วข้อ งกัน ตามสั ญ ญาและเงื่ อนไขทางการค้า โดยปกติ
เช่ นเดี ยวกับลูกค้าทัว่ ไป สาหรับรายการค่าที่ ปรึ กษาและบริ หารงาน กลุ่มบริ ษทั คิ ดราคาตามที่ ตกลงร่ วมกัน โดย
คานวณตามอัตราร้อยละของสิ นทรัพย์
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รายการที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้

รำยได้
รายได้ จากการขายและการให้ บริ การ
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ อื่น
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวมรำยได้

งบกำรเงินรวม
2561
2560
พันบาท
พันบาท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
พันบาท
พันบาท

91
114,016
45

968
290,679
1,163

1,794,641
72,121
-

1,919,389
63,171
-

109,316
19
223,487

98,032
2,254
2
393,098

43,476
109,316
19
2,019,573

75,339
98,031
19
2,155,949
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

ค่ ำใช้ จ่ำย
การซื้อสินค้ าและบริ การ
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
รวมค่ ำใช้ จ่ำย

งบกำรเงินรวม
2561
2560
พันบาท
พันบาท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
พันบาท
พันบาท

5,322
4,658
21,760

6,009
21,250
36,986

135,827
2,945
7,768

102,269
51
14,365

771
7,898
57,782
98,191

485
12,584
107,992
185,306

723
17,767
7,153
57,414
229,597

446
16,034
6,836
63,354
203,355
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและรำยได้ ค้ำงรับ
ลูกหนี้การค้ า
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

งบกำรเงินรวม
2561
2560
พันบาท
พันบาท

29,288
52,736
82,024

52
54,293
54,345

1,295,882
28,834
2,629
1,327,345

332,109
22
2,648
334,779

350
1
351

5,305
5,305

1,580
350
1,930

325,817
5,305
331,122

รวมลูกหนีก้ ำรค้ ำและรำยได้ ค้ำงรับ
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

82,375
(52,737)
29,638

59,650
(54,293)
5,357

1,329,275
(2,629)
1,326,646

665,901
(2,648)
663,253

ลูกหนีอ้ ื่น
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
รวม

250
42,449
42,699

90,825
90,825

250
45,826
42,449
88,525

99,544
90,825
190,369

รายได้ ค้างรั บ
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
รวม
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
พันบาท
พันบาท

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

เงินให้ ก้ ยู ืมแก่ กจิ กำรที่เกีย่ วข้ องกัน
ส่ วนของเงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาวที่ถงึ กาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาว
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
รวม

งบกำรเงินรวม
2561
2560
พันบาท
พันบาท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
พันบาท
พันบาท

485,725
485,725

244,591
244,591

40,000
485,725
525,725

244,591
244,591

1,457,174
1,457,174
1,942,899

1,712,138
1,712,138
1,956,729

10,000
1,457,174
1,467,174
1,992,899

40,000
1,712,138
1,752,138
1,996,729

เงินให้กูย้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อยมีอายุสัญญา 2 ปี และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีอตั ราดอกเบี้ ยในอัตราร้อยละ
5.05 ถึง 5.64 ต่อปี (31 ธันวาคม 2560 : ร้อยละ 5.05 ถึง 5.17 ต่อปี )
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่การร่ วมค้ามีอายุสญ
ั ญา 10 ปี และมีอตั ราดอกเบี้ยต่อปี ในอัตราร้อยละ LIBOR + 3

52
233

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
มีดงั นี้
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
พันบาท
พันบาท

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ นแก่ กำรร่ วมค้ ำ
ณ วันที่ 1 มกราคม
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยำว
บริษทั ย่ อย
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
กำรร่ วมค้ ำ
ณ วันที่ 1 มกราคม
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงินรวม
2561
2560
พันบาท
พันบาท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
พันบาท
พันบาท

-

-

40,000
10,000
50,000

30,000
10,000
40,000

1,956,729
(13,830)
1,942,899

2,145,947
(189,218)
1,956,729

1,956,729
(13,830)
1,942,899

2,145,947
(189,218)
1,956,729
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18,186
(18,186)
-

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
รวม

งบกำรเงินรวม
2561
2560
พันบาท
พันบาท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
พันบาท
พันบาท

2
2

2
2

2
2

560
2
562

เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำ
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

72
445
2,052
1,252
3,821

919
3,732
4,651

72
13,596
1,781
1,252
16,701

16,956
765
2,339
20,060

เจ้ ำหนีห้ มุนเวียนอื่น
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

97
72
169

830
830

3,555
97
72
3,724

23,398
125
23,523

เงินรับล่ วงหน้ ำค่ ำบริกำรจำกลูกค้ ำ
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
รวม

9,974
9,974

5,714
5,714

3,411
8,865
12,276

14,178
4,649
18,827
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
งบกำรเงินรวม
2561
2560
พันบาท
พันบาท

ค่ ำใช้ จ่ำยค้ ำงจ่ ำย
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
หนีส้ ิ นหมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
รวม
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ย่อย

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
พันบาท
พันบาท

374
14,686
15,060

1,794
928
8,011
10,733

143,663
370
144,033

109,696
926
110,622

2,200
2,200

2,200
2,200

160
160

10
160
170

-

-

1,308

1,444

ค่ ำตอบแทนผู้บริหำรสำคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
2561
2560
พันบาท
พันบาท
55,403
101,279

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
- ต้นทุนบริ การที่แสดงรวมในค่าใช้จ่ายบริ หาร
- ต้นทุนดอกเบี้ยที่แสดงรวมในต้นทุนทางการเงิน
- การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
รวม

1,154
824
401
57,782
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1,740
1,003
3,840
107,862

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
พันบาท
พันบาท
55,035
57,868
1,154
824
401
57,414

1,056
590
3,840
63,354

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ตลอดเวลาที่ ผ่านมากรรมการของกลุ่มกิ จการหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน อาจซื้ อสิ นค้าจากกลุ่มบริ ษทั รายการซื้ อ
เหล่านี้มีระยะเวลาและเงื่อนไขปกติเช่นเดียวกับรายการที่กลุ่มบริ ษทั มีกบั พนักงานหรื อลูกค้า
ค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนประจาปี เบี้ยประชุมและผลประโยชน์อื่น ค่าตอบแทน
กรรมการเหล่านี้ ได้รับอนุมตั ิจากที่ ประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ค่าตอบแทนกรรมการนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารที่แสดงไว้ในงบกาไรขาดทุน
สัญญาสาคัญที่ทากับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกันมีดงั นี้
1. บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ทาสัญญากับบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที่ จะต้องชาระ
ค่าสิ ทธิ (Royalty) ร้อยละ 1 ของรายได้ที่ได้มาจากการขายหรื อให้เช่ าสถานี ควบคุมเครื อข่ายภาคพื้นดิ น (เกตเวย์)
ไอพีสตาร์ ร้อยละ 1 ของรายได้ที่ได้มาจากการขายหรื อให้เช่าอุปกรณ์ปลายทางไอพีสตาร์ (IPSTAR User Terminal
: “UT”) และร้อยละ 3 ของรายได้ที่ได้มาจากการขายหรื อให้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4
2. บริ ษทั ได้ทาสัญญาในการดาเนิ นธุ รกิ จทางด้านดาวเที ยมกับบริ ษทั ย่อยและกิจการที่ อยู่ภายใต้การควบคุมเดี ยวกัน
โดยบริ ษทั มีภาระผูกพันในการให้บริ การเช่ าช่ องสัญญาณดาวเที ยมและให้คาปรึ กษา บริ ษทั ย่อยและกิ จการที่ อยู่
ภายใต้การควบคุมเดี ยวกันมีภาระผูกพันต่อบริ ษทั ที่ จะต้องชาระค่าบริ การดังกล่าวตามสัญญาอีกเป็ นจานวนเงิ น
รวมประมาณ 14.97 ล้านดอลลาร์ สหรั ฐฯ และ 9.20 ล้านบาท (2560: ประมาณ 33.48 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ และ
14.60 ล้านบาท) ค่ าบริ การเป็ นไปตามอัตราที่ ตกลงไว้ในสั ญญา คิ ดตามจานวนที่ ใช้จริ งหรื อคิ ดตามจานวน
การติดตั้งอุปกรณ์รับส่ งสัญญาณปลายทาง
3. บริ ษ ัทได้ท าสั ญญากับบริ ษ ัทย่อยแห่ งหนึ่ ง โดยบริ ษ ัทย่อยมี ภาระผู กพันในการให้ บริ การรวมสั ญญาณภาพ
สัญ ญาณเสี ย ง และสั ญ ญาณข้อ มู ล ซึ่ งบริ ษ ัท มี ภ าระผูกพัน ที่ จะต้องช าระค่ าบริ การ เป็ นจานวนเงิ น 6,480
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อช่อง/ต่อปี
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
5.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันและ
ประเภทออมทรัพย์
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง
รวม
อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของ
เงิ นฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และ
เงิ นฝากประจา
6.

งบกำรเงินรวม
2561
2560
พันบาท
พันบาท
105,311
41,066

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
พันบาท
พันบาท
91,879
25,358

2,230,682
494,242
2,830,235

1,330,209
297,666
1,719,754

0.71%

1,629,080
290,625
1,960,771

0.67%

0.77%

658,408
683,766

0.24%

เงินลงทุนชั่วครำว

เงินฝากระยะสั้นและตัว๋ แลกเงิน
ตราสารหนี้ที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย
รวม

งบกำรเงินรวม
2561
2560
พันบาท
พันบาท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
พันบาท
พันบาท

2,272,934
1,954,276
4,227,210

1,787,934
2,046,221
3,834,155

2,501,522
905,547
3,407,069

2,412,500
1,023,962
3,436,462

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 เงิ น ฝากระยะสั้ น และตั๋ว แลกเงิ น มี อตั ราดอกเบี้ ย ร้ อยละ 0.80 ถึ ง ร้ อยละ 2.87 ต่ อ ปี
(31 ธันวาคม 2560: ร้อยละ 1.35 ถึง ร้อยละ 1.70 ต่อปี ) และครบกาหนดชาระภายใน 1 ปี
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
7.

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
งบกำรเงินรวม
2560
หมายเหตุ 2561
พันบาท
พันบาท
ลูกหนี้การค้ า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
รวม
รายได้ ค้างรั บ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
รวม
ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินจ่ายล่วงหน้า
อื่นๆ
รวม
รวมลูกหนีก้ ำรค้ ำ รำยได้ ค้ำงรั บ
และลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญสาหรับ
ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
พันบาท
พันบาท

4

82,024
1,891,098
1,973,122

54,345
1,708,865
1,763,210

1,327,345
1,144,910
2,472,255

334,779
985,674
1,320,453

4

351
639,793
640,144

5,305
413,580
418,885

1,930
447,482
449,412

331,122
407,601
738,723

49,760
159,038
106,599
315,397

46,744
158,977
33,102
238,823

28,567
139,418
79,881
247,866

31,125
136,060
14,300
181,485

2,928,663
(1,077,230)
1,851,433

2,420,918
(754,059)
1,666,859

3,169,533
(598,505)
2,571,028

2,240,661
(283,248)
1,957,413

2561
พันบาท

2560
พันบาท

2561
พันบาท

2560
พันบาท

358,395

494,033

337,681

109,610
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดงั นี้

กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ:
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ

งบกำรเงินรวม
2561
2560
พันบาท
พันบาท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
พันบาท
พันบาท

8,668

22

795,961

291,797

3,721
15,537
463
53,635
82,024
(52,737)
29,287

30
54,293
54,345
(54,293)
52

411,054
115,739
1,063
3,528
1,327,345
(2,629)
1,324,716

38,667
768
3,547
334,779
(2,648)
332,131

138,934

253,857

97,118

146,600

416,532
226,721
256,184
852,727
1,891,098
(1,024,493)
866,605

426,551
395,136
389,601
243,720
1,708,865
(699,766)
1,009,099

345,010
100,455
148,889
453,438
1,144,910
(595,876)
549,034

187,225
192,006
264,450
195,393
985,674
(280,600)
705,074

895,892

1,009,151

1,873,750

กิจกำรอื่น
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ:
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ

สุ ทธิ

1,037,205

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั สาหรับลูกค้าทัว่ ไป มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วัน ถึง 120 วัน
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
8.

สิ นค้ ำคงเหลือ

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง
งานระหว่างทา
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างทาง
หั ก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
สุ ทธิ
9.

งบกำรเงินรวม
2561
2560
พันบาท
พันบาท
45,066
47,069
15,434
14,717
154,303
157,780
134
535
214,937
220,101
(92,453)
(95,287)
122,484
124,814

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
พันบาท
พันบาท
44,777
46,776
15,434
14,717
113,551
114,800
402
173,762
176,695
(75,482)
(69,802)
98,280
106,893

สิ นทรั พย์ ไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่ อขำยและหนี้สินที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับสิ นทรั พย์ ที่จัดประเภทเป็ นสิ นทรั พย์ ไม่
หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขำย
เงินลงทุนในบริ ษทั ซี เอส ล็อกซอินโฟ จากัด (มหาชน) (“CSL”) ถูกนาเสนอเป็ นกลุ่มสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ซึ่ ง
เป็ นไปตามข้อ ผู ก มัด ของสั ญ ญา Shares Tender Agreement ตามที่ บ ริ ษัท ไทย แอนวานซ์ อิ น โนเวชั่ น จ ากัด
(“Thai AI”) (เดิมชื่อ บริ ษทั ดีทีวี เซอร์วิส จากัด (“DTV”)) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้ลงนามเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม
2560 เพื่อขายหุ ้นสามัญทั้งหมดที่ ถืออยู่ใน CSL จานวน 250,099,990 หุ ้น หรื อคิ ดเป็ นร้อยละ 42.07 ของหุ ้นที่ ออก
และชาระเต็มมูลค่าแล้ว ให้แก่บริ ษทั แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จากัด (“AWN”) ในราคาเสนอซื้ อ 7.80 บาทต่อหุ ้น
คิดเป็ นมูลค่า 1,950.78 ล้านบาท ซึ่ งการขายได้เสร็ จสิ้ นแล้ว เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 โดยมีกาไรจากการจาหน่ ายเงิ น
ลงทุ นดังกล่าวจานวน 1,949.52 ล้านบาท และกาไรจากการดาเนิ นงานที่ ยกเลิ กจานวน 29.65 ล้านบาท ในงบกาไร
ขาดทุนรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แสดงรายการดังต่อไปนี้
หน่ วย : พันบำท
สิ่ งตอบแทนที่ได้รับจากการขาย
หัก ค่าใช้จ่ายในการขาย
สิ่ งตอบแทนที่ได้ รับจำกกำรขำย-สุ ทธิ

1,950,780
(4,876)
1,945,904

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
สิ นทรัพย์ สุทธิ
หัก ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
สิ นทรัพย์ สุทธิส่วนที่เป็ นของบริษทั ใหญ่
โอนกลับบัญชีผลกาไรสะสมจากการลดสัดส่ วนการลงทุนในบริ ษทั ย่อย

1,842,453
1,020,338
822,115
(474,756)
347,359
350,971
3,612

กำไรจำกกำรจำหน่ ำยเงินลงทุนในบริษทั ย่ อย

1,949,516
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ประกอบด้วย
รายละเอียดของกลุ่มสิ นทรัพย์ที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายและหนี้ สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ นทรัพย์
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย มีดงั ต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
พันบาท

สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

329,573
446,297
43,767
797
872,880
68,617
51,683
23,575
1,837,189

หนีส้ ิ น
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินรับล่วงหน้าค่าบริ การจากลูกค้า
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาว
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

250,000
432,790
90
60,548
121,549
6,585
7,464
1,799
154,983
19,449
1,055,257
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
งบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ได้ถูกจัดประเภทใหม่เพื่อนาเสนอการดาเนินงาน
ที่ยกเลิกเป็ นรายการแยกต่างหากจากการดาเนินงานต่อเนื่อง ดังนี้

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุ

ผลกำรดำเนินงำนของกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
รายได้
ค่าใช้จ่าย
ผลกำรดำเนินงำนจำกกิจกรรมกำรดำเนินงำน
ภาษีเงินได้
ผลกำรดำเนินงำนจำกกิจกรรมกำรดำเนินงำน (สุ ทธิจำกภำษีเงินได้ )
กำไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)
กาไรต่อหุน้ ปรับลด (บาท)

29
29

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
กระแสเงินสดได้ มำจำก (ใช้ ไปใน) กำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมการดาเนินงาน
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
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งบกำรเงินรวม
2561
2560
พันบาท
พันบาท
227,372
(189,241)
38,131
(8,482)
29,649

2,818,829
(2,421,954)
396,875
(71,214)
325,661

0.01
0.01

0.12
0.12
งบกำรเงินรวม
2560
พันบาท
442,196
(222,051)
(310,900)
(90,755)

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
10. เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและกำรร่ วมค้ ำ

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
รวมเงินลงทุน - สุ ทธิ

งบกำรเงินรวม
2561
2560
พันบาท
พันบาท
1,444,283
1,356,701
1,444,283
1,356,701

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
พันบาท
พันบาท
522,595
1,098,814
1,444,283
1,356,701
1,966,878
2,455,515

โดยแสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะ
ทำงกำรเงินดังนี้
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสี ย
หนี้สินสุทธิในบริ ษทั ย่อย
รวมเงินลงทุน - สุ ทธิ

1,444,283
1,444,283

2,946,904
(980,026)
1,966,878

1,356,701
1,356,701

งบกำรเงินรวม
2561
2560
พันบาท
พันบาท
1,356,701
1,417,201
-

ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เงินลงทุนเพิ่มขึ้น
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสี ย
ส่วนแบ่งกาไรสุทธิจากการดาเนินงานที่ยกเลิก
เงินปั นผลรับ
กาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยสาหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน
รายการตัดจ่ายจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
การปรับปรุ งการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

3,031,560
(576,045)
2,455,515

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
พันบาท
พันบาท
2,455,515
1,290,210
2,071,866
1,272

119,388
-

196,185
-

1,628,780
12,509
(1,717,155)

(263,786)
136,958
(431,474)

(31,806)
1,444,283

(77,978)
(178,707)
1,356,701

130
(350,971)
(61,930)
1,966,878

(61,256)
(288,275)
2,455,515
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245

246

51.00

51.00

15 ล้านดอลลาร์
สิ งคโปร์

2561

2560

15 ล้านดอลลาร์
สิ งคโปร์

ทุนชาระแล้ว
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บริ ษทั ไม่มีเงินลงทุนในการร่ วมค้าซึ่ งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน

การร่ วมค้ า
บริ ษทั เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จากัด

สัดส่ วนความเป็ น
เจ้าของ
2561
2560
ร้ อยละ ร้ อยละ

138
138

138
138

1,444
1,444

1,357
1,357

มูลค่าตาม
วิธีส่วนได้เสี ย
ราคาทุน
2561
2560
2561
2560
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

งบกำรเงินรวม

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และเงินปันผลรับสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน มีดงั นี้

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

-

-

เงินปั นผลรับ
2561
2560
ล้านบาท
ล้านบาท

247

กำรร่ วมค้ำ
บริ ษทั เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จากัด

บริษทั ย่อย
บริ ษทั ไทย แอนวานซ์ อินโนเวชัน่ จากัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั ดีทีวี เซอร์ วิส จากัด)
บริ ษทั ไอพีสตาร์ จากัด
บริ ษทั สตาร์ นิ วเคลียส จากัด
บริ ษทั ไอพีสตาร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล พีทีอี จากัด
บริ ษทั ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์ วิส จากัด
บริ ษทั แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จากัด
บริ ษทั ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จากัด
บริ ษทั ทีซี บรอดคาสติ้ง จากัด
บริ ษทั ไอพีสตาร์ เจแปน จากัด
บริ ษทั ไอพีสตาร์ นิ วซี แลนด์ จากัด
บริ ษทั อินเตอร์ เนชัน่ แนล แซทเทลไลท์ จากัด
บริ ษทั ไอพีสตาร์ (อินเดีย) ไพรเวท จากัด
บริ ษทั ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จากัด
รวม

51.00

15 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์

100.00
2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
100.00
100.00
20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
100.00
20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
100.00 600,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
100.00 6.95 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
99.99
0.25 ล้านบาท
100.00
100 ล้านเยน
100.00 3.20 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์
100.00
50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
100.00
30 ล้านรู ปีอินเดีย
100.00
12,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.99
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

51.00

99.99

399 ล้านบาท

2561
399 ล้านบาท
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15 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์

138

157
1
1
21
425
33
98
2
16
1
1,154

399

138

157
1
1
21
425
33
98
2
16
1
1,154

399

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ราคาทุนสุทธิ
จากการด้อยค่า
2560
2561
2560
ล้านบาท
ล้านบาท

2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
20,000 ดอลลาร์ สิงคโปร์
20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
600,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
6.95 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
0.25 ล้านบาท
100 ล้านเยน
3.20 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์
50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
30 ล้านรู ปีอินเดีย
12,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ทุนชาระแล้ว

99.99

สัดส่ วนความเป็ น
เจ้าของ
2561
2560
ร้อยละ
ร้อยละ

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

1,444

(964)
74
1
54
84
249
8
261
102
160
32
(16)
523

478

1,357

(564)
149
37
43
68
383
5
202
108
240
21
(12)
1,099

419

มูลค่าตาม
วิธีส่วนได้เสี ย
2561
2560
ล้านบาท
ล้านบาท

-

99
29
98
1,717

1,491

-

68
268
431

95

เงินปันผลสาหรับปี
2561
2560
ล้านบาท
ล้านบาท

248

31
ธันวาคม

31
ธันวาคม

ปี 2561
บริ ษทั เชนนิงตัน
อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จากัด
รวม

ปี 2560
บริ ษทั เชนนิงตัน
อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จากัด
รวม

51.00

51.00

วันที่ สั ดส่ วนควำม
รำยงำน เป็ นเจ้ ำของ
ร้อยละ

105,507
105,507

151,905
151,905

6,702,003
6,702,003

6,701,997
6,701,997
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(668,610)
(668,610)

(89,239)
(89,239)

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์
หนีส้ ิ น
หมุนเวียน ไม่ หมุนเวียน หมุนเวียน
พันบาท
พันบาท
พันบาท

(3,374,303)
(3,374,303)

(3,829,076)
(3,829,076)

หนีส้ ิ นไม่
หมุนเวียน
พันบาท

2,764,597
2,764,597

2,935,587
2,935,587

สิ นทรัพย์
สุ ทธิ
พันบาท

8
8

4
4

รำยได้
รวม
พันบาท

384,676
384,676

234,093
234,093

กำไรสุ ทธิ
พันบาท

(361,722)
(361,722)

(73,483)
(73,483)

ขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
พันบาท

22,954
22,954

160,610
160,610

กำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จรวม
พันบาท

ตารางต่อไปนี้สรุ ปข้อมูลทางการเงินการร่ วมค้าที่รวมอยูใ่ นงบการเงินของการร่ วมค้า ปรับปรุ งด้วยการปรับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อ และความแตกต่างของนโยบายการบัญชี การกระทบยอดรายการ
ระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปดังกล่าวกับมูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยของกลุ่มกิจการในกิจการเหล่านี้

การร่ วมค้ า

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
การเปลี่ ย นแปลงที่ ส าคัญ ของเงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ย่ อ ยและการร่ วมค้าส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2561
มีดงั ต่อไปนี้
บริษทั ย่ อย
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ดีทีวี เซอร์วิส จากัด (“DTV”) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิให้เปลี่ยนชื่อ บริ ษทั ดีทีวี เซอร์ วิส จากัด เป็ น บริ ษทั ไทย แอนวานซ์ อินโนเวชัน่ จากัด ซึ่ งได้จด
ทะเบียนแก้ไขต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
กำรร่ วมค้ ำ
การจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ลาว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ จากัด (“LTC”)
ในการประชุ มสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ ้นของ LTC เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติ อนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลแก่
ผูถ้ ือหุน้ จากผลการดาเนินงานประจาปี 2560 ของ LTC เป็ นจานวนเงิน 28 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ภำระผูกพัน
ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ในสั ญ ญาร่ ว มทุ น ระหว่ างกลุ่ ม บริ ษ ัท และรั ฐ บาลของสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว
กลุ่มบริ ษทั จะต้องโอนหุ ้นทั้งหมดใน LTC ให้แก่ รัฐบาลของสาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวโดยไม่คิด
ค่าตอบแทนใด ๆ เมื่อสิ้ นสุ ดระยะเวลาอนุญาตให้ดาเนินการในปี 2589 (หมายเหตุ 32.2)
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
11. ส่ วนได้ เสี ยที่ไม่ มอี ำนำจควบคุม
ตารางต่อไปนี้ สรุ ปข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั ซี เอส ล็อกซอินโฟ จากัด (มหาชน) (“CSL”) แต่ละรายการของกลุ่มบริ ษทั ที่
มีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมที่มีสาระสาคัญ ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ร้อยละของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
หนี้สินไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
สิ นทรัพย์ สุทธิ
มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ร้อยละของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรจากการดาเนินงานที่ยกเลิก
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
กาไรที่แบ่งให้กบั ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่แบ่งให้กบั ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
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หน่ วย : พันบำท
57.93%
1,837,189
(1,055,257)
781,932
457,616
หน่ วย : พันบำท
57.93%
325,743
15,346
341,089
188,703
197,593

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
12. ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
เพิ่มขึ้น
โอน
จาหน่าย
ตัดจาหน่าย
การปรับปรุ งการแปลงค่าเงินตรา
ต่างประเทศ
หั ก โอนไปสิ นทรัพย์หมุนเวียนที่
ถือไว้เพื่อขาย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ
1 มกรำคม 2561
เพิ่มขึ้น
โอน
จาหน่าย
ตัดจาหน่าย
การปรับปรุ งการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ที่ดิน สิ ทธิ
การเช่าที่ดิน
และอาคาร
พันบาท

อุปกรณ์
พันบาท

งบกำรเงินรวม
รถยนต์และ
อุปกรณ์
สานักงาน
พันบาท

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
พันบาท

รวม
พันบาท

711,377
11,559
58,249
(2,098)

12,430,414
89,980
12,323
(57,353)
(202,607)

1,348,443
97,633
56,929
(50,874)
(12,117)

41,541
115,196
(152,131)
-

14,531,775
314,368
(24,630)
(108,227)
(216,822)

(5,603)

(26,151)

(5,097)

(99)

(36,950)

(334,775)

(802,652)

(1,056,036)

(127)

(2,193,590)

438,709
2,010
(1,630)
(427)
(1,138)

11,443,954
61,474
(9,939)
(32,149)
(17,704)

378,881
24,061
(9,122)
(33,594)
(2,994)

4,380
5,237
(77)
-

12,265,924
92,782
(20,768)
(66,170)
(21,836)

(27,248)
410,276

(19,726)
11,425,910

(5,004)
352,228

(577)
8,963

(52,555)
12,197,377
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

ที่ดิน สิ ทธิ
การเช่าที่ดิน
และอาคาร
พันบาท
ค่ าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุน
จากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
โอน
จาหน่าย
ตัดจาหน่าย
การปรับปรุ งการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ
หั ก โอนไปสิ นทรัพย์หมุนเวียนที่ถือ
ไว้เพื่อขาย

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ
1 มกรำคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ขาดทุนจากการด้อยค่า
โอน
จาหน่าย
ตัดจาหน่าย
การปรับปรุ งการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

อุปกรณ์
พันบาท

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
พันบาท

รวม
พันบาท

396,328
38,534
(20,414)
(1,888)

3,820,559
749,092
4,651
(57,130)
(202,583)

967,728
122,389
(3,130)
(48,169)
(10,659)

-

5,184,615
910,015
(18,893)
(105,299)
(215,130)

(5,398)

(19,783)

(2,810)

-

(27,991)

(28,068)

(554,201)

(738,440)

-

(1,320,709)

379,094
19,752
(1,558)
(356)
(1,136)

3,740,605
660,192
2,423,000
(29,015)
(25,349)
(17,620)

286,909
39,468
(8,370)
(29,891)
(2,931)

-

4,406,608
719,412
2,423,000
(38,943)
(55,596)
(21,687)

(27,027)
368,769

(18,638)
6,733,175

(4,455)
280,730

-

(50,120)
7,382,674
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งบกำรเงินรวม
รถยนต์และ
อุปกรณ์
สานักงาน
พันบาท

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

ที่ดิน สิ ทธิ
การเช่าที่ดิน
และอาคาร
พันบาท
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ
1 มกรำคม 2561
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

อุปกรณ์
พันบาท

งบกำรเงินรวม
รถยนต์และ
อุปกรณ์
สานักงาน
พันบาท

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
พันบาท

รวม
พันบาท

315,049
315,049

8,609,855
8,609,855

346,914
33,801
380,715

41,541
41,541

9,313,359
33,801
9,347,160

59,615
59,615

7,703,349
7,703,349

70,984
20,988
91,972

4,380
4,380

7,838,328
20,988
7,859,316

41,507
41,507

4,692,735
4,692,735

55,131
16,367
71,498

8,963
8,963

4,798,336
16,367
4,814,703

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งได้คิดค่าเสื่ อมราคาเต็มจานวนแล้ว
แต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวน 2,239.61 ล้านบาท ( 31 ธันวาคม 2560 : 2,123.43 ล้านบาท)
กำรด้ อยค่ ำของอุปกรณ์
เนื่ องจากธุ รกิ จดาวเที ยมมี การแข่ งขันสู ง มี ผลทาให้ราคาตลาดลดลงอย่างมี นัยสาคัญ ซึ่ งมี ผลกระทบต่ อผลการ
ดาเนิ นงานของธุ รกิ จดาวเที ยม ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ทดสอบการด้อยค่ าของอุปกรณ์ ซึ่ งวัดมูลค่ าโดยการคิ ดลดกระแส
เงินสดในอนาคตที่ คาดว่าจะได้รับ โดยใช้อตั ราคิ ดลดร้อยละ 8 ซึ่ งพบว่ามูลค่ าตามบัญชี สูงกว่ามูลค่าที่ คาดว่าจะ
ได้รับ คื น จึ งบันทึ กขาดทุ น จากการด้อ ยค่ าจานวน 2,423 ล้านบาท โดยแสดงอยู่ในขาดทุ น จากการด้อ ยค่ าของ
สิ นทรัพย์สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
เพิ่มขึ้น
โอน
จาหน่าย
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ
1 มกรำคม 2561
เพิ่มขึ้น
โอน
จาหน่าย
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รถยนต์และ
อุปกรณ์
อุปกรณ์
สานักงาน
พันบาท
พันบาท

สิ ทธิ การเช่า
ที่ดินและ
อาคาร
พันบาท

รวม
พันบาท

160,548
8,438
(295)
(131)

10,673,958
25,954
(1,882)
(49,036)
(94,106)

222,054
21,045
(18,891)
(1,391)

-

11,056,560
55,437
(1,882)
(68,222)
(95,628)

168,560
2,004
(1,630)
(427)
(1,138)
167,369

10,554,888
51,233
11,030
(32,149)
(17,468)
10,567,534

222,817
12,608
(8,298)
(24,450)
(1,878)
200,799

-

10,946,265
65,845
1,102
(57,026)
(20,484)
10,935,702
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สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
พันบาท

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รถยนต์และ
อุปกรณ์
อุปกรณ์
สานักงาน
พันบาท
พันบาท

สิ ทธิ การเช่า
ที่ดินและ
อาคาร
พันบาท
ค่ าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุน
จากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
โอน
จาหน่าย
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ
1 มกรำคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ขาดทุนจากการด้อยค่า
โอน
จาหน่าย
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
พันบาท

รวม
พันบาท

92,896
22,280
(295)
(98)

2,368,021
650,788
(360)
(48,975)
(94,106)

154,507
26,629
(17,672)
(1,391)

-

2,615,424
699,697
(360)
(66,942)
(95,595)

114,783
18,841
(1,558)
(356)
(1,136)
130,574

2,875,368
629,635
2,423,000
(7,831)
(25,349)
(17,384)
5,877,439

162,073
24,630
(7,548)
(20,892)
(1,815)
156,448

-

3,152,224
673,106
2,423,000
(16,937)
(46,597)
(20,335)
6,164,461

67,652
67,652

8,305,937
8,305,937

37,322
30,225
67,547

-

8,410,911
30,225
8,441,136
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ
1 มกรำคม 2561
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รถยนต์และ
อุปกรณ์
อุปกรณ์
สานักงาน
พันบาท
พันบาท

สิ ทธิ การเช่า
ที่ดินและ
อาคาร
พันบาท

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
พันบาท

รวม
พันบาท

53,777
53,777

7,679,520
7,679,520

39,756
20,988
60,744

-

7,773,053
20,988
7,794,041

36,795
36,795

4,690,095
4,690,095

27,984
16,367
44,351

-

4,754,874
16,367
4,771,241

ราคาทรัพย์สินของบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งได้คิดค่าเสื่ อมราคาเต็มจานวนแล้ว
แต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวน 1,722.15 ล้านบาท ( 31 ธันวาคม 2560 : 1,571.74 ล้านบาท)
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
13. สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนภำยใต้ สัญญำอนุญำตให้ ดำเนินกำร ค่ ำใช้ จ่ำยรอตัดบัญชีและสิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
เพิ่มขึ้น
โอน
จาหน่าย
ตัดจาหน่าย
การปรับปรุ งการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ
หั ก โอนไปสิ นทรัพย์หมุนเวียนที่ถือ
ไว้เพื่อขาย

งบกำรเงินรวม

สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน
ภายใต้สญ
ั ญา
อนุญาตให้
ดาเนินงาน
พันบาท

ค่าใช้จ่าย
รอตัดบัญชี
พันบาท

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์
รวม
ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์
ค่าความนิยม
อื่น
ไม่มีตวั ตน
พันบาท
พันบาท
พันบาท

26,232,910
186
-

20,233
(56)

968,984
-

1,851,326
32,754
(640)
(800)
(1,456)

2,820,310
32,754
(640)
(800)
(1,456)

-

-

(1,481)

(13,430)

(14,911)

-

-

-

(251,947)

(251,947)

20,177
-

967,503
-

1,615,807
1,409
(298)
(8,135)

2,583,310
1,409
(298)
(8,135)

20,177

(5,096)
962,407

(5,639)
1,603,144

(10,735)
2,565,551

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ
1 มกรำคม 2561
26,233,096
เพิ่มขึ้น
271
โอน
17,710
จาหน่าย
ตัดจาหน่าย
การปรับปรุ งการแปลงค่าเงินตรา
ต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
26,251,077

76
257

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
งบกำรเงินรวม

สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน
ภายใต้สญ
ั ญา
อนุญาตให้
ดาเนินงาน
พันบาท

ค่าใช้จ่าย
รอตัดบัญชี
พันบาท

ค่ าตัดจาหน่ ายสะสมและขาดทุน
จากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
17,028,162
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
2,022,365
ขาดทุนจากการด้อยค่า
3,196,000
โอน
จาหน่าย
ตัดจาหน่าย
การปรับปรุ งการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ
หั ก โอนไปสิ นทรัพย์หมุนเวียนที่
ถือไว้เพื่อขาย

-

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ
1 มกรำคม 2561
22,246,527
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
1,150,330
กลับรายการการด้อยค่า
(170,000)
โอน
16,880
จาหน่าย
ตัดจาหน่าย
การปรับปรุ งการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
23,243,737
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สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์
รวม
ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์
ค่าความนิยม
อื่น
ไม่มีตวั ตน
พันบาท
พันบาท
พันบาท

2,583
2,017
(56)

825,930
85,059
-

1,283,608
125,265
27,622
(640)
(741)
(505)

2,109,538
125,265
112,681
(640)
(741)
(505)

-

2,550

(8,555)

(6,005)

-

-

(183,331)

(183,331)

4,544
2,018
-

913,539
-

1,242,723
103,921
(298)
(8,128)

2,156,262
103,921
(298)
(8,128)

6,562

(5,877)
907,662

(5,357)
1,332,861

(11,234)
2,240,523

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน
ภายใต้สญ
ั ญา
อนุญาตให้
ดาเนินงาน
พันบาท
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ
1 มกรำคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

งบกำรเงินรวม

ค่าใช้จ่าย
รอตัดบัญชี
พันบาท

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์
รวม
ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์
ค่าความนิยม
อื่น
ไม่มีตวั ตน
พันบาท
พันบาท
พันบาท

9,204,748

17,650

143,054

567,718

710,772

3,986,569
3,007,340

15,633
13,615

53,964
54,745

373,084
270,283

427,048
325,028

กำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์ ไม่ มตี ัวตนภำยใต้ สัญญำอนุญำตให้ ดำเนินกำร
เนื่ องจากธุ รกิ จดาวเที ยมมีการแข่งขันสู ง มี ผลทาให้ราคาตลาดลดลงอย่างมีนัยสาคัญ นอกจากนี้ บริ ษทั ยังสู ญเสี ย
ลูกค้ารายใหญ่ท้ งั ในประเทศและต่างประเทศและยังไม่มีความแน่นอนในการหาลูกค้าทดแทน ซึ่ งมีผลกระทบต่อผล
การดาเนินงานของธุรกิจดาวเทียมซึ่ งบริ ษทั ได้พิจารณาบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนภายใต้
สัญญาอนุญาตให้ดาเนิ นการจานวน 3,196 ล้านบาท สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้
ทดสอบการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนภายใต้สัญญาอนุ ญาตให้ดาเนิ นการ ซึ่ งวัดมูลค่าโดยการคิ ดลดกระแส
เงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับ โดยใช้อตั ราคิดลดร้อยละ 8 ซึ่ งพบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนสู งกว่ามูลค่าตาม
บัญชี จึงบันทึกกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจานวน 170 ล้านบาทสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
กำรด้ อยค่ ำของค่ ำควำมนิยมและสิ นทรัพย์ ไม่ มีตวั ตนอื่น
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เนื่ องจากผลกระทบของการชะลอตัวของธุรกิจเหมืองและธุ รกิจก่อสร้างใน
ประเทศออสเตรเลีย ซึ่ งเป็ นลูกค้า หลักของบริ ษทั โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ ซิ สเทม พี ทีวาย จากัด จึ งมี ผลอย่างมี
นัยสาคัญต่อผลการดาเนินงานของบริ ษทั ดังกล่าว ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ทดสอบ
การด้อยค่าของค่าความนิ ยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ซึ่ งวัดมูลค่าโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะ
ได้รับ โดยใช้อตั ราคิดลดร้อยละ 10 ซึ่ งพบว่ามูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน จึงบันทึกขาดทุนจาก
การด้อยค่าของค่าความนิ ยมจานวน 85 ล้านบาทและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นจานวน 28 ล้านบาท โดยแสดงอยู่ใน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
78
259

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
เพิ่มขึ้น
โอน
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 1 มกรำคม 2561
เพิ่มขึ้น
โอน
จาหน่าย
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ค่ าตัดจาหน่ ายสะสมและขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ขาดทุนจาการด้อยค่า
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ
1 มกรำคม 2561
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
กลับรายการด้อยค่า
โอน
จาหน่าย
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ภายใต้สญ
ั ญาอนุญาต
ให้ดาเนินงาน
พันบาท

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 1 มกรำคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ค่าใช้จ่าย
รอตัดบัญชี
พันบาท

สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตนอื่น
พันบาท

26,232,910
186
26,233,096
271
17,710
26,251,077

20,177
20,177
20,177

1,419,784
6,346
(126)
1,426,004
1,409
(298)
(8,135)
1,418,980

17,028,162
2,022,365
3,196,000
-

2,527
2,017
-

997,445
95,120
(126)

22,246,527
1,150,330
(170,000)
16,880
23,243,737

4,544
2,018
6,562

1,092,439
94,592
(298)
(8,128)
1,178,605

9,204,748
3,986,569
3,007,340

17,650
15,633
13,615

422,339
333,565
240,375

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
14. สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ภ ายหลังจากการนามาหักกลบกันตามความเหมาะสม ได้แสดงรวมไว้ในงบ
แสดงฐานะการเงินโดยมีรายละเอียดดังนี้

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

งบกำรเงินรวม
2561
2560
พันบาท
พันบาท
1,117,018
775,825
1,117,018
775,825

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
พันบาท
พันบาท
992,281
704,853
992,281
704,853

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สาหรับรายการขาดทุนทางภาษีท่ียงั ไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรู ้ได้ไม่เกิ นจานวนที่ มี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ จะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีน้ นั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ย่อยมีรายการขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ยกไปเพื่อหักกลบกับกาไรทางภาษี
ในอนาคตซึ่ งไม่ รับ รู ้ อยู่ในงบการเงิ น รวม ดังต่ อ ไปนี้ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษ ทั ย่อยได้ใช้ประโยชน์ใน
ขาดทุนสะสมทางภาษีท้ งั หมดแล้ว)

ปี ที่หมดอำยุ
2561
2562
2563
2564
2565
รวม

2561
พันบาท

2560
พันบาท

-

34,652
68,589
45,717
13,615
9,867
172,440
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้

ณ วันที่
1 มกรำคม
2561
พันบาท
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ยอดขาดทุนยกไป
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อสิ นค้าเสื่ อมสภาพ
เงินมัดจารับ
เงินรับล่วงหน้าค่าบริ การจากลูกค้า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
อื่นๆ
รวม

3,122
4,350
16,250
30,735
21,131
33,941
17,765
639,200
9,331
775,825
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งบกำรเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย)/รายได้ ใน
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(หมายเหตุ 28)
พันบาท
พันบาท
63,904
2,284
(293)
(6,272)
(7,452)
(3,856)
18,946
276,229
5,854
349,344

(5,798)
(432)
(861)
(731)
931
(2,696)
1,436
(8,151)

ณ วันที่
31 ธันวำคม
2561
พันบาท
61,228
6,202
15,096
24,463
12,948
31,016
34,015
915,429
16,621
1,117,018

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
งบกำรเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย)/รายได้ ใน
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(หมายเหตุ 28)
พันบาท
พันบาท

ณ วันที่
1 มกรำคม
2560
พันบาท
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ยอดขาดทุนยกไป
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อสิ นค้าเสื่ อมสภาพ
เงินมัดจารับ
เงินรับล่วงหน้าค่าบริ การจากลูกค้า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
อื่นๆ
รวม

60,057
13,006
12,879
36,696
(11,674)
83,431
66,608
30,782
18,626
310,411

(47,482)
933
2,706
(5,961)
34,760
5,071
(48,209)
(30,910)
639,200
(3,336)
546,772

(2,571)
(62)
671
(366)
(18,333)
77
128
(2,328)
(22,784)

การ
ดาเนินงานที่
ยกเลิก
พันบาท

ณ วันที่
31 ธันวำคม
2560
พันบาท

(6,882)
(9,527)
(6)
(1,589)
(36,228)
(711)
(3,631)
(58,574)

3,122
4,350
16,250
30,735
21,131
33,941
17,765
639,200
9,331
775,825
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

ณ วันที่
1 มกรำคม
2561
พันบาท
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อสิ นค้าเสื่ อมสภาพ
เงินมัดจารับ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
อื่นๆ
รวม

13,960
29,963
29,790
639,200
(8,060)
704,853

ณ วันที่
1 มกรำคม
2560
พันบาท
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อสิ นค้าเสื่ อมสภาพ
เงินมัดจารับ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
อื่นๆ
รวม

11,522
35,821
41,502
(5,766)
83,079
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บันทึกเป็ น (รายจ่าย)/รายได้ ใน
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(หมายเหตุ 28)
พันบาท
พันบาท
1,136
(6,662)
(3,709)
276,229
16,664
283,658

1,037
2,733
3,770

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บันทึกเป็ น (รายจ่าย)/รายได้ ใน
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(หมายเหตุ 28)
พันบาท
พันบาท
2,438
(5,858)
4,680
639,200
(1,408)
639,052

(16,392)
(886)
(17,278)

ณ วันที่
31 ธันวำคม
2561
พันบาท
15,096
23,301
27,118
915,429
11,337
992,281

ณ วันที่
31 ธันวำคม
2560
พันบาท
13,960
29,963
29,790
639,200
(8,060)
704,853

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
15. สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
เงินมัดจาการประเมินภาษี
เงินมัดจาอื่น
อื่นๆ
หั ก ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
รวม

งบกำรเงินรวม
2561
2560
พันบาท
พันบาท
164,440
124,676
200,994
220,214
15,290
15,506
17,459
11,835
398,183
372,231
(53,955)
(54,234)
344,228
317,997

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
พันบาท
พันบาท
154,075
117,492
200,994
220,214
15,290
15,506
10,000
380,359
353,212
(53,955)
(54,234)
326,404
298,978

84
265

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
16. หนีส้ ิ นที่มภี ำระดอกเบีย้

ส่ วนที่หมุนเวียน
ส่ วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมจากบุคคลภายนอกอื่น
รวมส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี

งบกำรเงินรวม
2561
2560
พันบาท
พันบาท

412,127
8,714

415,064
6,724

412,127
8,714

415,064
6,724

420,841

421,788

420,841

421,788

หุน้ กูท้ ี่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ยระยะสั้น

2,253,000
2,673,841

421,788

2,275,000
2,695,841

421,788

ส่ วนที่ไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมจากบุคคลภายนอกอื่น
รวมเงินกูย้ ืมระยะยาว

2,060,638
18,061
2,078,699

2,490,386
23,997
2,514,383

2,060,638
18,061
2,078,699

2,490,386
23,997
2,514,383

หุน้ กูร้ ะยะยาว

2,270,312

4,510,246

2,273,312

4,547,246

รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ยไม่หมุนเวียน

4,349,011

7,024,629

4,352,011

7,061,629

รวม

7,022,852

7,446,417

7,047,852

7,483,417
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
พันบาท
พันบาท

267

2.275

29 กันยายน 2557

รวมหุ น้ กู้
หั ก ต้นทุนในการออกหุ ้นกู้
สุ ทธิ

2.275

จำนวนหน่ วย
หลักล้าน

29 กันยายน 2557

วันที่จำหน่ ำย

2,275

2,275

จำนวนเงิน
ล้านบาท

86

ร้อยละ 4.68

ร้อยละ 4.28

อัตรำดอกเบีย้
(ต่ อปี )

ทุก 6 เดือน

ทุก 6 เดือน

กำหนด
จ่ ำยชำระ
ดอกเบีย้

ครบกาหนดไถ่ถอนทั้งจานวนใน
วันที่ 2 ตุลาคม 2562
ครบกาหนดไถ่ถอนทั้งจานวนใน
วันที่ 2 ตุลาคม 2564

กำหนดชำระคื นเงินต้ น

2,275
4,550
(3)
4,547

2,275

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีหุน้ กูร้ ะยะยาวชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือไม่มีหลักประกัน ไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และมีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กู้ จานวน 2 ชุด วงเงิน 4,550 ล้านบาท มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท
มีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้ระยะยำว

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ ืมสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้

สำหรับแต่ ละปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
ราคาตามบัญชีตน้ งวด - สุ ทธิ
เงินกูย้ ืมเพิ่มขึ้นสุ ทธิ จากค่าใช้จ่าย
ทางการเงิน
จ่ายคืนเงินกูย้ ืม
ค่าตัดจาหน่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาเงินกูย้ ืม
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
อื่นๆ
หั ก โอนไปสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ถือไว้เพื่อขาย
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด - สุ ทธิ

งบกำรเงินรวม
2560
หมายเหตุ 2561
พันบาท
พันบาท

26

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
พันบาท
พันบาท

7,446,417

10,224,860

7,483,417

9,870,052

(414,483)

480,000
(2,496,861)

(414,483)

(1,976,064)

1,066
(28,433)
18,285

1,066
(413,301)
(37,000)

1,066
(28,433)
6,285

1,066
(413,301)
1,664

7,022,852

(312,347)
7,446,417

7,047,852

7,483,417

กลุ่มบริ ษทั ต้องดารงอัตราส่ วนทางการเงินตามที่กาหนดไว้ในสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาว
อัตราดอกเบี้ยของเงินกูย้ ืมของกลุ่มบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้

เงินกูย้ ืมทั้งสิ้ น
- อัตราคงที่
- อัตราลอยตัว
รวม
อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
- เงินกูย้ ืม
- หุน้ กู้
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งบกำรเงินรวม
2561
2560
พันบาท
พันบาท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
พันบาท
พันบาท

4,550,086
2,472,766
7,022,852

4,540,967
2,905,450
7,446,417

4,575,086
2,472,766
7,047,852

4,577,967
2,905,450
7,483,417

4.78%
4.48%

3.70%
4.48%

4.78%
4.48%

3.70%
4.48%

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ระยะเวลาการครบกาหนดของเงินกูย้ ืมระยะยาวและหุ น้ กูร้ ะยะยาว - สุ ทธิ จากต้นทุนทางการเงิน มีดงั ต่อไปนี้

เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
เกินกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

งบกำรเงินรวม
2561
2560
พันบาท
พันบาท
423,778
2,663,742
3,925,233
4,360,887
4,349,011
7,024,629

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
พันบาท
พันบาท
423,778
2,697,742
3,928,233
4,363,887
4,352,011
7,061,629

กลุ่มบริ ษทั ต้องดารงอัตราส่ วนทางการเงินตามที่กาหนดไว้ในสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาว และต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
รวมทั้งการรั กษาอัต ราส่ ว นทางการเงิ น ที่ ก าหนดไว้ใ นข้อ ก าหนดว่า ด้ว ยสิ ท ธิ แ ละหน้า ที่ ข องผู อ้ อกหุ ้น กู้แ ละ
ผูถ้ ือหุน้ กู้
วงเงินกู้ยืมจำกธนำคำร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินกูย้ ืมที่ยงั ไม่ได้ใช้จากธนาคารในประเทศและต่างประเทศเป็ นจานวน
3,924.41 ล้านบาท และ 30.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (2560: 4,583.03 ล้านบาท และ 30.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
การเปลีย่ นแปลงในกระแสเงินสด
ชาระคืนเงินกูย้ มื
รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
สัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกูย้ มื ตัดจาหน่าย
การลงทุนในหุน้ กูภ้ ายในกลุ่มกิจการ
ปรับปรุ งการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
การเปลีย่ นแปลงในกระแสเงินสด
เงินกูเ้ พิ่ม
ชาระคืนเงินกูย้ มื
รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกูย้ มื ตัดจาหน่าย
การลงทุนในหุน้ กูภ้ ายในกลุ่มกิจการ
ปรับปรุ งการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
โอนไปสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ถือไว้เพื่อขาย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

เงินกู้ยืม
ระยะสั้น
-

หนีส้ ินตำม
สัญญำเช่ ำ
กำรเงิน
30,721

-

งบกำรเงินรวม
เงินกู้ยืม
ระยะยำว
2,905,450

หุ้นกู้
4,510,246

รวม
7,446,417

(10,231)

(404,252)

-

(414,483)

6,285
26,775

(28,433)
2,472,765

1,066
12,000
4,523,312

6,285
1,066
12,000
(28,433)
7,022,852

เงินกู้ยืม
ระยะสั้น
230,000

หนีส้ ินตำม
สัญญำเช่ ำ
กำรเงิน
43,369

480,000
(460,000)

หน่วย: พันบาท

งบกำรเงินรวม
เงินกู้ยืม
ระยะยำว
5,405,311

หุ้นกู้
4,546,180

รวม
10,224,860

(10,301)

(2,026,560)

-

480,000
(2,496,861)

-

-

(413,301)

1,066
(37,000)
-

1,066
(37,000)
(413,301)

(250,000)
-

(2,347)
30,721

(60,000)
2,905,450

4,510,246

(312,347)
7,446,417
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หน่วย: พันบาท

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
การเปลีย่ นแปลงในกระแสเงินสด
ชาระคืนเงินกูย้ มื
รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
สัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกูย้ มื ตัดจาหน่าย
ปรับปรุ งการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
การเปลีย่ นแปลงในกระแสเงินสด
ชาระคืนเงินกูย้ มื
รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
สัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกูย้ มื ตัดจาหน่าย
ปรับปรุ งการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

หน่วย: พันบาท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หนีส้ ินตำม
สัญญำเช่ ำ
กำรเงิน
30,721

เงินกู้ยืม
ระยะยำว
2,905,450

หุ้นกู้
4,547,246

รวม
7,483,417

(10,231)

(404,252)

-

(414,483)

6,285
26,775

(28,433)
2,472,765

1,066
4,548,312

6,285
1,066
(28,433)
7,047,852
หน่วย: พันบาท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หนีส้ ินตำม
สัญญำเช่ ำ
กำรเงิน
38,561

เงินกู้ยืม
ระยะยำว
5,285,311

หุ้นกู้
4,546,180

รวม
9,870,052

(9,504)

(1,966,560)

-

(1,976,064)

1,664
30,721

(413,301)
2,905,450

1,066
4,547,246

1,664
1,066
(413,301)
7,483,417
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
17. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีห้ มุนเวียนอื่น

เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำ
- บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- บุคคลหรื อกิจการอื่นๆ
รวม

งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ 2561
2560
พันบาท
พันบาท
4

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
พันบาท
พันบาท

3,821
258,785
262,606

4,651
438,740
443,391

16,701
146,204
162,905

20,060
256,801
276,861

เจ้ ำหนีห้ มุนเวียนอื่น
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
- อื่นๆ
รวม

329,036
121,250
450,286

309,753
113,518
423,271

302,859
77,818
380,677

298,612
83,382
381,994

รวมเจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีห้ มุนเวียนอื่น

712,892

866,662

543,582

658,855

18. หนีส้ ิ นหมุนเวียนอื่น
งบกำรเงินรวม
2561
2560
พันบาท
พันบาท
31,091
52,206
58,215
41,352
2,008
2,286
91,314
95,844

เงินมัดจารับจากลูกค้าระยะสั้น
ภาษีอื่นๆ
อื่นๆ
รวม
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
พันบาท
พันบาท
28,197
48,734
16,296
14,518
1
44,493
63,253

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
19. ประมำณกำรหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์ พนักงำน
ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงั ต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
2561
2560
พันบาท
พันบาท
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน
ที่ไม่ได้จดั ให้มีกองทุน
ภำระผูกพันตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน

160,747
160,747

175,940
175,940

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
พันบาท
พันบาท
135,592
135,592

148,951
148,951

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
งบกำรเงินรวม
2561
2560
พันบาท
พันบาท

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
รับรู้ ในกำไรขำดทุน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั และดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการจ่ายชาระผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี
รับรู้ ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(กาไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยที่รับรู ้ในระหว่างปี
หั ก โอนไปเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้
เพื่อขาย
ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
พันบาท
พันบาท

175,940
(85,311)

429,770
(37,518)

148,951
(71,172)

207,512
(5,413)

23,212
41,957
65,169

52,019
52,019

19,387
33,241
52,628

28,811
28,811

4,949
4,949

(113,348)
(113,348)

5,185
5,185

(81,959)
(81,959)

-

(154,983)

-

-

160,747

175,940

135,592

148,951
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ข้อสมมติ ฐานหลักในการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ประกันภัย ณ วันที่ รายงาน (แสดงโดยวิธีถวั เฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนัก)
งบกำรเงินรวม
2561
2560
ร้อยละ
ร้อยละ
3.20
3.00
5.00
5.00

อัตราคิดลด
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
ร้อยละ
ร้อยละ
3.20
3.00
5.00
5.00

การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่
กาหนดไว้เป็ นจานวนเงินดังต่อไปนี้

ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)

งบกำรเงินรวม
พันบาท
พันบาท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พันบาท
พันบาท

เพิ่มขึ้น
157,581

ลดลง
175,407

เพิ่มขึ้น
134,664

ลดลง
149,898

174,803

158,042

149,382

135,058

แม้ว่าการวิ เคราะห์ น้ ี ไม่ ไ ด้ค านึ งการกระจายตัวแบบเต็มรู ป แบบของกระแสเงิ น สดที่ ค าดหวังภายใต้โ ครงการ
ดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่างๆ
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
20. หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนอื่น
งบกำรเงินรวม
2561
2560
พันบาท
พันบาท
161,876
174,042
122,277
128,884
284,153
302,926

เงินมัดจารับจากลูกค้าระยะยาว
อื่นๆ
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
พันบาท
พันบาท
155,079
170,395
122,277
128,884
277,356
299,279

21. ทุนเรื อนหุ้นและกำรจ่ ำยโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ออกหุ น้ ใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
- หุ้นสำมัญ
หุ้นที่ออกและชาระแล้ ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
การออกหุ น้ สามัญโดยใช้
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
- หุ้นสำมัญ

มูลค่ าหุ้น
ต่ อหุ้น
(บาท)

2561

2560

จานวนหุ น้
พันหุ น้

จานวนเงิน
พันบาท

จานวนหุ น้
พันหุ น้

จานวนเงิน
พันบาท

5
5

1,099,977
-

5,499,884
-

1,099,977
-

5,499,884
-

5

1,099,977

5,499,884

1,099,977

5,499,884

5

1,096,067

5,480,333

1,095,994

5,479,970

5

35

177

73

363

5

1,096,102

5,480,510

1,096,067

5,480,333

ผูถ้ ือหุ น้ สามัญจะได้รับสิ ทธิ ในการรับเงินปั นผลจากการประกาศจ่ายเงินปั นผลและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนหนึ่ ง
เสี ยงต่อหนึ่งหุน้ ในที่ประชุมของบริ ษทั
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
การจ่ ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์
21.1 กำรจ่ ำยโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ ที่ชำระด้ วยตรำสำรทุน
21.1.1 ข้ อมูลโครงกำร
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญออกให้สาหรับกรรมการและพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ได้
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญโดยจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ให้แก่พนักงานที่
ท างานเต็ม เวลา (Full-time Employment) ของบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยที่ เข้าร่ ว มโครงการ Performance share plan
(“โครงการ”) โดยข้อมูลสาคัญของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญมีดงั นี้
โครงกำร 1
โครงกำร 2
โครงกำร 3
โครงกำร 4
วันที่อนุมตั ิ:
28 มีนาคม 2556
27 มีนาคม 2557
26 มีนาคม 2558
30 มีนาคม 2559
จานวนหน่วยที่เสนอขาย:
682,000 หน่วย
1,197,700 หน่วย
1,085,300 หน่วย
1,074,300 หน่วย
ราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุน้ :
23.266 บาท/หุน้
38.265 บาท/หุน้
37.626 บาท/หุน้
25.918 บาท/หุน้
จานวนหุน้ ที่ออกเพื่อรองรับ:
682,000 หุน้
1,197,700 หุน้
1,085,300 หุน้
1,074,300 หุน้
อายุของโครงการ:
5 ปี นับจากวันที่มีการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญครั้งแรก
ราคาเสนอขายต่อหุน้ :
หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ:
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุน้ สามัญได้ 1 หุน้
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
การเปลี่ยนแปลงใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญแสดงได้ดงั นี้

ESOP - Grant I
กรรมการ
พนักงาน
รวม
ESOP - Grant II
กรรมการ
พนักงาน
รวม
ESOP - Grant III
กรรมการ
พนักงาน
รวม
ESOP - Grant IV
กรรมการ
พนักงาน
รวม
รวมทั้งสิ้น

1 มกราคม
2561
พันหน่วย

ออกให้
ระหว่างงวด
พันหน่วย

รับคืน
ระหว่างงวด
พันหน่วย

ใช้สิทธิ
ระหว่างงวด
พันหน่วย

หมดอายุ
ระหว่างงวด
พันหน่วย

31 ธันวาคม
2561
พันหน่วย

360
193
553

-

-

(15)
(20)
(35)

(345)
(173)
(518)

-

374
769
1,143

-

-

-

-

374
769
1,143

254
691
945

-

-

-

-

254
691
945

155
741
896

-

-

-

-

155
741
896

3,537

-

-

(35)

(518)

2,984
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
21.1.2 กำรวัดมูลค่ ำยุตธิ รรม
บริ ษทั วัดมูลค่าของรายจ่ายโครงการ โดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ณ วันที่ให้สิทธิ โดยใช้
Monte Carlo Simulation techniques โดยมีขอ้ สมมติฐานที่สาคัญดังนี้
โครงกำร 1
โครงกำร 2
โครงกำร 3
โครงกำร 4
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ให้สิทธิ
35.037 บาท
27.864 บาท
20.424 บาท
12.475 บาท
ราคาหุน้ 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%
เงินปั นผลที่คาดหวัง
1.119%
1.111%
1.781%
2.407%
อัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ ยง
3.074%
3.082%
2.340%
1.721%
รำยกำรกระทบยอดทุนสำรองอื่น - กำรจ่ ำยโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ ที่ชำระด้ วยตรำสำรทุน
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
พันบาท
พันบาท
ณ วันที่ 1 มกราคม
11,793
21,521
ค่าใช้จ่ายรวมที่รับรู ้ระหว่างปี ในงบกาไรขาดทุน
3,774
9,874
ลดลงในระหว่างปี
(822)
(19,602)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
14,745
11,793
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
21.2 กำรจ่ ำยผลตอบแทนแก่ ผ้ บู ริหำรโดยชำระด้ วยเงินสด
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิแก้ไขจานวนเงินสาหรับการจ่ายค่าตอบแทน
สาหรับผลการดาเนิ นงานเป็ นจานวนรวม 22.76 ล้านบาท เพื่อจัดสรรให้กบั ผูบ้ ริ หาร ณ วันสิ้ นสุ ดโครงการ โดยมี
เงื่อนไขว่าผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวม (Absolute Total Shareholder Return) และผลตอบแทนโดยรวมของผูถ้ ือ
หุ ้นเมื่อเที ยบกับผลตอบแทนเฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมเดี ยวกันในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (Relative
Total Shareholder Return) ต้องถึงเกณฑ์ที่กาหนดในปี ที่ 3 ของโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ได้มีการ
ประเมินเกณฑ์ที่กาหนดของโครงการพบว่า บริ ษทั ไม่สามารถดาเนิ นการได้ตามเงื่อนไขที่กาหนดได้ บริ ษทั จึงกลับ
รายการค่าใช้จ่ายที่เคยรับรู ้ในงบกาไรขาดทุนในระหว่างปี จานวน 8.42 ล้านบาทออกทั้งจานวน
ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุน้ สู งกว่า
มูลค่าหุน้ ที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนาค่าหุน้ ส่ วนเกินนี้ต้ งั เป็ นทุนสารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ ”) ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
นี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
22. สำรอง
สารองประกอบด้วย
การจัดสรรกาไร และ/หรื อ กาไรสะสม
สำรองตำมกฎหมำย
ตามบทบัญ ญัติ แห่ งพระราชบัญ ญัติ บริ ษ ทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัด สรรทุ นส ารอง
(“สารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สารองดังกล่าวมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสารองนี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ผลต่ ำงจำกกำรแปลงค่ ำงบกำรเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่ วนของเจ้าของประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศ
ผลต่ ำงจำกกำรเปลีย่ นแปลงในมูลค่ ำยุตธิ รรมของเงินลงทุนเผื่อขำย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุนเผื่อขายแสดงในส่ วนของเจ้าของประกอบด้วยผลรวม
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจนกระทัง่ มีการตัดรายการหรื อเกิดการด้อยค่า
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
23. ส่ วนงำนดำเนินงำน
กลุ่มบริ ษทั นาเสนอข้อมูลทางการเงิ นจาแนกตามส่ วนงานโดยแสดงส่ วนงานธุ รกิ จและส่ วนงานภู มิศาสตร์ เป็ น
รู ปแบบหลักในการรายงาน โดยพิ จารณาจากโครงสร้ างการบริ หารและการรายงานทางการเงิ นภายในของกลุ่ม
บริ ษทั เป็ นเกณฑ์ในการกาหนดส่ วนงาน
ส่ วนงานธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั เสนอส่ วนงานธุรกิจที่สาคัญ ดังนี้
ส่ วนงาน 1
ส่ วนงาน 2
ส่ วนงาน 3

บริ การวงจรดาวเทียมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจดาวเทียม
การขายและบริ การที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่ อ
การขายและบริ การที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโทรศัพท์
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ส่ วนงานภูมิศาสตร์
ในการนาเสนอการจาแนกส่ วนงานภูมิศาสตร์ รายได้ตามส่ วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์โดยกาหนดจากสถานที่ต้ งั
ของลูกค้า
ส่ วนงานในประเทศไทยมีขอบเขตการดาเนิ นงานหลักเกี่ ยวกับการบริ การวงจรดาวเที ยมและธุ รกิ จที่ เกี่ ยวเนื่ องกับ
ธุรกิจดาวเที ยม ธุ รกิจอินเทอร์ เน็ตและสื่ อ และบริ การจัดพิมพ์และโฆษณาในสมุดรายนามผูใ้ ช้โทรศัพท์ฉบับธุ รกิ จ
ส่ วนงานในประเทศสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวมีขอบเขตการดาเนินงานหลักเกี่ยวกับการขายและบริ การ
ที่เกี่ยวเนื่ องกับธุ รกิจโทรศัพท์ การบริ การวงจรดาวเที ยมและธุ รกิจที่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกิจดาวเทียม ส่ วนงานในประเทศ
ออสเตรเลีย ประเทศจี น ประเทศอิ นเดี ย ประเทศญี่ ปุ่น และประเทศพม่า มี ขอบเขตการดาเนิ นงานหลักเกี่ ยวกับ
การขายและบริ การที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจดาวเทียม
กลุ่มบริ ษทั เสนอส่ วนงานภูมิศาสตร์ที่สาคัญ ดังนี้
ส่ วนงาน 1
ส่ วนงาน 2
ส่ วนงาน 3
ส่ วนงาน 4
ส่ วนงาน 5
ส่ วนงาน 6

ประเทศไทย
ประเทศจีน
ประเทศอินเดีย
ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศพม่า
ประเทศอื่น ๆ
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รายได้
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุน
ในการร่ วมค้า
ต้นทุนขายและบริ การตามส่ วนงาน
ค่าใช้จ่ายตามส่ วนงาน
ผลการดาเนินงานตามส่วนงาน
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อย
รายได้อื่น
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์
กาไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน
และภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนิ นงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม
กำไร (ขำดทุน) สุ ทธิ

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

2560
ล้านบาท
6,475

(5,129)
(1,659)
(313)

2561
ล้านบาท
5,850

(4,112)
(1,487)
251

บริกำรธุรกิจดำวเทียม

(188)
(33)
8

(243)
(30)
26

บริกำรอินเตอร์ เน็ต
และสื่ อ
2561
2560
ล้านบาท ล้านบาท
229
299
119
119

2561
ล้านบาท
-

102

196
196

2560
ล้านบาท
-

บริกำรระบบโทรศัพท์

81
4
14

81
7
3

ตัดรำยกำรระหว่ำง
ส่ วนงำน
2561
2560
ล้านบาท
ล้านบาท
(71)
(85)

รายได้และผลการดาเนินงานจากส่ วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

196
(5,291)
(1,682)
(88)
387
152
(3,309)
(2,858)
(383)
(3,241)
454
(2,787)

1,950
192
5
(2,253)
286
(338)
(52)
269
217

2560
ล้านบาท
6,689

119
(4,219)
(1,516)
392

2561
ล้านบาท
6,008

กำรดำเนินงำนต่ อเนื่อง

(17)
13

39
(1)
38
(8)

3
-

(137)
(51)
36

2561
ล้านบาท
224

(189)
137

415
(18)
397
(71)

26
-

(1,732)
(672)
389

2560
ล้านบาท
2,793

กำรดำเนินงำนที่ยกเลิก

(17)
230

325
(339)
(14)
261

1,950
195
5
(2,253)

119
(4,356)
(1,567)
428

2561
ล้านบาท
6,232

(189)
(2,650)

(2,443)
(401)
(2,844)
383

413
152
(3,309)

196
(7,023)
(2,354)
301

2560
ล้านบาท
9,482

งบกำรเงินรวม
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หนี้สินจาแนกตามส่วนงาน
เงินกูย้ มื
รวมหนีส้ ิน

สิ นทรัพย์จาแนกตามส่วนงาน
เงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
รวมสินทรัพย์

1,987
7,023

2561
ล้านบาท
18,741
1,943
-

2,135
7,446

2560
ล้านบาท
21,154
1,957
-

บริกำรธุรกิจดำวเทียม

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

72
-

46
-

บริกำรอินเตอร์ เน็ต
และสื่ อ
2561
2560
ล้านบาท ล้านบาท
644
219
-

-

2561
ล้านบาท
1,444

103

-

2560
ล้านบาท
1,357

บริกำรระบบโทรศัพท์

(17)
-

(23)
-

ตัดรำยกำรระหว่ำง
ส่ วนงำน
2561
2560
ล้านบาท
ล้านบาท
(570)
(585)
-

2,042
7,023

2561
ล้านบาท
18,815
1,943
1,444

2,158
7,446

2560
ล้านบาท
20,788
1,957
1,357

กำรดำเนินงำนต่ อเนื่อง

-

2561
ล้านบาท
-

1,055
-

2560
ล้านบาท
1,837
-

กำรดำเนินงำนที่ยกเลิก

2,042
7,023
9,065

2561
ล้านบาท
18,815
1,943
1,444
22,202

3,213
7,446
10,659

2560
ล้านบาท
22,625
1,957
1,357
25,939

งบกำรเงินรวม

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
รายได้จากส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้

รายได้ จากส่ วนงาน
ประเทศไทย
ประเทศจีน
ประเทศอินเดีย
ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศพม่า
ประเทศอื่นๆ
รวมส่ วนงำนที่ดำเนินงำนอยู่
ส่ วนงานที่ยกเลิกการดาเนินงาน
รวม

2561
พันบาท

2560
พันบาท

3,224,969
1,151
649,830
662,558
180,258
1,289,435
6,008,201
224,527
6,232,728

3,377,172
216,909
686,249
834,482
365,036
1,208,995
6,688,843
2,792,840
9,481,683

ข้ อมูลเกีย่ วกับลูกค้ ำรำยใหญ่ ของกลุ่มกิจกำร
สาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีรายการกับลูกค้าภายนอกกิ จการรายใดรายหนึ่ ง
ที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนตามส่ วนงานภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้

สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
ประเทศไทย
ประเทศจีน
ประเทศอินเดีย
ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศพม่า
ประเทศอื่นๆ
รวม

2561
พันบาท

2560
พันบาท

8,323,092
3,208
17,460
17,636
19
3,044,956
11,406,371

12,441,711
5,766
25,288
29,611
48
3,235,624
15,738,048

24. รำยได้ จำกกำรขำยและกำรให้ บริกำร

กำรดำเนินงำนต่ อเนื่อง
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ

กำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ

รวม

งบกำรเงินรวม
2561
2560
พันบาท
พันบาท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
พันบาท
พันบาท

382,882
5,625,319
6,008,201

544,582
6,144,261
6,688,843

191,381
5,266,149
5,457,530

262,163
5,616,127
5,878,290

31,184
193,343
224,527

406,039
2,386,801
2,792,840

-

-

6,232,728

9,481,683

5,457,530

5,878,290
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
25. รำยได้ อื่น
งบกำรเงินรวม
2561
2560
พันบาท
พันบาท

กำรดำเนินงำนต่ อเนื่อง
รายได้ค่าที่ปรึ กษาและบริ หาร
รายได้ดอกเบี้ย
กาไร (ขาดทุน) จากการจาหน่ายอุปกรณ์
รายได้ค่าเบี้ยปรับจากลูกค้า
อื่นๆ
รวมรำยได้ อื่นจำกกำรดำเนินงำนต่ อเนื่อง
การดาเนินงานที่ยกเลิก
รวม

182,852
(4,585)
14,036
192,303
2,845
195,148

158,165
3,903
195,460
29,613
387,141
25,727
412,868

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
พันบาท
พันบาท
48,603
177,488
(4,541)
3,636
225,186
225,186

76,706
151,947
4,036
11,092
9,841
253,622
253,622
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
26. ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
งบการเงิ นได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่ าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิ ดเผยตามข้อกาหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับต่าง ๆ ดังนี้

กำรดำเนินงำนต่ อเนื่อง
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาของอาคาร และอุปกรณ์
ค่าตัดจาหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนภายใต้
สัญญาอนุญาตให้ดาเนินการ ค่าใช้จ่าย
รอตัดบัญชีและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าตัดจาหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกูย้ ืม
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
กำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
ค่าเสื่ อมราคาของอาคาร และอุปกรณ์
ค่าตัดจาหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าใช้จ่ายพนักงาน

งบกำรเงินรวม
2561
2560
พันบาท
พันบาท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
พันบาท
พันบาท

2,253,000
719,412

3,308,681
910,015

2,253,000
673,106

3,196,000
699,697

1,256,268
1,066
959,965

2,149,648
1,066
963,378

1,246,940
1,066
663,717

2,117,485
1,066
644,538

13,029
1,312
42,221

146,113
16,023
540,095

-

-

27. เงินสมทบกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พสาหรับพนักงานของกลุ่มบริ ษทั บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงาน
ในการเป็ นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ถึงอัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือนทุกเดือน
และกลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 ถึง อัตราร้อยละ 7 ของเงินเดื อนของพนักงานทุ กเดือน กองทุนสารอง
เลี้ ยงชี พนี้ ได้จดทะเบี ยนเป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชี พตามข้อกาหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดย
ผูจ้ ดั การกองทุนที่ได้รับอนุญาต
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
28. ภำษีเงินได้
หมายเหตุ
ภำษีเงินได้ จำกกำรดำเนินงำนต่ อเนื่อง
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
รวม
รวมภำษีเงินได้ จำกกำรดำเนินงำนต่ อเนื่อง
ภาษีเงินได้จากการดาเนินงานที่ยกเลิก

14

9

รวมภำษีเงินได้

งบกำรเงินรวม
2561
2560
พันบาท
พันบาท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
พันบาท
พันบาท

(80,127)

(92,205)

51,271

(104,645)

349,344
269,217

546,772
454,567

283,658
334,929

639,052
534,407

269,217
(8,482)

454,567
(71,214)

334,929
-

534,407
-

260,735

383,353

334,929

534,407
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีที่แท้ จริ ง
งบกำรเงินรวม
2561
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รวม
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้รวม
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบจากความแตกต่างของอัตราภาษีสาหรับ
กิจการในต่างประเทศ
ส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ผลกระทบจากรายได้ที่รับรู ้ต่างงวดกัน
ระหว่างบัญชีและภาษี
ผลกระทบจากค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษีได้
และค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ต่างงวดกัน
ระหว่างบัญชีและภาษี
ผลขาดทุนในปี ปัจจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี
อื่นๆ
รวม

109
290

20

516

2560
พันบาท
217,036
(269,217)
(52,181)
10,436

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

20

พันบาท
(2,786,735)
(454,567)
(3,241,302)
648,260

(2,808)
(23,878)

(22,879)
39,237

7,119

3,766

165,202

(231,250)

29,827
83,319
269,217

(816)
18,249
454,567

14

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

2561
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้า
ผลกระทบจากรายได้ที่รับรู ้ต่างงวด
กันระหว่างบัญชีและภาษี
ผลกระทบจากค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหัก
ภาษีเงินได้และค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ต่างงวดกัน
ระหว่างบัญชีและภาษี
อื่นๆ
รวม

20
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พันบาท
217,036
(334,929)
(117,893)
23,579
9,720

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

20

2560
พันบาท
(2,786,735)
(534,407)
(3,321,142)
664,228
17,700

325,756

(52,757)

6,684

3,777

(85,442)
54,632
334,929

(114,678)
16,137
534,407
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การลดอัตราภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
พระราชกฤษฎี กาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 577 พ.ศ. 2557
ลงวันที่ 10 พฤศจิ กายน 2557 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็ นร้อยละ 20 ของกาไรสุ ทธิ สาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีปี 2558 ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558
พระราชบัญ ญัติ แก้ไขเพิ่ มเติ มประมวลรั ษ ฎากร ฉบับที่ 42 พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 มี นาคม 2559 ให้ปรั บลดอัตรา
ภาษี เงิ น ได้นิ ติ บุ ค คลเหลื ออัต ราร้ อยละ 20 ของก าไรสุ ท ธิ ส าหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี ที่ เริ่ ม ในหรื อ หลังวัน ที่
1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป
บริ ษทั ใช้อตั ราภาษีเงินได้ที่ลดลงเหลือร้อยละ 20 ในการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
29. กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้น
กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้ นฐานสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คานวณจากกาไร (ขาดทุ น)
สาหรับปี ที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ สามัญของบริ ษทั และจานวนหุ น้ สามัญที่ออกจาหน่ายแล้วระหว่างปี ในแต่ละปี โดย
วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก แสดงการคานวณดังนี้

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
กำไร (ขำดทุน) ทีเ่ ป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้นสำมัญ
ของบริษัท (ขั้นพื้นฐำน)
จำนวนหุ้นสำมัญทีอ่ อกจำหน่ ำยแล้ว
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บาท)

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

การ
ดาเนินงาน
ต่อเนื่อง

2561
การ
ดาเนินงาน
ที่ยกเลิก

217,036

12,509

229,545

(2,786,735)

136,958

(2,649,777)

1,096,102

1,096,102

1,096,102

1,096,067

1,096,067

1,096,067

0.01

0.21

(2.54)

0.20

การ
ดาเนินงาน
รวม
ต่อเนื่อง
(พันบาท/พันหุ้น)

2560
การ
ดาเนินงาน
ที่ยกเลิก

รวม

0.12

กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นปรั บลด
กาไร (ขาดทุ น ) ต่ อ หุ ้น ปรั บ ลดส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 และ 2560 ค านวณจากกาไร (ขาดทุ น )
สาหรับปี ที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั และจานวนหุ น้ สามัญที่ ออกจาหน่ ายแล้วระหว่างปี หลังจากที่ได้
ปรับปรุ งผลกระทบของหุ ้นปรับลด อย่างไรก็ตาม สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ไม่ได้
คานวณกาไรต่อหุน้ ปรับลด เนื่องจากราคาตามสิ ทธิ มีมูลค่าสู งกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยระหว่างปี
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(2.42)

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
30. เงินปันผล
ในการประชุมสามัญประจาปี ของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ผูถ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกาไร
เป็ นเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุน้ ละ 1.36 บาท เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 1,491 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่าย
ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ แล้วเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
ในการประชุมสามัญประจาปี ของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ผูถ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกาไร
เป็ นเงินปันผลในอัตราหุน้ ละ 0.70 บาท เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 767 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้
แล้วเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
31. เครื่ องมือทำงกำรเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ต้องเผชิ ญกับความเสี่ ยงทางการเงิ นที่ สาคัญได้แก่ ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ยและความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ ยน กลุ่มบริ ษทั ได้กูย้ ืมเงิ นสาหรั บรายจ่ ายฝ่ ายทุ น ซึ่ งต้องจ่ ายอัตราดอกเบี้ ยทั้งแบบคงที่ และแบบลอยตัว
รวมทั้งมีรายการขาย และรายการซื้ อที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั จึงทารายการตราสาร
อนุพนั ธ์เพื่อป้องกันความเสี่ ยงที่อาจเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว
กลุ่มบริ ษทั ใช้ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อลดความไม่แน่ นอนของกระแสเงินสดในอนาคตที่ เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน และเพื่อช่วยในการบริ หารสภาพคล่องของเงินสด กลยุทธ์ที่ใช้ในการป้ องกันความ
เสี่ ยงได้แก่ ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยได้ป้องกันโดยการทาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารที่ให้กยู้ ืม ส่ วน
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนที่ จะเกิ ดขึ้ นจากการขายในอนาคตได้ป้ องกัน โดยการท าสั ญ ญาซื้ อ ขายเงิ น ตรา
ต่ างประเทศล่ ว งหน้าและสิ ท ธิ ในการซื้ อ ขายอัต ราแลกเปลี่ ย นล่ ว งหน้า ทั้งนี้ เพื่ อ ป้ อ งกัน ความเสี่ ย งจากอัต รา
แลกเปลี่ ยนในอนาคตของรายการขาย รายการซื้ อและการกู้ยืม การตัดสิ นใจที่ จะรั บระดับความเสี่ ย งขึ้ นอยู่กับ
นโยบายของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งกาหนดระดับความเสี่ ยงที่สามารถรองรับได้ตามประเภทของรายการและคู่คา้
กลุ่ มบริ ษ ทั ไม่ อ นุ ญ าตให้มีการใช้เครื่ อ งมื อทางการเงิ นที่ มีลกั ษณะเป็ นทางการค้าเพื่ อ เก็งกาไร การท าตราสาร
อนุพนั ธ์ทุกประเภทต้องได้รับการอนุมตั ิจากผูบ้ ริ หารก่อนทาสัญญา
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ผูบ้ ริ หารฝ่ ายการเงินมีหน้าที่ รับผิดชอบในการบริ หารความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตรา
ดอกเบี้ย รายงานผูบ้ ริ หารประกอบด้วย รายละเอียดของต้นทุน และราคาตลาดของเครื่ องมือทางการเงินทั้งหมด รวมถึง
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยที่ยงั คงค้างอยู่
นอกจากนี้ ยงั ได้มีการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความเสี่ ยงที่มีอยู่กบั ระดับความเสี่ ยงที่ผบู ้ ริ หารกาหนดให้เป็ นระดับความ
เสี่ ยงที่สามารถรับได้ครอบคลุมถึงความเสี่ ยงในเรื่ องเงินลงทุนโดยมีการกาหนดนโยบายในการลงทุนระยะสั้น
การบริ หารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนของบริ ษทั เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผูถ้ ือหุน้ และเป็ นประโยชน์ต่อ
ผูท้ ี่ มีส่ วนได้เสี ยอื่ น ตลอดจนเพื่ อดารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้ างของทุ นที่ เหมาะสมเพื่ อให้มีความสอดคล้องและสามารถ
สนับสนุ นแผนการบริ หารเงิ นลงทุนหรื อโอกาสในการลงทุนต่างๆ อันจะเป็ นการสร้างมูลค่า และเสริ มความมัน่ คง
ทางการเงินให้กบั กลุ่มบริ ษทั
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งเกิ ดจากการซื้ อสิ นค้าและการขายสิ นค้าที่ เป็ น
เงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อันเป็ นผล
มาจากการมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี้
งบกำรเงินรวม
2561
2560
เงินตรา
เงินตรา
ต่างประเทศ
เงินบาท
ต่างประเทศ
เงินบาท
หลักล้าน
หลักล้าน
หลักล้าน
หลักล้าน
สิ นทรัพย์
ดอลลาร์สหรัฐฯ
114.76
3,704.99
37.62
1,223.24
ยูโร
0.11
4.26
อินเดียรู ปี
446.35
193.71
446.35
212.24
ดอลลาร์นิวซี แลนด์
0.14
3.09
0.11
2.56
ดอลลาร์ออสเตรเลีย
0.10
2.15
ดอลลาร์ฮ่องกง
2.50
10.26
2.50
10.36
รวม
3,918.46
1,448.40
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

2561

หนีส้ ิ น
ดอลลาร์สหรัฐฯ
อินเดียรู ปี
ดอลลาร์ออสเตรเลีย
ดอลลาร์นิวซี แลนด์
รวม

เงินตรา
ต่างประเทศ
หลักล้าน
94.34
246.77
0.05
-

งบกำรเงินรวม

เงินบาท
หลักล้าน
3,076.80
122.22
1.22
3,200.24

2560

เงินตรา
ต่างประเทศ
หลักล้าน
105.53
236.08
0.15

เงินบาท
หลักล้าน
3,466.38
128.71
3.51
3,598.60

สิ นทรั พ ย์ที่ เป็ นเงิ น ตราต่ างประเทศส่ วนใหญ่ เป็ นเงิ นฝากธนาคารและลูกหนี้ ก ารค้า ส่ ว นหนี้ สิ นที่ เป็ นเงิ นตรา
ต่างประเทศส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้ - อาคารและอุปกรณ์ และเงินกูย้ ืม
เสี่ยงทางด้ านสินเชื่อ
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อของกลุ่มบริ ษทั มีลกั ษณะที่ไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนยั สาคัญ กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายที่
จะท าให้แ น่ ใจได้ว่ากลุ่ ม บริ ษ ัท จะขายสิ น ค้า และให้บ ริ ก ารแก่ ลู กค้าที่ มี ป ระวัติ สิ น เชื่ อที่ อยู่ในระดับ ที่ มี ค วาม
เหมาะสม คู่สญ
ั ญาในอนุพนั ธ์ทางการเงินและรายการเงินสดเป็ นสถาบันการเงินที่มีคุณภาพและมีความน่าเชื่ อถืออยู่
ในระดับสู ง
ความเสี่ยงจากสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั มี การควบคุมความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงิ นสดและรายการเที ยบเท่ า
เงิ นสดให้เพี ยงพอต่ อ การดาเนิ นงานของกลุ่ มบริ ษทั รวมทั้งจัดหาวงเงิ นสิ นเชื่ อระยะสั้นจากธนาคารต่ างๆ เพื่ อ
สารองในกรณี ที่มีความจาเป็ นและเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด
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การกาหนดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จานวนเงินที่ ผูซ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์หรื อชาระหนี้ สินกัน ในขณะที่ ท้ งั
สองฝ่ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะ
ของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
ราคาตามบัญชี ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่ คราว ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินให้
กูย้ ืมระยะสั้นและเงิ นทดรองแก่ กิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน เจ้าหนี้ การค้า เจ้าหนี้ - อาคารและอุปกรณ์ เจ้าหนี้ กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน และเงินกูย้ ืมระยะสั้น มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากมีระยะเวลาครบกาหนดที่ส้ นั
มูลค่ายุติธรรมของหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยพร้อมทั้งมูลค่าตามบัญชีที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิน มีดงั นี้

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
หมุนเวียน
ตราสารหนี้ที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกันที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
หุน้ กูท้ ี่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ไม่ หมุนเวียน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หุน้ กู้

มูลค่าตามบัญชี
พันบาท

ระดับ 1
พันบาท

รวม
พันบาท

1,954,276

-

1,954,276

-

1,954,276

485,725

-

-

598,473

598,473

420,841
2,253,000

-

2,353,503

426,386
-

426,386
2,353,503

1,457,174
2,078,699
2,270,312

-

2,371,588

1,795,418
2,106,425
-

1,795,418
2,106,425
2,371,588
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งบกำรเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3
พันบาท
พันบาท

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
หมุนเวียน
ตราสารหนี้ที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกันที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
ไม่ หมุนเวียน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หุน้ กู้

มูลค่าตามบัญชี
พันบาท

งบกำรเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3
พันบาท
พันบาท

ระดับ 1
พันบาท

รวม
พันบาท

905,547

-

905,547

-

905,547

244,591

-

-

244,591

244,591

421,788

-

-

421,788

421,788

1,712,138
2,514,383
4,510,246

-

4,822,658

1,743,763
2,512,028
-

1,743,763
2,512,028
4,822,658
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
หมุนเวียน
ตราสารหนี้ที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกันที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
หุน้ กูท้ ี่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ไม่ หมุนเวียน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หุน้ กู้

มูลค่าตามบัญชี
พันบาท

ระดับ 1
พันบาท

รวม
พันบาท

2,046,221

-

2,046,221

-

2,046,221

525,725

-

-

638,473

638,473

420,841
2,275,000

-

2,376,480

426,386
-

426,386
2,376,480

1,457,174
2,078,699
2,273,312

-

2,374,717

1,795,418
2,106,425
-

1,795,418
2,106,425
2,374,717
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3
พันบาท
พันบาท

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
หมุนเวียน
ตราสารหนี้ที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินกูย้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกันที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
ไม่ หมุนเวียน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หุน้ กู้

มูลค่าตามบัญชี
พันบาท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3
พันบาท
พันบาท

ระดับ 1
พันบาท

รวม
พันบาท

1,023,962

-

1,023,962

-

1,023,962

244,591

-

-

244,591

244,591

421,788

-

-

421,788

421,788

1,712,138
2,514,383
4,547,246

-

4,862,197

1,721,277
2,512,028
-

1,721,277
2,512,028
4,862,197
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ลำดับขั้นของมูลค่ ำยุตธิ รรม
ตารางข้างต้นวิเคราะห์ การวัดมูลค่ายุติธรรมที่ เกิ ดขึ้ นประจาสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงิ น การวัดมูลค่ ายุติธรรม
เหล่านี้ ถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ ต่างกันของลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ ใช้ในการประเมินมูลค่า นิ ยาม
ของระดับต่างๆ มีดงั นี้
• ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน
อย่างเดียวกัน ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั สามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า
• ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่ สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมสาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้ สิน
นั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
• ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
กลุ่มบริ ษทั พิ จารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 สาหรับหุ ้นกูโ้ ดยอ้างอิงราคาซื้ อขาย ณ วันที่ รายงานจากสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย
บริ ษทั พิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 3 สาหรับเงินกูย้ ืมคานวณโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดรับ โดยใช้อตั ราดอกเบี้ ย
ส่ วนเพิ่มของเงินกูย้ ืมของกลุ่มบริ ษทั ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
32. ภำระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจกำรที่ไม่ เกีย่ วข้ องกัน
32.1 สั ญญำดำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่ อสำรภำยในประเทศ
บริ ษทั ได้รับสิ ทธิ จากกระทรวงคมนาคมให้ดาเนิ นการโครงการดาวเทียมสื่ อสารโดยให้บริ ษทั มีสิทธิ ในการบริ หาร
กิ จการและการให้บ ริ การวงจรดาวเที ย มเพื่ อ การสื่ อ สารทั้งภายในและต่ างประเทศ และมี สิ ทธิ เก็ บ ค่ าใช้วงจร
ดาวเทียมจากผูใ้ ช้วงจรดาวเทียมเป็ นระยะเวลา 30 ปี ตามสัญญาลงวันที่ 11 กันยายน 2534 ซึ่ งได้มีการแก้ไขลงวันที่
22 มีนาคม 2535 ซึ่ งปั จจุบนั สัญญาดังกล่าวอยูภ่ ายใต้การดูแลของกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (“MDE”)
(เดิมชื่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (“MICT”))
ภายใต้สัญญาดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั จะต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ MDE ในอัตราร้อยละของรายได้ค่าบริ การ
ที่บริ ษทั ได้รับหรื ออย่างน้อยเท่ากับเงินขั้นต่าที่ระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ต้นทุนค่าอนุ ญาตให้ดาเนิ นการขั้นต่ าคงเหลื อ 245 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560: 327 ล้านบาท) นอกจากนี้ ภายใต้
สัญญาดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ยอมให้ดาวเที ยมทุกดวงและสถานี ควบคุมดาวเทียมรวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ จดั ตั้งขึ้ น
ตามสัญญาฉบับนี้ตกเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของ MDE เมื่อได้ดาเนินการก่อสร้างและติดตั้งเรี ยบร้อยแล้ว
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
32.2 สั ญญำร่ วมทุน
บริ ษทั ลาว เทเลคอมมิวนิ เคชัน่ ส์ จากัด (“LTC”) ได้ก่อตั้งขึ้นตามสัญญาร่ วมทุน ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2539 ระหว่างรัฐบาล
ของสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) และบริ ษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) (เดิ มชื่ อบริ ษทั
ชิ นวัตรคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิ เคชัน่ ส์ จากัด (มหาชน)) ภายใต้สัญญาอนุ ญาตให้ดาเนิ นการดังกล่าว LTC ได้รับ
สิ ทธิ ในการให้บริ การทางด้านโทรคมนาคมใน สปป. ลาว เป็ นระยะเวลา 25 ปี และได้รับสิ ทธิ ในการให้บริ การทางด้าน
โทรศัพท์พ้ื นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ บริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศ อินเทอร์ เน็ตและโทรศัพท์ติดตามตัว ปั จจุบนั
บริ ษทั เชนนิ งตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จากัด (“SHEN”) ซึ่ งเป็ นการร่ วมค้าของบริ ษทั เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นในอัตราร้อยละ 49
ของทุ นจดทะเบี ยนของ LTC ตามสัญญาร่ วมทุ นดังกล่าวเมื่ อสิ้ นสุ ดปี ที่ 20 ของสัญญาร่ วมทุ น (ปี 2559) รัฐบาลของ
สปป. ลาว มีสิทธิ ในการพิจารณาการซื้ อหุ ้นทั้งหมดของ LTC ที่ กลุ่มบริ ษทั ถืออยู่ดว้ ยราคาตลาด และเมื่อสิ้ นสุ ดปี ที่ 23
ของสัญญาร่ วมทุน (ปี 2562) หากกลุ่มบริ ษทั มีความประสงค์ในการดาเนิ นกิจการตามสัญญาร่ วมทุนต่อไป กลุ่มบริ ษทั
มีสิทธิ ในการยื่นขอต่ออายุสัญญา โดยการยื่นความประสงค์ขอขยายระยะเวลาของสัญญาต่อรัฐบาลของ สปป. ลาว แต่
อย่างไรก็ตามหากคู่ สั ญญาทั้งสองฝ่ ายไม่ มี การตกลงกันเพื่ อต่ อสั ญญาตามเงื่ อนไขข้างต้น เมื่ อครบกาหนด 25 ปี
(ปี 2564) กลุ่ มบริ ษ ทั จะต้องโอนหุ ้นของ LTC ที่ ถืออยู่ท้ งั หมดให้แก่ รัฐบาลของ สปป. ลาว โดยไม่ คิดค่ าตอบแทน
(หมายเหตุ 10) ตามข้อตกลงเบื้ องต้นของสัญญาร่ วมทุน LTC ต้องลงทุนในโครงการที่ ได้รับสิ ทธิ ตามที่ ระบุในสัญญา
ร่ วมทุนข้างต้นในประเทศลาวเป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในระยะเวลา 25 ปี
เมื่ อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 SHEN และรัฐบาลของ สปป. ลาว ได้ลงนามอย่างเป็ นทางการในข้อตกลงในการขยาย
เวลาของสัญญาร่ วมทุนและสัญญาอนุญาตให้ดาเนิ นการในการให้บริ การทางด้านโทรคมนาคมใน สปป. ลาว ซึ่ งมี
ผลให้ LTC ได้รับการต่ออายุสิทธิ ในการให้บริ การทางด้านโทรคมนาคมใน สปป. ลาว ต่อไปอีก 25 ปี จนถึงปี 2589
ทั้งนี้ ตามสัญญาที่มีการแก้ไขใหม่ LTC จะต้องลงทุนในโครงการที่ได้รับสิ ทธิ ตามที่ระบุในสัญญาร่ วมทุนข้างต้นใน
ประเทศลาวเป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในระยะเวลา 25 ปี
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
32.3 สั ญญำดำเนินกิจกำรในประเทศไทยของบริ ษัทและบริ ษทั ย่ อยที่เกี่ยวกับกำรรั บส่ งสั ญญำณโทรทัศน์ และสั ญญำณ
บริกำรอินเทอร์ เน็ตผ่ ำนดำวเทียม และกำรให้ บริกำรอินเทอร์ เน็ต
ปั จจุ บนั คณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) (เดิ มชื่ อ
คณะกรรมการกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กทช.”)) เป็ นผู ม้ ี อ านาจในการออกใบอนุ ญ าตประกอบกิ จการ
โทรคมนาคม และการให้บริ การอิ นเทอร์ เน็ ต ในประเทศไทย โดยบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อย ได้ด าเนิ นกิ จการการ
ให้บริ การอินเทอร์เน็ต กระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์และโทรคมนาคมภายใต้ใบอนุญาตต่าง ๆ จาก กสทช. ดังนี้
ประเภทใบอนุญำต

วันที่ได้ รับใบอนุญำต ระยะเวลำอนุญำต

ใบอนุญำตที่บริษทั ได้ รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม
ใบอนุญาตการให้บริ การอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง

16 สิ งหาคม 2559
26 กันยายน 2555
7 พฤษภาคม 2558

5 ปี
20 ปี
5 ปี

ใบอนุญำตที่บริษทั ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด
(เดิมชื่ อ บริษทั ดีทีวี เซอร์ วสิ จำกัด) ได้ รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์
21 มกราคม 2556
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์ (LAO STAR)
28 มกราคม 2559
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์ (D-Channel)
28 มกราคม 2559
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์ (LAO PSTV) 13 กรกฎาคม 2561
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์ (LNTV 3)
13 กรกฎาคม 2561
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์ (TV LAO)
24 พฤศจิกายน 2560

15 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี

ใบอนุญำตที่บริษทั ทีซี บรอดคำสติง้ จำกัด ได้ รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม

15 ปี
15 ปี
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4 มีนาคม 2556
10 พฤศจิกายน 2558

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
รำยได้ ของบริษทั ภำยใต้ ข้อบังคับของ กสทช.
รายได้จากการให้บริ การและให้เช่ าอุปกรณ์ ของบริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สามารถ
จาแนกได้ดงั นี้
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
พันบาท
พันบาท
65,566
95,153
229,464
283,261
5,162,500
5,499,876
5,457,530
5,878,290

ใบอนุญาตโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง
ใบอนุญาตโทรคมนาคมแบบที่สาม
รายได้ค่าบริ การอื่น
รวม
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
32.4 สั ญญำเช่ ำดำเนินงำน
กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดาเนินงาน จานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดาเนิ นงานที่
ไม่สามารถยกเลิกได้ ดังนี้

สกุลเงิน
ไม่เกิน 1 ปี

บาท
อินโดนีเซี ย
เวียดนาม
เยน
ดอลลาร์สหรัฐฯ
รู ปีอินเดีย
เปโซฟิ ลิปปิ นส์
ดอลลาร์ออสเตรเลีย
ดอลลาร์นิวซี แลนด์

รวมเป็ นเงินบาท
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

งบกำรเงินรวม
2561
2560
หลักพัน
หลักพัน
3,581
16,121
115,000
13,338
1,392
1,452
70
247
1,825
2,434
600
180
186
26
11,660
31,627

บาท
เยน
ดอลลาร์สหรัฐฯ
รู ปีอินเดีย
ดอลลาร์ออสเตรเลีย

รวมเป็ นเงินบาท
รวมเป็ นเงินบำททั้งสิ้น
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
หลักพัน
หลักพัน
3,581
16,121
115,000
13,338
195
600
3,872
22,937

5,933
4,049
9
7,345

9,514
5,441
36
1,825
189
18,013

5,933
5,933

9,514
9,514

19,005

49,640

9,805

32,451

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
32.5 ภำระผูกพันอื่น
กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันในการให้ธนาคารออกหนังสื อค้ าประกันสัญญาทางธุ รกิจ เลตเตอร์ ออฟเครดิต หนังสื อค้ า
ประกันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาทางธุรกิจ ดังนี้
งบกำรเงินรวม
2561
2560
หลักพัน
หลักพัน

สกุลเงิน
ค่าอนุญาตให้ดาเนินการขั้นต่าที่
ต้องจ่ายให้กระทรวงดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
บาท
สัญญาเช่าดาวเทียมของลูกค้า
ดอลลาร์สหรัฐฯ
บาท
อื่นๆ
บาท

56,667
2,347
134,349
25,450

54,000
2,529
21,235
16,681

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
หลักพัน
หลักพัน

56,667
2,336
133,799
25,181

54,000
2,522
21,079
16,411

32.6 สั ญญำบริกำรอื่น
เมื่ อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 บริ ษ ทั ได้ทาสัญ ญาบริ การเพื่ อเพิ่ มอายุการใช้งานของดาวเที ย มเป็ นระยะเวลา 5 ปี
ซึ่ ง บริ ษทั มีภาระผูกพันขั้นต่าจนถึงวันสิ้ นสุ ดสัญญาสัมปทานเป็ นจานวน 8.88 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา โดยบริ ษทั
มีสิทธิ ในการยกเลิกสัญญาภายใต้ขอ้ กาหนดและเงื่ อนไขตามที่ ระบุไว้ในสัญญา สาหรับค่าบริ การอีกส่ วนหนึ่ ง
เป็ นจานวน 71.12 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขบางประการในสัญญาหากบริ ษทั ได้รับอนุญาตให้
ดาเนินงานตามสัมปทานดาวเทียมต่อภายหลังจากที่สญ
ั ญาสัมปทานที่มีอยูส่ ิ้ นสุ ดลง
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
33. หนีส้ ิ นที่อำจเกิดขึน้
กำรประเมินภำษีเงินได้ ที่ประเทศอินเดีย
บริ ษทั และเจ้าพนักงานประเมินภาษีของประเทศอินเดียมีความเห็นที่ แตกต่างกันเกี่ยวกับประเภทรายได้ และภาระ
ภาษีสาหรับรายได้จากการให้บริ การช่องสัญญาณดาวเทียม โดยเจ้าพนักงานประเมินภาษีมีความเห็นว่ารายได้ของ
บริ ษทั จากการให้บริ การช่องสัญญาณดาวเที ยมให้กบั ผูใ้ ช้บริ การที่ มีถิ่นที่ อยู่และไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศอินเดียแต่
สามารถรั บ ชมและเข้า ใจได้ โ ดยผู ้รั บ ชมในประเทศอิ น เดี ย เป็ นรายได้ป ระเภทค่ า สิ ทธิ ห รื อ Royalty ตาม
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ของประเทศอินเดีย และอนุสญ
ั ญาเพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีซอ้ นระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศอิ นเดี ย รายได้ด ังกล่ าวของบริ ษ ทั จึ งต้องถู กหักภาษี ณ ที่ จ่ายในอัต ราร้ อ ยละ 15 บริ ษ ทั ไม่ เห็ น ด้วยกับ
ความเห็นดังกล่าว โดยบริ ษทั มีความเห็นว่ารายได้จากการให้บริ การช่ องสัญญาณดาวเที ยมเป็ นรายได้จากการทา
ธุรกิจ (business income) เมื่อบริ ษทั ไม่มีสถานประกอบการถาวรในประเทศอินเดีย รายได้ดงั กล่าวจึงไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ในประเทศอินเดีย
แต่กรมสรรพากรอินเดียยืนยันความเห็นเดิมและได้ประเมินภาษีเงินได้ เงินเพิ่ม ภาษีเพื่อการศึกษาและดอกเบี้ ย
จากรายได้ที่บริ ษทั ได้รับจากผูใ้ ช้บริ การของบริ ษทั สาหรับปี ประเมิน 2541 - 2542 ถึง 2555 - 2556 (วันที่ 1 เมษายน 2540
ถึง วันที่ 30 มีนาคม 2555) เป็ นจานวนเงิ นรวม 859.4 ล้านรู ปี (ประมาณ 399.3 ล้านบาท) เบี้ ยปรับและดอกเบี้ ย
ที่ เกี่ยวข้องกับเบี้ยปรับเป็ นจานวนเงินรวม 566.1 ล้านรู ปี (ประมาณ 263.1 ล้านบาท)
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้นาใบภาษีหกั ณ ที่ จ่าย ที่ผูใ้ ช้บริ การในประเทศอินเดียได้หกั ภาษี ณ ที่ จ่ายไว้จนถึงปี ประเมิน 2555 2556 เป็ นเงิ นจานวนสุ ทธิ 593.8 ล้านรู ปี (ประมาณ 275.9 ล้านบาท) ซึ่ งบางส่ วนเป็ นภาษี หัก ณ ที่ จ่ายที่ ลูกค้าเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบจ่ายแทนบริ ษทั วางเป็ นหลักประกันสาหรับภาษีเงินได้ เงินเพิ่ม ภาษีเพื่อการศึกษาและดอกเบี้ย รวมถึง
เบี้ ยปรับและดอกเบี้ยที่ เกี่ยวข้องกับเบี้ ยปรับ และบริ ษทั ยังได้วางเงิ นประกันเพิ่มเติ มเป็ นเงิ นจานวน 480.4 ล้านรู ปี
(ประมาณ 223.2 ล้านบาท) โดยบริ ษทั ได้แสดงเงิ นประกันดังกล่าวไว้เป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ นในงบแสดง
ฐานะการเงิน
เมื่ อ วัน ที่ 4 มี น าคม 2554 Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ได้มี ค าตัด สิ น ว่ า รายได้ข องบริ ษ ัท จากการ
ให้บริ การช่องสัญญาณดาวเทียมในประเทศอินเดียไม่ถือว่าเป็ นค่าสิ ทธิ (royalty) เมื่อบริ ษทั ไม่มีสถานประกอบการ
ถาวรในประเทศอินเดีย รายได้ดงั กล่าวจึงไม่ตอ้ งเสี ยภาษีในประเทศอินเดีย
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
สาหรับเบี้ ยปรับและดอกเบี้ ยที่ เกี่ ยวข้องกับเบี้ ยปรับที่ กรมสรรพากรอินเดี ยได้เรี ยกเก็บจากบริ ษทั ให้ถือว่าไม่มีผล
และ ITAT ได้มีค าสั่งให้ย กเลิ กการเรี ยกเก็บเบี้ ย ปรั บ ส าหรั บ ปี ประเมิ น ภาษี 2541-2542, 2542-2543, 2543-2544,
2544-2545 และ 2545-2546 ที่ กรมสรรพากรเรี ยกเก็บจากบริ ษทั และ กรมสรรพากรของประเทศอินเดี ยไม่ได้ยื่น
อุทธรณ์คาตัดสิ นในเรื่ องเบี้ ยปรับสาหรับปี ประเมินภาษีดงั กล่าวต่อศาล High Court ดังนั้น คาตัดสิ นของ ITAT ใน
เรื่ องของเบี้ ยปรั บ จึ งถื อ เป็ นที่ สุ ด และเมื่ อวัน ที่ 30 ธันวาคม 2554 กรมสรรพากรของประเทศอิ น เดี ยได้แจ้งคื น
หลักประกันที่บริ ษทั ได้วางไว้สาหรับเบี้ยปรับและดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องกับเบี้ยปรับสาหรับปี ประเมิน 2541- 2542 ถึง
2544 - 2545 เป็ นจานวนเงิน 162.4 ล้านรู ปี (ประมาณ 75.5 ล้านบาท)
จากคาตัดสิ นของ ITAT ข้างต้น บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการดาเนิ นการขอคืนเงินประกัน และภาษีหกั ณ ที่จ่ายส่ วนที่เหลือ
จากกรมสรรพากรของประเทศอินเดีย โดยภาษี หัก ณ ที่จ่ายส่ วนที่ลูกค้ารับผิดชอบจ่ายแทนบริ ษทั บริ ษทั จะส่ งคืน
ลูกค้า ภายหลังคดีตดั สิ นถึงที่สุดโดย Supreme Court
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554 กรมสรรพากรอินเดียได้ยื่นอุทธรณ์คาพิพากษาของ High Court เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554
ซึ่ งพิ พากษาว่ารายได้จากการให้บริ การช่ องสัญญาณดาวเที ยมไม่ถือเป็ นรายได้ประเภทค่าสิ ทธิ ต่อ Supreme Court แล้ว
ขณะนี้เรื่ องอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาล Supreme Court
ศาลได้มีหนังสื อลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 แจ้งให้ตวั แทนด้านภาษีของบริ ษทั ทราบถึงการอุทธรณ์ดงั กล่าว ขณะนี้
อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของ Supreme Court
34. เหตุกำรณ์ อื่น
34.1 ตามที่ได้มีคาพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่ ง
มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั และบริ ษทั ในกลุ่มอยู่หลายประการนั้น บริ ษทั เห็นว่าผลของคาพิพากษาฎีกานั้นจากัดอยู่
แต่เฉพาะในประเด็นที่วา่ ทรัพย์สินบางส่ วนของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองเป็ นทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่สมควร สื บ
เนื่ องมาจากการปฏิบตั ิ หน้าที่ หรื อใช้อานาจในตาแหน่ งหน้าที่ เท่านั้น มิได้มีผลให้บริ ษทั และบริ ษทั ในกลุ่มต้องไป
ดาเนิ นการใด ๆ เนื่ องจากมิใช่คู่ความในคดี บริ ษทั และบริ ษทั ในกลุ่มได้ปฏิ บตั ิการทุกอย่างให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และตามสัญญาด้วยความสุ จริ ตตลอดมา ซึ่ งบริ ษทั และบริ ษทั ในกลุ่มมีสิทธิ โดยชอบตามกฎหมายและสัญญาที่ จะ
พิสูจน์ขอ้ เท็จจริ งและความสุ จริ ตของตนต่อไปในการดาเนิ นการใด ๆ ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งจะต้อง
เป็ นไปตามกระบวนการทางกฎหมายและหลักการยุติธรรม
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34.2 เมื่ อวัน ที่ 19 เมษายน 2550 นายสุ พ งษ์ ลิ้ มธนากุล ได้ยื่ น ฟ้ อง กทช. ส านักงาน กทช. และกระทรวงดิ จิทัลเพื่ อ
เศรษฐกิ จและสังคม (เดิ มชื่ อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร) ต่อศาลปกครองกลาง โดยอ้างเหตุ
เรื่ องเจ้าหน้าที่ รัฐและหน่ วยงานทางปกครองละเลยต่อการปฏิ บตั ิหน้าที่ ในการตรวจสอบบริ ษทั ว่าประกอบกิ จการ
โทรคมนาคมโดยฝ่ าฝื นกฎหมายหรื อไม่ หลังจากที่มีการโอนขายหุ ้นของ บริ ษทั ชิ น คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ รายใหม่
ศาลปกครองกลางได้มีคาสั่งลงวันที่ 8 เมษายน 2552 เรี ยกให้บริ ษทั เข้ามาเป็ นผูถ้ ูกฟ้ องคดีร่วมโดยกาหนดให้บริ ษทั
เป็ นผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ 4 ทั้งนี้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้บริ ษทั ได้ยื่นคาให้การแก้คาฟ้ องรวมทั้งพยานหลักฐาน ต่อศาลปกครอง
กลางซึ่ งบริ ษทั ได้ดาเนิ นการไปแล้วในเดื อน กรกฎาคม 2552 เมื่ อวันที่ 10 มิถุนายน 2554 ศาลปกครองกลางได้มี
คาพิพากษายกฟ้อง
เมื่ อวัน ที่ 8 กรกฎาคม 2554 นายสุ พ งษ์ ลิ้ มธนากุ ล ได้ยื่น อุ ทธรณ์ ต่ อ ศาลปกครองสู งสุ ด ซึ่ งคดี อ ยู่ร ะหว่างการ
พิจารณาของศาลปกครองสู งสุ ดและเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 บริ ษทั ได้ยื่นคาแก้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสู งสุ ด
เมื่ อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ศาลปกครองสู งสุ ดมี คาสั่งกาหนดให้ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เป็ นวันสิ้ นสุ ดการแสวงหา
ข้อเท็จจริ ง โดยผูฟ้ ้ อ งคดี และผูถ้ ูกฟ้ อ งคดี จะต้องยื่นเอกสารเพิ่ มเติ มต่ อศาลภายในกาหนดดังกล่าว หลังจากพ้น
กาหนดเวลาดังกล่าว ศาลจะกาหนดวันนัง่ พิจารณาคดีครั้งแรกต่อไป
บริ ษทั มีความเห็นว่าบริ ษทั จะไม่ได้รับผลกระทบจากคดี ดงั กล่าว เนื่ องจากเป็ นการยื่นฟ้ อง กทช. สานักงาน กทช.
และกระทรวงเทคโนโลยีฯ ในการละเลยต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ และไม่น่าจะเป็ นเหตุที่กระทรวงเทคโนโลยีฯ บอกเลิก
สัญญาอนุญาตให้ดาเนินการกับบริ ษทั ได้ เนื่องจากบริ ษทั ได้ดาเนินการถูกต้องตามสัญญาอนุญาตให้ดาเนิ นการ
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34.3 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 บริ ษทั โกลเด้นทาวน์ฟิล์ม จากัด (“โจทก์”) ได้ยื่นฟ้ องต่อศาลทรัพย์สินทางปั ญญา โดย
อ้างว่า บริ ษทั ไทยคม จากัด (มหาชน) (“ไทยคม” หรื อ “บริ ษทั ”) และกรรมการของบริ ษทั และลูกค้าของบริ ษทั
(“จาเลย”) ได้แพร่ ภาพภาพยนตร์ ผ่านช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมซึ่ งเช่าสัญญาณจากไทยคม เป็ นการละเมิด
ลิขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์ซ่ ึ งโจทก์เป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ศาลทรัพย์สินทางปั ญญา มีคาสั่งยกฟ้ องบริ ษทั และกรรมการของบริ ษทั ในข้อหาร่ วมกัน
ละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์ ของโจทก์ ปั จจุบัน โจทก์ยื่นคาขอขยายระยะเวลาในการอุท ธรณ์ คาพิ พากษาของศาล
ทรั พย์สินทางปั ญ ญาและศาลอนุ ญ าตให้โจทก์ยื่นคาอุท ธรณ์ ได้ภายในวันที่ 8 พฤศจิ กายน 2559 บริ ษทั ได้รับค า
อุทธรณ์แล้วและได้ยื่นแก้อุทธรณ์เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศได้มีคาพิพากษายืนตาม
ศาลทรัพย์สินทางปัญญา โดยยกฟ้องบริ ษทั และกรรมการของบริ ษทั ทั้งหมด ทาให้คดีถึงที่สุดแล้ว
34.4 บริ ษ ัท ย่อ ยแห่ งหนึ่ ง ถู กฟ้ อ งให้ช ดใช้ค่ าเสี ย หายจากความช ารุ ด ของอุ ปกรณ์ รั บ สัญ ญาณดาวเที ย มในประเทศ
ออสเตรเลีย โดยคดีดงั กล่าวเริ่ มมาตั้งแต่ปี 2554 และเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ศาลชั้นต้นมีคาสั่งตัดสิ นให้ชดใช้
เงิ นค่ าเสี ยหาย จานวน 5.3 ล้านเหรี ยญดอลลาร์ ออสเตรเลี ย พร้ อมดอกเบี้ ย โดยบริ ษทั ได้บันทึ กผลกระทบของ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวในงบการเงินแล้วในปี 2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 บริ ษทั ย่อยได้ยื่นอุทธรณ์คาพิพากษาแล้ว
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ศาลอุทธรณ์ได้มีคาสั่งให้ยกอุทธรณ์ของบริ ษทั ย่อย ซึ่ งบริ ษทั ย่อยได้ชาระดอกเบี้ยและ
ค่าใช้จ่ายบางส่ วนหลังคาพิพากษาเป็ นจานวน 1.8 ล้านเหรี ยญดอลลาร์ ออสเตรเลียแล้ว ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย
ที่บริ ษทั ย่อยต้องรับผิดชอบให้ฝ่ายโจทก์เพิ่มเติมยังอยูร่ ะหว่างการสรุ ปจานวนที่แน่นอนจากศาลอุทธรณ์
34.5 บริ ษทั มีความเห็นที่ ไม่ตรงกันในการตีความข้อสัญญาบางประการในสัญญาความร่ วมมือที่มีต่อกันกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ ง
ซึ่ งท าให้บริ ษ ทั และบริ ษทั ดังกล่าวต้องยื่นเรื่ องต่ ออนุ ญาโตตุ ลาการเพื่ อพิ จารณาความเห็ นในการตี ความข้อสัญญา
ดังกล่ าว โดยได้มี การสื บพยานของทั้งสองฝ่ าย และในระหว่างปี 2561 อนุ ญาโตตุ ลาการได้มีค าตัดสิ นแล้ว โดยมี
ความเห็นว่าการตีความข้อสัญญาความร่ วมมือดังกล่าวของบริ ษทั ถูกต้องแล้ว และถือว่าการตัดสิ นคดีน้ ีเป็ นอันสิ้ นสุ ด
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34.6 ข้อพิพาทเรื่ องดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ภายใต้สญ
ั ญาดาเนินกิจการดาวเทียมสื่ อสารภายในประเทศ
เมื่ อวันที่ 5 ตุ ลาคม 2560 บริ ษ ทั ได้รับหนังสื อจากกระทรวงดิ จิทัลเพื่ อเศรษฐกิ จและสังคม (“กระทรวงดิ จิทัลฯ”)
แจ้งว่ า ดาวเที ยมไทยคม 7 และดาวเที ย มไทยคม 8 เป็ นดาวเที ยมภายใต้สั ญ ญาด าเนิ น กิ จการดาวเที ยมสื่ อสาร
ภายในประเทศ ลงนามเมื่ อวันที่ 11 กันยายน 2534 ระหว่างบริ ษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) (“อินทัช”) และ
กระทรวงดิ จิทลั ฯ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเดิ ม) (“สัญญาดาเนิ นกิจการดาวเที ยมสื่ อสารฯ”)
โดยอินทัชได้จดั ตั้งบริ ษทั ไทยคมขึ้นมาเพื่อดาเนิ นงานตามสัญญาดังกล่าว ทั้งนี้ หนังสื อจากกระทรวงดิจิทลั ฯ ระบุให้
ปฏิบตั ิตามสัญญาดาเนินกิจการดาวเทียมสื่ อสารฯ ให้ครบถ้วนโดยด่วน อาทิ การโอนกรรมสิ ทธิ์ และส่ งมอบทรัพย์สิน
การจัดสร้างดาวเทียมสารอง การชาระเงินผลประโยชน์ตอบแทน และการประกันภัยทรัพย์สิน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ได้พิจารณาหนังสื อฉบับดังกล่าวรวมถึงได้หารื อ
กับที่ ปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั แล้วมี ความเห็ นว่า ดาวเที ยมไทยคม 7 และไทยคม 8 ไม่ใช่ ดาวเที ยมภายใต้สัญญา
ดาเนิ นกิ จการดาวเที ยมสื่ อสารฯ เพราะการดาเนิ นการดาวเที ยมไทยคม 7 และไทยคม 8 เป็ นการดาเนิ นการภายใต้
กรอบของการรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ
บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิ ตามเงื่อนไขและข้อกาหนดในสัญญาดาเนิ นกิจการดาวเที ยมสื่ อสารฯ อย่างครบถ้วน โดยมิได้มีการ
ดาเนินการใด ๆ ที่ขดั ต่อสัญญาดาเนินกิจการดาวเทียมสื่ อสารฯ ดังนั้นบริ ษทั จึงมีความเห็นในเรื่ องดาวเทียมไทยคม 7
และดาวเทียมไทยคม 8 ตามรายละเอียดข้างต้นแตกต่างไปจากความเห็นของกระทรวงดิจิทลั ฯ ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั จึงมีมติให้บริ ษทั ยื่นเสนอข้อพิพาทดังกล่าวต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก
ข้อกาหนดหรื อการปฏิ บ ัติตามสัญญาดาเนิ นกิ จการดาวเที ยมสื่ อสารฯ และคู่ สัญญาไม่ สามารถตกลงกันได้ ทั้งนี้
เป็ นไปตามข้อ 45.1 ของสัญญาดาเนิ นกิ จการดาวเที ยมสื่ อสารฯ โดยบริ ษ ทั ได้ดาเนิ นการยื่นข้อโต้แย้งต่ อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เป็ นข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 97/2560
บริ ษัท ยังไม่ มี ห น้ า ที่ ใด ๆ ในการปฏิ บ ัติ ต ามที่ ก ระทรวงดิ จิ ท ัล ฯ ได้อ ้างถึ งข้า งต้น จนกว่ าจะมี ก ารชี้ ขาดของ
อนุญาโตตุลาการ โดยเป็ นไปตามข้อ 45.6 ของสัญญาดาเนิ นกิจการดาวเทียมสื่ อสารฯ ที่กาหนดว่า ในกรณี ที่ขอ้ พิพาท
อยู่ระหว่างการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ คู่สัญญายังคงต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในสัญญาต่อไปจนกว่าจะมีการ
ชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
35. เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำที่รำยงำน
เมื่ อ วัน ที่ 16 มกราคม 2562 Lao Telecommunication Public Company (“LTC”) ได้ ท าสั ญ ญา Sale and Purchase
Contract for Shares in Vimpelcom Company Limited กับ The Government of The Lao PDR (“LAOGOV”) เพื่ อ ซื้ อ
หุน้ ในบริ ษทั Vimpelcom Company Limited จานวน 500,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100 ของหุน้ ทั้งหมด โดย LTC ตกลง
ซื้ อหุ ้นดังกล่าวในราคา 42 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา โดยได้ชาระเงินค่าหุ น้ งวดแรกแล้ว ณ วันทาสัญญาเป็ นจานวน
3 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา และอีกจานวน 39 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาจะทยอยจ่ายชาระให้เสร็ จสิ้ นภายใน 180 วัน
หลังจากวันที่ ลงนามสัญญา ภายใต้สัญญานี้ LAOGOV ตกลงโอนสิ ทธิ์ ทั้งหมดในหุ ้นให้แก่ LTC โดยมีรายละเอียด
ตามที่ระบุในสัญญา
36. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่
รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่ งรวมอยูใ่ นงบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การเปรี ยบเทียบของปี 2561 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการนาเสนอในงบการเงินปี 2561
ก่อนจัด
ประเภท
ใหม่
พันบาท
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวด
ปั จจุบนั
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
380,643

งบกำรเงินรวม
จัด
ประเภท
ใหม่
พันบาท

62,646
(62,646)
-

หลังจัด
ประเภท
ใหม่
พันบาท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ก่อนจัด
จัด
หลังจัด
ประเภท
ประเภท
ประเภท
ใหม่
ใหม่
ใหม่
พันบาท
พันบาท
พันบาท

62,646
317,997

361,624

62,646
(62,646)
-

62,646
298,978
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
37. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินซึ่งได้ ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ ว แต่ ยงั ไม่ มผี ลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกประกาศเกี่ ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 15
เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า ซึ่ งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และจะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงิน
ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้นไป
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่ องมื อ ทางการเงิ น ซึ่ งได้ป ระกาศในราชกิ จจานุ เบกษาแล้ว และจะมี ผ ลบังคับ ใช้ส าหรั บ งบการเงิ นที่ มีร อบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป ดังต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32

เรื่ อง
การแสดงรายการสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7
ฉบับที่ 9

เรื่ อง
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงิน

กำรตีควำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
ฉบับที่ 19

เรื่ อง
การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

ต่อมาเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 สภาวิชาชีพบัญชี ได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินจานวน
52 ฉบับ ที่จะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้นไป
ซึ่ งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ทั้งนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มี
ขึ้ นเพื่ อให้มีเนื้ อหาเท่ าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการปรั บปรุ ง
ถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั จะนามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องมาเริ่ มถือปฏิ บตั ิกบั งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
เมื่ อมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวมี ผลบังคับใช้ โดยผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยู่ระหว่างการประเมินผล
กระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวที่มีผลต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ในงวดที่จะเริ่ มถือปฏิบตั ิ
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจ�ำปีของ
บริษัทโดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่
เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ�ำนาจ
อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก�ำไร
สมควรทีจ่ ะท�ำเช่นนัน้ แล้วให้รายงานให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการ
ประชุมครั้งต่อไป
ปั จ จุ บั น บริ ษั ท มี น โยบายที่ จ ะจ่ า ยเงิ น ปั น ผลโดยพิ จ ารณาจาก
งบการเงินเฉพาะบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิหลังหัก
เงินส�ำรองตามกฎหมาย (ถ้ามี) และจะต้องไม่เกินก�ำไรสะสมทีป่ รากฏ
อยู่ในงบการเงินเฉพาะบริษัท ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไม่มี

ผลกระทบต่อแผนการลงทุน และการด�ำเนินงานปกติของบริษัท
อย่างมีนยั ส�ำคัญและขึน้ อยูก่ บั กระแสเงินสด รวมถึงความจ�ำเป็นและ
ความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย และ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทมีต่อสถาบันการเงิน
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย/
บริษัทร่วม
บริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม ของบริษทั ส่วนใหญ่มนี โยบายการจ่ายเงินปันผล
สอดคล้องกับบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม
จะพิจารณาและเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เห็นชอบโดยขึน้ อยูก่ บั แผนการ
ลงทุน ความจ�ำเป็น และความเหมาะสมอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการของ
บริษทั ย่อย/บริษทั ร่วมเห็นสมควร

สรุปการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 3 ปีย้อนหลัง

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

2561(1)

2560(1)

2559

อัตราก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (EPS) (บาท)

0.21

(2.42)

1.47

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)

1.36

-

0.70

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อก�ำไรต่อหุ้น (ร้อยละ)

649

-

25

หมายเหตุ
(1)
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 มีมติอนุมัติการงดจัดสรรก�ำไรและงดจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2560 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุน
และมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�ำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มกราคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.36 บาท โดยเป็นการจัดสรรจากผลก�ำไรจากการขาย
หุ้นสามัญของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ำกัด (มหาชน)
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คำ�อธิบายย่อ
Analog (อนาล็อก)

สัญญาณไฟฟ้าหรือข้อมูลที่มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
Backhaul

ช่องทางการเดินทางของข้อมูลระหว่างสถานีส่งสัญญาณ และสถานี
รับสัญญาณ
Bandwidth (แบนด์วิดท์)

ช่วงของความถีท่ สี่ ญ
ั ญาณไฟฟ้าใช้ นอกจากนีย้ งั หมายถึงอัตราการส่ง
ข้อมูลเมือ่ สือ่ สารผ่านสือ่ กลางหรืออุปกรณ์เฉพาะ สัญญาณอนาล็อก
และสัญญาณดิจิทัลมีแบนด์วิดท์ ซึ่งสามารถวัดโดยใช้หน่วยเป็น
เมกะบิตต่อวินาที

Broadband (บรอดแบนด์)

วิธีในการส่งและรับข้อมูลได้อย่างไม่ติดขัด ที่มีความเร็วสูงโดยการใช้
Internet Protocol (IP)
Broadcast Beam

ขนาดความกว้างของสัญญาณจากดาวเทียมที่ฉายลงมาบนพื้นโลก
ซึ่งเกิดจากการน�ำเอาพื้นที่การให้บริการของ SPOT Beam จ�ำนวน
หนึง่ มารวมกัน ขึน้ อยูก่ บั ความต้องการของพืน้ ทีก่ ารให้บริการ แต่จะ
เน้นการให้บริการในลักษณะการสื่อสารแบบทางเดียว
C-band

มีความถี่ระหว่าง 4 - 8 กิกะเฮิรตซ์ ซึ่งสัญญาณจากดาวเทียมที่ฉาย
ลงมาบนพืน้ โลกครอบคลุมพืน้ ทีก่ ว้าง จานทีใ่ ช้รบั สัญญาณจะต้องเป็น
ขนาดใหญ่ ความถีน่ เี้ หมาะส�ำหรับการสือ่ สารทัว่ ๆ ไป เช่น การส่งข้อมูล
ภาพและเสียง

Compression

การบีบอัดสัญญาณเพื่อให้สามารถส่งข้อมูลได้มากขึ้น โดยผ่านช่อง
สัญญาณดาวเทียมที่มีขนาดเท่าเดิม
Compressed Video

เป็นกระบวนการรับ-ส่งสัญญาณภาพ (Video) ที่เป็นดิจิทัล โดยการ
บีบอัดสัญญาณข้อมูลภาพที่มีจ�ำนวนมากให้เล็กลง และมีการใส่รหัส
เข้าไป สัญญาณภาพที่ถูกบีบอัดดังกล่าวจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้
มากกว่า โดยสามารถรับ-ส่งผ่านทางสายโทรศัพท์ที่ใช้อยู่ปัจจุบันได้
การบีบอัดสัญญาณภาพเพื่อให้ใช้แบนด์วิดท์น้อย อาจท�ำให้คุณภาพ
ของภาพที่ส่งมาด้อยลงไป
Digital Broadcasting

การแปลงสัญญาณภาพโทรทัศน์เป็นตัวเลขเมื่อท�ำการส่ง และการ
แปลงสัญญาณกลับเป็นภาพเมื่อได้รับ
Digital Direct-to-Home (DTH)

ระบบการส่งรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมตรงสู่บ้าน
Digital Subscriber Line (DSL)

เทคโนโลยีการส่งข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์ธรรมดา อาศัยความเร็ว
ระหว่าง 256 กิโลบิตต่อวินาที ถึง 24 เมกะบิตต่อวินาที ทั้งนี้ขึ้นกับ
เทคโนโลยี DSL สภาพสายโทรศัพท์ และระดับบริการทีใ่ ช้ ผูใ้ ช้บริการ
ชนิดนี้จะต้องอยู่ภายในรัศมี 5 กิโลเมตรจากส�ำนักงานผู้ให้บริการ
โทรศัพท์ จึงเหมาะส�ำหรับตลาดในเขตเมืองที่มีประชากรหนาแน่น
Downlink

โทรทัศน์วงจรปิด

การรั บ สั ญ ญาณจากดาวเที ย ม คื อ หลั ง จากที่ ส ถานี ภ าคพื้ น ดิ น
ส่งสัญญาณขึ้นดาวเทียมแล้ว จานรับสัญญาณบนตัวดาวเทียมจะรับ
คลืน่ สัญญาณข้อมูลและเสียงไว้ จากนัน้ จึงส่งลงมายังสถานีภาคพืน้ ดิน
ที่ต้องการ ซึ่งเราเรียกว่า “การเชื่อมโยงขาลง”

Code Division Multiple Access (CDMA)

Femto cell

CCTV

รูปแบบของเทคโนโลยีการสื่อสารอีกประเภทหนึ่งที่มีการให้บริการ
อย่างแพร่หลาย จะท�ำงานโดยการแปลงคลืน่ เสียงไปเป็นข้อมูลดิจทิ ลั
และถูกน�ำไปเข้ารหัสเฉพาะส�ำหรับการใช้งานในแต่ละครั้ง ซึ่งท�ำให้
รองรับการใช้งานจากเครื่องลูกข่ายได้ในจ�ำนวนมาก
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อุปกรณ์ทชี่ ว่ ยขยายพืน้ ทีใ่ นการครอบคลุมเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่
ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดย Femto cell จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สื่อสาร
เคลื่อนที่ผ่านเครือข่าย GSM CDMA หรือ UMTS จากนั้นจะส่งต่อไป
ยังอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ กลับมายังเครือข่ายนั้น ๆ โดยไม่ผ่าน
เสาสัญญาณโทรศัพท์ปกติ

Fiber Optics

เทคโนโลยีทใี่ ช้เคเบิลใยแก้วน�ำแสงเพือ่ ส่งข้อมูล ซึง่ มีคา่ ใช้จา่ ยสูงในการ
ติดตั้ง เปราะแตกง่ายกว่า และต่อเข้ากันยากกว่าเส้นโลหะแบบเดิม
Free-to-Air

รายการออกอากาศทางโทรทัศน์หรือวิทยุ ซึง่ ไม่มกี ารเข้ารหัสสัญญาณ
ดังนั้นเครื่องรับที่เหมาะสมสามารถรับสัญญาณดังกล่าวได้โดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย
Gateway

มี 2 ความหมาย 1) ส�ำหรับ Networking: Gateway เป็นตัวกลางที่
ท� ำ หน้ า ที่ ส ่ ง ผ่ า นข้ อ มู ล ระหว่ า งเครื อ ข่ า ยหนึ่ ง กั บ เครื อ ข่ า ยอื่ น ๆ;
2) ส�ำหรับระบบดาวเทียม (รวมถึงไอพีสตาร์) : Gateway คือ สถานี
แม่ข่าย หรือที่เรียกว่า “สถานีควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดิน” ที่เป็น
ตัวกลางเชือ่ มต่อระหว่างระบบดาวเทียมกับเครือข่ายภาคพืน้ ดิน (เช่น
ระบบอินเทอร์เน็ต)
High Definition Television (HDTV)

เป็นระบบโทรทัศน์ที่มีการปรับปรุงพัฒนาให้ภาพที่ส่งออกมามีความ
ละเอียดสูงกว่า 2 เท่าของระบบโทรทัศน์ในปัจจุบนั และคุณภาพของ
เสียงที่ออกมายังใกล้เคียงกับแผ่นดิสก์อีกด้วย
High Throughput Satellite (HTS)

ดาวเทียมบรอดแบนด์

Integrated Services Digital Network (ISDN)

ระบบเครือข่ายโทรศัพท์ดจิ ทิ ลั ทีถ่ กู ออกแบบเพือ่ การส่งสัญญาณเสียง
และข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์พื้นฐาน
Internet Protocol Television (IPTV)

ระบบที่บริการโทรทัศน์ดิจิทัลผ่านเครือข่าย ส�ำหรับผู้ที่อยู่ตามบ้าน
IPTV จะเป็นการบริการร่วมกับบริการวีดิทัศน์ตามประสงค์ และ
สามารถพ่วงไปกับการให้บริการของอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
อินเทอร์เน็ต และระบบเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยปกติ IPTV
จะไม่ใช่เป็นการให้บริการผ่านบริการอินเทอร์เน็ต แต่จะเป็นบริการ
ผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่น ผ่านสายเคเบิลใยแก้วน�ำแสง หรือสายเคเบิล
ทองแดง ผู้ให้บริการก็มักจะเป็นผู้ให้บริการเคเบิลทีวี ผู้ให้บริการ
โทรศัพท์ หรือผู้ให้บริการไฟฟ้า

Ka-band (เคเอ-แบนด์)

มีความถีร่ ะหว่าง 18 - 31 กิกะเฮิรตซ์ ซึง่ ใช้จานรับสัญญาณขนาดเล็ก
ก็เพียงพอในรับสัญญาณส�ำหรับผู้ใช้ตามบ้าน ความถี่ Ka-band ที่ถูก
ส่งจากดาวเทียมลงมาบนพื้นโลกจะครอบคลุมพื้นที่เล็กกว่าความถี่
C-band ส�ำหรับความถี่ Ka-band นีน้ ยิ มใช้กบั ดาวเทียมเพือ่ ให้บริการ
ด้านการสือ่ สาร เช่น การรับ-ส่งสัญญาณระหว่างสถานีควบคุมเครือข่าย
ภาคพื้นดิน (IPSTAR Gateway) กับดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์)
Ku-band (เคยู-แบนด์)

มีความถีร่ ะหว่าง 12-18 กิกะเฮิรตซ์ เหมาะส�ำหรับการรับ-ส่งสัญญาณ
ดิ จิ ทั ล ตรงสู ่ ผู ้ ช มตามบ้ า น ซึ่ ง ใช้ ใ นการให้ บ ริ ก ารโทรทั ศ น์ แ บบ
Direct-to-Home หรือการให้บริการอินเทอร์เน็ต
Leased Line

วงจรเช่า (วงจรสื่อสารข้อมูล) ซึ่งเชื่อมต่อจุดสองจุดเข้าด้วยกัน
Local Multipoint Distribution Service (LMDS)

เทคโนโลยีการรับ-ส่งข้อมูลแบบไร้สายด้วยความเร็วสูง ซึง่ ใช้สญ
ั ญาณ
ไมโครเวฟในช่วงความถีร่ ะหว่าง 26 - 29 กิกะเฮิรตซ์ ใช้ในการเชือ่ มโยง
แบบหนึ่งจุดต่อไปยังหลายๆ จุดที่มีระยะทางไกล
Multi-Channel Per Carrier (MCPC)

ลักษณะของการส่งข้อมูลจ�ำนวนหลาย ๆ ช่องรวมกัน เข้าไปใน
สัญญาณตัวเดียวกัน เช่น เราสามารถส่งสัญญาณโทรทัศน์หลาย ๆ ช่อง
เข้าไปในสัญญาณดิจิทัลเพียงสัญญาณเดียว (carrier) เพื่อส่งขึ้นสู่
ดาวเทียม
Point-to-Multipoint

การเชือ่ มต่อทีป่ ระกอบด้วยจุดเชือ่ มต่อกลาง ซึง่ ถูกต่อเข้ากับจุดเชือ่ มต่อ
อื่น ๆ อีกหลายจุด ข้อมูลที่ถูกส่งจากจุดเชื่อมต่อกลาง จะถูกรับโดย
จุดเชื่อมต่ออื่น ๆ ในขณะที่ข้อมูลที่ถูกส่งจากจุดเชื่อมต่ออื่น ๆ จะถูก
รับโดยจุดเชื่อมต่อกลางเท่านั้น
Point-to-Point

วงจรดาวเทียมที่เชื่อมโยงแบบหนึ่งจุดต่อหนึ่งจุด
Shaped Beam

สัญญาณดาวเทียมที่มีการปรับแต่งรูปร่างตรงบริเวณพื้นที่ให้บริการ
บนพืน้ โลก เพือ่ ให้ครอบคลุมและเข้ากับลักษณะของภูมปิ ระเทศนัน้ ๆ
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วพื้นที่ให้บริการมักจะครอบคลุมเป็นบริเวณกว้าง
เน้นการให้บริการในลักษณะการสือ่ สารแบบสองทาง และเป็นบริเวณ
ที่มีประชากรอาศัยอยู่น้อย

315

Spot Beam

Turnkey Service

สัญญาณดาวเทียมทีม่ คี วามแรงของสัญญาณครอบคลุมพืน้ ทีใ่ ห้บริการ
ทีจ่ ำ� กัด ซึง่ เมือ่ มองจากดาวเทียมจะมีพนื้ ทีใ่ ห้บริการเป็นวงกลมแคบ ๆ
หลาย ๆ วงเรียงติดกันในลักษณะรังผึ้ง เป็นรูปแบบของสัญญาณที่ให้
บริการในลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง ในบริเวณที่มีประชากร
อาศัยอยู่จ�ำนวนมาก

ย่อมาจากค�ำว่า “Telemetry, Tracking, Command and Monitoring”
เป็นระบบควบคุมการท�ำงานของดาวเทียม

Streaming

Universal Service Obligation (USO)

การเล่นวีดิทัศน์ หรือฟังเพลงตามเวลาจริง (Real Time) ในขณะที่
ก�ำลังดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต ข้อมูลดังกล่าวจะถูกขยายและ
เล่นกลับ (โดยผ่านทาง web browser) ในขณะทีก่ ำ� ลังถ่ายโอนเข้ามา
ในคอมพิวเตอร์จากอินเทอร์เน็ต การรับ streaming จ�ำเป็นต้องใช้
คอมพิวเตอร์ทมี่ กี ำ� ลังรับ-ส่งด้วยความเร็วสูงในการเชือ่ มต่อ เพราะจะ
ไม่มีการเก็บไฟล์ข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้รับ
Teleport

สถานีบริการภาคพื้นดิน เพื่อใช้เป็นศูนย์ให้บริการรับ-ส่งสัญญาณ
โทรทัศน์ และวิทยุผ่านดาวเทียมที่ครบวงจร นอกจากนี้ยังให้บริการ
การเชื่อมต่อเครือข่าย และบริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพสูง ให้แก่ผู้รับ
ในท้องถิ่นห่างไกลอีกด้วย
Terminal

จุดสุดท้ายของเครือข่ายในระบบไอพีสตาร์ หมายถึง โมเด็มดาวเทียม
(อุปกรณ์ภายใน) และจานดาวเทียมกับสายเคเบิล (อุปกรณ์ภายนอก)
Transponder

คือช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดอยู่ในตัว
ดาวเทียม ท�ำหน้าที่ในการรับสัญญาณจากสถานีภาคพื้นดินผ่าน
จานสายอากาศ และน�ำสัญญาณนั้นมาแปลงความถี่ให้ต�่ำลง และ
ขยายสัญญาณให้มีก�ำลังแรงขึ้น เพื่อส่งสัญญาณกลับมาสู่สถานีรับ
สัญญาณปลายทางบนพืน้ โลก ช่องสัญญาณดาวเทียมจ�ำนวน 2 - 3 ช่อง
ที่ครอบคลุมพื้นที่บริเวณเดียวกัน เรียกว่า “Beam” เช่น “India
Beam” หมายถึงช่องสัญญาณต่าง ๆ ที่มีพื้นที่ครอบคลุมประเทศ
อินเดีย
Turnaround Service

เป็นบริการรับสัญญาณจากดาวเทียมดวงอื่น ๆ เพื่อส่งสัญญาณนั้น
ขึ้นสู่ดาวเทียมไทยคม
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การให้บริการแบบครบวงจร ทีผ่ ซู้ อื้ บริการสามารถน�ำไปใช้งานได้เลย
TTC & M

โครงการบริ ก ารโทรคมนาคมพื้ น ฐานโดยทั่ ว ถึ ง และบริ ก ารเพื่ อ
สาธารณประโยชน์ต่อสังคม
Uplink

การส่งสัญญาณขึ้นสู่ดาวเทียม ดาวเทียมสื่อสารจะท�ำหน้าที่ถ่ายทอด
ทวนสัญญาณ (Repeater) ไปยังสถานีภาคพื้นดิน โดยจะใช้ความถี่
คลื่นไมโครเวฟส่งสัญญาณขึ้นสู่ดาวเทียม ซึ่งเรียกว่า “การเชื่อมโยง
ขาขึ้น”
Very Small Aperture Terminal (VSAT)

ระบบที่สามารถให้บริการได้ทั้งภาพ เสียง และข้อมูล โดยการรับ-ส่ง
สัญญาณจากดาวเทียม ซึง่ ประกอบด้วยการส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์
และข้อมูลสื่อสารชนิดอื่น ๆ
WiFi

ระบบการส่งสัญญาณประเภทบรอดแบนด์ ซึ่งจะอยู่ในช่วงความถี่
ระหว่าง 2.4 - 5 กิกะเฮิรตซ์ แถบความถี่ของไว-ไฟจะสูงกว่าความถี่
ที่ใช้ส�ำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ วอล์คกี้ทอล์คกี้ และการส่งโทรทัศน์
ซึ่งความถี่ที่สูงกว่านี้ท�ำให้สามารถส่งข้อมูลที่มากขึ้นตามไปด้วย
อย่างไรก็ตาม ระบบไว-ไฟ จะรับ-ส่งสัญญาณได้แค่ในระยะทางสั้น ๆ
คือ ประมาณ 100 ฟุตเท่านั้น

WiMAX

เป็นระบบส่งสัญญาณบรอดแบนด์แบบไร้สาย และเป็นที่รู้จักกันดี
ในระบบทีเ่ รียกว่า “IEEE 802.16e” และข้อแตกต่างจากระบบไว-ไฟ
คือ สามารถให้บริการได้ไกลที่สุดเกินกว่า 3 ไมล์ ในขณะที่ไว-ไฟ
สามารถให้บริการได้ไกลทีส่ ดุ แค่ 100 ฟุต ทัง้ นี้ ระบบ WiMAX รองรับ
การใช้งานทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : (66) 2009 9000
โทรสาร : (66) 2009 9991
www.set.or.th/tsd

นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนช�ำระเงิน

: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : (66) 2296 2000
โทรสาร : (66) 2683 1304
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1572
www.krungsri.com

ผู้สอบบัญชี

: นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4301
บริษัท ดีล้อยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด
อาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 23-27
เลขที่ 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : (66) 2034 0000
โทรสาร : (66) 2034 0100
www.deloitte.com
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ข้อมูลสำ�หรับนักลงทุน
นักลงทุนสามารถหาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน) ได้ที่ :
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)
63/21 ถนนรัตนาธิเบศร์ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์
: (66) 2596 5068
โทรสาร
: (66) 2591 0705
อีเมล
: ir@thaicom.net
เว็บไซต์
: www.thaicom.net
Social Network
: Facebook : Thaicom PLC.
		
ไทยคมลงทะเบียนการซื้อขายหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

THCOM

Reuters

THCOM.BK

Bloomberg

THCOM TB

ข้อจ�ำกัดในการโอนหุ้นต่างด้าว
สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ

: 40%
: 31 ธันวาคม
: บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th
หรือเว็บไซต์ของบริษัท
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

63/21 ถนนรัตนาธิเบศร ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท : (66) 2596 5060
โทรสาร : (66) 2591 0705
อีเมล
: ir@thaicom.net
เว็บไซต : www.thaicom.net

ThaicomPlc

