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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้ท�าการศึกษาและพิจารณาปัจจัย

ต่าง ๆ  ทางด้านทิศทางธุรกจิ ทศิทางเทคโนโลย ีรวมถงึด้านการแข่งขนั

ต่าง ๆ เพื่อก�าหนดเป้าหมายระยะยาวเพื่อให้บริษัทไทยคมสามารถ

ด�าเนนิธุรกจิได้อย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื โดยก�าหนดทศิทางธรุกจิใหญ่ ๆ  

ดังนี้

1) ด้านธุรกิจดาวเทียม จะด�าเนินธุรกิจโดยลดการพึ่งพาการขอ         

ใบอนญุาตหรอืสมัปทานในประเทศไทย ในรปูแบบของการอาศัย

ใบอนุญาตจากต่างประเทศ โดยจะคัดเลือกจากรูปแบบของ           

ประเทศอื่น ๆ ที่มีความคุ้มค่ามากที่สุด และจะแสวงหารูปแบบ

การลงทุนดาวเทียมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยกับพันธมิตรใน         

ต่างประเทศ เพื่อลดปัจจัยเส่ียงด้านการลงทุนและการพึ่งพา

สัมปทานของรัฐ

2) ด้านธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับดาวเทียม บริษัทจะอาศัยจุดแข็งทาง

ด้านการตลาดและวิศวกรรมในการพัฒนาธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้อง

กบับรกิารดาวเทียมและการสือ่สาร เช่น บรกิารอินเทอร์เนต็ผ่าน

ดาวเทียมให้เรือสินค้าและเรือขนาดใหญ่ บริการท่ีปรึกษาการ

สร้างดาวเทียม ด้านการสร้างสถานีดาวเทียม ด้านการท�าตลาด

และการขายดาวเทียม รวมถึงบริการออกแบบและติดตั้งระบบ

สื่อสาร ทั้งที่เป็นระบบดาวเทียมและที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น

3) ด้านธุรกิจใหม่ บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานพัฒนาธุรกิจใหม่ขึ้นมา

เพือ่แสวงหาและพฒันาธรุกจิใหม่ทางด้านเทคโนโลยแีห่งอนาคต 

ทางด้านดิจิตอลเทคโนโลยี เพื่อน�ามาพัฒนาเป็นธุรกิจใหม่         

ในอนาคตของไทยคมเพือ่ลดการพึง่พารายได้จากดาวเทยีมเพียง

อย่างเดียว

เพือ่เตรยีมความพร้อมให้บรษิทัไทยคมสามารถด�าเนนิธุรกจิในอนาคต

ได้อย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทได้ผลักดันให้เกิดการปรับปรุง

โครงสร้างองค์กรของบรษัิทให้รองรับกระแสการท�างานในโลกยคุใหม่

ทีต้่องการความคล่องตวัและการด�าเนินธรุกจิอย่างยดืหยุน่และรวดเรว็  

และได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาฝึกอบรมพนักงานทั้งในรูปแบบของ      

การปฏิบัติงานแบบใหม่ และการอบรมพัฒนาทักษะการท�างาน          

ยุคใหม่  เช่น โครงการ Design Thinking และโครงการ Social Lab 

เพื่อให้พนักงานได้ใช้รูปแบบวิธีคิดและวิธีปฏิบัติแบบเปิดกว้าง และ

เรยีนรู้ตลอดเวลาในการท�างานโดยมลีกูค้าเป็นศนูย์กลาง นอกจากนัน้ 

ยังก�าหนดนโยบายให้มีการบริการจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมี

ประสิทธิภาพแบบต่อเนื่อง

นอกเหนือจากการด�าเนินธุรกิจแล้ว คณะกรรมการยังให้ความส�าคัญ

ในเรื่องการพัฒนาธรรมภิบาล การก�ากับดูแล และการสร้างความ

ยั่งยืนของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้รับรางวัล “ASEAN       

Corporate Governance Awards“ ระดับ TOP 50 ASEAN PLCs  

ต่อเนือ่งเป็นครัง้ที ่2 ในฐานะบริษทัจดทะเบยีนไทยทีไ่ด้รบัการประเมนิ

ผลการก�ากับดูแลที่ดีตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล และบริษัทยัง

สามารถรักษามาตรฐานในการเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการก�ากับ

ดูแลกิจการอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (ห้าดาว) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 (2556-

2561) จากผลการส�ารวจประจ�าปีของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

รวมถึงการได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ “Thailand 

Sustainability Investment (THSI)” ประจ�าปี 2561 ต่อเนื่องเป็น

ปีที่ 4 นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการรับรองในฐานะสมาชิกแนวร่วม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตจากสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ต่อเนื่องเป็นวาระที่ 2 หลังจาก       

ได้รบัใบรับรองครัง้แรกเมือปี 2558 รางวลัเหล่านีล้้วนแสดงให้เหน็ว่า

พันธกิจของคณะกรรมการในการขับเคลื่อนด้านธรรมภิบาลน้ัน 

ประสบความส�าเร็จทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค เป็นการสร้าง

ความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น และนักลงทุนต่อระบบการบริหารจัดการ

ของบริษัท

ในนามของผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท พวกเราขอขอบคุณ      

ทกุภาคส่วนทีไ่ด้ช่วยส่งเสรมิ สนบัสนนุและให้ความไว้วางใจต่อบรษิทั

ไทยคม และขอให้ค�ามั่นว่า คณะกรรมการบริษัทจะท�าหน้าที่ในการ

ก�ากับดูแลองค์กรอย่างรอบคอบ ยึดม่ันในหลักจรรยาบรรณและ       

หลักการก�ากับกิจการที่ดี มีแผนกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจโดยค�านึง

ถึงการสร้างประโยชน์และผลตอบแทนดีที่สุดให้กับผู้มีส่วนได้เสีย        

ทุกภาคส่วนและท่านผู้ถือหุ้น



1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ
 ประธานกรรมการ
 และกรรมการอิสระ
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 กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการกำหนดคาตอบแทน
 และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

2. นางภัทรียา เบญจพลชัย
 กรรมการอิสระ 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

8. นายอนันต แกวรวมวงศ
 กรรมการ
 และกรรมการบริหาร

3. นางชรินทร วงศภูธร
 กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ
 และประธานคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน

5. นายเกว็ก บัค ไช
 กรรมการ
 กรรมการบริหาร
 และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

7. นายสมประสงค บุญยะชัย
 กรรมการ

9. นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง
 เลขานุการบริษัท

6. นายเอนก พนาอภิชน
 กรรมการ
 ประธานคณะกรรมการบริหาร
 และกรรมการกำหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการ
และเลขานุการบริษัท
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คณะผูบริหาร

1. นายอนันต แกวรวมวงศ
 ประธานเจาหนาที่บริหาร

4. นายวิชัย กิตติวิทยากุล
 หัวหนาคณะผูบริหารดานตรวจสอบภายใน

2. นายอนุวัฒน สงวนทรัพยากร
 หัวหนาคณะผูบริหารดานการเงิน

3. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ
 หัวหนาคณะผูบริหารดานการคา

5. นายเอกชัย ภัคดุรงค
 หัวหนาฝายงานรัฐกิจ
 หัวหนาฝายงานธุรกิจพัฒนาแพลตฟอรม
 และบริการ

6. นางพรรณี นิวาศนันท
 หัวหนาฝายงานการเงิน

7. ดร.สกล กิตติวัชราพงษ
 หัวหนาฝายงานการตลาด
 และพัฒนาธุรกิจ
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9

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำาปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�านวน 3 ท่าน คือ นางภัทรียา 

เบญจพลชัย เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางชรินทร วงศ์ภูธร และศาสตราจารย์ส�าเรียง เมฆเกรียงไกร เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยใน

ระหว่างปี มกีารเปลีย่นโครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบ โดยศาสตราจารย์หริญั รดศีร ีได้พ้นจากต�าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เนือ่งจาก

ครบวาระ ทัง้นี ้มนีายวชัิย กติตวิทิยากุล หวัหน้าคณะผูบ้ริหาร ด้านตรวจสอบภายใน ท�าหน้าทีเ่ป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ

ตรวจสอบทุกท่านมคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนางภัทรยีา เบญจพลชยั และนางชรนิทร วงศ์ภธูร  

เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงิน

 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าท่ีหลกัในการช่วยคณะกรรมการบรษิทัสอบทานความถกูต้องของรายงานทางการเงนิ ความเพยีงพอและมปีระสทิธผิล

ของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ตลอดจนก�ากับดูแล

การปฏบิตังิานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัช ีภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามกฎบตัรทีอ่นุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั

ซึ่งสามารถดูรายละเอียดของกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบได้ที่ www.thaicom.net

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกบัฝ่ายบรหิาร หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผูส้อบบัญช ีรวม 12 ครัง้ โดยกรรมการ

ทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท  

เพื่อให้มีการด�าเนินการในเรื่องที่เห็นสมควรเป็นประจ�าทุกไตรมาส ซึ่งสามารถสรุปสาระส�าคัญของการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. งบการเงิน: สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจ�าปี 2561 รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ซึ่งได้

ผ่านการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ ยังได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี เพื่อพิจารณาถึงการประมาณการ

และการใช้ดุลยพินิจต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการจัดท�างบการเงิน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีท่ี           

ปรบัปรงุใหม่ ประเดน็ทางด้านบญัชีทีเ่ป็นสาระส�าคญัตลอดจนเรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) ตามท่ีระบไุว้ในหน้ารายงาน

ของผู้สอบบัญชี

2.  การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง: สอบทานความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในระดับองค์กร (Entity-Level)          

โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ         

กรอบการควบคุมภายในของ COSO ซึ่งจัดท�าโดยฝ่ายบริหาร รวมทั้งยังได้สอบทานผลการตรวจสอบระบบงานต่าง ๆ ที่ส�าคัญเป็นประจ�า         

ทกุไตรมาสจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนประเดน็ปัญหาและข้อเสนอแนะในหนงัสอืจากผูส้อบบญัชถีงึฝ่ายบรหิาร (Management 

Letter) นอกจากน้ี คณะกรรมการได้สอบทานผลการบริหารความเสี่ยง ซึ่งด�าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัทเป็น    

รายไตรมาส

3.  งานตรวจสอบภายใน: พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี 2561 ซึ่งได้เน้นและให้ความส�าคัญในเรื่องการตรวจสอบการ

ป้องกนัเชงิรกุตามระดบัความเสีย่ง รวมถงึกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัความเสีย่งใหม่ขององค์กร เช่น ความมัน่คงและปลอดภยัทางไซเบอร์ (cyber 

security) และระบบที่เกี่ยวกับดิจิตอล (digitalization) เป็นต้น นอกจากนี้ได้สอบทานความเป็นอิสระ ทิศทางกลยุทธ์ ความเพียงพอของ

ทรัพยากรต่าง ๆ ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนเห็นชอบให้ปรับปรุงกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน          

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

นอกจากน้ี ยังได้ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจ�าทุกไตรมาส ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีของ

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือกัน

อย่างเป็นอิสระ
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4.  การปฏิบัติตามกฎหมาย: ประชุมร่วมกับหน่วยงานกฎหมาย หน่วยงาน Compliance และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท เพื่อ           

สอบทานการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมทัง้ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมาย

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี ้ในปี 2561 ไม่มรีายงานจากผูส้อบบญัชว่ีาพบพฤตกิารณ์อนัควรสงสยัว่ากรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืบคุคลซึง่รบัผดิชอบในการด�าเนนิงาน

ของบริษัท ได้กระท�าความผิดตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5.  การก�ากับดูแลกิจการ: สอบทานให้บริษัทน�าหลักปฏิบัติ (Principles) ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน                 

(Corporate Governance Code) ของคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมทัง้น�าแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการก�ากบัดแูลกจิการ 

เช่น หลักเกณฑ์ของโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ 

ASEAN CG Scorecard มาปรับใช้ในการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายการ

ก�ากบัดแูลกจิการทีไ่ด้ก�าหนดไว้ ส�าหรบัปี 2561 บรษิทัได้รบัการประเมนิให้เป็นบรษิทัจดทะเบียนทีม่กีารก�ากบัดแูลกจิการในระดบั “ดเีลศิ” 

ซึ่งเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน (2556 – 2561) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัล ASEAN 

Corporate Governance Awards ระดับ TOP 50 ASEAN PLCs ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ในฐานะบริษัทจดทะเบียนไทย ที่ได้รับการประเมิน

ผลการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล ASEAN CG Scorecard ซึ่งถือเป็นหลักเกณฑ์กลางในการประเมินและจัดอันดับ

การก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีนเพือ่มุง่ยกระดบัมาตรฐานด้านการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีนในกลุม่ประเทศอาเซยีน

6.  การรับแจ้งข้อมูลการกระท�าผิดและการทุจริต (Whistleblowing): สอบทานรายงานการรับแจ้งข้อมูลการกระท�าผิดและการทุจริตของ

บริษัทและบริษัทในกลุ่ม ซึ่งได้รับการรายงานผ่านช่องทางต่าง ๆ  อาทิเช่น การส่ง E-mail หรือ Ethics Hotline ใน Internet และ Intranet 

ของบริษัท เป็นประจ�าทุกไตรมาส ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทได้รับข้อร้องเรียนจ�านวน 7 เรื่อง เกี่ยวกับพนักงานของบริษัท ซึ่งได้ด�าเนินการตาม

ขั้นตอนในการสอบสวนเรื่องร้องเรียนของบริษัทแล้วเสร็จจ�านวน 4 เรื่อง และอยู่ในระหว่างด�าเนินการ 3 เรื่อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ

ได้เสนอแนะให้น�าผลจากการสอบสวนมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท�างาน รวมถึงก�าหนดแนวทางการป้องกันและวิธีปฎิบัติต่อไป   

นอกจากนี ้ยงัได้พจิารณาทบทวนนโยบายการสอบสวนเรือ่งร้องเรยีนและเบาะแสการกระท�าผดิและการทจุรติให้เหมาะสมกับการด�าเนินงาน

ของบรษิทั รวมถงึเหน็ชอบในการปรบัปรงุกระบวนการการรบัแจ้งเบาะแสพนกังานผ่านทาง Ethics Hotline ให้เป็นไปตามทีร่ะบไุว้ในนโยบาย

การรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระท�าผิดและทุจริต  

7.  ผู้สอบบัญชี: พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด ซึ่งเป็น

บริษัทช้ันน�าท่ีให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเป็นอิสระและเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ตลอดจนมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและ

ปฏิบัติหน้าที่ในปีท่ีผ่านมาได้เป็นอย่างดี จึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้ง                       

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�าปี 2561 โดยมีค่าสอบบัญชีประจ�าปี 

2561 เป็นจ�านวนเงิน 1.86 ล้านบาท ซึ่งเป็นจ�านวนเดียวกันกับปีก่อน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ทบทวนนโยบายการว่าจ้าง

ผู้สอบบัญชีเพื่อท�าหน้าที่ให้บริการอ่ืนที่มิใช่การสอบบัญชี ซึ่งในปี 2561 ได้มีการใช้บริการอ่ืนที่มิใช่การสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีเป็น           

จ�านวนเงิน 180,000 บาท

นอกจากนี ้ยงัได้ประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายบรหิารของบรษิทัเข้าร่วมประชมุด้วย 1 ครัง้ เพือ่หารอืในเรือ่งต่าง ๆ  ทีค่ณะกรรมการ

ตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีเห็นว่าควรหารือเป็นการส่วนตัว ตลอดจนปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี

8.  รายการทีเ่กีย่วโยงกนั: สอบทานความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัของรายการทีเ่กีย่วโยงกันหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายและข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากับดูแลและ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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9.  การต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน: สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้บริษัทเข้าสู่

กระบวนการต่ออายุใบรับรอง (Re-certification) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต ภายหลัง

จากได้รบัการรับรองเมือ่ปี 2558 โดยบรษิทัได้ผ่านการต่ออายใุบรบัรองการเป็นสมาชกิของแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทุจริตดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 นอกจากน้ี ยังได้สนับสนุนให้บริษัทเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของแนวร่วมปฏิบัติของ             

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

10. การประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเอง: สอบทานและประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเองประจ�าปี โดยได้เปรยีบเทยีบกบัแนวทางปฏบิตัิ

ที่ดีและกฎบัตร ซึ่งผลของการประเมินดังกล่าวสรุปได้ว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปตามขอบเขต

หน้าที่ที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตร นอกจากนี้ ยังได้ทบทวนกฎบัตรและเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อแก้ไขกฎบัตรให้สอดคล้องกับ

แนวปฏิบัติที่ดียิ่งขึ้น 

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบเชื่อว่า ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน 

โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความรอบคอบ และเป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีการจัดท�างบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควร        

ในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอและเช่ือถือได้ การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันมี              

ความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิผล 

นอกจากนี ้บรษัิทได้ปฏิบตัติามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยไม่มข้ีอบกพร่องทีส่�าคญัตลอดปีทีผ่่านมา

(นางภัทรียา เบญจพลขัย)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
8 กุมภาพันธ์ 2562
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รายงานคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 
ประจำาปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2561 เมือ่วนัที ่28 มนีาคม 2561 ได้มมีตแิต่งตัง้ นายเอนก พนาอภชิน เป็น กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 
แทน นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561

ดงันัน้ คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนจงึประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ นางชรนิทร วงศ์ภธูร ประธานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 
ศาสตราจารย์ส�าเรยีง เมฆเกรยีงไกร และนายเอนก พนาอภชิน กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน และมนีางสาวยพุาพรรณ ปานเคลอืบทอง เลขานกุาร
บริษัท ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบตัหิน้าทีต่ามขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามกฎบตัร และตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทอย่างครบถ้วนด้วยความรอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็นอิสระเพื่อประโยชน์โดยรวมต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม 

โดยในปี 2561 มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปสาระส�าคัญของงานที่ได้พิจารณาและปฏิบัติในปี 2561 ดังต่อไปนี้  

 พิจารณานโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจ�าปี 2561 โดยเห็นชอบให้คงไว้ซ่ึงองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ            
เช่นเดียวกับปีก่อน คือประกอบไปด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี เบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยประกันชีวิตและค่าเบี้ยประกัน
สุขภาพประจ�าปี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกลุ่มบริษัท 

 พิจารณาก�าหนดงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2561 โดยก�าหนดไว้ที่จ�านวน 22 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนที่ตั้งไว้จ�านวน 
25 ล้านบาท โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน 
ซึง่ค่าตอบแทนดงักล่าวอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมเทยีบเคยีงได้กบัตลาดและอตุสาหกรรมเดยีวกนั รวมทัง้เพยีงพอทีจ่ะจงูใจและรกัษากรรมการ
ที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท 

 พิจารณาการจัดสรรค่าตอบแทนประจ�าปี 2561 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2561 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ
บรษิทั (รวมค่าตอบแทนทกุประเภท) เป็นจ�านวน 15,753,299 บาท ซึง่ไม่เกนิวงเงนิทีไ่ด้รบัอนมุติัจากผูถื้อหุน้ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปี 

 พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งก�าหนดอัตราการขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจ�าปีของประธาน            
เจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง 

 พิจารณางบประมาณและอัตราการขึ้นเงินเดือน และการจ่ายเงินโบนัสประจ�าปีของบริษัท

 ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน และเห็นว่ากฎบัตรคณะกรรมการชุดปัจจุบันยังคงเหมาะสม และสอดคล้องกับ           
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมถึงนโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

 ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยเห็นว่าโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะสม และสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

ในนามคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

(นางชรินทร วงศ์ภูธร)
ประธานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
ประจำาปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ส�าเรียง เมฆเกรียงไกร  เป็น ประธาน
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา แทน นางภัทรียา เบญจพลชัย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561

ดังนั้น คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ส�าเรียง เมฆเกรียงไกร ประธานกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหา นางภัทรียา เบญจพลชัย และนายเกว็ก บัค ไช กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และมีนางสาวยุพาพรรณ                  
ปานเคลือบทอง เลขานุการบริษัท ท�าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตร และตามที่รับมอบหมายจาก              
คณะกรรมการบริษทัอย่างครบถ้วนด้วยความรอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็นอสิระเพือ่ประโยชน์โดยรวมต่อบรษิทัและผูถ้อืหุน้อย่างเหมาะสม 

โดยมีหน้าที่รับผิดชอบที่ส�าคัญ ได้แก่ การพัฒนาและก�ากับดูแลให้บริษัทด�าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน 
รวมถึงการพิจารณาและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยในปี 2561 ท่ีผ่านมา                 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง สามารถสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

1. ด้านการพิจารณาสรรหา

  พจิารณาเสนอแต่งตัง้กรรมการใหม่ ซ่ึงเป็นผูแ้ทนจากกระทรวงดจิิทัลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ได้แก่ นางอาทติยา สุธาธรรม และน�าเสนอ      
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติแต่งตั้งเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561

  พจิารณาเสนอแต่งตัง้กรรมการทีม่กี�าหนดพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ซึง่ได้แก่ นายพารณ อศิรเสนา ณ อยธุยา ศาสตราจารย์หริญั 
รดีศรี นายเกว็ก บัค ไช และนายเอนก พนาอภิชน

ทั้งนี้ นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ได้มีหนังสือแจ้งขอลาออกจากต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอิสระมายังบริษัท                  
โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2561 และศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอต่อวาระการด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการอิสระของบริษัทต่อไป 

โดย นายเกว็ก บัค ไช และนายเอนก พนาอภิชน ได้รับพิจารณาให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้น�าเสนอท่ีประชุม                    
คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

  พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารทีไ่ด้ก�าหนด โดยได้พิจารณาและเสนอแต่งตัง้นายอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์ เข้าด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร แทนนายไพบลูย์ 
ภานุวัฒนวงศ์ ที่ลาออก และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

  พจิารณาทบทวนหลกัเกณฑ์ในการสบืทอดต�าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงู ตัง้แต่ระดบัหวัหน้าคณะผูบ้ริหารทกุด้าน ทีร่ายงานตรงต่อประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร เพ่ือให้การบริหารงานของบริษัทสามารถด�าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สืบทอดต�าแหน่ง         
ในกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงเกษียณอายุ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

  พิจารณาทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้แทนในบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างและองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการมคีวามเหมาะสม และสอดคล้องกบักลยทุธ์ และสภาพธรุกจิของแต่ละบรษิทั รวมถงึเพือ่ให้แน่ใจว่า บรษิทัมกีารติดตาม
ควบคุมดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมายและการหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

  พจิารณาปรบัเปล่ียนโครงสร้างองค์กร เพือ่ให้สอดคล้องกบัสภาพธรุกจิ แผนการด�าเนนิงาน และกลยทุธ์ทีเ่ปลีย่นไปของบริษทั และน�าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
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ในนามคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

(ศาสตราจารย์ส�าเรียง เมฆเกรียงไกร)
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

  พิจารณาทบทวนตาราง Board Skills Matrix เพื่อเป็นการสอบทานโครงสร้าง องค์ประกอบ และความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และใช้ประกอบการพิจารณาในการสรรหากรรมการ และให้เห็นถึงความจ�าเป็นต่อองค์ประกอบของ
คณะกรรมการที่ยังขาดอยู่

  ดแูลให้มกีารปฐมนเิทศส�าหรบักรรมการใหม่ โดยมีเลขานกุารบรษิทั และผูบ้ริหารจากสายงานต่าง ๆ  เป็นผูบ้รรยายชีแ้จงให้กรรมการใหม่ได้
รับทราบถึงการบริหารงาน ลักษณะธุรกิจตลอดจนแนวปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท

2.  ด้านบรรษัทภิบาล

  ทบทวนนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทั ซึง่ได้พจิารณาเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัอนมุตัแิก้ไขปรบัปรงุนโยบายการก�ากบัดแูล
กิจการให้มีความทันสมัย โดยพิจารณาเพิ่มหลักเกณฑ์ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนประจ�าปี 2560                 
ที่จัดท�าและเผยแพร่โดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และติดตามผลการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดี

นอกจากนี ้ บรษิทัยงัได้ส่งเสรมิให้มกีารปฏบิตัติามหลกัธรรมาภบิาลอย่างสม�า่เสมอ ผ่านการสือ่สารนโยบายของบรษิทัให้พนกังานได้รบั
ทราบ การจดัอบรม และการจดัท�าบทเรยีนออนไลน์ อาทเิช่น หลกัสตูรจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ หลกัสตูรนโยบายการก�ากบัดแูล
กจิการ และหลกัสตูรนโยบายต่อต้านการทจุรติ เพือ่ส่งเสรมิให้พนกังานมคีวามเข้าใจ และปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และนโยบายต่าง ๆ  ของ
บริษัทได้อย่างถูกต้อง 

  ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และเห็นว่ากฎบัตรคณะกรรมการชุดปัจจุบันยังคงเพียงพอและสอดคล้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมถึงสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

  ทบทวนและประเมินผลการปฏิบตังิานของตนเอง โดยเหน็ว่าโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการมคีวามเหมาะสม และสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ ผลจากการที่บริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับรางวัลต่าง ๆ 
ด้านบรรษัทภิบาล ดังนี้

  ได้รบัการประเมนิจากผลส�ารวจรายงานการก�ากบัดแูลกิจการทีดี่ของบรษิทัจดทะเบยีน ประจ�าปี  2561 โดยมคีะแนนอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลศิ” 
หรือ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 (2556-2561) จากผลการส�ารวจประจ�าปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัทได้รับรางวัล “ASEAN Corporate Governance Awards” ระดับ TOP 50 ASEAN PLCs ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ในฐานะบริษัท
จดทะเบียนไทยที่ได้รับการประเมินผลการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล

  ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ “Thailand Sustainability Investment (THSI)” ประจ�าปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

  ได้รับการรับรองในฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) ต่อเนื่องเป็นวาระที่ 2 หลังจากได้รับใบรับรองครั้งแรกเมื่อปี 2558

การได้รับรางวลัและประกาศเกยีรตคิณุข้างต้นเหล่านี ้ สะท้อนให้เหน็ถงึความยดึมัน่ในการด�าเนนิงานของบรษิทับนหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี   
อย่างต่อเนือ่ง ซึง่เป็นการเสรมิสร้างความเชือ่มัน่ต่อการบรหิารจัดการองค์กรให้กบัผูถ้อืหุ้น นกัลงทนุ และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย ท้ังนี ้ บรษิทัจะยงั    
ยึดมั่นและรักษาคุณภาพในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อไปเพื่อความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
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รายงานคณะกรรมการบริหาร 
ประจำาปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

ปี 2561 เป็นอกีหนึง่ปีทีบ่รษิทัต้องเผชญิความท้าทายทางธรุกจิ และการเปลีย่นแปลงทางภมูสิงัคมทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเรว็และส่งผลกระทบรนุแรง 
นับตั้งแต่สภาวะการเติบโตของอุตสาหกรรมดาวเทียมที่ชะลอตัวลง ท�าให้เกิดการแข่งขันอย่างรุนแรง  การพัฒนาเทคโนโลยีภาคพื้นดินที่รวดเร็ว
และสามารถทดแทนการใช้งานดาวเทยีมได้บางส่วน การเปลีย่นแปลงด้านกฎระเบยีบของภาครฐั ทีบ่รษิทัยงัตดิตามอย่างใกล้ชดิ โดยคณะกรรมการ
บริหาร ได้รับมอบนโยบายและแนวทางการด�าเนินงานจากคณะกรรมการบริษัท และน�ามาติดตาม ท�างานร่วมกับฝ่ายจัดการอย่างใกล้ชิด และ
ต้องปรบักลยทุธ์ในการบรหิารจดัการให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง ทัง้นี ้ นโยบายทีส่�าคญัทีค่ณะกรรมการบรหิารได้รบัมอบหมายให้ตดิตามด�าเนินการ 
มีดังต่อไปนี้

1) บริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นั่นคือเร่งรัดการขาย และใช้ประโยชน์จากดาวเทียมที่มีอยู่ให้มากที่สุด

2) เร่งด�าเนินการเพิ่มรายได้ จากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ต่อยอดจากธุรกิจดาวเทียม

3) พัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ 

4) ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และพัฒนาบุคลากรให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

5) ติดตาม และเตรียมการให้พร้อมส�าหรับกฎระเบียบใหม่ของภาครัฐที่จะออกมาควบคุมดูแลกิจการดาวเทียมในอนาคต

ส�าหรับกิจกรรมที่ส�าคัญของคณะกรรมการบริหารในปี 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งเห็นสมควรเรียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ มีดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งนายเอนก พนาอภิชน ให้ด�ารงต�าแหน่งเป็น ประธานกรรมการบริหาร แทนนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ โดยมีผล
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2561

2. คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งนายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ให้ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2561

3. นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ได้แจ้งลาออกจากต�าแหน่ง 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�าหน้าที่เป็น เลขานุการคณะกรรมการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งนายมาร์ค ชอง เข้ามาด�ารงต�าแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารของไทยคม เพื่อช่วยให้ค�าแนะน�า
ทศิทางการด�าเนนิธรุกจิ การค้าระหว่างประเทศ และเทคโนโลยใีหม่ ๆ  ให้แก่บรษัิทเพือ่ให้สอดคล้องกบันโยบายในการพจิารณาสรรหาธรุกจิใหม่ๆ 
ของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบรหิารได้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามขอบเขตหน้าท่ี และความรบัผดิชอบตามกฎบตัร และตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั
อย่างครบถ้วนด้วยความรอบคอบและเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์โดยรวมต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม 
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คณะกรรมการบริหารมหีน้าทีรั่บผดิชอบหลกัทีส่�าคญั คอื บริหารจัดการ และควบคมุดูแลกจิการของบรษิทั ให้เป็นไปตามกลยทุธ์ และวตัถปุระสงค์
การประกอบกจิการของบรษิทั รวมท้ังตดิตามการด�าเนนิงานให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคบั หรอืตามมตขิองคณะกรรมการบรษิทั อีกทัง้ มหีน้าที่
ในการพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ที่จะน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ในปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งสิ้น 13 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปสาระส�าคัญของเรื่องที่ได้พิจารณา ดังนี้

 พิจารณา จัดท�าและทบทวนแผนกลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการด�าเนินงาน และงบประมาณของ
บริษัทและบริษัทย่อย เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมถึงติดตามงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ
อย่างต่อเนื่อง

 ตดิตามการด�าเนนินโยบาย และแนวทางการบรหิารงานด้านต่าง ๆ  รวมถงึการใช้งบประมาณของบรษิทั ให้เป็นไปตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั
มอบหมาย และตามแผนงานงานที่ก�าหนดไว้ 

 พจิารณาอนมุตักิารด�าเนนิโครงการ การลงทนุ หรอืการด�าเนินรายการอ่ืน ๆ อันเป็นปกติธุรกจิของบรษิทัภายใต้วงเงนิหรอืงบประมาณประจ�าปี
ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและอ�านาจด�าเนินการตามที่ก�าหนดไว้ในตารางอ�านาจอนุมัติของบริษัท (Authority Approval 
Table)

 พิจารณาและติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทเป็นประจ�าทุกเดือน ทั้งทางด้านธุรกิจ ด้านการเงิน  การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 
และการบริหารจัดการกระแสเงินสดของบริษัท 

 พิจารณาและติดตามความคืบหน้าด้านกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง คดีความต่าง ๆ ที่คงค้างอยู่ 

 พิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของบริษัทเป็นประจ�าทุกไตรมาส 

 พิจารณา ทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และเห็นว่ากฎบัตรคณะกรรมการชุดปัจจุบันยังคงเพียงพอ
และสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมถึงสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางปฎิบัติที่เกี่ยวข้อง

 ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยเห็นว่าโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะสม และสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

ในนามคณะกรรมการบริหาร

(นายเอนก พนาอภิชน)
 ประธานคณะกรรมการบริหาร
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คานิยม

E P

C I

Excellence in Technology
เปนเลิศในเทคโนโลยี

Passion to Challenge 
เต็มที่ทุกความทาทาย

Initiative in Innovation
มุงหมายนวัตกรรม

Commitment to Contribute
นำความรู คูคุณธรรม 
สูสังคมไทย

มุงสูการเปนผูนำ
ธุรกิจดาวเทียม
และดิจิทัล
แพลตฟอรม
แหงเอเชีย

วิสัยทัศน

พันธกิจ

คานิยม: EPIC

•  เปนองคกรแหงการเรียนรู
•  สงมอบบริการ และนวัตกรรมที่ตอบสนองวิถีชีวิต
 ยุคดิจิทัล
•  สรางประโยชนแกผูถือหุนภายใตกรอบธรรมาภิบาล
•  สานปณิธานสรางคุณคาสูสังคมเพื่อการพัฒนา
   อยางยั่งยืน

มุงเปาหมายที่จะเปนหนึ่งในผูนำของโลกในการเชื่อมตอโครงขายการสื่อสาร
มีความรับผิดชอบตอผลิตภัณฑและบริการ มุงสรางสรรคนวัตกรรมการสื่อสาร 
อีกท้ังยังยึดม่ันในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหลักธรรมาภิบาล เพ่ือรองรับ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ สงเสริมสังคมและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
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 1. กลยุทธ์สำาหรับบริการหลัก 
บรกิารด้านบรอดคาสต์: บรษิทัให้ความส�าคัญกบัการพฒันาบรกิารแพร่กระจายช่องรายการโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมเพือ่ยกระดับ

อุตสาหกรรมบรอดคาสต์ในประเทศไทย โดยการน�าเสนอบริการที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการออกอากาศรายการโทรทัศน์ที่มี  

ความคมชัดสูงในระบบ High Definition และ Ultra-High Definition และบริการเสริมต่าง ๆ เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับ          

ผู้ประกอบการและน�าส่งคุณภาพการรับชมรายการที่มีความคมชัดสูงสู่ประชาชนในประเทศไทย และประเทศในภูมิภาค                 

ลุ่มแม่น�้าโขงและเอเชียใต้ ส�าหรับภูมิภาคแอฟริกา บริษัทมีแผนกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขันโดยการมุ่งเน้น

กลุ่มประเทศเป้าหมายอย่างชดัเจน โดยบริษทัจะน�าประสบการณ์และความเชีย่วชาญมาประยกุต์ใช้ รวมทัง้การสร้างความร่วมมอื

กับพันธมิตรเพื่อน�าเสนอบริการแบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

บริการด้านบรอดแบนด์: บริษัทให้ความส�าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้งานแบนวิดท์บนแพลตฟอร์มไอพีสตาร์และ

แพลตฟอร์มของพันธมิตรทางธุรกิจ เพ่ือสร้างโอกาสในการเพิ่มปริมาณการใช้งานแบนวิดท์ดาวเทียมไทยคม 4 โดยเฉพาะ             

ในประเทศไทย อนิเดยี และจนี นอกจากนี ้บรษัิทมแีผนขยายธรุกจิบรอดแบนด์ไปสูต่ลาดกลุม่ใหม่และธรุกจิปลายน�า้ในประเทศ

ที่มีศักยภาพและมีความได้เปรียบในการแข่งขัน ส�าหรับแผนระยะยาวบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ        

ร่วมกับพันธมิตรในการด�าเนินโครงการดาวเทียมบรอดแบนด์ขนาดใหญ่ (Very High Throughput Satellite) ที่มีโครงสร้าง

ต้นทุนต่อหน่วยต�่าเพื่อการให้บริการด้านบรอดแบนด์ส�าหรับอนาคต

 2. กลยุทธ์สำาหรับบริการทางนวัตกรรมใหม่  
บริษัทมุ่งพัฒนาบริการที่จะเป็นแพลตฟอร์มในการเชื่อมต่อการสื่อสาร โดยน�าจุดเด่นของระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมที่สามารถ

เข้าถงึได้ทกุที ่ทกุเวลา มาผนวกกบัการใช้งานระบบเครอืข่ายอินเทอร์เนต็ และใช้จดุแขง็ของบรษิทัทางด้านการสร้างนวตักรรม

เทคโนโลย ีมาสร้างบรกิารเสรมิ (value-added services) เพือ่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้แก่ การให้บรกิารอนิเทอร์เนต็

ความเร็วสูงแก่เรือเดินทะเล (แพลตฟอร์ม NAVA) และการเป็นผู้ให้บริการ TV  solutions แบบครบวงจร (แพลตฟอร์ม LOOX 

TV และ TV Head-end) โดยให้บริการกับลูกค้าทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาค  

 3. กลยุทธ์ในการขยายธุรกิจ 
บรษิทัให้ความส�าคญักบัการขยายธรุกจิทัง้ทางแนวตัง้และแนวราบในระดบัภมูภิาค โดยทางแนวตัง้จะเป็นการขยายบรกิารทีใ่ช้

ดาวเทียมในลักษณะดาวน์สตรีมลงไปในห่วงโซ่ธุรกิจ เป็นต้นว่าการให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตไปสู่ผู้ใช้งานปลายทาง

และบรกิารอนิเทอร์เนต็ทางเรอื ส่วนการขยายธรุกจิทางแนวราบจะมุง่เน้นการท�าธรุกจิทีม่คีวามเกีย่วเนือ่งกบัดจิทิลัเทคโนโลยี 

เช่น Data Analytics และ IOT เป็นต้น มาใช้ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทและลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจ              

ทั้ง 2 มิติอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันและสร้างการเติบโตให้กับบริษัทอย่างยั่งยืน

บรษัิทก�าหนดนโยบายการด�าเนนิธรุกจิโดยวางแผนให้ทุกหน่วยงานมส่ีวนร่วมในการวางแผนกลยทุธ์หลกั เพือ่ให้บรษิทัเป็นองค์กรทีส่ร้างผลก�าไร

และเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ กลยุทธ์ในการด�าเนินงานของบริษัทประกอบด้วย

(1) กลยุทธ์ด้านธุรกิจ
บริษัทก�าหนดแผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจ เพื่อเป็นกรอบในการน�าเสนอสินค้าและบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า                 

สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยแบ่งกลยุทธ์ด้านธุรกิจออกเป็นสามส่วน ดังนี้
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(2) กลยุทธ์ด้านบุคลากร
ในฐานะที่เป็นบริษัทไทยและด�าเนินกิจการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่มุ่งเน้นการสร้างความม่ันคงและเติบโตอย่างยั่งยืนใน          

ธุรกิจส่ือสาร บริษัทเล็งเห็นถึงคุณค่าและความส�าคัญของทรัพยากรมุนษย์ โดยมีความเชื่อมั่นว่าพนักงานที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยส�าคัญยิ่ง

ต่อการน�าพาองค์กรสูค่วามเจรญิเตบิโตและความส�าเรจ็ทีย่ัง่ยนื และยังเป็นปัจจยับ่งชีถ้งึความสามารถในการแข่งขนัของธรุกิจในยคุปัจจบุนั

อกีด้วย บรษิทัจงึมุง่มัน่ในการดแูลอตัราส่วนก�าลงัคน รวมทัง้ต้นทุนของพนกังานให้อยูใ่นระดบัทีมี่ประสทิธภิาพ โดยมุง่เน้นไปที ่การแสวงหา

คนดี รักษาคนเก่ง สร้างความผูกพันในองค์กร และสร้างความพร้อมให้พนักงานทุกระดับเป็นผู้มีความรู้ความสามารถโดยมุ่งเน้นไปท่ี          

การเพิม่ศกัยภาพของพนกังานให้สามารถแข่งขนัได้ในโลกยคุดจิทิลั มคีณุธรรม สร้างโอกาสและความท้าทายใหม่ ๆ  เพือ่กระตุน้ให้พนกังาน

ได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ของตนอย่างเต็มที่ พร้อมถ่ายทอดและปลูกฝังหลักการท�างานที่ยึดมั่นในค่านิยมขององค์กร เพื่อความเจริญก้าวหน้า

ไปพร้อมกับความเจริญเติบโตของบริษัท

(3) กลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เพื่อมุ่งสู่ Thaicom Sustainability Goals ภายใต้แนวคิด “Connectivity for Sustainability” หรือ “การสร้างโอกาส สร้างอนาคต        

สูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยนื” ไทยคมจงึด�าเนนิธรุกจิโดยค�านงึถงึในทกุมติ ิโดยก�าหนดกรอบการพฒันาอย่างยัง่ยนืจาก 4 ด้าน โดยผ่านกลยุทธ์

ด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นกรอบแนวทางทั้ง 4 ด้านนี้สอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจ

นอกจากนี ้บรษิทัยงัก�าหนดนโยบายในการด�ารงไว้ซึง่มาตรฐานการเป็นบรรษัทภบิาล เช่น การเป็นองค์กรทีย่ดึนโยบายการต่อต้านการคอร์รปัชนั 

อย่างเคร่งครัด การด�ารงสถานะองค์กรที่ได้รับการประเมินธรรมาภิบาลในระดับดีเลิศ ทั้งในระดับประเทศและอาเซียน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้

กับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเสมอภาคกัน

1.  การเชื่อมต่อโครงข่ายการสื่อสาร
สู่ทุกชีวิต (Connectivity)
ให้ความส�าคัญกับการจัดหาและบริการโครงข่ายดาวเทียม

และรกัษาความต่อเนือ่งของการสือ่สารให้ครอบคลมุเพยีงพอ

ในทุกสภาวการณ์ เพ่ือน�ามาซ่ึงความมั่นคงผาสุกของผู้มี  

ส่วนได้เสีย และการเติบโตของเศรษฐกิจ ทั้งในภาวะปกติ

และสภาวการณ์วิกฤต

1.1 โครงข่ายการสื่อสารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1.2 ความสามารถของการสื่อสารในทุกสภาวการณ์

2.  ความรับผิดชอบเพื่อเสริมสร้าง
สังคมที่ยั่งยืน (Responsibility)
รบัผดิชอบต่อผลติภัณฑ์และบรกิารแบบครบวงจร โดยน�าเสนอ

ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่าและยกระดับคุณภาพ           

การบริการ ค�านึงถึงการสร้างเสริมและลดผลกระทบต่อ        

สิง่แวดล้อมอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถงึมุง่สนบัสนนุให้เกดิ

สังคมที่ยั่งยืน

2.1 การน�าเสนอสินค้าและบริการอย่างรับผิดชอบ 

2.2 การเสริมสร้างสังคมที่ยั่งยืน

2.3 การจดัการทรัพยากรและบรรเทาผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม

3.  การสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่ออนาคต (Innovation)     
สร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งด ้านผลิตภัณฑ์และบริการที่          

ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ทั้ง     

ลูกค้ารายบุคคล ครัวเรือน องค์กร และภาครัฐ รวมทั้ง           

ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ตลอดจนนวัตกรรมด้าน         

กระบวนการด�าเนินธรุกิจ และบริหารจดัการทรัพยากรอวกาศ 

เพื่อประสิทธิผลสูงสุด 

3.1 นวัตกรรมแห่งการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ

3.2 นวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ธุรกิจ

3.3 นวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการธุรกิจ

4.  การกำากับดูแลกิจการที่ดี 
(Corporate Governance)
ให้ความส�าคัญกับกระบวนการบริหารจัดการตามหลัก           

ธรรมาภิบาลตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ เน้นการพัฒนาศักยภาพ        

บุคลากรและสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และ   

เป็นธรรมต่อผูม้ส่ีวนได้เสียทกุภาคส่วนเพือ่ขบัเคลือ่นองค์กร

สู่ความยั่งยืน

4.1 การด�าเนินธุรกิจด้วยธรรมาภิบาลตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ

4.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล



รายไดรวม

ผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน

2560            2561

หนวย: ลานบาท ยกเวนตัวเลขตอหุน

ผลการดำเนินงาน

รายไดรวม 7,228   8,174

รายไดจากการขายและบริการ 6,689   6,008

กำไรขั้นตน 1,398   1,789

กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน (3,594) (1,981)

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (2,650)  230

กำไร (ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยจาย ภาษี และคาเสื่อมราคา (699) (52)

สถานะทางการเงิน

สินทรัพยรวม 25,939   22,202

หนี้สินรวม 10,659   9,065

สวนของผูถือหุนรวม 15,280   13,137

อัตราสวนทางการเงิน

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 3.22  2.39

อัตราสวนเงินกูยืมที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.49   0.53

อัตรากำไรขั้นตน 21%  30%

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (54%) (33%)

EBITDA Margin (10%) (1%)

อัตรากำไรสุทธิ (40%) 4%

อัตราผลตอบแทนตอทรัพยสิน (9%) 1%

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (15%) 2%

กำไรสุทธิตอหุน (บาท) (2.42)  0.21

ราคาตามบัญชีตอหุน (บาท)  13.94   11.99

สินทรัพยรวม

8,174
ลานบาท

7,228
ลานบาท

2561

2560

22,202
ลานบาท

25,939
ลานบาท

2561

2560

230
ลานบาท

(2,650)
ลานบาท

2561

2560

9,065
ลานบาท

10,659
ลานบาท

2561

2560

กำไรสุทธิ หนี้สินรวม

140
ลานบาท

20
ลานบาท

2561

2560

13,137
ลานบาท

15,280
ลานบาท

2561

2560

กำไรสุทธิจากการ
ดำเนินงานปกติ สวนของผูถือหุน

* กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ = กำไร (ขาดทุน) สวนที่เปนของบริษัทใหญ 

- กำไรจากการขายหุน ซีเอสแอล + ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพย

20

ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน



รายไดรวม

ผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน

2560            2561

หนวย: ลานบาท ยกเวนตัวเลขตอหุน

ผลการดำเนินงาน

รายไดรวม 7,228   8,174

รายไดจากการขายและบริการ 6,689   6,008

กำไรขั้นตน 1,398   1,789

กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน (3,594) (1,981)

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (2,650)  230

กำไร (ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยจาย ภาษี และคาเสื่อมราคา (699) (52)

สถานะทางการเงิน

สินทรัพยรวม 25,939   22,202

หนี้สินรวม 10,659   9,065

สวนของผูถือหุนรวม 15,280   13,137

อัตราสวนทางการเงิน

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 3.22  2.39

อัตราสวนเงินกูยืมที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.49   0.53

อัตรากำไรขั้นตน 21%  30%

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (54%) (33%)

EBITDA Margin (10%) (1%)

อัตรากำไรสุทธิ (40%) 4%

อัตราผลตอบแทนตอทรัพยสิน (9%) 1%

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (15%) 2%

กำไรสุทธิตอหุน (บาท) (2.42)  0.21

ราคาตามบัญชีตอหุน (บาท)  13.94   11.99

สินทรัพยรวม

8,174
ลานบาท

7,228
ลานบาท

2561

2560

22,202
ลานบาท

25,939
ลานบาท

2561

2560

230
ลานบาท

(2,650)
ลานบาท

2561

2560

9,065
ลานบาท

10,659
ลานบาท

2561

2560

กำไรสุทธิ หนี้สินรวม

140
ลานบาท

20
ลานบาท

2561

2560

13,137
ลานบาท

15,280
ลานบาท

2561

2560

กำไรสุทธิจากการ
ดำเนินงานปกติ สวนของผูถือหุน

* กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ = กำไร (ขาดทุน) สวนที่เปนของบริษัทใหญ 

- กำไรจากการขายหุน ซีเอสแอล + ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพย

21
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) ณ วันปิดสมุดทะเบียน (Closing Date) ล่าสุดเมื่อวันที่        

5 เมษายน 2561 มีดังนี้

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้นที่ถือ
สัดส่วนการถือหุ้น

(ร้อยละ)

1. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) 450,870,934 41.13

2. STATE STREET EUROPE LIMITED 81,100,166 7.40

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 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

รวม 653,249,176 59.61
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2) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายการจัดการหรือการด�าเนินงานของบริษัท

  บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) (อินทัช) ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี โดยการถือหุ้น

และเข้าไปบริหารงาน (Holding Company) ปัจจุบันการลงทุนของอินทัชสามารถจ�าแนกออกเป็น 3 สายธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจสื่อสาร

โทรคมนาคมไร้สาย ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ และธุรกิจอื่น ๆ โดยอินทัชถือหุ้นสามัญในบริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) 

จ�านวน 450,870,934 หรือคิดเป็นร้อยละ 41.13 ของทุนช�าระแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2561) ทั้งนี้ รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของ       

อินทัช ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ได้แก่

หมายเหตุ
(1) รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 จัดท�าโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (นายทะเบียนหลักทรัพย์)
(2) SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD. เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD. 
(3) ข้อมลูจากกรมพฒันาธรุกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์ ส�าเนาบญัชีรายชือ่ผู้ถอืหุน้ เมือ่วนัท่ี 3 มกราคม 2562 ของบรษิทั แอสเพน โฮลดิง้ส์ จ�ากัด เป็นบรษิทัจดทะเบยีน

ในประเทศไทย ถือหุ้นโดยบริษัท แอนเดอร์ตั้น อินเวสเม้นท์ พีทีอี แอลทีดี สัญชาติสิงคโปร์ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

 - ไม่มี -

รายชื่อผู้ถือหุ้น (1) จ�านวนหุ้นที่ถือ
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 จ�ากัด 381,063,676 11.88

4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 137,520,271 4.29

5. บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (3) 102,130,520 3.19
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โครงสร้างการถือหุ้น
กลุ่มอินทัช

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน) 1)

ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไรสาย

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน) 1) บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 1)

ดาวเทียม โทรศัพทในตางประเทศ

ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจตางประเทศ   
ธุรกิจอื่นๆ

ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2561

Venture Capital 2) อื่นๆ

บริษัท ไมโมเทค จำกัด บริษัท ไอพีสตาร จำกัด บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเมนทส พีทีอี ลิมิเต็ด บริษัท อุคบี จำกัด

บริษัท อินทัช มีเดีย จำกัด

บริษัท ไอ.ที. แอพพลิเคชั่นส 
แอนด เซอรวิส จำกัด

บริษัท กอลฟดิกก จำกัด

บริษัท ช็อคโก คารด เอ็นเตอรไพรส จำกัด

บริษัท อีเวนท ปอป โฮลดิ้งส พีทีอี ลิมิเต็ด

บริษัท เมดิเทค โซลูชั่น จำกัด

บริษัท เพลยเบสิส พีทีอี ลิมิเต็ด

บริษัท อีคารทสตูดิโอ จำกัด

บริษัท วีวีอารเอเซีย จำกัด

บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด

บริษัท วายดีเอ็ม (ไทยแลนด) จำกัด

บริษัท ดิจิโอ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส มหาชน

บริษัท ไทย แอดวานซ อินโนเวชั่น จำกัด

บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิรค จำกัด

บริษัท ไอพีสตาร นิวซีแลนด จำกัด

บริษัท ไอพีสตาร ออสเตรเลีย พีทีวาย จำกัด

บริษัท ไอพีสตาร โกลเบิล เซอรวิส จำกัด

บริษัท ไอพีสตาร เจแปน จำกัด

บริษัท สตาร นิวเคลียส จำกัด

บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำกัด

บริษัท ไอพีสตาร (อินเดีย) ไพรเวท จำกัด

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แซทเทลไลท จำกัด

บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอรวิส จำกัด

บริษัท ไอพีสตาร อินเตอรเนชั่นแนล
พีทีอี จำกัด

บริษัท โอไรออน แซทเทลไลท 
ซิสเทม พีทีวาย จำกัด

บริษัท แฟกซ ไลท จำกัด

บริษัท แอดวานซ บรอดแบนด เน็ทเวอรค จำกัด

บริษัท อมตะ เน็ทเวอรค จำกัด

บริษัท อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จำกัด

บริษัท แอดวานซ ดาตาเน็ทเวอรค 
คอมมิวนิเคชั่นส จำกัด

บริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด

บริษัท แอดวานซ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด

บริดจ โมบาย พีทีอี แอลทีดี

บริษัท ศูนยใหบริการคงสิทธิเลขหมาย
โทรศัพท จำกัด

บริษัท ไวรเลส ดีไวซ ซัพพลาย จำกัด

บริษัท แอดวานซ คอนแท็คเซ็นเตอร จำกัด

บริษัท แรบบิท-ไลน เพย จำกัด

บริษัท แอดวานซ เมจิคการด จำกัด

บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำกัด

บริษัท ซุปเปอร บรอดแบนด เน็ทเวอรค จำกัด

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)

บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จำกัด

บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน)

บริษัท เยลโล เพจเจส คอมเมอรส จำกัด

บริษัท เอดี เวนเจอร จำกัด (มหาชน)

99.99%

40.45% 41.13%

99.99% 100% 51.00% 20.94%

99.99%

99.99%

99.99%

51.00%

99.99%

25.00%

20.00%

17.96%

16.66%

15.36%

11.43%

10.00%

9.54%

8.11%

8.05%

49.00%

99.99%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

99.99%

100%

100%

100%

99.98%

99.99%

29.00%

98.55%

51.00%

99.99%

20.00%

10.00%

60.00%

99.11%

99.99% บริษัท วิมเปลคอม จำกัด(4)

100%

99.94%

99.99%

99.99%

99.99%

33.33%

99.99%

99.99%

99.99%

อินเทอรเน็ตและสื่อ

บริษัท ทัช ทีวี จำกัด

บริษัท ไฮ ช็อปปง จำกัด

บริษัท ไฮ ช็อปปง ทีวี จำกัด

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

บริษัท แอดวานซ เอ็มเปย จำกัด

99.99%
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บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน) 1)

ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไรสาย

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน) 1) บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 1)

ดาวเทียม โทรศัพทในตางประเทศ

ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจตางประเทศ   
ธุรกิจอื่นๆ

ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2561

Venture Capital 2) อื่นๆ

บริษัท ไมโมเทค จำกัด บริษัท ไอพีสตาร จำกัด บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเมนทส พีทีอี ลิมิเต็ด บริษัท อุคบี จำกัด

บริษัท อินทัช มีเดีย จำกัด

บริษัท ไอ.ที. แอพพลิเคชั่นส 
แอนด เซอรวิส จำกัด

บริษัท กอลฟดิกก จำกัด

บริษัท ช็อคโก คารด เอ็นเตอรไพรส จำกัด

บริษัท อีเวนท ปอป โฮลดิ้งส พีทีอี ลิมิเต็ด

บริษัท เมดิเทค โซลูชั่น จำกัด

บริษัท เพลยเบสิส พีทีอี ลิมิเต็ด

บริษัท อีคารทสตูดิโอ จำกัด

บริษัท วีวีอารเอเซีย จำกัด

บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด

บริษัท วายดีเอ็ม (ไทยแลนด) จำกัด

บริษัท ดิจิโอ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส มหาชน

บริษัท ไทย แอดวานซ อินโนเวชั่น จำกัด

บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิรค จำกัด

บริษัท ไอพีสตาร นิวซีแลนด จำกัด

บริษัท ไอพีสตาร ออสเตรเลีย พีทีวาย จำกัด

บริษัท ไอพีสตาร โกลเบิล เซอรวิส จำกัด

บริษัท ไอพีสตาร เจแปน จำกัด

บริษัท สตาร นิวเคลียส จำกัด

บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำกัด

บริษัท ไอพีสตาร (อินเดีย) ไพรเวท จำกัด

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แซทเทลไลท จำกัด

บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอรวิส จำกัด

บริษัท ไอพีสตาร อินเตอรเนชั่นแนล
พีทีอี จำกัด

บริษัท โอไรออน แซทเทลไลท 
ซิสเทม พีทีวาย จำกัด

บริษัท แฟกซ ไลท จำกัด

บริษัท แอดวานซ บรอดแบนด เน็ทเวอรค จำกัด

บริษัท อมตะ เน็ทเวอรค จำกัด

บริษัท อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จำกัด

บริษัท แอดวานซ ดาตาเน็ทเวอรค 
คอมมิวนิเคชั่นส จำกัด

บริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด

บริษัท แอดวานซ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด

บริดจ โมบาย พีทีอี แอลทีดี

บริษัท ศูนยใหบริการคงสิทธิเลขหมาย
โทรศัพท จำกัด

บริษัท ไวรเลส ดีไวซ ซัพพลาย จำกัด

บริษัท แอดวานซ คอนแท็คเซ็นเตอร จำกัด

บริษัท แรบบิท-ไลน เพย จำกัด

บริษัท แอดวานซ เมจิคการด จำกัด

บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำกัด

บริษัท ซุปเปอร บรอดแบนด เน็ทเวอรค จำกัด

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)

บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จำกัด

บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน)

บริษัท เยลโล เพจเจส คอมเมอรส จำกัด

บริษัท เอดี เวนเจอร จำกัด (มหาชน)

99.99%

40.45% 41.13%

99.99% 100% 51.00% 20.94%

99.99%

99.99%

99.99%

51.00%

99.99%

25.00%

20.00%

17.96%

16.66%

15.36%

11.43%

10.00%

9.54%

8.11%

8.05%

49.00%

99.99%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

99.99%

100%

100%

100%

99.98%

99.99%

29.00%

98.55%

51.00%

99.99%

20.00%

10.00%

60.00%

99.11%

99.99% บริษัท วิมเปลคอม จำกัด(4)

100%

99.94%

99.99%

99.99%

99.99%

33.33%

99.99%

99.99%

99.99%

อินเทอรเน็ตและสื่อ

บริษัท ทัช ทีวี จำกัด

บริษัท ไฮ ช็อปปง จำกัด

บริษัท ไฮ ช็อปปง ทีวี จำกัด

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

บริษัท แอดวานซ เอ็มเปย จำกัด

99.99%
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ข้อมูลทั่วไป
และข้อมูลสำาคัญอื่น

1) ข้อมูลทั่วไป

 1.1) ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
  ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

  ชื่อย่อหลักทรัพย์ : THCOM

  หมวดอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี

  หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  ลักษณะการประกอบธุรกิจ : แบ่งเป็น 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 

    1.  ธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง 

    2.  ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ 

    3.  ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ

  เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000897 (เดิมเลขที่ บมจ. 163)

  ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

  ที่ตั้งส�านักงานสาขา : (1) เลขที่ 63/21 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมืองนนทบุรี 

     จังหวัดนนทบุรี 11000

    (2)  เลขที่ 50 หมู่ที่ 1 ต�าบลบ่อเงิน อ�าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140

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

     (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

  ทุนช�าระแล้ว : 5,480,509,770.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 1,096,101,954 หุ้น 

    (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 5 บาท

  โทรศัพท์ : (66) 2596 5060

  โทรสาร : (66) 2591 0705

  เว็บไซต์บริษัท : www.thaicom.net
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 1.2) ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (1)

ข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
จ�านวนหุ้น

ที่ออกจ�าหน่าย
มูลค่าที่ตรา
ไว้ต่อหุ้น

ทุนช�าระแล้ว
สัดส่วน

การถือหุ้น
(ร้อยละ)

ธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง

บริษัท ไอพีสตาร์ จ�ากัด (ไอพีสตาร์)

Trident Chambers, P.O. Box 146, 

Road Town, Tortola, 

British Virgin Islands

จัดจ�าหน่ายช่องสัญญาณ

ดาวเทียมไทยคม 4

2,000,000 

ดอลลาร์

สหรัฐ

200,000,000

หุ้น

0.01

ดอลลาร์

สหรัฐ

2,000,000 

ดอลลาร์

สหรัฐ

100

บริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จ�ากัด 

(ไอพีเอ็นแซด)

24 Unity Drive North, Abany, 

Auckland 0757, New Zealand

โทรศัพท์ (649) 414 5920

โทรสาร  (649) 414 5922

จัดจ�าหน่ายช่องสัญญาณ

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

บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย 

จ�ากัด (ไอพีเอ)

5 George Place, Artarmon, 

NSW 2064, Australia

โทรศัพท์ (612) 8458 0500

โทรสาร  (612) 8006 5592

จัดจ�าหน่ายช่องสัญญาณ

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

บริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ ซิสเทม 

พีทีวาย จ�ากัด (โอเอสเอส) 

(ถือหุ้นโดยไอพีเอร้อยละ 100)

Level 2, 231 Adelaide Terrace,

Perth, WA 6000, Australia

โทรศัพท์ (61) 8 9225 7800

โทรสาร  (61) 8 9225 7811

ให้บริการด้านการสื่อสาร

ข้อมูลผ่านดาวเทียมและ

โซลูชั่นเพื่อธุรกิจ

13,374,571 

ดอลลาร์

ออสเตรเลีย

1

หุ้น

5,960,354

หุ้น

7,414,217

ดอลลาร์

ออสเตรเลีย

1

ดอลลาร์

ออสเตรเลีย

13,374,571 

ดอลลาร์

ออสเตรเลีย

100

บริษัท ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 

พีทีอี จ�ากัด (ไอพีไอเอ็น)

8 Marina Boulevard #05-02, 

Marina Bay Financial Centre, 

Singapore 018981

โทรศัพท์ (65) 6338 1888

โทรสาร  (65) 6337 5100

จัดจ�าหน่ายช่องสัญญาณ

ดาวเทียมไทยคม 4 และ

อุปกรณ์รับสัญญาณ

ดาวเทียมไทยคม 4

20,000

ดอลลาร์

สิงคโปร์

20,000

หุ้น

1 

ดอลลาร์

สิงคโปร์

20,000 

ดอลลาร์

สิงคโปร์

100
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ข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน
จ�านวนหุ้น

ที่ออกจ�าหน่าย
มูลค่าที่ตรา
ไว้ต่อหุ้น

ทุนช�าระแล้ว
สัดส่วน

การถือหุ้น
(ร้อยละ)

บริษัท ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส 

จ�ากัด (ไอพีจีเอส)

Intercontinental Trust Limited, 

Suite 802, St. James Court, 

St. Denis Street, Port Louis, 

Mauritius

โทรศัพท์ (230) 213 9800

โทรสาร  (230) 210 9168

จัดจ�าหน่ายช่องสัญญาณ

ดาวเทียมไทยคม 4 

20,000

ดอลลาร์สหรัฐ

20,000

หุ้น

1 

ดอลลาร์

สหรัฐ

20,000 

ดอลลาร์

สหรัฐ

100

บริษัท ไอพีสตาร์ เจแปน จ�ากัด 

(ไอพีเจ)

1231-1 Hio, Oganomachi, 

Chichibu-gun, Saitama, Japan

จัดจ�าหน่ายช่องสัญญาณ

ดาวเทียมไทยคม 4 และ

อุปกรณ์รับสัญญาณ

ดาวเทียมไทยคม 4 

ในประเทศญี่ปุ่น

100,000,000

เยน

10,000

หุ้น

10,000 

เยน

100,000,000 

เยน

100

บริษัท ไอพีสตาร์ (อินเดีย) ไพรเวท 

จ�ากัด (ไอพีไอ)

208, II FLOOR, ABW TOWER, 

M.G. ROAD, IFFCO CHOWK, 

GURGAON - 122002, 

Haryana, INDIA

จัดจ�าหน่ายอุปกรณ์

รับสัญญาณดาวเทียม 

และบริการให้ค�าปรึกษา

ด้านเทคนิคที่เกี่ยวกับ

ดาวเทียม

30,000,000

รูปี

30,000,000

หุ้น

1

รูปี

30,000,000

รูปี

100

บริษัท สตาร์ นิวเคลียส จ�ากัด (สตาร์)

Trident Chambers, P.O. Box 146, 

Road Town, Tortolar, British 

Virgin Islands

ให้บริการด้านวิศวกรรม

พัฒนาเทคโนโลยีการ

สื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์

50,000

ดอลลาร์สหรัฐ

10

หุ้น

1 

ดอลลาร์

สหรัฐ

10

ดอลลาร์

สหรัฐ

100

บริษัท ทีซี บรอดคาสต้ิง จ�ากัด (ทีซีบี) 

เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ (66) 2596 5060

ให้บริการด้านธุรกิจ

กระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ 

1,000,000

บาท

100,000

หุ้น

10 

บาท

250,000 

บาท

99.99

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แซท

เทลไลท์ จ�ากัด (ไอเอสซี)

Intercontinental Trust Limited, 

Level 3, Alexander House, 35 

Cybercity, Ebene, Mauritius

จัดจ�าหน่ายช่องสัญญาณ

ดาวเทียมไทยคม 7 และ

ไทยคม 8

50,000

ดอลลาร์สหรัฐ

50,000

หุ้น

1 

ดอลลาร์

สหรัฐ

50,000 

ดอลลาร์

สหรัฐ

100

บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จ�ากัด 

(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 ทุนจดทะเบียน
จ�านวนหุ้น

ที่ออกจ�าหน่าย
มูลค่าที่ตรา
ไว้ต่อหุ้น

ทุนช�าระแล้ว
สัดส่วน

การถือหุ้น
(ร้อยละ)

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ

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

จัดจ�าหน่ายอุปกรณ์รับ
สัญญาณโทรทัศน์ บริการ
ให้ค�าปรึกษาและติดตั้ง
ระบบส�าหรับเครือข่าย
บรอดแบนด์แบบครบ
วงจร (System 
Integration)

398,791,470 
บาท

39,879,147
หุ้น

10 
บาท

398,791,470 
บาท

99.99

บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค 
จ�ากัด (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

จัดจ�าหน่ายอุปกรณ์รับ
สัญญาณโทรทัศน์ 
ในประเทศกัมพูชา

2,400,000,000 
เรียล 

(600,000 
ดอลลาร์สหรัฐ)

1,000
หุ้น

2,400,000 
เรียล 

2,400,000,000 
เรียล

(600,000 
ดอลลาร์สหรัฐ)

100

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

14,658,000
ดอลลาร์
สิงคโปร์

14,658,000
หุ้น

1 
ดอลลาร์
สิงคโปร์

14,658,000 
ดอลลาร์
สิงคโปร์

51

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 จ�ากัด(2)

(บีไลน์) (ถือหุ้นโดยแอลทีซี
ร้อยละ 100)
23 Singha Road, Phonexay Village, 
Saysettha District, Vientiane 
Capital, Lao People’s Democratic 
Republic
โทรศัพท์ (020) 7780 0700
โทรสาร  (020) 7780 0701

ให้บริการโทรศัพท์
พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่
ใน สปป.ลาว

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�ากัด จากรัฐบาล สปป.ลาว ในเดือนมกราคม 2562

2) ข้อมูลสำาคัญอื่น
 - ไม่มี -
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ประวัติความเป็นมา
และพัฒนาการที่สำาคัญ

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริษัทเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2534 โดย บริษัท อินทัช        

โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) (อินทัช) (เดิมชื่อ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น 

จ�ากัด (มหาชน)) บรษิทัเป็นผูใ้ห้บรกิารด้านโทรคมนาคมผ่านดาวเทยีม

ภายใต้สัญญาด�าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศระหว่าง

บริษัทกับกระทรวงคมนาคม (ปัจจุบันอ�านาจการดูแลสัญญานี้ได้ถูก

โอนไปอยู่ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) เป็นระยะ

เวลา 30 ปี สิ้นสุดสัญญาในปี 2564 โดยท�าหน้าที่จัดสร้างจัดส่ง

ดาวเทียมขึ้นสู ่วงโคจรเพื่อให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียม โดย         

จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่กระทรวงดจิิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 

(กระทรวงดจิทิลัฯ) ในอตัราร้อยละของรายได้ค่าบรกิารช่องสญัญาณ

ดาวเทียมที่ได้รับหรืออย่างน้อยเท่ากับจ�านวนเงินข้ันต�่าที่ระบุไว้ใน

สัญญา และต้องส่งมอบดาวเทียม สถานีควบคุมดาวเทียม รวมทั้ง

อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจดังกล่าว ให้เป็น

กรรมสิทธิ์ของกระทรวงดิจิทัลฯ เมื่อได้ด�าเนินการก่อสร้างและติดตั้ง

เรียบร้อยแล้ว 

เมือ่วนัที ่17 ธนัวาคม 2534 พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูพิล

อดุลยเดช โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติ

ดวงแรกของโครงการอย่างเป็นทางการว่า “ไทยคม” (THAICOM)  

มาจากค�าว่า Thai Communications หรือ ไทยคมนาคม เพื่อเป็น

สญัลกัษณ์เชือ่มโยงประเทศไทยกบัเทคโนโลยสีือ่สารสมยัใหม่ บรษิทั

ประสบผลส�าเร็จในการจัดส่งและให้บริการดาวเทียมไทยคมเป็น

จ�านวนทั้งสิ้น 8 ดวง ได้แก่ ดาวเทียมไทยคม 1 ไทยคม 2 ไทยคม 3 

(ดาวเทียมไทยคม 1 - 3 ได้ปลดระวางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) ไทยคม 4 

ไทยคม 5 ไทยคม 6 ไทยคม 7 และไทยคม 8 

นอกจากนี้บริษัทยังมีการขยายการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจการให้

บริการโทรศพัท์ และธรุกจิให้บรกิารจ�าหน่ายอปุกรณ์จานรบัสญัญาณ

ดาวเทียม ในปี 2543 และ 2550 ตามล�าดับ

บริษัทได ้ เข ้าเป ็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์แห ่ง

ประเทศไทย เมือ่วนัที ่18 มกราคม 2537 โดยมบีรษิทั อนิทชั โฮลดิง้ส์ 

จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ร้อยละ 41.13

การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ำาคญัของ
กลุ่มบริษัทในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา

        ปี 2561

ในปี 2561 บริษัทมีการปรับโครงสร้างบริษัทย่อย คือ บริษัท ดีทีวี 

เซอร์วิส จ�ากัด โดยเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น 

จ�ากัด เพ่ือเตรียมการส�าหรับการด�าเนินธุรกิจใหม่ที่เก่ียวข้องกับ

เทคโนโลยี เพื่อเสริมกับธุรกิจหลักของบริษัทในปัจจุบัน

และนอกจากนี้ บริษัทมีพัฒนาการที่ส�าคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ

ก�ากบัดแูลกจิการ โดยบริษทัได้รบัการรับรองในฐานะสมาชกิแนวร่วม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จากสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ต่อเนื่องเป็นวาระที่ 2 หลังจากได้

รับใบรับรองครั้งแรกเมื่อปี 2558

บริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability          

Investment (THSI) หรอื หุน้ยัง่ยืน ประจ�าปี 2561 ต่อเน่ืองเป็นปีที ่4 

สะท้อนถึงการเป็นบริษัทที่มีการด�าเนินธุรกิจอย่างสมดุลระหว่าง         

ผลประกอบการทางการเงิน และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

ตลอดจนสามารถน�าประเดน็ด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และบรรษทัภบิาล 

หรอื Environment Social and Governance : ESG ไปใช้เป็นกลไก

ในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทได้รับการจัดอันดับจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย            

ในการคงมาตรฐานบริษัทจดทะเบียนที่มีการก�ากับดูแลกิจการอยู่ใน

เกณฑ์ CG “ดีเลิศ” ระดับห้าดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 (2556-2561)

จากการทีบ่รษิทัฯ ได้ปฏบิตัติามหลกัธรรมาภบิาลในการด�าเนนิธรุกจิ

อย่างถกูต้อง ยดึมัน่นโยบายต่อต้านการทจุรติทกุรปูแบบ อย่างครบถ้วน

และรอบด้านของการด�าเนินธุรกิจ

บรษิทัได้รบัรางวลั ASEAN Corporate Governance Awards ระดบั 

TOP 50 ASEAN PLCs ต่อเนื่องเป็นคร้ังที่ 2 ในฐานะบริษัท                  

จดทะเบียนไทย ที่ได้รับการประเมินผลการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตาม

หลักเกณฑ์มาตรฐานสากล ASEAN CG Scorecard ซ่ึงถือเป็น           

หลักเกณฑ์กลางในการประเมินและจัดอันดับการก�ากับดูแลกิจการ

ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อมุ่งยกระดับมาตรฐานด้านการก�ากับดูแล

กิจการของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มประเทศอาเซียน
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        ปี 2560

ในปี 2560 บริษัทได้รับอนุมัติจากผูถ้ือหุน้ ในการประชุมวิสามญัผู้ถอื

หุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ในการขายหุ้น

สามัญทั้งหมดที่ บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ�ากัด (บริษัทย่อยของบริษัท) 

ถอือยูใ่นบรษิทั ซเีอส ลอ็กซอนิโฟ จ�ากัด (มหาชน) (ซเีอสแอล) จ�านวน 

250,099,990 หุน้ หรอืคดิเป็นร้อยละ 42.07 ของหุน้ทีอ่อกและช�าระ

แล้วท้ังหมดของซเีอสแอล ให้แก่บรษิทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เนท็เวอร์ค 

จ�ากัด (เอดับเบ้ิลยูเอ็น) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แอดวานซ์           

อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) ในราคาเสนอซื้อ 7.80 บาทต่อหุ้น 

คิดเป็นมูลค่ารายการเท่ากับ 1,950.78 ล้านบาท โดยผ่านการท�า         

ค�าเสนอซื้อหลักทรัพย์แบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary 

Tender Offer) ที่ด�าเนินการโดยเอดับเบิ้ลยูเอ็น

        ปี 2559

เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2559 (ตามเวลาประเทศไทย) บริษัท       

ประสบความส�าเร็จในการจัดส่งดาวเทียมไทยคม 8 ขึ้นสู่วงโคจร       

ด้วยจรวดขนส่งฟอลคอน 9 ของบริษัท สเปซ เอ็กซพลอเรช่ัน 

เทคโนโลยีส์ คอร์ปอเรชั่น ณ แหลมคานาเวอรัล รัฐฟลอริดา ประเทศ

สหรฐัอเมริกา โดยดาวเทยีมไทยคม 8 ถอืเป็นหนึง่ในกลยทุธ์การสร้าง

ความพร้อมในด้านปรมิาณช่องสญัญาณดาวเทียมและการขยายธรุกจิ 

เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งในตลาดไทยและต่างประเทศ 

โดยเพิ่มจ�านวนช่องสัญญาณส�าหรับการเปล่ียนผ่านไปสู่เทคโนโลยี

โทรทัศน์ความคมชัดสูง (HD) และความคมชัดสูงพิเศษ (Ultra HD)

โดยในปีเดียวกันนี้ ได้มีการปรับโครงสร้างของบริษัทและบริษัทย่อย 

ดังต่อไปนี้

 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน 1,074,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 5 บาท รวม 5,371,500 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ

ใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับ

กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

 ด�าเนินการจดทะเบียนจัดต้ัง 2 บริษัทย่อย เพ่ือขยายธุรกิจ             

ให้บริการดาวเทียม 

 - บริษัท ไอพีสตาร์ (อินเดีย) ไพรเวท จ�ากัด มีทุนจดทะเบียน 

30 ล้านรปีูอนิเดยี แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ�านวน 30 ล้านหุน้ 

หุ้นละ 1 รูปีอินเดีย บริษัทมีสัดส่วนในการถือหุ้น 30 ล้านหุ้น 

หรือคิดเป็นร้อยละ 100 

 - บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จ�ากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 

50,000 ดอลลาร์สหรัฐ แบ่งออกเป็นหุ ้นสามัญจ�านวน 

50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1  ดอลลาร์สหรัฐ บริษัท มีสัดส่วน

ในการถือหุ้น 50,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100

 ด�าเนินการปรับโครงสร้างของบริษัทย่อย เพื่อความเหมาะสม         

ในการด�าเนินธุรกิจต่อเนื่อง 

 - ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จ�ากัด   

จากเดิม 8.51 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ เป็น 3.20 ล้าน

ดอลลาร์นิวซีแลนด์ โดยได้จ่ายคืนเงินลดทุน จ�านวน 5.32 

ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ ให้แก่ผู้ถือหุ้น 

 - ปิดกิจการของบริษัท สเปซโคด แอล แอล ซี ซึ่งเป็นบริษัท

ย ่อยของบริษัทที่ด�าเนินงานที่ เกี่ยวข ้องกับดาวเทียม

บรอดแบนด์ไทยคม 4  โดยบริษัทได้ปรับโครงสร้างกลุ่มโดย

การโอนย้ายการด�าเนินงานดังกล่าวไปไว้ภายใต้บริษัทย่อย

อื่นเพื่อลดการด�าเนินงานที่ซ�้าซ้อน
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
และโครงสร้างรายได้

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บรษิทัประกอบธรุกจิในกลุม่ธรุกจิหลกั 3 กลุม่ คอื (1) ธรุกจิดาวเทยีม
และบริการที่เกี่ยวเนื่อง (2) ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ และ (3) ธุรกิจ
โทรศัพท์ในต่างประเทศ ซ่ึงบริษัทจะเน้นการลงทุนระยะยาว โดย
พิจารณาจากปัจจยัพืน้ฐานของธรุกจิทีจ่ะเข้าไปลงทนุรวมถงึแนวโน้ม
ของธรุกจินัน้ ๆ เป็นส�าคัญ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการลงทุนใน
สัดส่วนที่มากพอเพื่อให้สามารถมีอ�านาจในการบริหารจัดการและ
ก�าหนดแนวทางการด�าเนินธุรกิจในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น ๆ

1. ธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง

บริษัทเป็นผู้ให้บริการและด�าเนินโครงการดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติ
ภายใต้สัญญาด�าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศระหว่าง
บริษัทกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปัจจุบัน
เปลีย่นชือ่เป็นกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม) (“กระทรวงฯ”) 
เป็นระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดปี พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบันบริษัทได้        
จัดส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรแล้วจ�านวนทั้งสิ้น 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�าเนนิกจิการดาวเทยีมสือ่สารภายในประเทศดงักล่าว 
บริษัทยังได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ดังนี้

  ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง (1)          

เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 15 
สิงหาคม 2564

  ใบอนญุาตประกอบกจิการโทรคมนาคมแบบท่ีสาม (2) เพือ่
ให้บริการโครงข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม (Satellite         
Network Operator) ในลกัษณะให้บรกิารเช่าช่องสญัญาณ
ดาวเทียม (Transponder) เป็นเวลา 20 ปี นับจากวันที่ 
26 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2575

  ใบอนญุาตให้บรกิารอนิเทอร์เนต็แบบทีห่นึง่ เพือ่ให้บรกิาร
อนิเทอร์เนต็เคลือ่นทีผ่่านดาวเทยีม และบรกิาร Co-location 
ภายใต้ขอบเขตของใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต
แบบทีห่นึง่ ประเภทไม่มโีครงข่ายเป็นของตนเอง เป็นเวลา 
5 ปี นบัจากวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2558 ถงึวนัที ่6 พฤษภาคม 
2563

หมายเหตุ
(1) ใบอนุญาตแบบที่หนึ่ง ได้แก่ ใบอนุญาตส�าหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง และเป็นกิจการที่มีลักษณะสมควรให้มีการ

บริการได้โดยเสรี
(2) ใบอนุญาตแบบที่สาม ได้แก่ ใบอนุญาตส�าหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นการประกอบกิจการที่มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการ

แก่บุคคลทั่วไปจ�านวนมาก หรืออาจมีผลกระทบโดยนัยส�าคัญต่อการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม หรืออาจกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ หรือมีเหตุจ�าเป็นต้อง

คุ้มครองผู้บริโภคเป็นพิเศษ
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บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าขึ้น เพื่อให้บริการสื่อสารดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่องต่าง ๆ ดังนี้

บริษัท ประเภทธุรกิจ

บริษัท ไอพีสตาร์ จ�ากัด จัดจ�าหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4

บริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จ�ากัด จัดจ�าหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญาณ

ดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศนิวซีแลนด์

บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จ�ากัด จัดจ�าหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญาณ

ดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศออสเตรเลีย

บริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ ซิสเทม พีทีวาย จ�ากัด ให้บริการด้านการสื่อสารข้อมูลผ่านดาวเทียมและโซลูชันเพื่อธุรกิจ

บริษัท ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี จ�ากัด จัดจ�าหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญาณ

ดาวเทียมไทยคม 4 

บริษัท ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส จ�ากัด จัดจ�าหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4

บริษัท ไอพีสตาร์ เจแปน จ�ากัด จัดจ�าหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญาณ

ดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศญี่ปุ่น

บริษัท ไอพีสตาร์ (อินเดีย) ไพรเวท จ�ากัด จัดจ�าหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม และบริการให้ค�าปรึกษา

ด้านเทคนิคที่เกี่ยวกับดาวเทียม

บริษัท สตาร์ นิวเคลียส จ�ากัด ให้บริการด้านวิศวกรรมพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ�ากัด 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 จ�ากัด จัดจ�าหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8

บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จ�ากัด ให้บริการด้านเทคโนโลยี
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2. ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ

บริษัท ประเภทธุรกิจ

บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จ�ากัด(1) จัดจ�าหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม บริการให้ค�าปรึกษาและติดตั้ง
ระบบส�าหรับเครือข่ายบรอดแบนด์แบบครบวงจร (System Integration) 
โดยได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. ดังนี้

1. ใบอนญุาตการให้บรกิารอนิเทอร์เนต็แบบทีห่นึง่ เพือ่ให้บรกิารอนิเทอร์เนต็ 
ประเภทไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเองให้แก่ลูกค้าโดยตรง   
เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่ 18 ตุลาคม 2557 ถึง 17 ตุลาคม 2562 

2. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการ        
โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ระดับชาติ            
เป็นเวลา 15 ปี นบัจากวนัที ่21 มกราคม 2556 ถงึวันที ่20 มกราคม 2571 

3.  ใบอนญุาตให้บรกิารกระจายเสยีงหรอืโทรทศัน์ เพือ่ให้บริการกระจายเสยีง 
หรือโทรทัศน์ ช่องรายการ

บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จ�ากัด จัดจ�าหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ ในประเทศกัมพูชา

บริษัท ประเภทธุรกิจ

บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ มหาชน ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศัพท์สาธารณะ โทรศัพท์

ระหว่างประเทศ และอินเทอร์เน็ต

บริษัท วิมเปิลคอม จ�ากัด (1) ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศลาว ภายใต้เครื่องหมายการค้า 

“BEELINE”

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

หมายเหตุ
(1) ในเดือนมกราคม 2562 บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่น มหาชน ได้เข้าท�าสัญญาซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท วิมเปิลคอม จ�ากัด   

3. ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ

บริษัทเป็นผู้ให้บริการธุรกิจโทรศัพท์ผ่านบริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จ�ากัด (เชน) ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัท ประกอบธุรกิจหลัก
โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคมในต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีการลงทุน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท 
ลาว เทเลคอมมิวนเิคช่ันส์ มหาชน ซึง่เป็นกิจการร่วมค้ากบัรัฐบาลของประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว โดยได้รบัสทิธใินการด�าเนนิ
ธรุกิจโทรคมนาคมในประเทศลาวเป็นเวลา 25 ปี สิน้สดุปี 2564 นอกจากนี ้รฐับาลลาวและเชนยงัได้ลงนามสญัญาร่วมทุนฉบบัใหม่เพือ่ต่อสมัปทาน
อีก 25 ปี โดยเริ่มจากปี 2565 ถึงปี 2589
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โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2560 ถึง ปี 2561 มีดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

รายได้จากการขายและบริการจ�าแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ ส�าหรับปี 2560 ถึง ปี 2561 มีดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์ / บริการ ด�าเนินการโดย
2561 2560

รายได้ 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

ตัดรายการระหว่างส่วนงาน -71 -0.87 -85 -1.18

ก�าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นสทุธิ 6 0.07 152 2.11

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 1,950 23.86 - -

รายได้อื่น 210 2.57 387 5.36

รวมรายได้ 8,174 100.00 7,228 100.00

รายชื่อประเทศ 2561 2560

ไทย 3,225 3,377

จีน 1 217

อินเดีย 650 686

ญีปุ่น่ 663 834

พม่า 180 365

ประเทศอื่น ๆ 1,289 1,209

รวม 6,008 6,689
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้

1. ธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง

1.1 บริการสื่อสารดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
ดำาเนินการโดย บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน) และ
บริษัทกลุ่มไอพีสตาร์

ดาวเทียมไทยคม

ดาวเทียมไทยคม แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 ประเภท คือ ดาวเทียมแบบ      
ทั่วไป (Conventional Satellite) และดาวเทียมบรอดแบนด์ (High 
Throughput Satellite, HTS)

 ดาวเทียมแบบทั่วไป (Conventional Satellite)

ดาวเทยีมแบบทัว่ไปเป็นดาวเทยีมทีใ่ห้บรกิารส�าหรบัผูใ้ช้บริการ
ประจ�าที่ (Fixed Satellite Service: FSS) โดยสัญญาณจะถูก
ส่งจากสถานีภาคพ้ืนดินขึ้นสู่ดาวเทียมและส่งกลับมายังสถานี
รบัสัญญาณภาคพ้ืนดนิ ณ ต�าแหน่งใด ๆ  ภายใต้พืน้ทีค่รอบคลมุ
บริเวณกว้าง (Footprint) ของดาวเทียม คุณสมบัติดังกล่าว      
ช่วยให้ผู้ประกอบการช่องรายการโทรทัศน์ และผู้ประกอบการ

โทรคมนาคมสามารถส่งและรับสัญญาณได้ในบริเวณกว้าง         
ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

 ดาวเทียมบรอดแบนด์ (Broadband Satellite)

ดาวเทียมบรอดแบนด์ (High throughput Satellite, HTS) 
เป็นดาวเทยีมทีใ่ห้บรกิารบรอดแบนด์อนิเทอร์เนต็ (แบบจดุต่อจดุ) 
ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบดาวเทียมโดยใช้การจัดสรร           
คลื่นความถี่ขั้นสูงและการออกแบบพื้นที่ให้บริการเป็นวงกลม
แคบ ๆ หลาย ๆ วงเรียงติดกันในลักษณะรังผึ้ง ท�าให้ดาวเทียม
บรอดแบนด์สามารถจัดสรรคล่ืนความถี่เพื่อเพิ่มขนาดความจุ
แบนด์วดิท์ในการให้บรกิารได้มากกว่าดาวเทยีมแบบทัว่ไปหลายเท่า 
จึงสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนแบนด์วิดท์ต่อหน่วย 
(Mbps) ในการให้บริการได้อย่างมีนัยส�าคัญ นอกจากน้ี 
ดาวเทยีมบรอดแบนด์สามารถน�าเสนอบริการให้กบัภาครฐับาล 
ภาคธุรกิจ รวมถึงผู้ประกอบการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี        
อีกด้วย

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

ไทยคม 4 ไทยคม 5 ไทยคม 6 ไทยคม 7 ไทยคม 8

ชนิดของดาวเทียม ดาวเทียมบรอดแบนด์ 
High Throughput 
(HTS)

ดาวเทียมแบบทั่วไป ดาวเทียมแบบทั่วไป ดาวเทียมแบบทั่วไป ดาวเทียมแบบทั่วไป

ที่ตั้งวงโคจร 119.5 องศาตะวันออก 78.5 องศาตะวันออก 78.5 องศาตะวันออก 120 องศาตะวันออก 78.5 องศาตะวันออก

ผู้ผลิต 
(ประเทศ)

Space Systems 
Loral 
(สหรัฐอเมริกา)

Aerospatiale
(ฝรั่งเศส)

Orbital Sciences 
Corporation
(สหรัฐอเมริกา)

Space Systems 
Loral
(สหรัฐอเมริกา)

Orbital ATK
(สหรัฐอเมริกา)

รุ่น LS-1300S Spacebus 3000 Star 2.3 LS-1300 Star 2.4 

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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ไทยคม 4 ไทยคม 5 ไทยคม 6 ไทยคม 7 ไทยคม 8

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

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

C-band: 
ภูมิภาคเอเชียใต้ 
และทวีปแอฟริกา 
Ku-band: 
ภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต้

C-band: 
ประเทศไทย 
ภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง 
และภูมิภาคเอเชีย

Ku-band: 
ประเทศไทย 
ภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง
ภูมิภาคเอเชียใต้

*อายุดาวเทียมตามการออกแบบ ไม่ค�านึงถึงสัมปทานและใบอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียม 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

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

(1.1) บริการส่งต่อช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไปยังสถานี
กระจายสัญญาณปลายทาง

บริษัทให้บริการส่งช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแบบ  
ครบวงจร ทัง้ในระบบความคมชดัปกต ิ(Standard Definition) 
และในระบบความคมชดัสงู (High Definition และ Ultra-High 
Definition) แก่ผูป้ระกอบการสถานโีทรทัศน์ภาคพ้ืนดนิ สถานี
โทรทัศน์ดาวเทียม และผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์ เพื่อส่งรายการ
โทรทัศน์หรือสื่อโทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็นรายการบันเทิง รายการ
กีฬา หรือรายการข่าว ไปยังสถานีปลายทางภายใต้พ้ืนที่           
ครอบคลุมของดาวเทียมไทยคม บริการน้ีจึงเป็นทางเลือกที่
สมบูรณ์แบบส�าหรับผู้ประกอบการ ในการส่งช่องรายการ
โทรทศัน์หรือส่ือโทรทศัน์ของตนไปยงัสถานีปลายทางทัว่ประเทศ
ในภูมิภาค หรือในทวีปที่ต้องการ เช่น สถานีทวนสัญญาณ
โทรทัศน์ภาคพื้นดิน ผู ้ให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิทัล และ             
ผู้ประกอบการเคเบิลทีวี เป็นต้น

(1.2) การให้บริการส่งสัญญาณโทรทัศน์บนแพลตฟอร์มไทยคม 
(MCPC platform)

บริษัทให้บริการส่งสัญญาณภาพและเสียงไปยังผู ้รับชม       
ปลายทางบนแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพ ด้วยบริการแบบ
ครบวงจร (one stop shop) เพ่ือให้ผู้บริการโครงข่ายทีวี  
ดิจิทัลสามารถขยายไปสู่ฐานกลุ่มผู้รับชม บริษัทสามารถให้
บริการได้อย่างต่อเนื่องครอบคลุมตลอดพื้นที่เอเชีย ยุโรป 
ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ท้ังย่านความถี่ซี-แบนด์และ         
เคยู-แบนด์

(1.3) บริการส่งช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมถึงบ้านผู้รับ
โดยตรง

บริษัทให้บริการส่งช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมถึง       
บ้านผู้รับโดยตรงแบบครบวงจร ทั้งในระบบความคมชัดปกติ 
(Standard Definition) และในระบบความคมชัดสูง (High 
Definition และ Ultra-High Definition) ที่มีคุณภาพและ          
มคีวามแรงของสญัญาณสงู เพือ่ให้ผูป้ระกอบการโทรทศัน์แบบ
บอกรับสมาชิก และผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม
สามารถเข้าถงึผูร้บัชมทีต่ดิตัง้จานรบัสญัญาณดาวเทียมไทยคม
ที่มีขนาดเล็กได้โดยตรง ทั้งนี้ บริษัทมีความพร้อมในการ            
ให้บริการเสริมอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถ           
ในการแข่งขันของผู้ประกอบการ เช่น การรองรับรายการท่ี         
ผู้ชมต้องช�าระค่าใช้จ่ายเม่ือรับชม (pay-per-view) ระบบ  
เรียกชมรายการตามสั่ง (video-on-demand) เมนูแนะน�า  
รายการอิเล็กทรอนิกส์ (electronic programme guides) 
รวมทั้งการรองรับโฆษณาและรายการโฮมชอปปิ้ง (home 
shopping) เป็นต้น

สถานีบริการภาคพื้นดิน (Teleport and DTH Center)

สถานีบริการภาคพื้นดิน (Teleport หรือ Telecommunications 
Port) เป็นสถานศีนูย์กลางทีใ่ห้บรกิารเสรมิต่าง ๆ  ในด้านธุรกจิการแพร่
สัญญาณโทรทัศน์และโทรคมนาคม สถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม
เป็นสถานีเทเลพอร์ตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 และ 
9001:2000 มกีารตดิตัง้อปุกรณ์และสิง่อ�านวยความสะดวกครบครนั 
เพื่อให้บริการด้านการแพร่สัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแก่                
ผูป้ระกอบการทัง้ในและนอกประเทศ บรษิทัได้น�าเสนอการให้บรกิาร
แบบครบวงจร โดยรวมการรวมแบนด์วดิท์กบับรกิารเสรมิเข้าด้วยกนั 
เช่น การกระจายสัญญาณโดยเทปการบีบอัดสัญญาณโทรทัศน ์        
ในระบบดิจิทัล ทั้งในระบบความคมชัดปกติ (Standard Definition) 
และในระบบความคมชัดสูง (High Definition และ Ultra-High 
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Definition) การถ่ายทอดสญัญาณดาวเทยีม การตรวจสอบสัญญาณ 
ตลอดจนการให้บรกิารใหม่ คอื การให้บรกิารส่งรายการโทรทศัน์หรอื
วิดีโอผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต (Over-The-Top, OTT)

นอกจากนี้ บริษัทได้ร่วมมือกับบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท ทีซี              
บรอดคาสติ้ง จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายแบบบอกรับสมาชิก 
ส�าหรับช่องรายการที่มีเนื้อหาของประเทศไทย 

(2) การบริการบรอดแบนด์ (Broadband) และการให้          
บริการข้อมูล (Data)

(2.1) ตลาดผู้ใช้บริการรายย่อย

บริษัทช่วยให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสามารถน�าเสนอบริการ
บรอดแบนด์ความเร็วสูงแก่ผู้ใช้งานกลุ่มผู้อยู่อาศัยและธุรกิจ
ขนาดย่อมในพื้นที่ชนบทห่างไกลในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
บริการดังกล่าวได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการมาอย่าง
ยาวนานด้วยระบบควบคมุคณุภาพการให้บรกิารแบบ Uniform 
Quality of Service หรือ QoS ของไอพีสตาร์ที่มีมาตรฐาน
เดยีวกนัทัว่ประเทศและความคุม้ค่าด้านต้นทนุเมือ่เปรยีบเทยีบ
กับดาวเทียมแบบท่ัวไป ส่งผลให้ผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตมี
ความได้เปรียบในการแข่งขันและสามารถขยายการให้บริการ
ไปยังลูกค้าทั้งกลุ่มผู้อยู่อาศัยและธุรกิจขนาดย่อมทั่วประเทศ

(2.2) ตลาดผู้ให้บริการโครงข่าย

บริษัทให้บริการดาวเทียมบรอดแบนด์แบบครบวงจรกับ               
ผูป้ระกอบการโทรศพัท์เคล่ือนทีเ่พือ่ใช้ในการเชือ่มต่อโครงข่าย
โทรศัพท์เคล่ือนที่ผ่านดาวเทียมในบริเวณที่ระบบโครงข่าย  
ภาคพื้นดินไม่สามารถเข้าถึงด้วยต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ โดย
สามารถรองรับรูปแบบการใช้งานสถานีฐานที่หลากหลาย เช่น 
macro cells, micro cells, small cells และ IP-node-Bs 
โครงข่ายไอพีสตาร์สามารถให้บรกิารเชือ่มต่อโทรศพัท์เคลือ่นที่
ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวของสังคมเมือง
และการใช้งานเสียงและข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว 

(2.3) ตลาดกลุ่มภาคธุรกิจ

บริษัทสร้างความเหนือกว่าในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ
ภาคธุรกิจทีม่คีวามต้องการใช้เครอืข่ายอนิเทอร์เนต็บรอดแบนด์
และการสื่อสารแบบความเร็วสูงที่เช่ือถือได้เพ่ือด�าเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนือ่ง รวมถงึเป็นระบบส�ารองเมือ่เครอืข่ายภาคพืน้ดนิ
ล้มเหลว ไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมน�้ามันและก๊าซธรรมชาติ      
ท่ีมีสถานีบริการทั่วประเทศ ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่ต้องการ
ระบบส�ารองเพื่อความต่อเนื่องในการใช้งานแอปพลิเคชัน 
ออนไลน์ หรือธนาคารที่ต้องการเครือข่ายที่น่าเชื่อถือส�าหรับ

การท�าธุรกรรมทางการเงิน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์
ผ่านดาวเทียมไอพีสตาร์เพื่อภาคธุรกิจสามารถให้บริการท่ี        
เชื่อถือโดยไม่มีข้อจ�ากัดด้านจ�านวนสถานีบริการ ร้านค้า หรือ
ธนาคารที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย 

(2.4) ตลาดกลุ่มภาครัฐบาล

หน่วยงานภาครฐัของประเทศในภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิิกสามารถ
พึง่พาประโยชน์จากไอพสีตาร์ได้ บรกิารไอพสีตาร์เพือ่ภาครฐับาล
สามารถช่วยกระจายการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ         
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ อีกทั้งช่วยเพ่ิมโอกาสการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเช่ือมการสื่อสารของภาครัฐด้วย
ต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ไอพีสตาร์เป็นบริการที่พิสูจน์แล้ว
ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐในการขยายการเข้าถึงการข้อมูล
ข่าวสารและการติดต่อสื่อสารทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการ 
เชื่อมต่อการสื่อสารเมื่อเกิดภาวะวิกฤตภัยพิบัติในพื้นที่ต่าง ๆ 
การให้บริการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การให้บริการ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตชุมชน หรือการเชื่อมต่อเครือข่าย
อนิเทอร์เนต็บรอดแบนด์ส�าหรับการใช้งานภายในของหน่วยงาน
ภาครัฐและการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

(2.5) การให้บริการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบดาวเทียมแบบ
เคลื่อนที่

เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารและการติดต่อสื่อสารทุกที่ ทุกเวลา บริษัทมุ่งพัฒนา
บริการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ทาง
อากาศ In-Flight Connectivity (IFC) และทางทะเล               
Maritime Services ส�าหรบัสายการบนิพาณชิย์และผูใ้ห้บรกิาร
เดนิเรอืเพือ่ให้ผูโ้ดยสารได้เข้าถงึบรกิารอนิเทอร์เนต็บรอดแบนด์ 
เช่น การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ อินเทอร์เน็ต และรับส่งอีเมล
สถานีควบคุมเครือข่ายภาคพ้ืนดิน สถานีควบคุมเครือข่าย           
ภาคพื้นดินไอพีสตาร์ถูกออกแบบให้มีความสามารถรองรับ      
การใช้งานที่หลากหลาย เช่น การให้บริการติดต่อสื่อสารท่ี        
เข้าถึงผู้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าองค์กร ผู้ให้บริการ
อนิเทอร์เนต็ (ISP) หรอืผูใ้ช้บรกิารทัว่ไป โดยสามารถให้บรกิาร
อนิเทอร์เนต็ บรกิารเครอืข่ายภายในองค์กร การประชมุทางไกล 
การแพร่ภาพและเสียง บริการรับส่งข้อมูลและบรกิารโทรศพัท์ 
สถานีควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดินไอพีสตาร์มีหน้าท่ีสนับสนุน
การสื่อสารแบบ wide band จากสถานีควบคุมเครือข่าย        
ภาคพื้นดินไปยังอุปกรณ์รับส่งสัญญาณปลายทางไอพีสตาร์ 
และการสือ่สารแบบ narrow-band จากอปุกรณ์รบัส่งสญัญาณ
ปลายทางไอพสีตาร์กลบัไปยงัสถานคีวบคมุเครอืข่ายภาคพืน้ดนิ
ไอพสีตาร์ อนึง่ ปัจจบุนับรษิทัมสีถานคีวบคมุเครอืข่ายภาคพืน้ดนิ
ไอพีสตาร์ 15 สถานีใน 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
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(3) การบริการด้านที่ปรึกษา และออกแบบระบบสื่อสาร
ดาวเทียม

ในปี 2561 บริษัทได้เริ่มให้บริการด้านที่ปรึกษา และออกแบบระบบ
สือ่สารดาวเทยีมอย่างเตม็รปูแบบ เพือ่ตอบสนองความต้องการให้แก่
ผูป้ระกอบการดาวเทยีม ภาคธรุกจิและภาครฐั ทีม่คีวามต้องการทีจ่ะ
เริม่ต้นด�าเนนิธรุกจิดาวเทยีม โดยบรษิทัมกีารให้บรกิารแบบครบวงจร
ในส่วนของการเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าในทุก ๆ เรื่อง อาทิเช่น           
การวางแผนการใช้งานวงโคจร การประสานงานความถี ่การขอใบอนญุาต 
การให้ค�าปรึกษาเรือ่งการออกแบบดาวเทยีม รวมถงึการท�าการตลาด 
และการเงนิการลงทนุในการท�าธรุกจิ ด้วยประสบการณ์ในการด�าเนนิ
ธุรกิจดาวเทียมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศของบริษัทที่มี        
มาอย่างยาวนานมากกว่า 27 ปี บริษัทมีความมั่นใจในศักยภาพของ
การให้บริการดังกล่าวแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการและยกระดับความเข้าใจในการด�าเนินธุรกิจดาวเทียมให้กับ
ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การตลาด การแข่งขัน และแผนกลยุทธ์ในปี 2561

(1) ภาวะอตุสาหกรรมบริการแพร่ภาพสัญญาณโทรทศัน์ 
(Broadcast) และการบริการสื่อ (Media)

จากรายงานของ Northern Sky Research: NSR (Global Satellite 
Capacity Supply and Demand Study, 15th  Edition) พบว่า
บรกิารด้านการแพร่ภาพสญัญาณโทรทศัน์จะยงัคงเป็นการใช้งานหลกั
ของช่องสัญญาณดาวเทียมแบบทั่วไปในย่านความถี่ซี-แบนด์และ         
เคยู-แบนด์ทั่วโลก โดยมีสัดส่วนร้อยละ 53 ของความต้องการใช้งาน
ทัง้หมดในอกี 10 ปีข้างหน้า ทัง้นี ้แบ่งเป็นการใช้บรกิารสนบัสนนุและ
ส่งช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมร้อยละ 33 และบริการส่งช่อง
รายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมถึงบ้านผู้รับโดยตรงร้อยละ 20

ภาวะอุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

ส�าหรบัความต้องการใช้งานย่านความถีซ่-ีแบนด์มาจากการใช้บรกิาร
สนบัสนนุและงานส่งช่องรายการโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีมมมีากขึน้เนือ่งจาก
มีแนวโน้มในการเพิ่มขึ้นของจ�านวนช่องและมีการเปลี่ยนการใช้งาน
ระบบความคมชัดปกติ (Standard Definition) มาเป็นระบบความ
คมชัดสูง (High Definition) ส�าหรับความต้องการใช้งานย่านความถี่
เคย-ูแบนด์ถกูขบัเคลือ่นโดยบรกิารส่งรายการโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีม
ถึงบ้านผู้รับโดยตรง (DTH) ซึ่งยังอาจจะมีผู้ให้บริการรายใหม่ อีกทั้ง
ผู้ให้บริการรายเดิมยังมีความต้องการเพิ่มจ�านวนช่องและเปลี่ยน        
การใช้งานจากระบบความคมชดัปกต ิ(Standard Definition) มาเป็น 
ระบบความคมชัดสูง (High Definition) อีกด้วย

ส�าหรับในประเทศไทยมีการก�าหนดให้ผู้ประกอบการช่องรายการ
โทรทัศน์ดาวเทียมแบบบอกรับสมาชิกต้องได้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการจาก กสทช. ข้อก�าหนดดังกล่าวท�าให้ช่องรายการโทรทัศน์         
มีคุณภาพและเกิดประโยชน์กับผู้บริโภคมากขึ้น ช่วยส่งเสริมการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรมส�าหรับผู้ประกอบการด้านโทรทัศน์ดาวเทียม
ซึ่งมีส่วนช่วยกระตุ้นให้อุตสาหกรรมโทรทัศน์ภายในประเทศมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ภาวะอุตสาหกรรมในภูมิภาคแอฟริกา

จากการปฏริปูของระบบดิจทิลัทีเ่กดิขึน้อย่างต่อเนือ่งในทวปีแอฟรกิา 
ซึ่งเป็นทวีปที่ใหญ่และมีประชากรมากเป็นอันดับสองของโลกท�าให้มี
โอกาสมากมายทีผู่ใ้ห้บรกิารและผูจ้ดัจ�าหน่ายสือ่จะขยายไปยงัตลาด
และน�าเสนอบริการใหม่ ๆ แก่ผู้ใช้งาน นอกจากนี้ แอฟริกายังมี
ภูมิประเทศที่ยากต่อการขยายโครงสร้างพื้นฐานบนพื้นดิน ดังนั้น 
ดาวเทยีมยงัคงมบีทบาทส�าคญัต่อความต้องการในการเชือ่มต่อสือ่สาร
ของภูมิภาคนี้ 

ความต้องการใช้บรกิารส่งช่องรายการโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีมในทวปี
แอฟริกาคาดว่ายังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลานี้ เนื่องจาก
ช่องรายการโทรทัศน์ยังเป็นระบบความคมชัดปกติ (Standard        
Definition) และมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปใช้ในระบบความคมชัดสูง 
(High Definition) ในอนาคต รวมทั้งมีการเพ่ิมข้ึนของจ�านวน             
ช่องรายการ เป็นตัวแปรส�าคัญในการใช้งานดาวเทียมมากขึ้น

การแข่งขันของอุตสาหกรรมดาวเทียมแบบทั่วไป

การแข่งขันในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

ในภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิิกคูแ่ข่งทีส่�าคญัของบรษิทัประกอบด้วยบรษิทั 
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 จากประเทศเวยีดนาม ในขณะที่
ยังคงมีการแข่งขันสูงในภูมิภาค บริษัทเชื่อว่าการแข่งขันดังกล่าวจะ
ไม่ส่งผลกระทบต่อบรษิทัมากนกั เนือ่งจากชือ่เสยีงและความสมัพนัธ์
อันดีกับลูกค้าที่มีมายาวนานประกอบกับการคัดสรรกลุ่มลูกค้าและ
ช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่มีคุณภาพมาออกอากาศ              
บนดาวเทียมไทยคม ท�าให้ดาวเทียมไทยคมเป็นที่ต้องการของผู้ใช้
บริการรายใหม่ ปัจจุบันประเทศไทยมีประมาณ 25.9 ล้านครัวเรือน 
หรือร้อยละ 62 ของประชากรทั้งหมดที่มีการใช้บริการรับสัญญาณ
โทรทัศน์ผ ่านดาวเทียม และเคเบิลที วีผ ่านดาวเทียมไทยคม                       
ณ ต�าแหน่งวงโคจร 78.5 องศาตะวันออก ส�าหรับตลาดต่างประเทศ 
บริษัทยังคงเป็นผู้น�าส่วนแบ่งการตลาดในภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง และ
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เป็นหนึง่ในผูใ้ห้บรกิารหลกัในภมูภิาคเอเชยีใต้ ซึง่ในปีทีผ่่านมาบรษิทั
ได้เสรมิสร้างความแขง็แกร่งในภมูภิาคดงักล่าวจากการให้บรกิารแพร่
กระจายช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่เพิ่มขึ้น

การแข่งขันในภูมิภาคแอฟริกา

มีผู้ประกอบการดาวเทียมหลายรายสนใจและเล็งเห็นโอกาสในการ
ขยายตลาดเป้าหมายมายังทวีปแอฟริกา คู่แข่งที่ส�าคัญของบริษัท          
ในภูมภิาคนีป้ระกอบด้วย บรษิทั Arabsat จากประเทศซาอุดอีาระเบยี 
บริษัท Eutelsat จากประเทศฝรั่งเศส บริษัท Intelsat และบริษัท 
SES Astra จากประเทศลักเซมเบิร์ก ส่วนแบ่งการตลาดในแอฟริกา
มากกว่า 50% มาจากผู้ประกอบการรายใหญ่เพียงสามรายนั่นคือ 
Intelsat, Eutelsat และ SES จากการทีม่ผู้ีให้บริการดาวเทยีมหลายราย
ส่งผลให้ภูมิภาคแอฟริกามีการแข่งขันที่รุนแรง ท�าให้ลูกค้าหรือผู้ใช้
งานดาวเทียมมีตัวเลือกในการใช้งานมาก และส่งผลต่อราคาของ
ดาวเทียม แต่อย่างไรก็ตาม แอฟริกาเป็นตลาดที่มีศักยภาพในเชิง
ปริมาณความต้องการใช้งานเนื่องจากเป็นทวีปที่ใหญ่อันดับ 2 มี
จ�านวนประชากรอยูเ่ป็นจ�านวนมากแต่ประชากรยงัมขีดีจ�ากดัในการ
เข้าถึงเทคโนโลยกีารสือ่สารค่อนข้างต�า่ บรษิทัจงึเชือ่มัน่ว่าจะสามารถ
แข่งขันในภูมิภาคแอฟริกาได้ด้วยการมุ่งเน้นไปยังตลาดเป้าหมาย         
ทัง้การให้บรกิารแพร่กระจายช่องรายการโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีมและ
การขยายโครงข่ายด้านโทรคมนาคม ด้วยการน�าประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญมาช่วยประยุกต์ใช้งาน นอกจากน้ี บริษัทยังมุ่งสร้าง
ความร่วมมอืกับพนัธมติรธรุกจิเพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนกลยุทธ์ดาวเทียมแบบทั่วไปในปี 2562

บริษัทยังคงใช้กลยุทธ์เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งในการเป็นดาวเทียม       
ที่ได้รับความนิยมสูงท่ีมีจ�านวนฐานผู้ชมและจ�านวนช่องรายการ
โทรทัศน์เป็นจ�านวนมาก ณ ต�าแหน่งวงโคจร 78.5 องศาตะวันออก 
ซึ่งเป็นต�าแหน่งวงโคจรของดาวเทียมไทยคม 5 ดาวเทียมไทยคม 6 
และดาวเทยีมไทยคม 8 โดยในปีทีผ่่านมาจ�านวนช่องรายการโทรทศัน์
ยังคงเพิ่มขึ้นจาก 1,003  ช่องรายการ เป็น 1,024 ช่องรายการ (148 
ช่องรายการประเภทความคมชัดสูง) ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

นอกจากนั้น บริษัทยังคงมีกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความร่วมมือกับ
บริษัทในภูมิภาคเพื่อยกระดับความเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรมการให้
บริการแพร่ภาพสัญญาณโทรทัศน์ (Broadcast) ทั้งในประเทศไทย
และภูมิภาคเอเชีย

บริษัทให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบริการแพร่กระจายช่องรายการ
โทรทศัน์ผ่านดาวเทยีม โดยการน�าเสนอบรกิารทีม่คีณุภาพเพือ่รองรบั
การออกอากาศรายการโทรทัศน์ที่มีความคมชัดสูงในระบบ High 
Definition และ Ultra-High Definition และบรกิารเสรมิต่าง ๆ  เพือ่
ช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ นอกจากนี้ บริษัทมีแผนขยาย
บรกิารไปยงัตลาดเกดิใหม่ทีม่ศีกัยภาพ โดยเฉพาะประเทศในภมูภิาค
ลุม่แม่น�า้โขงและเอเชยีใต้ โดยเน้นการน�าเสนอบรกิารส่งช่องรายการ
โทรทศัน์ผ่านดาวเทยีมถงึบ้านผูร้บัโดยตรงทีม่คีณุภาพและมคีวามแรง
ของสัญญาณสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการใน
ภูมิภาคดังกล่าว ส�าหรับภูมิภาคแอฟริกา บริษัทมีแผนกลยุทธ์ในการ
สร้างความแตกต่างจากคูแ่ข่งขนัโดยการมุง่เน้นกลุม่ประเทศเป้าหมาย
อย่างชัดเจน โดยบริษัทจะน�าประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมา
ประยุกต์ใช้ รวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อน�าเสนอ
บรกิารแบบครบวงจรเพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้า โดยเน้น
น�าเสนอบรกิารส่งช่องรายการโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม บรกิารเชือ่มต่อ
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี บริการเครือข่ายข้อมูลในระบบ VSAT 
(Very Small Aperture Terminal) และบริการเชื่อมต่อเครือข่าย
อนิเทอร์เนต็ นอกเหนอืจากนี ้บรษิทัยงัร่วมมอืกบัพนัธมติรผูใ้ห้บรกิาร
สถานภีาคพืน้ดนิในทวปียโุรปเพือ่ให้บรกิารแพร่กระจายช่องรายการ
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        
มคีวามต้องการใช้งานเป็นอนัดบัทีส่องรองจากทวีปอเมรกิาเหนอื และ
มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่สูงถึงประมาณร้อยละ 44

จากความต้องการใช้บริการบรอดแบนด์ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก       
ดังกล่าว การใช้งานอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียมของ          
กลุม่ผูใ้ช้บรกิารรายย่อยมสีดัส่วนการใช้งานสงูทีส่ดุคดิเป็นร้อยละ 63 
รองลงมาเป็นการใช้ในกลุ่มภาคธุรกิจเพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายข้อมูล
ภายในและภายนอกคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ในขณะเดียวกัน              
ในมุมอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี การใช้งานเชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบ
ดาวเทียมแบบเคลื่อนที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดท่ีร้อยละ 50 ต่อปี 
รองลงมาเป็นการใช้งานอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียมของ
กลุ่มผู้ใช้บริการรายย่อยที่ร้อยละ 46 ต่อปี
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การแข่งขันของอุตสาหกรรมดาวเทียมบรอดแบนด์

ในปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมดาวเทียมบรอดแบนด์มีการแข่งขันสูงขึ้น
จากการเริ่มให้บริการของกลุ่มผู้ประกอบการดาวเทียมบรอดแบนด์
ค้างฟ้ารายใหญ่ที่มีเครือข่ายครอบคลุมท่ัวโลกและผู้ประกอบการ
ดาวเทียมบรอดแบนด์แห่งชาติของประเทศออสเตรเลีย (NBN Co 
Limited) นอกจากนี ้ยงัมผีูใ้ห้บรกิารดาวเทยีมบรอดแบนด์ในวงโคจร
ระยะปานกลาง (Medium Earth Orbit) เช่น O3B ทีม่คีวามแตกต่าง
ของบริการที่ให้ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการดาวเทียมบรอดแบนด์
รายใหญ่ดงักล่าวมกีลุม่ตลาดเป้าหมายหลกัทีแ่ตกต่างกนั อกีทัง้ยงัคง
ต้องใช้เวลาในการทดสอบการใช้งานทางเทคนิคและการขออนุญาต
ให้บริการในแต่ละประเทศ ในขณะที่ NBN Co Limited มีพื้นที่           
ให้บริการเฉพาะในประเทศออสเตรเลีย ส่งผลให้ดาวเทียมไทยคม 4 
(ไอพีสตาร์) ยังคงมีความได้เปรียบในการแข่งขันในภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟิกจากการเป็นผูป้ระกอบการดาวเทยีมบรอดแบนด์รายแรก และ
การมีใบอนุญาตให้บริการ (Landing Rights) ในกว่า 10 ประเทศ        
ทั่วภูมิภาค

แผนกลยุทธ์บริการด้านบรอดแบนด์ในปี 2562

บริษทัให้ความส�าคญัในการเพิม่ประสทิธภิาพของการใช้งานแบนด์วดิท์ 
บนแพลตฟอร์มไอพสีตาร์และแพลตฟอร์มของพนัธมติรทางธรุกจิ เพือ่
สร้างโอกาสในการเพิม่ปรมิาณการใช้งานแบนด์วดิท์ดาวเทยีมไทยคม 4 
โดยเฉพาะในประเทศไทย อินเดีย และจีน นอกจากนี้ บริษัทมีแผน
ขยายธรุกจิบรอดแบนด์ไปสู่ตลาดกลุ่มใหม่และธุรกิจปลายน�า้ในประเทศ
ทีม่ศีกัยภาพและมคีวามได้เปรยีบในการแข่งขนั ส�าหรบัแผนระยะยาว
บริษทัอยูร่ะหว่างการศกึษาความเป็นไปได้ทางธรุกจิร่วมกบัพนัธมติร
ในการด�าเนินโครงการดาวเทียมบรอดแบนด์ขนาดใหญ่ (Very High 
Throughput Satellite) ที่มีโครงสร้างต้นทุนต่อหน่วยต�่าเพื่อการให้
บริการด้านบรอดแบนด์ส�าหรับอนาคต

ทางด้านของบริการใหม่ที่มีความใกล้เคียงน้ัน เพ่ือตอบสนอง
พฤติกรรมของผู้บริโภค บริษัทยังคงให้บริการอย่างต่อเนื่องด้านการ
เชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบดาวเทียมแบบเคลื่อนที่โดยให้ความส�าคัญ 
ในการเชื่อมต่อบนผืนทะเล และสมาร์ตแพลตฟอร์ม Over The Top 
(OTT) เพื่อให้บริการส่งรายการโทรทัศน์หรือวิดีโอผ่านโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตไปยังผู้ชมได้ทุกที่ทุกเวลา

1.2 บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
สำาหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ดำาเนินการโดย 
บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำากัด (ทีซีบี)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ของทีซีบีจะมี
ลักษณะคือ จะเป็นผู้รวบรวม (Multiplex) ข่าวสารสาธารณะ หรือ
รายการ หรือกลุ่มของข่าวสารสาธารณะ หรือกลุ่มของรายการ        
(Multiplex) ที่ส่งมาจากผู้ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์          
รวมถึงการให้บริการเข้ารหัส (Encryption) ในกรณีท่ีผู้ให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์มีความประสงค์ในการก�าหนดเง่ือนไข          
ในการรับสัญญาณ อาทิเช่น การเข้ารหัสแบบ Conditional Access 
(CA) หรือการเข้ารหัสแบบ BISS Key ก่อนถ่ายทอดสัญญาณเสียง 
หรอืภาพทีใ่ช้ในการส่งข่าวสารสาธารณะ หรือรายการจากสถานไีปยงั
เครื่องรับผ่านทางโครงข่ายการสื่อสารผ่านดาวเทียมที่ได้รับอนุญาต 
นอกจากนี้ ทีซีบีได้เพิ่มเติมขอบเขตการให้บริการโครงข่ายกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ ส�าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับ
สมาชกิ เพือ่ให้บรกิารระบบไอพทีวี ีโดยมขีอบเขตพืน้ทีก่ารให้บรกิาร
ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทย

ลักษณะรายได้
1. รายได้จากการบริการรวบรวมสัญญาณ (Multiplex)
2. รายได้จากการบริการก�าหนดเงื่อนไขในการรับสัญญาณ อาทิ

เช่น การเข้ารหัสแบบ Conditional Access (CA) หรือการเข้า
รหัสแบบ BISS Key

3. รายได้จากบริการระบบไอพีทีวี (Transcoding & Streaming 
service)

แผนงานการให้บริการในอนาคต

ทีซีบีได้วางแผนการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์   
โดยการเตรยีมพร้อมทีจ่ะให้บรกิารช่องรายการ ทัง้ระบบความคมชดั
มาตรฐาน (SD) ระบบความคมชัดสูง (HD) และระบบความคมชัด       
สูงมาก (UHD) ออกอากาศผ่านดาวเทียมและโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
เพิม่เตมิจากทีมี่อยูแ่ล้วในปัจจบุนัแบบครบวงจร เพ่ือให้ประชาชนทีม่ี
ชดุรบัสญัญาณดาวเทยีม หรอือนิเทอร์เนต็ สามารถรบัชมช่องรายการ
ทั้งในระบบความคมชัดมาตรฐาน และระบบความคมชัดสูงได้              
ทั่วประเทศ รวมทั้งมีแผนงานที่จะให้บริการอื่น ๆ  อาทิ การให้บริการ
ผ่านระบบดาวเทียมแบบเคลื่อนท่ี (Mobility) ทั้งทางบก ทางทะเล 
และทางอากาศ เพื่อยกระดับคุณภาพของช่องสัญญาณโทรทัศน์        
เพิม่ช่องทางการรบัช่องรายการ และสนบัสนนุการเตบิโตของช่องรายการ
ต่อไปในอนาคต
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สิทธิและข้อจ�ากัดในการประกอบธุรกิจ

ทซีบีไีด้รบัใบอนญุาตจาก กสทช. เพือ่ให้บรกิารโครงข่ายกระจายเสยีง
หรอืโทรทัศน์ท่ีไม่ใช้คล่ืนความถีร่ะดบัชาติ เป็นเวลา 15 ปี นบัจากวนัที่ 
4 มีนาคม 2556 สิ้นสุดวันที่ 3 มีนาคม 2571 ซึ่งในปัจจุบัน ทีซีบีได้
ขยายขอบเขตการให้บริการนอกเหนือจากการให้บริการต่อผู ้รับ           
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้            
คลื่นความถี่ระดับชาติ และผู้ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ เพื่อให้บริการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปผ่าน
ระบบดาวเทียมตามประกาศ กสทช. เร่ืองหลักเกณฑ์การเผยแพร่
กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปแล้วนั้น ทีซีบีได้ขยาย
ขอบเขตการให้บรกิารเพิม่เตมิในการให้บรกิารโครงข่ายกระจายเสยีง
หรือโทรทัศน์ ส�าหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก 
เพื่อให้บริการโครงข่ายทางสายระบบไอพีทีวี

1.3  บริการโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้เช่าใช้และ
เพื่อให้บริการโทรคมนาคม (Network Provider           
and Service Provider) ดำาเนินการโดยบริษัท ทีซี           
บรอดคาสติ้ง จำากัด (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�านวนมาก 

5) บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม ที่มีสถานีแม่ข่ายเป็นของ
ตนเอง 

6) บริการขายส่งบริการในข้อ 1) - 5)

โดยผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่อสัญญาณข้อมูล ภาพ และเสียงผ่าน
โครงข่ายส่ือสารผ่านดาวเทียมได้หลากหลายรูปแบบ โดยปราศจาก
ข้อจ�ากัดทางภูมิศาสตร์ของผู้ใช้บริการ 

ลักษณะรายได้

1) รายได้จากบรกิารรับ-ส่งสญัญาณเป็น Transmission Platform 
2) รายได้จากบริการรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม (Satellite        

Uplink/Downlink Service)
3) รายได้จากบริการรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม (Satellite 

Uplink/Downlink Service) จากสถานีแม่ข่าย
4) รายได้จากบริการสื่อสารผ่านดาวเทียมท่ีใช้จานสายอากาศ       

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

5) รายได้จากบริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม ที่มีสถานีแม่ข่าย
เป็นของตนเอง

6) รายได้จากบริการขายส่งบริการในข้อ 1) - 5)

แผนงานการให้บริการในอนาคต

ทซีบีไีด้วางแผนการให้บรกิารโครงข่ายโทรคมนาคมเพือ่ให้เช่าใช้ และ
เพ่ือให้บริการโทรคมนาคม (Network Provider and Service   
Provider) แก่ผู้ใช้บริการแบบครบวงจร (One stop shop) โดย 
เตรียมพร้อมที่จะให้บริการแก่โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์        
ผูใ้ห้บรกิารโทรคมนาคม และบคุคลทัว่ไปทัว่ประเทศ รวมทัง้มแีผนงาน
ที่จะให้บริการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบดาวเทียมแบบเคลื่อนท่ี         
(Mobility) ทัง้ทางบก ทางทะเล และทางอากาศ เพือ่รองรับการใช้งาน
ของผู้ใช้บริการ และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่อไปในอนาคต

สิทธิและข้อจ�ากัดในการประกอบธุรกิจ

ทีซีบีได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ีสามจาก 
กสทช. ในลักษณะให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้เช่าใช้ และ
เพ่ือให้บริการโทรคมนาคม (Network Provider and Service   
Provider) เพือ่ให้บรกิารโทรคมนาคมประเภทต่าง ๆ  เป็นเวลา 15  ปี 
นับจากวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 สิ้นสุดวันที่ 9 พฤศจิกายน 2573
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ลักษณะรายได้
1. รายได้จากการขายอปุกรณ์ดทีวีคีร้ังแรกแบบครบชดุ (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�าคัญกับ
การอบรมเทคนิคให้ช่างติดต้ังทั่วประเทศ เพื่อเป็นช่องทางขายอีก        
ทางหนึ่งด้วย

(2)  บริการให้คำาปรึกษาและติดตั้งระบบสำาหรับเครือข่าย
บรอดแบนด์แบบครบวงจร และเครือข่ายทีวีภายในอาคาร 
(System Integration)

ลักษณะการให้บริการ

เป็นการออกแบบและตดิตัง้ระบบฯ ตามความต้องการของลกูค้า เน้น
บริการที่ใช้สื่อดาวเทียมและสื่ออินเทอร์เน็ตอื่น ๆ เช่น

2. ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ

2.1 บริการสื่อและบริการที่เกี่ยวข้องดำาเนินการโดย
บรษิทั ดทีวี ีเซอร์วสิ จำากดั (ดทีวี)ี (บรษิทัได้จดทะเบียน
เปลี่ยนชื่อเป็นไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำากัด เม่ือ     
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561) 
      
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

(1) การจำาหน่ายอปุกรณ์จานรบัสัญญาณดาวเทยีมดทีวีี

ลักษณะผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์ชุดรับสัญญาณดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วยจานดาวเทียมและ
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเคยู-แบนด์ เพ่ือรับสัญญาณดาวเทียม      
ไทยคม 5 และดาวเทียมไทยคม 6 เป็นจานดาวเทียมขนาดเล็กราคา
ไม่แพง สะดวกในการติดตั้ง โดยจ�าหน่ายทั้งแบบครบชุด (Full Set) 
และเฉพาะกล่อง (IRD Box) ผู้ซ้ือสามารถรับชมรายการโทรทัศน์          
ได้ชัดเจน โดยเน้นบริการที่ช่องฟรีทีวีทั่วไป โทรทัศน์เพื่อการศึกษา 
รวมทั้ง ช่องสาระบันเทิงอ่ืน ๆ บริษัทจ�าหน่ายผ่านร้านติดตั้ง                 
จานดาวเทยีม ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ห้างสรรพสินค้าบางแห่ง ฯลฯ 
ทั่วประเทศ ซึ่งอาจจะขายเฉพาะอุปกรณ์ หรือรวมค่าติดตั้งด้วยก็ได้
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1. การให้บรกิาร Platform เช่น IPTV บริการ VDO Conference, 
Data Transfer, Multimedia Online ฯลฯ

2. System Integration ให้บริการ Network และ Software

 2.1 บริการส�าหรับเครือข่ายบรอดแบนด์
เพือ่ตอบสนองลกูค้าในการเชือ่มต่อเครอืข่ายส่งผ่านข้อมลู
หลากหลายเนือ้หาในรปูแบบต่าง ๆ  การอบรมตามทีล่กูค้า
ต้องการทั้งแบบ ONE WAY และ TWO WAY

กลุม่ลูกค้า - องค์กรธรุกจิ หรอืหน่วยงานทัง้ของภาครฐับาล 
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ 
หรอืสถาบนัธรุกจิขายตรง หรอืกลุม่สหกรณ์ทีม่กีารจดัการ
ประชุม อบรม หรือสัมมนาภายในองค์กรอยู่เป็นประจ�า 
ตลอดจนภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว
โรงแรม ส�านกัข่าว สถานีโทรทศัน์ หรอืผูผ้ลติรายการใหญ่ 
เป็นต้น

 2.2 บริการส�าหรับเครือข่ายทีวีภายใน
เพือ่ตอบสนองลกูค้าในการตดิตัง้ระบบเครอืข่ายทวีภีายใน
ส�าหรับสถานพักอาศัยในอาคาร ทั้งแบบรับชมฟรีโดย        
ไม่เสียค่าใช้จ่าย และแบบรบัชมโดยเสยีค่าบริการรายเดอืน

กลุ่มลูกค้า - องค์กรธุรกิจประเภทอาคารต่าง ๆ โรงแรม 
อพาร์ทเม้นท์ และคอนโดมิเนียม ที่ต้องการติดตั้งระบบ
เครือข่ายทีวีภายในเพ่ือน�าไปให้บริการแก่ลูกค้าภายใน
อาคารของตนเอง

ลักษณะรายได้

 บริการส�าหรับเครือข่ายบรอดแบนด์
 1.   ลกัษณะรายได้ของบริการเป็นการเรียกเก็บจากค่าทมีบรกิาร

ส่งข้อมูลและบริการถ่ายทอด
 2.   รายได้จากการขายอุปกรณ์ชุดรับสัญญาณ
 3.   ค่าช่องสัญญาณถ่ายทอดต่อครั้ง หรือรายเดือน
 4.   ค่าซอฟต์แวร์ต่อครั้ง หรือรายเดือน
 5.   ค่าด�าเนินการติดตั้งระบบ

 บริการส�าหรับเครือข่ายทีวีภายใน
 1.   ลักษณะรายได้ของบริการมีทั้งแบบครั้งเดียวหรือเป็น

รายเดือน
 2.   รายได้จากการขายอุปกรณ์ชุดรับสัญญาณในกรณีแบบ

ขายขาด
 3.   ค่าเช่าอปุกรณ์และช่องรายการในกรณีทีเ่ป็นแบบรายเดอืน
 4.   ค่าอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายเพ่ือควบคุมสิทธิในการรับชม            

ในกรณีเป็นการขายแบบรายเดือน
 5.   ค่าด�าเนินการติดตั้งระบบ

(3)  บริการแพลตฟอร์ม

ลักษณะการให้บริการ

บริการจ�าหน่ายและให้เช่าแพลตฟอร์ม หรือให้บริการท�ากิจกรรม
ทางการตลาดเพ่ือสนับสนุนการขาย หรือระบบที่ทางดีทีวีได้พัฒนา
ขึน้ เช่น IPTV Channel ซึง่เป็นช่องโทรทศัน์บนเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ 
หรอื Multimedia Streaming Platform ซ่ึงใช้ในการถ่ายทอดเนือ้หา
อื่น ๆ ที่เป็น Video หรือ Audio ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น        
การถ่ายทอดสถานีวิทยุ โทรทัศน์ ผ่านอินเทอร์เน็ต ซ่ึงแพลตฟอร์ม
และแอปพลิเคชันที่ได้พัฒนาขึ้นนี้มีความเหมาะสมอย่างมากกับ        
การใช้งานร่วมกับบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต รวมทั้งการพัฒนาบริการ
ตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า

ลักษณะรายได้

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

2. รายได้แบบรายเดือน เป็นรายได้จากค่าบริการให้เช่าใช้ระบบ  
แพลตฟอร์ม แบบรายเดือนต่อเนื่อง

3. รายได้จากการขายอุปกรณ์และการติดตั้งระบบทีวีรวมภายใน 
อาคาร (MDU Solution) / Digital TV Head End โดยรับ          
สัญญาณจากดาวเทียมโดยตรง เพ่ือรองรับการรับชมช่อง     
รายการต่าง ๆ

4. รายได้จากการว่าจ้างท�ากิจกรรมทางการตลาดเพื่อสนับสนุน        
การขาย เช่น LOOX TV Application 

การตลาดและการแข่งขัน

(1) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

  การจ�าหน่ายอุปกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทียมดีทีวี

ปัจจบุนัในตลาดมอีปุกรณ์รบัสญัญาณโทรทศัน์หลากหลาย
รูปแบบ เช่น จานรับสัญญาณผ่านดาวเทียม เคเบิลท้องถิ่น 
และเสาอากาศแบบดจิทิลัทวี ีจงึมกีารแข่งขนัทีส่งู โดยเฉพาะ 
ทางด้านราคา ช่องรายการ รวมทั้ง มีจานรับสัญญาณ
ดาวเทียมรุ ่นใหม่ ๆ และกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัล        
ออกมาแข่งขัน ในราคาที่ถูกลงมาก หรือคู่แข่งโดยอ้อม 
อย่างเช่น กล่อง AIS PLAYBOX - AIS Fibre แต่ผลิตภัณฑ์
ดงักล่าวรองรบัสญัญาณจากอินเทอร์เน็ต และผ่าน Routers
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  บริการให้ค�าปรึกษาและติดตั้งระบบส�าหรับเครือข่าย
บรอดแบนด์แบบครบวงจร (System Integration)

บรกิารส�าหรบัเครอืข่ายบรอดแบนด์นัน้ เป็นบรกิารทีม่ผีูใ้ห้
บริการหลายราย ซึ่งแต่ละรายจะมีความช�านาญในเทคนิค
เฉพาะด้าน ส�าหรับดีทีวีจะเน้นเทคโนโลยีในการส่งไฟล์
ขนาดใหญ่ในรูปแบบของ IP File Transfer เป็นหลัก          
โดยเฉพาะแบบบรอดแบนด์ผ่านเครือข่ายดาวเทียม หรือ
ผ่านบรกิารไอพสีตาร์ โดยจะเน้นไปทีก่ารให้บรกิารส่งข้อมลู
เพื่อการศึกษาอบรมภายในองค์กรบริการส�าหรับเครือข่าย
ทีวีภายในนั้น เป็นบริการที่มีคู ่แข่งขันในตลาดทั้งแบบ          
ให้บริการช่องทีวีผ่านดาวเทียมเช่นเดียวกับดีทีวี และแบบ
ทีใ่ห้บรกิารผ่านทางเครอืข่ายเคเบลิทวี ีโดยดทีวีจีะเน้นเจาะ
กลุ่มอาคารสร้างใหม่ โดยเฉพาะอาคารคอนโดมิเนียมท่ี       
เกดิขึน้จ�านวนมาก ดทีวีจีะเน้นจดุแขง็ด้วยการน�าเสนอและ
ตดิตัง้เครอืข่ายทวีภีายในอาคารของลกูค้าด้วยกล่อง HDTV 
Box ทีใ่ห้คณุภาพในการรบัชมรายการทวีทีีค่มชดักว่ากล่อง
ดาวเทยีมปกต ินอกจากน้ี ดทีวีไีด้มกีารเจาะกลุม่ผูใ้ห้บรกิาร
เคเบลิ ท้องถิน่เพือ่ขายชดุอปุกรณ์ DTV-IP GATEWAY Box 
เพ่ือใช้งานในการเปลี่ยนโครงข่ายเคเบิลทีวีเดิมจากระบบ
อนาล็อก เป็นแบบระบบดิจิทัล

  บริการแพลตฟอร์ม

บริษัทยังคงให้บริการกับลูกค้ากลุ่มเดิมสร้างรายได้จาก
อุปกรณ์เดิมที่มีอยู่โดยไม่ได้มีการขยายฐานลูกค้าออกไป  
มากนัก เน่ืองจากการให้บริการแพลตฟอร์มนี้เป็นบริการ       
ที่แพร่หลายและลงทุนไม่สูงลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการ 
เลือกลงทุนเอง หรือท�าเองได้

บริษัท ยังได้ให้บริการในการท�ากิจกรรมทางการตลาด        
เพื่อสนับสนุนการขายให้กับบริการหรือแพลตฟอร์มหรือ
แอปพลิเคชันของลูกค้าอีกด้วย

(2) การตลาดและการขาย

การตลาดและการขายแบ่งตามประเภทการให้บรกิารออกเป็น 2 กลุม่
บริการ คือ

1. กลุ่มท่ีท�าการขายตรง (Direct Sales) - คอื กลุม่บรกิาร System 
Integration ซ่ึงเน้นไปที่การติดต่อโดยตรงเพ่ืออธิบายสินค้า  
รบัทราบความต้องการของลกูค้า การสาธติสนิค้า หรอืการออกแบบ
การวางระบบเครือข่ายทีวีภายในอาคาร อาทิเช่น โรงแรม 
คอนโดมเินยีม อพาร์ทเม้นท์ ซึง่กลุม่ลกูค้ามกัจะเป็นองค์กร โดย
ลูกค้ากลุ่มน้ีจะไม่ค่อยมีการใช้สื่อโฆษณาแบบ Mass Media 
มากนัก จะมุ่งเน้นการจัดสัมมนาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง
ผลิตภัณฑ์ และโซลูชันส์

2. กลุ่มที่ท�าการขายผ่านตัวแทนจ�าหน่าย - คือ กลุ่มที่กระจาย
สนิค้าแบบชดุอปุกรณ์ผ่านตวัแทนจ�าหน่ายเป็นหลกั เป็นบรกิาร
ที่ดีทีวีจะท�าการตลาดโดยมีสื่อสนับสนุนการขาย ณ พื้นท่ี         
เป็นหลัก และการจัดสัมมนาอบรมกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม 
คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ และผู้ประกอบการเคเบิลทีว ี
เป็นต้น  พร้อมน�าเสนอสินค้าหรือรายการส่งเสริมการขาย       
ใหม่ ๆ โดยผ่านช่องทางการตลาดโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้ง 
นอกจากนั้น จะมีสื่อ Mass Media เสริมเป็นครั้งคราว รวมทั้ง
จะมีระบบ Incentive ส�าหรับรายที่มียอดสั่งซื้อสูง แต่ท้ังนี้         
ณ ปัจจุบันจะมุ่งเน้นท�าการขายและการตลาดผ่านงานระบบ
โซลชูนัส์รองรบัธรุกจิโรงแรม คอนโดมเินยีม อพาร์ทเม้นท์ และ
บริการ System Integration ในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น

ลักษณะลูกค้าและความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัท 

 การจ�าหน่ายอปุกรณ์จานรบัสญัญาณดาวเทยีมดทีวี ี- กลุม่ลกูค้า 
คือ ตัวแทนจ�าหน่ายจานรับสัญญาณดาวเทียม หรือร้าน
จ�าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้งช่องทาง Modern Trade กับ
กลุ่มผู้ใช้บริการที่เป็น End User หรืออาคาร องค์กรต่าง ๆ  อยู่
ทั่วประเทศ ความสัมพันธ์จะเป็นในรูปของการให้บริการ          
การสนับสนุนด้านการตลาด การดูแลให้ค�าแนะน�าทางเทคนิค 
และ Logistic รวมทั้งการบริการเปลี่ยนหรือซ่อมอุปกรณ์ที่มี
ปัญหาหลังจากลูกค้าได้ซื้อสินค้าหรือบริการไปแล้ว

 บริการ System Integration และ Platform - กลุ่มลูกค้า 
ได้แก่ องค์กรหรือหน่วยงาน ทั้งของภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ 
และเอกชนที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ หรือสถาบัน ธุรกิจ
ขายตรง ทีม่กีารจดัการประชมุอบรม หรอืสมัมนาภายในองค์กร
อยู่เป็นประจ�า ตลอดจนภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการ      
ท่องเที่ยวหรือโรงแรม เป็นต้น รวมถึงกลุ่มลูกค้านิติบุคคลตาม
อาคาร อาทิเช่น คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ และโรงแรม ที่มี
ความต้องการการติดตั้งพร้อมวางระบบทีวีภายในอาคาร ทั้งที่
เป็นแบบผ่านทีวีดาวเทียมหรือไอพีทีวี โดยวางแผนการตลาด
มุ่งเน้นเรื่องบริการ System Integrated (SI) เพื่อตอบโจทย์
กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ เพื่อ
บรหิารจดัการต้นทุนทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุ และสร้างประสทิธิผล
อย่างคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า (SI) 
เป็นลักษณะแบบผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการ เน้นการขายน�า
เสนอตรงในลักษณะขายระบบแบบงานโครงการ และบริการ
เสริมอื่น ๆ โดยมีสัญญาเป็นรายปี

สิทธิและข้อจ�ากัดในการประกอบธุรกิจ

 สิทธิให้ด�าเนินการเป็นผู ้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ส�าหรับ            
ใบอนุญาตประเภทการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หน่ึง - 
บรษิทัฯ ได้รบัใบอนญุาตจาก กสทช. เพือ่ให้บรกิารอนิเทอร์เน็ต
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แบบที่หนึ่ง เป็นเวลา 5 ปีนับจากวันที่ 18 ตุลาคม 2552             
สิ้นสุดวันท่ี 18 ตุลาคม 2557 โดยบริษัทฯ ได้มีการยื่นต่อ            
ใบอนุญาตประเภทการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หน่ึง เพื่อ
ความต่อเนื่องในการให้บริการซ่ึงการต่อใบอนุญาตแต่ละครั้ง
จะมีอายุของใบอนุญาตคราวละ 5 ปี โดยได้รับอนุญาตต่อไป
อีก 5 ปี นับแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2557 สิ้นสุดวันที่ 17 ตุลาคม 
2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และหากผู้ได้รับอนุญาตมิได้กระท�า
การทีข่ดัต่อเงือ่นไขในใบอนญุาตโดยผดิในลกัษณะทีส่�าคัญหรอื
ร้ายแรง กสทช. จะต่อใบอนุญาตให้ทันที 

 สิทธิให้ด�าเนินการให้บริการทางด้านทีวีดาวเทียม ส�าหรับ        
ใบอนญุาตประกอบกจิการกระจายเสยีงหรอืโทรทศัน์ เพือ่ให้
บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ - บริษัทฯ ได้รับ
ใบอนญุาตจาก กสทช. เพ่ือให้บรกิารโครงข่ายการกระจายเสยีง
หรือโทรทัศน์ท่ีไม่ใช้คลื่นความถี่ ระดับชาติ เป็นเวลา 15 ปี       
นบัจากวนัที ่21 มกราคม 2556 สิน้สดุวนัที ่20 มกราคม 2571 

 สิทธิให้ด�าเนินการให้บริการทางด้านทีวีดาวเทียม ส�าหรับ       
ใบอนญุาตประกอบกจิการกระจายเสยีงหรอืโทรทศัน์ เพือ่ให้
บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช่องรายการ - ดีทีวีได้รับ
ใบอนุญาตจาก กสทช. เพ่ือให้บรกิารกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ 
ช่องรายการ D-Channel เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่ 28 
มกราคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 27 มกราคม 2564   

2.2 การจ�าหน่ายชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม
ในประเทศกัมพูชาและบริการที่เก่ียวเน่ือง ด�าเนินการ
โดย บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จ�ากัด (ซีดีเอ็น) 

ซีดีเอ็น ประกอบธุรกิจจัดจ�าหน่ายชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม
และให้บรกิารแพลทฟอร์มโทรทศัน์และเช่าช่องสัญญาณดาวเทยีมแก่
ลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในประเทศกัมพูชา

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

(1) การจำาหน่ายชุดอุปกรณ์รับช่องรายการโทรทัศน์และ
วิทยุผ่านสัญญาณดาวเทียม

ลักษณะผลิตภัณฑ์

ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วยจานดาวเทียมและ
เคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมเคยู แบนด์ เพ่ือรับสัญญาณดาวเทียม      
ไทยคม 8 เคยู-แบนด์ โดยจ�าหน่ายทั้งแบบครบชุด (Full Set) และ
เฉพาะกล่อง (IRD Box) การรับชมโทรทัศน์ผ่านจานรับสัญญาณ
ดาวเทยีมจะท�าให้สามารถรบัชมรายการโทรทศัน์ของประเทศกัมพูชา
ได้ชัดเจน โดยสามารถรับชมช่องรายการฟรีทีวีของประเทศกัมพูชา 

ได้ครบทุกช่อง รวมทั้งช่องสาระและบันเทิงอ่ืน ๆ ท่ีมีเฉพาะบน
แพลตฟอร์มผ่านดาวเทียม ซีดีเอ็นจ�าหน่ายชุดอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทยีมผ่านตวัแทนซ่ึงมช่ีองทางกระจายสนิค้าครอบคลมุทกุจงัหวดั
ทั่วประเทศกัมพูชา ตามร้านที่ให้บริการติดตั้งจานดาวเทียม ร้านขาย
เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงห้างสรรพสินค้า

ลักษณะรายได้

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

2.  รายได้จากการจ�าหน่ายอุปกรณ์เสริมหรืออะไหล่ซีดีเอ็น เช่น 
Remote Control, LNB ฯลฯ

(2) บรกิารให้เช่าช่องสญัญาณเพือ่แพร่ภาพโทรทศัน์และ
วิทยุผ่านดาวเทียมในประเทศกัมพูชา

ลักษณะการให้บริการ

บริการให้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ส�าหรับการแพร่ภาพโทรทัศน์ 
หรือวิทยุผ่านดาวเทียมไทยคม โดยให้บริการกับผู้ประกอบการ
โทรทศัน์ผ่านดาวเทียมในประเทศกมัพชูา เพือ่รบัชมสญัญาณภาพทัง้
ระบบภาพมาตรฐาน Standard-Definition (SD) และระบบภาพ
ความคมชัดสูง High-Definition (HD)

ลักษณะรายได้

1.  รายได้จากการช�าระค่าบริการแบบครั้งต่อครั้ง จากการเช่าซื้อ
ช่องสัญญาณดาวเทียมเพื่อออกอากาศเป็นรายครั้ง อาทิเช่น 
การถ่ายทอดสดรายการต่าง ๆ

2.  รายได้แบบรายเดือน เป็นรายได้จากค่าบริการตามสัญญาให้
เช่าใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมแบบรายเดือนต่อเนื่อง ท�าสัญญา
ระยะยาวเป็นรายปี

แผนงานการให้บริการในอนาคต

ซดีเีอน็ ยงัคงเน้นการจ�าหน่ายชุดอุปกรณ์รบัสญัญาณดาวเทยีมซึง่ช่วย
ให้ผูช้มสามารถรับชมรายการโทรทศัน์ได้อย่างชดัเจนทกุช่องรายการ 
โดยมกีลุม่เป้าหมาย ทัง้ลกูค้าในกลุม่เมอืงและชนบท ซึง่ซดีเีอน็ได้เพิม่
ช่องรายการที่น่าสนใจและมีความโดดเด่นมากขึ้น เช่น ข่าว สารคดี 
ภาพยนตร์ การ์ตูน เพลง และรายการอื่น ๆ  อีกหลายรายการ ซีดีเอ็น
เป็นผู้ให้บริการรายแรกในประเทศกัมพูชาที่ออกอากาศระบบภาพ
ความคมชดัสูง (HD) ตัง้แต่ปี 2556 โดยปัจจบุนัด�าเนนิการออกอากาศ
บนดาวเทยีมไทยคม 8 เพือ่การรบัชมท่ีครอบคลมุทัว่ทัง้ประเทศ และ
สามารถรับชมได้ในทั้งในประเทศไทย ลาว และเวียดนาม เพิ่มข้ึน        
เพื่อตอบรับกับนโยบาย AEC ท�าให้สามารถขยายการท�าธุรกิจไปใน
ประเทศดังกล่าวได้เพิ่มขึ้น
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และในปี 2562 ท่ามกลางสถานการณ์ที่มีการแข่งขันสูง ซีดีเอ็นจึง
เตรียมพร้อมที่จะร่วมด�าเนินธุรกิจกับผู้ให้บริการทีวี และเคเบิ้ลทีวี 
ท้องถิน่ในประเทศกมัพชูาเพือ่ผลติช่องรายการพเิศษทีส่ามารถรบัชม
ได้จากชดุรบัสญัญาณดาวเทยีมของซดีเีอน็เท่านัน้ เพือ่เป็นการยกระดบั
แฟลตฟอร์มโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีมให้มคีวามทนัสมยัและน่าสนใจกว่า
คู่แข่ง นอกจากนี้ ซีดีเอ็นยังสนใจที่จะร่วมมือกับผู้ให้บริการวัดเรทติ้ง
การรับชมทีวี เพื่อแสดงข้อมูลและวิเคราะห์พฤติกรรมของการรับชม
ทีวี รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นผู้ให้บริการ การรับชมทีวี
บนตึกสูง

การตลาดและการแข่งขัน

(1) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

  การจ�าหน่ายอปุกรณ์จานรบัสญัญาณดาวเทยีม - ปัจจบุนั
ในตลาดมีอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์หลากหลายรูปแบบ 
เช่น จานรับสัญญาณผ่านดาวเทียมเคเบิลท้องถ่ินและ         
เสาอากาศ ทั้งแบบอนาล็อกและดิจิตอล ท�าให้ตลาดมี        
การแข่งขันที่ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะการแข่งขันทางด้าน
ราคาและช่องรายการ ท�าให้ซีดีเอ็นต้องปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา          
ซีดีเอ็นได้ท�าการเจรจาต่อรองกับผู้ผลิตกล่องรับสัญญาณ
ดาวเทยีมเพือ่ผลติกล่องรบัสญัญาณรุน่ใหม่ทีม่ต้ีนทนุต�า่กว่า
เดมิและตรงตามความต้องการของตลาดมากขึน้แต่ยงัคงไว้
ซึ่งคุณภาพ และเน่ืองจากต้นทุนที่ต�่าลงน้ีเองท�าให้ซีดีเอ็น
สามารถปรบัลดราคาขายให้แก่ตวัแทนจ�าหน่ายเพือ่กระตุน้
ยอดขายและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

  บรกิารให้เช่าช่องสญัญาณ - ปัจจบุนัซีดเีอน็ได้ท�าการออก
อากาศในระบบ DVB-S2 MPEG 4 ท�าให้สามารถรองรับ 
การจ�านวนช่องโทรทศัน์ ทีม่กีารเตบิโตอย่างต่อเน่ือง รวมถงึ
เพือ่รองรับความต้องการทีเ่พ่ิมข้ึนของการใช้งานช่องสญัญาณ
ที่ออกอากาศแบบความคมชัดสูง (HD) ซึ่งเป็นจุดขายหลัก
ของซดีีเอน็ โดยยงัไม่มผีูใ้ห้บรกิารรายอืน่สามารถให้บรกิารได้

(2) การตลาดและการขาย

การตลาดและการขายแบ่งตามประเภทการให้บรกิารออกเป็น 2 กลุม่
บริการ คือ

 กลุม่จ�าหน่ายชดุอปุกรณ์รบัสญัญาณดาวเทยีม - ซดีเีอน็ยงัคง
ท�าการจ�าหน่ายผ่านตัวแทนจ�าหน่ายหลักเพ่ือกระจายสินค้า
ผ่านช่องทางจดัจ�าหน่ายไปยงัร้านค้าในแต่ละจงัหวดั โดยแต่ละ
พื้นที่มีทีมติดตั้งและสนับสนุน ซึ่งซีดีเอ็นจะช่วยตัวแทนในการ
ท�าการตลาดและโปรโมชั่นควบคู ่กันไป โดยในปี 2561              

มีตัวแทนจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 28 ร้านค้าทั่วประเทศ 
รองรับการขยายตัวของยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น

 กลุม่บรกิารให้เช่าช่องสญัญาณ - ซดีเีอน็เน้นการเข้าไปตดิต่อ
กับผู้ให้บริการโทรทัศน์โดยตรง ทั้งในส่วนของสถานีโทรทัศน์ 
ผูใ้ห้บรกิารเคเบิล้ท้องถิน่ รวมถงึผูผ้ลติสือ่รายใหม่ทีต้่องการท�า
รายการเพือ่ออกอากาศบนแพลทฟอร์มโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
ในประเทศกัมพูชา 

ลักษณะลูกค้าและความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับซีดีเอ็น

 การจ�าหน่ายอุปกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทียม - กลุ่มลูกค้า 
ได้แก่ ตัวแทนจ�าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าหรือจานดาวเทียม ห้าง
สรรพสนิค้า รวมถึงกลุ่มผู้ใช้บริการที่เป็น End User

 การให้บรกิารให้เช่าช่องสญัญาณ - กลุม่ลกูค้า คอื ผูป้ระกอบการ
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในประเทศกัมพูชา

3. ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ

บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ มหาชน (แอลทีซี)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

(1) ลักษณะบริการ

แอลทีซีได ้รับสิทธิในการบริการด้านโทรคมนาคมในประเทศ
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพือ่ด�าเนนิกจิการ
โทรคมนาคม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 โทรศพัท์เคลือ่นที ่(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)

 บรกิารโทรข้ามแดนอตัโนมตั ิ(International Roaming Service)
 บริการเสริม (Value-added service) ส�าหรับโทรศัพท์       

เคลื่อนที่
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(2) ลักษณะรายได้ของแอลทีซีสามารถจำาแนกได้ ดังนี้

 ค่าบริการโทรศัพท์ภายในประเทศและต่างประเทศ
 ค่าเช่าบริการเลขหมายต่อเดือน
 ค่าขายเครือ่งรบัโทรศพัท์พืน้ฐานไร้สายระบบ (Fixed Wireless 

Local Loop - GSM) และซิมการ์ด
 ค่าบริการรายเดือนอินเทอร์เน็ต ค่าบริการสายวงจรเช่า
 ค ่าบริการโทรข้ามแดนอัตโนมัติ (IR) และค่าส ่วนแบ่ง          

โทรคมนาคมระหว่างประเทศและภายในประเทศ (IC)
 ค่าบริการส�าหรับบริการเสริม (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
ร่วมทนุกบักลุม่บรษิทัจากประเทศจนี (Jiafu Holdings Limited) โดย
ผู้ถือหุ้นรายใหม่ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 และรัฐบาล สปป.ลาว  
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ส่วน UNITEL เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง
รฐับาลกบับรษิทัจากประเทศเวยีดนาม (Viettel) และ BEELINE เป็น
บริษัทเอกชน ซึ่งผู ้ ถือหุ ้นเป ็นกลุ ่มบริษัทจากประเทศรัสเซีย                   
(VIMPELCOM) ในเดอืนมกราคม 2562 บรษิทั ลาว เทเลคอมมวินเิคชัน่ 
มหาชน ได้เข้าท�าสัญญาซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท วิมเปิลคอม จ�ากัด

ส�าหรับบริการอินเทอร์เน็ตมีผู้ให้บริการหลักอยู่ด้วยกัน 6 ราย ได้แก่ 
แอลทีซ,ี ETL, Planet Online, UNITEL, BEELINE และ Sky Telecom 
ซื่งแอลทีซีมีส่วนแบ่งตลาดมากกว่าร้อยละ 50

ระบบโทรคมนาคมใน สปป.ลาว ได้มีการพัฒนาอย่างมากในช่วงปี      
ที่ผ่านมา ซึ่งเทคโนโลยีที่ได้น�าเข้ามาใช้เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยตาม
แนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยทีางด้านโทรคมนาคมของตลาดโลก 
แอลทีซีได้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ในระบบ 3G และ 4G เป็น        
รายแรกของประเทศลาว และมเีครอืข่ายครอบคลมุพืน้ทีใ่นทกุจงัหวดั 
และได้มีการปรับปรุงการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ในระบบ 4G 
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตบนระบบ         
มือถอื (Mobile Broadband) ได้มกีารเตบิโตอย่างต่อเนือ่งในปี 2561 
ทางแอลทีซีได้มีการปรับปรุงระบบ data core network และได้มี
การขยายการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 4G รวมถึงระบบ 
4.5G ในเมืองหลักและเมืองเศรษฐกิจ  โดยในปี 2561 มีสถานีรับส่ง
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ทั้งหมด 2,492 สถานี และบริการ 4G 

ทั้งหมด 2,336 สถานี แอลทีซีมีผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ      
รายเดือนและแบบเติมเงินทั้งหมดจ�านวน 1,540,683 ราย (ท่ีมา: 
ข้อมูลจากแอลทีซี ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 คาดคะเน)

ในขณะเดยีวกนับรกิารโทรศพัท์พืน้ฐานไร้สายระบบ (Fixed Wireless 
Local Loop - GSM) ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาเพ่ือให้ใช้งานบน       
เครอืข่ายเดยีวกบัระบบโทรศพัท์เคลือ่นที ่แต่ได้มกีารแยกและจัดสรร 
prefix number และ numbering plan ที่แตกต่างกัน และมีการ
จ�ากดัพืน้ทีก่ารให้บรกิารตาม numbering plan ของแต่ละจงัหวดัให้
สามารถใช้ได้ในเฉพาะพื้นที่ให้บริการของจังหวัดน้ัน ๆ โดยการ
ก�าหนดควบคุมของกระทรวงไปรษณีย์ โทรคมนาคม และการสื่อสาร 
ประกอบกบัมอีตัราค่าบรกิารการโทรต่อนาททีีต่�า่กว่าบรกิารโทรศพัท์
เคลื่อนที่ทั้งระบบแบบรายเดือนและแบบเติมเงิน พร้อมกันน้ัน        
เครื่องโทรศัพท์ท่ีน�าเข้ามาท�าตลาดของผู้ให้บริการมีราคาที่ไม่แพง      
สมเหตุสมผล จึงท�าให้ลูกค้าที่ต้องการใช้บริการเฉพาะการโทร        
เพียงอย่างเดียว จะนิยมในการใช้บริการนี้มากกว่าบริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าในเขตต่างจังหวัด แต่ด้วยแนวโน้ม      
การใช้บริการโทรในทั่วทุกภูมิภาคลดลงอย่างต่อเนื่องโดยการใช้
บริการการโทรผ่านทางแอปพลิเคชันทดแทน ท�าให้จ�านวนลูกค้า          
ในส่วนบริการนี้ลดลง ณ สิ้นปี 2561 มี จ�านวน 350,002 ราย (ที่มา: 
ข้อมูลจากแอลทีซี ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 คาดคะเน)

ส่วนบรกิารอนิเทอร์เนต็ Mobile broadband - Internet SIM Card 
ซึง่ให้บรกิารเฉพาะดาต้าเท่านัน้ ได้เป็นทีน่ยิมจากลูกค้าอย่างมาก ในปี 
2561 มตีวัเลขจ�านวนลกูค้าและรายได้เพิม่ขึน้อย่างมนียัส�าคญั โดยมี
จ�านวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตซิมการ์ดทั้งหมดประมาณ 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�านวนผู้ใช้บริการท้ังหมดประมาณ 3,043,601 
(ทีม่า: ข้อมลูจากภายในแอลทซี ีณ สิน้เดอืนธนัวาคม 2561 คาดคะเน) 

กระทรวงไปรษณีย์ โทรคมนาคม และการสื่อสารของ สปป.ลาว        
ยงัคงควบคมุราคาการให้บรกิารทางด้านโทรคมนาคมและไม่อนญุาต
ให้ผู ้ให้บริการทุกรายท�าแผนส่งเสริมการขายแบบลดราคาและ             
ให้มลูค่าในการโทรฟร ีแต่มกีารยดืหยุน่ในการท�าแผนส่งเสรมิการขาย
โดยก�าหนดให้ลดราคาค่าบรกิารไม่ต�า่กว่าครึง่หนึง่ของราคามาตรฐาน
และสามารถท�าได้ไม่เกินครั้งละ 7 วัน สะสมไม่เกิน 90 วันต่อปี และ
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อนิเทอร์เนต็แบบทางผ่าน (IP-Transit) และการให้บรกิารโทรคมนาคม
แบบครบวงจร (Total Telecommunication Solutions) รวมทั้ง
การรวมและเชื่อมโยงการบริการแต่ละอย่างเข้าด้วยกัน (Service 
Convergence) เพือ่ยกระดับการให้บรกิารและตรงตามความต้องการ
ของลูกค้า

นอกจากนั้น แอลทีซียังมีการด�าเนินการและพัฒนาระบบสนับสนุน
การให้บริการ (Business Support System) เพื่อการให้บริการแก่
ลูกค้ามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีการตั้งหน่วยงาน Network             
Operation Center (NOC) เพื่อติดตามและแก้ไขระบบเครือข่ายให้
มีประสิทธิภาพตั้งแต่ปี 2557 และด�าเนินการตั้งหน่วยงาน Service 
Operation Center (SOC) เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาการบริการ
ต่าง ๆ แก่ลูกค้าในแต่ละบริการ 

ลักษณะของลูกค้าและความสัมพันธ์กับลูกค้า

ลูกค้าของแอลทีซีประกอบไปด้วยกลุ่มประชาชนทั่ว ไป องค์กรธุรกิจ
ระหว่างประเทศ บริษัททั่วไป และองค์กรต่าง ๆ ของรัฐ และคู่ร่วม
ธรุกจิทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยทางแอลทซีไีด้ให้ความส�าคญั
กับลูกค้า ทั้งในส่วนที่เป็นลูกค้ารายย่อยและลูกค้าองค์กรรายใหญ่     
โดยได้มีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าตามระบบ Customer and 
Partner Relation Management อย่างต่อเนื่อง

สิทธิและข้อจ�ากัดในการประกอบธุรกิจ

แอลทีซีเป็นกิจการร่วมค้าซึ่งตามสัญญาร่วมทุนเพื่อด�าเนินกิจการ
โทรคมนาคมใน สปป.ลาวได้รับสิทธิให้บริการด้านโทรคมนาคมใน 
สปป.ลาว เป็นระยะเวลา 25 ปี ตัง้แต่ปี 2539 ถึงปี 2564 นอกจากนี้ 
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 เชน และรัฐบาลของ สปป.ลาวได้ลงนาม
ในข้อตกลงในการขยายเวลาของสญัญาร่วมทนุและสญัญาอนญุาตให้
ด�าเนินการในการให้บริการทางด้านโทรคมนาคมใน สปป.ลาวต่อไป
อีก 25 ปี โดยเริ่มจากปี 2565 ถึงปี 2589 ทั้งนี้เมื่อครบก�าหนดอายุ
สมัปทานตามสญัญาร่วมทนุฉบบัใหม่แล้ว เช่น ต้องโอนหุ้นของแอลทีซี 
ให้แก่รัฐบาลของ สปป.ลาว โดยไม่คิดค่าตอบแทนใด ๆ

ก�าหนดให้ผูใ้ช้บรกิารโทรศัพท์เคลือ่นทีแ่บบเตมิเงนิของทกุผูใ้ห้บรกิาร
ทุกรายต้องมีการลงทะเบียนจึงสามารถท่ีจะใช้บริการได้ และทาง
รัฐบาลให้ความส�าคัญในการแข่งขันทางด้านคุณภาพของการบริการ
เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้บริโภค 

ในช่วงปี 2561 สภาวะแวดล้อมในการแข่งขนัทางธรุกจิเพิม่สงูขึน้ ส่วน
การเตบิโตของเศรษฐกจิใน สปป.ลาวมกีารเตบิโตน้อยกว่าทีค่าดคะเน
เอาไว้ พร้อมทั้งมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
พายุและเขื่อนแตก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ ประกอบกับ
ช่วงผลกระทบจากฝนที่ตกหนักในช่วงฤดูฝน เป็นสาเหตุให้เกิด           
ภัยพิบัติน�้าท่วมในหลายจังหวัดและส่งผลกระทบท�าให้มีการเสียหาย
ต่อสถานีส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่

แอลทซียีงัคงรกัษาระดบัรายได้เฉลีย่ของผูใ้ห้บรกิารต่อลกูค้าหน่ึงราย 
(ARPU) โดยเฉพาะในส่วนของบริการ Non-Voice ได้มีการเติบโต      
สูงข้ึนอย่างต่อเนือ่งในปี 2561 โดยมสีดัส่วนอยูท่ีร้่อยละ 65 ของรายรบั
รวมทัง้หมด ลกูค้ารวมของตลาดส�าหรบับรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีแ่ละ
บริการโทรศัพท์พื้นฐานแบบไร้สายมีประมาณ 4 ล้านเลขหมาย          
(นบัเฉพาะส่วนลกูค้าทีม่กีารใช้งานและสร้างรายได้) โดยรวมลกูค้ายงัเป็น
แบบระบบเติมเงินมากกว่าร้อยละ 94 ของลูกค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่
ทั้งหมด

(2) การตลาดและการขาย

แอลทีซไีด้เตรยีมการเพือ่รองรบัการแข่งขนัทีจ่ะเพิม่ข้ึนอย่างต่อเนือ่ง 
โดยมุ่งเน้นการขยายโครงข่ายอย่างเหมาะสมเพื่อขยายพ้ืนที่และ       
โครงข่ายให้บรกิารให้ครอบคลมุทัว่ประเทศ และมุง่เน้นการให้บริการ
ที่มีคุณภาพและการสร้างความสัมพันธ์กับตัวแทนจ�าหน่าย (Partner 
Relationship Management) และลูกค้าสัมพันธ์ (Customer       
Relation Management) ประกอบกับการบริหารจัดการช่องทาง      
จัดจ�าหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ขยายหน่วยงานบริการลูกค้า        
(Customer Service and Call Center) เพือ่รองรบัการขยายตวัของ
ลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในแต่ละบริการ

แอลทีซีได้เน้นการแบ่ง segmentation ของแต่ละบริการให้มีความ
ชัดเจนยิง่ข้ึน โดยม ีMPHONE เป็นแบรนด์หลกัส�าหรบับริการโทรศพัท์
เคลื่อนที่ โดยการท�าตลาดแบบเจาะจงพื้นที่ (Localize Marketing) 
น�าเสนอบริการตาม Life Style ของแต่ละกลุ่มลูกค้า เจาะตลาดกลุ่ม
ลกูค้าใหม่ เช่น กลุม่เดก็ทีอ่ายตุ�า่กว่า 14 ปีลงมา และกลุม่ลกูค้าระดบั
องค์กรให้มากขึ้น นอกจากนั้น ยังให้ความส�าคัญในการท�าตลาด
ส�าหรับการให้บริการด้าน DATA โดยบริการอินเทอร์เน็ตได้มีการ
ปรับปรุงระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพสูงเพ่ือรองรับกลุ่มลูกค้า
ระดับองค์กรที่มีความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วย
ระบบสายเช่า (Leased line) การเชือ่มต่ออนิเทอร์เนต็ผ่านสายเคเบลิ
ใยแก้ว (Fiber transmission to Home - FTTH) การเชื่อมต่อ
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ปัจจัยความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าการด�าเนินธุรกิจใด ๆ ย่อมต้อง
เผชิญกับความเส่ียงต่าง ๆ ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การเงิน การเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม 
ทางเทคโนโลยี สิ่งเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่สามารถส่งผลกระทบต่อ            
การด�าเนินธุรกิจของบริษัท

ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงข้ึนเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ โดย           
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะประเมนิปัจจยัความเสีย่งทัง้ทีเ่ป็น
ความเสีย่งทัว่ไป และความเสีย่งเฉพาะกจิการ โดยจะท�าการประเมนิ
ความเส่ียงเป็นประจ�าทกุไตรมาส และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท
เพือ่พจิารณาทบทวน และก�าหนดมาตรการในการป้องกนัความเสีย่ง 

ส�าหรับข้อมูลท่ีได้แสดงต่อไปนี้ จะอธิบายถึงปัจจัยความเสี่ยงที่มี         
นยัส�าคญัซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการ ฐานะทางการเงนิ 
ผลการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงมาตรการป้องกัน และบรรเทาความเสี่ยง
ของบริษัท

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks)

1. ความเสี่ยงในช่วงการเปลี่ยนผ่านจากระบบสัมปทานสู่
ระบบใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในการกำากับ
ดูแลกิจการดาวเทียมสื่อสารของประเทศไทย และความ           
ต่อเนื่องของบริการภายหลังสิ้นสุดสัญญาดำาเนินกิจการ
ดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ

ด้วยปัจจุบัน เป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านด้านกฎระเบียบในการประกอบ
กิจการดาวเทียมจากสัมปทานสู่ระบบใบอนุญาต ซึ่งภาครัฐก�าลัง        
จัดท�าแนวทางบริหารจัดการเกี่ยวกับวงโคจร หลักเกณฑ์การอนุญาต 
และระเบียบปฏิบัติ โดย กรรมาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช) 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงฯ) ส�านักงาน       
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  อาทิเช่นการประชุมพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 3) ให้ครอบคลุม           
การก�ากับดแูลกจิการดาวเทยีมสือ่สาร การก�าหนดนโยบายการบรหิาร
จัดการเอกสารข่ายงานดาวเทียม (filing) และการก�าหนดนโยบาย 
การเปิดตลาดให้ดาวเทียมต่างชาติเข้ามาให้บริการโดยมีการแข่งขัน
ได้อย่างเท่าเทียม เป็นต้น 

บริษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสารที่มีประสบการณ์
มายาวนาน ได้เข้าไปมส่ีวนร่วมในการสนบัสนนุข้อมลูทีจ่�าเป็นในการ
ก�าหนดหลกัเกณฑ์ อาทเิช่น International practice เพือ่สร้างความ
เข้าใจในอุตสาหกรรมดาวเทียมให้กับภาครัฐ มาโดยต่อเนื่อง

นอกจากนั้น บริษัทยังได้พิจารณาหาโอกาสในการท�าธุรกิจอ่ืน ๆ        
ร่วมมอืกบัพนัธมติรทางธรุกจิในต่างประเทศ เพือ่พฒันาการให้บรกิาร
ของดาวเทียม อาทิเช่นการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมเพื่อให้บริการ      
เพิม่เตมิในต่างประเทศ ความร่วมมือในการด�าเนินการเพื่อให้ได้มา       
ซ่ึงสิทธิในการประกอบกิจการโทรคมนาคมในต่างประเทศ เพื่อ          
ขยายโอกาสในการท�าธุรกิจออกไป

2. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพของดาวเทียม       
ไทยคม 7 และดาวเทียมไทยคม 8

บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ในการด�าเนิน
โครงการดาวเทียมไทยคม 7 และดาวเทียมไทยคม 8 จาก กสทช. ซึ่ง
เป็นไปตามกฎหมายปัจจุบัน ได้แก่ พระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553  และกระทรวงฯ ได้แจ้ง
อนุมัติการใช้ต�าแหน่งวงโคจร ส�าหรับดาวเทียมทั้งสองดวงมายัง 
กสทช. และ กสทช. ได้ระบกุารอนมุตัดิงักล่าวไว้ในใบอนญุาตประกอบ
กิจการฯ แล้ว

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 24 
ตลุาคม 2560 ได้พจิารณาหนงัสอืฉบบัดังกล่าว พร้อมทัง้ผลการหารอื
กับที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ด้วยความรอบคอบและด้วยความ
ระมดัระวงัแล้ว มคีวามเหน็ว่าดาวเทยีมไทยคม 7 และไทยคม 8 ไม่ใช่
ดาวเทียมภายใต้สัญญาฯ เพราะการด�าเนินดาวเทียมทั้งสองดวงนั้น 
อยู่ภายใต้กรอบการรับใบอนุญาตฯ จาก กสทช. บริษัทได้ปฏิบัติตาม
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เงือ่นไขและข้อก�าหนดในสญัญาฯ อย่างครบถ้วนแล้ว มไิด้ด�าเนนิการ
ใด ๆ ที่ขัดต่อสัญญาฯ ดังน้ัน บริษัทจึงมีความเห็นเร่ืองดาวเทียม        
ไทยคม 7 และไทยคม 8 แตกต่างจากความเหน็ของกระทรวงฯ ทีป่ระชมุ
จึงมีมติให้บริษัทยื่นเสนอข้อพิพาทดังกล่าวต่ออนุญาโตตุลาการ เพื่อ
พิจารณาช้ีขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เป็นไปตามข้อ 45.1 ของ
สัญญาฯ โดยบริษัทได้ยื่นข้อโต้แย้งต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ              
ในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เป็นข้อพิพาทหมายเลขด�าที่ 97/2560

อนึ่ง ตามข้อ 45.6 ของสัญญาฯ ที่ก�าหนดว่า ในกรณีที่ข้อพิพาทอยู่
ระหว่างการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ คู่สัญญายังคงต้องปฏิบัติ
ตามข้อก�าหนดในสญัญาต่อไป จนกว่าจะมกีารช้ีขาดของอนุญาโตตลุาการ 
ดังนั้น ในขณะท่ีข้อพิพาทอยู่ระหว่างพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 
บริษัทยังไม่มีหน้าที่ใด ๆ ในการปฏิบัติตามที่กระทรวงฯ ได้อ้างถึง        
ข้างต้นจนกว่าจะมีการชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

3. ความเสีย่งเนือ่งจากการเปลีย่นแปลงนโยบายรฐัในการ
จัดสรรคลื่นความถี่เพิ่มเติมให้แก่กิจการเคลื่อนที่เพื่อ
รองรับเทคโนโลยี 5G

สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ       
โดยมีนโยบายประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 5G เป็นโครงการน�าร่อง           
ดังนั้น กสทช. จึงได้เริ่มพิจารณาปรับปรุงการจัดสรรคลื่นความถี่และ
แผนแม่บทในการบริหารจัดการคลื่นความถี่ของประเทศไทยเพื่อ
ด�าเนินการจัดสรรคลื่นความถ่ีเพิ่มเติมส�าหรับการใช้งานโทรศัพท์
เคลื่อนที่ในยุค 5G ภายในปี 2563 ซึ่งมีคลื่นความถี่ C-band และ 
Ka-band ที่ปัจจุบันได้จัดสรรไว้ส�าหรับกิจการดาวเทียมอยู่ในข่าย 
การพิจารณา 

เนือ่งจากการสูญเสยีทรพัยากรคลืน่ความถีจ่ะก่อให้เกดิผลกระทบต่อ
การให้บรกิารดาวเทยีมภายในประเทศ  บรษิทัจงึได้มหีนงัสอืแจ้งความ
เห็นไปยัง กสทช. เพ่ือสร้างความเข้าใจถึงผลกระทบในด้านต่าง ๆ  
และด้วยสาเหตดุงักล่าว บรษิทัจึงเสนอว่าประเทศไทยยงัไม่ควรน�าเอา
ความถีใ่นย่าน C และ Ka เข้ามาอยูใ่นการพจิารณา นอกจากนี ้บรษัิท
ได้มีส่วนร่วมในคณะท�างานที่ กสทช. ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อพิจารณา            
การจัดสรรคลื่นความถี่เพิ่มเติมให้แก่เทคโนโลยี 5G รวมทั้งให้ข้อมูล
ระหว่างการประชุมการจัดสรรคลื่นความถี่และปรับปรุงแผนแม่บท         
ในการบริหารจัดการคลื่นความถี่ของประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ กสทช. 
ก�าลงัพจิารณาจดัให้มกีารทดลองทดสอบการใช้ความถี ่C-band และ 
Ka-band ส�าหรบัเทคโนโลย ี5G เพ่ือศกึษาผลกระทบและความเป็นไปได้
ในการจัดสรรคลื่นความถี่ในยา่นดงักล่าวให้แก่เทคโนโลย ี5G ภายใน
ปี 2562 และพิจารณาหาข้อสรุปภายในปี 2563 ต่อไป

ในการนี้ บริษัทได้ให้ข้อมูลและช้ีแจงต่อ กสทช. คณะท�างานฯ             
และหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง โดยขอให้ทบทวนแผนการจดัสรรความถี่
และให้พิจารณาถึงผลกระทบต่อประเทศไทยและการให้บริการ
ดาวเทียมภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการใช้เทคโนโลยี 
5G ได้รับการสนับสนุนและถือเป็นภารกิจเร่งด่วนของภาครัฐ ท�าให้
หน่วยงานต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องร่วมกนัผลกัดนัให้โครงการนีป้ระสบความ
ส�าเรจ็ จงึท�าให้ภารกจิของบรษิทัในเร่ืองนีอ้าจจะไม่บรรลวุตัถปุระสงค์
ในท้ายที่สุด ดังนั้น บริษัทจึงได้พิจารณามาตรการที่เหมาะสมในการ
ด�าเนินการเพื่อรองรับและลดผลกระทบอันเนื่องมาจากการจัดสรร
คลื่นความถี่ใหม่ของภาครัฐดังกล่าว

ความเสี่ยงในการดำาเนินงาน (Operational 
Risks)

1. ความเสี่ยงจากอายุการใช้งานของดาวเทียมสั้นลง

ปัจจุบันดาวเทียมส่วนใหญ่จะมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15 ปี แต่
ยงัมปัีจจยัอืน่ ๆ  ทีม่ผีลต่ออายกุารใช้งานของดาวเทยีมในวงโคจร เช่น 
คณุภาพของโครงสร้าง ความแขง็แกร่ง และความทนทานของอปุกรณ์
ต่าง ๆ ประสิทธิภาพในการจัดส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร ตลอดจน
ปรมิาณการใช้เชือ้เพลงิของดาวเทยีม และทกัษะความสามารถในการ
ควบคุมดาวเทยีมในสภาวการณ์ต่าง ๆ  ดังนัน้ บรษิทัอาจสญูเสยีลกูค้า
และรายได้หากดาวเทียมของบริษัทมีอายุการใช้งานส้ันกว่าท่ีได้         
คาดการณ์ไว้ และบริษัทไม่สามารถจัดหาหรือส่งดาวเทียมดวงใหม่
แทนได้ทันเวลา ดังนั้น วิศวกรดาวเทียมของบริษัทจะท�าการประเมิน
อายุดาวเทียมที่เหลืออยู่ตลอดเวลา และถ้าดาวเทียมใกล้หมดอายุลง 
ก็จะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณามาตรการป้องกันแก้ไข      
ทัง้โดยการเช่าดาวเทยีมจากผูป้ระกอบการรายอืน่ หรือพจิารณาลงทนุ
สร้างดาวเทียมดวงใหม่เพื่อทดแทนดาวเทียมที่ก�าลังจะหมดอายุลง

2. ความเส่ียงจากการท่ีดาวเทียมอาจเกิดความเสียหาย
หรือเกิดความบกพร่องในขณะที่อยู่ในวงโคจร (In-Orbit 
Failure)

ดาวเทยีมเป็นงานสร้างทางวศิวกรรมข้ันสูง และเมือ่มกีารส่งดาวเทยีม
เข้าสู่วงโคจรแล้ว ดาวเทียมอาจได้รับความเสียหายจากการขัดข้อง
ของระบบการท�างานของดาวเทยีม พายสุรุยิะ หรอืการชนกนัระหว่าง
ดาวเทียมกับวัตถุต่าง ๆ ในอวกาศ เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลให้ดาวเทียม
ได้รับความเสียหาย ท�าให้ความสามารถในการให้บริการถ่ายทอด
สัญญาณลดลงช่ัวคราวหรือถาวร หรือเกิดความเสียหายทั้งหมด            
ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการ และอาจท�าให้สูญเสีย
ลูกค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือ สูญเสียโอกาสในการหาลูกค้าใหม่
ในระหว่างการจัดหาดาวเทียมดวงใหม่มาให้บริการแทน 
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อย่างไรกต็าม ผูจั้ดสร้างดาวเทยีมได้ออกแบบให้ดาวเทยีมมคีณุลกัษณะ
ที่สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมบนอวกาศซ่ึงท�าให้ดาวเทียมมี
ความน่าเชื่อถือ (Reliability) สูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล บริษัท         
ได้จัดเตรียมแผนการเพื่อรองรับผลเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับลูกค้า 
หากเกิดความเสียหายขั้นรุนแรงขึ้นกับดาวเทียมดวงใดดวงหนึ่ง           
จนหมดสภาพการใช้งาน โดยมีแผนที่จะด�าเนินการให้ผู้ใช้บริการ       
ส่วนหนึ่งย้ายมาใช้ช่องสัญญาณท่ียังคงว่างอยู่ในดาวเทียมไทยคม           
ที่เหลือ นอกจากนี้ บริษัทได้เจรจาร่วมกับผู้ให้บริการรายอ่ืนถึง        
ความเป็นไปได้ในการเช่าช่องสัญญาณจากดาวเทียมอื่นชั่วคราว         
เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 

บริษทัได้ตระหนกัถงึความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้กับดาวเทยีมขณะทีอ่ยูใ่น
วงโคจรค้างฟ้า ดงันัน้ เพือ่ป้องกนัความเสีย่งภยัดงักล่าวทีอ่าจเกดิขึน้ 
บริษัทจึงได้จัดท�าประกันภัยดาวเทียมเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงภัย         
ทุกชนิด (All Risks) โดยกระทรวงฯ และบริษัทเป็นผู้รับผลประโยชน์
ร่วมกนัในส่วนของดาวเทยีมไทยคมภายใต้สญัญาสมัปทาน กรมธรรม์
ประกนัภยัทีจ่ดัท�าขึน้นัน้เป็นแบบ Full Coverage with Partial Loss 
ซึ่งเป็นกรมธรรม์ปีต่อปี กล่าวคือ บริษัทสามารถเรียกร้องค่าเสียหาย
ในทันทีทีด่าวเทยีมไดร้ับความเสียหายเพยีงบางส่วน ในการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทผู้รับประกันภัยบริษัทจะต้องยื่นหนังสือ
แจ้งความเสยีหาย (Notice of Loss) และหนงัสอืพสิจูน์ความเสยีหาย 
(Proof of Loss) ให้บรษิทัผู้รับประกันภัยและเมือ่บรรลุข้อตกลง บรษิทั
จึงจะได้รับเงินค่าสินไหมทดแทน

3. ความเสี่ยงในการขยายอายุการใช้งานของดาวเทียม
ไทยคม 5

บริษัทได้พิจารณาในการขยายอายุการใช้งานของดาวเทียมไทยคม 5 
โดยวิธีการยิงดาวเทียมเสริมเช้ือเพลิงข้ึนไปประกบ ในทางเทคนิค
วิศวกรรม ระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของดาวเทียมมีอายุ        
การใช้งานนานมากกว่า 15 ปี อายุการใช้งานของดาวเทียมวงโคจร
ค้างฟ้านัน้ จึงข้ึนกับปรมิาณเชือ้เพลงิของดาวเทยีมเป็นปัจจยัหลกั เมือ่
เชื้อเพลิงของดาวเทียมนั้น ๆ หมดลง ดาวเทียมก็จะหมดอายุการใช้
งานไปด้วย แต่ในข้อเท็จจริง ระบบอุปกรณ์ยังคงท�างานต่อไปได ้                
ในอุตสาหกรรมปัจจุบัน ได้มีผู้ให้บริการขยายอายุการใช้งานของ
ดาวเทียมในวงโคจร โดยการส่งดาวเทียมขนาดเล็กท่ีมีเชื้อเพลิง        
เพียงพอขึน้ไปเพือ่ประกบกบัดาวเทยีมทีต้่องการขยายอายกุารใช้งาน 
เพื่อใช้เชื้อเพลิงของดาวเทียมขนาดเล็กในการขยายอายุการใช้งาน
ของดาวเทียมที่ต้องการใช้บริการดังกล่าว 

ผูใ้ห้บรกิารก�าลังด�าเนินการพฒันาและสร้างดาวเทยีมเพือ่วตัถุประสงค์
ในการขยายอายุการใช้งานของดาวเทียม และส่งขึ้นสู่วงโคจรต่อไป 
อย่างไรก็ตามการให้บริการน้ีอาจจะมีความเสี่ยงในการส่งดาวเทียม
ขึน้สูว่งโคจรให้ทันก่อนทีด่าวเทยีมไทยคม 5 จะหมดอายลุงได้ ซึง่ทาง
บริษัทได้ติดตามความคืบหน้าของการด�าเนินการของผู้ให้บริการ           

ในการสร้างและส่งดาวเทียมดังกล่าวสู่วงโคจรอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้ง
พิจารณาจัดเตรียมแผนส�ารองในกรณีการด�าเนินการไม่เป็นไปตาม
แผนการที่ตั้งไว้

อีกหนึ่งความเสี่ยงของบริการขยายอายุการใช้งานดาวเทียม คือ
กระบวนการเข้าประกบกบัดาวเทยีมและการท�างานของดาวเทยีมใน
ช่วงระยะเวลาทีใ่ห้บรกิารดงักล่าวในวงโคจร ทางบรษิทัได้เตรยีมการ
เพือ่ทบทวนการออกแบบและการทดสอบดาวเทยีมรวมถึงกระบวนการ
ประกบดาวเทียมร่วมกับผู้ให้บริการนั้น เพื่อให้มั่นใจในการออกแบบ
และการทดสอบตามข้อก�าหนด นอกจากนี้ทางบริษัทได้เตรียมการ
เพื่อซื้อประกันภัยดาวเทียมเพื่อคุ้มครองดาวเทียมจากความเสี่ยงภัย
ในช่วงระยะเวลาของบริการนี้ เช่นเดียวกับประกันภัยที่ด�าเนินการ
เป็นประจ�าในปัจจุบัน

4. ความเสี่ยงจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

บริษัทอาจมีความเสี่ยงหากระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ
ได้รับภัยคุกคามจากภายนอก อันเนื่องมาจากการเชื่อมต่อด้วยระบบ
คอมพวิเตอร์และอนิเทอร์เนต็ ซ่ึงอาจจะก่อความเสยีหายต่อธรุกจิของ
บรษิทัได้ ด้วยเหตนุี ้บรษิทัจงึได้จดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง
ด้านสารสนเทศ เพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการ 
ในการประเมินและบรหิารความเสีย่ง รวมทั้งประเมินสภาพแวดล้อม
และสถานะของระบบสารสนเทศ และระบบการบรหิารความเสีย่งทาง
ด้านสารสนเทศ (IT Risk) เป็นประจ�าปีเพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ         
การสื่อสารสมัยใหม่ เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ภายใต้
ต้นทนุทีเ่หมาะสม อกีทัง้บรษิทัยงัมกีารจดัท�า Business Continuity 
Management และได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารความ          
ต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301:2012 นอกจากนี้ บริษัทได้มีการท�า
ประกันทั้งในส่วนของ Commercial Crime Insurance เพื่อป้องกัน
ความเสียหายทางด้านการเงิน และ Cyber Insurance เพื่อลด         
ความเสียหายจากการถูกภัยคุกคามทาง Cyber

ความเสีย่งอนัเกีย่วข้องกบัการเงนิ (Financial 
Risks)

1. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทมีการให้บริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีรายรับ           
รายจ่าย รวมถงึการกูย้มืเป็นสกลุเงนิต่างประเทศ จงึมคีวามเสีย่งจาก
อัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนส่งผลกระทบ
ต่องบการเงินและกระแสเงินสดของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการบริหารและป้องกันความเสี่ยง โดยจะ
พจิารณาจากฐานะสทุธขิองรายการทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศ กล่าวคอื
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บริหารโครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้มี
ความสมดุลกัน ในกรณีที่เกิดความไม่สมดุล บริษัทอาจใช้วิธีการ
ป้องกันความเสีย่งด้วยวธิกีารต่าง ๆ  เช่น การท�าสญัญาซือ้ขายเงนิตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า (Foreign Exchange Forward หรือ Forward 
Contract) การท�าสัญญาสิทธิในการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ
ในอนาคต (Options) การท�าสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตรา
ดอกเบี้ยล่วงหน้า (Cross Currency and Interest Rate Swap) 
เป็นต้น

2. ความเสี่ยงจากการที่รายได้หลักของบริษัทขึ้นอยู่กับ
การให้บริการแก่ลูกค้าหลักเพียงน้อยราย

รายได้หลักของบริษัทขึ้นอยู่กับการให้บริการแก่ลูกค้าหลักเพียง        
น้อยรายซึง่ส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบธรุกจิการสือ่สารโทรคมนาคมและ
การสื่อสารโทรทัศน์ ลูกค้าหลักบางรายอาจยกเลิกสัญญา หรือไม่ต่อ
สญัญากบับรษิทั ซึง่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อผลประกอบ
การของบริษัท เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทได้       
ลงนามในสัญญาให้บริการระยะยาวกับลูกค้าหลัก โดยเน้นคุณภาพ
การให้บรกิารทีด่ ีรวมทัง้การน�าเสนอรูปแบบบริการทางเทคนคิและทาง
ธุรกจิท่ีมีความยดืหยุน่สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้า เพือ่
ช่วยให้ธรุกจิของลกูค้าเตบิโต นอกจากนี ้บรษิทัได้รกัษาความสมัพนัธ์
ที่ดีกับลูกค้าอย่างสม�่าเสมอเพื่อสร้างความพึงพอใจและความร่วมมือ
อันดีระหว่างกัน และได้ท�ารายงานประเมินสุขภาพของลูกค้าหลัก

อย่างสม�่าเสมอ และบริษัทยังคงขยายตลาดและหาลูกค้ารายใหม่ ๆ 
อย่างต่อเนื่องเพื่อลดสัดส่วนการพึ่งพาลูกค้ารายหลัก

ความเสี่ยงในการดำาเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง        
(Compliance Risks)

1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาดำาเนิน
กิจการดาวเทียมสื่อสาร

ธุรกิจส่วนหนึ่งของบริษัทคือการด�าเนินกิจการตามสัญญาฯ ลงวันที ่
11 กันยายน 2534 ระหว่างกระทรวงคมนาคม (ปัจจุบันอยู่ภายใต้
การก�ากบัดแูลของกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม) กบั บรษิทั 
ชินวัตรคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ปัจจุบัน
เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ของบรษิทั ทัง้นี ้สญัญาฯ ดงักล่าวมปีระเดน็ความเสีย่ง 2 ประเดน็ 
ตามสรุปข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) ประเด็นเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น

ตามสญัญาฯ ลงวนัที ่11 กนัยายน 2534 ข้อที ่4 ก�าหนดให้ บมจ. อนิทชั 
โฮลดิ้งส์ จะต้องจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่ (ปัจจุบันคือบริษัท ไทยคม จ�ากัด 
(มหาชน)) เพื่อด�าเนินงานตามสัญญาสัมปทาน โดยมีทุนจดทะเบียน
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ไม่ต�่ากว่า 1,000 ล้านบาท และ บมจ. อินทัช โฮลด้ิงส์ จะต้อง               
เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่น้ันไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ซ่ึง     
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ ได้ด�าเนินการตามสัญญาฯ ดังกล่าวแล้ว โดยมี
สัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 แต่เน่ืองจากในปี 2548 
บรษิทัจ�าเป็นต้องท�าการเพิม่ทนุโดยออกหุน้ใหม่เพือ่จ�าหน่ายแก่บคุคล
ทั่วไป และ บมจ. อินทัช โฮลด้ิงส์ มิได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนในคร้ังนั้น        
จึงเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ ลดลง          
น้อยกว่าร้อยละ 51 โดยก่อนหน้าการออกหุ้นเพิ่มทุน บริษัทได้
ประสานงานกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
(ปัจจุบันคือกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) (กระทรวงฯ)  
เพือ่ขอแก้ไขสญัญาด�าเนนิกจิการดาวเทยีมสือ่สารภายในประเทศในปี 
2547 เพื่อเปล่ียนแปลงข้อก�าหนดเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นของ 
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ ในบริษัทจากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 เป็น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ซึง่ถอืได้ว่าบรษัิทได้ด�าเนนิการตามขัน้ตอนของ
วิธีปฏิบัติในทางสัญญาและกฎหมายแล้ว โดยกระทรวงฯ ได้ส่งเรื่อง
การขอแก้ไขสัญญาฯ ดังกล่าวไปให้ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
เพื่อน�าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามข้อเสนอแนะของส�านักงาน
อัยการสูงสุด แต่ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยว่าเป็นเรื่องที่
ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและส่งเรื่อง
คืน ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีนโยบายลดเร่ืองที่เข้าพิจารณาตาม
ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องการเสนอเรื่องต่อคณะ
รฐัมนตรตีามมาตรา 22 โดยเลขาธิการคณะรฐัมนตรไีม่ได้มคี�าอธบิาย 
หรือข้อแนะน�าประการใด และระเบยีบดงักล่าวมไิด้ระบไุว้ประการใด
ว่า หากหน่วยงานราชการได้รับหนังสือปฏิเสธจากส�านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีแล้ว หรือถูกส่งเรื่องคืนแล้ว จะต้องด�าเนินการส่งเรื่อง
เข้าไปหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ ท้ายสุดเรื่องจึงไม่ได้รับพิจารณาจาก         
คณะรัฐมนตรี หลังจากนั้นกระทรวงฯ ยังได้หารือไปยังส�านักอัยการ
สงูสดุอกีครัง้หนึง่ และส�านกังานอยัการสงูสดุกไ็ด้แจ้งมายงักระทรวงฯ 
ว่า เมื่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า เรื่องไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้อง
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา กระทรวงฯ ก็สามารถใช้ดุลยพินิจ           
ด�าเนินการต่อไปได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ ส�านักงานอัยการสูงสุดก็ได้เคยให้
ความเห็นไว้แล้วว่า เป็นกรณีที่สามารถแก้ไขสัญญาฯ ตามท่ีบริษัท
ร้องขอได้ เนือ่งจากผลการแก้ไขสญัญาฯ ในเรือ่งสดัส่วนไม่ท�าให้สทิธิ
และหน้าที่ของคู่สัญญาเปลี่ยนแปลงแต่ประการใด กล่าวคือ บมจ.        
อนิทชั โฮลด้ิงส์ ยงัเป็นคูส่ญัญาทีจ่ะต้องร่วมรบัผดิกันและแทนกนั กบั
บรษิทัผูร้บัสมัปทาน นอกจากนี ้การแก้ไขสญัญาฯ ดงักล่าวกไ็ม่ท�าให้
บริษทัจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่รฐัตามสญัญาลดลง อกีทัง้การลด
สัดส่วนการถือหุ้นของ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ ในบริษัทนั้น จากเดิม       
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจ�านวนหุ้น
ทั้งหมดนั้น ยังถือว่าเป็นการคุมอ�านาจเบ็ดเสร็จแล้วตามมาตรา 247 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535            
อีกด้วย

ต่อมา ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองได้
วินิจฉัยข้อเท็จจริงบางประการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขสัญญาฯ เพื่อ
เปลี่ยนแปลงข้อก�าหนดเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นของ บมจ. อินทัช 
โฮลด้ิงส์ ในบริษัท ซึ่งอย่างไรก็ตาม บริษัทมิได้เป็นคู่ความในคดี            
ดังกล่าว ค�าพิพากษาจึงไม่มีผลผูกพันและบังคับใช้กับบริษัท อีกทั้ง       
ในการด�าเนินการเพ่ือแก้ไขสัญญาฯ ดังกล่าวบริษัทได้ปฏิบัติตามขั้น
ตอนของวิธีปฏิบัติในทางสัญญาและกฎหมาย และได้รับอนุมัติจาก
กระทรวงฯ แล้ว  

ในภายหลัง กระทรวงฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตามมาตรา 72  
แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ             
พ.ศ. 2556 เพื่อพิจารณาแนวทางที่เหมาะสม ซึ่งบริษัทได้มีการ
ประสานงานกบักระทรวงฯ และคณะกรรมการฯ เพือ่ด�าเนนิการต่าง ๆ  
ต่อไป

(ข) ประเดน็เรือ่งข้อกำาหนดทีเ่กีย่วข้องกบัดาวเทยีมสำารอง

ภายใต้สญัญาฯ ดาวเทยีมทกุดวงทีจั่ดสร้างและจดัส่งตามสญัญาฯ จะ
ต้องได้รบัความเหน็ชอบจากกระทรวงฯ ก่อน และจะต้องมคีณุสมบตัิ
เฉพาะของดาวเทยีม (Satellite Technical Specification) ทีไ่ม่ด้อย
กว่าคณุสมบตัขิองดาวเทยีมหลกัและส�ารองดวงทีห่นึง่ แต่จ�านวนช่อง
สัญญาณดาวเทียมและย่านความถ่ีให้เป็นไปตามที่กระทรวงฯ และ
บริษัทจะตกลงกัน ซ่ึงในการด�าเนินการที่เก่ียวข้องกับดาวเทียม         
ไทยคม 4 บริษัทก็ได้ด�าเนินการตามข้อก�าหนดของสัญญาฯ ทุก
ประการ

อย่างไรก็ตามเนื่องจากดาวเทียมไทยคม 4 ซึ่งบริษัทได้รับอนุมัติจาก
กระทรวงฯ ให้ส่งเข้าสูว่งโคจรเป็นดาวเทยีมส�ารอง ไม่ได้มรีายละเอยีด
ลักษณะเฉพาะ (Specification) เหมือนกับดาวเทียมไทยคม 3            
ทุกประการ ท�าให้มีข้อสงสัยว่าดาวเทียมไทยคม 4 สามารถเป็น
ดาวเทียมส�ารองของดาวเทียมไทยคม 3 ได้หรือไม่ ประกอบกับ          
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองได้วินิจฉัย    
ข้อเท็จจริงบางประการที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมไทยคม 4 เอาไว้ ซึ่ง
อย่างไรกต็าม บรษิทัมไิด้เป็นคูค่วามในคดดีงักล่าว ค�าพพิากษาจงึไม่มี
ผลผกูพนัและบงัคับใช้กบับรษิทั อกีท้ังในการด�าเนินโครงการดาวเทยีม
ไทยคม 4 บริษัทได้ปฏบิตัติามขัน้ตอนของวธิปีฏบิตัใินทางสญัญาและ
กฎหมาย และได้รบัอนมุตัจิากกระทรวงฯ แล้ว ในภายหลงักระทรวงฯ 
ได้มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการตามมาตรา 72 แห่งพระราชบญัญตักิาร
ให้เอกชนร่วมลงทนุในกจิการของรฐั พ.ศ. 2556 เพือ่พจิารณาก�าหนด
แนวทางทีเ่หมาะสม ซึง่บรษิทัได้มกีารประสานงานกบักระทรวงฯ และ
คณะกรรมการฯ เพื่อด�าเนินการต่าง ๆ ต่อไป
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การจัดการ
และการกำากับดูแลกิจการ

โครงสร้างการบริหารจัดการ
บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจาหนาที่บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการพัฒนาอยางยั่งยืน

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา

หัวหนาคณะผูบริหาร
ดานตรวจสอบภายใน

หัวหนาคณะผูบริหาร
ดานการคา

หัวหนาฝายงานธุรกิจ
พัฒนาแพลตฟอรม

และบริการ

กรรมการผูจัดการ -
บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเมนทส

พีทีอี จำกัด
หัวหนาฝายงานรัฐกิจ

หัวหนาคณะผูบริหาร
ดานการเงิน

หัวหนาสวนงาน
วิศวกรรมโซลูชั่น
และธุรกิจดิจิทัล

หัวหนาสวนงาน
วิศวกรรมดาวเทียม
และปฏิบัติการ

หัวหนาสวนงาน
เลขานุการบริษัท
และกำกับดูแล

หัวหนาสวนงาน
ทรัพยากรบุคคล

หัวหนาสวนงาน
สื่อสารองคกร

หัวหนาสวนงาน
กฎหมาย

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

ตามข้อบังคับของบรษิทัก�าหนดให้คณะกรรมการของบรษิทัประกอบด้วยกรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของ
จ�านวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�าหนด ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการจ�านวน 8 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง 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�าหนดค่าตอบแทน

8 ธันวาคม 2542

4.   ศาสตราจารย์ส�าเรียง เมฆเกรียงไกร(4) กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 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�าหนดค่าตอบแทน

1 กรกฎาคม 2560

8.   นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์(6) กรรมการ และกรรมการบริหาร 1 พฤษภาคม 2561

หมายเหตุ
(1) วันที่ได้รับแต่งตั้ง หมายถึง วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทครั้งแรก
(2) นายประเสรฐิ บญุสมัพนัธ์ ได้รบัแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการบรษิทั แทนนายพารณ อิศรเสนา ณ อยธุยา ท่ีลาออกจากต�าแหน่ง โดยมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริษทั 

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�าเรียง เมฆเกรียงไกร ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา แทน นางภัทรียา เบญจพลชัย โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งที่ 4/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
(5) นายเอนก พนาอภชิน ได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน แทนนายประเสรฐิ บญุสมัพนัธ์ โดยมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2561 ประชมุเมือ่

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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รายชื่อกรรมการ

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

หมายเหตุการประชุม
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�าเรียง 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�ารงต�าแหน่ง 
28 มี.ค. 61

9.   นางอาทิตยา สุธาธรรม - 3/9 - 0/1 ด�ารงต�าแหน่ง 
31 ม.ค 61 

และลาออกเมื่อ
20 ธ.ค. 61 

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มอี�านาจลงนามผกูพนับรษิทั คอื นายอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์ และ นายเอนก พนาอภชิน ลงลายมอืชือ่ร่วมกนัและประทบัตราส�าคญัของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ระหว่างปี 2561 มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทัตามวาระปกตแิละวาระพเิศษทัง้สิน้ 9 ครัง้ การประชมุกนัเองระหว่างกรรมการอสิระจ�านวน            
1 ครั้ง และการประชุมกันเองระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอีก 1 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการบริษัท                
แต่ละท่าน สรปุได้ดงันี้ 

1.2  ผู้บริหาร (Management)

ตามโครงสร้างการบรหิารจดัการของบรษิทั ณ วนัที ่1 พฤศจิกายน 2561 บรษิทัมผู้ีบรหิารตามค�านยิามของประกาศคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ จ�านวน 7 ท่าน ดงันี้

รายชื่อผู้บริหาร ต�าแหน่ง

1.   นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ (1) 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 ต�าแหน่ง

6.   นายเอกชัย ภัคดุรงค์ หัวหน้าฝ่ายงานรัฐกิจ
หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจพัฒนาแพลตฟอร์มและบริการ

7.   นางพรรณี นิวาศนันทน์ หัวหน้าฝ่ายงานการเงิน

หมายเหตุ
(1) นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนนายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ท่ีลาออกจากต�าแหน่ง โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท        

ครั้งที่ 4/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
(2) นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพยากร ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการเงิน  (ต�าแหน่งก่อนหน้านั้นเป็นรักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหาร 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

ปัจจบุนันางสาวยพุาพรรณ ปานเคลอืบทอง ด�ารงต�าแหน่งเลขานกุาร
บริษัท โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันท่ี             
12 พฤศจิกายน 2555 จนถึงปัจจุบัน ซ่ึงนางสาวยุพาพรรณ               
ปานเคลือบทอง ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าท่ีของเลขานุการบริษัทจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บรษัิทไทย เป็นผู้มคีวามรู ้ความเข้าใจในหลกัการ และข้อพงึปฏิบตัทิีด่ี
ของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนั้น ยังเป็นผู้ที่มีประสบการณ์
ในงานเลขานุการ รวมถึงคุณสมบัติอื่นที่ช่วยให้งานเลขานุการบริษัท
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น (รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา 
การฝึกอบรม และประสบการณ์การท�างานของเลขานุการบริษัท 
ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

ท้ังนี้ เลขานุการบริษัทจะรายงานตรงต่อทั้งคณะกรรมการบริษัท   
คณะกรรมการชดุต่าง ๆ  และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร เพือ่ท�าหน้าที่
เก่ียวกบัการประชมุของคณะกรรมการบรษิทั และการประชมุผูถื้อหุ้น 
รวมทัง้สนบัสนนุให้การก�ากบัดแูลกจิการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษทั
ภิบาล และการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าท่ีและ  
ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

(1) แจ้งมตแิละนโยบายของคณะกรรมการและผูถ้อืหุน้ให้ผูบ้รหิาร
ที่เกี่ยวข้องรับทราบ พร้อมทั้ง ให้ค�าปรึกษา และข้อเสนอแนะ
เบ้ืองต้นแก่คณะกรรมการตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท และ
ข้อพึงปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการ

(2) จัดท�าและจัดเก็บเอกสาร ดังนี้ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัด
ประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงาน
ประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงาน
ประจ�าปีของบริษัท

(3) ด�าเนนิการให้กรรมการและผูบ้รหิารจดัท�ารายงานการมส่ีวนได้เสยี
ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องตามข้อก�าหนดของกฎหมาย       
พร้อมทั้ง เก็บรักษารายงานดังกล่าว และส่งส�าเนาให้ประธาน
กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตามทีก่ฎหมาย
ก�าหนด

(4) จัดการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ของบริษัท กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด รวมถึงข้อพึง
ปฏิบัติ รวมทั้ง บันทึกรายงานการประชุมและติดตามให้มี         
การปฏิบัติตามมติที่ประชุม

(5) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนท่ี            
รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(6) ตดิต่อและสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้ทัว่ไป ให้ได้รบัทราบสทิธต่ิาง ๆ  ของ
ผู้ถือหุ้น

(7) ดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ประสานงาน
ระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร พร้อมทั้ง ให้ข่าวสาร และ
ข้อมลูแก่กรรมการในประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกับการประกอบธรุกจิ
ของบริษัท รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญแก่
กรรมการทราบ

(8) จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั 
และคณะกรรมการชดุย่อยทกุชดุ รวมถงึการประเมนิตนเองเป็น
รายบคุคล และรายงานผลการประเมนิดงักล่าวต่อคณะกรรมการ
บริษัท

(9) ด�าเนนิการอืน่ใดเพือ่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และ
ตลาดทรัพย์ รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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1.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้ก�าหนดนโยบาย               
ค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ พิจารณาจากหน้าที่ ความ           
รับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยประธาน
กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับ               
ค่าตอบแทนเพ่ิมตามหน้าที ่และความรับผิดชอบ รวมทัง้พจิารณา
เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน      
ในประเภท ขนาด ที่ใกล้เคียงกัน โดยจ�านวนของค่าตอบแทน
ต้องสามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีคุณภาพให้อยู่กับ
บริษัทได้

2. บริษัทได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส 
และกองทนุส�ารองเล้ียงชีพ และผลตอบแทนอ่ืน ๆ  ซ่ึงค่าตอบแทน
ดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงานของบริษัทท้ังใน        
ระยะสั้นและระยะยาว ผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวปฏิบัติ
และมาตรฐานของกลุ่มธุรกิจชั้นน�าเป็นเกณฑ์

3. ค่าตอบแทนระยะยาวที่ไม่ใช่ตัวเงิน บริษัทมีโครงการจัดสรร      
ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัท ซึ่งนโยบายค่าตอบแทนแบบระยะยาวแบ่งเป็น             
4 โครงการ แต่ละโครงการมีอายุ 5 ปี โดยบริษัทได้เริ่มใช้

นโยบายนีต้ั้งแต่ปี 2556 ทัง้นี ้เพือ่เป็นแรงจงูใจให้กรรมการและ
ผู้บริหารอยู่ปฏิบัติงานกับบริษัทในระยะยาว

1.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

 (ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการของบรษิทัมสิีทธไิด้รบัค่าตอบแทนในการปฏบิติั
หน้าที ่ซึง่ค่าตอบแทน ได้แก่ เงนิเดอืน เบีย้ประชมุ เบีย้เลีย้ง
เดินทางต่างประเทศกรณีไปปฏิบัติหน้าที่ โบนัส และ           
ค่าประกันสุขภาพ โดยการจ่ายค่าตอบแทนทั้งหมดต้อง         
ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ส�าหรับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561 นั้น ท่ีประชุม           
ผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปี 2561 ประชมุเมือ่วนัที ่28 มนีาคม 
2561 ได้มมีตอินมุตักิ�าหนดงบประมาณค่าตอบแทนให้แก่
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของ
บริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 22,000,000 บาท 

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

กรรมการ

ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน ปี 2561 (บาท) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน

เบี้ยประชุม
(ครั้งละ)

ค่าตอบแทน
ประจ�าปี

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ 250,000

กรรมการ 50,000 25,000

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000

กรรมการตรวจสอบ 25,000

คณะกรรมการบริหาร

ประธานคณะกรรมการบริหาร 25,000 25,000

กรรมการบริหาร 25,000
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รายชื่อกรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (บาท)

คณะ
กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
ก�าหนด

ค่าตอบแทน

คณะ
กรรมการ
บรรษัท

ภิบาลและ
สรรหา

คณะ
กรรมการ
บริหาร

การ
ประชุม

กรรมการ
อิสระ

การ
ประชุม

กรรมการ
ที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร

ค่า
ตอบแทน
ประจ�าปี

ค่าตอบแทน
รวม

1.  นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์(1) 2,713,710 - - - - - - 953,096 3,666,806

2.  นางภัทรียา เบญจพลชัย(2) 800,000 526,935 - 130,000 - 25,000 25,000 829,233 2,336,168

3.  ศาสตราจารย์ส�าเรียง เมฆเกรียงไกร(3) 825,000 300,000 125,000 191,290 - 25,000 25,000 675,000 2,166,290

4.  นางชรินทร วงศ์ภูธร 825,000 300,000 245,000 - - 25,000 25,000 675,000 2,095,000

5.  นายสมประสงค์ บุญยะชัย 800,000 - - - - - 25,000 675,000 1,500,000

6.  นายเกว็ก บัค ไช 825,000 - - 100,000 325,000 - 25,000 675,000 1,950,000

7.  นางอาทิตยา สุธาธรรม(4) 476,613 - - - - - - 205,890 682,503

8.  นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา(5) 553,333 - - - - - - 219,041 772,374

9.  ศาตราจารย์หิรัญ รดีศรี(6) 225,000 150,000 - - - - - 209,158 584,158

รวม 15,753,299

กรรมการ

ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน ปี 2561 (บาท) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน

เบี้ยประชุม
(ครั้งละ)

ค่าตอบแทน
ประจ�าปี

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ประธานคณะกรรมการ 10,000 25,000

กรรมการ 25,000

หมายเหตุ
(1) ประธานกรรมการบริษัทจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอีก และในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไปด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการหรือ

กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ จะไม่ได้ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมใดๆ 
(2) ประธานกรรมการบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ รถประจ�าต�าแหน่งพร้อมคนขับ และค่ารักษาพยาบาล
(3) กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
(4) กรรมการบริษัทจะได้รับเบี้ยเลี้ยงในกรณีที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานให้บริษัทตามอัตราที่บริษัทก�าหนด
(5) กรรมการบริษัทจะได้รับค่าเบี้ยประกันชีวิตและค่าเบี้ยประกันสุขภาพประจ�าปี ยกเว้นประธานกรรมการซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแล้ว

ส�าหรับปี 2561 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงิน ส�าหรับประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 
15,753,299 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจ�าปี และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ทั้งนี้ กรรมการบริษัท
ที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะเป็นกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดแยกเป็นรายบุคคล ดังนี้  

หมายเหตุ
(1) นายประเสรฐิ บญุสมัพนัธ์ ได้รบัแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการบรษิทั แทนนายพารณ อิศรเสนา ณ อยธุยา ท่ีลาออกจากต�าแหน่ง โดยมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริษทั 

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�าเรียง เมฆเกรียงไกร ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา แทน นางภัทรียา เบญจพลชัย โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งที่ 4/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
(4) นางอาทิตยา สุธาธรรม ได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการ โดยมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ท่ี 1/2561 ประชมุเมือ่วนัท่ี 31 มกราคม 2561 มผีลตัง้แต่วนัท่ี 31 มนีาคม 

2561 เป็นต้นไป และได้ลาออกจากต�าแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2561
(5) นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ลาออกจากต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2561
(6) ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี หมดวาระการเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561



61

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร(1)

ปี 2556
จ�านวนใบส�าคัญ

แสดงสิทธิที่จัดสรร

ปี 2557
จ�านวนใบส�าคัญ

แสดงสิทธิที่จัดสรร

ปี 2558
จ�านวนใบส�าคัญ

แสดงสิทธิที่จัดสรร

ปี 2559
จ�านวนใบส�าคัญ

แสดงสิทธิที่จัดสรร

หน่วย ร้อยละ หน่วย ร้อยละ หน่วย ร้อยละ หน่วย ร้อยละ

1.   นายอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์ (2) - - - - - - - -

2.   นายปฐมภพ สุวรรณศิริ 32,111 4.71 116,400 9.72 97,611 8.99 96,738 9.00

3.   นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพยากร (3) - - - - - - - -

4.   นายวิชัย กติตวิทิยากลุ (4) - - - - - - - -

5.   ดร.สกล กิตติวัชราพงษ์ 31,933 4.68 48,200 4.02 35,335 3.26 35,019 3.26

6.   นายเอกชัย ภัคดุรงค์ 18,022 2.64 53,000 4.43 38,849 3.58 38,502 5.58

7.   นางพรรณี นิวาศนันทน์ 12,633 1.85 23,000 1.92 23,622 2.18 21,282 1.98

หมายเหตุ

**ผูบ้รหิาร หมายถงึ ผูบ้ริหารตามค�านยิามในประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร หวัหน้าคณะผู้บรหิารด้านการเงนิ 

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการค้า หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตรวจสอบภายใน  หัวหน้าฝ่ายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจพัฒนาแพลตฟอร์มและ

บริการ/หัวหน้าฝ่ายงานรัฐกิจ และหัวหน้าฝ่ายงานการเงิน

หมายเหตุ
(1) ผูบ้รหิาร หมายถงึ ผูบ้รหิารตามค�านยิามในประกาศคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และเป็นไปตามโครงสร้างการบรหิารจัดการใหม่ท่ีประกาศใช้เม่ือ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
(2) นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร แทนนายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ท่ีลาออกจากต�าแหน่ง โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท          

ครั้งที่ 4/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
(3) นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพยากร ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการเงิน  แทนนายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ ที่ลาออกจากต�าแหน่ง มีผลต้ังแต่วันที่             

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

ทัง้นี ้ในปี 2561 นายประเสริฐ บญุสมัพนัธ์ กรรมการอสิระของบรษิทั ได้รบัค่าตอบแทนจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระในบรษิทั 
อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท เป็นเงินจ�านวน 3,970,500  บาท

 (ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร**

ในปี 2561 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะผู้บริหาร จ�านวน 7 ท่าน รวมเป็นเงินจ�านวนทั้งสิ้น 34,410,127.21 ล้านบาท ซึ่ง
ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดอืน โบนสัรวม และค่าตอบแทนอืน่ ๆ  ซึง่ค่าตอบแทนดงักล่าวจะเชือ่มโยงกบัการด�าเนนิงานของบริษทั 
และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นเกณฑ์

1.4.2 ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหาร

 (ก) โครงการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต่อกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (“โครงการ
ใบส�าคัญแสดงสิทธิ”)

บรษัิทได้จดัให้มกีารจดัสรรใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัให้แก่กรรมการและพนกังานของบรษิทัและบรษิทัย่อย ซึง่เป็นส่วนหนึง่
ของโครงการจ่ายค่าตอบแทนระยะยาว (Performance share plan) เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างแรงจูงใจและตอบแทน
การปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อบริษัทให้ท�างานกับองค์กร      
อย่างต่อเน่ือง และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งก�าหนดให้พนักงานระดับ        
ผูบ้รหิารของบรษัิททีเ่ข้าร่วมโครงการสามารถน�าเงนิเฉพาะทีเ่ป็นเงนิโบนสับางส่วนตามเกณฑ์การจดัสรรทีบ่รษิทัก�าหนดให้แต่ละราย
ได้รับมาใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายได้เท่านั้น โดยเงินโบนัสที่แต่ละรายจะได้รับนั้นจะข้ึนอยู่กับเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์ รวมถึงเป้าหมายที่บริษัทจะพิจารณาก�าหนด ซึ่งบริษัทได้มีการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิตามโครงการดังกล่าวไปแล้ว
จ�านวน 4 ครั้ง โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิ ดังนี้ 
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 (ข) เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ โดยในปี 2561 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพส�าหรับผู้บริหาร** จ�านวน 7 ราย 
เป็นเงินจ�านวนทั้งสิ้น 2,047,230.50 ล้านบาท

ผลตอบแทนของพนักงานบริษัท และบริษัทในเครือ ได้แก่ เงินเดือน 
เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ 
ส�าหรับปี 2561 รวมเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 1,028.37 ล้านบาท

นโยบายการบริหารบุคลากร

บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะที่เป็นบริษัทไทยและด�าเนิน
กิจการท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศที่มุ่งเน้นการสร้างความ
มั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืนในธุรกิจสื่อสาร บริษัทเล็งเห็นถึงคุณค่า
และความส�าคัญของทรัพยากรมนุษย์ โดยมีความเชื่อมั่นว่าพนักงาน
ทีม่คีณุภาพเป็นปัจจัยส�าคญัยิง่ต่อการน�าพาองค์กรสูค่วามเจรญิเตบิโต
และความส�าเรจ็ทีย่ัง่ยนื และยงัเป็นปัจจยับ่งชีถ้งึความสามารถในการ
แข่งขันของธุรกิจในยุคปัจจุบันอีกด้วย บริษัทจึงมุ่งมั่นในการดูแล
อัตราส่วนก�าลังคน รวมทั้งต้นทุนของพนักงานให้อยู่ในระดับที่มี
ประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นไปท่ีการแสวงหาคนดี รักษาคนเก่ง สร้าง
ความผกูพนัในองค์กร  และสร้างความพร้อมให้พนกังานทกุระดบัเป็น
ผูม้คีวามรูค้วามสามารถโดยมุง่เน้นไปทีก่ารเพิม่ศกัยภาพของพนกังาน
ให้สามารถแข่งขันได้ในโลกยุคดิจิทัล มีคุณธรรม สร้างโอกาสและ
ความท้าทายใหม่ ๆ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ของ
ตนอย่างเต็มที่ พร้อมถ่ายทอดและปลูกฝังหลักการท�างานที่ยึดมั่นใน
ค่านิยมขององค์กร เพื่อความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับความเจริญ
เติบโตของบริษัท

หมายเหตุ

**ผูบ้รหิาร หมายถงึ ผูบ้รหิารตามค�านยิามในประกาศคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร หวัหน้าคณะผู้บรหิารด้านการเงนิ 

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการค้า หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตรวจสอบภายใน  หัวหน้าฝ่ายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจพัฒนาแพลตฟอร์มและ

บริการ/หัวหน้าฝ่ายงานรัฐกิจ และหัวหน้าฝ่ายงานการเงิน

1.5  บุคลากร

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

ประเภทธุรกิจ จ�านวนพนักงาน (คน)

สายธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ 43

สายธุรกิจดาวเทียม 502

สายธุรกิจโทรศัพท์ 2,875

รวม 3,420

ด้วยความเชื่อมั่นนี้ บริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบายการบริหารบุคลากร
เพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการสรรหา ดูแล และ
รักษาบุคลากรของบริษัทเป็นอย่างดี สอดคล้องกับกลยุทธ์และ           
เป้าหมายการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัในแต่ละระยะ ทัง้ยงัน�ามาตรการ
ต่อต้านการทจุรติมาเป็นส่วนหนึง่ในกระบวนการบรหิารบคุลากรด้วย

บรษิทัได้ก�าหนดนโยบายการบรหิารบคุลากรด้านต่าง ๆ  ซึง่มรีายละเอยีด 
ดังนี้

1) การจัดโครงสร้างองค์กรและอัตราก�าลัง 

บริษัทจัดโครงสร้างองค์กร ต�าแหน่ง และระดับต�าแหน่งงาน 
รวมทัง้ก�าหนดอตัราก�าลงั โดยพจิารณาให้สอดคล้องกับทศิทาง
และเป้าหมายการด�าเนนิธรุกจิทีก่�าหนดขึน้แต่ละปี และทบทวน
เป็นระยะ ๆ เพือ่ให้ตอบสนองได้ทนัต่อความเปลีย่นแปลงต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้น

2) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นธรรม

บริษัทด�าเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรแต่ละระดับ      
อย่างเป็นธรรม โดยมองท่ีคณุลกัษณะ คณุสมบตัแิละความสามารถ
ของตัวบุคคลที่สอดคล้องกับความต้องการของงาน รวมท้ัง
พจิารณาศกัยภาพทีจ่ะพฒันาให้มคีวามก้าวหน้าต่อไปได้ในอนาคต
ควบคู่ไปด้วย โดยใช้คณะกรรมการท�าหน้าที่คัดสรร ใช้การ



63

ทดสอบและเครื่องมือด้านการประเมินบุคคลมาประกอบ             
มีกระบวนการตรวจสอบข้อมูลของผู ้สมัครว่าเคยมีประวัติ
เกี่ยวข้องกับการกระท�าผิดใด ๆ หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประวัติการทุจริต เพ่ือให้มั่นใจว่าได้คนดีและเก่ง เหมาะสม 
อย่างแท้จริงกับงาน วัฒนธรรมองค์กร และมีความพร้อมที่จะ
พัฒนาต่อยอดต่อไปได้ในอนาคต

3) โอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการว่าจ้างและบรรจุแต่งตั้ง

บรษิทัให้โอกาสอย่างเท่าเทยีมกนัในการว่าจ้างและบรรจุแต่งตัง้ 
รวมทั้งโอกาสด้านการพัฒนาและความก้าวหน้า โดยพิจารณา
บนพื้นฐานคุณธรรม ความรู้ความสามารถ ความมุ่งม่ันและ         
ผลส�าเร็จของงานที่เกิดขึ้น ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดความหลากหลาย 
และสามารถใช้ทรพัยากรบคุคลให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 
โดยไม่เลือกปฏิบติัต่อบคุคลหนึง่บคุคลใดอนัเนือ่งมาจากเช้ือชาติ 
สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถานภาพทางการสมรส หรือ         
ความบกพร่องทางกายภาพ

4) สิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายการเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน 
โดยในนโยบายดังกล่าวน้ัน พนักงานต้องท�าความเข้าใจ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง
โดยตรงอย่างถีถ้่วน และปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั หากมข้ีอสงสยั
สามารถขอค�าปรึกษาจากฝ่ายกฎหมายหรือที่ปรึกษากฎหมาย 
โดยมิให้ปฏิบัติตามความเข้าใจของตนเองโดยไม่มีค�าแนะน�า  
อีกทั้ง กรณีที่เมื่อพนักงานของบริษัทต้องไปปฏิบัติงานใน         
ต่างประเทศพนักงานควรศึกษากฎหมาย ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ  ก่อนการด�าเนินการ
ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อไม่ให้ขัดกับกฎหมาย 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ       
รวมถึงบริษัทยังสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน 
ดแูลมใิห้ธุรกจิของบรษิทัเข้าไปมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการล่วงละเมดิ
สิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced 
Labor) ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labor อีกท้ัง             
ยงัปฏบัิตต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพืน้ฐาน
ของศกัด์ิศรคีวามเป็นมนษุย์ ไม่เลอืกปฏบิตั ิไม่แบ่งแยกถิน่ก�าเนดิ 
เช้ือ ชาต ิเพศ อาย ุสผีวิ ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกลู 
ทั้งนี้ ยังส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อก�าหนด      
ด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัท และส่งเสริมให้บริษัทย่อย           
ผู้ร่วมทุน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายปฏิบัติตามหลักการ
สิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล และคุ้มครองสิทธิของผู้มี 
ส่วนได้เสยีท่ีได้รบัความเสยีหายจากการละเมดิสทิธอินัเกิดจาก
การด�าเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้
ไม่ต�่ากว่าอัตราที่กฎหมายก�าหนด

5) สิทธิในการเข้าร่วมสมาคม

บริษัทเคารพในสิทธิและเสรีภาพของพนักงาน และไม่ปิดกั้น
หากพนักงานประสงค์จะเข้าร่วมกับสมาคมหรือองค์กรอื่นใด       
ทีจ่ดัตัง้ข้ึนอย่างถกูต้องตามกรอบของกฎหมายเพือ่ยงัประโยชน์
ให้เกดิขึน้กบับคุคล กลุม่บคุคล สังคมหรือประเทศชาต ิโดยต้อง
ไม่เป็นการท�างานเพื่อแสวงหารายได้อื่นจากหน้าที่การงานท่ี
พนักงานท�าอยู่ ไม่เผยแพร่ความลับของบริษัท หรือน�าความรู้
และเวลาของบริษัทไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเพ่ือเอื้อหรือ           
ก่อประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตนเอง

6) การปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของพนักงาน

บริษัทเคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน โดยจะปกป้อง
และไม่น�าข้อมลูส่วนตวัของพนกังาน เช่น เงนิเดอืน ประวัตกิาร
รกัษาพยาบาล ประวตัคิรอบครวั ฯลฯ   ไปเปิดเผยให้กบับคุคล
ภายนอกหรอืผูท่ี้ไม่เก่ียวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมลูท่ีต้องเปิดเผยต่อ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบัญญัติของกฎหมาย

7) การใช้ระบบคุณธรรมในการจัดสรรประโยชน์ตอบแทนการ
ท�างาน

บริษัทใช้การประเมินค่างานอย่างเป็นระบบเพื่อจัดกลุ่มงาน 
และระดบัต�าแหน่งงานตามขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบและ
ความส�าคญัทีม่ต่ีอองค์กร ทัง้นี ้เพือ่ให้เกดิความเป็นธรรมในการ
จ่ายค่าตอบแทน ท�าการส�ารวจรายได้และประโยชน์ตอบแทน
การท�างานของพนกังานทกุระดบั เปรยีบเทยีบกบัตลาดงานและ
สภาวะการครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า
พนักงานมีรายได้และได้รับประโยชน์ตอบแทนการท�างานท่ี
เหมาะสม สามารถแข่งขันกับตลาดงานภายนอกได้

การจัดสรรประโยชน์ตอบแทนการท�างานของบริษัทตั้งอยู่บน
พื้นฐานของความรู้ความสามารถและหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ตาม “ระบบคุณธรรม” โดยยึดหลักสามประการประกอบด้วย

  การจ่ายค่าตอบแทนตามต�าแหน่งงาน 
การสร้างความเป็นธรรมภายใน โดยพิจารณาค่าของงาน
แต่ละงาน เปรียบเทียบให้เหมาะสมกับตลาดงานภายนอก 

  การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน 
การพิจารณาผลตอบแทนตามระดับความส�าเร็จของผลงาน 
ทั้งระดับองค์กร ทีมงาน และตัวบุคคล
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 - การจ่ายค่าตอบแทนตามวิชาชีพและความสามารถของ          
ตัวบุคคล
การให้ผลตอบแทนการท�างานโดยพจิารณาความรู้ความสามารถ
หรือสมรรถนะ และทักษะตามวิชาชีพและความช�านาญของ
ตัวบุคคล

บริษัทน�าระบบบริหารผลการปฏิบัติงานมาใช้ ซ่ึงนอกจากจะ 
มุ่งหวังให้เกิดความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
การท�างานในทุกระดับ และท�าให้พนักงานมองเห็นถึงคุณค่า       
ในงานของตนที่มีต่อการสร้างความส�าเร็จให้กับบริษัทแล้ว       
ยังเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้ใช้ความสามารถของตน       
อย่างเต็มที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งได้รับ
ข้อมูลป้อนกลับและการชี้แนะจากผู้บังคับบัญชาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของตนด้วย

ทั้งนี้ การปฏิบัติงานโดยสุจริตเป็นส่วนส�าคัญในการประเมิน       
ผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลือ่นต�าแหน่งของพนกังาน 
บรษิทัจะไม่ประนปีระนอมหากพสิจูน์พบว่าพนกังานมพีฤตกิรรม
ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น

8) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน

บริษัทได้ให้ความส�าคัญในเรื่องของสุขภาพ อาชีวอนามัย         
ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานส�าหรับ
พนกังานทกุคนทุกระดบั ทัง้ในส่วนของข้อปฏบิติัทีเ่กีย่วข้องกบั
สวัสดิการแรงงาน และสวัสดิการบริษัท ด้วยการจัดให้มี
สวัสดิการที่สอดคล้องเหมาะสม 

ในด้านการให้ความรูด้้านสขุภาพ ได้จัดให้มโีครงการ Thaicom 
Young Fit เพื่อดูแลเรื่องการแก้ไขปัญหาสุขภาพของพนักงาน
แบบบูรณาการ การสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมชมรมเพื่อ
สขุภาพกายและสขุภาพใจอย่างสม�า่เสมอ การให้มอีาหารกลาง
วันคุณภาพดี อาหารเพื่อสุขภาพ ห้องพยาบาลที่ให้ค�าปรึกษา
ด้านสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจ�าปีโดยโรงพยาบาลชั้นน�า      
มปีระกนัสขุภาพและการให้ความช่วยเหลือเร่ืองค่ารักษาพยาบาล
ที่เกินจากประกันสุขภาพกลุ่มให้แก่พนักงานที่เจ็บป่วยแบบ 
นอนพักในโรงพยาบาล หรือเจ็บป่วยจากโรคมะเร็ง 

นอกจากนี้  บริษัทยังจัดให้มีการดูแลให้ความรู ้ เกี่ยวกับ             
การจัดการการเงินเพ่ือเตรียมความพร้อมส�าหรับการเกษียณ
อาย ุพร้อมทัง้การจดัให้มกีองทนุส�ารองเลีย้งชพี ซึง่ให้พนกังาน
สามารถเลือกการออมได้ตามความสามารถของแต่ละคน  

9) การพัฒนาบุคลากร

บริษทัสนบัสนุนและลงทนุด้านการพัฒนาความรูค้วามสามารถ
ของบุคลากร โดยมกีารพฒันาอย่างเป็นระบบทัว่ทัง้องค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง บริษัทก�าหนดให้บุคลากรและผู้บังคับบัญชาร่วมกัน      
จัดท�าแผนพัฒนาความรู ้ความสามารถที่สอดคล ้องกับ                  
การด�าเนินงานและกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจขององค์กรรวมทั้ง
ลักษณะงานของตน และทบทวนปรับปรุงให้มีความทันสมัย        
อยู่เสมอ การพัฒนาครอบคลุมความสามารถในการท�างาน        
ด้านต่าง ๆ ทั้งการบริหารจัดการ ความเป็นผู้น�า ความรู้และ
เทคนิคเฉพาะของแต่ละสายงานอาชีพ และการพัฒนา
กระบวนการคดิเป็น ท�าเป็น และมุมมองสูโ่ลกาภวิฒัน์ นอกจากนี้ 
บริษัทจัดเส้นทางและความก้าวหน้าในการพัฒนาสายอาชีพ
อย่างต่อเนื่องที่เอ้ือต่อการวางแผนผู้สืบทอดต�าแหน่ง และ         
การพัฒนากลุ่มพนักงานผู้มีศักยภาพสูง เพื่อให้เกิดการสานต่อ
ในการปฏิบัติตามพันธกิจและค�าม่ันสัญญาของบริษัทที่มีต่อ            
ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนของสังคม และธ�ารงรักษาไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมการบริหารจัดการตามธรรมาภิบาลที่ดี

เพือ่ให้มัน่ใจว่าบคุลากรของบรษัิทตระหนกัถึงความส�าคญั และ
มคีวามเข้าใจเกีย่วกบันโยบายต่อต้านการทจุรติ บรษิทัจงึบรรจุ
เรือ่งต่อต้านการทจุรติเข้าในเนือ้หาการอบรมพนกังานใหม่ และ
จัดให้พนักงานทุกคนของบริษัทได้รับการอบรมและท�าแบบ
ทดสอบประจ�าปี เพื่อทบทวนความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบายดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ

บรษิทัมุง่มัน่ในการสร้างสิง่แวดล้อมและกระบวนการท�างานเพือ่
น�าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้พนักงานกล้า           
น�าเสนอความคิดใหม่ ท�าใหม่ ในสิ่งที่ถูกต้องและถูกเวลา และ
ยังกระตุ้นให้เรียนรู้ถึง “วิธีการเรียนรู้เพื่อรู้” เพื่อให้เกิดการคิด
ต่อไปเองได้ ขวนขวายในการแสวงหาและสั่งสมองค์ความรู้         
ในรปูแบบต่าง ๆ  เช่น การเรยีนรูด้้วยตนเอง การเรยีนรูผ่้านงาน
โครงการร่วมกัน โดยใช้เทคโนโลยีของการเรียนรู้ เป็นต้น          
พร้อมทั้งแบ่งปันความรู้ที่ได้แก่ผู้อื่นด้วยการถ่ายทอดผ่านการ
เป็นวิทยากร การให้ค�าปรึกษาแนะน�า การสอนงานด้วยวิธีการ
ชี้แนะ (Coaching) และการกระตุ้นโดยผู้บังคับบัญชา เพื่อ          
ให้เกิดการน�าความรูแ้ละประสบการณ์ไปปรบัใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองเพื่อนร่วมงาน องค์กร และสังคม

บรษิทัส่งเสรมิการพฒันานวตักรเพือ่ให้เกดินวตักรรม เปิดโอกาส
ให้พนักงานสามารถเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์        
ต่อการพัฒนากระบวนการท�างาน รวมท้ังสนับสนุนการศึกษา 
ค้นคว้า วิจัยต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ อันเป็นการเพิ่มผลิตภาพ
และเพิ่มผลิตผล ซึ่งจะสร้างคุณค่าให้กับองค์กร เป็นมิตรต่อ
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
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บรษิทัให้ความส�าคญัต่อการฝึกอบรมและพฒันาพนกังาน เพือ่ยกระดบัความรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิานของพนกังานในปี 2561  ทัง้นี้ 
บริษัทได้ก�าหนดแผนการพัฒนาที่เหมาะสมส�าหรับพนักงานในแต่ละระดับครอบคลุมทั้งทักษะทางด้านการบรหิารจดัการ (Managerial & 
Leadership Skill) และความรูเ้ฉพาะทางวิชาชีพ (Professional Skill) โดยจัดอบรมทั้งจากพนักงานหรือผู้บริหารภายในบริษัทที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญและจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญภายนอก

ระดับพนักงาน เป้าหมายการพัฒนา หลักสูตร

ทุกระดับ ปฏิบัติตามข้อก�าหนดตามกฎหมายและ
ส่งเสริมเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน

• หลักสูตรดับเพลิง [Advanced Fire Fighting] 
• หลักสูตรซ้อมหนีไฟ [Basic firefighting] 
• 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�าทั้งในและต่างประเทศ 
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 เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง บริษัทยังจัดท�าระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง E-learning ในการให้ความรู้ต่าง ๆ แก่พนักงาน             
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวด Compliance  อันได้แก่ นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ การใช้งานระบบ IT ให้ปลอดภัย และความเสี่ยงจาก
การทุจริต พนักงานทุกคนจะได้เรียนรู้ผ่านบทเรียนมัลติมีเดีย ซึ่งมีรูปแบบที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย ทั้งยังก�าหนดให้มีแบบทดสอบหลัง         
การเรียน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานได้รับทราบและเข้าใจนโยบายส�าคัญของบริษัทอย่างแท้จริง

นอกเหนอืจากการฝึกอบรมระยะสัน้แล้ว บรษิทัยงัสนบัสนนุการยกระดบัองค์ความรูด้้วยการให้ทนุการศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโท ในสถาบนั
ชัน้น�าทัง้ในประเทศและต่างประเทศให้กบัพนกังานอกีด้วย โดยจะมุง่เน้นการให้ทุนในสาขาท่ีขาดแคลน และตอบสนองการด�าเนนิธรุกจิใน
ปัจจุบันและอนาคตของบริษัท เช่น Satellite Communications Engineering, System Design and Management เป็นต้น
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10) การวางแผนสรรหาและพัฒนาผู ้บริหารเพื่อรองรับการ
สืบทอดต�าแหน่ง

บริษัทมีการวางแผนสรรหาและพัฒนาผู้บริหารเพื่อรองรับการ
สบืทอดต�าแหน่งอย่างเป็นระบบ โดยมกีารจดัตัง้คณะกรรมการ
เพื่อดูแลให้มีการวางแผนสรรหาและพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและ
โปร่งใส เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารของกลุ่มบริษัท       
ที่จะเติบโตท้ังในสายอาชีพและสายงานด้านบริหารจัดการ       
โดยมุง่เน้นในกลุ่มต�าแหน่งงานทีม่คีวามส�าคญัและเป็นกลไกหลกั
ในการขบัเคลือ่นองค์กร ซ่ึงเป็นต�าแหน่งงานในระดับผู้อ�านวยการ
ส�านักขึ้นไป 

การวางแผนสรรหาและพัฒนาผู้บริหารเพื่อรองรับการสืบทอด
ต�าแหน่งดงักล่าว นอกจากจะเป็นการลดความเสีย่งในด้านความ
ต่อเนื่องของการบริหารจัดการองค์กรแล้ว ยังเป็นการรักษา
บคุลากรทีม่ศีกัยภาพสงูไว้กบับรษิทั เพือ่สร้างความเจรญิเตบิโต
อย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป

11) บทบาทผู้บังคับบัญชาในการบริหารบุคลากร

บริษัทก�าหนดให้การบริหารบุคลากรเป็นหน้าที่หลักที่ผู้บังคับ
บัญชาทุกระดับต้องรับผิดชอบ และให้ความส�าคัญไม่ยิ่งหย่อน
ไปกว่าการบริหารจัดการงานและองค์กร ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มี
บทบาทส�าคัญในเรื่องดังต่อไปนี้

  การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันระหว่างบริษัทกับ
พนักงาน สร้างและรักษาไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
พนักงานกับฝ่ายบริหารและ/หรือระหว่างพนักงานด้วยกัน 

  การสร้างขวญัและก�าลงัใจในการท�างานให้กับพนกังาน รบัฟัง
ความคิดเห็น ข้อกังวลใจและความเดือดร้อนของพนักงาน
ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย พร้อมให้ค�าปรึกษา       
ที่เหมาะสม 

  การพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรมและ       
ด้วยหลกัมนษุยธรรม บนพืน้ฐานของหลักปฏบิตัแิละระเบยีบ
บรหิารทรพัยากรบคุคลของบรษิทั รวมถงึหลกักฎหมายและ
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2561  บริษัทได้จัดฝึกอบรมให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยมีจ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย อยู่ที่ 23.75 ชั่วโมงต่อคน

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความส�าคัญเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้พนักงานอบรมด้านสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นหลักสูตรภายในบริษัทและ
ภายนอกบริษัท อีกท้ังบริษัทได้ก�าหนดให้มีการอบรมด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในแผนการฝึกอบรมของบริษัทอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี โดยในปี 
2561 มีหลักสูตรที่เกี่ยวดังนี้

ปี 2561 2560 2559 2558

จ�านวนชั่วโมงอบรมต่อปี 23.75 32.09 24.95 27.94

ชื่อหลักสูตร จ�านวนพนักงานที่เข้าอบรม หมายเหตุ

1.  จิตส�านึกอนุรักษ์พลังงานในองค์กร 31 หลักสูตรภายนอก

2.  การปลูกจิตส�านึกการอนุรักษ์พลังงาน LLK 27 หลักสูตรภายใน
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2. การกำากับดูแลกิจการ
2.1  นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี ว่าเป็นรากฐานส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจให้เจริญเติบโต 
อย่างยั่งยืน มีความเป็นมืออาชีพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้            
อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู ้ถือหุ ้น และผู ้มีส่วนได้เสียอื่นๆ               
ทุกภาคส่วน และสามารถสร้างคุณค่าให้กับสังคม ประเทศชาติต่อไป
ได้ ดังนั้นคณะกรรมการจึงได้ถือเป็นภารกิจส�าคัญ ในการปรับปรุง
นโยบายการก�ากบัดแูลกิจการของบริษทั ให้มคีวามทนัสมยั สอดคล้องกบั
สภาวะแวดล้อมปัจจุบันที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง  
เพ่ือให้โครงสร้างความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย และแนวปฏิบัติ       
ต่าง ๆ  ตามนโยบายสอดคล้องกบัทศิทางการด�าเนนิกจิการของบรษิทั
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

นอกเหนอืจากการก�าหนดนโยบายทีม่คีวามทนัสมัยแล้ว คณะกรรมการ
ยงัคอยสอดส่องดแูลเพือ่ให้มัน่ใจว่าฝ่ายจดัการได้มกีารน�าแนวปฏบิตัิ
ตามนโยบายที่ก�าหนดไปปฏิบัติจริง ผ่านการดูแลของคณะกรรมการ 
บรรษทัภบิาลและสรรหา โดยก�าหนดให้มกีารรายงานให้คณะกรรมการ
ทราบถึงผลการปฏิบัติเป็นประจ�าทุกปี นอกจากนี้ยังก�าหนดเรื่อง      
การรักษามาตรฐานการด�ารงไว้ซ่ึงการเป็นองค์กรที่มีธรรมภิบาลท่ีดี 
เป็นเป้าหมายผลการด�าเนินงาน หรือตัวชี้วัด หรือ KPI ของบริษัท     
อีกด้วย

ทั้งนี้ในปี 2561 นับเป็นปีที่ 6 ของไทยคม ในการด�ารงไว้ซึ่งมาตรฐาน
บรรษัทภบิาลตามนโยบายทีค่ณะกรรมการก�าหนด โดยยงัคงสามารถ
รักษาสถานะดีเลิศ หรือ 5 ดาว จากโครงการส�ารวจการก�ากับดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียน จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ CGR 
2018 ยิง่ไปกว่านัน้ บรษิทัฯ ยงัได้รับการยอมรับในระดับอาเซยีน โดย
ได้รับการพิจารณาเป็น 1 ใน 50 บริษัทชั้นน�าด้านธรรมาภิบาลของ
อาเซียน (ASEAN CG Scorecard) ซึ่งนับเป็นการติดอันดับเป็นครั้ง
ที่ 2 ส�าหรับรางวัลในระดับอาเซียน 

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ 

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(“กลต.”) ได้ออกหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หรือ Corporate 
Governance Code (CG Code) ฉบบัปี 2560 ขึน้ เพือ่เป็นหลกัปฏบิติั
ให้คณะกรรมการบรษิทั ซ่ึงเป็นผูน้�าหรอืผู้รับผดิชอบสงูสดุขององค์กร 
น�าไปปรับใช้ในการก�ากับดูแล ให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีใน       
ระยะยาว น่าเชื่อถือส�าหรับผู้ถือหุ้นและผู้คนรอบข้าง เพื่อประโยชน์
ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของ           
ทัง้ภาคธรุกจิ ผูล้งทนุ ตลอดจนตลาดทนุและสงัคมโดยรวม อีกทัง้เพือ่
ให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการน�า CG 

Code ไปปรบัใช้อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และบันทกึการพจิารณาไว้เป็น
ส่วนหนึง่ของมติคณะกรรมการ รวมทัง้เปิดเผยข้อความยนืยนัว่า คณะ
กรรมการได้พิจารณาและทบทวนการน�าหลักปฏิบัติตาม CG Code 
ไปปรบัใช้ตามบรบิททางธรุกจิของบรษิทัแล้ว ในรายงานประจ�าปี และ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1)

คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัติแก้ไขนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
ฉบับล่าสุด เม่ือวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นการปรับปรุงตาม         
หลักการก�ากับดแูลกจิการทีด่ ี (CG Code) ฉบบัปี 2560 ของ กลต.       
ดังกล่าว โดยมุ ่งเน ้นบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ              
คณะกรรมการ ในแต่ละด้านของการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท        
จดทะเบยีน เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบตัทิีด่สี�าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนกังานของบรษัิท โดยนโยบายฉบบัน้ี ประกอบด้วยหลกัการ 5 หมวด 
ได้แก่
หมวดที่ 1  คณะกรรมการบริษัท
หมวดที่ 2  สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
หมวดที่ 5  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

การสื่อสารนโยบายการกำากับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดท�าคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการ
ด�าเนินธุรกิจ ประกอบไปด้วยเนื้อหาหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ส่วนที่ 2 จรรยาบรรณในการด�าเนิน
ธุรกิจ และส่วนที่ 3 นโยบายต่อต้านการทุจริต เพื่อใช้ในการสื่อสาร
และท�าความเข้าใจกับทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน           
ได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ รวมถึง       
ได้ให้มีการลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการ จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัท             
ดงักล่าวด้วย นอกจากนี ้เมือ่มพีนกังานเข้าใหม่บรษิทักจ็ะส่งมอบคูม่อื
ดังกล่าวให้พนักงานได้อ่านท�าความเข้าใจและลงนามรับทราบและ      
ถอืปฏบิตัอีิกด้วย ทัง้นี ้สามารถอ่านรายละเอยีดเพิม่เตมิได้จากเวบ็ไซต์
ของบริษัทที่ www.thaicom.net หัวข้อ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน > 
การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี> หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองไทยคม 
> นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามนโยบาย และแนวปฏิบัติที่ดีอย่างเคร่งครัด รวมถึงพัฒนาการ
ก�ากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเน่ือง เพื่อเตรียมความพร้อมให้
บริษัทก้าวไปสู่การก�ากับดูแลกิจการบริษัทในระดับสากล โดยเฉพาะ              
ในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายในการสร้าง 
ความม่ันคง และความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนให้กับ
องค์กร ผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุภาคส่วน โดยมุง่เน้นการรกัษา
มาตรฐานและการพัฒนาการก�ากับดูแล รวมถึงส่งเสริมให้การก�ากับ
ดูแลที่ดีให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
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  มีการจัดท�าคู ่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ         
ในการด�าเนินธุรกิจ ให้พนักงานได้อ่านและลงนามว่าจะปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณของบรษิทั ซึง่ได้มดี�าเนนิการมาตัง้แต่ปี 2556 
รวมถึงเมื่อมีพนักงานเข้าใหม่ก็จะได้ส่งมอบคู่มือดังกล่าวให้
พนกังานได้อ่านและท�าความเข้าใจและลงนามเพือ่ลงนามว่าจะ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท

  การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้ข้อแนะน�าและให้เข้าใจ
วัฒนธรรมองค์กร รวมถึงเข้าใจการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิขององค์กร รวมถงึเจตนารมณ์
ของนโยบายการต่อต้านการทุจริตของบริษัท

  มกีารจดัอบรมและทดสอบความรูอ้อนไลน์ (E-Learning) เรือ่ง 
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการและนโยบายต่อต้านการทุจริต 
เพ่ือให้ผูบ้รหิารและพนักงานเข้าใจและตระหนกัถงึความส�าคญั
ของนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการและนโยบายต่อต้านการทจุรติ
ของบริษทั รวมถึง เพือ่ให้ผูบ้รหิารและพนกังานสามารถน�าไปใช้
และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง และน�าพาองค์กรไปสู่การเติบโต
อย่างยั่งยืน

  มีการประกาศใช้แนวทางปฏิบัติของคู ่ค้า เพื่อเสริมสร้าง         
ความเข้าใจร่วมกันระหว่างบริษัทและคู่ค้าว่าจะน�าหลักการนี้  
ไปใช้เป็นส่วนหน่ึงในการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญ           
ส่วนหนึง่ในการคดัเลอืกและประเมนิคูค้่าด้วย โดยบรษิทัได้แจ้ง
ให้คู่ค้าทุกรายทราบถึงแนวปฏิบัติดังกล่าว และให้คู่ค้าลงนาม
รับทราบและถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน

  มช่ีองทางในการสือ่สารกฎหมาย กฎเกณฑ์ และนโยบายต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังาน ผ่านนิตยสารอเิลก็ทรอนกิส์ภายใต้ชือ่ “Keeping Up 
with Compliance”  เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกคนได้รบัทราบและส่งเสรมิให้เกดิความรูค้วามเข้าใจ สามารถ
ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

  มกีารให้พนกังานของบรษัิททกุคนรายงานการมส่ีวนได้เสยีของ
ตนเอง ครอบครัว และนิติบุคคลที่เก่ียวข้อง รวมถึงกรณีที่มี        
การเปลี่ยนแปลงข้อมูล พนักงานต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
โดยเร็ว เพื่อส่งเสริมให้การท�าธุรกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท
เป็นไปอย่างโปร่งใส สมเหตสุมผล และค�านงึถงึประโยชน์สงูสดุ
ของบริษัทเป็นส�าคัญ

รางวัลด้านการกำากับดูแลกิจการ

ในปี 2561 บริษัทได้รับรางวัลจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่าง ๆ              
ดังต่อไปนี้

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

  บริษัทได้รับการประเมินผลจากการส�ารวจในโครงการดังกล่าว
ในคะแนนระดับ “ดีเลิศ” เป็นปีที่  6            
ต่อเนื่องกัน (2556 - 2561) จากการประกาศผลการส�ารวจ        
การก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจ�าปี 2561 (CGR 
2018) จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of 
Directors - IOD) 

การปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการ

ในปี 2561 คณะกรรมการได้สอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย            
การก�ากบัดูแลกจิการ และตดิตามให้มีการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าว
อย่างเคร่งครัด รวมถึงขั้นตอนและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไร
ก็ตาม มีหลักการบางเรื่องที่บริษัทยังปฏิบัติแตกต่างจากหลักการ 
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในเรื่องต่อไปนี้
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รายละเอยีดของนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ ปี 2561 มีรายละเอยีด 
ดังต่อไปนี้

 หมวดที่ 1
 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการ เพื่อ
ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกรายอย่าง
เป็นธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญในการเพ่ิมมูลค่าให้กับบริษัทในระยะ
ยาวอย่างยั่งยืน

1.   องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

1.1  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู ้ทรงคุณวุฒิที่มีความ        
หลากหลาย (Board Diversity) ทั้งในด้านเพศ ทักษะวิชาชีพ 
ความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน รวมถงึมคีวามรู ้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในสาขาต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิของ
บริษัท และมีจ�านวนกรรมการที่เหมาะสมและเพียงพอต่อ          

หลักการ/แนวปฏิบัติที่ดีของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ค�าชี้แจงบริษัท

บริษัทได ้ก� าหนดวาระการด�ารงต� าแหน ่ง             
คณะกรรมการอสิระไว้ให้ด�ารงต�าแหน่งติดต่อกนั
ไม่ได้เกิน 3 วาระ หรือไม่เกิน 9 ปีแล้วแต่ระยะ
เวลาใดจะนานกว่าหากคณะกรรมการเห็นว่า          
มีความจ�าเป็นต้องขอให้กรรมการอิสระที่ด�ารง
ต�าแหน่งติดต่อมากันครบ 3 วาระหรือ 9 ปี ด�ารง
ต�าแหน่งต่อไป ก็ให้อ�านาจคณะกรรมการบริษัท
ขยายระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ
อิสระออกไปได้อีก

เน่ืองจากธุรกิจดาวเทียมเป็นธุรกิจท่ีต้องใช้ความช�านาญ และผู้เชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะ 
กรรมการของบริษัทต้องมีความรู้ ความเข้าใจในลักษณะของธุรกิจ การบริหารจัดการ        
การบรหิารการเงินจากการลงทนุในโครงการทีต้่องใช้เงนิทนุมาก โครงสร้างของระบบบญัชี
จากการด�าเนินธุรกิจในต่างประเทศที่มีความแตกต่างทางภูมิสังคม บริษัทเห็นว่า
ประสบการณ์ในการท�างานร่วมกนัมานาน มส่ีวนช่วยให้กรรมการเหล่านีป้ฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ดี 
ประกอบกับบริษัทมีการประเมินผลกรรมการเป็นประจ�าทุกปี โดยได้เริ่มท�าการประเมิน
ผลกรรมการโดยที่ปรึกษาภายนอกในปี 2558 เป็นปีแรก เพื่อประเมินความสามารถและ
ความเป็นอิสระของกรรมการ บริษัทมีความเชื่อม่ันว่ากรรมการท่ีได้ผ่านการพิจารณา        
จากคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทยังเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม ครบถ้วนทุกประการ 

อย่างไรกต็ามในปี 2561 คณะกรรมการบรษิทัได้อนมุตัใิห้ปรบัปรงุนโยบายการก�ากบัดูแล
กิจการ โดยได้ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเพิ่มเติมขึ้น ในข้อ 7) การจ�ากัดอายุ
ของกรรมการ ไว้ที่ 72 ปี และสามารถเสนอแต่งตั้งกรรมการที่มีอายุ 72 ปี หรือสูงกว่า      
ได้เพียงอีก 1 วาระเท่านั้น

คณะกรรมการสรรหาควรประกอบด้วยกรรมการ
อิสระทั้งคณะ

ณ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประกอบด้วยกรรมการ
อิสระคิดเป็นร้อยละ 66.7 ของจ�านวนคณะกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท
มีความเห็นและเชื่อว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าวมีความเหมาะสมกับธุรกิจ
และโครงสร้างของบริษัท ณ ปัจจุบัน

การก�ากับดูแลธุรกิจของบริษัท กล่าวคือ จ�านวนไม่น้อยกว่า         
5 คนตามกฎหมายและไม่เกนิ 12 คน ซึง่ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการและกรรมการ โดยอย่างน้อย 1 คน เป็นผู ้ มี
ประสบการณ์ด้านกิจการโทรคมนาคม และอย่างน้อย 1 คน 
เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

1.2  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอสิระและกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นส่วนใหญ่ โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 
1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ และมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 
3 คน เพือ่ให้มกีารถ่วงดลุและสามารถแสดงความเหน็ได้อย่าง
อิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามหนังสือ
รับรองบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 8 ท่าน โดยมีกรรมการ
อิสระ จ�านวนทั้งสิ้น 4 ท่าน หรือ คิดเป็นร้อยละ 50 ของจ�านวน
กรรมการทัง้คณะ และแบ่งเป็นกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารจ�านวน 1 ท่าน 
และไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน 6 ท่าน
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กรรมการ
50.00%

กรรมการอิสระ
50.00%

สัดสวนกรรมการอิสระ

กรรมการ
ที่เปนผูบริหาร

14.29%

กรรมการ
ที่ไมเปนผูบริหาร

85.71%

สัดสวนกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร

หญิง / ชาย ระยะเวลาในการด�ารงต�าแหน่ง

ทักษะและประสบการณ์ของกรรมการ

หญิง

ชาย

2

6

0 - 5 ป

>5 - 10 ป

>10 ป

5

3

0

วิศวกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ธุรกิจโทรคมนาคม/นวัตกรรม

การคาระหวางประเทศ

การตลาดและการขาย

การเงินและบัญชี/เศรษฐศาสตร

บริหารธุรกิจ/กลยุทธ

กฎหมาย

การกำกับดูแลกิจการ

คาตอบแทนและทรัพยากรบุคคล

นโยบายภาครัฐและรัฐกิจสัมพันธ

2

2

2

3

3

1

1

2

5

5

8

1.3  คณะกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม 
มิใช่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

1.4  คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายให้มจี�านวนกรรมการเป็นไปตาม
สัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ ้นที่มีอ�านาจ
ควบคุม (Controlling Shareholders) ในบริษัท
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2.  คุณสมบัติของกรรมการ

2.1  กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม         
ตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด 

2.2  กรรมการบรษิทัต้องไม่มลีกัษณะทีแ่สดงถงึการขาดความเหมาะสม
ทีไ่ด้รบัการไว้วางใจให้บรหิารกิจการทีม่หาชนเป็นผูถ้อืหุน้ตามท่ี
ก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.3  เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญในการบริหารงาน รวมถึงต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ

2.4  มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ให้แก่บริษัทได้

3. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอสิระต้องมคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามท่ีก�าหนดโดยคณะกรรมการ
ก�ากบัตลาดทนุ และต้องสามารถดแูลผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทกุราย
ได้เท่าเทยีมกนั และไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนัน้ 
ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระได้

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการ
ถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(2)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล�าดบั
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท       
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า        
2 ปีก่อนวนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ ทัง้นี ้ลกัษณะ
ต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการ หรอืทีป่รึกษาของส่วนราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท

(3)  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ           
จดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็น บิดา มารดา คูส่มรส 
พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้
เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(4)  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่   
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย 
หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับริษทั 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ      
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ารายการ
ทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่า หรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ 
หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือ
ให้กู้ยืม ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน        
รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ
คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาท
ขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ทั้งนี้ การค�านวณภาระหนี้ 
ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการท่ี       
เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑ์ในการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัโดยอนโุลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ท่ีเกิดขึ้นใน
ระหว่าง 1 ปีก่อนวันทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดยีวกัน

(5)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมบริษัท 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
อิสระ

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการ      
ให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง      
ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือ
หุน้ส่วนของผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันทีไ่ด้รบัการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(7)  ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของ
กรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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(8)  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ทีม่นียัในห้างหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน 
ลกูจ้าง พนกังาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ�า หรอืถอืหุน้เกนิ
ร้อยละ 1 ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่ 
ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนั
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(9)  ไม่มลัีกษณะอืน่ใดทีท่�าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอสิระ
เกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท 

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเป็นไปตาม
ข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก              
คณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจใน              
รูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ 

บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลท่ีมี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือ  
การให้บรกิารทางวชิาชพีเกนิมลูค่าตามข้อ 4 หรอื 6 เป็นกรรมการอสิระ
ได้ หากคณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณาอย่างระมดัระวงั และมคีวาม
เห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่
และการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ใน
หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ในวาระพจิารณาแต่งตัง้กรรมการอสิระด้วย 

ก  ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ 
ท่ีท�าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก�าหนด

ข  เหตผุลและความจ�าเป็นทีย่งัคงหรอืแต่งตัง้ให้บคุคลดงักล่าวเป็น
กรรมการอิสระ

ค  ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการ 
แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

4.  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

4.1  คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา ท�าหน้าทีใ่นการสรรหา 
คดัเลอืก บคุคลทีมี่คณุสมบติัเหมาะสม และเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาแต่งตั้ง หรือเสนอขออนุมัติแต่งต้ังต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับบริษัท

4.2  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จะพิจารณาทบทวน
ทกัษะและคณุลกัษณะของกรรมการ (Skill and Characteristic) 
และองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทเทียบกับ
ทิศทางในการด�าเนินธุรกิจและกลยุทธ์ในปัจจุบันและอนาคต 

โดยจดัท�า Board Skill Matrix เพือ่ก�าหนดเกณฑ์ในการสรรหา
กรรมการที่ต้องการเป็นประจ�าทุกปี ในการทบทวนดังกล่าว 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ยังได้พิจารณาถึง     
ความหลากหลาย ทั้งในด้านของทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระ สัญชาติ อายุ และเพศ ของ
กรรมการ

4.3  ในการพิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีก
วาระ คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาจะพจิารณาปัจจยั
ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง ผลการปฏิบัติงาน ประวัติการเข้าร่วมและ      
การมส่ีวนร่วมในการประชมุ และการสนบัสนนุในกจิกรรมของ
คณะกรรมการบริษัท

4.4  ในการสรรหาบุคคลเพื่อมาด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ           
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาใช้วิธีการดังนี้ในการ      
คัดเลือกรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

  (1) เปิดโอกาสให้คณะกรรมการแต่ละท่านเสนอชื่อ

  (2) ที่ปรึกษาภายนอก

  (3) รายชือ่ทีป่รากฏอยูใ่นระบบรายชือ่กรรมการของส�านกังาน
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ
ท�าเนียบกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

  (4) ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการ
พิจารณามายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือ
หุ ้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทได้
ก�าหนดไว้

4.5  การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และข้อ
ก�าหนดของกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ทัง้นี ้จะต้องมคีวามโปร่งใสและ
ชัดเจน

5.  ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการ
บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธาน
คณะกรรมการบริษัท (Chairman of the Board of Directors) 
ประธานกรรมการบรหิาร (Chairman of the Executive Committee) 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) โดยจะ
ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติ        
ทีเ่หมาะสม และต้องไม่เป็นบคุคลเดยีวกนั เพือ่ให้มกีารถ่วงดลุอ�านาจ
และโปร่งใส โดยแยกหน้าที่การก�ากับดูแลและการบริหารงาน          
ออกจากกัน
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5.1  ประธานคณะกรรมการบริษัท (Chairman of the Board 
of Directors) - เป็นกรรมการอิสระ รับผิดชอบในฐานะผู้น�า
ของคณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่ติดตามดูแลการบริหารงานของ
คณะกรรมการบริหารให้บรรลุผลส�าเร็จตามแผนงานที่ได้
ก�าหนดไว้ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น

5.2  ประธานคณะกรรมการบรหิาร (Chairman of the Executive 
Committee) - รับผิดชอบในฐานะผู้น�าของคณะกรรมการ
บริหาร มีหน้าที่ในการดูแลให้คณะกรรมการบริหารสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย รวมถึง
พิจารณากลั่นกรองเร่ืองต่าง ๆ ก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุม         
คณะกรรมการ และ/หรือพิจารณาอนุมัติการด�าเนินงาน             
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปกติของบริษัท 

5.3  ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร (Chief Executive Officer) - เป็น
หัวหน้าของฝ่ายบริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท         
ในการบริหารจัดการงานของบริษัทตามทิศทาง กลยุทธ์ และ 
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัตจิากคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ และรายงานผลการบริหารงานต่อ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี

6.  วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ

6.1  วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของ
บริษัท โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้ง ให้
กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการ
ท้ังหมด ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้
กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง 
ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามา
ด�ารงต�าแหน่งใหม่อีกได้

6.2  กรรมการอิสระมีวาระการด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน           
3 วาระหรอืไม่เกนิ 9 ปี แล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า แต่หาก
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า มีความจ�าเป็นต้องขอให้กรรมการ
อิสระที่ด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันมาครบ 3 วาระหรือ 9 ปี ด�ารง
ต�าแหน่งต่อไป กใ็ห้อ�านาจคณะกรรมการบรษิทัขยายระยะเวลา
การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระออกไปได้อีก

7.  การจำากัดอายุของกรรมการ

7.1  คณะกรรมการบริษัทไม่มีนโยบายท่ีจะเสนอบุคคลที่จะมีอายุ
ครบ 72 ปี หรือสูงกว่า ณ วนัทีด่�ารงต�าแหน่ง ทัง้น้ี เม่ือนโยบายนี้
มีผลบังคับใช้ กรรมการปัจจุบันที่มีอายุ 72 ปี หรือสูงกว่า จะ

ยงัคงด�ารงต�าแหน่งต่อไปได้ตามวาระการด�ารงต�าแหน่งของตน
ที่เหลืออยู่

7.2  คณะกรรมการบรษิทัอาจพจิารณาอนมุตัเิสนอแต่งตัง้กรรมการ
ทีม่อีายุ 72 ปี หรอืสงูกว่า ณ วนัทีแ่ต่งตัง้กลบัเข้าด�ารงต�าแหน่ง
ใหม่ได้เพียงอีก 1 วาระเท่านั้น

8.  บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
บริษัท

8.1  คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของ
บริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบับริษทั มติ
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทั 
ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่และก�ากับดูแล กรรมการจะต้องใช้
ดลุพนิจิในการตดัสนิใจทางธรุกจิอย่างระมดัระวงั สมเหตสุมผล 
ด้วยความซือ่สตัย์สจุรติ ไม่มส่ีวนได้เสยี และเป็นประโยชน์สงูสดุ
ต่อบริษัท

8.2  คณะกรรมการบริษัทได้มอบอ�านาจให้คณะกรรมการชุดย่อย
ต่าง ๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายบริหาร ตามท่ีได้
ก�าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด 
นโยบายเรื่องอ�านาจอนุมัติของบริษัท และนโยบายอ�านาจลง
นามผูกพันบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้สงวน
อ�านาจอนุมัติในเรื่องส�าคัญไว้ โดยเรื่องดังกล่าวต้องได้รับการ
พิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

8.3  คณะกรรมการบริษัทในฐานะที่เป็นผู้น�าสูงสุดขององค์กรต้อง
ก�าหนดพฤตกิรรมองค์กรทีถ่กูต้อง กรรมการทกุคนต้องประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี และต้องดูแลให้มั่นใจว่ามาตรฐาน
พฤติกรรมองค์กรได้รับการเผยแพร่และน�าไปปฏิบัติในท่ัว          
ทุกระดับขององค์กร

8.4  คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

  (1) เป็นผู้น�าและก�าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัท 
โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างการสร้างคุณค่าอย่าง
ยั่งยืน (Sustainable Value Creation) ด�าเนินธุรกิจด้วย
ความรับผิดชอบ (Responsible Business) และปฏิบัติ
ตัวเป็นประชากรที่ดี (Good Corporate Citizenship)

  (2) ทบทวนและอนมุตัวิสิยัทศัน์ พนัธกจิ วฒันธรรมองค์กร ค่า
นิยม และมาตรฐานทางจริยธรรมของบริษัท

  (3) ทบทวนและอนุมัติกลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และ 
ตวัชีว้ดัผลการด�าเนนิงาน รวมทัง้ตดิตามดแูลให้ฝ่ายบรหิาร
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น�ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ตลอดจนติดตามผลการด�าเนินงาน
โดยเปรยีบเทยีบกบัแผนธรุกจิ งบประมาณ และตวัชีว้ดัผล
การด�าเนินงานที่ก�าหนดไว้

  (4) พิจารณาอนุมัติรายการท่ีส�าคัญเก่ียวกับการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น โครงการลงทุนธุรกิจใหม่ 
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อ�านาจการบริหาร การซื้อขาย
ทรัพย์สินต่าง ๆ งบจ่ายลงทุนที่ส�าคัญ และรายการอื่นใด
ที่กฎหมายก�าหนด

  (5) พิจารณาอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่
เกีย่วโยงกันหรอืรายการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิ
ของบรษิทัและบรษิทัย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อก�าหนด 
และแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

  (6) พจิารณาอนมุตัแิต่งต้ัง ประเมนิผลงาน ก�าหนดค่าตอบแทน 
และถอดถอนประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและผูบ้รหิารระดบั
สูงของบริษัท

  (7) พจิารณาอนมุตันิโยบายและกรอบค่าตอบแทนของบรษิทั

  (8) ก�ากับดูแลการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระส�าคัญของบริษัทให้
เพียงพอและทันเวลา

  (9) ดแูลให้บรษิทัมรีะบบและกรอบการบรหิารความเสีย่งและ
การควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้ง
ก�าหนดความเสีย่งทีย่อมรบัได้ (Risk Appetite) ของบริษทั

  (10) ดแูลให้มรีะบบบญัชแีละการรายงานทางการเงินทีถ่กูต้อง 
เชื่อถือได้ มีการตรวจสอบบัญชีจากภายนอก 

  (11) ดแูลไม่ให้เกดิปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

  (12) ทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทและ
ประเมินความมีประสิทธิผลและการปฏิบัติตามนโยบาย 
ดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปี

  (13) ก�ากับดูแลให้มีการน�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการของ
บริษัทไปปฏิบัติ และยอมรับโดยบริษัทย่อย บริษัทร่วม 
และบริษัทที่ร่วมลงทุนของบริษัท

  (14) จัดท�ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงนิ โดยเสนอควบคูกั่บรายงานทางการ
เงินท่ีตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ�าปี ซึ่ง

ครอบคลมุในเรือ่งส�าคญั ๆ  ตามนโยบายเรือ่งข้อพงึปฏบิตัิ
ทีดี่ส�าหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย

  (15) ให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะและ 
รายบุคคล อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

9.  การประชุมคณะกรรมการบริษัท

9.1  จ�านวนครั้งและก�าหนดการประชุม

  (1) การประชุมคณะกรรมการได้มีการก�าหนดตารางการ
ประชุมอย่างเป็นทางการไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้ง
ให้กรรมการแต่ละคนรบัทราบตัง้แต่ต้นปี เพือ่จดัสรรเวลา
ในการเข้าร่วมประชุม

 
  (2) คณะกรรมการบรษิทัก�าหนดให้มกีารประชมุอย่างน้อยปีละ 

8 ครัง้ และอาจมกีารประชมุวาระพเิศษเพิม่เตมิตามความ
จ�าเป็น

9.2  วาระการประชุม

  (1) ประธานกรรมการโดยการหารอืร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร และเลขานกุารบรษัิท จะเป็นผูด้แูลให้ความเห็นชอบ
วาระการประชุม 

  (2) กรรมการท่านอืน่สามารถเสนอวาระการประชมุหรอืหวัข้ออ่ืน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ามาพิจารณาได้

9.3  การจัดส่งเอกสารการประชุม

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในการนัดหมาย จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการประชุมให้เพียงพอ และจัดส่งล่วงหน้า พร้อม
หนังสือเชิญประชุม  ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้
คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษามาก่อน

9.4  การเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบรษิทัคาดหวงัว่ากรรมการแต่ละท่านจะใช้ความ
พยายามอย่างสมเหตุสมผลในการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ
บรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อยทีต่นเองด�ารงต�าแหน่งอยูท่กุครัง้ 
คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัดีว่าในบางโอกาสหรอืสถานการณ์
อาจท�าให้กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ อย่างไรก็ตาม 
ภารกิจดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
อย่างเป็นสาระส�าคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทคาดหมายว่า
กรรมการจะเข้าร่วมประชมุอย่างต�า่คดิเป็นร้อยละ 80 ของการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด
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9.5  องค์ประชุมและการประชุม

  (1) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการต้องมา
ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด
จึงจะเป็นองค์ประชุม

  (2) จ�านวนองค์ประชุมขั้นต�่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลง
มติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

  (3) ในการประชุม ประธานกรรมการท�าหน้าที่เป็นประธาน         
ที่ประชุมมีหน้าที่ดูและจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่      
ฝ่ายบริหารจะเสนอเอกสารและข้อมูลเพ่ือการอภิปราย
ปัญหาส�าคัญ และเพียงพอส�าหรับคณะกรรมการที่จะ
อภปิรายในประเดน็ทีส่�าคัญ โดยกรรมการทกุท่านมอีสิระ
ในการแสดงความคิดเห็น

  (4) กรรมการผูม้ส่ีวนได้เสยี จะต้องไม่อยูใ่นทีป่ระชมุเมือ่มีการ
พิจารณาวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

9.6  รายงานการประชุม
  (1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ท�าการจดบันทึก และจัดท�า

รายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และเสนอให้
ประธานกรรมการบริษัทสอบทานและส่งให้กรรมการ       
ทกุท่านให้ความเหน็ โดยจะด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็ภายใน 
14 วันนับจากวันที่ประชุม ซึ่งรายงานการประชุมจะมี      
การบันทึกมติของที่ประชุมและข้อมูลไว้อย่างเพียงพอ 
ชัดเจน และเป็นไปตามกฎหมาย

  (2) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดเก็บรายงานการประชุมที่         
ผ่านการรับรองแล้ว รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม 
และพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้

9.7  การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะประชุมระหว่างกันเองอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหาร
เข้าร่วมประชุม เพ่ือเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่าง ๆ ท้ังที่
เกีย่วกบัธรุกจิของบรษิทั หรอืเร่ืองการจดัการทีอ่ยูใ่นความสนใจ 
และให้มกีารรายงานผลการประชมุให้คณะกรรมการบรษิทัและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ 

10.  คณะกรรมการชุดย่อย (Sub-Committee)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติในการจัดให้มี       
คณะกรรมการชุดย่อยจ�านวน 6 ชุด เพื่อท�าหน้าท่ีศึกษา          
กลัน่กรองงานและแบ่งเบาภาระหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั 
โดยให้มีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
ชุดย่อยอย่างชัดเจน ดังนี้

10.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 
3 คน ซึ่งทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยอย่างน้อย 1 คน 
ต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่าง
เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความเชื่อถือได้
ของงบการเงนิ ซึง่เป็นไปตามทีก่�าหนดโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยและคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ กรรมการตรวจ
สอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถได้รับ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบอีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระ
ตดิต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการจะเหน็เป็นอย่างอืน่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ใน
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี 
กรรมการตรวจสอบซ่ึงพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับ      
การแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ต้องไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่
คณะกรรมการบริษัทจะเห็นเป็นอย่างอื่น        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

หมายเหตุ
(1) นางภัทรียา เบญจพลชัย ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
(2) นางชรินทร วงศ์ภูธร และ นางภัทรียา เบญจพลชัย เป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอในการท�าหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัท

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

1.   นางภัทรียา เบญจพลชัย (1) (2) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2.   นางชรินทร วงศ์ภูธร (2) กรรมการตรวจสอบ

3.   ศาสตราจารย์ส�าเรียง เมฆเกรียงไกร กรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีการประชมุอย่างน้อยปีละ 8 ครัง้ และ
ต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของ
จ�านวนคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัท         
แต่งตั้ง จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยในปี 2561  มีการประชุมจ�านวน 
ทัง้สิน้ 12 ครัง้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั (โปรดดูรายละเอยีด
ในหัวข้อ “การเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2561”)

ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมขีอบเขตอ�านาจหน้าทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร
เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบรษิทั และมกีารสอบทานและปรับปรงุเป็นประจ�าทกุปี 
ดังนี้

1.1  สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องและครบถ้วน
ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมกีารเปิดเผยอย่างเพยีงพอ

1.2  ก�ากับดแูลให้มกีารพฒันาระบบควบคมุภายในเกีย่วกบัการจดัท�า
งบการเงินให้ถูกต้องเชื่อถือได้ และให้มีระบบการรักษา         
ความปลอดภัยของข้อมูลและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ 
(confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (integrity) และ
ความพร้อมใช้ของข้อมลู (availability) รวมทัง้การจดัการข้อมลู
ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์

1.3  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (System of  
Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
ที่เหมาะสมมีประสิทธิผล

1.4  สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้กับ
หน่วยงานเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ให้ดียิ่งขึ้น

1.5  สอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของ 
หน่วยงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล พจิารณาอนมุตัิ
แผนการตรวจสอบภายใน พิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ 
บุคลากร พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย 
เลิกจ้าง พิจารณาความดีความชอบและการลงโทษหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

1.6  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ตลท.) ข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

1.7  สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รายงาน      
การเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย      
รวมทั้งเสนอแนะการปรับปรุงระบบให้มีความปลอดภัยและ      
ทันสมัยอยู่เสมอ

1.8  พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้และเลกิจ้างบคุคลทีม่คีวามเป็น
อิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู ้สอบบัญชี และเสนอค่าตอบแทน             
ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี     
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

1.9  สอบทานความเป็นอสิระของผูส้อบบญัชแีละพจิารณานโยบาย
การรับบริการอื่นที่มิใช่การสอบบัญชีจากส�านักสอบบัญชี
เดียวกัน รวมทั้งการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน

1.10 พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม กฎหมายและข้อก�าหนดของ
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ทั้งนี้ เพื่อให้ม่ันใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

1.11 พจิารณารายการได้มาและจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิทีม่นียัส�าคัญ
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติ       
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และพิจารณา
การเปิดเผยข้อมลูของบรษัิท ในกรณทีีเ่กดิรายการทีเ่กีย่วโยงกนั
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการ
ได้มาและจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินให้มีความถูกต้องครบถ้วน

1.12 สอบทานนโยบายและ มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้
มั่นใจว่าบริษัทได้ปฎิบัติภาระหน้าที่ตามที่กฎหมายและ 
จรยิธรรมทีก่�าหนดไว้  รวมทัง้สอบทานความถูกต้องของเอกสาร
อ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน          
การคอร์รัปชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ       
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ตามที่ได้ตรวจสอบแล้ว      
โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทมีระบบ
การควบคุมและป้องกันการคอร์รัปชันตามที่ได้รายงานไว้ใน
แบบประเมิน

1.13 สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk            
Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งน�า           
ผลการประเมินระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเสีย่งของบรษัิทย่อยและบรษิทัร่วมมาเป็นส่วนหนึง่ในการ
พิจารณาความเสี่ยงของบริษัท
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1.14 สอบทานให้มกีระบวนการรบัเร่ืองร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจาก
พนักงานและผู ้มีส่วนได้เสียต่างๆ ในเรื่อง การกระท�าผิด           
การทุจริต รวมทั้งรายการผิดปกติเกี่ยวกับงบการเงิน สอบทาน
สรุปผลตรวจสอบทุจริตและประพฤติมิชอบ และสอบทาน
มาตรการการป้องกันดังกล่าวภายในองค์กร 

1.15 จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ�าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบ ด้วยข้อมลู
อย่างน้อยดังต่อไปนี้

  1.15.1  ความเห็นเกีย่วกับความถกูต้องครบถ้วน เป็นทีเ่ชือ่ถอืได้
ของรายงานทางการเงินของบริษัท

  1.15.2  ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอ และรายงานการสอบทาน
ความมปีระสทิธภิาพของระบบการควบคมุภายในและ
ระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

  1.15.3  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย         
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย           
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ตลท.) หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  1.15.4  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

  1.15.5  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ รายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทุจริต

  1.15.6  ความเหน็เกีย่วกบัการป้องกันการทจุรติและการกระท�าผดิ 
และรายงานผลการสอบทานการตรวจสอบการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

  1.15.7  จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ           
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน  

  1.15.8  ความเหน็หรอืข้อสังเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

  1.15.9  รายการอืน่ทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุ้นและผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบ
ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับ         
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

1.16 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้        
คณะกรรมการบริษัททราบ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 

1.17 พิจารณาทบทวนขอบเขตอ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบท้ัง        
โดยรวมทั้งคณะ และรายบุคคลเป็นประจ�าทุกปี

1.18 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือ
มีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระท�าดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมี       
ผลกระทบอย่างมนียัส�าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงาน
ของบรษัิท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ
ของบริษัทเพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก ้ไขภายในเวลาท่ี                
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

  1.18.1  รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  1.18.2  การทจุรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่�าคญั

ในระบบควบคุมภายใน
  1.18.3  ก า รฝ ่ า ฝ ื นกฎหมายว ่ า ด ้ ว ยหลั กทรั พย ์ แ ละ

ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิ
ของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด�าเนินการให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหน่ึง กรรมการตรวจสอบรายใด
รายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท�าตามวรรคหนึ่งต่อ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ก.ล.ต.) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

1.19 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ       
ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัท
ได้กระท�าความผิดตามที่กฎหมายระบุและได้แจ้งข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัททราบและเพื่อด�าเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า 
และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบ        
เบื้องต้นให้แก่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และผูส้อบบญัชทีราบภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี พฤติการณ์อัน
ควรสงสยัทีต้่องแจ้งดงักล่าว และวธิกีารเพ่ือให้ได้ซึง่ข้อเทจ็จรงิ
เกี่ยวกับพฤติการณ์นั้น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทุนประกาศก�าหนด

1.20 กรรมการตรวจสอบควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้
อย่างต่อเนือ่ง และสม�า่เสมอในเรือ่งทีเ่ก่ียวข้องกบัการปฏบิตังิาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.21 ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก�าหนดหรือคณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ         
ตรวจสอบ และมีอ�านาจตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนด
ไว้ในประกาศนโยบายฉบับอื่นของบริษัท
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ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจ
สอบมอี�านาจเชิญฝ่ายจัดการ ผูบ้รหิาร หวัหน้าหน่วยงานหรอืพนกังาน
ของบรษิทัหารอืหรอืตอบค�าถามของคณะกรรมการตรวจสอบและให้
มีอ�านาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัท
มาให้ความเห็นหรือค�าปรึกษาในกรณีจ�าเป็น 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏบิตังิานภายในขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละ
ความรับผิดชอบตามค�าสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการด�าเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น  
ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไป

ทัง้นี ้รายละเอยีดเกีย่วกบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2561 ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ�าปี 2561

10.2 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน (Compensation        
Committee)

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ  
อย่างน้อย 3 คน และมกีรรมการอสิระเป็นส่วนใหญ่ โดยประธาน
คณะกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระและได้รับแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัท มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี 
และสามารถได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
อกีได้ แต่ไม่เกนิ 3 วาระตดิต่อกนั เว้นแต่คณะกรรมการจะเหน็ว่า
มีความจ�าเป็นต้องขอให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไป คณะกรรมการ
ก�าหนดค่าตอบแทนมขีอบเขตและอ�านาจหน้าทีเ่ป็นลายลกัษณ์
อักษรไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 
3 ปี และกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตาม
วาระอาจได้รับแต่งต้ังใหม่อีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน  
เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่ามีความจ�าเป็นต้องขอให้
ด�ารงต�าแหน่งต่อไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยคณะกรรมการจ�านวน 3 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

1.   นางชรินทร วงศ์ภูธร ประธานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

2.   ศาสตราจารย์ส�าเรียง เมฆเกรียงไกร กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

3.   นายเอนก พนาอภิชน (1) กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ
(1) นายเอนก พนาอภิชน ไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน แทนนายประเสรฐิ บุญสัมพันธ์ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 ประชุมเมื่อ

 วันที่ 28 มีนาคม 2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนต้องมกีารประชุมอย่างน้อยปีละ 2 
ครัง้ ซึง่ต้องมกีรรมการมาประชมุเกนิกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการ
ทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยในปี 
2561 มกีารประชุมจ�านวนทัง้ส้ิน 5 ครัง้ และรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การเข้าประชุมคณะกรรมการ
ชุดย่อยในปี 2561”)

ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนมีขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีเป็น         
ลายลักษณ์อักษรเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการก�าหนด            
ค่าตอบแทน ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

  ก�าหนดนค่าตอบแทนที่เหมาะสมเม่ือเทียบกับอุตสาหกรรม
เดียวกัน และสมเหตุสมผล ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินเพื่อ
จูงใจ และรักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และ         
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้อยู่ต่อไป

  จัดท�าหลักเกณฑ์และนโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู เพือ่เสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมัติตามแต่กรณี  

  พิจารณาให้ความเห็นชอบการก�าหนดค่าตอบแทนรายปีของ
กรรมการเพือ่เสนอให้คณะกรรมการพจิารณาอนมุตั ิและ/หรอื 
น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี
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  พจิารณาสอบทานผลการด�าเนนิงานของบรษิทัเพือ่ใช้ประกอบ
การพจิารณาอนมุตัจ่ิายเงนิโบนสัประจ�าปีของบริษทัตามผลการ
ช้ีวัดการปฏิบัติงานและพิจารณาโบนัส และการปรับเพิ่ม          
เงนิเดอืนประจ�าปีของผู้บรหิารระดับสงู (สงูกว่าระดบั 15 ขึน้ไป) 
และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

  พิจารณาสอบทานข้อเสนอของฝ่ายจัดการเร่ืองปรับนโยบาย  
การจ่ายเงินโบนัสพิเศษ (Special Bonus) และน�าเสนอต่อ      
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

  พจิารณาให้ความเหน็ชอบแผน EV Bonus (Economic Value 
Bonus) และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการด�าเนินการตามแผน EV 
Bonus รวมทัง้ให้ความเหน็ชอบการจดัสรร EV Bonus ประจ�าปี
ให้กับผู้บริหารของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา

  พจิารณาวนิจิฉยัชีข้าด ในกรณทีีม่ปัีญหาหรอืข้อขดัแย้งเกีย่วกบั
การด�าเนนิการตามแผน EV Bonus และรายงานให้คณะกรรมการ
ทราบ

  พิจารณาและให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงาน
เพื่อก�าหนดเงินโบนัสประจ�าปี EV Bonus และการปรับขึ้น       
เงินเดือนประจ�าปีให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของ
บริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

  พจิารณาทบทวนโครงสร้างเงนิเดอืนและแผนค่าตอบแทนอืน่ ๆ  
ของผู้บริหารระดับสูง (สูงกว่าระดับ 15 ขึ้นไป) เพื่อน�าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

  พิจารณาเห็นชอบแผนเกษียณอายุก่อนก�าหนดของผู้บริหาร
ระดบัสูง (สูงกว่าระดบั 15 ขึน้ไป) เพือ่น�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ

  พจิารณาเห็นชอบเรือ่งการจ้างงานและค่าตอบแทนของผูบ้รหิาร
ระดบัสูง (สูงกว่าระดบั 15 ขึน้ไป ซึง่รวมถึง เรือ่งการจ้าง/แต่งตัง้ 
ปรับล�าดับขั้น ปรับเงินพิเศษ และค่าตอบแทนพิเศษอื่น ๆ เพื่อ
น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

  หากมีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบส�าคัญแสดงสิทธิ       
ทีจ่ะซือ้หุน้)ให้แก่กรรมการและพนกังาน คณะกรรมการก�าหนด
ค่าตอบแทนควรพิจารณาให้เงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปเพื่อจูงใจให้

กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้          
ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ      
ได้อย่างแท้จริง และต้องเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นด้วย นอกจากนี้ 
หากมกีรรมการ หรอืพนกังานรายใดจะได้รบัการจดัสรรหลกัทรพัย์
เกินกว่าร้อยละ 5 ของจ�านวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรร 
คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน ต้องพจิารณาความเหมาะสม
และให้ความเห็นชอบ อย่างไรก็ตาม ต้องไม่มีกรรมการรายใด
ในคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน ทีจ่ะได้รบัจดัสรรหลกัทรพัย์
เกินกว่าร้อยละ 5 ด้วย ถึงจะมีสิทธิในการให้ความเห็นชอบ

  คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการ
บริษัทและมีหน้าที่ให้ค�าชี้แจงตอบค�าถามเกี่ยวกับค่าตอบแทน
ของกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น

  ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็น
หรือค�าแนะน�าตามความจ�าเป็น

  พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตร และ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง

  รายงานผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญให้คณะกรรมการบริษัท          
รบัทราบเป็นประจ�า รวมทัง้ประเดน็ส�าคญัต่าง ๆ  ทีค่ณะกรรมการ
บริษัทควรได้รับทราบ 

  รายงานผลการปฏบิติัหน้าทีต่ามกฎบัตรในปีทีผ่่านมาต่อผูถื้อหุน้ 
เช่น ในรายงานประจ�าปี หรอืตอบค�าถามในการประชุมผูถ้อืหุน้ 
รวมถึง รายงานนโยบายด้านค่าตอบแทนกรรมการ หลักการ/
เหตุผล และวัตถุประสงค์ของนโยบายโดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ�าปี

  ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจ�าทุกปี

  มอี�านาจเชญิฝ่ายจดัการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลใดทีเ่กีย่วข้องของ
บริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทัง้นี ้รายละเอยีดเกีย่วกบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการก�าหนด
ค่าตอบแทนในปี 2561 ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการ
ก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปี 2561
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10.3 คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหา (Governance and 
Nomination Committee)

คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการ
อย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
ทั้งนี้ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการด�ารง
ต�าแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็น          
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระ
ติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นว่ามีความจ�าเป็นต้อง      

ขอให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไป คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหามีขอบเขตและอ�านาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ใน
กฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการด�ารงต�าแหน่ง
คราวละ 3 ปี และกรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหาซ่ึงพ้นจาก
ต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ไม่เกิน         
3 วาระตดิต่อกนั เว้นแต่คณะกรรมการจะเหน็ว่ามคีวามจ�าเป็น
ต้องขอให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไป 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาต้องมีการประชุมอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง โดยต้องมีกรรมการมาประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน
กรรมการทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในปี 2561 มีการประชุมจ�านวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง และรายงานต่อ           
คณะกรรมการบริษัท (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การเข้าประชุม
คณะกรรมการชุดย่อยในปี 2561”)

ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล            
และสรรหา

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีขอบเขตอ�านาจหน้าที่เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรเป็นไปตามกฎบตัรของคณะกรรมการบรรษทัภบิาล
และสรรหาซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

1.   ศาสตราจารย์ส�าเรียง เมฆเกรียงไกร (1) ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

2.   นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

3.   นายเกว็ก บัค ไช กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

หมายเหตุ
(1) ศาสตราจารย์ส�าเรียง เมฆเกรียงไกร ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา แทน นางภัทรียา เบญจพลชัย โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งที่ 4/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

ด้านการพิจารณาสรรหา

  ก�าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการ 
และกรรมการชุดย่อยของบริษัท

  พิจารณาสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่จะมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ โดยพิจารณา            
องค์ประกอบของคณะกรรมการจากประสบการณ์ ทักษะ               
ความรู ้ความช�านาญเฉพาะด้านอย่างน้อยด้านหนึง่ด้านใด ต้อง

เป็นผู้ที่พร้อมอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท  
อย่างเตม็ที ่และต้องไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย รวมถึง
ต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 
นอกจากนี้ ในการสรรหาคณะกรรมการ คณะกรรมการ          
บรรษทัภบิาลและสรรหา อาจใช้บรกิารบรษิทัทีป่รึกษาภายนอก 
(Professional Search Firm) และ/หรือ ใช้ฐานข้อมูลจาก
ท�าเนียบกรรมการ (IOD Chartered Director) เพ่ือน�ามา
ประกอบการพิจารณาตามที่เห็นสมควร เพื่อสรรหาบุคคลที่จะ
มาด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท
พจิารณาและเสนอขออนมัุติแต่งตัง้ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ หรือให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

  พิจารณาสรรหาผู ้ที่เหมาะสมที่จะด�ารงต�าแหน่งประธาน        
คณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในกรณี      
ที่มีต�าแหน่งว่างลง และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ
แต่งตั้งต่อไป

  พจิารณาเสนออนมุตัแิต่งตัง้บคุคลทีจ่ะด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ 
และประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ
บริษัท
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  พิจารณาเสนอช่ือบุคคลของบริษัทที่จะไปด�ารงต�าแหน่งเป็น
กรรมการในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และบรษัิทร่วมค้าของบรษิทั

ด้านบรรษัทภิบาล

  ก�าหนดนโยบายการปฏบิตัใิห้เป็นไปตามนโยบายการก�ากับดแูล
กิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้ง พิจารณาทบทวนนโยบายการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัททุก ๆ ปี พร้อมเสนอปรับปรุง
แก้ไขนโยบายการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ีและเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ

  จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ส่งเสริมให้กรรมการได้รับ
การอบรมและพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนือ่ง เพือ่ช่วยให้กรรมการ
สามารถท�าหน้าที่ และก�ากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมี
ประสิทธิภาพ

  พิจารณาก�าหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดผู้บริหารระดับสูง 
ตัง้แต่ระดบัหวัหน้าคณะผูบ้รหิารด้านต่าง ๆ  (UC) ทีร่ายงานตรง
ต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เพื่อเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�าทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ�าปี ของคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการแต่ละชุด (รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติ
งานตนเองของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา) และ
กรรมการแต่ละคน ตลอดจนท�าหน้าทีส่อบทานผลการประเมนิ
ของคณะกรรมการแต่ละชุด และรายงานผลต่อคณะกรรมการ
บริษัท

  จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
(CEO) เป็นประจ�าทกุปี และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท

  ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็น 
หรอืค�าแนะน�าตามความจ�าเป็นตามระเบียบข้อบงัคบัของบรษิทั

  พจิารณาทบทวน และประเมินความเพียงพอของกฎบตัรนี ้และ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง

  รายงานผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญให้คณะกรรมการบริษัท        
รบัทราบเป็นประจ�า รวมทัง้ประเดน็ส�าคญัต่าง ๆ  ทีค่ณะกรรมการ
บริษัทควรได้รับทราบ

  คณะกรรการสรรหาควรร่วมกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้ง            
ผู้บริหารระดับสูง

  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ  
บรรษัทภิบาลและสรรหาในปี 2561 ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 
รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประจ�าปี 2561

10.4 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 4 คน 
ทีม่ปีระสบการณ์และคณุสมบตัเิหมาะสม และได้รบัแต่งตัง้โดย
คณะกรรมการบริษัท และจะพ้นจากต�าแหน่งเมื่อตาย หรือลา
ออก หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ ้นจากต�าแหน่ง         
คณะกรรมการบริหารจะรายงานผลการบริหารงานต่อ           
คณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตและอ�านาจหน้าท่ีเป็น      
ลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร  

กรรมการบริหารต้องเป็นบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ            
มคีวามซือ่สตัย์ สจุรติ มจีรยิธรรมในการด�าเนนิธรุกจิและมเีวลา
เพยีงพอทีจ่ะอทุศิความรู ้ความสามารถ และปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้แก่
บริษัทได้ รวมถึงต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยบรษิทัมหาชนจ�ากดัและกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 
นอกจากนี ้กรรมการบรหิารไม่สามารถประกอบกจิการ เข้าเป็น
หุ ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพ         
อย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่า
จะท�าเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือประโยชน์ของบุคคลอื่น  
เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 4 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

1.   นายเอนก พนาอภิชน (1) ประธานคณะกรรมการบริหาร

2.   นายเกว็ก บัค ไช กรรมการบริหาร

3.   นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ (2) กรรมการบริหาร

4.   นายปฐมภพ สุวรรณศิริ กรรมการบริหาร

หมายเหตุ
(1) นายเอนก พนาอภชิน ได้รบัแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการบรหิาร แทน นายประเสรฐิ บุญสัมพนัธ์ โดยมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ท่ี 4/2561 ประชมุเมือ่วันที่ 

 28 มีนาคม 2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
(2) นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ได้รับแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหาร โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 

 มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

คณะกรรมการบรหิารต้องมกีารประชมุอย่างน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ โดย
ต้องมกีรรมการบรหิารมาประชมุเกนิกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการ
บริหารทีค่ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้จงึจะเป็นองค์ประชมุ ในปี 2561 
มีการประชุมจ�านวนทั้งสิ้น 13 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การเข้าประชุมคณะกรรมการ
ชุดย่อยในปี 2561”)

ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร
เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับอนุมัติจาก      
คณะกรรมการบริษัท ดังนี้

  พจิารณาและน�าเสนอเป้าหมาย แผนธรุกจิ และงบประมาณของ
บริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของ
บรษิทัให้เป็นไปตามวสัิยทศัน์ พนัธกจิ กลยทุธ์ และนโยบายของ
คณะกรรมการบรษิทั กฎหมาย กฎระเบยีบ ข้อบงัคับของบรษิทั 
และเงื่อนไขพันธะสัญญาที่ผูกพันบริษัท

  ก�าหนดแนวทางการด�าเนนิการ การพัฒนา และการขยายธรุกจิ
ให้เป็นไปตามแนววิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย และมติ
ของคณะกรรมการบริษัท

  ก�ากบัและติดตามผลการด�าเนนิงานและฐานะการเงินของบรษัิท 
และรายงานผลการด�าเนนิงาน พร้อมวธีิแก้ไขถ้าผลประกอบการ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายให้กรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ�า
ทุกเดือน

  แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่

  พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับ
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

  พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเก่ียวกับการลงทุนและ
จ�าหน่ายทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและ       
การบรหิารเงิน การบริหารงานท่ัวไป และรายการอ่ืนใดทีเ่กีย่วกบั
ธุรกิจของบริษัท ภายในขอบเขตอ�านาจที่ได้รับอนุมัติจาก        
คณะกรรมการบริษัท

  แต่งตัง้ผูบ้รหิารบรษิทั เพ่ือปฏบิตัหิน้าทีท่กุต�าแหน่งตามอ�านาจ
บริหารบุคคล และกลั่นกรองแต่งต้ังผู้บริหารระดับสูง (UC          
ขึ้นไป) เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการ

  พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจาก  
คณะกรรมการบรษิทั ยกเว้นในกจิกรรมใด ๆ  ซึง่คณะกรรมการ
บรษิทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการชดุอืน่เป็นผูด้�าเนนิการไว้แล้ว

  พิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยง และระบบ           
การควบคุมภายในของบริษัท

  คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ�านาจช่วงให้ผู้บริหาร หรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีอ�านาจในการด�าเนินการในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณา         
เห็นสมควรได้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหาร 
และ/หรือ การมอบอ�านาจช่วงต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่
เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
หรอืรายการทีค่ณะกรรมการบรหิารมส่ีวนได้เสยี ตามทีก่�าหนด
ในข้อบังคับของบริษัท และตามที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการ
บริษัท และหน่วยงานก�ากับดูแล 
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  ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็น
หรือค�าแนะน�าตามความจ�าเป็น 

  มอี�านาจเชญิฝ่ายจดัการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลใดทีเ่กีย่วข้องของ
บริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตามที่จ�าเป็น

  รายงานผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญของคณะกรรมการบริหาร       
ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ�าทุกเดือน ในวาระ
การรายงานของประธานคณะกรรมการบริหาร

  ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และประเมินความเพียง
พอของกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารเป็นประจ�าทุกปี โดย
อยูภ่ายใต้การดแูลของคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา

  ด�าเนินการอื่น ๆ ใด หรือตามอ�านาจและความรับผิดชอบ        
ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราว ๆ ไป

ทัง้นี ้รายละเอยีดเกีย่วกบัการปฏิบตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิาร
ในป ี2561 ปรากฏตามเอกสารแนบ 8 รายงานคณะกรรมการบรหิาร
ประจ�าปี 2561

10.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management  
Committee)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ             
ไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่มากกว่า 15 คน โดยเป็นกรรมการ
บริษัทและผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้  ความสามารถ ซื่อสัตย์
สุจริตและอุทิศเวลาให้การบริหารและด�าเนินการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายด้านการบรหิารความเสีย่งและสอดคล้องกับการด�าเนนิ
ธุรกิจของบริษัท ซึ่งต้องได้รับการแต่งต้ังโดยคณะกรรมการ
บริษัท และจะพ้นจากต�าแหน่งเมื่อตาย หรือลาออก หรือพ้น
จากการเป็นประธานกรรมการบรหิาร ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติ         
ให้พ้นจากต�าแหน่ง มีหน้าที่ในการก�าหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย 
และกระบวนการในการประเมินและบริหารความเสี่ยงท่ีมี       
ผลกระทบต่อบริษัท ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและ
ระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกปี รวมท้ังให้มี            
การก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง และดูแล  
การปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทาง
นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 12 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

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 ได้รับการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มผีลตัง้แต่วนัที ่9 พฤษภาคม 2561 ทัง้นีเ้ป็นการแต่งตัง้ทดแทน 
 นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์
(2) นายธีระยุทธ บุญโชติ ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นที่ปรึกษาอาวุโส มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
(3) นายธีรวัฒน์ กุสลางกูรวัฒน์ เกษียณอายุ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562
(4) นายประมุข ชัยวงศ์วุฒิกุล  ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นที่ปรึกษาอาวุโส มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
(5) นายจิโรจน์ ศรีนามวงศ์  ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นที่ปรึกษาอาวุโส มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาส
ละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม โดยต้องมีกรรมการบริหารความ
เสี่ยงเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ�านวนคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม ในปี 2561 มี
การประชมุจ�านวนทัง้สิน้ 4 ครัง้ และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั 
(โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
ในปี 2561”)

ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่ เป ็น              
ลายลักษณ์อักษรเป็นไปตามค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร          
ความเสี่ยง ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

  ก�าหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการในการประเมิน
และบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัท รวมทั้งทบทวน
ความเพยีงพอของนโยบาย และระบบการบรหิารความเสีย่งเป็น
ประจ�าทุกปี

  จัดให้มีกิจกรรมการประเมินความเสี่ยง จัดล�าดับความเสี่ยง 
พร้อมทัง้ก�าหนดแนวทาง และกลยทุธ์การบรหิารความเสีย่ง เพือ่
ให้ความเสีย่งอยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้ภายใต้ต้นทนุทีเ่หมาะสม

  ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท
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  ดแูลส่งเสรมิให้ผู้บริหารและพนกังานให้มคีวามรูค้วามเข้าใจและ
รับทราบหน้าที่ของตนในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

  รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหารอย่างสม�่าเสมอเก่ียวกับการบริหาร           
การด�าเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัท และ              
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รวมถึงส่ิงที่ต้องด�าเนินการปรับปรุง
แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่ก�าหนด

  พิจารณาทบทวนขอบเขตอ�านาจและความรับผิดชอบเป็น
ประจ�าทุกป ี  และเสนอขออนุมั ติการเปลี่ยนแปลงต ่อ                   
คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 8 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

10.6 คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable             
Development Committee)

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการ
บริษัท และกรรมการที่เป็นผู้บริหารระดับสูงรวมกันอย่างน้อย 
5 คน ที่มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และอุทิศเวลา
ให้การบริหารและด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านการ
พฒันาอย่างยัง่ยนื และสอดคล้องกบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั 
ซึง่ต้องได้รบัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั และจะพ้นจาก
ต�าแหน่งเม่ือตาย หรือลาออก หรือพ้นจากการเป็นประธาน
กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต�าแหน่ง
คณะกรรมการการพฒันาอย่างยัง่ยนืจะรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท โดยมีขอบเขตและอ�านาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร       
ไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการการพฒันาอย่างยัง่ยนื ซึง่เป็นไป
ตามแนวทางของบรษิทั และสอดคล้องกบักรอบการด�าเนนิงาน
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

1.   นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์(1) ประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2.   นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพยากร กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3.   นายปฐมภพ สุวรรณศิริ กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4.   นายธีระยุทธ บุญโชติ(2) กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

5.   นายสุพจน์ ชินวีระพันธุ์(3) กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

6.   นายภาวิษฏ์ งานส�าเร็จ(4) กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

7.   นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

8.   นางสาวปิยะนุช สุจปลื้ม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หมายเหตุ
(1) นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการการพฒันาอย่างยัง่ยนื มผีลตัง้แต่วนัที ่3 พฤษภาคม 2561 ทัง้นีเ้ป็นการแต่งตัง้ทดแทน 

นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์
(2) นายธรีะยทุธ บญุโชต ิได้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นทีป่รกึษาอาวโุส มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจกิายน 2561 ท้ังนี ้บรษิทัอยูร่ะหว่างการด�าเนนิการแต่งตัง้กรรมการ

ทดแทน
(3) นายสุพจน์ ชินวีระพันธุ์ ลาออกจากบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ บริษัทและอยู่ระหว่างการด�าเนินการแต่งตั้งกรรมการทดแทน
(4) นายภาวิษฏ์ งานส�าเร็จ ลาออกจากบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการด�าเนินการแต่งตั้งกรรมการทดแทน
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คณะกรรมการการพฒันาอย่างยัง่ยนืต้องมกีารประชมุอย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม โดยต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนคณะกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่า       
ครบองค์ประชุม ในปี 2561 มีการประชุมจ�านวนทั้งสิ้น 2 ครั้ง และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ         
“การเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2561”)

ขอบเขตและอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยัง่ยนื

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่เป็น     
ลายลักษณ์อักษรเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

  พจิารณาและก�าหนดเป้าหมาย นโยบาย กลยทุธ์ ตลอดจนแผน
ด�าเนนิงานเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนืทีส่อดคล้องกบัการด�าเนนิ
ธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร 

  ก�าหนดระยะเวลาในการด�าเนินงาน ตลอดจนผู้รับผิดชอบ         
ในแต่ละด้านอย่างชัดเจน

  ก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม นโยบาย กลยุทธ์ แผนการ        
ด�าเนินงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านคณะท�างานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

  ก�าหนดประเดน็ส�าคัญและให้ความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทั
เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่สอดคล้องกับ         
กรอบแนวทางในการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท เพื่อขอ
อนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

  มีอ�านาจหน้าที่ในการขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องและ      
มีอ�านาจในการเชิญผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องมาประชุมหรือให้ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องตามที่จ�าเป็น

  มอี�านาจหน้าทีใ่นการแต่งตัง้คณะท�างานการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
(SDWG) เพื่อร่วมรับผิดชอบและด�าเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อ
ขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

  พิจารณาให้ค�าแนะน�าและพิจารณาอนุมัติรายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืนเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

  รายงานการด�าเนนิงานให้คณะกรรมการบรษิทัทราบอย่างน้อย
ปีละหนึง่ครัง้ และรายงานสรุปการด�าเนินงานตอนสิน้ปีงบประมาณ

  ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และการปฏิบัติงาน          
โดยรวมของคณะกรรมการพฒันาอย่างยัง่ยนืทัง้คณะ ตลอดจน
ประเมินความพอเพียงของกฎบัตรนี้ เป็นประจ�าทุกปี

  ด�าเนนิการอืน่ ๆ  ทีเ่หน็สมควร เพือ่ให้การพฒันาอย่างยัง่ยนืของ
บริษัทบรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนด หรือตามที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย

11.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

11.1 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดและอนุมัติกรอบและนโยบาย 
ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารของบริษทัไว้อย่างชดัเจน

11.2 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจะสอดคล้องกับหน้าที่และ
ความรบัผดิชอบ และเมือ่เปรยีบเทยีบกบับรษิทัในอตุสาหกรรม
เดยีวกนัและบรษิทัท่ีมขีนาดใกล้เคยีงกันแล้ว ค่าตอบแทนดงักล่าว
อยู ่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษา
กรรมการทีม่คีณุภาพไว้ และยงัจดัให้มค่ีาตอบแทนเพิม่เตมิเมือ่
กรรมการต้องรบัภาระหน้าท่ีและความรบัผดิชอบในคณะกรรมการ
ชุดย่อย

11.3 ค่าตอบแทนกรรมการตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท
ประกอบด้วย เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และโบนัส ทั้งนี้ 
คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้จิารณากลัน่กรอง
และเสนองบประมาณค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปี       
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

11.4 กรรมการบริษัทที่เป็นพนักงาน หรือผู้บริหารของบริษัท หรือ
ของผู้ถือหุ้น จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
บริษัทหรือกรรมการชุดย่อย

11.5 กรอบค่าตอบแทนของผู้บรหิารได้พฒันาขึน้บนหลกัการพืน้ฐาน 
ดังนี้

   เพื่อให้มั่นใจว่าผลประโยชน์ของผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของ
บริษัทมีความสอดคล้องกัน

   เสริมสร้างวัฒนธรรมที่อิงกับผลการปฏิบัติงาน

   เพยีงพอทีจ่ะดงึดูด รกัษาไว้ และจงูใจบคุลากรทีม่ศีกัยภาพ
ของบริษัท

   สะท้อนถงึวงจรธรุกจิ และล�าดบัความส�าคญัเชงิยทุธศาสตร์
ของบริษัท

11.6 ค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร ประกอบด้วยเงนิเดอืน โบนสั กองทนุ
ส�ารองเลี้ยงชีพ และผลตอบแทนอื่น ๆ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าว
จะเชือ่มโยงกับผลการด�าเนนิงานของบริษทั และผลการปฏบิตังิาน
ของผู้บริหารเป็นเกณฑ์



87

11.7 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนมหีน้าท่ีในการทบทวนกรอบ
และนโยบายค่าตอบแทนเป็นประจ�าทุกปี

12.  การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

12.1 กรรมการสามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีน
อื่นได้ไม่เกิน 6 บริษัท แต่การเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็น
อปุสรรคต่อการปฏิบตัหิน้าทีก่รรมการของบรษิทั และไม่มคีวาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

12.2 คณะกรรมการบริษัทไม่มีนโยบายให้กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการใน
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน (ยกเว้นบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของ
บริษัท) เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

13.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

13.1 คณะกรรมการบรษิทัก�าหนดให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ของตนเองของคณะกรรมการบรษิทัทัง้คณะ และกรรมการเป็น
รายบคุคลเป็นประจ�าทกุปี เพ่ือน�าผลการประเมนิมาใช้ปรบัปรงุ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
และใช้ในการพัฒนากรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ก�าหนดให้มีการ
ประเมินโดยมีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก�าหนดแนวทาง
และเสนอแนะประเด็นในการประเมินอย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี         
เพื่อให้การประเมินเป็นไปอย่างโปร่งใส

13.2 คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะต้องประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของตนเองเป็นประจ�าทุกปีและรายงานผลการประเมินต่อ      
คณะกรรมการบริษัท

13.3 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามอบหมายให้ส�านัก
เลขานุการบริษัทเป ็นตัวแทนจัดส ่งแบบประเมินตนเอง 
(Self-Assessment) เพื่อให ้คณะกรรมการบริษัทและ              
คณะกรรมการชดุย่อยได้ใช้ในการประเมนิตนเองและเป็นกรอบ
ในการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติหน้าท่ีในประเด็นต่าง ๆ 
ระหว่างปีที่ผ่านมา ซึ่งแบบประเมินนี้ เป็นไปตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

13.4 ภายหลังจากได้รับแบบประเมินจากคณะกรรมการแล้ว            
ส�านกัเลขานกุารบรษิทัจะท�าการสรปุผลคะแนน พร้อมเปิดเผย
กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมิน เพื่อเสนอให้        
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาน�าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี ้บรษิทัก�าหนดให้มกีารประเมินโดยมทีีป่รกึษาภายนอกมา
ช่วยในการก�าหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมิน 
อย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี เพื่อให้การประเมินเป็นไปอย่างโปร่งใส และ      
เชือ่ถอืได้ โดยในปี 2558 บรษิทัได้ว่าจ้างบรษิทั AON Hewitt ซึง่เป็น
บริษัทที่ปรึกษาภายนอก (Third Party) มาท�าการประเมิน                
คณะกรรมการบริษัททั้งคณะเป็นครั้งแรก

ในปี 2561 เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการทัง้คณะและแบบประเมนิผลการปฏบิติังานโดยตนเอง
เป็นรายบุคคลให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ทุกคณะ เพื่อท�าการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปี 2561 โดยมี
หลักเกณฑ์และผลการประเมินการปฏิบัติงานดังนี้

ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน

คณะกรรมการบริษัท

การประเมินทั้งคณะ
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 7 หัวข้อ ได้แก่ (1) นโยบายของคณะกรรมการ (2) โครงสร้าง                 
และคุณสมบัติของคณะกรรมการ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (4) การเตรียมและ          
ด�าเนนิการประชมุ (5) การท�าหน้าทีข่องกรรมการ (6) ความสมัพนัธ์กับฝ่ายจดัการ (7) การพฒันาตนเองของกรรมการ
และการพัฒนาผู้บริหาร 

3.57 / 4.00

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

3.71 / 4.00
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คณะกรรมการตรวจสอบ

การประเมินทั้งคณะ
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ (1) การท�าหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(2) การปฏิบัตหิน้าทีเ่ฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย (2.1) การสอบทานให้บรษิทัมกีารรายงาน
ทางการเงนิอย่างถกูต้องและเพยีงพอ (2.2) การสอบทานด้านการควบคมุภายใน และความเป็นอสิระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน (2.3) การสอบทานให้บรษิทัปฏบิตัติามกฎหมาย ว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (2.4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมี
ความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท (2.5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (2.6) จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี
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�าเนินการเป็นประธานในที่ประชุม ได้ก�ากับ
ให้การประชุมด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ประกอบด้วย (3.1) ได้ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎบัตร (Charter) ได้ก�าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ (3.2) มีเวลาและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท (3.3) ไม่แทรกแซงการท�างานของ        
ฝ่ายจัดการ (3.4) มีการควบคุมและติดตามการด�าเนินการของฝ่ายจัดการอย่างเหมาะสม (3.5) พัฒนาและเรียนรู้
เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา

3.67 / 4.00

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

การประเมินทั้งคณะ
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพร้อมของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 
(2) การก�าหนดนโยบายและกระบวนการพจิารณา (3) การตดิตามและการประเมนิผล (4) การประชมุคณะกรรมการ
ก�าหนดค่าตอบแทน (5) การท�าหน้าที่ของประธานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

2.90 / 3.00

การประเมินตนเองรายบุคคล
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 10 หัวข้อ ได้แก่ (1) ผลการด�าเนินงานโดยรวมของคณะกรรมการ
ก�าหนดค่าตอบแทน (2) ความเข้าใจในบทบาทหน้าทีข่องตนตามกฎบตัร (3) การก�าหนดบทบาทหน้าทีอ่ย่างชดัเจน 
(4) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน (5) มีกระบวนการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการและผู้บริหาร       
ระดับสูงที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลประกอบการธุรกิจและระดับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรม (6) มีกระบวนการ
ทีเ่หมาะสมในการประเมนิประธานกรรมการบรหิาร (7) จดัสรรเวลาในการพจิารณาเรือ่งหลักเกณฑ์และกระบวนการ
พิจารณาที่เหมาะสม (8) มีการจัดสรรเวลาในการพจิารณาแนวทางแก้ไขหากไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ก�าหนดอย่าง
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�าหนดแนวทางและกระบวนการพิจารณา (3) การติดตามและการประเมินผล (4) การประชุม        
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (5) การท�าหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

2.88 / 3.00

การประเมินตนเองรายบุคคล
รปูแบบหลกัเกณฑ์การประเมนิแบ่งออกเป็น 9 หวัข้อ ได้แก่ (1) ผลการด�าเนนิงานโดยรวมของคณะกรรมการบรรษทัภบิาล
และสรรหา (2) ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนตามกฎบัตร (3) การก�าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน (4)  
ความสมัพนัธ์ท่ีดรีะหว่างกนั (5) มกีระบวนการพจิารณาสรรหาและแต่งตัง้บุคคลทีจ่ะเข้ามาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
และผู้บรหิารระดบัสงูอย่างรอบคอบ สอดคล้องกับหลกัเกณฑ์และความต้องการของบรษิทั (6) มกีารพจิารณาทบทวน
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ รวมถึงนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม�า่เสมอ (7) จัดสรรเวลาในการพิจารณา
นโยบายและหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ  ของการก�ากบัดแูลกจิการอย่างเหมาะสมเพยีงพอ (8) มกีารเตรยีมตัวก่อนการประชมุ 
(9) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและปราศจากอคติ

4.89 / 5.00

คณะกรรมการบริหาร

การประเมินทั้งคณะ
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร 
(2) การด�าเนนิการประชมุ (3) บทบาท หน้าที ่และความรบัผิดชอบ (4) ความรู้และทกัษะในการวเิคราะห์เฉพาะทาง

3.28 / 4.00

การประเมินตนเองรายบุคคล
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 14 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพึงพอใจในเรื่องผลการด�าเนินงานโดยรวม 
(2) ความพงึพอใจในเรือ่งการด�าเนนิการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการบรหิาร (3) ความเข้าใจในบทบาทหน้าทีข่อง
ตนตามกฎบัตร (4) ความเข้าใจในกลยุทธ์ของบริษัท (5) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน (6) การก�าหนดบทบาทหน้าที่
อย่างชัดเจน (7) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมินผลงาน (8) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องนโยบาย
และทิศทางขององค์กรอย่างเพียงพอและเหมาะสม (9) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องผลการด�าเนินการของ
บรษิทัเพยีงพอและเหมาะสม (10) จัดสรรเวลาในการพจิารณาในเรือ่งแนวทางการแก้ไขการด�าเนนิงาน หากไม่เป็น
ไปตามก�าหนดอย่างเพียงพอและเหมาะสม (11) กรรมการมีการเตรียมตัวก่อนการประชุมทุกครั้ง (12) กรรมการ
สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ (13) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างปราศจากอคติ (14) 
ประธานเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

3.48 / 4.00

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประเมินทั้งคณะ
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) องค์ประกอบและคุณภาพ (2) ความเข้าใจในธุรกิจ 
และความเส่ียงท่ีเกีย่วข้อง (3) กระบวนการและขัน้ตอนการปฏบัิต ิ(4) กจิกรรมการตรวจสอบ (5) กจิกรรมการสือ่สาร

3.39 / 4.00
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การประเมินตนเองรายบุคคล
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 12 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพึงพอใจในเรื่องผลการด�าเนินงาน (2)          
ความพึงพอใจในเรื่องการด�าเนินการแก้ไขปัญหา (3) ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ตามที่ก�าหนดในกฎบัตร (4)         
ความเข้าใจในนโยบายการบรหิารความเสีย่งระดบัองค์กรของบรษิทั (5) ความสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างกนั (6) การก�าหนด
บทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน (7) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมินผลงาน (8) จัดสรรเวลาในการพิจารณา        
ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเพียงพอและเหมาะสม (9) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่อง              
การบริหารความเส่ียง มาตรการบรรเทาความเสี่ยงที่ส�าคัญอย่างเพียงพอและเหมาะสม (10) จัดสรรเวลาในการ
พิจารณาในเรื่องแนวทางการแก้ไขการด�าเนินงาน หากไม่เป็นไปตามก�าหนดอย่างเพียงพอและเหมาะสม (11) 
กรรมการมีการเตรียมตัวก่อนการประชุมทุกครั้ง (12) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ 

4.29 / 5.00

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การประเมินทั้งคณะ
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ (1) ด้านความพร้อมของคณะกรรมการการพัฒนา        
อย่างยั่งยืน (2) ด้านการก�าหนดกลยุทธ์ (3) ด้านการบริหารความเสี่ยง (4) ด้านกรอบการด�าเนินงานการพัฒนา 
อย่างยัง่ยนื (5) ด้านการประชมุคณะกรรมการการพฒันาอย่างยัง่ยนื (6) ด้านการท�าหน้าทีข่องประธานคณะกรรมการ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

2.74 / 3.00

การประเมินตนเองรายบุคคล
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 14 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพึงพอใจในเรื่องผลการด�าเนินงานโดยรวม 
(2) ความพึงพอใจในเร่ืองการด�าเนินการแก้ไขปัญหา (3) ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนตามกฎบัตร (4)           
ความเข้าใจในกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท (5) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันของคณะกรรมการ (6)           
การก�าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน (7) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมินผลงาน (8) จัดสรรเวลาใน          
การพิจารณาในเรื่องนโยบายและทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรอย่างเพียงพอและเหมาะสม (9) จัดสรร
เวลาในการพิจารณาในเรื่องการจัดท�ารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน และผลการด�าเนินการพัฒนาอย่างยั่งยืนอื่น ๆ  
ของบริษัทเพียงพอและเหมาะสม (10) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องแนวทางการแก้ไขการด�าเนินงาน หาก 
ไม่เป็นไปตามก�าหนดอย่างเพียงพอและเหมาะสม (11) กรรมการมีการเตรียมตัวก่อนการประชุมทุกครั้ง (12) 
กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ (13) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างปราศจากอคติ 
(14) ประธานเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

4.11 / 5.00

14.  สำานักเลขานุการบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย        
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์เพือ่ท�าหน้าทีจ่ดัท�าและจดัเกบ็รกัษา
เอกสาร รายงานการประชุม รวมทั้งรายงานการมีส่วนได้เสียของ
กรรมการและผู้บรหิาร และการอืน่ใดทีเ่กีย่วข้อง โดยเลขานกุารบรษิทั
ยังเป็นผู้ท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�ากฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทควรทราบ โดยเป็นไปตามบทบาท
หน้าที่ของเลขานุการบริษัทตามที่บริษัทได้ก�าหนดไว้ นอกจากนั้น        

ยังเป ็นผู ้มีหน้าที่ดูแล และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ                
การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้น 
โดยเลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด ้วยความรับผิดชอบ         
ความระมดัระวงั และความซือ่สตัย์สจุรติ รวมทัง้ต้องปฏบิตัใิห้เป็นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มี
การปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งน้ี        
คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจและหน้าที่ในการแต่งตั้งและถอดถอน
เลขานุการบริษัท
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15. การปฐมนิเทศ และการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
กรรมการและผู้บริหาร

15.1 กรรมการและผูบ้รหิารทีไ่ด้รับต�าแหน่งใหม่ทุกท่านต้องเข้าร่วม
การปฐมนิเทศของบริษัท เพ่ือให้ได้รับทราบข้อมูลของบริษัท 
กฎระเบียบ คู่มือจรรยาบรรณ นโยบายต่าง ๆ และข้อมูลธุรกิจ
ของบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าที่ 

ในปี 2561 มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้เข้ารับการอบรมและร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ส�าหรับกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้ 

15.2 บริษัทมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารได้รับ
การอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างย่ิง
การอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถท�าหน้าที่และก�ากับดูแลกิจการ
ของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

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�าหนดค่าตอบแทน

- 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�าเรียง เมฆเกรียงไกร
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 
และประธานคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหา

- 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�าหนดค่าตอบแทน

- Group Networking Lunch: SingTel Intouch/AIS/Thaicom                                          
- AIS Academy for THAIs
- Harvard Leadership Development Program จดัโดย 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 จดัโดย 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�านวยการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

10. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการค้า 
และกรรมการบริหาร

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

11. นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพยากร
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน

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

12. ดร. สกล กิตติวัชราพงษ์
หัวหน้าฝ่ายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

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

16.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร (Chief Executive Officer)

บรษิทัมอบหมายให้คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผูด้�าเนนิการ 
จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็น
ประจ�าทุกปี โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้าตามเกณฑ์        
ที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งผลปฏิบัติงานทางการเงิน และผลงานเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
แบ่งเป็น 7 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่หนึ่ง  การประเมินผลด้านภาวะผู้น�า 

ส่วนที่สอง  การประเมินด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน

ส่วนที่สาม  การประเมินด้านทักษะและทัศนคติ

ส่วนที่สี่  การประเมินด้านความส�าเร็จของงานที่ส�าคัญตามเป้า
หมายในระยะเวลามากกว่า 12 เดือนที่ผ่านมา

ส่วนที่ห้า  การประเมนิด้านการตดัสนิใจทีส่�าคญัในรอบระยะเวลา 
12 เดือนที่ผ่านมา

ส่วนที่หก   การประเมนิด้านความเตรยีมพร้อมส�าหรบัความท้าทาย
ที่ส�าคัญในอนาคต

ส่วนที่เจ็ด  การประเมินด้านอื่นๆ 

ทัง้นี ้ผลการประเมนิดงักล่าวจะน�าไปสูก่ารพจิารณาค่าตอบแทนของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในแต่ละปี และน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

17.  การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารและการเข้าถึง              
ที่ปรึกษาอิสระ

17.1 กรรมการมสีทิธใินการร้องขอและรบัข้อมลูเพิม่เตมิตามทีต่นเหน็
ว ่ามีความจ�าเป็นในการพิจารณาตัดสินใจและท�าหน้าท่ี
กรรมการของบริษัท

17.2 กรรมการสามารถเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารและ
เลขานุการบริษัทได้โดยตรง รวมถึงได้รับทราบข้อมูลความ          
คิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง แต่การเข้าถึง       
และตดิต่อสือ่สารนัน้ ต้องไม่เป็นการก้าวก่ายหรอืแทรกแซงต่อ
การด�าเนินธุรกิจปกติของบริษัท

17.3 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู ้บริหารระดับสูงเข้าร่วม       
การประชุมกับคณะกรรมการบริษัท

17.4 คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อยมอี�านาจในการ
ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษา รวมถึงที่ปรึกษาทางกฎหมาย 
โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
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   สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ให้
ข้อเสนอแนะ การซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น และร่วม
พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่ส�าคัญต่าง ๆ ของบริษัท 

   สิทธิในการแต่งตั้ง ถอดถอนกรรมการ

   สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าตอบแทน       
ผู้สอบบัญชี

   สทิธใินการได้รบัส่วนแบ่งผลก�าไรของบรษิทัในรปูแบบของ
เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน

   สิทธิในการได้รับใบหุ้น โอนหุ้น การรับซื้อหุ้นคืนอย่าง       
เท่าเทียมกันในนามบริษัท

   สิทธิในการก�าหนดหรือแก้ไขวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และ
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

   สทิธอิืน่ ๆ  ตามบทบญัญตัทิีก่�าหนดไว้ในกฎหมาย กฎระเบยีบ
อื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัท

2.  สนับสนุน ส่งเสริม และอ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย 
มีโอกาสอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุม              
ผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงมติ ดังนี้

  2.1 ด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและ
แนวทางการประชมุผูถ้อืหุน้ทีก่�าหนดโดยหน่วยงานก�ากับ
ดูแล

  2.2 เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชมุ
เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการ
ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดอืน 
โดยก�าหนดหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและ       
การเสนอชื่อบุคคลไว้อย่างชดัเจนและเผยแพร่หลักเกณฑ์
ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

  2.3 ดแูลให้มกีารให้ข้อมลู วนั เวลา สถานที ่และวาระการประชมุ
ผู้ถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์และ เหตุผล รวมถึงความเห็น
ของคณะกรรมการบรษิทัประกอบในแต่ละวาระ ตลอดจน
ข้อมูลทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่จะต้องตัดสินใจในการ
ประชุมคราวนั้น ๆ ไว้ในหนังสือเชิญผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น 

18.  แผนการสืบทอดตำาแหน่งผู้บริหาร

18.1 คณะกรรมการบรษิทัก�าหนดให้มีแผนการสบืทอดต�าแหน่งของ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั เพือ่
รักษาความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงาน 
ว่าการด�าเนนิงานของบรษิทัจะได้รบัการสานต่ออย่างทนัท่วงที
หากต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารหรือผูบ้ริหารระดบัสงูว่างลง

18.2 คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษทัภบิาล
และสรรหาท�าหน้าที่ก�าหนดหลักเกณฑ์และแผนการสืบทอด
ต�าแหน่ง และสรรหาประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้า
หน้าทีบ่รหิาร และผูบ้รหิารระดบัสงูตัง้แต่ระดบัรองกรรมการผู้
อ�านวยการ (EVP) ขึ้นไป ที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร (CEO) ของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนแผนการ
สบืทอดต�าแหน่งเป็นประจ�าทกุปี และรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัททราบ

 หมวดที่ 2 
 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิในฐานะเจ้าของบริษัท โดยควบคุมบริษัทผ่าน       
คณะกรรมการบริษัทที่ผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งให้ท�าหน้าที่แทนตน และมี
สิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของบริษัท           
ดังนั้น บริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยบริษัทเคารพ
ในสิทธิต่าง ๆ ที่ผู ้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันมีอยู่ตามกฎหมาย        
และ/ หรือ ตามข้อบังคับของบริษัท โดยบริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหุ้นน้ันจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย 
หรือชาวต่างชาติ หรือนักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ      
ไม่ค�านึงถึงเพศ อายุ ความพิการ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ 
หรอืความคดิเหน็ทางการเมอืง ซึง่ผูถ้อืหุน้ทกุรายมสีทิธิทีจ่ะได้รบัการ
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

1.  สนบัสนนุ ส่งเสรมิ และอ�านวยความสะดวกให้ผูถ้อืหุน้ได้ใช้สทิธิ
ขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อันได้แก่ 

   สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้นของบริษัทตามที่กฎหมาย
ก�าหนด

   สิทธิในการได้รับข้อมูลสารสนเทศ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน  
เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบท่ีเหมาะสมต่อการตัดสินใจ 
เพื่อติดตามการด�าเนินงาน รวมถึงบริษัทไม่มีนโยบาย         
ในการทีจ่ะกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการสือ่สารระหว่างกนั
ของผู้ถือหุ้นทุก ๆ ราย
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  2.4  ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ผูถ้อืหุน้ทกุราย รวมทัง้นกัลงทนุ
สถาบนัได้ใช้สทิธใินการเข้าร่วมประชมุผูถ้อืหุน้และออกเสยีง
อย่างเต็มที่ 

  2.5  ก�าหนดวัน เวลา และสถานที่ ส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
ที่ค�านึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น

  2.6  จัดท�าและเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ ้นทั้งใน          
รูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ผู ้ถือหุ้น         
ทุกรายสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

  2.7  จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสาร         
ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์ล่วงหน้า
อย่างน้อย 21 วนัก่อนวนัประชมุ และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์
ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม       
เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ได้มรีะยะเวลาเพยีงพอในการศกึษาข้อมลู
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม

  2.8  ดูแลไม่ให้มีการกระท�าใด ๆ ท่ีเป็นการจ�ากัดโอกาส          
การเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้น        
จนเกินสมควร

  2.9  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้สามารถส่งค�าถามเก่ียวกับการประชมุ
ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยก�าหนดหลักเกณฑ์
การส่งค�าถามล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจนและเผยแพร่หลกัเกณฑ์
ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

  2.10  สนบัสนนุให้ผูถ้อืหุน้ท่ีไม่สะดวกเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 
สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมและ        
ออกเสียงแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ 
ผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้        
ซึ่งบริษัทได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 
ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งบริษัทจะเสนอชื่อ
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นทางเลือกในการ
มอบฉันทะของผู้ถือหุ้นด้วย

  2.11  สนับสนุนให้น�าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น      
ทัง้การลงทะเบยีน การนับคะแนน และการแสดงผลคะแนน 
เพื่อให้การด�าเนินการประชุมสามารถกระท�าได้รวดเร็ว 
ถูกต้อง และแม่นย�า

  2.12  สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ           
ในกรณีท่ีวาระใดมีหลายรายการควรจัดให้มีการลงมติ
แยกในแต่ละรายการ และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่      
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระให้ที่

ประชุมทราบ พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม 
ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

  2.13  สนบัสนนุให้กรรมการทกุท่านและผูบ้รหิารระดบัสงูเข้าร่วม
ประชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่ตอบข้อซกัถามในประเดน็ต่าง ๆ  ของ
ผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือตอบค�าถามที่เก่ียวข้องกับงบการเงิน
ของบริษัท

  2.14  จดัให้มบีคุคลทีเ่ป็นอสิระเพือ่ท�าหน้าท่ีเป็นผูต้รวจนบัหรอื
ตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชมุผูถ้อืหุน้ และเปิดเผย
ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

  2.15  ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ให้มีการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้น        
ได้รับทราบเก่ียวกับจ�านวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นท่ี      
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ 
วธิกีารประชมุ การลงคะแนนเสยีง และการนบัคะแนนเสยีง

  2.16  ผู ้ถือหุ ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกันในการ           
รบัทราบสารสนเทศ การแสดงความคดิเหน็ และตัง้ค�าถาม
ใด ๆ  ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่อง
ทีเ่สนอ โดยประธานทีป่ระชมุมหีน้าทีจั่ดสรรเวลาให้อย่าง
เหมาะสมและส่งเสรมิให้มกีารแสดงความเหน็และซกัถาม
ในที่ประชุม

  2.17  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งต้ังกรรมการ 
เป็นรายคน โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล  
เพือ่เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้มสีทิธเิลอืกกรรมการทีต้่องการ
ได้อย่างแท้จริง

  2.18  ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�าคัญ        
ที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น เพ่ือ
ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

  2.19  ดูแลให้บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น พร ้อม               
ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระภายในวันท�าการ      
ถดัไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
และบนเว็บไซต์ของบริษัท

  2.20  จัดท� าและจัดส ่ งรายงานการประชุมผู ้ ถือ หุ ้นให ้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจาก
วันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท 
โดยรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ได้บนัทกึข้อมลูอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
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    (1) รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม และ
สดัส่วนกรรมการทีเ่ข้าร่วมการประชุมและไม่เข้าร่วม
การประชุม

    (2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และ
ผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงด       
ออกเสียง) ของแต่ละวาระ

    (3) ประเด็นค�าถามและค�าตอบในที่ประชุม รวมทั้ง        
ชื่อ- นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ

3.  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ต้องไม่ใช้
ข้อมลูภายในของกลุม่บรษัิททีย่งัมิได้มกีารเปิดเผยต่อประชาชน
เป็นการท่ัวไปซึ่งเป็นสาระส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือ
มูลค่าหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือ
ผู้อื่น

4.  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีความประสงค์จะซื้อหรือ
ขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท จะต้องปฏิบัติตามนโยบาย         
การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างเคร่งครัด

5.  กรรมการและผูบ้รหิารต้องรายงานการมส่ีวนได้เสยีของตนและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน
ส่วนได ้เสียที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด เพื่อป ้องกัน             
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ ทัง้นี ้หากกรรมการ
หรือผู ้บริหารท่านใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่บริษัทจะเข้าท�า
รายการ ห้ามมิให้กรรมการหรือผู้บริหารท่านนั้นมีส่วนร่วม       
ในการพจิารณาและอนมุตัใินเรือ่งนัน้ ท้ังนี ้ให้เป็นไปตามข้ันตอน 
หรือมาตรการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันของบริษัท

6.  ในการพจิารณาอนุมติัการท�ารายการทีเ่ก่ียวโยงกัน คณะกรรมการ
จะพิจารณารายการระหว่างกันภายในกลุ่มบริษัท โดยปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ก�าหนดไว้ในกฎหมาย เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�าคัญ

 
 หมวดที่ 3 
 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บรษิทัและคณะกรรมการบรษิทัได้ตระหนกัถงึสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้เสยี
ทุกกลุ่ม โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามแนวนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณ รวมถงึนโยบายอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้กจิการของ
บริษัทด�าเนินไปด้วยดี มีความมั่นคง สร้างความเชื่อมั่น และส่งเสริม
ให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่าง ๆ ทั้งผู้ถือหุ้น 
พนกังาน ลกูค้า คูค้่า เจ้าหน้ี คูแ่ข่ง ตลอดจนชุมชน สงัคม และสิง่แวดล้อม
โดยรวมอย่างเหมาะสม ตามบทบาทหน้าที ่และตอบสนองผลประโยชน์
ทีเ่ป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย อีกทัง้ยงัได้ค�านึงถึงสิทธมินุษยชนและการต่อต้าน

การทจุรติ ซึง่บรษิทัได้ให้ความส�าคญัและตระหนกัดีว่าความรบัผดิชอบ
ดังกล่าวถือเป็นหัวใจของการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้

1.  นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค เป็นไปตามนโยบาย
ก�ากับดูแลและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท โดยมุ่งมั่นในการด�าเนิน
ธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู ้ถือหุ ้น และค�านึงถึง        
ความเจรญิเตบิโตในมลูค่าของบรษิทัอย่างต่อเนือ่งด้วยผลตอบแทนทีดี่ 

2.  นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า 

บรษิทัมนีโยบายคณุภาพและระบบจดัการคณุภาพ ISO 9001 : 2008 
ทีมุ่ง่ด�าเนนิธรุกจิเพือ่สร้างความพงึพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้า โดยค�านงึถงึ
คุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ในระดับ
ราคาทีเ่หมาะสม ปลอดภยั และมุง่มัน่ทีจ่ะรกัษาความสมัพนัธ์ทีด่แีละ
ยั่งยืนระหว่างลูกค้าและบริษัท รวมถึงการไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า
โดยไม่ได้รบัอนญุาต ซึง่เป็นไปตามนโยบายการพฒันาอย่างยัง่ยนืและ
คู่มือจรรยาบรรณในส่วนของความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

3.  นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ 

บริษทัปฏบิตัติามนโยบายทีเ่ป็นธรรมต่อคูค้่าและ/หรอืเจ้าหนี ้ในการ
ปฏิบัติต่อคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจ ซึ่งมีการก�าหนดแนวทางปฏิบัติไว้
อย่างเป็นธรรม ทัง้ในส่วนของการคดัเลอืกคูค้่าให้เป็นไปตามแนวทาง
ปฏิบัติของคู่ค้า และคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันยั่งยืน โดยค�านึงถึงการ
สร้างประโยชน์และการเติบโตร่วมกันของธุรกิจ อีกท้ัง บริษัทยัง          
ยึดม่ันในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นส�าคัญ  
เพือ่รกัษาความน่าเชือ่ถอืของบรษิทัและเป็นไปตามคูม่อืจรรยาบรรณ
ของกลุ่มบริษัท ขณะเดียวกันเพื่อหลีกเล่ียงสถานการณ์ที่ท�าให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรอืน�ามาซึง่ความเสือ่มเสยีต่อชือ่เสยีง
ของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมายใด ๆ  ดังนี้

  บริษัทจะปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่าง ๆ  ที่มีต่อ
คูค้่าและ/หรอืเจ้าหน้ีอย่างเตม็ที ่ในกรณทีีไ่ม่สามารถปฏบิตัติาม
เงื่อนไขได้ บริษัทจะแจ้งให้คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ทราบในเวลา 
ที่เหมาะสม เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้         
หลักความสมเหตุสมผล

  บริษัทต้องให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ ไม่รายงานหรือให้ข้อมูล           
ที่เป็นเท็จ บิดเบือน หรือไม่ครบถ้วนแก่คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้  
ซึ่งอาจมีผลท�าให้เกิดความเข้าใจผิดและอาจมีผลกระทบต่อ       
การตัดสินใจ
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  บริษัทต้องบริหารเงินทุนเพ่ือให้คู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้ี มีความ
เชือ่มัน่ในสถานะทางการเงนิและความสามารถในการช�าระหนี้
ของบริษัท

  บริษัทต้องไม่เรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ทางการค้า
กับคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้โดยไม่สุจริต หากมีเหตุการณ์ดังกล่าว
เกิดขึ้น บริษัทต้องท�าการแจ้งรายละเอียดต่อคู่ค้าและ/หรือ       
เจ้าหนี้ เพื่อร่วมมือแก้ไขปัญหาโดยรวดเร็ว และหามาตรการ
ป้องกันเพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวอีก

  การด�าเนินธุรกิจกับคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ใด ๆ ต้องไม่น�ามาซึ่ง
ความเส่ือมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมายใด ๆ 
รวมทั้งค�านึงถึงความเสมอภาค ความเป็นธรรมในการด�าเนิน
ธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกัน

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดเผยนโยบายที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อ        
คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net 
หัวข้อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน > การก�ากับดูแลกิจการที่ดี > หลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีของไทยคม > นโยบายด้านอื่น ๆ

4.  นโยบายและแนวปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม 

บริษัทเช่ือมั่นและน�าแนวคิดในการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่าง          
ภาคธุรกิจกับสังคมมาเป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจ เพ่ือให้ธุรกิจ 
ชุมชน และสังคมเจริญเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้น
สนับสนุนการศึกษา การเปิดโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีและการ
เรียนรู้ สร้างเสริมอาชีพและการพัฒนาทักษะ ส่งเสริมการลงทุนเพื่อ
สงัคม โดยค�านงึถงึการมส่ีวนร่วมและลกัษณะเฉพาะของแต่ละชมุชน 
ภายใต้การมจีติสาธารณะ การลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ตลอดจน
การยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมในระยะยาว โดยเฉพาะในด้าน
การส่ือสารโทรคมนาคม บริษัทมีบทบาทส�าคัญในการสร้างความ       
ร่วมมือในการพัฒนาและรักษาคุณภาพการสื่อสาร ทั้งในภาวะปกติ
และภาวะภัยพิบัติ เพื่อให้ผู้ใช้บริการในชุมชน ผู้ด้อยโอกาส และ           
ผู้ประสบภัย สามารถได้รับความช่วยเหลือในโอกาสแรกที่ท�าได้และ
เป็นไปอย่างทัว่ถงึและทนัต่อเหตกุารณ์ ทัง้นี ้ตามทีร่ะบไุว้ในนโยบาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท 

5.  นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายด�าเนินธุรกิจโดยให้ความส�าคัญกับความยั่งยืนของ     
สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรต่าง ๆ โดยเน้นการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรและส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลรักษาและฟื้นฟู          
สิง่แวดล้อม การให้ความรูแ้ละฝึกอบรมแก่พนกังานในเรือ่งสิง่แวดล้อม 
การป้องกันและลดมลภาวะ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 
การลดผลกระทบภาวะโลกร้อน ส่งเสรมิการด�ารงชวีตทิีส่อดคล้องกบั

ธรรมชาติ ทั้งภายในกระบวนการด�าเนินงานและบนความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนภายนอกบริษัท 
ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคู ่มือ          
จรรยาบรรณของบริษัท

6.  นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน 

คณะกรรมการเล็งเห็นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญของบริษัท 
จึงมีนโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน และมีกระบวนการ
ในการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ โดยส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม
ความรู้ทั้งเฉพาะทางและทั่วไปเป็นประจ�าอย่างสม�่าเสมอ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการท�างาน รวมถึงยังให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติต่อ
พนักงานอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบาย
ในการก�าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกบัผลการด�าเนนิงานของบรษัิททัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
และเพือ่เสริมสร้างบรรยากาศการท�างานทีด่ ีบรษิทัมคีวามรบัผดิชอบ
ในการดูแลสุขภาพอนามัยและรักษาสภาพแวดล้อมการท�างานให้มี
ความปลอดภยัต่อชวีติและทรพัย์สนิของพนกังานอยูเ่สมอ และยดึมัน่
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตาม
นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายด้านความปลอดภัยและ       
อาชีวอนามัย และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท

7.  นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสิทธิมนุษยชน 

บริษัทสนับสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีการปฏิบัติต่อ               
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม บนพื้นฐานของศักดิ์ศรี  
ความเป็นมนษุย์ โดยมนีโยบายตามแนวทางการปฏบิตัด้ิานสทิธมินษุยชน
ทีป่ระกาศใช้ในนานาประเทศซ่ึงรวมถงึปฏญิญา และอนสุญัญาต่าง ๆ  
ของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีมาตรการชดเชย       
ในกรณทีีผู่ม้ส่ีวนได้เสยีได้รบัความเสยีหายจากการทีบ่รษิทัละเมดิสทิธิ
ตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย ไว้ในนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท 

8.  นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง 

บรษิทัสนบัสนนุ และส่งเสรมินโยบายการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรี 
เป็นธรรมไม่ผูกขาด และไม่ขัดต่อกฎหมายและจริยธรรม ตามคู่มือ
จรรยาบรรณของบริษัท 

9.  นโยบายและแนวปฏิบัติต่อการต่อต้านการทุจริต 

บรษิทัต่อต้านการทจุรติทกุรปูแบบ และถอืปฏบิตัติามกฎหมายทัง้หมด
ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตในประเทศไทย รวมถึงบริษัท        
ในกลุ่มที่ด�าเนินธุรกิจในต่างประเทศ โดยบริษัทได้จัดท�านโยบาย        
ต่อต้านการทจุริต พร้อมทัง้ก�าหนดแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการก�ากบัดแูล
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เพื่อป้องกันและติดตามความเส่ียงจากการทุจริต ส�าหรับเป็น            
แนวปฏิบัตขิองกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัทกุคน และ
มกีารสนบัสนนุกจิกรรมทีเ่ป็นการส่งเสรมิให้พนกังานทกุคนของบรษิทั
ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว 

นโยบายต่อต้านการทจุรติของบรษิทัมีวตัถปุระสงค์เพือ่ แสดงออกถงึ
จุดยืนของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างสิ้นเชิง         
โดยก�าหนดเกณฑ์และแนวปฏบิติัเพือ่ป้องกนัมใิห้บรษิทั และพนกังาน
ฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการทุจริต และก�าหนดขั้นตอนการสอบทาน
และก�ากับดูแลติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายน้ี 
ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานเฝ้าระวัง และรายงานการพบเห็น        
การทุจริตผ่านช่องทางสื่อสารที่ปลอดภัย 

การทจุรติหรอืคอร์รปัชนั ตามนโยบายฉบบันี ้หมายถงึ การใช้อ�านาจ
ที่ได้มาโดยหน้าที่ของตน กระท�าการหรือไม่กระท�าการใดที่มิชอบ       
โดยการเรยีก รบั ยอมจะรบั ให้ ขอให้ รบัว่าจะให้ หรอืกระท�าการใด ๆ  
เพือ่ให้ได้มาซ่ึงทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใดแก่เจ้าหน้าทีร่ฐั หน่วยงาน
ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน เพื่อให้
บุคคล และ/หรือ หน่วยงานดังกล่าวข้างต้นแสวงหาผลประโยชน์      
ส่วนตน และ/หรือของกลุ่มบริษัทไทยคม เว้นแต่ กรณีที่บทบัญญัติ
ของกฎหมายขนบธรรมเนยีมและจารตีประเพณ ีได้ก�าหนดว่าสามารถ
กระท�าได้

นอกจากนี้ ในปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมลงนามในค�าประกาศ
เจตนารมณ์ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน          
การทจุริต” ในโครงการแนวร่วมปฏบัิติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption : CAC) ซึ่งด�าเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบรษัิทไทย ด้วยเลง็เหน็ถงึความส�าคญัทีจ่ะด�าเนนิธรุกจิอย่าง
โปร่งใส และมีความต้ังมั่นที่จะสนับสนุนและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน

และเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท         
ได้พจิารณาและอนมุตัใิห้น�าส่งแบบประเมนิตนเอง โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานข้อมูลแล้ว เพ่ือเข้าร่วมในการ
ตรวจรบัรองการเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทจุรติภายในไตรมาสที ่4 ของปี 2557 โดยคณะกรรมการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ได้มีมติ
ให้บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมโครงการฯ เป็นที่
เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558

ในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 
13 ธันวาคม 2560 ได้พิจารณาและอนุมัติให้บริษัทย่ืนต่ออายุ             
การรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านการทุจริต นอกจากนี้ ในปี 2560 บริษัทได้ด�าเนินการต่าง ๆ 
เพื่อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1.  บรษิทัมกีารน�านโยบายไปปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั โดยคณะกรรมการ
บรษิทัได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าทีก่�ากบั
ดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้มั่นใจว่า
บริษัทได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายและจริยธรรม         
ที่ก�าหนดไว้และปรับปรุงเป็นประจ�าสม�่าเสมออย่างต่อเนื่อง

2.  คณะท�างานธรรมาภิบาลมีหน้าที่หลักในการน�านโยบายฉบับนี้
ไปปฏิบัติ และส่ือสารท�าความเข้าใจกับพนักงานทุกระดับ        
รวมทั้งติดตามประสิทธิผลของนโยบายฉบับนี้ นอกจากน้ี             
ผูบ้รหิารทกุคนมหีน้าทีร่บัผดิชอบท�าให้มัน่ใจว่าผูใ้ต้บงัคับบญัชา
ของตนได้ตระหนักถึงและเข้าใจนโยบาย ตลอดจนได้รับการ
อบรมอย่างเพียงพอและสม�่าเสมอ

3.  ผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบท�าให้ม่ันใจว่า ผู้ใต้บังคับ
บัญชาของตนได้ตระหนักถึงและมีความเข้าใจนโยบายฉบับนี้ 
โดยได้รับการอบรมอย่างเพียงพอและสม�่าเสมอ

4.  พนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายฉบับนี้ 
กรณีมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ จะต้อง
รายงานต่อผูบ้งัคับบญัชา หรอืผ่านช่องทางการรายงานทีก่�าหนด
ไว้ตามนโยบายการรบัเรือ่งร้องเรยีนและเบาะแสการกระท�าผดิ
และทุจริต

5.  บริษัทมีการวางแนวปฏิบัติเร่ืองระเบียบปฏิบัติอันเกี่ยวกับ        
การเบิกจ่ายเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริต           
โดยพนักงานจะต้องท�าการกรอกแบบฟอร์มผ่านระบบค�าขอ       
ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

  (1)  การบริจาคเพ่ือการกุศล และ/หรือ การเป็นผู ้ให้การ
สนับสนุน

  (2)  การสันทนาการ หรือการเลี้ยงรับรอง

  (3)  การรับหรือการให้ของขวัญ

โดยต้องระบุรายละเอียดต่าง ๆ อาทิเช่น รายชื่อผู้รับบริจาค 
หรือผู้รับการสนับสนุน รายชื่อผู้เข้าร่วมสันทนาการ หรือผู้มี 
ส่วนร่วมของทั้งสองฝ่าย ชื่อผู้รับของขวัญ ความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจ เป็นต้น เมื่อกรอกแบบฟอร์มผ่านระบบแล้วระบบจะจัด
ส่งข้อมูลให้ผู้มีอ�านาจอนุมัติด�าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
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เป็นไปอย่างโปร่งใส สมเหตสุมผล และค�านงึถึงประโยชน์สงูสดุ
ของบริษัทเป็นส�าคัญ

12.  บรษิทัได้ด�าเนนิการสือ่สารและให้ความรู้ความเข้าใจถงึนโยบาย
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Policy) ให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

   เปิดเผยนโยบายต่อต้านการทุจริตผ่านหน้าอินทราเน็ต 
และเว็บไซต์ของบริษัท

   จดัให้มกีารอบรมและสือ่สารนโยบายและแนวปฏบิตัใินการ
ต่อต้านการทุจริตผ่านส่ือการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Learning) อย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น และสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง

   ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้ข้อแนะน�าและให้เข้าใจถึง
เจตนารมณ์ของนโยบายการต่อต้านการทุจริตของบริษัท

   สื่อสารเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริต ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ผ่าน
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ชื่อ “Keeping Up with 
Compliance” เป็นประจ�า เพือ่ให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนักงานทุกคนได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดความรู ้      
ความเข้าใจ สามารถปฏบิติัตามได้อย่างถูกต้องและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน

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

   บริษัทได้ประกาศแนวปฏิบัติเรื่องการให้และรับของขวัญ 
เพือ่ป้องกนัและหลกีเลีย่งการให้และรบัของขวัญประเภท
ที่ไม่เหมาะสม และเพื่อให้ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน
และเป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริต

   บริษัทมีการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัท 
ไปยังบริษัทย่อยในต่างประเทศ เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงาน
ทีป่ระจ�าอยูใ่นต่างประเทศขยายการส่ือสารนโยบายต่อต้าน
การทุจริตไปยังคู่ค้า และ/หรือตัวแทนจ�าหน่าย เพื่อให้      
รับทราบและถือปฏิบัติตามมาตรฐานในการต่อต้าน         
การทุจริตเช่นเดียวกับบริษัท

   จัดสัมมนา “งานเปิดบ้านไทยคมเพื่อสร้างโอกาสในการ
ด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1” เพื่อสร้างความเข้าใจที่
ตรงกันกับคู่ค้า ในการด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและ
เป็นธรรม ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ บริษัทยังสรุปข้อมูลการรายงานดังกล่าว เสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทกุไตรมาส เพือ่ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต

6.  บรษิทัก�าหนดให้หน่วยงานก�ากบัการปฏบิตังิาน (Compliance 
Office) มีหน้าที่ติดตามให้ผู้บริหารและพนักงานมีการประเมิน
ผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับงานที่ตนรับผิดชอบ เป็นประจ�าสม�่าเสมอ

7.  บริษัทจัดให้มีการอบรมและสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติ        
ในการต่อต้านการทุจริตไปถึงผู ้บริหาร และพนักงานอย่าง
สม�่าเสมอ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น และสามารถ
ปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง โดยมีการจัดอบรมและทดสอบความรู้
ออนไลน์ (E-Learning) และมช่ีองทางในการสือ่สารผ่านนติยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ชื่อ “Keeping Up with Compliance” 
เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับทราบโดยทั่วกัน

8.  บริษัทได้จัดตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk              
Management Committee) ซ่ึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ก�าหนดกระบวนการบรหิาร ประเมนิ วเิคราะห์ วางแผนป้องกนั 
ตดิตาม ควบคุมความเสีย่งขององค์กร ซ่ึงรวมทัง้ด้านการปฏบิตักิาร 
และความเสีย่งด้านการทจุริต (Fraud Risk) เพ่ือระบถึุงความเสีย่ง
ทีอ่าจจะเกดิข้ึนจากการบรหิาร ในขัน้ตอนการปฏิบตังิาน ที่อาจ
ส่งผลให้เกิดการทุจริตภายในองค์กร

9.  บรษิทัได้ก�าหนดให้มกีารประเมนิความเสีย่งจากการทจุรติ เพือ่
ให้สามารถก�าหนดแนวทางการจัดการกับความเสี่ยงในเร่ือง        
ดังกล่าว ครอบคลุมถึงการควบคุม ป้องกัน ติดตาม ตรวจสอบ 
รวมถึงการประเมินประสทิธภิาพส�าหรบัมาตรการต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง
อย่างสม�า่เสมอ เพือ่ให้มัน่ใจว่ากระบวนการในการจัดการความเส่ียง
จากการทจุรติทีม่นัีน้ มปีระสิทธิผล และรายงานผลต่อฝ่ายบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท 

10.  บริษัทได้ก�าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ากับดูแลเพื่อป้องกัน
และตดิตามความเสีย่งจากการทจุรติ โดยมหีน่วยงานตรวจสอบ
ภายในท�าหน้าท่ีในการประเมินระบบการควบคุมภายใน และ
การบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิผล

11.  บรษิทัก�าหนดให้กรรมการและผูบ้รหิารตามนยิามของประกาศ
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รายงาน
การมส่ีวนได้เสียตามทีก่ฎหมายก�าหนด และขยายไปยงัพนกังาน
ทุกคนให้รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง ครอบครัว และ
นติบิคุคลทีเ่ก่ียวข้องผ่านระบบการรายงานการมส่ีวนได้เสียของ
บริษัทด้วย เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี       
ของกลุม่บรษิทั ทีส่่งเสรมิการท�าธุรกรรมต่าง ๆ  ของกลุม่บรษิทั
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13.  บริษัทได้ประกาศนโยบายในการงดรับของขวัญจากคู่ค้าและ      
ผู้ร่วมค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมถึงขอความร่วมมือพนักงาน
ในการพิจารณาให้ของขวัญเท่าที่จ�าเป็นและยึดหลักประหยัด

14.  บรษิทัได้แจ้งและสือ่สารให้คูค้่าทราบถงึแนวทางปฏบิตัขิองคูค้่า
และนโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัท โดยให้คู่ค้าลงนาม       
รับทราบและถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน

15.  บริษัทได้มีการปรับปรุงนโยบายการบริหารบุคลากร เพื่อน�า
มาตรการต่อต้านการทุจริตมาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการ
บรหิารบคุลากรด้วย เช่น การสรรหาและคดัเลอืกบคุลากรอย่าง
เป็นธรรมเพือ่ให้ได้คนดแีละคนเก่ง การใช้ระบบคุณธรรมในการ
จดัสรรประโยชน์ตอบแทนการท�างาน การให้โอกาสอย่างเท่าเทยีม
ในการว่าจ้างและบรรจุแต่งตั้ง

ต่อมาในปี 2561 บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตามโครงการการสร้าง
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)  
ต่อเนื่องเป็นวาระที่ 2 ติดต่อกัน หลังจากได้รับการรับรองครั้งแรก 
ในปี 2558

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดนโยบายฉบับนี้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทท่ี 
www.thaicom.net หัวข้อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน > การก�ากับดูแล
กจิการทีด่ ี> หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองไทยคม > การต่อต้าน
การทุจริต

10.  นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับ 

บรษิทัมกีารก�าหนดนโยบายการเคารพกฎหมายและหลกัสทิธมินษุยชน         
ซึ่งก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องด�าเนินธุรกิจของ
บรษิทัให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ และข้อบังคบัทีเ่ก่ียวข้อง ตลอดจน
ไม่มส่ีวนรูเ้ห็น ช่วยเหลอื หรอืกระท�าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิ ฝ่าฝืน
กฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับ

11.  นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติในเร่ืองกิจกรรม
ทางการเมือง 

บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้าน 
การทจุรติ ในส่วนของการช่วยเหลือทางการเมอืง และคูม่อืจรรยาบรรณ
ของบริษัท

12.  นโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องความขัดแย้งทาง               
ผลประโยชน์ (Conflict of Interests) 

คณะกรรมการตระหนักถึงการด�าเนินธุรกิจที่อาจจะท�าให้กรรมการ            
ผู้บริหาร หรือพนักงาน เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทาง       
ผลประโยชน์ และอาจเป็นผลให้ขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ จึงได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท

13.  นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องดูแลรักษา
ทรัพย์สินของบริษัท 

คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลรักษาการ
ใช้ทรัพย์สินของกลุม่บรษัิทเพือ่ประโยชน์สงูสุดของกลุม่บรษิทั รวมถงึ
การเกบ็รกัษาความลบัท่ีได้รับรู้มาจากหน้าท่ีงาน และยังมิได้เปิดเผย
สู่สาธารณชน ตลอดจนการจัดเก็บเอกสารข้อมูลที่เป็นความลับตาม 
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัท และคู ่มือ       
จรรยาบรรณของบริษัท

14.  นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติต่อทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

บริษัทให้ความส�าคัญกับการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ          
บุคคลอ่ืน และหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิดังกล่าว โดยได้ก�าหนด
นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาไว้ในนโยบาย
ทรัพย์สินทางปัญญา และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท 

15.  นโยบายและแนวปฏิบัติต ่อสื่อมวลชนหรือต ่อ
สาธารณชน 

การให้ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบริษัท ต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง             
ถูกต้อง และปฏิบัติด้วยความระมัดระวังตามคู่มือจรรยาบรรณของ
บรษิทั โดยผูท้ีไ่ม่มหีน้าทีเ่กีย่วข้องหรอืไม่ได้รบัมอบหมาย ไม่สามารถ
ให้ข้อมลูข่าวสารหรอืให้สมัภาษณ์ต่อสือ่มวลชนหรอืต่อสาธารณชนใด ๆ 
เกี่ยวกับหรือพาดพิงกลุ่มบริษัทไม่ว่าในด้านใด อันอาจส่งผลกระทบ
ต่อชื่อเสียงและการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
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ในปี 2561 บรษัิทได้จัดให้มกีารให้มกีารพบสือ่มวลชนและกจิกรรมส�าหรับผูถ้อืหุน้ดงัต่อไปน้ี 

งานพบผู้ถือหุ้นและนักวิเคราะห์ จ�านวนครั้ง / ปี

การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) 2

งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) 4

การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมการด�าเนินงานของบริษัท (Company Visit) 1

16.  นโยบายและแนวปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนและ
เบาะแสการกระทำาผิดและการทุจริต 

บริษัทยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ถูกต้อง และ
โปร่งใส บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะปกป้องการด�าเนินงานและทรัพย์สิน        
ต่าง ๆ  จากความเสีย่งทีเ่กดิข้ึนจากการประพฤตทิีข่ดัต่อคูม่อืจรรยาบรรณ
และการทุจริตต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น ซ่ึงมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือ
มลูค่าของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ดงันัน้ บรษิทัจงึได้จดัท�านโยบายรบัเรือ่ง
ร้องเรียนและเบาะแสการกระท�าผิดและการทุจริตขึ้น เพื่อก�าหนด  
ช่องทางในการรายงานและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน 
และผู้มีส่วนได้เสียให้ข้อมูลและรายงานเบาะแสการกระท�าผิดหรือ 
การทุจริตใด ๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัท รวมถึงได้ก�าหนดกระบวนการ         
ข้ันตอนในการจดัการกบัเรือ่งทีไ่ด้รบัร้องเรยีน การคุม้ครองผูร้้องเรยีน
หรือผู้ให้ข้อมูล และการรักษาความลับ

ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระท�าผิดและ
การทุจริต

1.  เมื่อพนักงานพบเห็นหรือมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการ 
กระท�าผิดหรือการทุจริตเกิดขึ้นเก่ียวข้องกับบริษัทหรือบริษัท
ในกลุม่ ต้องแจ้งให้ผูบ้งัคบับญัชาต้นสงักดั ตัง้แต่ระดบัผูจ้ดัการ
ทราบโดยทันที ไม่ว่าด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร หากไม่ได้
รับการพิจารณาให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงข้ึนไปจนถึง
ระดับหัวหน้าส่วนงาน / สายงาน 

2.  หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สะดวกใจที่จะแจ้ง
ต่อผู้บังคับบัญชา หรือสงสัยว่าผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารของ
บริษัทเกี่ยวข้องกับการกระท�าผิด พนักงานสามารถเลือกที่
จะแจ้งผ่านช่องทาง ดังนี้  

  2.1 หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 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

  2.3 Ethical Hotline ใน Intranet ของบริษัท ซึ่งข้อมูลจะถูก
ส่งผ่านโดยตรงไปยังประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหวัหน้าหน่วยงาน
ทรัพยากรบุคคล

  2.4 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการภายนอก
ทีม่คีวามเป็นอสิระ) หรอืคณะกรรมการของบรษัิท ตามทีอ่ยู่
ดังนี้
บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)
63/21 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต�าบลบางกระสอ 
อ�าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
หรือส่ง E-mail มาที่ comsec@thaicom.net

3.  ในกรณทีีผู่บ้รหิารระดบัสงูท่ีเป็นผูบ้รหิารระดบัฝ่าย หรอืเทยีบเท่า
ขึ้นไป หรือหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหัวหน้า
หน่วยงานทรัพยากรบุคคล เกี่ยวข้องกับการกระท�าผิดหรือ       
การทุจริต ให้แจ้งถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ      
คณะกรรมการบริษัท

4.  ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานต่าง ๆ ตามข้อ 1 และ/หรือ 2  
เมื่อได้รับแจ้งว่ามีการกระท�าผิดและการทุจริต รวมทั้งหากพบ
ว่ามกีารกระท�าผดิหรอืการทจุรติใด ๆ  เกิดขึน้ ให้แจ้งหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของบริษัท (หรือหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ของสายงานธุรกิจที่ตนเองสังกัด) ภายใน 7 วันท�าการ เพื่อ
ด�าเนินการตามขั้นตอนการสอบสวนที่ก�าหนด

5.  ส�าหรับบุคคลภายนอก สามารถแจ้งข้อร้องเรียนและเบาะแส 
ได้ทางเว็บไซต์ www.thaicom.net ในหวัข้อ “การพฒันาอย่าง
ยั่งยืน” > “การก�ากับดูแลกิจการที่ดี” >“รับข้อร้องเรียนและ
แจ้งเบาะแส” โดยข้อมลูการร้องเรยีนและเบาะแสจะถกูส่งไปยงั

  5.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  5.2 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

  5.3 หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล
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การด�าเนินการของบริษัทเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

1.  เมื่อได ้รับเรื่องร ้องเรียนหรือเบาะแสการกระท�าผิดและ          
การทจุรติผ่านทางช่องทางต่าง ๆ  ทีบ่ริษทัก�าหนด ให้ด�าเนนิการ
ประเมินและตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับในเบื้องต้นให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแส
การกระท�าผิดหรือการทุจริต 

   หากตรวจสอบข้อเทจ็จรงิและพบว่ามมีลูการกระท�าผดิหรอื
การทุจริต ให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน
ที่ ได ้รับมอบหมายด�าเนินการเสนอคณะกรรมการ          
จรรยาบรรณ และผู ้ มีอ�านาจตามที่ระบุไว ้แต ่งตั้ ง               
คณะกรรมการสอบสวน

   หากตรวจสอบและพบว่าไม่มีมูลข้อเท็จจริงใด ๆ ตามที่ 
ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส ให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรือหน่วยงานทีไ่ด้รบัมอบหมาย แจ้งกลบัไปยงัผูร้้องเรยีน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าว

2.  คณะกรรมการสอบสวนจะต้องสอบสวนผู้ถูกกล่าวหา ผู้บังคับ
บญัชาของผูถ้กูกล่าวหา รวมทัง้บคุคลอืน่ทีเ่ก่ียวข้อง และจัดท�า
รายงานผลการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับจาก        
วันท่ีได ้รับทราบหนังสือแต่งตั้ง แต่ถ ้ามีความจ�าเป็นซึ่ง                  
ไม่สามารถด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ 
ให้คณะกรรมการสอบสวน รายงานเหตผุลทีท่�าให้การสอบสวน
ล่าช้า เพื่อขอขยายเวลาต่อผู้ที่ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน ครั้งละไม่เกิน 30 วัน

3.  เมื่อด�าเนินการสอบสวนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวน
จัดท�ารายงานผลการสอบสวนเสนอต่อผู ้ที่ลงนามแต่งตั้ง          
คณะกรรมการสอบสวน  และจัดท�าส�าเนาส่งให้ประธาน          
คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หวัหน้าหนว่ย
งานการเงนิ หวัหน้าหน่วยงานบญัช ีหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล หัวหน้าหน่วยงาน
กฎหมาย และผูท่ี้เกีย่วข้องแล้วแต่ละกรณ ีรวมทัง้คณะกรรมการ
พิจารณาลงโทษทางวินัยในกรณีที่พบว่ามีการกระท�าผิดทาง
วินัย

4.  ในกรณีที่ผู้ที่ลงนามแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนและ/หรือ
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเห็นว่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การกระท�าผิดและการทุจริตไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วน ให้ผู้ที่
ลงนามแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนสั่งการให้คณะกรรมการ
สอบสวนด�าเนินการสอบสวนเพิม่เติม หรอืแต่งตัง้คณะกรรมการ
สอบสวนชุดใหม่เพื่อด�าเนินการสอบสวนได้ตามที่เห็นสมควร

การลงโทษทางวินัยและการด�าเนินการทางกฎหมาย

1.  คณะกรรมการพจิารณาลงโทษทางวนิยัจะต้องพจิารณาลักษณะ
การกระท�าผิดวินัยและก�าหนดบทลงโทษทางวินัยกับผู้กระท�า
ผิด และเสนอให้ผู้มีอ�านาจตามที่ได้ระบุไว้อนุมัติให้ด�าเนินการ
ลงโทษทางวนิยักบัผูก้ระท�าผดิภายใน 30 วนั นบัจากวนัทีไ่ด้รบั
รายงานผลการสอบสวน

2.  เมือ่มกีารอนมุตัใิห้ด�าเนนิการลงโทษทางวนิยัแล้ว ให้หน่วยงาน
ทรพัยากรบคุคลจดัท�าค�าสัง่ลงโทษทางวนิยั เสนอให้ผูม้อี�านาจ
ตามท่ีก�าหนดไว้ในนโยบายอ�านาจอนมุติั (Approval Authority 
Policy) อนมุตัคิ�าสัง่ดงักล่าวก่อนด�าเนนิการลงโทษทางวนิยักบั
ผูก้ระท�าผดิ และแจ้งค�าสัง่ลงโทษทางวนิยักบัผูก้ระท�าผดิ รวมทัง้
ให้ผู้กระท�าผิดลงนามรับทราบค�าสั่งลงโทษดังกล่าว

3.  ในกรณีที่การกระท�าผิดหรือการทุจริตใด ๆ ก่อให้เกิดความ        
เสยีหายต่อทรพัย์สนิ ชือ่เสยีง ภาพลกัษณ์ของบรษิทั หรือเป็นการ
ปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมาย ให้คณะกรรมการพิจารณาลงโทษทาง
วินัยเสนอผู้มีอ�านาจตามที่ก�าหนดไว้ในนโยบายอ�านาจอนุมัติ 
(Approval Authority Policy) ของบริษัท เป็นผู้พิจารณา         
ตัดสินว่าจะด�าเนินคดีทางแพ่งและ/หรือคดีอาญาต่อผู้กระท�า
ผิด โดยอาจร่วมพิจารณากับหัวหน้าหน่วยงานกฎหมาย หรือ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การแจ้งผลกับผู้ร้องเรียน

บริษัทจะแจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนการ 
กระท�าผิดและการทุจริตให้กับผู ้ร ้องเรียนที่ได้เปิดเผยชื่อ ท่ีอยู ่ 
หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือช่องทางติดต่ออื่น ๆ ไว้ อย่างไรก็ตาม 
ในบางครัง้ด้วยเหตผุลความจ�าเป็นในเรือ่งข้อมลูส่วนบคุคลและรกัษา
ความลับ บริษัทอาจไม่สามารถให้ข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการ
สอบสวนหรือการลงโทษทางวินัย

การคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล

1. บริษัทจะไม่ยินยอมให้มีการข่มขู่ คุกคาม ผู้ร้องเรียน รวมถึง        
ผู้ที่ให้ความร่วมมือ หรือความช่วยเหลือในการสอบสวนด้วย
เจตนาสุจริต บริษัทจะให้ความคุ้มครองและห้ามพนักงานหรือ
ผู้บริหารของบริษัทเลิกจ้าง พักงาน ลงโทษทางวินัย หรือขู่ว่า 
จะด�าเนินการต่าง ๆ จากการที่พนักงานให้ข้อมูลเรื่องการ 
กระท�าผิดหรือการทุจริต หากผู้ใดกระท�าการฝ่าฝืนดังกล่าวจะ
ถูกลงโทษทางวินัย
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2.  หากผูร้้องเรยีนเหน็ว่าตนอาจเดอืดร้อนเสยีหาย สามารถร้องขอ
มาตรการคุม้ครองได้ตลอดเวลา และบรษิทัอาจให้ความคุม้ครอง
เพิ่มเติมเป็นพิเศษตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณาจาก
ระดบัความร้ายแรงและความส�าคญัของเรือ่งท่ีร้องเรยีน ในกรณี
ที่ผู้ร้องเรียนถูกข่มขู่ คุกคาม ให้รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ทรพัยากรบคุคลโดยทนัท ีซึง่หวัหน้าหน่วยงานทรพัยากรบคุคล
จะท�าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล 
ตามนโยบายฉบับนี้

3.  กรณผีูร้้องเรยีนเป็นพนกังานซึง่ให้ข้อมลูการกระท�าผดิหรอืการ
ทุจริตด้วยเจตนาสุจริต แม้ว่าภายหลังบริษัทได้ด�าเนินการ
สอบสวนแล้วและพบว่าไม่มีการกระท�าผิดตามที่ได้ร้องเรียน 
บริษัทจะไม่ด�าเนินการลงโทษใด ๆ กับพนักงานที่ให้ข้อมูล 
อย่างไรกต็าม หากผลการสอบสวนพบว่าไม่มีมลูข้อเท็จจรงิใด ๆ 
ตามที่ร้องเรียน และได้ท�าด้วยเหตุเจตนาให้ร้าย หรือจงใจให้
เกิดผลที่เป็นอันตราย หรือให้ข้อมูลเท็จ บริษัทจะพิจารณา
ด�าเนินการลงโทษพนักงาน ตามข้อบังคับเก่ียวกับการท�างาน 
ซึ่งมีบทลงโทษตั้งแต่ ตักเตือนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร 
พักงาน จนถึงให้ออกจากงาน รวมทั้งพิจารณาด�าเนินคดีตาม
กฎหมาย

การรักษาความลับ

1.  ผูท้ีเ่กีย่วข้องในการรบัร้องเรยีนและเบาะแสการกระท�าผดิหรอื
การทจุรติ ต้องเกบ็รกัษาข้อมลูทีไ่ด้รบัมาไว้เป็นความลบั ไม่เปิดเผย
แก่บคุคลหนึง่บคุคลใด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามความจ�าเป็น
ในการปฏิบัติงานเท่านั้นหรือเป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมาย
ก�าหนด

2.  ห้ามน�ารายงานผลการสอบสวนไปเปิดเผยแก่บคุคลใด ทัง้นี ้เพือ่
เป็นการหลกีเลีย่งการสร้างความเสียหายต่อชือ่เสยีงของบคุคล
ผู้ถูกกล่าวหาหากภายหลังพบว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ และเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท
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8.  บริษัทมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการ          
ซื้อขายหลักทรัพย์หรือการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้
คณะกรรมการทราบทุกครั้ง

9.  นอกจากการเผยแพร่ข้อมลูตามเกณฑ์ทีก่�าหนดผ่านช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทยังมีการเปิดเผย
ข้อมูลสารสนเทศที่ส�าคัญของบริษัท ท้ังภาษาไทยและ            
ภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และมีการปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ ดังนี้

  (1) วิสัยทัศน์และพันธกิจ

  (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

  (3) รายช่ือคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุย่อย และผูบ้รหิาร
ของบริษัท

  (4) งบการเงินและค�าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ     
รายไตรมาส (MD&A) ทัง้ฉบบัปัจจบุนัและของปีก่อนหน้า

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

  (6) โครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างองค์กร

  (7) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  (8) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

  (9) ข้อบังคับบริษัทและหนังสือรับรองบริษัท

  (10) นโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท จรรยาบรรณ        
ในการด�าเนินธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริต นโยบาย
ด้านการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และนโยบาย       
ด้านอื่น ๆ ของบริษัท

  (11) กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

  (12) ข้อมูลติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

  (13) ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทน�าเสนอต่อนักวิเคราะห์ 
ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่าง ๆ

 หมวดที่ 4 
 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารส�าคัญที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูล
ทางการเงนิอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ผ่านช่องทาง
ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

1.  บริษัทได้ก�าหนดนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ (Market 
Disclosure Policy) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และ
สอดคล้องกบักฎระเบยีบและข้อบงัคบัของส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกรายสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้ง่าย และเท่าเทียมกัน

2.  บริษทัได้จัดตัง้หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations) 
เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการท�าหน้าที่ส่ือสารประชาสัมพันธ์
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู ้ถือหุ ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์          
หลกัทรพัย์ และผูท้ีเ่กีย่วข้องเพือ่ให้ได้รบัทราบข้อมลูของบรษิทั

3.  ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน รายงานประจ�าปี และ
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี (แบบ 56-1) สามารถสะท้อน
ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้ง
สนับสนุนให้จัดท�าค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
(Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อ
ประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส 

4.  จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงาน
ประจ�าปี

5.  เปิดเผยค่าสอบบญัชแีละค่าบรกิารอืน่ทีผู่ส้อบบญัชใีห้บรกิารใน
รายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี

6.  เปิดเผยบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการ
ชุดย่อย จ�านวนครั้งของการประชุมและจ�านวนครั้งที่กรรมการ
แต่ละท่านเข้าประชุม รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้
ด้านวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองของคณะกรรมการ ซึ่งได้แสดงไว้ใน
รายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี

7.  เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บรหิาร
ระดบัสงูทีส่ะท้อนถงึภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของแต่ละ
คน รวมท้ังรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนในรายการ
ข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี
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 หมวดที่ 5 
 บทบาทและความรับผิดชอบของ
 คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลให้มั่นใจว่า 
บริษทัมรีะบบการบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายในทีจ่ะท�าให้
บรรลวุตัถปุระสงค์อย่างมปีระสทิธผิล และมกีารปฏบิตัใิห้เป็นไปตาม
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

1.  การบริหารความเสี่ยง

1.1  บริษัทได้จัดท�ากรอบและนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้         
ในการระบุและบริหารความเส่ียง เป้าประสงค์หลักของการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อปกป้องมูลค่าของบริษัทและเพ่ือใช้
ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท

1.2  คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และ
ฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการออกแบบและ  
น�ากรอบการบริหารความเส่ียงไปใช้ปฏิบัติ และบริหาร          
ความเสี่ยงของบริษัทให้อยู ่ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที ่          
ได้ก�าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท

บริษัทระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงในทุกขั้นตอนตั้งแต่
การพัฒนาและเลือกใช้กลยุทธ์ การน�ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ            
การตัดสินใจลงทุนและบริหารงานประจ�าวัน

คณะกรรมกรรมการตรวจสอบ มีหน ้าที่ช ่วยสนับสนุน                
คณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบ  
การบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

2.  การควบคุมภายใน

2.1  บริษัทได้น�ามาตรฐานการควบคุมภายในระดับสากล และ         
แนวปฏบัิตทิีอ่อกโดยส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์มาใช้ในการพัฒนาระบบควบคุมภายใน
ของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ในเรื่องดังต่อไปนี้

   ความถกูต้องและเชือ่ถอืได้ และความทนัเวลาของรายงาน
ทัง้จากภายในและภายนอก และทัง้ทีเ่ป็นตัวเงนิและไม่ใช่
ตัวเงิน

   มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

   การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

   ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด�าเนินงานของ
บริษัท

2.2  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหาร มีหน้าที่และความ      
รบัผดิชอบในการออกแบบและน�าระบบควบคมุภายในทีด่ไีปใช้
ปฏิบัติ

2.3  คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ท�าหน้าที่สอบทานความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายในอย่างน้อยปีละครั้ง และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติก่อนที่จะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

3. การตรวจสอบภายใน

บริษัทได้จัดตั้งส�านักตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระหน่วยงาน
หนึ่งในบริษัท หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อ      
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้การท�าหน้าที่เป็นไปด้วยความอิสระ
และเทีย่งธรรม กิจกรรมการตรวจสอบจะช่วยให้บรษิทัสามารถบรรลุ
วตัถปุระสงค์โดยการน�าวธิทีีเ่ป็นระบบมาใช้เพือ่ประเมนิและปรบัปรงุ
ความมปีระสทิธผิลของระบบบรหิารความเสีย่ง ระบบควบคมุภายใน 
และระบบการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท
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รายชื่อกรรมการ

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
ก�าหนดค่า
ตอบแทน

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
และสรรหา

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
การพัฒนา
อย่างยั่งยืน

1.   นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (1) 2/5 3/10

2.   นางภัทรียา เบญจพลชัย 12/12 4/4

3.   ศาสตราจารย์ส�าเรียง เมฆเกรียงไกร 12/12 5/5 4/4

4.   นางชรินทร วงศ์ภูธร 12/12 5/5

5.   นายสมประสงค์ บุญยะชัย

6.   นายเอนก พนาอภิชน (2) 3/5 13/13

7.   นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ (3) 10/13 3/4 2/2

8.   นางอาทิตยา สุธาธรรม

9.   นายปฐมภพ สุวรรณศิริ 13/13 3/4 1/2

10. นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพยากร 3/4 2/2

11. นายวิชัย กิตติวิทยากุล 3/4

12. นายธีระยุทธ บุญโชติ (4) 1/4 2/2

13. นายธีรวัฒน์ กุสลางกูรวัฒน์ 3/4

14. นายเอกชัย ภัคดุรงค์ 4/4

15. นายประมุข ชัยวงศ์วุฒิกุล (5) 1/4

16. นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง 4/4 1/2

17. นายสลิล จารุจินดา 4/4

18. นายคมสัน เสรีภาพงศ์ 4/4

19. นางสาวปิยะนุช สุจปลื้ม 2/2

การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2561

หมายเหตุ
(1) นายประเสรฐิ บญุสมัพนัธ์ ได้รับแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการบรษิทั แทนนายพารณ อศิรเสนา ณ อยธุยา ท่ีลาออกจากต�าแหน่ง โดยมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบรษิทั 

ครั้งที่ 3/2561 ประชุมเมื่อวันท่ี 19 มีนาคม 2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ด้วยเหตุนี้นายประเสริฐจึงไม่ได้ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการใน             

คณะกรรมการชุดย่อยใด ๆ ตามนโยบายของบริษัท
(2) นายเอนก พนาอภิชน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 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�ารงต�าแหน่งเป็นที่ปรึกษาอาวุโส มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
(5) นายประมุข ชัยวงศ์วุฒิกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นที่ปรึกษาอาวุโส มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
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2.3  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ 
   และผู้บริหารระดับสูง

(1)  การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ รวมถึงคุณสมบัติ และ
กระบวนการสรรหา ได้เปิดเผยไว้แล้วใน หมวดที่ 5 บทบาทและ       
ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ > 1. โครงสร้างและองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการ > 1.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

(2)   การสรรหากรรมการ และผู้บริหาร

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหาเพื่อท�าหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลที่
ได้รบัการเสนอชือ่ เพือ่การคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการตามนโยบายการสรรหากรรมการของบริษัท โดยในการ
พิจารณาคัดเลือกจะค�านึงถึงสัดส่วน จ�านวน ความหลากหลาย และ
องค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมในด้านต่าง ๆ โดยจะ
พิจารณาจากทักษะ และความรู ้ความช�านาญเฉพาะด้านของ            
คณะกรรมการบริษัทที่ต้องการเพิ่มเติมและสอดคล้องกับกลยุทธ์         
ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงต้องเป็นผู้ที่พร้อมในการอุทิศ
เวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทอย่างเต็มที่ และต้องไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี      
ของบรษิทัจดทะเบยีน โดยมหีลกัเกณฑ์การสรรหา รวมถงึขัน้ตอนการ
คัดเลือกกรรมการ ดังนี้

1.  ก�าหนดหลักเกณฑ์ - คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
จะพิจารณาสรรหากรรมการโดยมีการจัดท�า Board Skill  
Matrix เพื่อใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ
ที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จ�าเป็นซ่ึงยังขาด        
อยู่ในคณะกรรมการบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัท

2.  วิธีการสรรหา - พิจารณาสรรหาบุคคลโดย

   เปิดโอกาสให้คณะกรรมการแต่ละท่านเสนอชื่อบุคคลที่
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่เหมาะสม

   เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบุคคลที่เห็นสมควร 
ได้รับการพิจารณาผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อน
วนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีบ่รษิทั
ก�าหนด

เมือ่วนัที ่15 มกราคม 2562 ทางบรษิทัได้แจ้งต่อตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้นทราบว่า ได้พ้นก�าหนดระยะเวลา
การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการ
บริษัทแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู ้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็น
สมควรและมีคุณสมบัติเหมาะสมได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทแต่อย่างใด

   ให้บริษัทที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) 
ช่วยคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

   ให้เลขานุการบริษัท น�ารายชื่อผู ้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม        
ตามที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) 
ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และท�าเนียบกรรมการ (กรรมการอาชีพ) 
ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย มาประกอบ
การพิจารณา

3.  การคดัเลอืก - คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา จะท�าการ
ประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และ
คัดเลือกผู้ที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม

4.  การแต่งต้ัง - คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะ          
เสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ ก่อนน�าชื่อเสนอต่อ         
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกต้ังเป็นรายบุคคล ในกรณีแต่งต้ัง
กรรมการทีถ่งึคราวต้องออกตามวาระ และแต่งตัง้กรรมการใหม่ 

ส�าหรับกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจาก
ออกตามวาระ ให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแต่งตั้งแทน

อย่างไรกด็ ีการเลอืกตัง้กรรมการในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มหีลกัเกณฑ์
และวธิกีาร ซึง่เป็นไปตามข้อบงัคบัของบรษิทั โดยมรีายละเอยีด
ดังนี้

 1. ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง กรรมการต้องพ้นจาก
ต�าแหน่งตามวาระเป็นจ�านวน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่
ในต�าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต�าแหน่ง และกรรมการ
ที่ออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งต่อได้

 2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการดังต่อไปนี้

   2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ถือ

   2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม
ข้อ 2.1 เพื่อที่จะเลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคน
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เป็นกรรมการกไ็ด้ ในกรณทีีเ่ลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็น
กรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู ้ใดมากน้อย              
เพียงใดไม่ได้

   2.3 บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็น       
ผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคล
ซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง      
เท่ากันเกนิจ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้
ในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

 3. กรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจาก        
ออกตามวาระดังกล่าว ให้คณะกรรมการมีมติด้วยคะแนน 
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่เหลืออยู่เลือกบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม             
ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด  
พ.ศ.2535 เข ้ามาเป ็นกรรมการแทนในการประชุม               
คณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลอื
อยู่ไม่ถึงสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว
จะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการที่ตนแทน

การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร

ส�าหรับการสรรหาและแต่งตัง้ผูบ้รหิาร ได้เปิดเผยไว้แล้วใน หมวดที ่5 
บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ 11 การสืบทอด
ต�าแหน่งผู้บริหาร 

2.4  การกำากับดูแลการดำาเนินงานของ
   บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการของบริษัทใช้อ�านาจในการก�ากับดูแลบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม โดยใช้อ�านาจหน้าที่ในการบริหารงาน ตามวัตถุประสงค์ 
ข้อบงัคบั และมตทิีป่ระชมุของผูถ้อืหุ้นของบริษทั ซึง่จะท�าการบรหิาร
งานผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการ โดยการพิจารณาและอนุมัติ และ/
หรือ ให้อ�านาจแก่คณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ และ/หรอื มอบอ�านาจ
ให้แก่บุคคลใดแล้วแต่กรณี เพ่ือการบริหารงาน โดยการส่งตัวแทน   
ไปนั้นจะต้องเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท อย่างไรก็ตาม 
การด�าเนินการบริหารน้ันจะต้องอยู ่ภายใต้การก�ากับดูแลของ          
คณะกรรมการบริษัทซ่ึงจะต้องเป็นไปด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และ
รักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างสูงสุดเป็นส�าคัญ

คณะกรรมการบริษัทจะก�ากับดูแลโดยการมอบอ�านาจให้กรรมการ 
และ/หรือ ผู้บริหาร เข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัทย่อย และ/หรือ 
บริษัทร่วม โดยจะมีมาตรการและขั้นตอนในการบริหารจัดการผ่าน
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา          

จะท�าการคดัเลอืกบุคคลทีม่คีณุสมบติัเหมาะสมทีจ่ะด�ารงต�าแหน่งเป็น
กรรมการ และ/หรือ ผูบ้รหิาร แล้วแต่กรณี ผ่านทีป่ระชุมคณะกรรมกา
รบรรษัทภิบาลและสรรหา เพื่อพิจารณาเลือกบุคคลที่เห็นสมควร  
แล้วจึงน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและแต่งตั้ง          
ให้เป็นกรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมต่อไป

ทัง้น้ี กรรมการ และ/หรอื ผูบ้รหิาร ทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ดังกล่าว จะต้อง
ด�าเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท
ได้มอบหมายไว้ โดยจะต้องยดึหลกัการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ ีจรรยาบรรณ 
และนโยบายต่าง ๆ  ของบริษทั ท่ีได้มกีารวางไว้อย่างเคร่งครดั ซึง่ยดึถอื
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ และบรษิทัเป็นหลกั โดยไม่สามารถด�าเนนิการ
ใดๆ อันขัดต่อวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงจะต้อง
ด�าเนินการให้เป็นไปตามระบบควบคุมภายใน อีกทั้งการด�าเนินงาน
ในกจิการบรหิารจะต้องเป็นไปตามแบบแผนทีด่โีดยไม่ขดัต่อนโยบาย
ของบริษัทในเรื่องต่าง ๆ อาทิเช่น วิธีการปฏิบัติในการออกเสียง            
ในแต่ละวาระ ขัน้ตอนการขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ กลไก
การก�ากบัดแูล การเปิดเผยข้อมลูส�าหรบัฐานะทางการเงนิและผลการ
ด�าเนินงาน การท�ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือ
จ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อย      
ที่ประกอบธุรกิจหลักและมีความเหมาะสม รัดกุม เพียงพอ ซึ่งการ
ด�าเนนิการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ และหลกักฎหมายต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการก�ากับดูแลที่ดี และแนวปฏิบัติท่ีดี (Best        
Practice) ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

2.5  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน           

บริษัทมีนโยบายห้ามมิให้ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ น�าข้อมูล
บริษัทไปเปิดเผยหรือน�าไปใช้ส่วนตน หรือกระท�าการที่อาจมีการ       
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากฝ่าฝืนบริษัทถือว่าเป็นความผิดอย่าง      
ร้ายแรงและก�าหนดบทลงโทษขั้นสูงสุด

บรษิทัยงัก�าหนดให้ผูบ้รหิาร และพนกังาน ซึง่อยูใ่นหน่วยงานทีท่ราบ
ข้อมลูภายในหลกีเลีย่ง หรอืงดการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัในช่วง
ระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน 
นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้บริหารในระดับ 
ต่าง ๆ  เก่ียวกบัภาระหน้าทีใ่นการรายงานการถอืครองหลกัทรัพย์และ
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทตน คู่สมรส และ
บตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535 รวมท้ัง บทลงโทษและตามข้อก�าหนด
ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส่วนการสนบัสนนุข้อมลูให้กบั
บรษิทัในเครอื บรษิทัได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์เพือ่ป้องกนัการรัว่ไหลของ
ข้อมูล เช่น การขอหนังสือข้อตกลงในการเก็บรักษาความลับและการ
ห้ามถ่ายข้อมูลเอาสารโดยไม่ได้รับอนุญาต
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ในปี 2561 บริษัทได้ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการจัดชั้นความลับและการจัดการข้อมูล เพื่อปฏิบัติตามระเบียบการบริหารจัดการข้อมูลความลับ
ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมถงึสร้างความมัน่ใจให้กบันกัลงทนุ 
ผู้ถือหุ้น คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย ในการจัดการข้อมูลให้มีความปลอดภัย และเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับผู้บริหาร พนักงาน และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
ในการจัดการข้อมูลตามระดับชั้นความลับ โดยระเบียบฉบับนี้ บริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 27001 โดยปรับให้เหมาะสมกับบริบทของ
บริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายด้านความปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กันไปอีกด้วย

2.6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี            

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1)  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fees)

บริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อยและการร่วมค้า ได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่ส�านักงานสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ 
สอบบัญชี จ�ากัด และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

บริษัท ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
(ล้านบาท)

บริษัท ไทยคม จ�ากัด (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�าหรับกรณีเฉพาะเร่ือง และค่าบริการให้ค�าปรึกษาด้านอื่นที่ไม่เก่ียวข้องกับงานสอบบัญชี ให้แก่
ส�านักงานสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด เป็นจ�านวนเงิน  180,000 บาท



109

3. การควบคุมภายในและ
การบรหิารจดัการความเสีย่ง

3.1  สรปุความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั
   ท่ีเกีย่วกบัการควบคมุภายในของบรษิทั

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในโดยใช้แบบประเมินของส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และแบบประเมนิการ
ควบคมุภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission (COSO) แล้ว เหน็ว่าบรษิทัมรีะบบ
การควบคุมภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิผลและมีการพัฒนาด้านการ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดง
ความเห็นไว้ใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�าปี 2560” 

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

บริษัทได ้ จัดท�าระบบควบคุมภายในตามแนวที่  ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้ใช้กรอบโครงสร้างการ
ควบคุมภายในของ COSO (Internal Control Framework) โดยมี
องค์ประกอบหลักของโครงสร้างดังกล่าว 5 ประการ คือ 

1.  สภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในองค์กร: บริษัทมีการ
แบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการจากฝ่ายบริหารและ
ได้สงวนสิทธิ์อ�านาจเฉพาะของกรรมการไว้ชัดเจน ฝ่ายบริหาร
ได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก�าหนดอ�านาจในการ
ส่ังการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการโดยยึด
หลักการก�ากับดูแลที่ดีด้วยความมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการ
ด�าเนินธุรกิจ ซึ่งได้รวมถึงนโยบายของบริษัทในการต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ นอกจากน้ี บริษัทได้จัดให้มีการพัฒนาและ
รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมี
แผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดต�าแหน่งที่ส�าคัญ

2.  การประเมินความเสี่ยง: บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และได้ท�าการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงโดย
การน�า Enterprise Risk Management Framework ของ 
COSO มาปรับให้เข้ากับธุรกิจของบริษัท และมีการประเมิน
ความเส่ียงและการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
รวมถึงการประเมนิความเสีย่งในเร่ืองการทุจรติ ซึง่ในปี 2561 นี้ 
ทางบรษิทัได้เริม่ด�าเนนิการครอบคลมุกระบวนการการประเมนิ
ความเสีย่งและการบรหิารความเสีย่งไปยงัหน่วยงานของบรษิทั
ในต่างประเทศเพ่ือให้มีความสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กรแล้ว       

อีกทั้งได้เริ่มมีการทบทวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทร่วม
ในเครือด้วย

3.  การควบคมุการปฏบิตังิาน: บรษิทัได้สร้างกลไกในการควบคุม
ให้กับผู้บริหารโดยการพัฒนาระบบต่าง ๆ ทั้งการน�าเอาระบบ
การจัดการคุณภาพของ ISO มาปรับใช้กับการควบคุมการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง              
การควบคุมภายในที่เน้นผลในเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
ความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ การดูแลรักษาทรัพย์สิน
ของบริษัท และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ      
ทั้งภายในและภายนอก นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีระบบ
ควบคุมในด้านบัญชีการเงิน การปฏิบัติการ การก�ากับดูแล
กจิการ และการควบคมุทีเ่กีย่วข้องกบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

4.  สารสนเทศและการส่ือสาร: บริษัทให้ความส�าคัญต่อระบบ
สารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
องค์กร โดยการจัดท�าอินทราเน็ตหรือเว็บไซต์ภายใน และ
เวบ็ไซต์ภายนอก ส�าหรบัผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่ ๆ  กรณพีบสิง่ผดิปกติ
ที่อาจน�าไปสู่การทุจริตและคอรัปชั่น บริษัทมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
และมีคุณภาพเพ่ือสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถ
ด�าเนินไปได้ตามที่ก�าหนดไว้

5.  การติดตาม: ฝ่ายบริหารจะท�าหน้าที่ในการติดตามการปฏิบัติ
งานให้เป็นไปตามแผนที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท และรายงานผลประกอบการให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบเป็นประจ�าทุกไตรมาส ส่วนหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบที่จัดท�าขึ้นบนพื้นฐาน        
ความเสี่ยงของบริษัทและรายงานผลการตรวจสอบให ้               
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบเป็น
รายไตรมาสเช่นกัน เว้นแต่จะพบสิ่งบอกเหตุ ซึ่งอาจน�าไปสู่      
การทุจริตที่มีมูลค่าของรายการเกิน 1 ล้านบาท ต้องรายงาน         
ให้ทราบโดยพลัน

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัได้ท�าการประเมนิ
ความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในด้านต่าง ๆ  5 องค์ประกอบ 
คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุม 
การปฏบิตังิาน ระบบสารสนเทศการสือ่สารข้อมลู ระบบตดิตาม และ
หลักการขององค์ประกอบอีก 17 หลักการ พร้อมแสดงเหตุผลและ 
ค�าอธิบาย ประกอบกับรายงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ
รายงานของผูส้อบบญัชทีีเ่กีย่วข้องในเรือ่งนีแ้ล้ว เหน็ว่าบรษิทัมรีะบบ
การควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล โดยเฉพาะ
การป้องกนัและควบคมุของฝ่ายบรหิาร (Management Control) ที่
สามารถป้องกนัความเสยีหายจากการน�าทรัพย์สนิของบริษัทไปใช้หรอื
จ�าหน่ายจ่ายโอนโดยมิชอบ การท�าธุรกรรมต่าง ๆ ได้รับการอนุมัติ
จากผู้มีอ�านาจจัดการ มีการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้         
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งบการเงินมีความน่าเชื่อถือ และมีระบบการจัดเก็บเอกสารส�าคัญ        
ที่ท�าให้กรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้มีอ�านาจตามกฎหมายสามารถ
ตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร 

อนึ่ง เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายใน การบริหาร
ความเสีย่ง และการก�ากบัดแูลกจิการมปีระสทิธผิลและมกีารปรบัปรงุ
อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ได้ 
บริษัทจึงได้จัดตั้งส�านักตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระขึ้นตรงต่อ         
คณะกรรมการตรวจสอบและมีกฎบัตรที่ได ้ รับการอนุมัติจาก           
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างชัดเจนรวมท้ังมกีารทบทวนกฎบตัรเป็น
ประจ�าทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยในปัจจุบัน
มีผู ้ตรวจสอบภายในที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพที่ได้รับการรับรองจาก
สถาบันผู้ตรวจสอบสากล เช่น Certified Internal Auditor (CIA), 
Certified Information Systems Auditor (CISA) และ Certified 
Public Accountants (CPA) โดยผู้ตรวจสอบภายในสามารถเข้าถึง
ข้อมลูและท�าการตรวจสอบในส่วนงานต่าง ๆ  ได้โดยไม่มข้ีอจ�ากดัและ
สามารถรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารเพื่อให้เกิดการแก้ไข ป้องกัน และปรับปรุงได้ใน     
ระยะเวลาที่เหมาะสม 

ส�าหรับปี 2561 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้น�าผลจากการบริหาร
ความเสีย่งของฝ่ายบริหาร และการประเมนิความเสีย่งของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน มาปรับปรุงแผนการตรวจสอบส�าหรับปี 2562         
โดยเน้นการให้ความมั่นใจในด้านความน่าเชื่อถือของข้อมูลและ
รายงานทางบญัชแีละการเงนิ ด้านประสทิธภิาพและประสทิธผิลของ
การปฏิบัติงานและความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร ด้านวินัยในการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ  และความมั่นคงปลอดภัยของทรัพย์สิน 
ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการก�ากับดูแลกิจการและ           
การต่อต้านคอรัปชั่นและการทุจริตประเภทต่าง ๆ 

นอกจากนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในยังให้ค�าปรึกษาในเร่ืองการ
ปรับปรุงระบบงานและระบบสารสนเทศที่ฝ่ายบริหารน�ามาใช้เพ่ือ  
เพิม่ประสิทธิภาพและประสทิธผิลในการบรรลเุป้าหมายทางธรุกจิ เช่น 
การพัฒนาระบบคุณภาพตามข้อก�าหนดของ ISO ในบริษัทย่อย          
การประเมนิกิจกรรมบรหิารความเสีย่ง ระบบการประเมนิการควบคมุ
ด้วยตนเอง กิจกรรมก�ากับดูแลและกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและ
คอรปัช่ัน การทบทวนนโยบายการสอบสวนเรือ่งร้องเรยีนและเบาะแส
การกระท�าผิดและการทุจริต การปรับปรุงกระบวนการการรับแจ้ง
เบาะแสพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายการรับเร่ืองร้องเรียนและ
เบาะแสการกระท�าผิดและการทุจริต การร่วมสอบสวนกรณีการ 
กระท�าทุจริตหรือประพฤติมิชอบ การทบทวนกฎบัตรของส่วนงาน
ตรวจสอบภายใน การปรบัปรงุกระบวนการตรวจสอบและการรายงาน
ผลให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น สุดท้ายน้ี หน่วยงานตรวจสอบภายในยัง
ท�าการพฒันาผู้ตรวจสอบภายในให้มีคณุสมบัตเิพิม่เตมิอย่างตอ่เนือ่ง
ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของสถาบันผู้ตรวจสอบภายใน

สากลหรอื The Institute of Internal Auditors, USA  ผลการปฏบิติั
งานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและความร่วมมือของผู้บริหาร
ท�าให้ประเด็นที่พบจากการตรวจสอบทั้งจากผู้ตรวจสอบภายในและ
ผู้สอบบัญชีได้ถูกแก้ไขปรับปรุงแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้น�าคู่มือและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท 
อินทัชมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของบริษัท โดยในปี 
2561 ได้มกีารจดัสมัมนาในเชงิปฏบิตักิารพร้อมกบัจดัตัง้คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงที่ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ             
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจากส่วนงานต่างๆ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังได ้ออกแบบขั้นตอนของ
กระบวนการบริหารความเสีย่งให้สอดคล้องกบัหลักเกณฑ์ของ COSO 
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงาน          
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเริ่มน�ามา
ปรับให้เข้ากับการก�าหนดวิสัยทัศน์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกในการตอบสนองวิสัยทัศน์ การก�าหนดพันธกิจ
และวตัถปุระสงค์ การก�าหนดกลยทุธ์ และการก�าหนดตวัชีว้ดัส�าหรบั
แผนการปฏบิตังิานในระดบัต่าง ๆ  มกีารประเมนิวเิคราะห์ความเสีย่ง
ซึ่งอาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบที่เป็นสาระส�าคัญพร้อมทั้งมีการ
วางแผนบรรเทาความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน       
โดยปีที่ผ่านมา ได้ให้ความส�าคัญกับระบบบริหารความเสี่ยงองค์กรที่
มีประสิทธิภาพด้วยการก�าหนดให้แนบหลักฐานเพื่อยืนยันว่ามีการ
ด�าเนินการตามแผนบรรเทาความเสี่ยงจริง และจัดให้คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงได้มีการทบทวนบทเรียนจากประสบการณ์ของ
แต่ละแผนบรรเทาความเสี่ยงหลักที่ได้ด�าเนินการมาทั้งส�าเร็จหรือ       
ไม่ส�าเร็จ ทั้งหมดนี้เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถควบคุมและบริหาร   
ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการติดตามผล
เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสมและด้วยวิธีการดังกล่าวนี้ท�าให้
การบริหารความเสีย่งของบรษิทัเป็นกระบวนการทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุ
อย่างต่อเนื่องจากทุกระดับ 

ในปี 2561 บริษัทย่อยที่อยู่ในต่างประเทศมีการประเมินและบริหาร
จดัการความเสีย่งครบทกุบรษิทัและมกีารทบทวนการบรหิารความเสีย่ง
ของบริษัทร่วมอื่นที่บริษัทได้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 20 ได้แก่ บริษัท 
ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ มหาชน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและ
กระบวนการจากส่วนกลางอันจะท�าให้การบริหารความเสี่ยงทั่วท้ัง
องค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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3.2  ความเห็นของสำานักตรวจสอบภายใน 
   และผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุม
   ภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้บรษิทั ดลีอยท์ ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ 
สอบบัญชี จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจ�าปี 2561 ของ
บริษัท ได้ให้ความเห็นว่าไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระส�าคัญเกี่ยวกับ
ระบบควบคุมภายในด้านรายงานทางการเงินของบริษัทแต่อย่างใด 
ระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอและ                
มีประสิทธิผล

3.3  หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
   (Internal Audit) และหัวหน้างาน
   กำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
   (Compliance) 

(1)   หวัหน้างานตรวจสอบภายในของบรษิทัคอื นายวชิยั กติตวิทิยา
กุล ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านตรวจสอบภายใน 
ส่วนงานตรวจสอบภายใน โดยนายวิชัย กิตติวิทยากุล จบการ
ศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบัญชีจากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เป็นผู้ตรวจสอบภายในที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพที่       
ได้รับการรับรองจากสถาบันผู้ตรวจสอบสากล เช่น Certified 
Internal Auditor (CIA) และ Certified Information            
Systems Auditor (CISA) นอกจากนี้ ยังเป็นผู้มีความช�านาญ
ในหลายด้าน เช่น การก�ากับดูแลกิจการด้าน Compliance  
การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหาร       
ความเสี่ยง และยังเคยด�ารงต�าแหน่งกรรมการในชมรม
เลขานุการบริษัทไทยและนายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควรว่าหวัหน้า
ส่วนงานตรวจสอบภายในที่ได้รับแต่งตั้งและด�ารงต�าแหน่ง          
ดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งในด้านวุฒิการศึกษา 
คณุวุฒิด้านวชิาชีพ ประสบการณ์ในการท�างาน รวมถึงการอบรม
ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมเพียงพอส�าหรับการปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

หวัหน้างานก�ากบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทั (compliance) 
คือ นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง ซึ่งปัจจุบันด�ารง
ต�าแหน่ง Head of Company Secretary and Compliance 
Section

(2)   กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้ระบุแนวปฏิบัติ
เกีย่วกบั การแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย การให้ความดคีวามชอบ 
และการเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ        
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายในของ
บริษัทนั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะ
กรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยเป็นไปตามขอบเขตและ
อ�านาจหน้าที่ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้มีการ
สอบทานและปรับปรุงเป็นประจ�าทุกปี (รายเอียดของกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถดูได้ที่ www.thaicom.net  
หัวข้อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน > การก�ากับดูแลกิจการที่ดี > 
กฎบัตร
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รายการระหว่างกัน
กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ในรอบปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความ
สัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด

31 ธ.ค. 2561 (ล้านบาท)
เหตุผลและความจ�าเป็น

ของการท�ารายการ

งบการเงินรวม

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

1. รายได้
   - รายได้ค่าบริการ

อินเทอร์เน็ต
2. ค่าใช้จ่าย
   - ค่าบ�ารุงรักษาระบบ

สารสนเทศ

3. ลูกหนี้อื่น
4. เจ้าหนี้การค้า

0.09

0.78

0.03
0.07

บริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการ
อินเตอร์เน็ตแก่อินทัช

บริษัทใช้บริการ การบ�ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศที่ด�าเนินการโดยอินทัช 
เพื่อให้ระบบการจัดการสอดคล้องกับ
นโยบายของกลุ่มบริษัท

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ากัด 
(มหาชน) (ซเีอสแอล) / บรษิทัย่อย
ในกลุ่มเอไอเอส
- ประกอบธุรกิจให้บริการ
  ศูนย์ข้อมูลอินเตอร์เน็ต และ
  บริการรับ-ส่งผ่านดาวเทียม
  เพื่อการสื่อสาร

1. รายได้
   - รายได้จากการให้บริการ

ส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียม 

2. ค่าใช้จ่าย
   - บรษิทัใช้บรกิารทีเ่กีย่วข้อง

กับการพัฒนาแอพพลเิคชัน่

   - กลุ่มบริษัทจ่ายค่าบริการ
อินเทอร์เน็ต และอื่น ๆ

3. ลูกหนี้การค้าและรายได้
   ค้างรับ
4. เจ้าหนี้การค้า

4.27

2.67

0.42

0.90

1.79

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

บรษิทัใช้บรกิารทีเ่กีย่วข้องกับการพฒันา
แอพพลิเคชั่น ซึ่งเป็นการด�าเนินธุรกิจ
ปกติ โดยจ่ายค่าบริการตามสัญญา
และเงื่อนไขทางการค้าปกติเช่นเดียว
กับบุคคลภายนอก

กลุ่มบริษัทใช้บริการอินเทอร์เน็ต 
และอื่น ๆ ซึ่งเป็นการด�าเนินธุรกิจปกติ 
โดยจ่ายค่าบริการตามสัญญาและ
เงื่อนไขทางการค้าปกติเช่นเดียวกับ
บุคคลภายนอก
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความ
สัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด

31 ธ.ค. 2561 (ล้านบาท)
เหตุผลและความจ�าเป็น

ของการท�ารายการ

งบการเงินรวม

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

1. ค่าใช้จ่าย
   - กลุ่มบริษัทใช้บริการด้าน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อประมวลผลบัญชี
และบริการด้านการให้
ค�าปรึกษา

2. เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่าย 
   ค้างจ่าย

5.69

0.26

กลุ่มบริษัทใช้บริการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทางบัญชี
รวมถึงการให้ค�าปรึกษาซึ่งเป็นการ
สนับสนุนธุรกิจปกติ โดยคิดค่าบริการ
ใกล้เคียงกับราคาของบริษัทอื่นที่
ให้บริการในลักษณะเดียวกัน 

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�าปรึกษา 
โดย เชนต้องจ่ายค่า
ที่ปรึกษาและบริหารงาน
เป็นรายเดอืนโดยค่าบรกิาร
ก�าหนดจากต้นทุนของ
ผูบ้รหิารและพนักงานทีใ่ห้
ค�าปรึกษาและบริหารงาน
เพื่อสนับสนุนการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม

2. เงินให้กู้ยืมระยะยาว
3. รายได้ค้างรับ
4. ลูกหนี้อื่น

101.60

7.72

1,924.90
0.35
42.37

บริษัทให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
ในรปูแบบของเงินให้กูย้มื อตัราดอกเบีย้
ที่เรียกเก็บถูกค�านวณจากต้นทุนการ
กู้ยืมที่เกิดขึ้นจริงบวกด้วยส่วนต่าง 
เสมือนท�ารายการกับบุคคลภายนอก

เป็นนโยบายในการก�ากับดูแลบริษัท
ย่อยของบริษัท เพื่อให้การควบคุมเป็น
ประโยชน์สูงสุด

บรษัิท ลาว เทเลคอมมวินเิคชัน่ส์ 
มหาชน (แอลทซีี) / ถือหุน้โดย
เชน ร่วมกบัรัฐบาลของ
สาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาว ในสดัส่วน 
49% : 51%
- ให้บรกิารด้านโทรคมนาคม
  ในสาธารณรฐัประชาธปิไตย
  ประชาชนลาว

1. ค่าใช้จ่าย
   - ค่าบรกิารควบคุมดแูลสถานี

เครอืข่ายภาคพ้ืนดนิ

2. ลูกหนีอ้ืน่
3. เจ้าหนีก้ารค้า

5.32

0.08
0.45

บริษัทย่อย (ไอพีสตาร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล พีทีอี) ใช้บริการด�าเนินการ 
ดแูล บ�ารงุรกัษา สถานีควบคมุเครือข่าย
ภาคพื้นดินไอพีสตาร์ในประเทศลาว 
ซึ่งเป็นการด�าเนินธุรกิจปกติ โดยจ่าย
ค่าบริการตามสญัญาและเงือ่นไขทาง
การค้าปกติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความ
สัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด

31 ธ.ค. 2561 (ล้านบาท)
เหตุผลและความจ�าเป็น

ของการท�ารายการ

งบการเงินรวม

บรษัิท แอดวานซ์ ไวร์เลส 
เน็ทเวิร์ค จ�ากดั (เอดบับลวิเอน็)/ 
บรษัิทย่อยในกลุ่มเอไอเอส
- ให้บรกิารโทรคมนาคมบรกิาร
โครงข่ายโทรคมนาคม

1. รายได้
   - รายได้จากการให้เช่า

ช่องสญัญาณดาวเทยีม 
บนดาวเทยีมไทยคม

   - รายได้จากการด�าเนนิงาน
วางระบบโดยรวม

   - รายได้จากการให้บรกิาร
ส่งสญัญาณโทรทศัน์ผ่าน
ดาวเทยีม

2. ค่าใช้จ่าย
   - กลุม่บริษทัจ่ายเงนิค่าใช้

บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นที่ 
ให้กบัผู้บรหิารและพนกังาน 
และอืน่ ๆ

   - ค่าใช้จ่ายอืน่
3. ลูกหนีก้ารค้าและรายได้
   ค้างรบั
4. เจ้าหน้ีการค้า เงินรับล่วงหน้า
   ค่าสนิค้า และค่าใช้จ่าย
   ค้างจ่าย

46.02

18.24

8.77

3.32

0.19
26.87

8.50

บรษิทัเป็นผูใ้ห้บรกิารเช่าช่องสญัญาณ
ดาวเทียม ซึง่เป็นการด�าเนนิธรุกิจปกติ 
โดยคดิค่าบรกิารตามสญัญาและเงือ่นไข
ทางการค้าปกติเช่นเดยีวกบับคุคล
ภายนอก

บรษิทัมรีายได้จากการขายอปุกรณ์
พร้อมให้บรกิารในการการวางระบบ
โครงสร้างซึง่เป็นการด�าเนนิธรุกิจปกติ 
โดยคดิราคาและค่าบรกิารตามสญัญา
และเง่ือนไขทางการค้าปกตเิช่นเดียวกบั
บคุคลภายนอก

บรษิทัย่อย (ทซี ีบรอดคาสติง้) มีรายได้
จากการบรกิารส่งสญัญาณข้ึนสู่
ดาวเทียมซึง่เป็นการด�าเนนิธรุกจิปกติ 
โดยคดิค่าบรกิารตามสญัญาและเงือ่นไข
ทางการค้าปกติเช่นเดยีว
กบับคุคลภายนอก

กลุม่บรษิทัใช้บรกิารโทรศพัท์เคล่ือนที่
รวมถงึค่าบรกิารอืน่ผ่านช่องทาง
โทรศพัท์ เพือ่สนบัสนนุธรุกจิปกต ิอตัรา
ค่าบริการเป็นราคาตลาดเสมอืนท�า
รายการกบับคุคลภายนอก
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความ
สัมพันธ์กับบริษัท

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด

31 ธ.ค. 2561 (ล้านบาท)
เหตุผลและความจ�าเป็น

ของการท�ารายการ

งบการเงินรวม

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

1. รายได้
   - รายได้จากการให้บริการ

แพร่ภาพออกอากาศ
รายการโทรทัศน์ 
และบริการระบบทีวีไกด์

   - รายได้อื่น
2. เจ้าหนี้การค้า และเงินรับ
   ล่วงหน้าค่าสินค้า
3. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

11.33

2.84
1.08

2.04

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

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 1. รายได้
   - รายได้จากการให้

บริการอื่น ๆ

2. ค่าใช้จ่าย
   - ค่าสทิธิ ค่าบรกิารทีป่รกึษา

และจัดการ

3. ลูกหนี้การค้า
4. เจ้าหน้ีการค้า เงินรบัล่วงหน้า
   ค่าสินค้า และค่าใช้จ่าย
   ค้างจ่าย
5. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

22.62

22.22

1.52
16.85

0.16

บริษัทใช้บริการที่ปรึกษาและจัดการ
เพือ่สนบัสนนุธรุกิจปกต ิอตัราค่าบรกิาร
เป็นราคาตลาดเสมือนท�ารายการกับ
บุคคลภายนอก



116

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ในปี 2561 บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (บริษัท) 

มีรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยแสดงในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ข้อ 4 ในงบการเงินประจ�าปี 

2561 ซึ่งตรวจสอบแล้วโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ได้สรุป

รายการกบับคุคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกันในการท�ารายการดงักล่าวว่า 

รายการท่ีบริษัทมีกับบริษัทในกลุ่มอินทัช และกลุ่ม Singtel เช่น 

บรษัิทย่อย การร่วมค้า ผูบ้รหิาร และกจิการอ่ืนทีอ่นิทชั Singtel และ

บริษัท มีอิทธิพลอย่างมีสาระส�าคัญ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม        

จะแสดงเป็นรายการกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท

บริษัทคิดราคาซื้อขายสินค้าและบริการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน         

ตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าโดยปกติเช่นเดียวกับบุคคล

ภายนอก ส�าหรบัรายการทีม่นียัส�าคญัและต้องด�าเนนิการตามระเบยีบ

ปฏิบัติของส� านักงานคณะกรรมการก� า กับหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรายการ

ดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการและได้ให้        

ความเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

มาตรการขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการ
ระหว่างกัน

บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)  เป ็นบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มเีป้าหมายในการประกอบการเพือ่

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลให้แก่

นักลงทุนอย่างเพียงพอ รวมทั้งยึดถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อก�าหนด 

และกฎหมายต่าง ๆ ในประเทศที่บริษัทประกอบการอยู่ ดังนั้น เพื่อ

ให้การด�าเนินการเกี่ยวกับรายการระหว่างกลุ่มบริษัทกับบุคคลหรือ

กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปอย่างโปร่งใส ลดความขัดแย้งทาง              

ผลประโยชน์และสอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และ       

เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานก�ากับ

ดูแลท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากลัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ในอนัทีจ่ะท�าให้

ผู ้ลงทุนมีข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ       

ลงทุนได้ บริษัทจงึก�าหนดแนวทางการท�ารายการระหวา่งกลุม่บริษทั

กับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา     

ท�ารายการดังรายละเอียดต่อไปนี้

การท�ารายการระหว่างกนัของบริษทั และบรษิทัย่อย กบับคุคลทีอ่าจ

มีความขัดแย้ง บริษัทจะพิจารณาด�าเนินการเสมือนหนึ่งท�ารายการ

กับบุคคลภายนอก (Arm’s length basis) เพื่อประโยชน์สูงสุดของ

บรษิทัโดยจะต้องมเีงือ่นไขการค้าทีม่รีาคาและเงือ่นไขทีเ่ป็นธรรมและ

ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ในกรณีที่ไม่ชัดเจนว่าราคา

ระหว่างกันเข้าข่าย Arm’s length basis หรือไม่ จะต้องน�าเสนอ

รายการดงักล่าวหารอืต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ขอความเหน็ชอบ

ก่อนท�ารายการ 

บริษัทมีการมอบอ�านาจอนุมัติวงเงินแก่ผู้บริหารตามล�าดับขั้น โดย       

จะก�าหนดอ�านาจของผูม้สีทิธอินมุตัติามวงเงนิทีก่�าหนด อย่างไรกต็าม 

บริษัทห้ามมิให้กรรมการและผู ้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรืออาจมี        

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยส่วนตัวเป็นผู้อนุมัติท�ารายการท่ี

เกี่ยวโยงกันซึ่งตนมีส่วนได้เสีย และกรรมการที่มีส่วนได้เสียในการ

ตกลงเข้าท�ารายการท่ีเกีย่วโยงกนัต้องไม่เข้าร่วมประชมุและไม่มสีทิธิ

ออกเสียงในทีป่ระชมุ โดยคณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าทีส่อบทาน

การท�ารายการระหว่างบรษิทั หรอืบรษิทัย่อยกบับคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั

และให ้ด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย ์แห ่ง

ประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การท�ารายการระหว่างบริษัทกับบริษัท     

ที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีสัดส่วนการถือหุ้นต�่ากว่าร้อยละ 10 

จะไม่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้อง

กับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยการ

เข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน

การท�ารายการระหว่างกันพึงกระท�าได้ตามปกติเนือ่งจากเป็นการท�า

รายการตามปกติธุรกิจและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเสมือนลูกค้า

ภายนอกทั่วไปโดยปกติ รวมทั้งราคาหรือค่าตอบแทนอยู่ในกรอบ         

ซึง่ต้องได้รับอนมุตัติามระเบยีบปฏบิตัทิางการเงนิของบรษิทัและต้อง

ทบทวนกระบวนการคัดเลือกผู้ขายและผู้ผลิต (Vendor selection 

process) อยูเ่สมอ เพือ่ให้แน่ใจว่าบรษิทั ได้เปิดโอกาสแก่ผูป้ระกอบการ

นอกกลุ่ม ซึ่งอาจให้ผลประโยชน์แก่บริษัทมากกว่า และเป็นแหล่ง

ภายนอกส�าหรับการเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขทางการค้า
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บรษัิทท�าการเปิดเผยข้อมลูรายการระหว่างกนัโดยยดึแนวปฏบิตัติาม

มาตรฐานการบัญชไีทย ฉบบัท่ี 24 (ปรบัปรุง 2559) เรือ่ง การเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และตามระเบียบ

ปฏิบัติของส� า นักงานคณะกรรมการก� า กับหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย์  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้            

ฝ่ายกฎหมายและก�ากับดูแล (Legal and Compliance) และ            

ฝ่ายบัญชีจะน�าเสนอรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ทีเ่กิดขึน้เข้าสู่การพจิารณาของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อสอบทานและให้ความเห็นต่อ

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการว่าเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของบริษัทหรือไม่ ก่อนรายงานต่อคณะกรรมการ

บรษัิทต่อไป นอกจากนี ้ฝ่ายบญัชีจะน�าเสนอรายการระหว่างกันทกุ ๆ 

เดือนเพื่อให้เป ็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (ตลท.) และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์

นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกัน
ในอนาคต

ในอนาคตบรษิทัอาจมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องเข้าท�ารายการระหว่างกนั 

ท้ังทีเ่ป็นรายการทางการค้าตามปกตธิรุกจิและรายการทีไ่ม่เป็นไปตาม

การค้าปกติธุรกิจ โดยการเข้าท�ารายการดังกล่าวจะตั้งอยู่บนเงื่อนไข 

ราคาที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ บริษัท

จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดและปฏิบัติเกี่ยวกับ      

การเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการที่เก่ียวโยงกัน และการได้มาหรือ

จ�าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ทีส่�าคญัของบรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทัย่อย 

บริษัทจะท�าการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท
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นโยบายเพือ่ส่งเสรมิความย่ังยนื

เพื่อการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยได้รับการยอมรับ

และไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย บนพื้นฐานของการก�ากับดูแล

กจิการทีด่ ีบรษิทัได้ก�าหนดนโยบายในเรือ่งต่าง ๆ  เพือ่ส่งเสรมิการ

พัฒนาตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีโดยประกาศนโยบายดัง

กล่าวไว้ชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร และเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ ของ

บริษัทเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

 นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 1) ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลตามนโยบายการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี

 2) ด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ

สังคมตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ

 3) ต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งครอบคลุมความ

สัมพันธ์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมถึงการร่วมมือและ

พัฒนาเครือข่ายระหว่างกลุ่มธุรกิจบนหลักการบริหาร 

ความเสี่ยงกิจการ

 4) เคารพในสิทธิมนุษยชนและคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ โดยไม่เลือกปฏิบัติ

 5) ถือว่าพนักงานเป็นทรัพย์สินที่มีค่าสูงสุดส�าหรับองค์กร        

ไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน สนับสนุนการฝึกอบรมและ

พัฒนาความรู้

 6) ส่งมอบสนิค้าและบริการทีม่คีณุภาพ บรหิารความสมัพนัธ์

กบัลกูค้าและผูบ้รโิภคอย่างต่อเนือ่ง โดยมุ่งเน้นการเคารพ

สิทธิของผู้บริโภค 

 7) น�าแนวคิดในการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างภาคธุรกิจกับ

สังคมมาเป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจ 

ชุมชน และสังคมเจริญเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน โดย

มุ่งเน้นสนับสนุนการศึกษา การเปิดโอกาสในการเข้าถึง

เทคโนโลยีและการเรียนรู้ สร้างเสริมอาชีพและการพัฒนา

ทักษะ ส่งเสริมการลงทุนเพื่อสังคม

 8) เช่ือมั่นในศักยภาพการสร้างสรรค์นวัตกรรม อันเป็น          

องค์ประกอบส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ และการเติบโต

อย่างย่ังยืนขององค์กร บริษัทจึงสนับสนุนให้พนักงาน            

มีโอกาสมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ทั้งใน     

ด้านเทคโนโลยี กระบวนการ ท�างาน และรูปแบบธุรกิจ       

ทั้งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงใหม่หรือการพัฒนาต่อยอด 

โดยมีเป้าหมายเพื่อการสร้างสรรค์เชิงบวก การปรับปรุง

ผลิตภัณฑ์

 9) ด�าเนินธุรกิจโดยให้ความส�าคัญกับความย่ังยืนของ              

ส่ิงแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรต่าง ๆ โดยเน้น        

การสร้างวฒันธรรมองค์กร และส่งเสรมิพฤตกิรรมการดแูล 

รักษา และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

 นโยบายการกำากับดูแลกิจการ 
จัดท�าขึ้นโดยยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีได้รับการยอมรับ

ในระดับสากล และของประเทศไทย คือ หลักการก�ากับ           

ดูแลกิจการของ The Organization for Economic         

Co-operation and Development (OECD) และหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นแนวทาง เพื่อยึดถือเป็น

แนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการ

ปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบและก�าหนดให้มีการทบทวนอย่าง 

สม�า่เสมออย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ให้ทนัสมยั ครอบคลมุแนว

ปฏิบัติต่าง ๆ และตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้ถือหุ้น       

นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนของบริษัท

การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 

ไทยคมตระหนักดีว่าการบรรลุและรักษาเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และพันธกิจจะส�าเร็จได้อย่างยั่งยืนน้ัน 
บริษัทต้องมุ่งมั่นและใส่ใจการด�าเนินธุรกิจที่ตอบสนองและลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ                     
สิง่แวดล้อม บรษิทัจงึก�าหนดวถิสีูค่วามยัง่ยนืทีย่งัคงสร้างมลูค่าและความเตบิโตทางเศรษฐกจิและไม่ลมื
ที่จะสร้างคุณค่า ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ครอบคลุมและตอบสนองกับทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย             
เพื่อมุ่งสู่ Thaicom Sustainability Goals ภายใต้แนวคิด “Connectivity for Sustainability” หรือ         
“การสร้างโอกาสสร้างอนาคต สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ไทยคมจึงด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงในทุกมิติ
ดังที่กล่าวมา 



120

 นโยบายต่อต้านการทุจริต
บริษทัยดึมัน่ทีจ่ะด�าเนนิธรุกจิด้วยความซือ่สัตย์  โปร่งใส และเป็น

ไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทต่อต้านการทุจริต       

ทุกรูปแบบด้วยตระหนักดีว่า การทุจริตเป็นภัยร้ายแรงที่ท�าลาย

การแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม และก่อให้เกิดความเสียหาย

ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในปี 2556 บริษัทเข้าร่วม         

ลงนามในค�าประกาศเจตนารมณ์ “แนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านการทจุรติ” (CAC) ซึง่ได้รบัการรบัรองในฐานะ 

สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 

ในปี 2558 และได้รบัการรบัรองต่อเนือ่งเป็นวาระที ่2 ในปี 2561 

โดยมนีโยบายต่อต้านการทจุรติเป็นส่วนหนึง่ของคูม่อืจรรยาบรรณ

ของบริษัท

 นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแส            
การกระทำาผิดและการทุจริต
บริษัทยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ถูกต้อง 

โปร่งใส เป็นไปตามจรรยาบรรณและการก�ากับดูแลกิจการของ

บรษิทัทีก่�าหนดไว้  บรษิทัเชือ่ว่าพนกังานจะต้องได้รบัการปฏบิตัิ

อย่างยุติธรรม และคาดหวังว่าพนักงานของบริษัทจะต้อง  

ประพฤติตนอย่างมืออาชีพ ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและปฏิบัติ

ตามคู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทอย่างเคร่งครัด บริษัทจึง       

ไม่ยนิยอมให้มกีารกระท�าผดิและทจุรติเกดิขึน้ในบรษัิท และจะมี

การลงโทษทางวินัยกับผู้กระท�าผิด ด้วยเหตุน้ีจึงมีการก�าหนด     

ช่องทางรายงานและสนบัสนนุให้พนกังานทกุคนให้ข้อมลู รายงาน

เบาะแสกระท�าผิดหรือการทุจริตใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับพนักงาน       

ผู้ขายสินค้า/บริการ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ คู่ค้า ผู้ถือหุ้น กรรมการ และ

ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ท่ีเกิดข้ึนในบริษัท และให้ความคุ้มครอง

พนักงานที่ให้ข้อมูล ความร่วมมือ หรือความช่วยเหลือใด ๆ กับ

บริษัทในเรื่องการกระท�าผิดและการทุจริตดังกล่าว  

 นโยบายที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่ค้า          
และหรือเจ้าหนี้ / แนวปฏิบัติต่อคู่ค้า
บรษิทัยดึมัน่ในการด�าเนนิธรุกจิ  เพือ่สร้างความเชือ่ถอืให้กบัคู่ค้า

และ/หรอืเจ้าหนี ้โดยเฉพาะการบรหิารด้านการเงนิ โดยค�านงึถงึ

ผลประโยชน์ร่วมกนั และมกีารปฏบิตัอิย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

กบัทกุรายทีเ่ข้ามาเกีย่วข้องในการด�าเนนิธุรกจิของบรษิทั โดยจะ

หลกีเลีย่งสถานการณ์ทีอ่าจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

การเสือ่มเสยีชือ่เสยีงของบริษทั หรือการขัดต่อกฎหมาย โดยบรษิทั 

ปฏบิตัติามสญัญาข้อตกลง หรอืเงือ่นไขต่าง ๆ  ทีม่รีะหว่างกนัอย่าง

เตม็ท่ี รวมทัง้ต่อต้านการทจุริตคอร์รปัชนั เช่น การเรียกรับหรือ

จ่ายผลประโยชน์โดยไม่สุจริต

 นโยบายการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิ          
มนุษยชน
บริษัทสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ด้วยการ

ดแูลไม่ให้ธรุกจิของบรษิทัเข้าไปมีส่วนเกีย่วข้องกบัการล่วงละเมดิ

สิทธิมนุษยชน อีกทั้งยังให้ความเคารพนับถือ และปฏิบัติต่อผู้มี

ส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ โดยไม่เลือกปฏิบัติ เช่น การแบ่งแยกถิ่นก�าเนิด

เชื้อชาติ สีผิว อายุ เพศ เป็นต้น นอกจากนี้ พนักงานของบริษัท

ต้องท�าความเข้าใจตัวบทกฎหมายที่เก่ียวข้องกับหน้าที่และ  

ความรับผิดชอบของตนเองอย่างถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่าง

เคร่งครดัด้วย รวมทัง้พนกังานทีต้่องไปปฏบิตังิานในต่างประเทศ 

ควรศึกษากฎหมายขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของ

ประเทศนัน้ ๆ  เพือ่ไม่ให้เกิดปัญหาล่วงละเมดิกฎหมายสทิธมินษุยชน

ดังกล่าว เนื่องจากบริษัทมีธุรกิจอยู่ในหลายประเทศท่ีมีความ     

แตกต่างกัน

 นโยบายทรัพย์สินทางปัญญา
ด้วยบริษัทมีการด�าเนินธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ  การปกป้อง

และเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น นับเป็น

ปัจจัยหลักที่ส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งบริษัทได้

ตระหนกัและให้ความส�าคญัในเรือ่งดงักล่าว โดยจะไม่ละเมดิหรอื

สนบัสนนุการด�าเนนิการใด ๆ  ทีมี่ลกัษณะเป็นการละเมดิทรพัย์สนิ

ทางปัญญาของบุคคลอื่น โดยจะมีการตรวจสอบการใช้ข้อมูล 

เอกสาร สิง่ตพีมิพ์ต่าง ๆ  รวมทัง้งานทีม่สีทิธใินทรพัย์สนิทางปัญญา

มาเก่ียวข้อง ด้วยความระมัดระวังว่าได้รับสิทธิอย่างถูกต้องตาม

กฎหมายก่อนการใช้งานนั้น ๆ

 นโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย       
และสภาพแวดล้อมในที่ทำางาน
บริษัทตระหนักดีว่าการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและ       

ชีวอนามัยมีความส�าคัญยิ่งต่อการด�าเนินธุรกิจในโลกยุคปัจจุบัน

ที่มุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนในทุก ๆ  ด้านไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ  

สังคม หรือสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การดูแลสภาพแวดล้อมในการ

ท�างานให้มคีวามปลอดภยัต่อชวิีตและทรพัย์สนิของพนกังานและ

ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จึงถือว่าเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน

ที่ร่วมมือกันปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยตามระเบียบปฏิบัติ     

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมที่วางไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ             

ข้อกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ในการด�าเนินธุรกิจ โดยบริษัท 

มีการทบทวน ประเมินและติดตามผลอย่างสม�่าเสมอ   
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บริษัทได้ระบุประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนจากการพิจารณาข้อมูล 

แนวโน้ม ทิศทาง และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในระดับ

ประเทศและระดับสากล ตลอดจนแผนธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจ 

ว่าบริษัทจะด�าเนินธุรกิจโดยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเกิดคุณค่า

ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมไปพร้อม ๆ  กบัการตอบสนองความคาดหวงั

ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม โดยมีหลักการคัดเลือกประเด็น

ส�าคัญ (Materiality) อ้างอิงกระบวนการตามแนวทางของ GRI-G4 

ดังนี้

ขั้นที่ 1 การระบุประเด็นสำาคัญ (Identification)     
ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทรวบรวมข้อมูลส�าคัญจากปัจจัยภายใน (เป้าหมายและ              

แผนธุรกิจ) โดยรวบรวมจากการระดมสมองของผู้บริหารในการ

ประชมุเชงิปฏบิตักิาร หรอืการประชมุเชงิกลยทุธ์ และความเสีย่งของ

องค์กรที่ส่งผลต่อความยั่งยืนองค์กร และปัจจัยภายนอก (แนวโน้ม

ด้านความยั่งยืน และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย) โดยรวบรวม

จากการทบทวนแนวโน้มและทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก 

(SDGs) การส�ารวจความคดิเหน็ การประชุมหารอื สมัมนา ตามความ

เหมาะสม

ขัน้ที ่2 การจดัลำาดบัความสำาคญั (Prioritization)
โดยการน�าประเด็นจากขั้นที่ 1 มาเทียบเคียงกับความสอดคล้องใน

ประเดน็และตัวชีว้ดัตามแนวทาง GRI-G4 และท�าการพจิารณาทดสอบ

สารัตถภาพเพื่อจัดล�าดับความส�าคัญ

ขั้นที่ 3 การให้เหตุผล (Validation)
พบว่าประเดน็ส�าคญัทีไ่ด้จากการวเิคราะห์ พิจารณาและเหน็ชอบจาก

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDCOM) มีความใกล้เคียงกับ

ประเดน็ในปีก่อน และยงัสอดคล้องกบัความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนได้เสยี

กลุ่มต่าง ๆ ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก และมีบางประเด็นต้อง           

ใช้เวลาในการตอบสนองอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่ง ท�าให้

ประเดน็ส�าคญัด้านความยัง่ยนืในปีจงึไม่มกีารเปลีย่นแปลง ซึง่สรปุได้

ดังนี้

ประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืน 
(Materiality)
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ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม
1	 	กลยุทธ์และแผนธุรกิจที่ดี
	 	และชัดเจน
2	 	การเติบโตและมี
	 	ผลประกอบการทีด่ี

3				การอนุรักษ์พลังงาน 4				ต่อต้านการทุจริต
5	 	การปฏิบัติตาม
	 	กฎระเบียบ	ข้อบังคับ
	 	และกฎหมาย
6	 	การให้บริการที่ดี	/	
	 	ความพึงพอใจสูงสุด
	 	ของลูกค้า
7	 	สุขภาวะอนามัย
	 	และความปลอดภัย
				 	ในที่ท�างาน
8		 	ความแตกต่างและโอกาส
	 	ที่เท่าเทียมกัน
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ความส�าคัญต่อไทยคม
Importance to Thaicom

สำาคัญมาก
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กรอบการดำาเนินงาน
เพื่อความยั่งยืน
และความสอดคล้องกับ
ประเด็นสำาคัญของ
สังคมโลก

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีความส�าคัญต่อการด�าเนินงานของบริษัทไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม การระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาจากการ              

ให้ความส�าคัญกบัผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่และผลกระทบของการด�าเนนิธรุกจิต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี เพือ่ให้การปฏบิตัแิละตอบสนองต่อความคาดหวงัของ 

ผูม้ส่ีวนได้เสยี เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย

พนักงาน

ผูถือหุน

หนวยงานราชการ
และกำกับดูแล

ลูกคาผูใหกู/เจาหนี้

คูคา

พันธมิตร

สังคม

ผูมีสวนไดเสีย
ของไทยคม
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บรษิทัจงึก�าหนดแนวทางความรบัผดิชอบและแนวปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีไว้ในจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกิจ รวมทัง้คูม่อืการก�ากบัดแูลกิจการ

ที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ และแจกให้พนักงานทุกคน โดยให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย             

ทกุกลุม่ รวมถงึส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุม่ต่าง ๆ  เพือ่ทราบถงึความต้องการ และสามารถตอบสนองต่อผูม้ส่ีวนได้เสียแต่ละกลุม่ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง/ความต้องการ แนวปฏิบัติในการด�าเนินการ ช่องทาง / วิธีด�าเนินการ

พนักงาน - ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่

เหมาะสม

- การประเมินผลงานที่มีมาตรฐาน

และเป็นธรรม

- ความมั่นคงและความก้าวหน้า      

ในงาน

- การพัฒนาความรู้ความสามารถ

ในงาน

- การพัฒนาภาวะผู้น�าและ

การบริหารงานบุคคล

- บรรยากาศในการท�างานที่ดี

- สวัสดิภาพและความปลอดภัย

- ความเท่าเทียมและสทิธิขัน้พืน้ฐาน

- การพัฒนาระบบและปรับปรุง

กระบวนการท�างาน

- ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและ

เคารพกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด

- พัฒนาฝึกอบรมทั้งตามสายงานและ

ทักษะที่จ�าเป็นอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง

- ส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

- ให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม

สามารถเทียบเคียงกับบริษัทชั้นน�าอื่น ๆ 

ได้

- จัดสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มี

ความปลอดภัย และเอื้อต่อการท�างาน

ที่มีประสิทธิภาพ

- ส่งเสริมให้มีการตั้งเป้าประจ�าปีของ

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�ารวจความคิดเห็นพนักงาน

ประจ�าปี

- การใช้ TC Mobile App.

ผู้ถือหุ้น - สร้างความพึงพอใจสูงสุด

- ผลการด�าเนินงานที่ดีต่อเนื่อง

- ผลตอบแทนที่ดี

- มีความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม

- เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส 

เป็นธรรม และสามารถ

ตรวจสอบได้

- การบริหารจัดการความเสี่ยง

และภาวะวิกฤต

- ด�าเนินธุรกิจตามนโยบายการก�ากับดูแล

กิจการ และจรรยาบรรณในการด�าเนิน

ธุรกิจ ตามกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- การเคารพในสิทธิผู้ถือหุ้น

- จัดท�ามาตรฐานรับรองคุณภาพ

ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMS) 

ISO 22301

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง/ปี

- กิจกรรม Opportunity Day

- ประชุมนักวิเคราะห์/นักลงทุน/ผู้จัดการ

กองทุน

- การรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

- รายงานประจ�าปีและรายงานการพัฒนา

อย่างยั่งยืน

- Ethics Hotline

- เว็บไซต์

- การเยี่ยมชมกิจการ
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ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง/ความต้องการ แนวปฏิบัติในการด�าเนินการ ช่องทาง / วิธีด�าเนินการ

หน่วยงานราชการ - ด�าเนินธุรกิจตามกฎหมาย/

กฎระเบียบที่ถูกต้อง

- ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล

และการสนับสนุนโครงการหรือ

กิจกรรมต่าง ๆ 

- ปฏิบตัติามกฎหมายและระเบยีบข้อบงัคบั

ต่าง ๆ อย่างถูกต้อง

- ให้ความร่วมมือในกิจการงานของภาครัฐ

อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ

- ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อ

หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

และรวดเร็ว

- ควบคุม ตรวจสอบและดูแลคุณภาพ 

และประสิทธิภาพของการด�าเนินงาน

ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ให้ดีกว่าหรือเทียบเท่าตามที่มาตรฐาน/

กฎหมายก�าหนด

- การประชุมพบปะชี้แจง

- การให้ความร่วมมือในโครงการต่าง ๆ 

ตามการร้องขอ

- การเยี่ยมชมกิจการ

- วิทยากรบรรยายความรู้ด้านอวกาศและ

ดาวเทียมสื่อสารในโอกาสต่าง ๆ

- งานสัมมนาวิชาการด้านการสื่อสารและ

โทรคมนาคม

- ห้องนิทรรศการดาวเทียม (Thaicom 

Space & Satellite Pavillion)

- Ethics Hotline

- รายงานประจ�าปี และรายงานการพัฒนา

อย่างยั่งยืน

- การรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ลูกค้า - ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และ

บริการที่มีคุณภาพระดับโลก

- ความพร้อมและความรวดเร็ว

ในการแก้ไขปัญหา 

- การรับฟังความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะ

- การน�าเสนอผลิตภัณฑ์และ

บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการ

ของชีวิตดิจิทัลในปัจจุบัน

- การบริหารจัดการความเสี่ยงและ

ภาวะวิกฤต

- มุ่งเน้นการน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ

ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

อย่างมีคุณภาพ เชื่อถือได้ ในระดับราคา 

ที่เหมาะสม 

- พัฒนากระบวนการท�างานภายในองค์กร 

เพื่อให้พนักงานเกิดศักยภาพและ

ให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- มีนโยบายควบคุมคุณภาพและระบบ

การจัดการคุณภาพ ISO 9001:2008 

ทีมุ่ง่สร้างความพึงพอใจสงูสดุให้กบัลกูค้า

- จัดท�ามาตรฐานรับรองคุณภาพความ

ต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMS) ISO 22301

- มีนโยบายที่ส่งเสริมจรรยาบรรณในการ

ด�าเนินธุรกิจ ที่แสดงความรับผิดชอบ

ต่อลูกค้าในเรื่องต่าง ๆ เช่น เรื่องการ

รักษาความลับของลูกค้า นโยบายการ

ต่อต้านการทุจริต ที่พนักงานต้องปฏิบัติ

อย่างเคร่งครัด 

- การรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

- เว็บไซต์

- โซเชียลมีเดีย (Facebook, Youtube, 

Instagram)

- การส�ารวจความคดิเหน็และความพงึพอใจ

- การประชุม/สัมมนา/การจัดฝึกอบรม

ประจ�าปี

- กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ประจ�าปี

- หน่วยงานดแูลลกูค้า Customer Support

- Call Center (DTV)

- Ethics Hotline

- รายงานประจ�าปี และรายงานการพัฒนา

อย่างยั่งยืน

ผู้ให้กู้ / เจ้าหนี้ - การปฏิบัติตามเงื่อนไขและ

ข้อตกลง

- การบริหารจัดการความเสี่ยง

หรือภาวะวิกฤต

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้

อย่างเคร่งครัด

- จัดท�ามาตรฐานรับรองคุณภาพความ

ต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMS) ISO 22301

- ประชุมนักวิเคราะห์/นักลงทุน

- Ethics Hotline

- รายงานประจ�าปี และรายงานการพัฒนา

อย่างยั่งยืน

- เว็บไซต์

- การรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
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ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง/ความต้องการ แนวปฏิบัติในการด�าเนินการ ช่องทาง / วิธีด�าเนินการ

คู่ค้า - การปฏิบัติตามเงื่อน ไขและ

ข้อตกลง

- การบริหารจัดการความเสี่ยง

หรือภาวะวิกฤต

- ความเสมอภาคเป็นธรรม 

ความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ

- มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ถูกต้อง รวดเร็วและ

ตรงเวลา

- การปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา

หรือข้อตกลง

- สื่อสารแนวทางการด�าเนินธุรกิจตาม

หลักธรรมาภิบาลให้กับคู่ค้าทราบอย่าง

ทั่วถึงและสม�่าเสมอ

- ปฏิบตัติามนโยบายการพัฒนาอย่างยัง่ยนื 

ด้านการปฏบิติัต่อคูค้่าและพันธมติรธรุกจิ 

ซึ่งมีการก�าหนดแนวทางปฏิบัติไว้อย่าง

เป็นธรรม ทั้งในส่วนของการคัดเลือก 

คู่ค้าให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของ

คู่ค้า และคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ อันยั่งยืน 

โดยค�านึงถึงการสร้างประโยชน์และ

การเติบโตร่วมกันของธุรกิจ

- ยดึมัน่ในสญัญาและถือปฏบัิตติามเง่ือนไข

ที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นส�าคัญ เพื่อรักษาความ

น่าเชื่อถือของบริษัทและเป็นไปตามคู่มือ

จรรยาบรรณ

- การร่วมมือในการพัฒนาหรือปรับปรุง

คุณภาพสินค้า/บริการและผลิตภัณฑ์

- Supplier Charter

- Green Procurement Guideline

- Ethics Hotline

- รายงานประจ�าปี และรายงานการพัฒนา

อย่างยั่งยืน

- เว็บไซต์

- การรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

- การประชุม สัมมนา

- การเยี่ยมชมกิจการ

- แบบส�ารวจความพึงพอใจหรือการมี

ส่วนร่วมของคู่ค้า

พันธมิตร - จริยธรรมและความโปร่งใส

ในการด�าเนินธุรกิจ

- การปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา

หรือข้อตกลงที่มีระหว่างกัน

- ให้การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้

ตลอดจนสื่อสาร เพื่อให้ทราบทิศทางใน

ภาคอุตสาหกรรมดาวเทียม เพื่อกระตุ้น 

และยกระดับอุตสาหกรรมการสื่อสาร

ผ่านดาวเทียมของประเทศ

- ความร่วมมือในการพัฒนาหรือปรับปรุง

คุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์

- งานเจรจาธุรกิจ

- การประชุมสัมมนาผู้แทนผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมดาวเทยีมในระดบันานาชาติ

- Ethics Hotline

- รายงานประจ�าปี และรายงานการพัฒนา

อย่างยั่งยืน

- เว็บไซต์

- การรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

- การประชุม สัมมนา

- การเยี่ยมชมกิจการ

สังคม - จริยธรรมและความโปร่งใส

ในการด�าเนินธุรกิจ

- การปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา

หรือข้อตกลงที่มีระหว่างกัน

- ให้ความช่วยเหลือสนับสนุน

กิจกรรมสังคม

- การด�าเนนิธุรกิจด้วยความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ และไม่มีการทุจริต

- ดูแลรักษาและไม่ท�าลาย

สิ่งแวดล้อม

- ด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมการให้โอกาส

ทางการศึกษาและการรักษาสิ่งแวดล้อม

อย่างต่อเนื่องและจริงจัง

- ส�ารวจความต้องการและด�าเนินการ

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

โดยรอบบริษัท

- ส่งเสริมและสร้างจิตส�านึกการมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาสงัคมและชมุชนของพนักงาน

ผ่านโครงการต่างๆ ของบริษัท และการ

ตระหนักรู้บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

ในงานประจ�าของตนเองที่มีส่วนส�าคัญ

ในการสร้างสังคมที่ดีและยั่งยืน

- Ethics Hotline

- รายงานประจ�าปี และรายงานการพัฒนา

อย่างยั่งยืน

- เว็บไซต์

- การรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

- การเยี่ยมชมกิจการ

- วิทยากรบรรยายความรู้ด้านอวกาศและ

ดาวเทียมสื่อสารในโอกาสต่าง ๆ

- ห้องนิทรรศการดาวเทียม (Thaicom 

Space & Satellite Pavillion)

- กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ

สิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน

- โครงการ “ไทยคิด ไทยคม”

- กิจกรรม “อาสาไทยคม”
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ด้าน SD Framework SDG
ประเด็นสาระส�าคัญ

Materiality
กลยุทธ์ / การด�าเนินงาน ผู้มีส่วนได้เสีย

เศรษฐกิจ   Connectivity
  Innovation
  Responsibility
  Corporate 

   Governance

  กลยุทธ์/แผนธุรกิจที่ดี
  การเติบโตและ

มีผลประกอบการดี
  ให้บริการดีมีคุณภาพ / 

ความพึงพอใจสูงสุดของ
ลูกค้า

  มีโครงข่ายการสื่อสารที่ดี ทั่วถึงและ
เพียงพอในทุกสภาวการณ์

  เป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ
  สร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงผลิตภัณฑ์

การบริการ และเชิงกลยุทธ์ธุรกิจ 
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 

โดยค�านึงถึงความต้องการของลูกค้า
  การมีส่วนร่วมกับคู่ค้าและพันธมิตร  

เพื่อพัฒนาศักยภาพและหาโอกาสใหม่
ทางธุรกิจร่วมกัน  

สิ่งที่ด�าเนินการ
         NAVA
         LOOX TV 
         ขยายตลาดน�านวัตกรรมด้าน

บรอดคาสต์ให้บริการในแอฟริกา
อย่างต่อเนื่อง โดยจับมือลูกค้า
มีเดียวิชั่น

         เป็นที่ปรึกษาธุรกิจดาวเทียมให้
ลูกค้าบังกลาเทศ

         จับมือลูกค้าเชื่อมต่อการสื่อสาร
และธุรกิจบรอดคาสต์ในฟิลิปปินส์, 
เมียนมา 

  ผู้ถือหุ้น
  ลูกค้า
  ผู้ให้กู้/

   เจ้าหนี้
  คู่ค้า
  พันธมิตร
  หน่วยงาน

ราชการ
และผู้ก�ากับ
ดูแล

  พนักงาน

ตารางสรุปและแสดงความสอดคล้องของกลยุทธ์ 
การดำาเนินงาน ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อความยั่งยืน
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ด้าน SD Framework SDG
ประเด็นสาระส�าคัญ

Materiality
กลยุทธ์ / การด�าเนินงาน ผู้มีส่วนได้เสีย

สิ่งแวดล้อม   Responsibility
  Innovation

  การอนุรักษ์พลังงาน   จัดการทรัพยากรและบรรเทาผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม

  พัฒนานวัตกรรมเชิงกระบวนการด�าเนิน
ธุรกิจ

สิ่งที่ด�าเนินการ
         นโยบายสิ่งแวดล้อม
         นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
         มาตรการอนุรักษ์พลังงาน
         การหาพลังงานทดแทน พลังงาน

แสงอาทิตย์
         การตรวจประเมนิคาร์บอนฟตุปริน้ท์

และขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก 

         สมัครเข้าร่วมเป็นองค์กรน�าร่อง
สนับสนุนตลาดคาร์บอนในประเทศ

         การบริหารจัดการน�้าทิ้งและ
ของเสียในองค์กร

         หาแนวทางบริหารจัดการน�้าเสียให้
ชุมชนคลองบางซื่อน้อยร่วมกับ
หน่วยงาน เทศบาลที่เกี่ยวข้อง 

  ผู้ถือหุ้น
  หน่วยงาน

ราชการ
และผู้ก�ากับ
ดูแล

  พนักงาน
  สังคม
  คู่ค้า

สังคม   Connectivity
  Innovation
  Responsibility
  Corporate 

   Governance

  ต่อต้านการทุจริต
  ปฏิบัติตามกฎระเบียบ/

กฎหมาย
  สุขภาวะอนามัยและ

ความปลอดภัยใน
ที่ท�างาน

  ความแตกต่างและ
ความเท่าเทียม

  พัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคล
อย่างมีประสิทธิภาพ

  เคารพสิทธิมนุษยชน
  ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ

สิ่งที่ด�าเนินการ
         เข้าร่วมลงนามในค�าประกาศ

เจตนารมณ์ “แนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต” หรือ CAC

         การปรับปรุงนโยบายการก�ากับ
ดูแล และนโยบาย การต่อต้าน
การทุจริต สม�่าเสมอ

         ออกแบบโปรแกรมในการดูแล
พนักงานอย่างครบวงจรและ
ต่อเนื่อง Wellness Program

         การสร้างความผูกพันต่อองค์กร
และสร้างแรงจงูใจผ่านวธีิการใหม่ ๆ
กบัพนกังาน เช่น TC Mobile App.

         การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  

  ผู้ถือหุ้น
  ลูกค้า
  ให้กู้/เจ้าหนี้
  คู่ค้า
  พันธมิตร
  พนักงาน
  หน่วยงาน

ราชการ
และผู้ก�ากับ
ดูแล

  สังคม
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มิติการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ

นวัตกรรมโครงข่ายการสื่อสารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในยุคแห่งเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทส�าคัญต่อรูปแบบการใช้ชีวิต 

การเข้าถึงข้อมลู ตลอดจนพฤตกิรรมและความต้องการของผูค้นท่ีเปลีย่นไป นอกจากการให้ความส�าคญักับการวางรากฐาน และเสรมิสร้างโครงข่าย

การสือ่สาร และโทรคมนาคมทีม่คีณุภาพ พร้อมกบัการสร้างสรรค์นวตักรรมทางธรุกจิผ่านช่องทางสือ่สารต่าง ๆ  ควบคูไ่ปกบัการน�าเสนอผลติภณัฑ์

และบริการที่มีคุณภาพสูงที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการ และไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคแล้ว ไทยคมยังเห็นว่าการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ตลอดจนดจิทิลัคอนเทนต์ทีไ่ด้มาตรฐานและเป็นทีน่่าสนใจ ยงัเป็นส่วนส�าคญัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ และอตุสาหกรรมธรุกิจส่ือสาร 

และโทรคมนาคมด้วย

 แพลตฟอร์ม Mobility กับ บริการ “NAVATM”
ปัจจุบันตลาดการสือ่สารผ่านดาวเทยีมในภาคอตุสาหกรรมทางทะเลเป็น

ตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูง โดยทั่วโลกมีมูลค่าถึง USD 2.01 Billion 

ในปี 2015 และคาดว่าจะโตขึน้ถงึ USD 3.10 Billion ในปี 2020 มอีตัรา

การเติบโต CAGR สูงถึงร้อยละ 9 โดยมูลค่าของตลาดสื่อสารดาวเทียม

ในเอเชียคิดเป็น 20% ของตลาดโลก ไทยคมได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการ

ขยายธรุกจิจากจดุเริม่แนวคดิในการสร้างโอกาสในการเข้าถงึข้อมลูและ

การสื่อสารในทุกสภาวการณ์ มุ่งพัฒนาโครงข่ายการสื่อสารที่ทุกคน

สามารถเข้าถงึได้ ซึง่ตอบรบักบัพฤตกิรรมการสือ่สารและบรโิภคสือ่ของ

คนในยคุปัจจบุนั โดยพฒันาโครงสร้างสือ่สารคมนาคมพืน้ฐานทางทะเล 

เพื่อรองรับการส�ารวจ การผลิตก๊าซธรรมชาติของไทย ทั้งยังสนับสนุน

การสื่อสารส�าหรับภาคการประมง ภาคการขนส่งการเดินทางทางทะเล 
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ปี 2560 ทีบ่ริษทัได้ขยายไปสูก่ารให้บรกิารกบัเรอืเชงิพาณชิย์กับ

นวัตกรรม Digital Ship ซึง่จะช่วยสร้างโอกาสส�าหรับการพฒันา 

และช่วยให้เกิดโอกาสในการเติบโตเป็นผู้บุกเบิกตลาด ด้วย

โครงสร้างพื้นฐาน ส�าหรับการส่ือสารทางทะเลยุคใหม่บน

เทคโนโลยสีือ่สารดาวเทยีมแบบ  Fiber-to-the-ship TM  (FTTS 

TM) ซึง่มคีวามส�าคญัอย่างยิง่ในการพฒันาภาคการขนส่งทางเรอื

ของไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ช่วยเสริมเขี้ยวเล็บให้         

ภาคการขนส่งทางเรือของประเทศไทยพัฒนาอย่างก้าวกระโดด 

พร้อมรับการแข่งขันในอุตสาหกรรม การขนส่งทางทะเล และ 

ก้าวสู่โลกใหม่ของการขนส่งทางเรือที่มีความปลอดภัย ประหยัด

เช้ือเพลิง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญในการ

ผลักดันให้ไทยเป็นจุดศูนย์กลางการขนส่งทางทะเล สอดคล้อง 

กับนโยบาย Eastern Economic Corridor (EEC) ระเบียง

เศรษฐกิจไทยของภาครัฐ และรองรับกับยุทธศาสตร์ เส้นทาง

สายไหมศตวรรษ 21 ของประเทศจีน (China’s Belt and Road 

initiative) ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการ

ขนส่งของโลกทัง้ทางบกและทางทะเล ทีจ่ะมส่ีวนช่วยการพฒันา

เศรษฐกิจและการค้าโลก โดยต�าแหน่งที่ตั้งของประเทศไทย      

นอกจะเอื้ออ�านวยให้ไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งทั้งระบบราง

และการขนส่งทางทะเลแล้ว การที่บริษัทมีโครงสร้างพื้นฐาน

ส�าหรับการสื่อสารความเร็วสูงผ่านดาวเทียม ท�าให้สามารถ           

เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการเป็นได้ผู้ให้บริการที่มีความพร้อม

ส�าหรับการส่ือสารเพ่ือกิจกรรมการขนส่งทางทะเลผ่านเส้นทาง 

Maritime Silk Road นี้ด้วย 

ในปี 2561 บริษัทจึงเปิดตัวโครงข่ายบริการติดต่อสื่อสารบนเรือ 

ชื่อ “นาวา” (NAVATM)  ซึ่งมีรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย 

ได้แก่ บรกิารนาวาคอนเทนต์ เป็นระบบอนิเทอร์เนต็ความเรว็สงู 

ส�าหรับเชื่อมต่อการสื่อสารผ่านดาวเทียมระหว่างเรือและชายฝั่ง 

เพือ่ใช้ในการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีท่ีป่ระจ�าการอยูบ่นเรอื และ

การติดต่อสื่อสารกับครอบครัวของลูกเรือและผู้โดยสาร บริการ

นาวามีเดีย เป็นระบบความบันเทิงและการจัดฝึกอบรมบน 

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านดาวเทียม เพ่ือให้ผู ้ที่อยู ่บนเรือ

สามารถรับชมสาระความรู ้และความบันเทิง การฝึกอบรม

หลกัสตูรต่าง ๆ ทางไกลบนเรอืได้  บริการดงักล่าวยงัเพ่ิมโซลชูนัส์

ที่ช่วยสนับสนุนและตอบสนองตรงกับความต้องการของลูกค้า 

อาทิ บริการ Nava Ship Manager ที่จะช่วยบริหารจัดการ       

ระบบการท�างานของเรือ เช่น การเฝ้าระวังการท�างานของ

เครื่องยนต์ การให้ค�าแนะน�าการใช้เชื้อเพลิง แผนการซ่อมบ�ารุง

ต่าง ๆ  เพือ่ให้ธรุกจิของลกูค้าสามารถด�าเนนิการอย่างมีประสทิธภิาพ 

การติดต่อสื่อสารพื้นฐานส�าหรับผู้ท่ีต้องท�างานอยู่กลางทะเล    

นบัเป็นสิง่ส�าคญัทีจ่ะช่วยให้สามารถปฏบิตัหิน้าท่ีได้อย่างปลอดภยั 

มคีวามสขุเพราะสามารถตดิต่อสือ่สารกบัครอบครวัได้ตลอดเวลา 

ท�าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 

Maritime Broadband Connectivity
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ส�าหรบัตลาดเป้าหมายของบริการนาวาในช่วงแรก คอื ประเทศไทย

และประเทศญีปุ่น่ เนือ่งจากบรษัิทมฐีานการตลาดด้านการสือ่สาร

ผ่านดาวเทียมทางทะเลที่แข็งแกร่ง และมีศักยภาพการเติบโตสูง 

โดยมแีผนจะขยายตลาดไปยงัประเทศอืน่ ๆ  ในอนาคต นอกจากนี้ 

บริษัทยังร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพ่ือขยายการให้บริการ 

ปัจจบุนับรกิารนาวาได้เปิดให้บริการกับลูกค้าเรือกลุม่ Oil and Gas 

ในอ่าวไทย โดยมีเรือมากกว่า 65 ล�า และสามารถให้บริการ         

การสือ่สารตรงสูล่กูค้ารายบคุคล (Subscribers) มากกว่า 2,100 

ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) โดยมีรายได้เฉลี่ย  

24,000 พันเหรียญสหรัฐฯ ต่อปีต่อล�า 

ซึ่งจะเห็นได้ว่าบริการนาวาคือผลลัพธ์ของการน�าเทคโนโลยี

ดาวเทียมมาพัฒนาบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้

ตดิต่อส่ือสารกนัได้แม้อยูก่ลางทะเล และสามารถสร้างโอกาสทาง

ธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับบริษัท ในตลาดที่ยังไม่มีการให้บริการติดต่อ

ส่ือสารในรูปแบบใดเข้าถึงได้มาก่อน ส�าหรับบริการของนาวามี

จุดเด่น ในเรือ่งการรักษาความปลอดภยัของข้อมลูลกูค้า ซ่ึงบรษิทั

ให้ความส�าคัญในเรื่องนี้อย่างมาก นอกจากนี้ ยังเป็นเครือข่ายที่

มคีวามยดืหยุน่รองรบัการใช้งานได้หลากหลาย บรษิทัมทีมีงานที่

พร้อมดูแลให้การสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน  

นอกจากการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแล้ว ปี 2561 

บริษัทมีการต่อยอดพัฒนาอุปกรณ์ ที่ใช้ส�าหรับบริการนาวา เพื่อ

สร้างการเติบโตตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ เช่น การริเร่ิมแนวคิดและ

สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับคู ่ค้าในการออกแบบพัฒนา       

จานดาวเทยีมส�าหรบัตดิตัง้บนเรอื  ซึง่นอกจากเป็นการสนบัสนนุ 

การพฒันาอตุสาหกรรมการผลติจานดาวเทยีมภายในประเทศแล้ว 

ยงัท�าให้ต้นทนุของบริการนาวามรีาคาถกูลง  เพือ่ให้สามารถขยาย

บริการไปยังกลุ่มเรือประมงรายย่อย ที่สามารถเข้าถึงเพื่อใช้

บริการในราคาที่ไม่แพงจนเกินไป การเชื่อมต่อการสื่อสารให้

ครอบคลมุทัว่ถงึเป็นภารกจิหลกัของไทยคม และยงัช่วยสนบัสนนุ 

ธุรกิจของคู่ค้าให้เติบโตไปพร้อมกับไทยคมอีกด้วย  ปัจจุบัน การ

พฒันาจานดาวเทยีมดงักล่าว ยงัอยูใ่นขัน้ตอนพฒันาและทดสอบ

ตามเกณฑ์มาตรฐานของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 

(International Telecommunications Union) 

 แพลตฟอร์ม LOOX TV Application
ไทยคมในฐานะผู้ให้บริการโครงข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม          

ผ่านดาวเทยีมของประเทศทีม่ปีระสบการณ์ด้านบรอดคาสต์มากว่า 

27 ปี เลง็เหน็ถึงความส�าคัญในการสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจ

วงการสื่อโทรทัศน์ในยุค 4.0 จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “LOOX 

TV” เพ่ือเป็นแหล่งรวมคอนเทนต์ทางสื่อทีวีครบวงจร ท้ัง              

ทีวีดิจิทัล เคเบิล และทีวีดาวเทียม มุ่งสร้างประสบการณ์ใหม ่        

ในการรบัชมโทรทศัน์ โดยเชือ่มต่อการรบัชมรายการโทรทศัน์ผ่าน

อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เข้ากับการรับชมผ่านกล่องรับสัญญาณ

ดาวเทียมท�าให้การเข้าถึงคอนเทนต์ สะดวก ง่ายดาย รับชมได้ 

ทุกที่ มี Community เพ่ือคนนรักทีวี นับเป็นแพลตฟอร์ม           

ทางเลอืกใหม่ เพือ่ให้สือ่โทรทศัน์เตบิโตขึน้ตัง้แต่ต้นน�า้ถงึปลายน�า้ 

สร้างประโยชน์ทั้งต่อผู้ชม ผู้ผลิต เจ้าของสื่อ และธุรกิจโฆษณา  

โดยภายใน 1 ปี  LOOX TV มียอดดาวน์โหลดแล้วกว่า 1 ล้าน

ดาวน์โหลด และมีพันธมิตรช่องรายการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง       

รวมถึงมีการเพิ่มช่องการศึกษา DLTV ของมูลนิธิการศึกษา         

ทางไกลผ่านดาวเทียมเข้ามา เพื่อร่วมลดช่องว่างทางการศึกษา

ให้แก่เยาวชนไทยอีกช่องทางหนึ่ง ตลอดจนมีความร่วมมือกับ

องค์กรส�ารวจสถิติการรับชม เพ่ือให้ทางช่องรายการสามารถ         

น�าสถติกิารรบัชมไปประมวลผลร่วมกบัช่องทางรบัชมอืน่ ๆ  ท�าให้

การวัดผลสัมฤทธิ์ของรายการและการโฆษณาที่แม่นย�ายิ่งขึ้น  



132

 ผู้นำาบริการโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมแบบ
ครบวงจรในตลาดแอฟริกา
ปี 2561 ไทยคมยงัคงรกุขยายบรกิารบรอดคาสต์อย่างต่อเนือ่งใน

แอฟรกิาตามกลยทุธ์ธรุกจิ  โดยบรรลขุ้อตกลงในความร่วมมือกบั

บรษิทัมเีดยีวชิัน่  ผูน้�าการให้บรกิารด้านคอนเทนต์จากยโุรป เพือ่

ยกระดบัแพลตฟอร์มการให้บรกิารบรอดคาสต์  โดยใช้ดาวเทยีม 

ไทยคม 6 น�าเสนอโซลูชันส์นวัตกรรมบริการด้านบรอดคาสต์     

ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการออกอากาศช่องรายการโทรทัศน์ผ่าน

ดาวเทียมแบบ Multi-Channel Per Carrier (MCPC) ส�าหรับ

การเผยแพร่คอนเทนต์ทีม่ปีระสทิธภิาพสงู ซึง่จะช่วยอ�านวยความ 

สะดวกแก่ผู้ให้บริการช่องรายการในทวีปแอฟริกา ให้สามารถ  

เข้าถึงแพลตฟอร์มการออกอากาศโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของ 

ไทยคมได้อย่างง่ายดาย และสามารถขยายเครือข่ายการออกอากาศ

ไปยังกลุ่มประเทศที่อยู่ทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราใน      

ทวีปแอฟริกา และยังได้รับสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงโซลูชันส์

การให้บริการด้านคอนเทนต์ต่าง ๆ  ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น 

การรบัชมช่องรายการโทรทศัน์ผ่านอินเทอร์เนต็ ในรปูแบบ IPTV 

จากมีเดียวิชั่นอีกด้วย

 ต่อยอดการนำาศักยภาพผนวกความรู้ความ
สามารถในธุรกิจดาวเทียมเป็นที่ปรึกษาช่วย
พัฒนาธุรกิจดาวเทียมให้ลูกค้าจากประเทศ
บังกลาเทศ
จากประสบการณ์ในการริเร่ิมและพัฒนาศักยภาพดาวเทียมที่มี

มายาวนานผนวกกับความเช่ียวชาญในการให้บริการเครือข่าย

ภาคพื้นดิน เพื่อมุ่งลดช่องว่างในการติดต่อสื่อสารในภูมิภาค 

เอเชียแปซฟิิกนัน้ จะเป็นส่วนทีช่่วยส่งเสรมิความส�าเร็จในการท�า

ธุรกิจให้แก่ดาวเทียมบังกาบันฑุ-1 ปี 2561 ไทยคมจึงบรรล ุ         

ข้อตกลงในสัญญาระยะยาว (Multi-year agreement) เพื่อให้

บริการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการตลาด ให้แก่ บริษัท 

บังกลาเทศ คอมมิวนิเคชั่นส์ แซทเทลไลท์ จ�ากัด (Bangladesh 

Communication Satellite Company Limited; BCSCL) ซึ่ง

ถือหุ้นโดยรัฐบาลบังกลาเทศ เพื่อพัฒนาการให้บริการของ 

ดาวเทียมบังกาบันฑุ-1 (Bangabandhu-1) ที่เป็นดาวเทียม

ส่ือสารดวงแรกของบงักลาเทศ ทีม่าจะช่วยลดช่องว่างและส่งเสริม

กระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลให้แก่ประเทศบังกลาเทศ  

โดยจะใช้เพื่อการถ่ายทอดสัญญาณออกอากาศโทรทัศน์ และ 

โทรคมนาคม ทัง้ในบงักลาเทศและประเทศอืน่ ๆ  ในภมูภิาคเอเชยี  

รวมถึงการใช้งานเพื่อสนับสนุนภารกิจการช่วยเหลือ เม่ือเกิด

เหตุการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ การที่ไทยคมเข้ามาเป็นที่ปรึกษา โดย

น�าศักยภาพและประสบการณ์ที่ผ่านมาช่วยลูกค้าในการพัฒนา

ธุรกิจดาวเทียมของตนเองคร้ังน้ี  ย่อมส่งผลให้เกิดการพัฒนา        

ต ่อยอดและขยายธุรกิจสื่อสารผ่านดาวเทียมในภูมิภาคนี้            

ให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน   

 ไทยคมให้บริการสัญญาณผ่านดาวเทียมแก่ 
คาเนลพลสัเพือ่ถ่ายทอดช่องรายการโทรทศัน์ 
ในเมียนมา
ไทยคมบรรลขุ้อตกลงเพือ่ให้บรกิารถ่ายทอดช่องรายการโทรทัศน์

ผ่านดาวเทยีมไทยคม 6 กบับรษิทั คาเนลพลสั โอเวอร์ซส์ี เมยีนมา 

(CANAL+ Overseas Myanmar) บริษัทในเครือคาเนลพลัส 

(CANAL+) (ซึ่งเป็นบริษัทในเครือวิเวนดิ เอสเอ (Vivendi SA)        

ผู้ให้บริการด้านสื่อรายใหญ่ของประเทศฝรั่งเศส) ผู้ให้บริการ  

ออกอากาศช่องรายการโทรทัศน์ในประเทศต่าง ๆ และประเทศ

เมียนมา โดยเช่าใช้ช่องสัญญาณบนดาวเทียมไทยคม 6 จ�านวน 

4 ทรานสพอนเดอร์ โดยจะใช้แพลตฟอร์มช่องสญัญาณ เคย-ูแบนด์ 

ในการออกอากาศรายการโทรทัศน์ จ�านวน 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

ดาวเทยีมบรอดแบนด์ของไอพสีตาร์ ทัง้ในรปูแบบของ Spot beam 

และ Broadcast beam เป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้กับ

บริษทัโทรคมนาคมรายใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ เพือ่ให้บรกิาร

เชื่อมต่อการสื่อสารและการให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ 

ศักยภาพสูงในโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน             

ทัว่ประเทศ เพือ่รองรบัความต้องการของตลาดในฟิลปิปินส์ รวมถงึ

ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม ผู้ประกอบการเครือข่ายโทรศัพท์ 

มือถือ และผู้ประกอบการทางทะเลอีกด้วย จะเห็นได้ว่าไทยคม

ใช้กลยุทธ์ในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับลูกค้าผู้ให้บริการใน

ประเทศต่าง ๆ โดยจะน�าจุดแข็งทางธุรกิจและศักยภาพของ

ดาวเทียมของไทยคม ผนวกกับความเชี่ยวชาญในตลาดท้องถิ่น

ของลูกค้าเพื่อเสริมการเข้าแข่งขันในตลาดประเทศนั้น ๆ



133

ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจพัฒนา
นวตักรรมส่งเสรมิอตุสาหกรรมการสือ่สาร
อย่างต่อเนื่อง

 ไทยคมจับมือกบักองทพัเรอืและท๊อบ เอน็จเินยีริง่ 
ร่วมพัฒนา UAV ขยายการสำารวจในพื้นที่       
อ่าวไทย
ไทยคมร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงในการพัฒนา “การควบคุม

สั่งการและสื่อสารอากาศยานไร้คนขับ ในเขตพื้นที่อ่าวไทย” กับ

กองทพัเรอื และบรษิทัท๊อบ เอน็จเินยีร่ิง คอร์ปอเรชัน่ เพ่ือร่วมกัน

ศกึษาวจิยัแลกเปลีย่นองค์ความรูแ้ละคดิค้นนวตักรรม ในการน�า

เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หรือ UAV (Unmanned Aerial 

Vehicle) ผนวกกบัศกัยภาพของดาวเทยีม เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

และขยายขอบเขตการปฏิบัติงานของ UAV ให้กว้างมากขึ้น โดย

จะส่งมอบผลงานวิจัยให้กองทัพเรือเพ่ือใช้ประโยชน์ด้านความ

มั่นคงของประเทศในอนาคตต่อไป

 ไทยคมจบัมือกับเอไอเอสและจสิด้าร่วมทดสอบ
ความแรงของสัญญาณ 4G LTE เพื่อการใช้
งานโดรนเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
ไทยคมไม่เคยหยุดนิ่งในการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาพัฒนา

ต่อยอดร่วมกับระบบดาวเทียม เพ่ือการใช้งานด้านการสื่อสาร  

ในปี 2561 บรษัิทได้ร่วมกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ�ากดั 

(มหาชน) และส�านักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

(องค์การมหาชน) หรือ จสิด้า โดยศนูย์วจิยัเพือ่พฒันาเชงิกลยทุธ์

และปฏิบัติการด้านการบินและอวกาศ ซึ่งได้ร่วมกันทดสอบ  

ตรวจวดัค่าสญัญาณเครอืข่ายไร้สาย ความเรว็สงู 4G LTE ส�าหรบั

การใช้งานบนอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน (Drone) ในเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์           

ไทยแลนด์ 4.0 ทั้งน้ีการทดสอบดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งแรกใน 

ประเทศไทย เพื่อวัดขีดความสามารถและความเป็นไปได้ในการ

รบัสญัญาณ 4G LTE ของโดรนในช่วงระดบัความสงูไม่เกนิ 90 เมตร

ตามที่กฎหมายก�าหนด ซึ่งผลที่ได้รับจะน�ามาเป็นข้อมูลเพ่ือ

ท�าการศึกษาและพัฒนาร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชนในการ

ออกแบบระบบนเิวศธรุกจิ (Business Ecosystem) ทีต่อบโจทย์

การใช้งานของอากาศยานไร้คนขับต่อไปในอนาคต  

ส�าหรับอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเป็นเทคโนโลยีที่กลุ่มอินทัช      

(อินทัช/เอไอเอส/และไทยคม) และจิสด้า เล็งเห็นว่าในอนาคต           

อันใกล้นี้ จะเข้ามามีบทบาทส�าคัญในชีวิตประจ�าวันของคนไทย         

ด้วยการน�ามาประยุกต์ใช้งานที่หลากหลายในเชิงพาณิชย์มากย่ิงขึ้น  

เช่น การขนส่ง การส�ารวจ การกู้ภัย หรือทางทหาร ซึ่งจะก่อให้เกิด

ประโยชน์ทางสงัคม โดยเฉพาะด้านเศรษฐกจิและการยกระดบัพฒันา

คุณภาพชีวิตของคนไทย ดังนั้น ในอนาคตการมีการใช้งานโดรน        

มากขึน้ในประเทศไทย จงึจ�าเป็นต้องมรีะบบบรหิารจดัการทางอากาศ 

เพ่ือควบคุมโดรนดังกล่าว และปัจจัยส�าคัญในการควบคุมคือระบบ

สื่อสารที่ต้องสามารถเชื่อมต่อโดรนได้ตลอดเวลา จากการทดสอบ      

ครั้งนี้ พบว่าการควบคุมผ่านคลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5.8 GHz       

ยังมีข้อจ�ากัดในด้านพิสัยรับ-ส่ง ดังนั้นในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น  

สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป เริ่มมีการทดลองใช้ตัวส่งสัญญาณ 

ติดไปกับโดรน เพื่อส่งพิกัดความเร็ว ความสูง และทิศทางกลับมายัง

ศนูย์ควบคมุจราจร ทางอากาศผ่านเครือข่าย 4G LTE  อนัเป็นการลด

ข้อจ�ากันในการรับ-ส่งข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานการสร้างความพงึพอใจต่อลกูค้า

ไทยคมไม่เพียงแต่จะมุง่ม่ันในการส่งมอบและรกัษาระดบัคุณภาพของ

การให้บริการอันเป็นเลิศเท่านั้น แต่ยังมีวิธีการในการสร้างความ

สัมพันธ์อันดีเพ่ือให้เกิดเครือข่ายกลุ่มลูกค้าที่เข้มแข็งผ่านการสื่อสาร 

และกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม อันจะน�าไปสู่การพัฒนา

ปรบัปรงุการให้บรกิารให้ตรงตามความต้องการของลกูค้าให้มากทีส่ดุ 

ซึ่งบริษัทมีเป้าหมายและนโยบายที่ชัดเจนในการด�าเนินงาน พร้อม

ถ่ายทอดไปสู่พนักงานทุกระดับ

บริษัทก�าหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในด้านต่าง ๆ 

เป็นประจ�าทุกปี ซ่ึงบริษัทได้น�ามาวิเคราะห์เพื่อก�าหนดแผนงานใน

การปรับปรุงและต่อยอดการบริการ ปี 2561 บริษัทมอบหมายให้ 

บริษัท “BMRS Asia” ในประเทศไทยเป็นผู้ท�าการส�ารวจและ      

ประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้า โดยผลการส�ารวจพบว่า ระดับ

ความพึงพอใจของลูกค้า คือ 83.2%

83.2% 
ระดับความพึงพอใจของ
ลูกคาไทยคม ป 2561  
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อันเป็นผลมาจากการด�าเนินการตามแผนงานจากการประเมินผลการวัดระดับความพึงพอใจ โดยสรุปประเด็นที่ลูกค้าให้ความสนใจมากได้ดังนี้

โดยในปี 2561 ไทยคมจะเน้นปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อให้เข้าใจถึงธุรกิจ

และเป้าหมายการท�าธุรกิจของลูกค้า อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ 

การใช้งานดาวเทียมและการใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมตามยุคสมัย 

นอกจากการส�ารวจระดับความพึงพอใจ บริษัทยังมีกิจกรรมต่าง ๆ  ที่

ส่งเสริมการรักษาระดับความพึงพอใจ สร้างการมีส่วนร่วม และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการสื่อสารกับลูกค้า บริษัทเลือกใช้กระบวนการเพื่อ

สร้างความสัมพันธ์ท่ีเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม เช่น การจัดการ

แข่งขนักีฬาเชือ่มสมัพนัธ์  การฝึกอบรมและแลกเปลีย่นประสบการณ์

ด้านเทคโนโลยกีารส่ือสาร โดยน�าเสนอช่องทางการตดิต่อทีห่ลากหลาย 

เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการเสนอข้อคิดเห็น ไม่ว่าจะ

เป็นการตดิต่อแบบตวัต่อตวั  บรกิารทางโทรศพัท์  เวบ็ไซต์ และอเีมล

ที่มีทั้งนโยบายและระบบรองรับเพ่ือรักษาข้อมูลของลูกค้า เพื่อให้

มั่นใจได้ว่าข้อมูลจะถูกปกป้องตามกฎหมายไทย และไม่มีการละเมิด

ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

กลุมลูกคา
บรอดแบนด 
(Broadband 

Services)

กลุมลูกคา
บรอดคาสต 
(Broadcast 
Services)

กลุมลูกคา
ใชบริการเชา

ชองสัญญาณ 
(Transponder 

Services)

บรษิทัได้ส่งเจ้าหน้าทีท่างด้านเทคนคิและการบรกิารเข้าช่วยเหลอืและประสานงานกบัลูกค้าส�าหรบั

โปรเจกต์ใหม่ ๆ ท่ีมกีารใช้งานดาวเทียมในเชงิรกุทัง้ในประเทศและต่างประเทศเพือ่ให้โครงการต่าง ๆ 

ส�าเร็จลุล่วง อีกทั้งยังสามารถส่งเสริมให้ลูกค้ามองเห็นโอกาสในธุรกิจ/โครงการใหม่ ๆ ที่เกิดจาก

การใช้เทคโนโลยีดาวเทียมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บริษัทได้สนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของลูกค้าด้วยการส่งเจ้าหน้าที่ ที่มีประสบการณ์ทางด้าน

เทคโนโลยี Broadcast โดยเฉพาะให้ค�าแนะน�าต่อลูกค้าในการขยายธุรกิจ การวางแผนการใช้งาน 

Broadcast อย่างเหมาะสมโดยใช้เทคโนโลยีที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล รวมทั้ง

สนับสนุนข้อมูลทางเทคนิค และการเปิดให้ลูกค้าเข้าเยี่ยมชมกิจการ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ

และเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของลูกค้าต่อไป

การถ่ายทอดและแบ่งปันเทคโนโลยใีห้กบัลกูค้า เนือ่งจากปัจจุบนัเทคโนโลยแีละการใช้งานดาวเทยีม

มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ท�าให้ลูกค้าและบริษัทต้องปรับตัวเพ่ือให้ธุรกิจสามารถ           

เจริญเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน บริษัทยังได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน

ดาวเทียมและไม่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจของลูกค้าผ่านการอบรมที่บริษัทได้จัดขึ้น

ช่องทางการติดต่อสื่อสารสำาหรับลูกค้า 

 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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มิติการดำาเนินงานด้านสังคม

ธุรกิจสื่อสารเพื่อเสริมสร้างสังคมที่ยั่งยืน

ไทยคมให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทมีนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและนโยบายอื่น ๆ ที่ส่งเสริม

การร่วมสร้างสังคมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนครอบคลุมหลากหลายมิติ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมุ่งเน้นการท�าธุรกิจที่ควบคู่กับการบริหาร

จัดการองค์กรทีดี่ โปร่งใส และเป็นธรรม ยดึตามหลกัธรรมาภบิาล ผ่านกจิกรรมทีแ่สดงออกถงึความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง 

ไปพร้อม ๆ กับการสื่อสารและรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทั้งในและนอกองค์กร 

สามารถดาวน์โหลด และศกึษาข้อมูลเพ่ิมเตมิเกีย่วกบันโยบายการพัฒนาอย่างยัง่ยนื และนโยบาย

เพื่อส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการอื่น ๆ ได้จาก www.thaicom.net/sustainability

นโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืน บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
ไทยคม ตระหนักถึงบทบาทในการสรางความเขมแข็งทางธุรกิจ ควบคูกับการพัฒนาสังคม

และรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม บนพื้นฐานธรรมาภิบาล การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย 
ทามกลางบริบทตางๆ โดยมีขอบเขตความรับผิดชอบภายใตการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

การดำเนินธุรกิจอยางเปนธรรม  การตอตานการทุจริต  การเคารพในสิทธิมนุษยชน การเคารพ
และใสใจในสิทธิแรงงาน ความรับผิดชอบตอผูบริโภค ผานการสรางสรรคนวัตกรรม 
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ตลอดจนการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและชุมชน
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ปี 2561 บริษัทได้ด�าเนินการในมิติสังคม เพื่อเสริมสร้างสังคมที่         

ยั่งยืนท้ังภายในผ่านกระบวนการทางธุรกิจ โดยการรับผิดชอบต่อ

ผลติภัณฑ์และการส่งมอบบรกิารทีม่คีณุภาพเพ่ือสร้างความประทบัใจ 

ความน่าเชื่อถือ และคุณค่าตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ (CSR in Process) 

ตลอดจนการด�าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่อยู่นอก

กระบวนการทางธุรกิจ (CSR after Process) ซึ่งยังคงส่งเสริมความ

ยั่งยืนของสังคม โดยมุ่งเน้นเรื่องการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของคนในชุมชน และไม่ละเลยเรื่องส่ิงแวดล้อม โดยในปีที่ผ่านมา 

บริษัทได้ด�าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เองเป็นหลัก ผ่านการ

ประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานท้องถิน่ เพือ่

สร้างความเข้มแขง็ให้กบัผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องในหลายฝ่าย และเพือ่ส่งเสรมิ

การสร้างจิตอาสา และความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับพนักงานของ

บริษัทเองอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การปฏิบตังิานอย่างเป็นธรรมตลอดห่วงโซ่ธุรกจิ
คู่ค้าและพันธมิตรเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียส�าคัญที่มีส่วนในการ

ร่วมสร้างคุณค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทจึงมีแนวทางในการ

สื่อสารและส่งเสริมคู่ค้า ในการด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับวิถีการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัท โดยจัดท�า “แนวปฏิบัติของคู่ค้า” (Supplier 

Charter*) เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจของคู่ค้า มีแนวทางที่จะแสดงความ

รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียในเรื่อง

- หลักจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

- หลักสิทธิมนุษยชน

- หลักคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

- ข้อก�าหนดและมาตรฐานเพื่อธุรกิจยั่งยืน เช่น ความมุ่งมั่นและ

ความรบัผิดชอบ การบรหิารความเสีย่ง การสือ่สารและการปฏบิตัิ

ตามข้อกฎหมายต่าง ๆ 

*สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติของคู่ค้าของไทยคมได้

จาก www.thaicom.net 

ทั้งนี้ การส่งเสริมให้คู่ค้าให้ความส�าคัญกับประเด็นดังกล่าวข้างต้น        

ก็จะส่งผลให้คู่ค้าเติบโตอย่างยั่งยืนได้เช่นกัน บริษัทมีการพัฒนา

กระบวนการท�างานและการสื่อสารกับคู่ค้าอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

การบริหารจัดการเกี่ยวกับคู่ค้า
บริษัทมีระบบฐานข้อมูลคู่ค้าที่มีการตรวจสอบและปรับปรุงอยู่เสมอ 

เพือ่ให้ได้ฐานข้อมลูทีท่นัสมยั ประกอบการพจิารณาคูค้่าและสามารถ

น�ามาวิเคราะห์ระดับความส�าคัญของลูกค้ารายต่าง ๆ ตลอดจน

สามารถให้ผูใ้ช้บรกิารจากหน่วยงานต่าง ๆ  ในองค์กรประเมินให้คะแนน

ความพงึพอใจและแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัสนิค้าและบรกิารโดยมี

การน�าผลมาวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม 

การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดหา
ส่วนงานด้านการจัดหาร่วมกับส่วนงานบริหารระบบสารสนเทศ         

ของบริษัทได้พัฒนาระบบ Web PR ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ

กระบวนการในการจัดท�า Purchase Order (PO) ที่บริหารจัดการ

ผ่านระบบ SAP โดยการพัฒนาโมดูลย่อย 3 โมดูล คือ 1) RFQ              

2) Memo 3) PPR และให้ผูใ้ช้งานจากหน่วยงานต่าง ๆ  ด�าเนนิการผ่าน

ระบบออนไลน์ ท�าให้ง่ายและสะดวกไม่เกิดความซ�้าซ้อน อีกทั้งยังมี

ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้สามารถตรวจสอบได้ในรูปแบบรายงาน หรือ     

ฐานข้อมูล และยังเชื่อมโยงกับระบบการควบคุมงบประมาณแบบ      

เรียลไทม์ลดปัญหาการใช้งบประมาณเกิน และลดปริมาณกระดาษ

ของเอกสารที่ต้องพิมพ์ออกมาในขั้นตอนการจัดซื้อแบบเดิม

Purchase Order

การขอ
ใบเสนอราคา

ผานระบบออนไลน

Memo การจัดทำ
บันทึกภายในเพื่อการ

จัดซื้อ จัดหา
ผานระบบออนไลน 

PPR การระบุ
คำสั่งขอซื้อ 

(รายละเอียดการสั่งซื้อ
และงบประมาณ) 

กระบวนการ PO
ผานระบบ SAP

โดยใชขอมูลจาก RFQ, 
Memo and PPR

RFQ Memo PPR
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การพัฒนาและบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า
แม้จะเป็นเรื่องท่ีอาศัยระยะเวลาในการด�าเนินการและต้องหวังผล

ระยะยาว แต่เพื่อให้เกิดธุรกิจที่ยั่งยืนร่วมกันของทั้งบริษัทและคู่ค้า 

บรษัิทได้จดัท�า “แนวปฏบิตัขิองคูค้่า” จัดส่งให้คูค้่าทราบและตอบรบั 

พร้อมทัง้ด�าเนนิการตามแนวปฏบิตั ิโดยในปีทีผ่่านมาบรษิทัได้รบัการ

ตอบกลับจากคู่ค้าคิดเป็นร้อยละ 100 จากกลุ่มคู่ค้าที่ถูกจัดล�าดับ

ความส�าคัญและมีมูลค่าการซื้อขายระดับสูง ในปลายปี 2561 บรษิทั

ได้จัดท�าแบบส�ารวจความพึงพอใจของคู่ค้าขึ้นเป็นครั้งแรก โดยคู่ค้า 

กลุม่แรกท่ีจะท�าการส�ารวจมจี�านวนท้ังส้ิน 24 บริษัท โดยมวีตัถปุระสงค์

เพื่อให้บริษัทเข้าใจความต้องการปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนิน

ธุรกิจระหว่างกัน เพ่ือสร้างความเข้าใจและช่วยกันปรับปรุงพัฒนา       

ให้ดียิ่งขึ้น  

การสือ่สารและการส่งเสรมิจรรยาบรรณต่อคู่ค้า
บริษทัมช่ีองทางในการรบัเรือ่งร้องเรยีนจากคูค้่าผ่านทางเวบ็ไซต์ และ

สามารถติดต่อได้โดยตรง ทั้งส่วนงานจัดซ้ือจัดหาหรือหน่วยงาน      

ตรวจสอบภายใน ที่จะรับฟังความคิดเห็นและประสานงานกับ               

ผูเ้กีย่วข้องในการตอบกลบัคูค้่า นอกจากนี ้บรษิทัยงัมกีารด�าเนนิงาน

อืน่ ๆ  เพือ่แสดงออกถงึเจตนารมณ์ในการให้ความส�าคญัเรือ่งจรรยาบรรณ

ในการด�าเนนิธรุกิจ เช่น การประกาศแนวปฏบิตัแิละขอความร่วมมอื

ในการงดมอบและรบัของขวญัในทกุเทศกาล (No Gift Policy) ต่อเนือ่ง

เป็นปีที่ 3 การประกาศแนวปฏิบัติการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

และระเบียบว่าด้วยเรื่องการจัดชั้นความลับและการจัดการข้อมูล 

ทั้งหมดของบริษัทให้มีความปลอดภัย สร้างความเช่ือม่ันให้กับผู้มี      

ส่วนได้เสยี และยงัถอืเป็นการทดลองปฏบิตัติามมาตรฐาน ISO 27001 

Information Security Management System เพือ่เตรยีมความพร้อม

ส�าหรับการขอการรับรองในอนาคตด้วย

ส่งเสริมสังคมที่ยั่งยืน
เพื่อที่จะตอบโจทย์การท�าให้ธุรกิจมีส่วนเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับ

สังคม และสอดคล้องกับหนึ่งในค่านิยมของไทยคมที่หลอมรวมเป็น

วัฒนธรรมองค์กรที่ส�าคัญ คือ การน�าความรู้ คู่คุณธรรม สู่สังคมไทย 

(Commitment to Contribute) บริษัทจึงด�าเนินการผ่านโครงการ

ต่าง ๆ  ภายใต้ 3 แนวคดิ คอื การส่งเสริมโอกาสทางการศกึษา การพฒันา

ชุมชนให้ยั่งยืน พร้อมไปกับการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ 

หลายโครงการเป็นโครงการทีต่่อเนือ่งมายาวนานกว่าสบิปี และบรษิทั

ก็ยังเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นและพยายามต่อยอด ประกอบกับ 

การผสานความร่วมมอื เพือ่ขยายผลและจ�านวนผูร้บัประโยชน์ให้มาก

ที่สุด ดังรายละเอียดการด�าเนินงานดังนี้

3.28 ลานบาท
มูลคาการลงทุน
โครงการสงเสริมสังคม

2.9
ลานบาท

0.3
ลานบาท

0.08
ลานบาท

ไทยคิด ไทยคม

สงเสริมโอกาสทาง
การศึกษา

การพัฒนาชุมชน
ใหยั่งยืน

แบงปนความรู
และประสบการณ

หองเรียนไทยคม
การเรียนรูเพื่อ

สรางสรรคดวยปญญา

กองทุนไทยคม
เพื่อเศรษฐเสถียร

เบเกอรีช็อพ

Space & 
Satellite Pavilion

กองทุนทางสังคม
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
และกองทุนพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน

Thaicom We Share
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โครงการ การด�าเนินงาน ผลการด�าเนินงาน

ไทยคิด ไทยคม   ส่งเสริมการเรียนรู้และลดช่องว่างในการเข้าถึง

แหล่งข้อมูลของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล 

  เพิ่มช่องทางการเรียนการสอนส�าหรับสถาบัน 

การศึกษาในพื้นที่ที่ขาดแคลนครูผู้สอน 

  มอบ “ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม” และ

ด�าเนินการติดตั้งให้แก่โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

หรือขาดแคลนครูผู้สอน 

  สอนการติดตั้ง วิธีการใช้งานและการดูแลรักษา 

อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมให้แก่นักเรียนระดับ

อาชีวศึกษา ครูโรงเรียน ตชด. และครู กศน. 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและขยายโอกาส

สู่การสร้างอาชีพเสริม

มอบและติดตั้ง “ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม” 

ให้โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน ในสังกัด 

4 กองก�ากับการพื้นที่ภาคอีสาน คือ

  ตชด.21จ�านวน 8 โรงเรียน

  ตชด.22 จ�านวน 3 โรงเรียน

  ตชด.23 จ�านวน 3 โรงเรียน

  ตชด.24 จ�านวน 17 โรงเรียน 

  โรงเรียนในสังกัด สพฐ. พื้นที่จังหวัดสระแก้ว 

40 โรงเรียน 

  โรงเรียนในโครงการ Thaicom Run for School 

52 แห่ง  

  โรงเรียนกองทุนการศึกษาร่วมกับสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ 3 แห่ง

  ส�านกังานส่งเสริมการศกึษา นอกระบบและการศกึษา

ตามอธัยาศยั (กศน.) ศูนย์การเรยีนชมุชนชาวไทยภเูขา

 “แม่ฟ้าหลวง” อ.กลัยาณิวฒันา 5 แห่ง

  วิทยาลัยเทคนิคตาก จ.ตาก 
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โครงการ การด�าเนินงาน ผลการด�าเนินงาน

ห้องเรียนไทยคม

การเรียนรู้เพื่อ

สร้างสรรค์

ด้วยปัญญา

พัฒนาครูผู้สอน “ห้องเรียนไทยคม” โรงเรียนวดัเขียนเขต

เพื่อเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการเผยแพร่แนวทางการ

จัดการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนเครือข่าย และครู กศน. 

ให้สามารถจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้

เพือ่สร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) ทีมุ่ง่เน้น

การให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง รวมถึง

ให้สามารถน�าแนวคิดดังกล่าว ลงไปด�าเนินโครงการ

กองทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้

  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดท�าห้องเรียนไทยคม 

3 ระดับชั้น และห้องปฏิบัติการสร้างสรรค์ด้วย

ปัญญา 

  พัฒนาผู้เรียน ด้วยการสนับสนุนงบประมาณในการ

ท�าโครงงาน ซึ่งเป็นโครงงานต่อเนื่อง 3 ปี พร้อม

จัดการประเมินผลโครงงานทั้งก่อนด�าเนินการ

และก่อนจบการศึกษา

  จัดการศึกษาในระดับมัธยม ศึกษาตอนปลาย

จ�านวน 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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โครงการ การด�าเนินงาน ผลการด�าเนินงาน

กองทุนไทยคม

เพื่อเศรษฐเสถียร

เบเกอรีช็อพ

ต่อยอดจากการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน

ผู้บกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร 

ในพระราชูปถัมภ์ ในการท�าหน้าที่ไกด์อาสา 

ในนิทรรศการระดับโลก “NASA A HUMAN 

ADVENTURE” บริษัทยังคงให้การสนับสนุนใน 

กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ

การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้

เพือ่การประกอบอาชพี ภายใต้โครงการ “กองทนุไทยคม

เพื่อเศรษฐเสถียรเบเกอรีช็อพ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

การด�าเนินการและขยายผลการจัดการเรียนการสอน

ของศูนย์ฝึกวิชาชีพอาหาร โครงการ “กองทุนไทยคม

เพื่อเศรษฐเสถียรเบเกอรีช็อพ” โดยในปี 2561 ทาง

ศูนย์ฝึกวิชาชีพฯ สามารถขยายก�าลังผลิตได้เพิ่มขึ้น 

40% โดยไทยคมมีส่วนสนับสนุนเพิ่มเติมในการ

ร่วมพัฒนาบรรจุภัณฑ์และให้ความรู้เพิ่มเติมเรือ่ง

การตลาดและแบรนด์ นอกจากนี ้ยงัได้สัง่ผลติขนม 

เพื่อใช้ในโอกาสต่าง ๆ ของบริษัท

กองทุนทางสังคม

เพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน

  ส่งเสริมแนวคิดการตั้งกองทุนปัจจัยการผลิต และ

กองทุนหมุนเวียน การสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่าง

องค์กรและสังคม ตลอดจนความสนใจในแนวคิด 

ธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

  บริษัทท�าการส�ารวจและติดตั้งชุดรับสัญญาณ 

ดาวเทียมให้ทุกศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา

“แม่ฟ้าหลวง” ที่ด�าเนินโครงการ เพื่อให้น�าความรู้ 

ด้านวิชาชีพไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ 

  จัดตั้งศูนย์ประสานงานกองทุน ณ กศน. อ�าเภอ 

ที่ร่วมโครงการ

  ประสานงานกับกรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน 

เพื่อขอเอกสารสื่อความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ 

และปลูกพืชเพื่อส่งให้วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

น�าขึน้ DLTVและส่งให้ กศน.อ�าเภอ เพือ่สอนนกัศึกษา 

ในโครงการและประชาชนทั่วไป 

  จัดประชมุเสวนาผลส�าเรจ็ บทเรยีน และประสบการณ์

จากการด�าเนินโครงการให้กับกลุ่มและผู้รับทุน 

  จัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมให้พนักงานไทยคม 

ลงพื้นที่ ศศช.ที่ด�าเนินโครงการ เพื่อสร้างความ

เชื่อมโยงและความตระหนักด้านความรับผิดชอบ

ต่อสังคม

เกิด โครงการสร้างอาชีพในชุมชน สนับสนุนโครงการ 

“สร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชด�าริ” โครงการ 

“ทุนการศึกษาเด็กในพื้นที่สูง” และโครงการ 

“ศนูย์ฝึกอาชพีและการพฒันาอย่างยัง่ยนื” ร่วมกบั กศน. 

  3 กศน. ได้แก่ กศน.อ.แม่แจ่ม, กศน.อ.กัลยาณวิฒันา 

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�าเภอละ 100,000 บาท รวม 300,000 บาท

  ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 

บ้านน�้าแพะ ภายใต้ กศน.อ.บ่อเกลือ จ.น่าน จัดท�า

โครงการแปรรปู เมล็ดกาแฟ ด้วยงบประมาณกองทนุ 

120,000 บาท ซึ่งด�าเนินงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

(ต่อจากปี 2560)
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โครงการ การด�าเนินงาน ผลการด�าเนินงาน

Space & Satellite 

Pavilion

เปิดให้ผูท้ีส่นใจเข้าเยีย่มชม ส่วนจดัแสดงนิทรรศการ 

ดาวเทียม พร้อมเข้าเยี่ยมชมกิจการที่เกี่ยวข้อง 

กับธุรกิจสื่อสารผ่านดาวเทียม พร้อมการบรรยายให้

ความรู้ด้านอวกาศและเทคโนโลยีดาวเทียมจากวิศวกร

ดาวเทียมและอาสาสมัครไทยคม

ในปีท่ีผ่านมามหีน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน ตลอดจน

สถาบัน การศกึษา ทัง้ระดบัมธัยมศึกษา และอดุมศกึษา

เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ตลอดทุกเดือน 

  สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาเรื่องอวกาศและ

ดาวเทียมในปีที่ผ่านมาทั้งสิ้น 1,201 คน 

นอกจากนี้ ปี 2561 บริษัท ยังผลิตสื่อการเรียนรู้ผ่าน

การ์ตูนแอนิเมชันชุด “ท่องกาแล็กซี่กับพี่ไทยคม”  

น�าโดย พี่ไทยคม น้องไทยคม กับแรบบิทมูน 

ที่จะช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมความรู้ด้านอวกาศ 

และดาวเทียมให้กับเด็ก ๆ ติดต่อกันเป็นปีที่สองอีก

จ�านวน 20 ตอน  

THAICOM Run for 

School 2018

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมกับการมอบโอกาส 

ทางการศึกษาที่ต่อยอดจาก THAICOM 10K และ 

โครงการไทยคิด ไทยคม โดยการรับสมัครทีมนักวิ่ง 

จากทัว่ประเทศ เพือ่ว่ิงสะสมระยะทาง 1,000 กม. / ทมี 

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

กองกำากับการ
ตำารวจตระเวน
ชายแดนพื้นที่

ภาคอีสาน

โรงเรียน ตชด. โรงเรียน สพฐ.

โรงเรียน
Run for School 

โรงเรียนกองทุน
การศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคกศน.

4 31 92

52

3

25

นักเรียน 187 คน (จาก 5 รุ่น) 
ที่เข้าสู่การเรียนรู้ห้องเรียนไทยคม ภายใต้
โครงการตามแนวคิด Constructionism

30 โครงงานเพื่อต่อยอดสู่การศึกษา
ที่สูงขึ้นโดยนักเรียน ม.6 ที่จบการศึกษา
ในปี 2559-2561

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมและศึกษา
เรื่องอวกาศและดาวเทียม
ในปีที่ผ่านมา

1,201 คน

4 กศน.อำาเภอ 54 โครงการกองทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ในพื้นที่ ภายใต้ กศน.อ.แม่แจ่ม 
กศน.อ.กัลยาณิวัฒนา กศน.อ.สบเมย  กศน.อ.บ่อเกลือ

ชุดจานรับสัญญาณดาวเทียมและผู้รับผลประโยชน์*  

*ผู้รับผลประโยชน์คิดจากอัตราเฉลี่ย	200	คน/ชุด

ปี 2554-2560

ปี 2561

รวม

7,531  ชุด

150  ชุด

7,681  ชุด

ผู้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้น

ผู้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้น

ผู้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้น

1,506,200 คน

30,000 คน

1,536,200 คน
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ข้อมูลปี 2561 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

จำานวน
พนักงาน
ทั้งหมด*

สัดส่วน
พนักงาน

ชาย (คน)

จำานวนพนักงาน
ในประเทศ (คน)

ประจำาประเทศไทย 
(คน) 

จำานวน
พนักงานใหม่ 

จำานวนพนักงาน
ที่ลาคลอด 

จำานวนพนักงาน
ในต่างประเทศ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของพนักงาน
ทั้งหมด

จำานวนพนักงาน
ที่กลับมาทำางาน
หลังลาคลอด 

หญิง (คน)

Local (คน) Thai (คน)
+ =

การดูแลและพัฒนาพนักงาน
นับว่าเป็นความท้าทายอย่างมากส�าหรับงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ของไทยคมในช่วงสภาวะของความผันผวนและเปลีย่นแปลงทางธุรกิจ 

บริษัทมีการทบทวนและปรับกลยุทธ์ในการเตรียมความพร้อมด้าน 

ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านกลยุทธ์ธุรกิจ

และวิสัยทัศน์ใหม่ที่มีการปรับปรุง โดยยังคงมีเป้าหมายและการ

ด�าเนินงานหลักเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมพนักงานให้มีความรู้

ความสามารถและมทีกัษะทีเ่กีย่วข้องกบัการท�างาน ซึง่เป็นการส่งเสรมิ

ให้พนกังานมคีวามก้าวหน้าในอาชพี เพือ่ประโยชน์ร่วมกนัขององค์กร

และพนักงาน 

 การจัดจ้างและสรรหา
ด้วยบรษิทัต้องด�าเนนิธรุกจิทัง้ในและต่างประเทศ บรษิทัเลง็เห็น

คณุค่าและความส�าคญัของพนักงานและเช่ือว่าพนักงานทีม่คีณุภาพ

เป็นปัจจัยท่ีน�าพาองค์กรสู่ความเติบโตและส�าเร็จอย่างยั่งยืน 

281

428

7

5 5

23 7 30

1.64
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*บริษัท	ไทยคม	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	ทีซี	บรอดคาสติ้ง	และบริษัท	ดีทีวี	เซอร์วิส	เฉพาะประเทศไทย	
ข้อมูล	ณ	วันที่	30	พฤศจิกายน	2561

บรษัิทจงึมุง่มัน่ในการแสวงหาคนดแีละเก่งพร้อมเหมาะสมกบังาน  

มีคุณธรรม มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาได้ตลอดเวลาเพื่อรองรับ

การขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ด้วยความเชื่อม่ันนี้ บริษัทจึง

ก�าหนดนโยบายการบรหิารบคุคลเพือ่แสดงให้เหน็ถงึเจตนารมณ์

อันแน่วแน่ในการสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการ

ด�าเนนิธรุกจิ ทัง้ยังน�ามาตรการต่อต้านการทจุรติมาเป็นหลกัเกณฑ์ 

ในกระบวนการสรรหาควบคูก่บัคณุสมบตัด้ิานความรูค้วามสามารถ 

ทัศนคติที่เหมาะสมกับงาน โดยค�านึงถึงการสร้างโอกาสอย่าง        

เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สถาบัน           

การศึกษา เนื่องจากหลายต�าแหน่งงานมีความเฉพาะทาง บริษัท

จะประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลตามต�าแหน่งงานว่าง ผ่าน      

ช่องทางการสือ่สารภายในและประกาศผ่านช่องทางเวบ็ไซต์บรษิทั 

www.thaicom.net เพื่อให้ผู ้ที่สนใจได้สมัครผ่านอีเมลหรือ         

ใบสมัครออนไลน์ 
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1

2

3

สัดส่วนพนักงาน

สัดส่วนอายุพนักงาน

อายุงานเฉลี่ยของพนักงาน

ประจำาประเทศไทย ประจำาต่างประเทศ

ระดับปฏิบัติการ 361 21

ผู้จัดการ 40 6

ผู้บริหาร 23 3

ผู้บริหารระดับสูง 4 -

รวม 428 30

ประจำาประเทศไทย ประจำาต่างประเทศ

< 30 ปี 26 -

30-50 ปี 342 24

>50 ปี 60 6

รวม 428 30

ประจำาประเทศไทย ประจำาต่างประเทศ

เฉลี่ยรวม
ในไทยและ
ต่างประเทศ

12.10 ปี 9.47 ปี 11.92 ปี

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทมีลักษณะการปฏิบัติงานตลอด                
24 ชัว่โมง ท�าให้มสีดัส่วนของพนกังานชายมากกว่าพนกังานหญงิ
เพือ่ความเหมาะสม อย่างไรกต็ามพนกังานมโีอกาสเตบิโตในงาน 
ได้รับการพัฒนาตลอดจนสวัสดิการต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมทั้ง
หญิงและชาย
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 การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

การฝึกอบรม
การอบรมเฉลี่ย
ของพนักงาน

 23.75 ชั่วโมง/คน/ปี

ระดับปฏิบัติการ
PG 3-9

24.62
ชั่วโมง/คน/ปี

ผู้จัดการ
PG 10-12

24.62
ชั่วโมง/คน/ปี

ผู้บริหาร
PG 13-15

39.05
ชั่วโมง/คน/ปี

ผู้บริหารระดับสูง
C Level

11.20
ชั่วโมง/คน/ปี

ในแต่ละปี บรษิทัจะวางแผนและพฒันาพนกังานทกุระดบั เพือ่ให้มคีวามก้าวหน้าในสายอาชพี เตรยีมความพร้อมทกัษะทุกด้านเพือ่รับมอืต่อการ

เปล่ียนแปลง และสอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์บริษัทผ่านการฝึกอบรม รวมไปถึงการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานโดยสมัครใจ เพื่อให้เกิดการ

พัฒนาและสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และแบ่งปันให้ความช่วยเหลือกัน บริษัทยังคงจัดท�าแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการสืบทอดต�าแหน่ง 

(Succession Plan) เพื่อเตรียมพนักงานท่ีมีศักยภาพให้มีภาวะผู้น�าและพร้อมที่จะรับผิดชอบงานในต�าแหน่งที่สูงขึ้นผ่านหลักสูตรการพัฒนา

บุคลากรต่าง ๆ ที่ถูกออกแบบให้มีระยะเวลาการเรียนรู้พร้อมการฝึกปฏิบัติต่อเนื่องเป็นระยะเวลาในรอบหนึ่งปี เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง

และผสานเข้าไปกับการท�างานในทุกวันได้ โดยมีรายละเอียดการด�าเนินงานดังนี้ 

หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์

Developing

Commercial 

Decision

Framework 

ผู้บริหารและพนักงาน

ที่เกี่ยวข้องกับสายงาน

Commercial 

  สร้างกรอบการท�างานร่วมกันของทีมงานในการบริหารและตัดสินใจ

ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องในเชิงพาณิชย์ เพื่อให้การท�างานเกิดประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

  พัฒนาทักษะการบริหารทีมงานด้วยระบบ Coaching 

Learn.Link.Launch 

Program

พนักงานในระดับผู้จัดการ

จ�านวน 42 ท่าน

  เพื่อตอบรับกับหนึ่งในพันธกิจขององค์กร คือการมุ่งสู่การเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ ด้วยการพัฒนาความสามารถในการท�างานและสร้างความ

ผูกพันกับพนักงาน

  สร้างการเรียนรู้และองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการคน ด้วยภาวะผู้น�า 

Constructionism 

Program

พนักงานทุกระดับ

จ�านวนผู้เข้าอบรม 23 คน

(รุ่นที่ 5 ในปี 2561)

  เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองในทุกเรื่อง

ตั้งแต่การรู้จักตนเอง การยอมรับ การท�างานร่วมกับผู้อื่น เพื่อต่อยอดไปสู่

เป้าหมายและความส�าเร็จร่วมกันขององค์กร 
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 ความผูกพันต่อองค์กร
บริษัทให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาการด�าเนินงาน การรับฟัง

ความคิดเห็นจากพนักงานเป็นอีกหน่ึงช่องทางที่จะท�าให้บริษัท

ด�าเนนิงานส่วนนีไ้ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ บรษิทัจดัให้มกีารส�ารวจ

ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement 

Survey) พร้อมทั้งยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับฟังความ         

คดิเหน็จากพนกังานอย่างตรงไปตรงมา เพือ่เพิม่โอกาสทีจ่ะน�ามา

ก�าหนดแผนงานปรับปรุง และยกระดับการบริหารงานบุคคลให้

ดียิ่งขึ้นเป็นประจ�าทุกปี โดยใช้บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและ       

ได้รบัการยอมรบัในระดบัโลกเป็นผูเ้ข้ามาส�ารวจความผกูพนัของ

พนกังานทีม่ต่ีอองค์กร นัน่คอื บรษิทั แกลลพั จ�ากดั โดยใช้วธิกีาร

ส�ารวจความผูกพนั ทีเ่รยีกว่า “Q12” ซึง่เป็นค�าถามในการส�ารวจ

ความผูกพันที่มีประสิทธิภาพสามารถเช่ือมโยงไปสู่ความส�าเร็จ

ขององค์กรได้จริง  ส�าหรับปี 2561 เนื่องจากบริษัทมีการปรับผัง

องค์กรในช่วงปลายปี จึงด�าเนินการส�ารวจความผูกพันของ

พนักงานประจ�าปีในเดือนมกราคม 2562 

หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์

First Line Manager 

Program

พนักงานระดับผู้จัดการ

และผู้ช�านาญการ 

ระดับ 8 ขึ้นไป

  เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นหัวหน้างานที่ดี

  เข้าใจและเกดิทศันคตทิีถ่กูต้องต่อการบรหิารงานและบรหิารทรพัยากรมนษุย์

ในด้านต่าง ๆ อย่างถูกต้อง

  สื่อสารกับผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา และประสานงานกับ

หน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาภาวะผู้น�า

ของผู้บริหารระดบักลาง

เพื่อการเติบโตอย่าง

ยั่งยืน (โดยสถาบัน 

Manchester

Business School)

พนักงานระดับผู้จัดการ 

ระดับ 13 ขึ้นไป

  เพิ่มทักษะภาวะผู้น�าให้กับผู้บริหารระดับกลางในการสร้างประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในหน่วยงานของตนเอง

  สร้างเครือข่ายผู้น�าและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในกลุ่มบริษัทอินทัช

  เข้าถึงแนวคิดและกรอบความคิดระดับแนวหน้าของโลกที่จะน�ามาใช้ใน

องค์กรไทยคม

แผนพัฒนาบุคลากร

(Individual

Development Plan 

Workshop)

พนักงานทุกคนที่อยู่ในกลุ่ม 

Next Generation Leader 

ของบริษัทไทยคม

  เพื่อวางแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคลให้สามารถยกระดับขีดความสามารถ

ของตนเองตามเป้าหมายที่วางไว้ได้

  เพื่อเตรียมความพร้อมของพนักงานในการก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่เรียกว่า

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ในองค์กร  

Charismatic

Presentation

Program

พนักงานทุกระดับ   หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมประสบความส�าเร็จในการน�าเสนองาน

ให้ได้งานและได้ใจคน

Adjacent Business 

Ideation 2018

พนักงานทุกระดับ   เพื่อสร้างมุมมองใหม่ ๆ ให้กับบุคลากรในการปรับตัวของภาคธุรกิจ เพื่อให้

สามารถแข่งขันได้ในยุคดิจิทัล

  เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาขยายธุรกิจจากสิ่งที่บริษัทมีความช�านาญ

ไปยัง Business ใหม่ที่บริษัทไม่เคยเล่นมาก่อน (Adjacent) 

 วัฒนธรรมองค์กรและการสร้างสถานที่
ทำางานให้น่าอยู่
ความส�าเรจ็ขององค์กรเกดิจากพนกังานทีม่คีวามสามารถ มแีนว

ความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ และคุณลักษณะที่ดีที่แสดงออกมา

ได้ในเรือ่งของความทุม่เทในการท�างานและความผูกพนัต่อองค์กร 

ไทยคมส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร โดยการขับเคลื่อนผ่าน 

EPIC ซึ่งเป็นค่านิยมองค์กรที่ปลูกฝัง ให้กับพนักงานในการน�ามา

ปรับใช้ในการท�างานและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเป็นกลไกไปสู่          

เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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Commitment 
to Contribute
นำาความรู้
คู่คุณธรรม
สู่สังคมไทย

บริษัทส่งเสริมให้เกิดความเป็นเลิศในความรู้ด้านเทคโนโลยีผ่านการท�า	Knowledge	
Management	 ริเร่ิมโดยส่วนงานบริหารระบบสารสนเทศ	 โดยมุ่งหวังให้พนักงาน
ค้นคว้าหาความรูใ้หม่	ๆ 	ทีน่่าสนใจ	ด้านเทคโนโลยมีาแลกเปลีย่นและถ่ายทอดกบัเพือ่น
พนักงาน	เพื่อต่อยอดองค์ความรู้จนสามารถน�าไปสร้างนวัตกรรมใหม่ได้

ในแต่ละปี	 บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมในรูปแบบต่าง	 ๆ	ที่จะช่วยกระตุ้นความคิดและ
เสริมทักษะ	 ความรู้ความสามารถ	 เพ่ือเตรียมความพร้อมพนักงานที่จะรับมือกับ								
ทุกความท้าทายในโลกยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีรวดเร็ว	 รวมทั้ง
กลยุทธ์ธุรกิจที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนตามไปด้วย			

บริษัทมีการจัดตั้งทีม	New	Business	เพื่อส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมและการหา
แนวธุรกิจใหม่	ๆ	รวมทั้งความร่วมมือกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีที่จะช่วยกันคิดค้น
นวัตกรรม		เพื่อสามารถน�าไปต่อยอดสร้างรายได้ให้กับบริษัทต่อไป		

เพือ่เสรมิสร้างพลงัแห่งการให้และจติส�านกึการรับผิดชอบต่อสงัคม	บรษิทัสนบัสนนุ
ให้พนกังาน	ทุกคนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการท�ากจิกรรมในโครงการเพ่ือสงัคม
ที่บริษัทด�าเนินการอยู่ในรูปแบบ	“อาสาไทยคม”	(Thaicom	Volunteer)	โดยใช้ทักษะ
ความรู้สามารถที่มีเพื่อแบ่งปันประสบการณ์มอบโอกาสด้านการศึกษาไปพร้อมกับ
การพฒันาชมุชน	อาท	ิโครงการสอนติดต้ังจานรับสญัญาณดาวเทียม	โดยอาสาสมัคร
ไทยคม	ท�าหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับดาวเทียม	 และการติดตั้งจานรับ
สัญญาณดาวเทียม	เป็นต้น

Excellence 
in Technology
เป็นเลิศใน
เทคโนโลยี

Passion to 
Challenge
เต็มที่ทุก
ความท้าทาย

Initiative in 
Innovation
มุ่งหมาย
นวัตกรรม
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ปี 2561 
อาสาไทยคม 

พนักงานบาดเจ็บ
จากการทำางาน    

ไม่มีพนักงาน
ที่เสียชีวิต
จากการทำางาน   

1152 ชั่วโมง224 คน

คิดเป็นชั่วโมงอาสา

 Thaicom We Share
ด้วยแนวคิดของการสร้างบรรยากาศของที่ท�างานให้เหมือนบ้านหลังท่ีสอง บริษัทยังจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมความผูกพันระหว่างพนักงาน 

และสร้างสังคมแห่งการให้ เช่น กิจกรรมตามวันประเพณีส�าคัญ กิจกรรมวันครบรอบวันก่อตั้งบริษัท กิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมชมรม

กว่าสิบชมรม ในปี 2561 ไทยคมด�าเนินโครงการ “Thaicom We Share” เพื่อดึงกระบวนการมีส่วนร่วมของพนักงานผ่านกระบวนการคิด

และการลงมอืท�า ให้พนกังานมส่ีวนในการรบัผดิชอบในหน้าทีแ่ตกต่างกนัในการจดักจิกรรมแต่ละครัง้ โดยลงพืน้ทีจ่ดักจิกรรมอาสาในโรงเรยีน

ต่าง ๆ เช่น การท�าห้องสมุด ปลูกต้นไม้ ติดตั้งชุดจานดาวเทียม และเครื่องรับโทรทัศน์ การจัดเลี้ยงอาหารนักเรียน ซึ่งถือว่าเป็นการสร้าง

ความสามัคคีในกลุ่มพนักงาน สร้างความสนิทสนม ความรับผิดชอบในหน้าที่ ซึ่งบางครั้งไม่เคยท�างานประเภทนี้มาก่อน เรียนรู้การท�างาน

เป็นทีม จากเพื่อนร่วมงานที่มาจากฝ่ายต่าง ๆ โดยในปี 2561 บริษัทจัดกิจกรรม Thaicom We Share นี้ จ�านวน 10 ครั้ง มีอาสาไทยคม

เข้าร่วม 160 คน 

 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สุขภาพและ
สภาพแวดล้อมในการทำางาน
ไทยคมตระหนักดีว่าการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย        

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานนั้นมีความส�าคัญ

อย่างยิ่ง บริษัทจึงมีนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และ

พัฒนาอย่างชัดเจน เพื่อถ่ายทอดไปยังพนักงานทุกระดับ บริษัท

แต่งตัง้เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัในการท�างาน ระดบัวชิาชพี ระดบั

หวัหน้างาน และระดบับรหิาร เพือ่ให้ครอบคลมุการดแูลพนกังาน

ด้านความปลอดภัยอย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่การท�างาน นอกจากนี้     

ยงัมคีณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อม

ในการท�างาน ทีป่ระกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายบรหิารและพนกังาน 

เพื่อให้มั่นใจว่าการวางแผน ตลอดจนมาตรการในการป้องกัน

อันตรายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจะถูกตรวจสอบและควบคุมให้เป็น

ไปตามแผนงาน และอยู่ภายใต้กฎข้อบังคับตามกฎหมาย อีกทั้ง

ยังมีการประเมินความเสี่ยงเพื่อควบคุมและป้องกัน เช ่น              

การตรวจวัดค่าการแผ่รังสีของคลื่นวิทยุให้อยู่ในระดับมาตรฐาน

สากล รวมทัง้มกีารตรวจสอบความพร้อมของอปุกรณ์ เครือ่งมอื 

เพื่อให้พร้อมใช้งานและเกิดความปลอดภัย นอกจากน้ียังมีการ

สื่อสารในหลากหลายช่องทาง มีการจัดการฝึกอบรมและการ     

ซักซ้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น

0 ราย 

นอกจากนี้ ภายใต้การด�าเนินงานในโครงการ Thaicom Wellness Program ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างสุขภาวะในการท�างาน และ

ให้พนักงานมีสุขภาพกายและใจแข็งแรง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการออกก�าลังกายอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดให้มีแผนด�าเนิน

กจิกรรมของชมรมต่าง ๆ  (Thaicom Club) ได้แก่ ชมรมจกัรยาน ชมรมนกัวิง่ไทยคม ชมรมแบดมนิตนั ชมรมฟตุบอล เป็นต้น เพือ่ให้พนกังาน

ได้รวมกลุ่มท�ากิจกรรมส่งเสริมการออกก�าลังกาย ผ่านการคิดและออกแบบกิจกรรมตามความสนใจ โดยพนักงานเพื่อพนักงาน
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โครงการ Thaicom Young Fit

ไทยคมตระหนกัและห่วงใยต่อสขุภาพพนักงาน ด้วยพนกังานคอืก�าลงั

ส�าคัญในการขับเคลื่อน ปี 2561 TC Wellness Program จึงจัด

โครงการ “ไทยคม ยังฟิต” (Thaicom Young Fit ) โดยมุ่งเน้นการ

ให้ความรู้ครบด้าน ทั้งด้านอาหาร การออกก�าลังกาย การส่งเสริม     

สขุภาพจิตให้กบัพนกังานทกุกลุม่ และมุง่เน้นทีพ่นกังานทีเ่ป็นกลุม่เสีย่ง

ให้มีสุขภาพที่ดีข้ึน โดยเป็นการร่วมมือกับพันธมิตรคือโรงพยาบาล

พญาไท 2 ซึง่เป็นหน่ึงในโรงพยาบาลทีต่รวจสุขภาพประจ�าปีให้พนกังาน 

เพื่อการบริหารโครงการร่วมกัน โดยวัตถุประสงค์ของโครงการคือ 

พนักงานจะต้องมีสุขภาพที่ดีขึ้นหลังจากปฏิบัติตามข้ันตอนและ          

ค�าแนะน�าต่าง ๆ ในโปรแกรม  

กลุ ่มเป้าหมายกลุ ่มเป้าหมายของโครงการนั้น ทางโรงพยาบาล             

ได้พิจารณาจากผลการตรวจสุขภาพประจ�าปี 2560 ของพนักงาน         

ซึ่ งพบความผิดปกติในระดับสูงถึงสูงมากของไตรกลีเซอไรด ์                  

(Triglyceride) และ LDL น�า้ตาลในเลอืด (FBS) และค่าตบั (Bun and 

Creatine) จ�านวน 30 ท่าน โดยโรงพยาบาลจะท�าการส่งอีเมลถึง

พนักงานคนดังกล่าว เพ่ือตอบรับการเข้าร่วมและเป็นการเข้าร่วม

โครงการโดยความสมัครใจ บริษัทจะมีประกาศภายในเก่ียวกับ  

โครงการนี ้ เพือ่ให้พนกังานได้รับทราบทั่วถึงกัน โดยพนักงานที่ไม่ได้

ร่วมโครงการสามารถติดตามข่าวสาร ข้อมูลได้ทาง Facebook TC 

Wellness, Line, Video Presentation และป้ายประกาศ นอกจากน้ี 

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ M-Fit ส�าหรับการเก็บข้อมูลสุขภาพ อาทิ 

การเดนิ การนอน อตัราการเต้นของหวัใจ การเผาผลาญพลงังาน และ

กิจกรรม 1-mile walk test พนักงานผู้เข้าร่วมโครงการต้องให้ 

Commitment ในการทีจ่ะปรับปรุง แก้ไขปัญหาสขุภาพท่ีมจีากข้อมลู

สุขภาพเดิมร่วมกับค�าแนะน�าจากแพทย์ สิ่งส�าคัญในการเข้าร่วม

โครงการนี้ คือ พนักงานต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้างาน เพื่อให้

พนักงานผู้เข้าโครงการได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะเป็นการแสดงถึง

ความใส่ใจต่อสุขภาพของพนักงานจากหัวหน้างาน เพื่อจะได้ช่วยกัน

ขับเคลื่อนองค์กรต่อไปด้วย

กิจกรรมในโครงการ  มีทั้งหมด 4 ครั้ง คือ 

ครั้งที่ 1  เข้า Camp เพือ่เรยีนรูว้ธิกีารปรบัเปลีย่นวถิชีีวติ 3 วนั 2 คนื

ครั้งที่ 2  ตดิตามผลครัง้ที ่1 และแชร์ประสบการณ์ปัญหาสขุภาพ และ

กิจกรรมเลือกซื้ออาหารตามหลักโภชนาการ  

ครั้งที่ 3  ตดิตามผลครัง้ที ่2 และแชร์ประสบการณ์ปัญหาสขุภาพ และ 

พบกับแพทย์เฉพาะทาง

ครั้งที่ 4   ปิดโครงการเดือนมกราคม 2562 ซ่ึงจะมีการสรุปผลของ

สุขภาพของพนักงาน และการประเมินผลการด�าเนิน

โครงการต่อไป

 การสื่อสารในองค์กร
การสื่อสารภายในองค์กรที่ดีนับเป็นกลไกส�าคัญที่ท�าให้บุคลากร

รบัรูแ้ละเข้าใจในสิง่เดยีวกนั ทัง้ยงัเป็นเครือ่งมอืในการสร้างความ

สัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร ช่วยให้เกิดการประสานงาน และ

ความร่วมมือของคนในองค์กรท�าให้สามารถท�างานร่วมกันได้

อย่างมปีระสทิธผิล และยงัช่วยสร้างวฒันธรรมองค์กรทีดี่ให้เกดิขึน้

ได้ด้วย บรษิทัจงึพยายามพฒันารปูแบบการสือ่สารทีห่ลากหลาย 

และเหมาะสมกับพนกังานทกุระดบัภายในองค์กร ซึง่นอกจากการ

สือ่สารในรปูแบบเป็นทางการอย่างการประชมุพนกังานประจ�าปี 

การประกาศในบอร์ดกิจกรรม การออกประกาศทางอีเมล แล้ว

บริษัทยังพยายามจัดรูปแบบการสื่อสารอื่น ๆ เพิ่มเติมอีก เช่น 

  เสยีงตามสาย การแจ้งข่าวสารและเกรด็ความรูภ้ายในองค์กร 

โดยท�าในรูปแบบโฆษณาสั้นทางวิทยุ เพื่อดึงดูดความสนใจ

ของพนักงาน และแจ้งข่าวสารได้ในทุกพ้ืนที่ของบริษัท            

ได้พร้อมกัน

  ไปรษณีย์ใจไทยคม กิจกรรมเขียนความประทับใจและ          

เรือ่งราวด ีๆ  ถงึเพือ่นพนกังานใส่โปสต์การ์ด แล้วหย่อนลงใน  

ตูไ้ปรษณย์ีทีถ่กูน�ามาตัง้ไว้กลางส�านกังานท้ัง 3 แห่ง เพือ่สร้าง

บรรยากาศในการท�างานอย่างเป็นกลัยาณมติร และเป็นก�าลงัใจ

ให้กับพนักงานในองค์กร
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  การกระตุน้การสือ่สารกบัพนกังาน โดยใช้วธิสีะสมคะแนน 

(Point) ผ่านระบบ TC We Link ซึ่งพนักงานเป็นผู้พัฒนา

โปรแกรมขึน้มาจากแนวคดิรเิร่ิมของกลุม่ผูเ้ข้าเรยีนโครงการ 

Constructionism สูก่ารพฒันาแอปพลเิคชนั “TC We Link 

Application” เพ่ือการใช้งานบนมือถือที่จะเป็นช่องทางให้

พนกังานเข้าถงึข้อมลูต่าง ๆ  บนระบบอนิทราเนต็ของไทยคม

ได้ง่ายและรวดเร็ว นอกจากนี ้ ยงัช่วยกระตุ้นการรบัรูข่้าวสาร

จากประกาศต่าง ๆ ที่ผ่านทางอีเมลของบริษัท รวมทั้งการมี

ส่วนร่วมของพนักงานในกจิกรรมต่าง ๆ   เรยีกชือ่ว่า “TC Me 

TC We Link Application บนมือถือ

Point” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประโยชน์จาก “TC We Link 

Application” ในการเก็บสะสมคะแนนเมื่อพนักงานเข้ามา

มีส่วนร่วมตามเงื่อนไข และสามารถแลกของรางวัลที่ตรงกับ

ความต้องการของตนเอง เป็นการกระตุ้นให้พนักงานท�างาน

ด้วยความสนุกสนาน ท้าทายและมีแรงจูงใจในการรับข้อมูล

ข่าวสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ามามีส่วนร่วมกับสิ่งท่ี

องค์กรต้องการจะขบัเคลือ่น และยงัช่วยสร้างบรรยากาศของ

องค์กรที่มีชีวิตชีวา (Living Organization) ส่งผลต่อการ

พัฒนาศักยภาพของคนในองค์กรด้วยความยั่งยืน
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มิติการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

การดำาเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทในฐานะสมาชิกของสังคมจึงจ�าเป็นต้องแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและต้องใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม และสิ่งที่บริษัทสามารถ

แสดงออกถึงความตั้งใจได้อย่างชัดเจน คือ การจัดให้มีการบริหารจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ความส�าคัญในการ

บริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากการด�าเนินธุรกิจ จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์และบริการ  ตลอดจนกระบวนการด�าเนิน

การต่าง ๆ ของบริษัทนั้น  จ�าเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นจ�านวนมาก บริษัทได้ประกาศใช้ “นโยบายอนุรักษ์พลังงาน” มานานกว่าสิบปี โดยมี

การปรับปรุงเพื่อให้ทันยุคสมัยมาโดยตลอด นอกจากน้ี เพื่อเป็นการแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

ในปี 2561 บริษัทจึงได้ประกาศใช้ “นโยบายสิ่งแวดล้อม” ขึ้นมาอีกหนึ่งฉบับ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติตามกฎหมาย

และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องด้านส่ิงแวดล้อม ซ่ึงรวมไปถึงการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้เก่ียวข้องทั้งพนักงาน ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย          

โดยเฉพาะเรื่องของแนวทางการป้องกันและลดการปล่อย “ก๊าซเรือนกระจก” อย่างมีประสิทธิภาพ  

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดล้อม ได้ที่  www.thaicom.net/sustainability 

ในปี 2561 บริษัทยังคงด�าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ SD Green Project ผ่านแคมเปญ Thaicom Loves Earth ที่มีการด�าเนิน

ควบคู่ไปกับแคมเปญ iSAVE, My Thaicom My Life อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนักและการเข้ามามีส่วนร่วมของพนักงาน โดยมีการ

ขยายขอบเขตจากการอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าและการใช้น�้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด กิจกรรม 3R - Reduce Reuse Recycle 

ในองค์กร การรกัษาสภาพแวดล้อมและแหล่งน�า้บรเิวณชมุชนรอบสถาน ี ไปสู่การประเมนิและลดปรมิาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือ

ก๊าชเรือนกระจก อันเนื่องมาจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัท  
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การใชพลังงานไฟฟาป 2561
สถานีดาวเทียมไทยคม จ.นนทบุรี
1,666,000 kWh หรือ 5,997,600 MJ)

ปริมาณกำลังการผลิตไฟฟา
ของแผงโซลา ป 2561

(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)

73,500 kWh

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

สถานีดาวเทียมไทยคม นนทบุรี

สถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม 
ปทุมธานี

1,346

จ�านวน		10% 135

2,894

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

Carbon Offset 
ปี 2561
เฉพาะที่สถานีดาวเทียมไทยคม	นนทบุรี

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
(Tons	CO2	Emissions)		
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 การจัดการทรัพยากรและบรรเทาผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม

สนับสนุน “การลดภาวะโลกร้อน”
ในปี 2561 เพือ่ย�า้เจตนารมณ์เร่ืองการมส่ีวนร่วมรกัษาสิง่แวดล้อม 

บริษัทสมัครเข้าร่วมเป็นองค์กรน�าร่องใน “โครงการขยายผล

กจิกรรมชดเชยคาร์บอน เพ่ือสนบัสนนุตลาดคาร์บอนภาคสมคัรใจ

ภายในประเทศ ปีท่ี 5” ด�าเนินโครงการโดยคณะสิ่งแวดล้อม  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  ซึง่ได้รบัทนุสนบัสนนุโครงการฯ จาก

องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.)  

เพือ่ร่วมเป็นส่วนหนึง่ขององค์กรธรุกิจลดโลกร้อนเพือ่การเตบิโต

อย่างยั่งยืน โดยผู ้บริหารโครงการฯ ได้จัดอบรมความรู้เชิง       

ปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรฐานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับบริษัท    

รวมทัง้ให้ค�าปรกึษาทางเทคนคิเกีย่วกบัวธิกีารวเิคราะห์คาร์บอน 

ฟตุพริน้ท์  โดยมกีารแนะน�าวธิกีารเก็บข้อมลู การวเิคราะห์ข้อมลู  

และการจัดท�ารายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของบริษัท รวมทั้งช่วย

ประสานงานหน่วยงานทีจ่ะด�าเนนิการทวนสอบรายงานคาร์บอน

ฟุตพริ้นท์ ซ่ึงเป็นทีมเจ้าหน้าที่จากสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยทวนสอบ (Verification 

Body: VB) กับ อบก. เพื่อรับรองรายงานผลการค�านวณปริมาณ

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการด�าเนนิกิจกรรมทางธรุกจิของ

บรษิทัจากสองสถาน ีคอื สถานดีาวเทยีมไทยคม จ.นนทบรุ ี และ 

สถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม จ.ปทุมธานี พบว่า บริษัทมีการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก คดิเป็นจ�านวน 1,346 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า และจ�านวน 2,894 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

ตามล�าดับ ทั้งนี้ บริษัทได้ขึ้นทะเบียนกับ อบก. เพื่อร่วมต่อสู้กับ

สภาวะโลกร้อน และสนับสนุนโครงการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

ซึ่งบริษัทขอชดเชยคาร์บอนในปีน้ีเป็นจ�านวน 10% หรือ 135  

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยซื้อจากโรงงานมิตรผล  

ไบโอ-เพาเวอร์ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ที่ผลิตไฟฟ้าชีวมวลและ

ไอน�้าจากชานอ้อยและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เป็นการช่วย

สนับสนุนตลาดคาร์บอนภายในประเทศ ตรงตามความมุ่งมั่นที่

บริษัทต้องการมีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อน

ส่งเสริมสำานักงานสีเขียว
บริษัทยังคงส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2561 หลังจากที่มีการรณรงค์ เรื่องการงดผลิตขวดน�้า

พลาสตกิใช้ในส�านกังาน และการส่งเสรมิให้พนกังานได้พจิารณา

แยกขยะก่อนทิ้งลงถังและทิ้งอย่างถูกวิธี  โดยจัดแบ่งถังขยะเป็น 

3 ประเภท ได้แก่ ขยะรีไซเคิลได้ ขยะรีไซเคิลไม่ได้ ขยะอินทรีย์  

โดยจดัวางไว้ในห้อง pantry และตามจดุส�าคญัในบรษิทั นอกจากนี้ 

มีการปรับปรุงโรงเรือนพัก และคัดแยกขยะที่ถูกสุขลักษณะ       

ด้านนอกอาคาร ในปี 2561 บริษัทได้ท�า “ตู้รับขยะพิษ” โดยน�า

ตู้เก็บเอกสารที่ไม่ใช้งานแล้วมาดัดแปลงเป็นตู้รับขยะพิษ โดย

สนับสนุนให้พนักงานสามารถน�าขยะพิษจากบ้านมาท้ิงท่ีตู ้              

ดังกล่าวนี้ได้ เพื่อช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยจะมีรถของ

เทศบาลมารับขยะพิษจากบริษัทเป็นประจ�า นอกจากนี้ บริษัท 

ได้จดักิจกรรม Big Cleaning Day ทกุปี เพือ่สะสางสิง่ของท่ีควรทิง้  

หรอืควรจะน�ากลบัมาใช้ใหม่ โดยรณรงค์ให้มกีารแยกขยะในช่วง

ท�ากิจกรรมอย่างชัดเจน ซึ่งได้รับความร่วมมือและความเข้าใจ 

จากพนักงานเป็นอย่างดี สืบเนื่องจากการรณรงค์อย่างต่อเน่ือง

ในเรื่องของการแยกขยะให้ถูกต้องนั่นเอง
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การอนรุกัษ์พลงังานและการจดัหาพลงังานทดแทน
บรษัิทให้ความส�าคญักับการบริหารจดัการเพ่ือรับผดิชอบผลกระทบ

จากการด�าเนินธุรกิจที่อาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม เพือ่ป้องกนัและลดผลกระทบเหล่านัน้ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี 

ทั้งภายในและนอกองค์กร โดยมีการออกนโยบายการจัดการ

พลงังาน เพือ่ก�าหนดทศิทางการด�าเนนิงานมาตัง้แต่ปี 2552 และ 

ตัง้เป้าหมาย คอื การลดปรมิาณการใช้พลงังานอย่างต่อเนือ่ง และ

เพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้แคมเปญ iSAVE       

ที่ผ่านมา บริษัทได้ผลักดันมาตรการและกิจกรรมต่าง ๆ ผ่าน      

คณะท�างานด้านการจัดการพลังงานได้ด�าเนินกิจกรรม เช่น  

มาตรการควบคมุ Peak Demand การเปลีย่นหลอดไฟเป็น LED  

การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเป็น Inverter การปรับปรุงอาคาร

ส�านักงาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานสามารถลด

การใช้พลังงานลง ทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ  

ด้านการลดค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม บริษัทยงัไม่หยุดทีจ่ะด�าเนนิงาน

อย่างต่อเนือ่ง และเล็งเหน็ความส�าคญักับการลงทนุด้านส่ิงแวดล้อม

โดยเฉพาะด้านพลังงาน 

ในปี 2561 บริษัทจัดสรรงบประมาณในการขยายผลการจัดหา

พลังงานทดแทน เพื่อใช้ในสถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม  

จังหวัดปทุมธานี และใช้ในส่วนของส�านักงานเป็นหลัก ซึ่งมีการ

ตดิตัง้แผงผลติพลังงานแสงอาทติย์ (On Grid Solar Cell) เพ่ิมเตมิ

จากเดิมที่มีใช้อยู ่ในขนาด 28KW-p ซ่ึงผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ย        

37,502 kWh/ปี โดยติดตั้งเพิ่มเป็น 48 kW-p ในช่วงปลายเดือน

ธันวาคม 2561 คาดว่าจะสามารถผลิตพลังงานทดแทนได้เป็น

จ�านวนถึง 73,500 kWh/ปี นอกจากเป็นการจัดหาพลังงาน

ทดแทนเพื่อลดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเป็นการจัดสรรพลังงานสะอาด

ทีล่ดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อนัเป็นสาเหตขุองสภาวะ

เรือนกระจก และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

โลกอีกด้วย ตามแผนการใช้พลังงานทดแทนของบริษัทดังกล่าว  

บรษิทัตัง้เป้าไว้ใน 5 ปี จะสามารถตดิตัง้แผงผลิตพลงังานแสงอาทติย์ 

ครบจ�านวน 100 กิโลวัตต์สูงสุด และจะท�าให้สามารถผลิต

พลังงานทดแทนได้เป็นจ�านวนถึง 180,000 kWh/ปี

โครงการ มาตรการ
เงินลงทุน
(บาท)

เป้าหมาย
(ปริมาณที่ลดได้)

ผลการด�าเนินงาน
(ปริมาณที่ลดได้)

กิโลวัตต์-
ชั่วโมง/ปี

บาท/ปี
กิโลวัตต์-
ชั่วโมง/ปี

บาท/ปี

iSAVE: เพื่อการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน

สถานีดาวเทียมไทยคม  จ.นนทบุรี

1 ควบคุมค่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดในแต่ละเดือน - -  23,551.20  -  44,747.28 

2 บ�ารงุรกัษาเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (17 เคร่ือง)  12,800.00  4,799.83  17,663.37  5,670.35  20,866.89 

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

สถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม จ.ปทุมธานี

1 เปลีย่นเครือ่งปรับอากาศใหม่เป็นชนิดประสิทธภิาพสงู 
จ�านวน 22 เครื่อง (Meeting renovate) 760,950.00  30,268.66 104,124.18  30,393.92 107,290.52 

2 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าจากฟลูออเรสเซนต์เป็น LED  10,000.00  2,943.36  10,213.46  2,217.60  7,628.54 

รวม 770,950.00  33,212.02 114,337.64  32,611.52 114,919.06 
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การอนุรกัษ์และการจดัการนำา้
แม้ว่าบริษัทจะไม่ได้ใช้ทรัพยากรน�้าในการด�าเนินธุรกิจหลักโดยตรง 

แต่บรษิทักต็ระหนกัดีว่าทรพัยากรน�า้เป็นสิง่ส�าคญัและมคีวามจ�าเป็น

ต่อทกุชวีติ การใช้น�า้แม้เพยีงเพือ่อปุโภคบริโภคในอาคารหรอืบรเิวณ 

ส�านกังาน จึงถูกน�ามาพจิารณาและส่งเสรมิให้เกดิเป็นโครงการทีเ่ป็น

รปูธรรมมากกว่าการรณรงค์หรอืขอความร่วมมอื บรษิทัพยายามริเริม่

และหาแนวทางในการบริหารจัดการน�้าทั้งภายในและนอกองค์กร      

โดยขยายขอบเขตให้ครอบคลุมถึงการดูแลและอนุรักษ์แหล่งน�้า        

ตามธรรมชาติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรน�้าได้      

อย่างสูงสุด

การบำาบัดนำ้าทิ้งและบำาบัดแหล่งนำ้า
บริษัทให้ความส�าคัญอย่างมากกับการบ�าบัดน�้าทิ้งจากอาคารก่อน

ปล่อยลงสูร่ะบบการระบายน�า้สาธารณะ จงึด�าเนนิการให้มกีารตรวจ

วิเคราะห์คุณภาพน�้าทิ้ง ตั้งแต่เริ่มแคมเปญ Thaicom Loves Earth  

เมื่อปี 2560 ซึ่งบริษัทขอความอนุเคราะห์จากฝ่ายจัดการคุณภาพน�้า 

ส�านักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี ให้ช่วยด�าเนินการตรวจสอบ

คุณภาพน�า้ทิง้ของสถานดีาวเทยีมไทยคม จ.นนทบรีุ  และสถานบีรกิาร

ภาคพื้นดินไทยคม จ.ปทุมธานี  

จากการตรวจวัดคณุภาพน�า้ทิง้ ปี 2561 พบว่า สถานดีาวเทยีมไทยคม 

จ.นนทบุรี ซึ่งมีพ้ืนที่ใช้สอยอาคารประมาณ 4,000 ตารางเมตร            

มีค่าความเป็นกรด ด่าง ค่าของแข็งแขวนลอย และค่าบีโอดี อยู่ใน 

ช่วงมาตรฐานที่ก�าหนด แสดงให้เห็นว่าค่ามาตรฐานน�้าทิ้งจากบริษัท 

เป็นไปตามมาตรฐานน�้าทิ้งตามที่กฎหมายก�าหนด ส่วนหนึ่งเป็นผล

จากการทีบ่รษิทัตดิตัง้ “กงัหนับ�าบดัน�า้ทิง้* เพิม่อกี 1 จดุ โดยมขีนาด 

ความจ ุ10,365 ลกูบาศก์เมตร ในบรเิวณบ่อบ�าบดัน�า้ด้านทศิตะวันออก 

ซ่ึงช่วยส่งเสริมคุณภาพการบ�าบัดน�้าทิ้งจากบ่อบ�าบัดน�้าด้านทิศ      

ตะวันตก เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการจัดการ และ     

บ�าบัดน�้าเสียโดยรวมให้ดียิ่งขึ้น ส�าหรับสถานีบริการภาคพื้นไทยคม 

จ.ปทุมธาน ีซึง่มพ้ืีนทีใ่ช้สอยอาคาร น้อยกว่า 5000 ตารางเมตร พบว่า 

มค่ีาความเป็นกรด ด่าง และค่าของแขง็แขวนลอย อยูใ่นช่วงมาตรฐาน

ที่ก�าหนด อย่างไรก็ตาม ค่าบีโอดีมีค่าเกินมาตรฐานเล็กน้อย เพราะมี

ปริมาณสารอินทรีย์อยู่มากจ�าเป็นต้องมีการเติมอากาศเพิ่ม เพื่อให้

จุลินทรีย์สามารถย่อยสารสลายอินทรีย์ได้ดียิ่งขึ้น โดยในปี 2562        

ไทยคมมแีผนจะตดิตัง้กงัหนัน�า้ทิง้ เพิม่เตมิจากทีม่อียูใ่นปัจจุบนั  เพือ่

ช่วยจัดการกับปัญหาดังกล่าว

นอกจากนี้ในปี 2561 ที่ผ่านมา สถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม 

จ.ปทมุธาน ีได้ยกเลกิการใช้น�า้ดบิจากแหล่งน�า้บาดาลใต้ดนิ โดยมกีาร

ติดตั้งท่อน�้าประปาเพื่อใช้ภายในอาคาร เป็นการช่วยอนุรักษ์แหล่ง 

น�า้ดบิใต้ดนิตามธรรมชาต ิและยงัช่วยป้องกนัผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้

ในอนาคต เช่น ภาวะดินทรุดตัว ถึงแม้ว่าบริษัทจะต้องมีภาระของ

ค่าน�้าประปาที่เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวก็ตาม ส�าหรับการตรวจวิเคราะห์

คณุภาพน�า้ทิง้นัน้ บรษิทัก�าลงัขอความอนเุคราะห์จากหน่วยงานภาครฐั

ในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่เดียวกัน เพื่อให้ช่วยด�าเนินการ

ตรวจวัดคุณภาพน�้าทิ้งที่สถานีแห่งนี้ (จากเดิมที่ขอความอนุเคราะห์

จากหน่วยงานบ�าบดัน�า้เสยีของจงัหวดันนทบรุใีห้ช่วยตรวจวดัค่าน�า้ทิง้)   

เพื่อจะน�ามาใช้ในการตรวจสอบความสามารถของระบบบ�าบัดน�้าทิ้ง

ได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพราะไม่ต้องเดินทางไกลหลังจากเก็บ

ตัวอย่างน�้า เพื่อการปรับปรุงพัฒนาระบบในอนาคต และสามารถ       

น�าไปตั้งเป็นตัวชี้วัดในการบริหารจัดการน�้าทิ้งต่อไป

ส�าหรับการรณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในส�านักงานในปี 2561 บริษัทใช้กลยุทธ์ในการ        
ปลูกจิตส�านึกของพนักงานด้วยการติดตั้ง “สวิทช์ปิด/เปิดไฟ” ในห้องสุขาย่อยทุกห้อง เพ่ือให้
พนักงานเกิดความเคยชินในการปิด/เปิดไฟเมื่อใช้ห้องสุขาเรียบร้อยแล้ว และใช้การรณรงค์                 
ในเร่ืองที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน และการช่วยกันลดโลกร้อน               
โดยใช้คลิปเสียงของเพื่อนพนักงานเป็นสื่อ เปิดเสียงตามสาย เปิดภายในอาคารส�านักงานใน           
ช่วงพักเที่ยงและก่อนเลิกงาน เพื่อเล่าเรื่องราวอันเป็นประโยชน์ท่ีจะสร้างความตระหนักด้าน              
สิง่แวดล้อมเป็นส�าคญั ด้วยกลยุทธ์ดงักล่าวนี ้นอกจากสามารถสือ่สารกับพนกังานได้โดยตรงแล้ว 
ยังเป็นการรณรงค์กับบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุรกิจภายในบริษัทอีกทางหน่ึงด้วย เพื่อ            
จะได้ช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับโลกของเรา
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ส�าหรับกิจกรรม “คลองสวยน�้าใสกับไทยคม” ที่บริษัทด�าเนินการกับ

ชมุชนคลองบางซือ่น้อย จ.นนทบุร ีภายใต้แคมเปญ Thaicom Loves 

Earth ทีมุ่ง่หวงัการช่วยฟ้ืนฟสูภาพแวดล้อมตามธรรมชาตแิละระบบ

นเิวศ ซึง่คลองบางซือ่น้อยช่วยรองรบัน�า้จากเขตเทศบาลเมอืงนนทบรุี   

ที่ผ่านมาบริษัทได้เข้าไปช่วยสนับสนุนการก�าจัดผักตบชวา วัชพืช  

และขยะร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น บริเวณสองฝั่งคลองบริเวณชุมชน

เป็นระยะทางกว่าหนึง่กโิลเมตร  พร้อมทัง้จดักจิกรรมรณรงค์เก็บขยะ

ควบคู่กันไป โดยมอบถังขยะขนาดใหญ่ จ�านวน 10 ใบให้กับชุมชน

แห่งนี้ ปี 2561 บริษัทได้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเทศบาล        

ที่เก่ียวข้อง เพื่อช่วยผลักดันให้เกิดการรักษาสภาพคลองของชุมชน

อย่างจรงิจงัและต่อเนือ่ง เช่น การหาวิธกีารบ�าบดัน�า้ในคลอง แต่กย็งั

ไม่สามารถหาข้อสรปุในเร่ืองดังกล่าวได้ในขณะน้ี เน่ืองจากความคบัแคบ

ของพื้นท่ีชุมชน ที่เป็นแนวยาวขนานไปกับล�าคลอง และจากการ

วเิคราะห์ตรวจสอบคณุภาพของน�า้ พบว่าต�า่กว่าค่ามาตรฐานอยูม่าก   

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงหาแนวทางที่เป็นไปได้ร่วมกับหน่วยงาน

เทศบาลทีเ่กีย่วข้องต่อไป  เพือ่การมส่ีวนช่วยดแูลสิง่แวดล้อมทีด่ขีอง

ชุมชนแห่งนี้และให้เกิดความยั่งยืนต่อไปด้วย  

ปลายปี 2561 ไทยคมยงัได้ให้ความร่วมมอืกบัจงัหวดันนทบรีุ  ในการ

ส่งข้อมูลเกี่ยวกับระบบบ�าบัดน�้าเสียของสถานีดาวเทียมไทยคม  

เพราะปัจจุบันปัญหาน�้าเน่าเสียเป็นปัญหาที่ส�าคัญของจังหวัด  

อย่างไรก็ตาม ไทยคมได้มีความตระหนักในเรื่องน้ีอยู่แล้ว จะเห็นได้

ว่าบริษัทมีการปรับปรุงระบบการบ�าบัดน�้าเสียในแต่ละปี จึงมีทั้ง         

ถังดกัไขมนั ถงับ�าบดัน�า้เสยี และบ่อเกรอะบ่อซมึ และมกีารหมนุเวยีน

น�าน�า้กลับมาใช้ใหม่ เช่น รดน�า้ต้นไม้ ก่อนปล่อยน�า้ทิง้ลงสูท่่อระบายน�า้

สาธารณะของเทศบาล  

นวัตกรรมและการใช้นำ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
จากการที่บริษัทส่งเสริมให้เกิดกระบวนการจัดการน�้าอย่างมี

ประสิทธิภาพ ตัง้แต่การออกแบบการเลอืกใช้วสัดอุปุกรณ์ต่าง ๆ  ทีช่่วย

ประหยัดน�้า ไม่เพียงเท่าน้ันหากแต่ยังส่งเสริมให้เกิดจิตส�านึก และ

นวัตกรรมจากพนักงานในองค์กรด้วย บริษัทมีการติดตั้งระบบปั๊มน�้า

ส�าหรับรดน�้าต้นไม้และสนามหญ้าที่สถานีบริการภาคพ้ืนดินไทยคม 

จ.ปทุมธานี โดยการน�าน�้าทิ้งกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ทั้งหมด ท�าให้

บรษิทัลดการใช้น�า้ดบิเพือ่รดน�า้ต้นไม้ได้เฉลีย่ 301.40 ลกูบาศก์เมตร / 

เดือน หรือกว่าร้อยละ 38 ของปริมาณการใช้น�้าทั้งหมดของสถานี   

นอกจากนี้ โถสุขภัณฑ์ชายที่ได้สร้างสรรค์และออกแบบปรับปรุงโดย

พนักงานของบริษัท โดยติดตั้งอ่างล้างมือไว้ด้านบนของโถสุขภัณฑ์   

ที่ช่วยประหยัดการใช้น�้าได้และเป็นการใช้น�้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ความหลากหลายทางชีวภาพ

 การตรวจวดัค่าความถ่ีจากเครือ่งส่งสญัญาณ 
(Radio Frequency Interference)
เป็นการด�าเนินงานที่บริษัทให้ความส�าคัญและปฏิบัติเป็นประจ�า

สม�่าเสมอทุกปี และจัดอยู่ในมาตรการที่ตอบรับกับการบริหารความ

เสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ที่บริษัทประเมินเรื่องการแผ่รังสีและคลื่น

ความถี่สูงที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ บริษัทจึง

ด�าเนินการตรวจวัดระดับความเข ้มข ้นของความถี่  และ

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเครื่องส่งสัญญาณภายในบริเวณสถานี

ดาวเทียมไทยคม อันจะช่วยให้บริษัทสามารถประเมิน ควบคุม 

และป้องกนัผลกระทบทีอ่าจเกดิทัง้ภายในบรเิวณสถานดีาวเทยีม 

และบริเวณชุมชนโดยรอบได้เป็นอย่างดี โดยที่ผ่านมา บริษัทจัด

ให้มกีารตรวจวดัโดยศนูย์ทดสอบผลติภณัฑ์ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ 

ภายใต้ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิหรอื 

PTEC ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการยอมรับและความ 

เชื่อถืออย่างมาก และอ้างอิงตามมาตรฐานการทดสอบสากลท่ี

ก�าหนดขึน้โดยองค์กรอนามยัโลก (WHO) ส�าหรบัการตรวจวดัค่า

ความถี่ เช่น ค่าความถี่ C-band, Ku-band และย่านความถี่

โทรศพัท์มือถอื ในปี 2561 พบว่า สถานดีาวเทยีมไทยคม จ.นนทบรุี  

และสถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม จ.ปทุมธานี และบริเวณโดย

รอบของทัง้สองสถานฯี  ยงัคงมรีะดบัสญัญาณคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า 

อยู่ในระดับที่ “ปลอดภัย” ต่อพนักงานและชุมชนโดยรอบ โดยมี

ค่าสดัส่วนต่อขดีจ�ากดัน้อยกว่าช่วงความถี ่Wifi และเตาไมโครเวฟ

เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมปี 2562
การให้บริการการส่ือสารผ่านดาวเทียมและบริการด้านดิจิทัล

แพลตฟอร์มทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม การลดและบรรเทาผลกระทบ

ต่อสิง่แวดล้อมทีเ่กดิขึน้จากการด�าเนนิธรุกิจ โดยการก�าหนดและ

ด�าเนินการตามมาตรการลดมลภาวะอย่างต่อเนื่อง การรณรงค์ 

“ส�านักงานสีเขียว” ตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และ

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
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คำาอธิบายและวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ

1. ภาพรวม

เหตุการณ์สำาคัญในปี 2561

การด้อยค่าของสินทรัพย์ในโครงการดาวเทียม 
ในปี 2561 บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) (บริษัท หรือ ไทยคม) 
บันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์ดาวเทียม มูลค่าสุทธิรวม 2,253         
ล้านบาท การบันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์ดาวเทียมในครั้งนี้มี
สาเหตุจากภาวะอุตสาหกรรมดาวเทียมที่ชะลอตัวลงเนื่องจาก
พฤติกรรมผู ้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งการแข่งขันที่รุนแรงใน
อุตสาหกรรม ส่งผลให้ราคาขายลดลง

การด้อยค่าของสินทรัพย์ถือเป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสด ดังนั้นจึงไม่ได้
มีผลกระทบต่อการบริหารเงินสดของบริษัท ซึ่งการรับรู้การด้อยค่า
ของสนิทรพัย์ดงักล่าวจะส่งผลให้ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ�าหน่ายของ
บริษัทลดลงประมาณปีละ 116 ล้านบาท 

ภาพรวมผลประกอบการของบริษัท

ในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวมทั้งสิ้น 
6,008 ล้านบาท ลดลง 10.2% จาก 6,689 ล้านบาทในปี 2560 โดย
มีสาเหตุหลักจากราคาขายต่อหน่วยที่ลดลงตามแนวโน้มภาวะ
อุตสาหกรรมที่ชะลอตัว รวมถึงการยุติการใช้งานของลูกค้ารายใหญ่
ในช่วงปี 2560   

บริษัทรายงานผลก�าไรสุทธิรวมการบันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์ 
ส�าหรบัปี 2561 ที ่230 ล้านบาท ปรบัตวัสงูขึน้จากปี 2560 ทีร่ายงาน
ผลขาดทุนสุทธิท่ี (2,650) ล้านบาท โดยเป็นผลมาจากการขายหุ้น
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ากัด (มหาชน) (ซีเอสแอล) การลดลงของ
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายหลังการบันทึกการด้อยค่าของ
สนิทรพัย์ดาวเทยีมในปี 2560 และการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขาย
และบรหิาร ท้ังนีบ้รษิทัมกี�าไรจากการด�าเนนิงานปกตสิ�าหรบัปี 2561 
อยูท่ีร่ะดบั 140 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึน้อย่างมนัียส�าคญัจาก 20 ล้านบาท
ในปี 2560

2. ภาพรวมธุรกิจ

ธุรกิจการให้บริการดาวเทียมและบริการที่
เกี่ยวเนื่อง

บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) รับรางวัล ASEAN Corporate        
Governance Awards ระดับ TOP 50 ASEAN PLCs ต่อเนื่องเป็น
ครั้งที่ 2 โดย ASEAN CG Scorecard เป็นหลักเกณฑ์กลางในการ
ประเมินและจัดอันดับการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน 
เพื่อมุ ่งยกระดับมาตรฐานด้านการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท             
จดทะเบยีนในกลุม่ประเทศอาเซยีน อกีท้ังไทยคมยงัได้รบัการยอมรบั
จากองคก์รชั้นน�าในประเทศ ในฐานะบรษิัทที่มีการก�ากบัดแูลกจิการ
ที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถคงมาตรฐานบริษัทจดทะเบียนที่มีการ
ก�ากบัดแูลกจิการอยูใ่นเกณฑ์ CG “ดเีลศิ” ระดบัห้าดาว ต่อเนือ่งเป็น
ปีที่ 6

นอกจากนี้บริษัทยังได้รับการจัดอันดับ “หุ้นยั่งยืน” (THSI) ส�าหรับปี 
2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และได้รับการรับรองในฐานะแนวร่วม         
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องเป็นวาระที่ 2 
ติดต่อกันอีกด้วย

ธุรกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อ

หลังจากการขายหุ้นสามัญของ ซีเอสแอล ให้แก่ เอดับเบิ้ลยูเอ็น ได้
เสร็จสมบูรณ์ในเดือน มกราคม 2561 บริษัทจึงยุติการรับรู้ส่วนแบ่ง
ผลก�าไรจาก ซีเอสแอล โดยรายได้จากธรุกจิการให้บรกิารอนิเทอร์เนต็
และสื่อส่วนใหญ่มาจากการขายกล่องรับสัญญาณดาวเทียม และ
บริการอื่นๆเป็นหลัก ซึ่งด�าเนินการโดยบริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี 
เน็ตเวิร์ค จ�ากัด (ซีดีเอ็น) และบริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ�ากัด (ดีทีวี)

ธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ

ณ สิ้นปี 2561 บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ มหาชน (แอลทีซี)         
มีจ�านวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ไม่รวม fixed wireless) ใน
ระบบรวมทั้งสิ้น 1,488,196 ราย และยังคงมีส่วนแบ่งในตลาด
โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็น 56.1% ของตลาดรวม 

ในเดือน มกราคม 2562 แอลทีซีได้เข้าท�าสัญญาซื้อขายหุ้นจ�านวน 
500,000 หุ้น หรือคิดเป็น 100% ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท วิมเปิล
คอม จ�ากัด ซึง่เป็นหนึง่ในผู้ให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นท่ีในประเทศลาว 
ภายใต้เครือ่งหมายการค้า “BEELINE” จากรฐับาลลาว โดยการเข้าซ้ือ
กจิการในคร้ังนีเ้ป็นการช่วยเพิ่มโครงข่ายโทรคมนาคมของแอลทีซีให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดย
เฉพาะในกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น
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3. ผลการดำาเนินงาน

ข้อมูลการเงินที่สำาคัญ

หน่วย: ล้านบาท
จ�านวน เปลี่ยนแปลง

YoY (%)2561 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�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงาน** (1,981) (3,594) -

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 1,929 2,896 -33.4%

ก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่อมราคา*** (52) (699) -

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 119 196 -39.1%

รายได้อื่นจากการขายหุ้นซีเอสแอล 1,950 - -

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปีจากการด�าเนินงานต่อเนื่อง 217 (2,787) -

     ก�าไรส�าหรับปีจากการด�าเนินงานที่ยกเลิก 30 326 -90.9%

     ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี 247 (2,461) -

     ก�าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 17 189 -90.9%

ก�าไรจากการด�าเนินงานปกติ**** 140 20 608.0%

ก�าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 230 (2,650) - 

     ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 0.21 (2.42) -

     ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น - การด�าเนินงานต่อเนื่อง (บาท) 0.20 (2.54) -

รายได้จากการขายและการให้บริการ
หน่วย: ล้านบาท

2561 2560 
เปลี่ยนแปลง
YoY (%)

ดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง 5,850 6,475 -9.7%

อินเทอร์เน็ตและสื่อ* 229 299 -23.4%

ตัดรายการระหว่างส่วนงาน (71) (85) -16.5%

รวม 6,008 6,689 -10.2%

* การด้อยค่าของสินทรัพย์ของดาวเทียม
**   ก�าไรจากการด�าเนินงาน = รายได้จากการขายและการให้บริการ - ต้นทุนขายและการให้บริการ - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (รวมการด้อยค่าของสินทรัพย์)
*** ก�าไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และ ค่าเสื่อมราคา = ก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงาน + ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
**** ก�าไรจากการด�าเนินงานปกติ = ก�าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ - ก�าไรจากการขายหุ้น ซีเอสแอล + ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์

รายได้จากการขายและการให้บริการ

รายได้จากการขายและการให้บริการรวมในปี 2561 มีจ�านวนทั้งสิ้น 6,008 ล้านบาท ลดลง 10.2% จาก 6,689 ล้านบาท ในปี 2560 โดยเป็น
ผลมาจากรายได้ที่ลดลงจากการให้บริการดาวเทียมและบริการอินเทอร์เน็ตและสื่อ

* ประกอบด้วยรายได้จากการขายและให้บริการโดย ดีทีวี และบริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จ�ากัด (ซีดีเอ็น)               
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รายได้จากการให้บริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
หน่วย: ล้านบาท

2561 2560 
เปลี่ยนแปลง
YoY (%)

ดาวเทียมไทยคมแบบทั่วไป* 3,565 3,726 -4.3%

ดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 2,284 2,748 -16.9%

     รายได้จากการบริการ 2,143 2,480 -13.6%

     รายได้จากการขาย 141 269 -47.3%

รวม 5,850 6,475 -9.7%

รายได้จากการให้บริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง

บริษัทมีรายได้จากการให้บริการดาวเทียมและบริการท่ีเกี่ยวเนื่องในปี 2561 ทั้งสิ้น 5,850 ล้านบาท ลดลง 9.7% จาก 6,475 ล้านบาท                  
ในปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของทั้งรายได้จากการให้บริการดาวเทียมแบบทั่วไปและดาวเทียมบรอดแบนด์

 รายได้จากการให้บรกิารดาวเทยีมแบบทัว่ไปและบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่ง ในปี 2561 มจี�านวน 3,565 ล้านบาท ลดลง 4.3% จาก 3,726 ล้านบาท
ในปี 2560 แม้ว่าปริมาณการใช้งานส�าหรับดาวเทียมแบบทั่วไปค่อนข้างคงที่ แต่ราคาขายต่อหน่วยปรับตัวลดลงตามภาวะอุตสาหกรรมที่
ชะลอตัว

 รายได้จากการขายและให้บริการดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 ในปี 2561 มีจ�านวน 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
หลกัจากการลดลงของรายได้ของ ซดีเีอน็ จากการขายชดุอปุกรณ์รบัสญัญาณดาวเทยีมตามภาวะอตุสาหกรรมทีม่กีารแข่งขนัสงูในประเทศกมัพชูา

ต้นทุนขายและการให้บริการ

บริษัทมีต้นทุนขายและการให้บริการในปี 2561 ทั้งสิ้น 4,237 ล้านบาท ลดลง 19.9% จาก 5,291 ล้านบาท ในปี 2560 จากการลดลงของต้นทุน
จากการให้บริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง และต้นทุนการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อ 

* ประกอบด้วยดาวเทียมไทยคม 5 6 7 และ 8 

ต้นทุนขายและการให้บริการ
หน่วย: ล้านบาท

2561 2560 
เปลี่ยนแปลง
YoY (%)

บริการดาวเทียมและเกี่ยวเนื่อง 4,130 5,129 -19.5%

บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อ* 188 243 -22.6%

ตัดรายการระหว่างส่วนงาน (81) (81) 0.0%

รวม 4,237 5,291 -19.9%

* ประกอบด้วยต้นทุนขายและให้บริการจากโดย ดีทีวี และซีดีเอ็น
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ต้นทุนการให้บริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง

ต้นทุนการให้บริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่องในปี 2561 มีจ�านวนทั้งสิ้น 4,130 ล้านบาท ลดลง 19.5% จาก 5,129 ล้านบาท ในปี 2560 
ตามการลดลงของค่าเสื่อมราคาจากการบันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์ดาวเทียมในช่วงไตรมาส 4/2560

 ต้นทุนการให้บริการดาวเทียมไทยคมแบบท่ัวไปและบริการที่ 
เกีย่วเนือ่งในปี 2561 มจี�านวนทัง้สิน้ 2,430 ล้านบาท ลดลง 8.6% 
จาก 2,658 ล้านบาทในปี 2560 ตามการลดลงของรายได้ และ
ค่าเส่ือมราคาที่ลดลงลงจากการบันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์
ดาวเทียมในช่วงไตรมาส 4/2560

 ต้นทุนการให้บริการดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 และบริการ
ที่เกี่ยวเนื่องในปี 2561 มีจ�านวนทั้งสิ้น 1,700 ล้านบาท ลดลง 
31.2% จาก 2,471 ล้านบาท ในปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักจาก
การลดลงของส่วนแบ่งรายได้ให้กบัหน่วยงานของรฐั ตามการลดลง
ของปริมาณการใช้งานแบนด์วิธโดยรวม และค่าเสื่อมราคาที่            
ลดลงจากการบันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์ดาวเทียมในช่วง
ไตรมาส 4/2560

ต้นทุนการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อ

ต้นทุนการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อในปี 2561 มีจ�านวนทั้งสิ้น 
188 ล้านบาท ลดลง 22.6% จาก 243 ล้านบาท ในปี 2560 ตาม     
รายได้ที่ลดลง

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าตอบแทนกรรมการและ      
ผูบ้รหิาร และขาดทนุจากการด้อยค่าของสนิทรพัย์ (SG&A) ในปี 2561          
รวมทั้งสิ้น 3,770 ล้านบาท ลดลง 24.5% จาก 4,993 ล้านบาท ในปี 
2560 มีสาเหตุหลักจากรายการส�าคัญในปี 2561 ดังต่อไปนี้
 การด้อยค่าของสนิทรพัย์ดาวเทยีมสทุธใินปี 2561 จ�านวน 2,253 

ล้านบาท เทยีบกบัการบนัทกึด้อยค่าสทุธขิองดาวเทยีมและบรษิทั
ย่อยในปี 2560 ทั้งสิ้น 3,309 ล้านบาท

 การลดลงของค่าใช้จ่ายพนักงาน และค่าใช้จ่ายทางการตลาด
 การลดลงของการตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูส�าหรบัลกูค้าดาวเทยีม

ทัง้นี ้ ค่าใช้จ่ายในการขายและบรกิาร ไม่รวมผลกระทบของการด้อย      
ค่าของสนิทรพัย์ ส�าหรบัลกูค้าบรอดแบนด์รายใหญ่ มจี�านวน 1,517 
ล้านบาท ลดลง 9.9% จากปีก่อนหน้า

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 

ต้นทุนทางการเงิน

บริษัทมีต้นทุนทางการเงินทั้งสิ้น 338 ล้านบาท ในปี 2561 ลดลง 
11.6% จาก 382 ล้านบาท ในปี 2560 มีสาเหตุหลักจากการลดลง
ของดอกเบี้ยจากเงนิกูย้มืระยะยาว เน่ืองจากการช�าระคืนตามก�าหนด
เวลา ประกอบกบัการช�าระก่อนก�าหนดเป็นจ�านวนเงิน 40 ล้านเหรยีญ
สหรัฐ ในไตรมาสที ่3/2560

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

ในปี 2561 บรษิทัมส่ีวนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทนุในการร่วมค้าในธรุกจิ
โทรศัพท์ทั้งสิ้น 119 ล้านบาท ลดลง 39.1% จาก 196 ล้านบาท ในปี 
2560 แม้ว่ารายได้ของแอลทซีสีงูขึน้ สาเหตหุลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของ
ค่าเสือ่มราคาจากการลงทนุขยายโครงข่าย และค่าใช้จ่ายจากเหตกุารณ์
เขือ่นแตกที่ประเทศลาว

กำาไรสุทธิ

บริษัทมีก�าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ส�าหรับปี 2561 
จ�านวนทัง้สิน้ 230 ล้านบาท ปรบัตวัสงูขึน้อย่างมนียัส�าคญัจากปีก่อน
ที่รายงานผลขาดทุนที่ (2,650) ล้านบาท โดยก�าไรที่เพิ่มขึ้นสูง แม้ว่า
รายได้รวมจะลดลง เป็นผลมาจากการขายหุน้บรษิทั ซเีอส ลอ็กซอนิโฟ 
จ�ากัด (มหาชน) (ซีเอสแอล) การลดลงของค่าเสื่อมราคาและ                   
ค่าตดัจ�าหน่ายหลงัการบนัทกึการด้อยค่าของสนิทรพัย์ดาวเทยีมในปี 
2560 และการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ทั้งนี้บริษัท 
มกี�าไรจากการด�าเนนิงานปกตสิ�าหรบัปี 2561 อยูท่ีร่ะดบั 140 ล้านบาท 
ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญจาก 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
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 ค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด�าเนินการในปี 2560 สุทธิกับ
 การเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, และเงินลงทุนชั่วคราว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินสดได้มาจากการด�าเนินงานและการขายหุ้น 

ซีเอสแอล 

ส่วนประกอบหลักของสินทรัพย์

สินทรัพย์
หน่วย: ล้านบาท

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

จ�านวน
(ล้านบาท)

ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม

จ�านวน
(ล้านบาท)

ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์หมุนเวียน 9,679 43.6% 9,488 36.6%

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,815 21.7% 7,859 30.3%

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด�าเนินการ 3,007 13.5% 3,987 15.4%

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมียอดลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ-สุทธิ           
(ไม่รวมลกูหนีอ้ืน่) จ�านวน 1,536 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วน 6.9% ของ
สินทรัพย์รวม ซึ่งประกอบด้วย ลูกหนี้บุคคลภายนอกและลูกหนี้
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั โดยมสีดัส่วนของยอดลกูหนี ้95% และ 5% ต่อ
ลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับตามล�าดับ 

สภาพคล่อง

ณ สิน้ปี 2561 บรษิทัมอัีตราส่วนสินทรัพย์หมนุเวยีนต่อหน้ีสนิหมนุเวยีน 
2.39 เท่า ลดลงจาก 3.22 เท่า ณ สิ้นปี 2560 มีสาเหตุหลักจากการ
เพิ่มขึ้นของส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดตามก�าหนดการ
ช�าระคืนหุ้นกู้จ�านวน 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�าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ และการบันทึก
การด้อยค่าของสินทรัพย์ดาวเทียมในปี 2561

เงินกู้ยืม และ ส่วนของเจ้าของ

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมีเงินกู้ยืมสุทธิทั้งสิ้น 7,023 ล้านบาท ลดลง 
5.7% จาก 7,446 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2560 เนือ่งจากการช�าระคนืเงินกู้             
ตามก�าหนด 

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2561 ทั้งสิ้น 13,137 ล้านบาท 
ลดลง 14.0% จาก 15,280 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2560 ซึง่เป็นผลมาจาก
การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในไตรมาส 1/2561

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมีอัตราส่วนเงินกู้ยืมสุทธิต่อส่วนทุน 0.53 เท่า 
เพิ่มขึ้นจาก 0.49 ณ สิ้นปี 2560 

งบกระแสเงินสด

บริษัทมี เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน ในปี 2561 ทั้งสิ้น 
1,886 ล้านบาท ลดลง 36.7% จาก 2,980 ล้านบาท ในปี 2560            
มีสาเหตุหลักจากก�าไรจากการด�าเนินงานที่ลดลง 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน ในปี 2561 มีจ�านวน        
ทั้งสิ้น 1,207 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินสดได้มาจากการขายหุ้น            
ซีเอสแอล

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน ในปี 2561 จ�านวน 
(2,223) ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วยการช�าระคืนเงินกู ้ยืม           
ระยะยาวและการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2561 ท้ังสิ้น 
2,830 ล้านบาท และบริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราว ณ สิ้นปี 2561 ทั้งสิ้น 
4,227 ล้านบาท 

ในเอกสารชุดนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนท่ีเกี่ยวกับการประมาณการถึง
เหตกุารณ์ท่ีเกดิขึน้ในอนาคต (ไม่ว่าจะเป็นการประมาณการทางด้านการเงนิ
หรอืการประมาณการทางด้านธรุกจิในส่วนอืน่ๆ) ตวัอย่างของค�าทีใ่ช้ในการ
ประมาณการถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น “อาจจะ” “จะ” 
“คาดว่า” “ประมาณ” “เชื่อว่า”  เป็นต้น แม้ว่าประมาณการดังกล่าวจะ
ประเมนิขึน้โดยอาศยัข้อมลูท่ีมอียูใ่นปัจจบุนัเป็นพืน้ฐาน บรษิทัฯ ไม่สามารถ
รับประกันหรือยืนยันได้ว่า การประมาณการดังกล่าวจะเกิดขึ้นตรงตามที่
บริษัทฯ คาดการณ์ไว้ในอนาคต ดังนั้นผู้ใช้ข้อมูลดังกล่าวจึงควรระมัดระวัง
ในการใช้ข้อมูลประมาณการข้างต้น 
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ข้อมูลสำาคัญอื่นๆ
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ประวัติคณะกรรมการ ผู้บริหาร 
และเลขานุการบริษัท

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
• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูด้านวทิยาการพลงังาน รุน่ที ่3 (วพน. 3)
 สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลกัสตูรผู้บรหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ที ่3
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับ
 นักบริหารระดับสูง (ปปร. รุ่นที่ 6) สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน (วปรอ. 4010) 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• Certification in Advanced Management Program (2541) 
 Harvard Business School (สหรัฐอเมริกา) 

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
   บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)
ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
   บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
   บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด (มหาชน)
เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
   บริษัท เอสวีไอ จ�ากัด (มหาชน)
มี.ค. 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร
   บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จ�ากัด (มหาชน)
ม.ค. 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร
   บรษิทั โทรเิซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ�ากัด (มหาชน)
ธ.ค. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
   บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)
ต.ค. 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
   บรษิทั พทีีท ีโกบอล เคมคิอล จ�ากดั (มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ก.ย. 2557 - ปัจจุบัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
   สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2554 - ปัจจุบัน ประธาน 
   องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประสบการณ์ท�างานที่ผ่านมา 
เม.ย. 2556 - ก.พ. 2560 กรรมการอิสระ
    บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
ต.ค. 2554 - เม.ย. 2558 กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
    ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)
ก.ค. 2549 - เม.ย. 2556 ประธานกรรมการ และกรรมการ
    บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
ก.ค. 2549 - ธ.ค. 2555 ประธานกรรมการ และกรรมการ
    บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จ�ากัด
ก.ค. 2549 - ธ.ค. 2555 ประธานกรรมการ และกรรมการ
    บริษัท น�้ามัน ไออาร์พีซี จ�ากัด
ก.ค. 2549 - ธ.ค. 2555 ประธานกรรมการ และกรรมการ
    บริษัท ไทย เอบีเอส จ�ากัด
ต.ค. 2548 - ธ.ค. 2555 ประธานกรรมการ 
    บริษัท ไทยลู้บเบส จ�ากัด (มหาชน)

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
•	 ประธานกรรมการ
•	 กรรมการอิสระ

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

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• 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�างานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
   บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)
มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
   บรรษัทภิบาลและสรรหา
   บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
2557 - ปัจจุบัน  กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
   บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
   บริษัท บางกอกกล๊าส จ�ากัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
   บริษทั ทสิโก้ไฟแนนเชยีลกรุป๊ จ�ากดั (มหาชน)

2554 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
   ธนาคารทิสโก้ จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาส�าหรับมาตรการลงโทษทางแพ่ง
   ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
   และตลาดหลักทรัพย์
ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน  อนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์  
   เพื่อครอบง�ากิจการ
   ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
   และตลาดหลักทรัพย์
2556 - ปัจจุบัน กรรมการประเมินกองทุนหมุนเวียน
   กระทรวงการคลัง
2556 - ปัจจุบัน คณะกรรมการพิจารณา SET Award 
   ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาล
   และความรับผิดชอบต่อสังคม 
   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2553 - ปัจจุบัน ต�าแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สิน
   ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
   ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
   ประเทศกลาง
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
   บริษัท บ้านร่วมทางฝัน จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างานที่ผ่านมา 
2556 - 2560 คณะกรรมการวนิยักรรมการและผูบ้รหิารของ
   บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
   ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
   และตลาดหลักทรัพย์
2554 - 2560  กรรมการจรรยาบรรณ
   สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2554 - 2559  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
   ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับตลาดสินค้า
   เกษตรล่วงหน้า ประเทศไทย
2545 - 2553  กรรมการและผู้จัดการ
   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นางภัทรียา เบญจพลชัย
•	 กรรมการอิสระ
•	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
•	 กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30	มีนาคม	2559
อายุ 64	ปี   สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(1) (ร้อยละ) :	ไม่มี
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ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
2555 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
   บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
   บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
2553 - ปัจจุบัน กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ
   บริษัท อินนิทรี ดิจิตอล จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานที่ผ่านมา 
2558 - ม.ค. 2561  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 
   บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ โซลารสิ จ�ากดั
2556 - ม.ค. 2560 ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
   บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ากัด (มหาชน)
2551 - 2557 ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
   บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ากัด
2551 - 2555 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 
   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 
   ซีมีโก้ จ�ากัด

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

นางชรินทร วงศ์ภูธร
•	 กรรมการอิสระ
•	 กรรมการตรวจสอบ
•	 ประธานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

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

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) 
 University of Miami, USA
• เนติบัณฑิตไทย 
 ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

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�างานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 
   และประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหา
   บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
   บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

ศาสตราจารย์ส�าเรียง  เมฆเกรียงไกร
•	 กรรมการบริษัทอิสระ
•	 กรรมการตรวจสอบ
•	 กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
•	 ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

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

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
2559 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ
   บรษิทั เสรมิสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั 
   (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
   บรษิทั ยนูคิ เอน็จเินยีริง่ แอนด์ คอนสตรคัชัน่ 
   จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
2557 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ
   คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2533 - ปัจจุบัน นักวิจัยด้านกฎหมายและองค์กร
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ท�างานที่ผ่านมา 
2518 - 2557 อาจารย์ประจ�า 
   คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 
 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

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

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• 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�าหรับ
 นักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า 
• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ที ่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�างานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
2549 - ปัจจุบัน   กรรมการ
   บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
2561 - ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
   บริษัท โอสถสภา จ�ากัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
   บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ�ากัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ 
   บริษัท ดุสิตธานี จ�ากัด (มหาชน)

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
   บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
   บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ�ากดั (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
   บรษัิท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจเินยีริง่ จ�ากดั (มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
   คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 2560 
   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและ
   ทรัพยากรมนุษย์ขอบเขต

ประสบการณ์ท�างานที่ผ่านมา 
2559 - ปัจจุบัน  กรรมการ 
    บริษัท โอสถสภา จ�ากัด
ม.ค. 2560 - มี.ค. 2561 ประธานกรรมการบริหาร
    บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ�ากัด (มหาชน)
ม.ค. 2559 - มิ.ย. 2560 ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
    บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)
ม.ค. 2559 - ม.ค. 2560 กรรมการอิสระ 
    บรษัิท พฤกษา เรยีลเอสเตท จ�ากดั (มหาชน)
2559 - 2559  กรรมการอิสระ 
    บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)
2551 - 2559  กรรมการ  
    บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด
2551 - 2559  ประธานคณะกรรมการบริหาร 
    บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)
2551 - 2558  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
    บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)
2552 - 2554  ประธานคณะกรรมการบริหาร 
    บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)
2543 - 2551  กรรมการบริหาร 
    บริษัท ชินแซทเทลไลท์ จ�ากัด (มหาชน)
2542 - 2551  ประธานคณะกรรมการบริหาร
    บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด 
    (มหาชน)
2537 - 2551  กรรมการ 
    บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด 
    (มหาชน)

นายสมประสงค์ บุญยะชัย
•	 กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	11	สิงหาคม	2549
อายุ	63	ปี	 		สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(1) (ร้อยละ) :	ไม่มี
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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�างานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
   บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)
มี.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร 
   บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
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�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
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�างานที่ผ่านมา 
ต.ค. 2543 - ส.ค. 2545 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
    ST Telemedia Pte Ltd.
พ.ค. 2543 - ก.ย. 2544 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
    Vickers Capital Ltd.
ม.ค. 2542 - เม.ย. 2542 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
    Vertex Management (II) Pte. Ltd.
พ.ย. 2540 - ม.ค. 2542 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
    ST Assembly & Test Services Pte. Ltd.
เม.ย. 2539 - พ.ย. 2540 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
    Chartered Semiconductor Mfg Ltd.
ก.ย. 2535 - ก.ย. 2556 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
    StarHub Ltd.
เม.ย. 2535 - เม.ย.2542 Group Director Finance
    Singapore Technologies Pte Ltd. & 
    Subsidiaries

นายเกว็ก บัค ไช
•	 กรรมการ
•	 กรรมการบริหาร
•	 กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	27	มีนาคม	2558
อายุ	64	ปี	 		สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(1) (ร้อยละ) :	ไม่มี
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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
• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ที ่15
• Harvard Leadership Development Program โดย Harvard 
 Business Publishing (2560 - 2561)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร 
   และกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
   บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)
ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
   บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
   บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)
ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
   บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2561 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร 
   บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ากัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
   บริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง จ�ากัด
2558 - ปัจจุบัน  กรรมการ
   บรษิทั ไอ.ที.เเอพพลเิคชัน่ส์ แอนด์ เซอร์วิส จ�ากดั
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ 
   บริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง ทีวี จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างานที่ผ่านมา 
2560 - 2561 รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
   บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)
2553 - 2561 รองกรรมการผู้อ�านวยการ 
   สายงานการเงินและบัญชี 
   บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)
2553 - 2561 กรรมการบริหาร
   บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)
2558 - มิ.ย. 2560 กรรมการ
   บริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง จ�ากัด
2553 - 2558 กรรมการ
   บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)
ก.พ. - ก.ย. 2554 รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการเงิน
   บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)
2547 - 2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ 
   ส่วนงานการเงิน และบัญชี
   บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)

นายเอนก พนาอภิชน 
•	 ประธานกรรมการบริหาร
•	 กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
•	 กรรมการ
		 (กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	1	กรกฎาคม	2560
อายุ	53	ปี	 		สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(1) (ร้อยละ) :	ไม่มี
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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�างานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
   บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)
มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร 
   บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

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

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร
   บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี 
   ลิมิเต็ด จ�ากัด

พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
   บรษิทั อนิเตอร์เนช่ันแนล แซทเทลไลท์ จ�ากดั
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
   บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ มหาชน
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
   บริษัท ไอพีสตาร์ จ�ากัด
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน  กรรมการ
   บริษัท สตาร์ นิวเคลียส จ�ากัด
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
   บรษิทั ไอพสีตาร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล พทีอี ีจ�ากดั
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
   บริษัท ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส จ�ากัด
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
   บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จ�ากัด
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
   บริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จ�ากัด
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
   บริษัท ไอพีสตาร์ เจแปน จ�ากัด
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
   บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ�ากัด
2550 - ปัจจุบัน      กรรมการและกรรมการบริหาร 
   บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ากัด (มหาชน)

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

นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ (2)

•	 กรรมการ
•	 กรรมการบริหาร
•	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 (กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	1	พฤษภาคม	2561	
อายุ	57	ปี	 		สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(1) (ร้อยละ) :	ไม่มี
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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�างานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน  หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการเงิน  

   บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ

   บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี 

   ลิมิเต็ด จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ

   บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวอร์ค จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ 

   บริษัท ไอพีสตาร์โกเบิล เซอร์วิส จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ

   บริษัท สตาร์นิวเคลียส จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ

   บรษิทั อนิเตอร์เนช่ันแนล แซทเทลไลท์ จ�ากดั

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ

   บริษัท ไอพีสตาร์ จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ

   บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ

   บริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ

   บริษัท ไอพีสตาร์ แจแปน จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ

   บรษิทั ไอพสีตาร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล พทีอี ีจ�ากดั

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ

   บริษัท ลาวเทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ

   บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างานที่ผ่านมา 

พ.ค. 2546 - ส.ค. 2560 หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการเงิน 

    บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ากัด (มหาชน)

2541 - 2546  ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี 

    บริษัท ซีเอส คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด

นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพยากร (2)

•	 หัวหน้าคณะผู้บริหาร	
	 ด้านการเงิน

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



172

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

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

• หลักสูตรผู้บรหิารระดบัสูง รุ่น 18/2557 สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ

• Harvard Leadership Development Program (2560-2561)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการค้า

   บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร 

   บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ(คณะกรรมการปรบัปรงุ

   หลักสูตร การจัดการมหาบัณฑิต)

   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ 

   บรษิทั อนิเตอร์เนช่ันแนล แซทเทลไลท์ จ�ากดั

ก.พ. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ 

   บริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ ซิสเทม 

   พีทีวาย จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างานที่ผ่านมา 
พ.ค. 2557 - ธ.ค. 2558 หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการตลาด

    บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

เม.ย. 2556 - เม.ย. 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการอาวุโส 

    ส่วนงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

    บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

ม.ค. 2555 - มี.ค. 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ 

    ส่วนงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

    บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

ก.ค. 2552 - ธ.ค. 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ 

    ส่วนงานการตลาดและการขาย 

    บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

นายปฐมภพ สุวรรณศิร ิ(2)

•	 กรรมการบริหาร
•	 หัวหน้าคณะผู้บริหาร	ด้านการค้า

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	1	มกราคม	2559
อายุ	50	ปี	 		สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั(1) (ร้อยละ) :	0.0008
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

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�างานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านตรวจสอบภายใน

   บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ส.ค. 2551 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อ�านวยการ 

   สายงานก�ากบัดแูลกจิการ และบรหิารความเสีย่ง

   บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)

2551 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท

   บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ 

   นิติบุคคลอาคารชุดโอกาสหัวหิน

ประสบการณ์ท�างานที่ผ่านมา 
2556 - 2561 รองกรรมการผู้อ�านวยการ 

   สายงานเลขานกุาร บรษิทัและตรวจสอบภายใน

   บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)

2554 - 2560 กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษา

   และเทคโนโลยีการบัญชี

   สมาคมวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

2553 - 2560 ที่ปรึกษา

   สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

2554 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการอาวุโส 

   ส่วนงานเลขานกุารบรษิทัและตรวจสอบภายใน

   บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)

2547 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ 

   ส่วนงานเลขานกุารบรษิทัและตรวจสอบภายใน

   บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)

2550 - 2552 นายกสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

   สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

นายวิชัย กิตติวิทยากุล(2)

•	 หัวหน้าคณะผู้บริหาร	ด้านตรวจสอบภายใน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	1	สิงหาคม	2561
อายุ	57	ปี	สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั(1) (ร้อยละ) : 0.000004
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นายเอกชัย ภัคดุรงค(์2)

•	 หัวหน้าฝ่ายงานรัฐกิจ
•	 หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจพัฒนาแพลตฟอร์มและบริการ

อายุ	48	ปี	 		สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั(1) (ร้อยละ) : 0.0007

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 University of Southern California

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD)
• Directors Certification Program (DCP) รุ่น 157/2557

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
2561 - ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายงานรัฐกิจ
   และหัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจพัฒนาแพลตฟอร์ม
   และบริการ 
   บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ปัจจุบัน  กรรมการ
   บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ�ากัด
ปัจจุบัน  กรรมการ
   บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างานที่ผ่านมา 
2560 - 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการอาวุโส 
   ส่วนงานสื่อและธุรกิจรีเทล
   บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)
2557 - 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการอาวุโส
    ส่วนงานรัฐกิจ
   บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)
2554 - 2557  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ 
   ส่วนงานกิจการองค์กร
   บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

นางพรรณี นิวาศนันทน(์2)

•	 หัวหน้าฝ่ายงานการเงิน

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD)
• Directors Certification Program (DCP) รุ่น 179/2556

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• TLCA Executive Development Program (EDP)
• Management Development Program (MDP)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
   บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
   บริษัท ไอพีสตาร์ (อินเดีย) ไพรเวท จ�ากัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
   บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จ�ากัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
   บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างานที่ผ่านมา 
พ.ค. 2561 - ต.ค. 2561 ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน
    บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)
2553 - เม.ย. 2561  ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน
    บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)
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ดร.สกล กิตติวัชราพงษ(์2)

•	 หัวหน้าฝ่ายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

อายุ	58	ปี	 		สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั(1) (ร้อยละ) :	0.0008

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 The Ohio State University

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD)
• Directors Certification Program (DCP) รุ่น 193/2557

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
2559 - ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
   บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
2559 - ปัจจุบัน  กรรมการ  
   บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จ�ากัด

หมายเหตุ
(1) สดัส่วนการถอืหุน้นบัรวมจ�านวนหุ้นของคูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ
(2) เป็นผู้บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ        

ตลาดหลักทรัพย์
(3) หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทได้แสดงไว้แล้วในหัวข้อ        

 การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หัวข้อย่อย เลขานุการบริษัท 

นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง
•	 หัวหน้าส่วนงานเลขานุการบริษัทและก�ากับดูแล
	 และเลขานุการบริษัท	(3)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	12	พฤศจิกายน	2555

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

การอบรม / 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�างานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
2561 - ปัจจุบัน หวัหน้าส่วนงานเลขานกุารบรษิทัและก�ากบัดแูล
   บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท
   บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�างานที่ผ่านมา 
2560 - 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ 
   ส�านักสื่อสารองค์กร
   บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)
เม.ย. 2557 - 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ ส�านักประธาน
   กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท
   บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)
2555 - 2557 ผู้อ�านวยการ ส�านักประธานกรรมการบริหาร 
   บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)
2532 - 2555 เลขานุการ ประธานกรรมการบริหาร  
   บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)
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ข้อมูลการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ 
ผู้บริหาร และผู้มีอำานาจควบคุม 
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

C = ประธานกรรมการ   / = กรรมการ   // = กรรมการบริหาร   E = ผู้บริหาร 

หมายเหตุ
(1) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัท แทน นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ที่ลาออกจากต�าแหน่ง โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครั้งที่ 3/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป  
(2) นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทน นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ที่ลาออกจากต�าแหน่ง โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 

ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
(3) บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ�ากัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จ�ากัด (ไทยเอไอ) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

BEELINE บริษัท วิมเปิลคอม จ�ากัด IPJ บริษัท ไอพีสตาร์ เจแปน จ�ากัด

CDN บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จ�ากัด IPNZ บริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จ�ากัด

INTOUCH บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) IPSTAR บริษัท ไอพีสตาร์ จ�ากัด

IPA บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จ�ากัด ISC บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แซทเทลไลท์ จ�ากัด 

IPGS บริษัท ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส จ�ากัด LTC บริษัท ลาวเทเลคอมมิวนิเคชั่น มหาชน 

IPI บริษัท ไอพีสตาร์ (อินเดีย) ไพรเวท จ�ากัด OSS บริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ ซิสเท็ม พีทีวาย จ�ากัด

IPIN บริษัท ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี จ�ากัด

รายชื่อบริษัท

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทใหญ่ บริษัท

1 2 3 4

INTOUCH THAICOM IPSTAR IPNZ IPA OSS

1.   นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (1) / C

2.   นางชรินทร วงศ์ภูธร /

3.   ศาสตราจารย์ส�าเรียง เมฆเกรียงไกร /

4.   นางภัทรียา เบญจพลชัย /

5.   นายสมประสงค์ บุญยะชัย / /

6.   นายเกว็ก บัค ไช / /, //

7.   นายเอนก พนาอภิชน / /, //

8.   นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ (2) /, //, E / / /

9.   นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพยากร E / / /

10. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ //, E /

11. นายวิชัย กิตติวิทยากุล E

12. นายเอกชัย ภัคดุรงค์ E

13. นางพรรณี นิวาศนันทน์ E

14. นายสกล กิตติวัชราพงษ์ E
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5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

IPIN IPGS IPJ IPI STAR TCB ISC TCGS ThaiAI(3) CDN SHEN LTC BEELINE

/ / / / / / /, // /

/ / / / / / / /, //

/

/ / /

/ / /

/

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

SHEN บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จ�ากัด

STAR บริษัท สตาร์นิวเคลียส จ�ากัด

TCB บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ�ากัด

TCGS บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จ�ากัด

ThaiAI บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จ�ากัด

THAICOM บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัทได้มีการแจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัททราบถึงหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส รวมท้ัง        

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ในบริษัท ต่อส�านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร และทุกครั้ง      

ที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวต้องรายงานต่อส�านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันท�าการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน

หลักทรัพย์นั้น ตามประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ                

คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกไตรมาส โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 การถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เป็นดังนี้

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ
และผู้บริหาร ประจำาปี 2561

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

หุ้นสามัญ (หุ้น) ใบส�าคัญแสดงสิทธิ (หน่วย) หุ้นกู้ (หน่วย)

31 ธ.ค. 
60

31 ธ.ค. 
61

เพิ่ม / 
(ลด)

31 ธ.ค. 
60

31 ธ.ค. 
61

เพิ่ม / 
(ลด)

31 ธ.ค. 
60

31 ธ.ค. 
61

เพิ่ม / 
(ลด)

1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์(1) - - - - - - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - -

2. นางชรินทร วงศ์ภูธร - - - - - - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - -

3. ศาสตราจารย์ส�าเรียง 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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รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

หุ้นสามัญ (หุ้น) ใบส�าคัญแสดงสิทธิ (หน่วย) หุ้นกู้ (หน่วย)

31 ธ.ค. 
60

31 ธ.ค. 
61

เพิ่ม / 
(ลด)

31 ธ.ค. 
60

31 ธ.ค. 
61

เพิ่ม / 
(ลด)

31 ธ.ค. 
60

31 ธ.ค. 
61

เพิ่ม / 
(ลด)

9. นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพยากร - - - - - - - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - -

10. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ 8,900 13,379 4,479 333,960 329,481 (4,479) - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - -

11. นายเอกชัย ภัคดุรงค์(3) 5,000 7,509 2,509 143,373 140,864 (2,509) - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - -

12. ดร.สกล กิตติวัชราพงษ์(3) 4,400 8,905 4,505 141,687 137,182 (4,505) 1,000 1,000 -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - -

13. นางพรรณี นิวาศนันทน์(3) 18,500 - (18,500) 77,037 75,274 (1,763) 1,000 1,000 -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - - - - - -

หมายเหตุ
(1) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัท แทน นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ที่ลาออกจากต�าแหน่ง โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครั้งที่ 3/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป  
(2) นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทน นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ที่ลาออกจากต�าแหน่ง โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 

ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
(3) จากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ท�าให้ นายเอกชัย ภัคดุรงค์ ดร.สกล กิตติวัชราพงษ์ และนางพรรณี นิวาศนันทน์ เข้าข่ายผู้บริหาร 

4 รายแรกทีม่หีน้าทีต้่องจดัท�ารายงานการมส่ีวนได้เสยีตามนยิามของคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) มาตรา 3/1 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ไทยคม จ�ากดั (มหาชน) และงบการเงนิรวมของบรษิทั ไทยคม จ�ากดั 

(มหาชน) และบรษิทัย่อย รวมถงึข้อมลูสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ�าปี งบการเงนิดงักล่าวจดัท�าขึน้ตามหลกัการบญัชทีีร่บัรอง

ทัว่ไป โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิย่างสม�า่เสมอ และใช้ดลุยพนิจิอย่างระมดัระวงัและประมาณการทีด่ทีีส่ดุในการจดัท�า 

รวมท้ังให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่าง

โปร่งใส

คณะกรรมการบรษิทัได้จดัให้มรีะบบบรหิารความเสีย่ง รวมถงึให้มแีละด�ารงรกัษาไว้ซึง่ระบบควบคมุภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล เพือ่ให้

มัน่ใจได้อย่างมเีหตผุลว่าข้อมลูทางบญัชมีคีวามถกูต้อง ครบถ้วน และเพยีงพอทีจ่ะด�ารงรกัษาไว้ซึง่ทรพัย์สนิ ตลอดจนเพือ่ไม่ให้เกดิการทจุรติหรอื

การด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท�าหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน  

สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน 

โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

งบการเงินเฉพาะกจิการของบรษัิท และงบการเงินรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อยได้รบัการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชขีองบรษิทั คอื บรษิทั ดลีอยท์ 

ทูช้ โธมสัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ�ากดั ในการตรวจสอบนัน้ทางคณะกรรมการบรษิทัได้สนบัสนนุข้อมลูและเอกสารต่าง ๆ  เพือ่ให้ผู้สอบบญัชีสามารถ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี  โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ใน

รายงานประจ�าปีแล้ว

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่าระบบการควบคมุภายในของบรษิทัโดยรวมอยูใ่นระดบัทีน่่าพอใจ และสามารถสร้างความเชือ่มัน่อย่างมเีหตผุล

ได้ว่างบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับ

ปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 มคีวามถกูต้อง เชือ่ถอืได้ โดยถอืปฏบิตัติามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบ

ที่เกี่ยวข้อง

(นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์)
ประธานกรรมการ

(นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน)  
 
ความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) 
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และงบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ           
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ     
ผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย และของบริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และผลการด าเนินงาน
และกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ความรับผิดชอบของข้าพเจา้ได้กล่าวไว ้
ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ
วิชาชีพบญัชีที่ก  าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและ        
งบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ได้ปฏิบติัตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ  ซ่ึงเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 
 

โดยมิไดเ้ป็นการแสดงความเห็นแบบท่ีเปล่ียนแปลงไป ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 9 บริษทัยอ่ยของบริษทัไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ากดั (มหาชน) ให้แก่
บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2561 ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัประเภทก าไรสุทธิ
ของบริษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ากดั (มหาชน) เป็นก าไรสุทธิจากการด าเนินงานท่ียกเลิกในงบก าไรขาดทุน
รวมและเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของ
ขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ือง
เหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบทีส่ าคญั 
การรับรู้รายได้จากการให้บริการ 
เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีจ านวนสัญญาบริการเป็นจ านวนมาก 
ซ่ึงมีขอ้ตกลงและเง่ือนไขในการก าหนดราคาท่ีแตกต่างกัน 
ดังนั้ นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ คือ การเกิดข้ึนจริง  
ความถูกต้องและความครบถ้วนของการรับรู้รายได้จาก 
การให้บริการตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขตามสัญญาบริการว่า
เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่  

ทั้งน้ีนโยบายการบญัชีส าหรับการรับรู้รายได ้และรายละเอียด
ของรายได้จากการให้บริการ ได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 3.18 และขอ้ 24 ตามล าดบั 

 

วธีิการตรวจสอบท่ีส าคญัรวมถึง 

• ท าความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและการ
ควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการรับรู้รายได้จากการ
ใหบ้ริการ 

• ทดสอบการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 

• ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบติัตามการควบคุม
ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการ และ 

• ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบดว้ย 

-   ตรวจสอบเง่ือนไขของสัญญาบริการและทดสอบการ
ค านวณรายได้และตรวจสอบเอกสารประกอบการ
บนัทึกบญัชีส าหรับรายไดจ้ากการใหบ้ริการดงักล่าว 

-   การวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัรายไดจ้ากการใหบ้ริการ 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบทีส่ าคญั 
การด้อยค่าของอปุกรณ์และสินทรัพย์ไม่มตีวัตนภายใต้
สัญญาอนุญาตให้ด าเนินการ 
เน่ืองจากการพิจารณาเก่ียวกับการด้อยค่าของอุปกรณ์และ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด าเนินการ
ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจและขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัท่ีผูบ้ริหารของ
กลุ่มบริษทัน ามาใชใ้นการประมาณค่าเผื่อการดอ้ยค่าดงักล่าว 
ดงันั้นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ คือ การแสดงมูลค่าของ
อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนภายใตส้ัญญาอนุญาตให้
ด าเนินการและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่
มีตวัตนภายใตส้ัญญาอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินหรือไม่  

ทั้ งน้ีนโยบายการบัญชี เร่ืองท่ี ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ัญญาอนุญาตให้ด าเนินการ การ
ด้อยค่า รายละเอียดเก่ียวกับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  และ
รายละเอียดของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตให้
ด าเนินการได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 
3.9 ขอ้ 3.10 ขอ้ 3.13 ขอ้ 12 และ ขอ้ 13 ตามล าดบั 

 

 
วธีิการตรวจสอบท่ีส าคญัรวมถึง 
• ท าความเขา้ใจเก่ียวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและการ

ควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาและการรับรู้การ
ด้อยค่าของอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใน
สญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ 

• ทดสอบการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาและการรับรู้การดอ้ยค่า
ของอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายในสัญญา
อนุญาตใหด้ าเนินการ 

• ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการ
ควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณา
และการรับรู้การดอ้ยค่าของอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนภายในสญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ และ 

• ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบดว้ย 
-   ตรวจสอบหลกัฐานประกอบการพิจารณาของผูบ้ริหาร
เก่ียวกับข้อบ่งช้ีของการด้อยค่าของอุปกรณ์และ
สินทรัพย์ไม่ มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้
ด าเนินการ 

-   พิจารณาร่วมกับผูเ้ช่ียวชาญของผูส้อบบัญชีส าหรับ
การประเมินและทดสอบความเหมาะสมของ
แบบจ าลองการประเมินมูลค่า (valuation model) และ
สมมติฐานท่ีส าคญัท่ีผูบ้ริหารของบริษทัน ามาใชใ้น
การประเมินค่าเผื่ อการด้อยค่ าของอุปกรณ์และ
สินทรัพย์ไม่ มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้
ด าเนินการ 

-   การทดสอบความถูกต้องของข้อมูลท่ีใช้ในการ
ค านวณค่าเผื่อการดอ้ยค่าของอุปกรณ์และสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด าเนินการกับ
เอกสารและรายงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

-   ทดสอบความถูกตอ้งของการค านวณค่าเผื่อการดอ้ย
ค่าของของอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใต้
สญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบทีส่ าคญั 
ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 
การพิจารณาค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีการคา้เป็น
รายการท่ีตอ้งใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัในการ
ประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ดังกล่าว ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน บริษัทพิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
โดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ีและคาดการณ์เก่ียวกบั
ความสามารถในการช าระหน้ีในอนาคตของลูกหน้ีการค้า 
ดังนั้ นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือ การแสดงมูลค่าของ
ลูกหน้ีการคา้และค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญเป็นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินหรือไม่ 

ทั้งน้ีนโยบายการบญัชีเร่ืองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ รายละเอียด
เก่ียวกบัลูกหน้ีการคา้และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ไดเ้ปิดเผยไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.5 และขอ้ 7 ตามล าดบั 

 

วธีิการตรวจสอบท่ีส าคญัรวมถึง 
• ท าความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและ             

การควบคุมภายในท่ี เก่ียวข้องกับการรับรู้ค่าเผื่อ                   
หน้ีสงสยัจะสูญ  

• ทดสอบการออกแบบและการปฏิบติัตามการควบคุม
ภายใน 

• ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามการ
ควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญ 

• ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบดว้ย 
- ตรวจสอบหลกัฐานประกอบการพิจารณาของ

ผูบ้ริหารเก่ียวกบัขอ้บ่งช้ีของการบนัทึกค่าเผื่อ
หน้ีสงสยัจะสูญ  

- ประเมินความเหมาะสมของวิธีการพิจารณา
และขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัและขอ้มูลท่ีผูบ้ริหาร
ของบริษทัน ามาใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญ  

- ทดสอบการค านวณค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
 
ข้อมูลอ่ืน  
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี ซ่ึงขา้พเจา้
ไดรั้บขอ้มูลอ่ืนในรายงานประจ าปีฉบบัเตรียมเผยแพร่ก่อนวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้
ไม่ไดแ้สดงความเห็นเก่ียวกบัขอ้มูลอ่ืนดงักล่าว  
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ 
การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจาก
การตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 

ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้มูลอ่ืนในรายงานประจ าปีฉบบัเตรียมเผยแพร่ โดยไม่พบว่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีขา้พเจา้ตอ้งรายงาน 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี   
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายใน                 
ท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ  าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) 
และการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทั
หรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  
 

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 
 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้
อยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า 
การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น
สาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มี
สาระส าคญั เม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการ
ใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้
การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  
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• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร
และจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัใน
การด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้ง
กล่าวไว้ในรายงานของผู ้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ี เก่ียวข้อง                  
ในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุป
ของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 
อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ
การก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

 
ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารกบัผูม้ีหน้าที่ในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆที่ส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไวแ้ละประเด็นที่มีนัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบ
รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบ
ของขา้พเจา้  
 

ขา้พเจา้ได้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ได้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด
ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของ
ขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 

ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 

 

7  

จากเร่ืองที่ส่ือสารกบัผูมี้หน้าที่ในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนยัส าคญัมากที่สุด
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญั
ในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่
ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสาร
ดงักล่าว 
 
 
 
 

 ชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 
วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 
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31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

2561 2560 2561 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 2,830,234,585    1,960,770,857   1,719,753,567    683,765,774       

เงินลงทุนชั�วคราว 6 4,227,209,793    3,407,069,423   3,834,155,421    3,436,461,878    

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 7 1,851,432,896    1,666,859,482   2,571,027,795    1,957,412,837    

ลูกหนี� กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 4 42,699,114         90,824,861        88,525,483         190,369,034       

ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 4 485,724,816       244,591,079      525,724,816       244,591,079       

สินคา้คงเหลือ 8 122,483,562       124,813,587      98,280,234         106,892,786       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 96,384,799         62,645,724        96,384,799         62,645,724         

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 22,520,023         93,203,229        19,786,409         25,951,957         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที�ถือไวเ้พื�อขาย 9 -                     1,837,189,239   -                     -                     

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 9,678,689,588    9,487,967,481   8,953,638,524    6,708,091,069    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 4 1,457,174,448    1,712,137,550   1,467,174,448    1,752,137,549    

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                     -                    1,502,621,824    1,674,859,190    

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 1,444,282,683    1,356,700,860   1,444,282,683    1,356,700,860    

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 4,814,703,118    7,859,316,266   4,771,240,586    7,794,040,539    

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาต

ใหด้าํเนินการ 13 3,007,340,364    3,986,568,906   3,007,340,364    3,986,568,906    

ค่าใชจ้่ายรอตดับญัชี 13 13,614,935         15,632,576        13,614,935         15,632,576         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 325,027,926       427,047,889      240,374,560       333,565,036       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 1,117,018,424    775,824,882      992,281,352       704,853,399       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 15 344,227,641       317,997,744      326,404,118       298,977,826       

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 12,523,389,539  16,451,226,673 13,765,334,870  17,917,335,881  

รวมสินทรัพย์ 22,202,079,127  25,939,194,154 22,718,973,394  24,625,426,950  

บริษทั ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบแสดงฐานะการเงนิ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

2561 2560 2561 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวยีน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื�น 17 712,891,519       866,662,159      543,581,634       658,855,472       

เจา้หนี� กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 4 169,230              829,729             3,724,256           23,522,941         

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวที�ถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึ�งปี 16 2,673,841,281    421,788,460      2,695,841,281    421,788,460       

เงินรับล่วงหนา้คา่บริการจากลูกคา้ 275,480,256       218,392,223      65,907,840         60,020,292         

ผลประโยชนต์อบแทนคา้งจา่ย 258,340,350       263,344,848      258,340,350       263,344,848       

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 34,032,013         7,225,864          -                     -                     

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 18 91,314,282         95,844,393        44,493,053         63,253,253         

หนี� สินที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

   ที�ถือไวเ้พื�อขาย 9 -                     1,055,257,237   -                     -                     

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 4,046,068,931    2,929,344,913   3,611,888,414    1,490,785,266    

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว 16 4,349,010,715    7,024,628,257   4,352,010,715    7,061,628,257    

เจา้หนี�  - อาคารและอุปกรณ์ระยะยาว 225,042,120       226,645,680      225,042,120       226,645,680       

หนี� สินสุทธิในบริษทัยอ่ย 10 -                     -                    980,026,152       576,045,267       

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนสาํหรับ

   ผลประโยชนพ์นกังาน 19 160,746,632       175,939,941      135,591,812       148,950,511       

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 20 284,153,167       302,925,926      277,356,357       299,278,905       

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 5,018,952,634    7,730,139,804   5,970,027,156    8,312,548,620    

รวมหนี�สิน 9,065,021,565    10,659,484,717 9,581,915,570    9,803,333,886    

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

บริษทั ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

2561 2560 2561 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 21

   ทุนจดทะเบียน 5,499,884,200    5,499,884,200   5,499,884,200    5,499,884,200    

   ทุนที�ออกและชาํระแลว้ 5,480,509,770    5,480,333,200   5,480,509,770    5,480,333,200    

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 21 4,325,271,183    4,324,626,137   4,325,271,183    4,324,626,137    

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 22 549,988,420       549,988,420      549,988,420       549,988,420       

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,936,698,328    4,201,676,132   2,936,698,328    4,201,676,132    

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ (155,409,877)     265,469,175      (155,409,877)     265,469,175       

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 13,137,057,824  14,822,093,064 13,137,057,824  14,822,093,064  

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (262)                   457,616,373      -                     -                     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 13,137,057,562  15,279,709,437 13,137,057,824  14,822,093,064  

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 22,202,079,127  25,939,194,154 22,718,973,394  24,625,426,950  

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

บริษทั ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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2561 2560 2561 2560

การดาํเนินงานต่อเนื�อง หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้ 4

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 24 6,008,200,977      6,688,843,268   5,457,530,264   5,878,290,011   

รายไดค้่าก่อสร้างภายใตส้ัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ 17,980,846           186,400             17,980,846        186,400             

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนสุทธิ 5,515,942             152,243,504      -                     152,315,241      

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 1,949,515,538      -                     -                     -                     

รายไดอื้�น 25 192,303,277         387,141,296      225,186,039      253,622,355      

รวมรายได้ 8,173,516,580      7,228,414,468   5,700,697,149   6,284,414,007   

ค่าใช้จ่าย 4

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 3,301,555,523      4,312,036,220   2,833,216,042   3,778,396,818   

ตน้ทุนค่าก่อสร้างภายใตสั้ญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ 17,980,846           186,400             17,980,846        186,400             

ตน้ทุนค่าอนุญาตใหด้าํเนินการ 917,473,311         978,521,346      917,473,311      978,521,346      

ค่าใชจ้่ายในการขาย 97,842,549           105,906,051      62,937,377        99,321,380        

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 1,362,031,738      1,515,011,381   964,284,842      848,276,646      

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ 2,253,000,000      3,308,681,047   2,253,000,000   3,196,000,000   

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 56,957,789           63,129,812        56,589,817        62,764,012        

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนสุทธิ -                        -                     3,658,714          -                     

ตน้ทุนทางการเงิน 338,242,739         382,429,405      338,228,829      378,304,300      

รวมค่าใช้จ่าย 8,345,084,495      10,665,901,662 7,447,369,778   9,341,770,902   

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ 119,387,670         196,184,926      1,628,779,604   (263,785,847)     

ขาดทุนก่อนภาษเีงนิได้จากการดาํเนินงานต่อเนื�อง (52,180,245)          (3,241,302,268)  (117,893,025)     (3,321,142,742)  

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 28 269,216,801         454,566,970      334,929,581      534,407,444      

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปีจากการดาํเนินงานต่อเนื�อง 217,036,556         (2,786,735,298)  217,036,556      (2,786,735,298)  

การดาํเนินงานที�ยกเลกิ

กาํไรสาํหรับปีจากการดาํเนินงานที�ยกเลิกสุทธิจากภาษี 9 29,649,253           325,660,831      12,508,799        136,958,006      

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี 246,685,809         (2,461,074,467)  229,545,355      (2,649,777,292)  

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 229,545,355         (2,649,777,292)  229,545,355      (2,649,777,292)  

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของ

   การดาํเนินงานต่อเนื�อง -                        -                     -                     -                     

   การดาํเนินงานที�ยกเลิก 11 17,140,454           188,702,825      -                     -                     

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี 246,685,809         (2,461,074,467)  229,545,355      (2,649,777,292)  

บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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2561 2560 2561 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 29

กาํไร (ขาดทุน) ตอ่หุน้ขั�นพื�นฐาน 0.21                      (2.42)                  0.21                   (2.42)                  

กาํไร (ขาดทุน) ตอ่หุน้ปรับลด 0.21                      (2.42)                  0.21                   (2.42)                  

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น - การดาํเนินงานต่อเนื�อง (บาท) 29

กาํไร (ขาดทุน) ตอ่หุน้ขั�นพื�นฐาน 0.20                      (2.54)                  0.20                   (2.54)                  

กาํไร (ขาดทุน) ตอ่หุน้ปรับลด 0.20                      (2.54)                  0.20                   (2.54)                  

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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2561 2560 2561 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี 246,685,809         (2,461,074,467)  229,545,355      (2,649,777,292)  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

รายการที�จะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่

เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั

  สาํหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังาน (4,949,366)            15,874,884        (4,949,366)         4,762,288          

ภาษีเงินไดที้�เกี�ยวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 931,481                (2,674,819)         931,481             (452,300)            

(4,017,885)            13,200,065        (4,017,885)         4,309,988          

รายการที�อาจถูกจดัประเภทรายการใหม่

เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน

ผลต่างจากอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่าหน่วยงาน

ในต่างประเทศ (61,929,642)          (288,274,898)     (61,929,642)       (288,274,898)     

การเปลี�ยนแปลงผลสะสมจากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 (350,970,688)        (17)                     (350,970,688)     (17)                     

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื�อขาย

ส่วนที�โอนไปกาํไรหรือขาดทุน (1,481,089)            (1,564,964)         (1,481,089)         (1,564,964)         

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื�อขาย (12,182,265)          5,996,514          (12,182,265)       5,996,514          

ภาษีเงินไดที้�เกี�ยวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 2,732,671             (886,310)            2,732,671          (886,310)            

(423,831,013)        (284,729,675)     (423,831,013)     (284,729,675)     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (427,848,898)        (271,529,610)     (427,848,898)     (280,419,687)     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี (181,163,089)        (2,732,604,077)  (198,303,543)     (2,930,196,979)  

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

   ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ (198,303,543)        (2,930,196,979)  (198,303,543)     (2,930,196,979)  

   ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 17,140,454           197,592,902      -                     -                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี (181,163,089)        (2,732,604,077)  (198,303,543)     (2,930,196,979)  

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

13
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2561 2560 2561 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 246,685,809       (2,461,074,467)   229,545,355       (2,649,777,292)   

รายการปรับปรุง

ค่าเสื�อมราคาอาคารและอปุกรณ์ 12 719,411,686       910,015,082       673,105,752       699,697,390       

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใต้

   สญัญาอนุญาตให้ดาํเนินการ 13 1,150,329,737    2,022,365,154    1,150,329,737    2,022,365,154    

ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 13 2,017,642           2,017,642           2,017,642           2,017,642           

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 103,920,740       125,264,936       94,592,453         95,119,440         

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 2,253,000,000    3,308,681,047    2,253,000,000    3,196,000,000    

รายไดจ้ากการลงทุน (181,558,213)      (159,053,634)      (177,488,647)      (151,947,441)      

การจา่ยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 21 3,773,577           9,874,025           3,773,577           9,874,025           

ตน้ทุนทางการเงิน 338,242,739       400,807,998       338,228,829       378,304,300       

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน 12,420,499         (297,171,291)      (18,933,924)        (207,898,131)      

ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มื 16, 26 1,065,891           1,065,891           1,065,891           1,065,891           

หนี� สูญและหนี�สงสยัจะสูญ 7 358,394,586       494,032,966       337,681,328       109,609,606       

ขาดทุนจากสินคา้เสื�อมสภาพ 9,996,089           12,931,779         5,680,403           12,189,598         

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอาคารและอปุกรณ์ 4,585,037           (4,798,459)          4,541,280           (4,036,281)          

การตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 148,358              1,691,518           148,350              32,789                

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 (1,949,515,538) -                     -                     -                     

การตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7,223                  950,001              7,223                  -                     

ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

และการร่วมคา้ 10 (119,387,670)      (196,184,926)      (1,641,288,403)   126,827,841       

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (260,628,962)      (383,352,970)      (334,929,581)      (534,407,444)      

2,692,909,230    3,788,062,292    2,921,077,265    3,105,037,087    

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561

งบกระแสเงินสด

บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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2561 2560 2561 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดาํเนินงาน

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื�น (549,956,343)      (234,633,428)      (967,715,787)      (402,775,404)      

ลูกหนี� กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 48,053,827         33,311,762         101,771,630       112,358,336       

สินคา้คงเหลือ (25,011,294)        147,918,136       (14,277,128)        117,282,165       

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 25,282,541         (27,229,677)        8,090,689           (11,931,498)        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น (43,119,327)        132,322,907       (45,387,964)        135,139,062       

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื�น (212,108,369)      (112,096,459)      (121,335,822)      (9,947,827)          

เจา้หนี� กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (681,364)             780,360              (19,819,551)        21,179,158         

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 57,088,032         (465,788,925)      5,887,548           (217,339,857)      

ผลประโยชน์ตอบแทนตามสญัญาอนุญาตให้ดาํเนินการคา้งจ่าย (5,004,497)          (52,878,113)        (5,004,497)          (52,878,113)        

หนี� สินหมุนเวียนอื�น (5,606,818)          21,961,645         (19,836,906)        (11,416,741)        

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น (18,772,759)        (17,929,002)        (21,922,548)        (17,246,337)        

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (27,643,171)        143,402              (24,253,642)        15,686,080         

จ่ายภาษีเงินได้ (66,474,200)        (234,177,100)      (450,012)             (112,939,711)      

เงนิสดสุทธไิด้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,868,955,488    2,979,767,800    1,796,823,275    2,670,206,400    

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

รับดอกเบี�ย 169,092,557       161,005,365       174,454,150       155,761,047       

รับเงินปันผล 10 -                     -                     1,717,154,736    431,473,936       

เงินลงทุนชั�วคราว (818,477,229)      98,250,625         (359,635,556)      108,550,819       

เงินสดจ่ายเพื�อซื�ออาคารและอุปกรณ์ (81,963,778)        (303,764,408)      (59,518,209)        (46,048,295)        

เงินสดรับจากการขายอาคารและอปุกรณ์ 5,989,370           7,783,701           5,888,374           5,316,561           

เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืแก่การร่วมคา้ 4 -                     18,185,988         -                     18,185,988         

เงินให้กูย้มืแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 4 -                     -                     (10,000,000)        (10,000,000)        

เงินสดจ่ายสาํหรับซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,409,200)          (27,857,560)        (1,409,200)          (1,449,807)          

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 1,950,779,922    -                     -                     -                     

เงินจ่ายสุทธิเพื�อลงทุนในบริษทัยอ่ย -                     -                     -                     (1,272,348)          

เงนิสดสุทธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 1,224,011,642    (46,396,289)        1,466,934,295    660,517,901       

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

19



201

2561 2560 2561 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

จ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 30 (1,490,585,395)   (918,734,829)      (1,490,585,214)   (767,190,088)      

เงินสดรับจากเงินกูย้มื -                     480,000,000       -                     -                     

ชาํระคืนเงินกูย้มื 16 (414,482,938)      (2,496,861,589)   (414,482,938)      (1,976,063,810)   

จ่ายดอกเบี�ย (318,269,838)      (391,157,693)      (322,536,394)      (381,704,594)      

เงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (2,223,338,171)   (3,326,754,111)   (2,227,604,546)   (3,124,958,492)   

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ �น (ลดลง) สุทธิ 869,628,959       (393,382,600)      1,036,153,024    205,765,809       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที� 1 มกราคม 1,960,770,857    2,683,685,053    683,765,774       477,958,084       

ผลกระทบจากสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที�ถือไวเ้พื�อขาย -                     (329,573,477)      -                     -                     

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี�ยนของเงินตราต่างประเทศ

   คงเหลือสิ�นงวด (165,231)             41,881                (165,231)             41,881                

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 5 2,830,234,585    1,960,770,857    1,719,753,567    683,765,774       

รายการที�ไม่ใช่เงนิสด

ซื�ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื�อ 6,191,328           40,351,222         1,701,109           7,724,688           

ซื�ออาคารและอุปกรณ์ภายใตส้ญัญาอนุญาตให้ดาํเนินการ 271,331              -                     271,331              -                     

หนี� สินตามสญัญาเช่าการเงิน 30,788,907         38,559,624         30,788,907         34,640,408         

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
 

21 

หมำยเหตุ  สำรบัญ 
   

1.  ขอ้มูลทัว่ไป 
2.  เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3.  นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4.  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6.  เงินลงทุนชัว่คราว 
7.  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
8.  สินคา้คงเหลือ 
9.  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็น 
  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 

10.  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ 
11.  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
12.  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
13.  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชีและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
14.  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
15.  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
16.  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
17.  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
18.  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
19.  ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 
20.  หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
21.  ทุนเรือนหุน้และการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
22.  ส ารอง 
23.  ส่วนงานด าเนินงาน 
24.  รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 
25.  รายไดอ่ื้น 
26.  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
27.  เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
28.  ภาษีเงินได ้
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บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
 

22 

หมำยเหตุ  สำรบัญ 
29.  ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 
30.  เงินปันผล 
31.  เคร่ืองมือทางการเงิน 
32.  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
33.  หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
34.  เหตุการณ์อ่ืน 
35.  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
36.  การจดัประเภทรายการใหม่ 
37.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้
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บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
 

23 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2562 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 
414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือเดือนมกราคม 2537  
 
บริษทัใหญ่ในระหว่างงวด คือ บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ถือหุน้
ร้อยละ 41.13 และร้อยละ 41.14 ตามล าดบั) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 
 
บริษทั บริษทัย่อยและการร่วมคา้ (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ประกอบธุรกิจหลกัในการให้บริการวงจรดาวเทียม
เพ่ือการส่ือสารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จดัจ าหน่ายอุปกรณ์รับสญัญาณดาวเทียมไอพีสตาร์ บริการเน้ือหา
ส าหรับเครือข่ายบรอดแบนด์ จดัจ าหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ บริการศูนยข์อ้มูลอินเทอร์เน็ต บริการ
อินเทอร์เน็ต บริการรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม บริการให้ค าปรึกษาดา้นเทคนิคท่ีเก่ียวกบัดาวเทียม บริการธุรกิจ
กระจายเสียงโทรทศัน์และโทรคมนาคม บริการระบบโทรศพัท ์บริการเสริมบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และบริการดา้น
วิศวกรรมพฒันาเทคโนโลยีการส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่วนใหญ่เป็นการประกอบธุรกิจภายใตส้ัญญา
อนุญาตใหด้ าเนินการต่าง ๆ  
 
กลุ่มบริษทัมีการประกอบกิจการใน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศไทย สิงคโปร์ กมัพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์มอริเชียส เกาะบริติช-เวอร์จิน ญ่ีปุ่นและอินเดีย  
 
บริษทัไดท้ าสัญญากบักระทรวงคมนาคมเพ่ือด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารเป็นเวลา 30 ปี โดยบริษทัมีสิทธิในการ
บริหารกิจการและการใหบ้ริการวงจรดาวเทียมเพ่ือการส่ือสารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และมีสิทธิเก็บค่า
ใช้วงจรดาวเทียมจากผูใ้ช้วงจรดาวเทียมภายในระยะเวลา 30 ปี ซ่ึงปัจจุบนัสัญญาดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารดูแลของ
กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมและจะหมดอายใุนปี 2564 
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บริษทัไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ซ่ึงบริษทัมีสิทธิให้บริการโทรคมนาคมบนโครงข่ายของตนเองทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยใบอนุญาตดงักล่าวมีอาย ุ20 ปี และจะหมดอายใุนปี 2575 
 
รายละเอียดของบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ ประเทศทีก่จิกำร ส่วนได้เสียใน 
  จดัตั้ง ควำมเป็นเจ้ำของ 
   2561 2560 

   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทัย่อยทางตรง     
บริษทั ไทย แอดวานซ์  
   อินโนเวชัน่ จ ากดั  
   (เดิมช่ือ ดีทีวี เซอร์วิส จ ากดั)  

จดัจ าหน่ายอุปกรณ์รับสญัญาณ
โทรทศัน ์บริการใหค้ าปรึกษาและ
ติดตั้งระบบส าหรับเครือข่ายบรอด
แบนดแ์บบครบวงจร (System 
Integration) 

ไทย 
 
 

99.99 99.99 

     
บริษทั ไอพีสตาร์ จ ากดั จดัจ าหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม

ไทยคม 4 
เกาะบริติช- 
เวอร์จิน 

100 100 

     
บริษทั สตาร์ นิวเคลียส จ ากดั 
 

ใหบ้ริการดา้นวิศวกรรมพฒันา
เทคโนโลยีการส่ือสารและ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

เกาะบริติช- 
เวอร์จิน 

100 100 

     
บริษทั ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
พีทีอี จ ากดั 

จดัจ าหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม
ไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสญัญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 

สิงคโปร์ 100 100 

     
บริษทั ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส 
จ ากดั 

จดัจ าหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม
ไทยคม 4 

มอริเชียส 100 100 

     
บริษทั แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค 
จ ากดั 

จดัจ าหน่ายอุปกรณ์รับสญัญาณ
ดาวเทียม 

กมัพูชา 100 100 
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ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ ประเทศทีก่จิกำร ส่วนได้เสียใน 
  จดัตั้ง ควำมเป็นเจ้ำของ 
   2561 2560 

   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย  
   พีทีวาย จ ากดั 

จดัจ าหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม
ไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสญัญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศ
ออสเตรเลีย 

ออสเตรเลีย 100 100 

     
บริษทั ทีซี บรอดคาสต้ิง จ ากดั ใหบ้ริการดา้นธุรกิจกระจายเสียง

และกิจการโทรทศัน ์
ไทย 

 
99.99 99.99 

     
บริษทั ไอพีสตาร์ เจแปน จ ากดั จดัจ าหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม

ไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสญัญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศ
ญ่ีปุ่น 

ญ่ีปุ่น 
 

100 100 

     
บริษทั ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด ์จ ากดั จดัจ าหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม

ไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสญัญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศ
นิวซีแลนด ์

นิวซีแลนด ์ 100 100 

     
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล  
   แซทเทลไลท ์จ ากดั 

จดัจ าหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม
ไทยคม 7 และไทยคม 8 

มอริเชียส 100 100 

     
บริษทั ไอพีสตาร์ (อินเดีย)  
ไพรเวท จ ากดั 

ใหบ้ริการค าปรึกษาดา้นเทคนิคท่ี
เก่ียวขอ้งกบัระบบโครงข่ายของ
ดาวเทียม 

อินเดีย 100 100 

     
บริษทั ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จ ากดั ใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยี มอริเชียส 100 100 
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ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ ประเทศทีก่จิกำร ส่วนได้เสียใน 
  จดัตั้ง ควำมเป็นเจ้ำของ 
   2561 2560 

   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทัย่อยทางอ้อมของบริษทั     
บริษทั ซีเอส ลอ็กซอินโฟ 
   จ ากดั (มหาชน) 
 

ประกอบธุรกิจในการใหบ้ริการ
ศูนยข์อ้มูลอินเทอร์เน็ตและ
บริการรับ-ส่งสญัญาณผา่น
ดาวเทียมเพ่ือการส่ือสาร 

ไทย -(1) 42.07 

     บริษทั โอไรออ้น แซทเทลไลท ์ 
   ซิสเทม พีทีวาย จ ากดั 

ใหบ้ริการดา้นการส่ือสารขอ้มูล
ผา่นดาวเทียมและโซลูชัน่เพ่ือ
ธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย 

ออสเตรเลีย 100 100 

     
การร่วมค้าของบริษทั     
บริษทั เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์  
   พีทีอี จ ากดั 

ประกอบธุรกิจหลกัในการลงทุน
ดา้นการส่ือสารโทรคมนาคมใน
ระดบันานาชาติ 

สิงคโปร์ 51 51 

 การร่วมค้าของบริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จ ากัด 
บริษทั ลาว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ส์ 
จ ากดั 

ใหบ้ริการโทรศพัทพ้ื์นฐาน 
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โทรศพัท์
สาธารณะ โทรศพัทร์ะหวา่ง
ประเทศและอินเทอร์เน็ต 

สาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

24.99 24.99 

 
(1) กลุ่มบริษัทได้ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญทั้ งหมดในบริษัท ซีเอส  ล็อกซอินโฟ จ ากัด (มหาชน) เม่ือวนัท่ี  

25 มกราคม 2561  
 

รายการระหว่างกิจการท่ีมีสาระส าคญัระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ งบการเงินรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ไดร้วมขอ้มูลทางการเงินของบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
ท่ีไดต้รวจสอบแลว้ 
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2. เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิ  
 
2.1 เกณฑ์กำรถือปฏิบัต ิ
 

กลุ่มบริษทัจดัท าบญัชีเป็นเงินบาทและจดัท างบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 
 
งบการเงินของกลุ่มบริษทัไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง “การน าเสนองบ
การเงิน”  ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นตน้
ไป และตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี 2 ตุลาคม 2560 เร่ือง “การจดัท าและส่งงบ
การเงินและรายการเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2560” และตามประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง “ก าหนดรายการย่อท่ีต้องมีในงบการเงิน  (ฉบับท่ี  2) พ.ศ. 2559” ลงวันท่ี                   
11 ตุลาคม 2559  
 
ในระหว่างงวดกลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบติั
ทางการบัญชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี           
1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บ การปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและ
ค าศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 

2.2 เกณฑ์กำรวดัมูลค่ำ 
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
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2.3  สกลุเงนิที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนและน ำเสนองบกำรเงิน   
 

งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ขอ้มูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็น
อยา่งอ่ืน 

 
2.4 กำรประมำณกำรและกำรใช้วจิำรณญำณ  

 
ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้วิจารณญาณ การประมาณการ 
และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง  การปรับประมาณ
การทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 
(1) การใชว้ิจารณญาณ 

 
ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชวิ้จารณญาณในการเลือกนโยบายการบญัชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดต่อจ านวนเงิน
ท่ีรับรู้ในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 

 
หมายเหตุขอ้ 10 การจดัประเภทการร่วมคา้ 
หมายเหตุขอ้ 10 การจัดท างบการเงินรวม: กลุ่มบริษัทมีอ านาจควบคุมโดยพฤตินัย (De facto control) 

เหนือผูไ้ดรั้บการลงทุน 
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(2) การประมาณการขอ้สมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีส าคญัซ่ึงมีความเส่ียงอย่างมีนยัส าคญัท่ีเป็นเหตุใหต้อ้งมี
การปรับปรุงจ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 

หมายเหตุขอ้ 7 ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
หมายเหตุขอ้ 8 มูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนจากสินคา้คงเหลือ 
หมายเหตุขอ้ 10, 12, 13 ขอ้สมมติฐานส าหรับการประมาณการในการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต  
หมายเหตุขอ้ 12 การประมาณอายกุารใชง้านและมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์ 
หมายเหตุขอ้ 13 การประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใต้

สญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 
หมายเหตุขอ้ 14  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
หมายเหตุขอ้ 19 การวดัมูลค่าของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
หมายเหตุขอ้ 21 การวดัมูลค่าของการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
หมายเหตุขอ้ 31 การวดัมูลค่ายติุธรรมของสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  
หมายเหตุขอ้ 33 และ 34 ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  

 
3. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

 
นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 

3.1 เกณฑ์ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวม 
 
งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั บริษทัยอ่ย และส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้ 
 
การรวมธุรกิจ  
 
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือการควบคุมถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็น
การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
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การควบคุม หมายถึงอ านาจในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของกิจการเพ่ือให้ได้มาซ่ึง
ประโยชน์จากกิจกรรมของกิจการนั้น ในการพิจารณาอ านาจในการควบคุม กิจการตอ้งน าสิทธิในการออกเสียงท่ี
เกิดข้ึนมารวมในการพิจารณา วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอ านาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ การก าหนดวนัท่ี
ซ้ือกิจการและการระบุเก่ียวกบัการโอนอ านาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง  
 
ค่าความนิยม ถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จ านวน
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หักดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อข้ึนเพ่ือจ่ายช าระใหแ้ก่
เจา้ของเดิม และส่วนได้เสียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ยงัรวมถึงมูลค่า
ยติุธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ออกแทนโครงการของผูถู้กซ้ือเม่ือ
รวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลใหส้ิ้นสุดความสัมพนัธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริษทัและผูถู้กซ้ือ ใหใ้ชร้าคา
ท่ีต ่ากว่าระหว่าง มูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามท่ีระบุในสัญญา และมูลค่าองค์ประกอบนอกตลาด ไปหักจาก           
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอ่ืน  
 
หากมีการออกโครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(โครงการทดแทน) เพ่ือแลกเปล่ียนกบัโครงการท่ีพนกังานของผูถู้ก
ซ้ือถืออยู่ (โครงการผูถู้กซ้ือ) ข้ึนอยู่กบัตน้ทุนบริการในอดีต ผูซ้ื้อตอ้งวดัส่วนของโครงการทดแทนดว้ยมูลค่าตาม
ราคาตลาดซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงตอบแทนท่ีโอน หากมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการท างานในอนาคต ผลต่างระหว่าง
มูลค่าซ่ึงรวมอยู่ในส่ิงตอบแทนท่ีโอนไป และ ราคาตลาดของโครงการทดแทน รับรู้เป็นผลตอบแทนพนักงาน
ภายหลงัการรวมธุรกิจ 
 
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึง
เกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากผูถู้กซ้ือ 
 
ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือของกลุ่มบริษัทท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
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การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน  
 
การรวมธุรกิจซ่ึงเกิดจากการโอนส่วนไดเ้สียในกิจการภายใตก้ารควบคุมของผูถื้อหุ้นซ่ึงควบคุมกลุ่มบริษทั ถือเป็น
การเขา้ครอบครองเสมือนว่าไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัตน้งวดของปีเปรียบเทียบก่อนหนา้สุดหรือ ณ วนัท่ีมีการรวมธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัแลว้แต่วนัใดจะหลงักว่า เพ่ือปรับปรุงงบการเงินเปรียบเทียบ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้า
จะถูกรับรู้ดว้ยมูลค่าตามบญัชีก่อนการจดัท างบการเงินรวมภายใตก้ารควบคุมของผูถื้อหุน้ ท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนควบคุม 
ส่วนประกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจถือเป็นส่วนหน่ึงของทุนของกลุ่มบริษทั เวน้แต่ส่วนท่ี
ไดม้านั้นไดรั้บรู้เป็นส่วนหน่ึงของส่วนเกินมูลค่าหุน้ เงินสดจ่ายในการรวมธุรกิจรับรู้โดยตรงในส่วนของเจา้ของ 

 
บริษัทย่อย 
 
บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้  านาจเหนือกิจการนั้นท าใหเ้กิดผล
กระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ี
มีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
 
การสูญเสียการควบคุม  
 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัย่อยนั้นออก 
รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั้น   ก าไร
หรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเดิม
ท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
 
ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย  
 
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
 
การร่วมคา้เป็นการร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการ
ร่วมการงานนั้นมากกวา่การมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น 
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ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุน
การท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของเงิน
ลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียความมี
อิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั หรือการควบคุมร่วม  
 
การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการกบับริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ี
ถูกลงทุนนั้น  ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มี
หลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

 
3.2 เงนิตรำต่ำงประเทศ  

 
รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น  ก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบันทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 
หน่วยงานในต่างประเทศ  
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดข้ึน
จากการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
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ค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดจากการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดย
ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียในระหวา่งปี 
 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกว่ามีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเวน้ผลต่างจากการแปลงค่าท่ี
ถูกปันส่วนใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 
เม่ือหน่วยงานต่างประเทศถูกจ าหน่ายส่วนได้เสียทั้ งหมดหรือเพียงบางส่วนท่ีท าให้สูญเสียการควบคุม ความมี
อิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญ หรือการควบคุมร่วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวข้องกับ
หน่วยงานต่างประเทศนั้นต้องถูกจดัประเภทเป็นก าไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหน่ึงของก าไรขาดทุนจากการ
จ าหน่าย หากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเพียงบางส่วนแต่ยงัคงมีการควบคุม ผลสะสมตอ้งถูกปัน
สดัส่วนใหก้บัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม หากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้
เพียงบางส่วนโดยท่ีกลุ่มบริษทัยงัคงมีอิทธิพลหรือการควบคุมร่วมท่ีมีสาระส าคญัอยู ่กลุ่มบริษทัตอ้งจดัประเภทยอด
สะสมบางส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นก าไรหรือขาดทุน 
 

3.3 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิที่เป็นตรำสำรอนุพนัธ์ 
 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไดถู้กน ามาใชเ้พ่ือจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ท่ีเกิดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมจดัหาเงิน และกิจกรรมลงทุน เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือคา้ อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่เขา้เง่ือนไข การก าหนดให้เป็น
เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงถือเป็นรายการเพ่ือคา้ 
 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์จะถูกบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการท า
รายการดงักล่าวบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน การวดัมูลค่าใหม่ภายหลงัการบนัทึกคร้ังแรกใชมู้ลค่ายุติธรรม   
ก าไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมบันทึกในก าไรหรือขาดทุนทันที อย่างไรก็ตาม           
หากตราสารอนุพนัธ์เขา้เง่ือนไขมีไวเ้พ่ือเป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง การบนัทึกรายการก าไรหรือขาดทุนจากการ
ตีราคาจะข้ึนอยูก่บัประเภทของรายการท่ีไดรั้บการป้องกนัความเส่ียง  
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มูลค่ายติุธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ถือตามราคาตลาดของสัญญาล่วงหนา้ ณ วนัท่ีรายงาน  
ถา้มีราคาตลาด ในกรณีท่ีไม่มีราคาตลาด ใหป้ระมาณมูลค่ายติุธรรมโดยการคิดลดจากผลต่างระหว่างราคาล่วงหนา้
ตามสัญญากบัราคาล่วงหนา้ของสัญญาปัจจุบนั ณ วนัท่ีรายงานท่ีครบก าหนดในวนัเดียวกนั โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ีย
ประเภทท่ีใชก้บัธุรกรรมการเงินท่ีปลอดความเส่ียง เช่น พนัธบตัรรัฐบาล 
 

3.4 เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุน
ระยะสั้ นท่ีมีสภาพคล่องสูง และมีระยะเวลาครบก าหนดเร่ิมแรกภายใน 3 เดือนหรือน้อยกว่า เงินเบิกเกินบญัชี
ธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมด าเนินงานในงบกระแสเงินสด 
 

3.5 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีใน
อนาคตของลูกคา้ โดยค านวณสุทธิจากเงินมดัจ ารับจากลูกคา้ ลูกหน้ีจะถูกตดัจ าหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

 
3.6 สินค้ำคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่  
 
ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ย ราคาทุนท่ีซ้ือและค่าใชจ่้ายทางตรงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น ค่าภาษีอากร ค่าขนส่ง หกัดว้ยส่วนลดและเงินท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือสินคา้  ตน้ทุน
ของสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหว่างท าประกอบดว้ย ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ่้ายอ่ืนทางตรง และค่าโสหุ้ยใน
การผลิต ซ่ึงปันส่วนตามเกณฑก์ารด าเนินงานตามปกติ แต่ไม่รวมตน้ทุนการกูย้ืม  
 
มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น
โดยประมาณในการขาย 
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3.7 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนที่จดัประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขำย  
 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิกซ่ึงประกอบด้วยสินทรัพย์และหน้ีสิน) ท่ีจัดประเภทเป็น
สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขายเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากท่ีมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจาก   
การขายมากกว่ามาจากการใช้สินทรัพย์นั้นต่อไป  สินทรัพย  ์(หรือส่วนประกอบของกลุ่มสินทรัพย์ท่ียกเลิก)           
วดัมูลค่าดว้ยจ านวนท่ีต ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขาย  ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ส าหรับกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิกน าไปปันส่วนให้กบัค่าความนิยมเป็นล าดบัแรก แลว้จึงปันส่วนให้กบัยอดคงเหลือ
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัดส่วน ยกเวน้ไม่ปันส่วนรายการขาดทุนใหก้บัสินคา้คงเหลือ สินทรัพยท์างการเงิน 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับัญชี และอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  ผลขาดทุนจากการด้อยค่าส าหรับการ 
จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขายหรือถือไวเ้พ่ือจ่ายให้แก่ผูเ้ป็นเจา้ของในคร้ังแรกและผลก าไรและขาดทุน
จากการจากการวดัมูลค่าในภายหลงัรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน   
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและอาคารและอุปกรณ์ท่ีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขายจะหยุดบันทึกค่าตัด
จ าหน่ายหรือค่าเส่ือมราคา รวมถึงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียกจ็ะหยดุบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 

3.8 เงนิลงทุน 
 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า 
 
เงินลงทุนในบริษทัย่อยและกิจการร่วมคา้ ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 
ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 
 
ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม บริษทัย่อยและการร่วมคา้บนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคา
ทุนซ่ึงรวมถึงต้นทุนการท ารายการ ภายหลงัรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนของเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียของบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินเฉพาะกิจการจนถึงวนัท่ีบริษทั
สูญเสียความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั หรือการควบคุมร่วม 
 
เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุนอ่ืน 
 
ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซ่ึงถือไวเ้พ่ือคา้ จดัประเภทเป็นสินทรัพย์
หมุนเวียนและแสดงในมูลค่ายติุธรรม  ก าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในงบก าไรหรือขาดทุน 
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ตราสารหน้ีซ่ึงกลุ่มบริษทัตั้งใจและสามารถถือจนครบก าหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด   
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด แสดงในราคาทุนตดัจ าหน่ายหกัดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน  ผลต่าง
ระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถูกตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดอายุของ
ตราสารหน้ีท่ีเหลือ 
 
ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พ่ือคา้หรือตั้งใจถือ
ไวจ้นครบก าหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงใน
มูลค่ายุติธรรม และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของ
รายการท่ีเป็นตัวเงิน บันทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  เม่ือมีการตัดจ าหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลก าไรหรือ
ขาดทุนสะสมท่ีเคยบนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเขา้ก าไรหรือขาดทุน ในกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนประเภทท่ีมี
ดอกเบ้ีย จะตอ้งบนัทึกดอกเบ้ียในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้และหลกัทรัพยเ์ผื่อขายจะใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ี
รายงาน 
 
การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงก าไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปและ
เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 
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3.9 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพ่ือให้สินทรัพย์นั้ นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์  ต้นทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย  
การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละต้นทุนการกูย้ืม ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ ซ่ึงไม่
สามารถท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟแวร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์  
 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของอาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิในก าไรหรือขาดทุน  
 
สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 
การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ใหจ้ดั
ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน  ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยท าสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพย์
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า   
หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และ
ส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพ่ือท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน  
ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพย์ท่ีให้เช่า 

 
สินทรัพยท่ี์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงานรวมแสดงอยู่ในอาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน และ
ตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์ว้ยเกณฑ์เดียวกนักบัอาคารและอุปกรณ์ซ่ึงมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนั 
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ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และ
สามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่า 
ตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงอาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือ
ขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 
ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเสน้ตรงตามเกณฑอ์ายกุารใชง้านโดยประมาณ
ของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ หรืออายุสัญญาเช่าในกรณีท่ีอายุสัญญาเช่าสั้นกว่า ประมาณการอายุ
การใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

สิทธิการเช่าท่ีดิน 30 ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุง 5-10 ปี  
อุปกรณ์ 5-18 ปี   
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 5-18 ปี   
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3-5 ปี   
ยานพาหนะ 5 ปี   

 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบ
ปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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3.10 สินทรัพย์ไม่มตีวัตนภำยใต้สัญญำอนุญำตให้ด ำเนินกำร 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด าเนินการประกอบด้วย สิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการจากการ
ใหบ้ริการดาวเทียมภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ 
 
วิธีการตดัจ าหน่าย ตดัจ าหน่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสินทรัพยห์รืออายุของสัญญาอนุญาตให้ด าเนินการ
แลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ 
 

3.11 ค่ำใช้จ่ำยรอตดับัญชี 
 
ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายต่างๆในการออกหุน้กูแ้ละเงินกูย้ืมระยะยาว และตดัจ าหน่ายโดยวิธีเสน้ตรงตาม
อายขุองหุน้กูห้รืออายขุองสญัญาเงินกูย้ืมระยะยาว 
 

3.12 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 
ค่าความนิยม 
 
ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัย่อยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของค่าความ
นิยม ไดอ้ธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 3.1 ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ยวิธี
ราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ส าหรับตราสารทุน – การบัญชีด้านผูล้งทุน  มูลค่าตามบัญชีของ          
ค่าความนิยมรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และ ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในเงินลงทุนตอ้งไม่ถูกปันส่วน
ใหสิ้นทรัพยใ์ด ๆ ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียรวมถึงค่าความนิยม 
 
รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา 
 
รายจ่ายในขั้นตอนการวิจยั ไดแ้ก่ การส ารวจตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึง ความรู้ความเขา้ใจใหม่ทางดา้นวิทยาศาสตร์
หรือทางดา้นเทคนิค รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
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ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนของโครงการเพ่ือการพฒันา (ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบและการทดสอบผลิตภณัฑ์ใหม่หรือท่ี
ปรับปรุงข้ึน) รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าโครงการนั้นจะประสบความส าเร็จ
โดยการประเมินความเป็นไปไดท้ั้งทางพาณิชยกรรมและทางเทคโนโลยี และตอ้งสามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
ส่วนรายจ่ายในการพฒันาอ่ืนรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน ตน้ทุนการพฒันาท่ีไดรั้บรู้เป็นค่าใชจ่้ายไปแลว้ในงวด
ก่อนไม่สามารถรับรู้เป็นสินทรัพยใ์นงวดถดัไป ตน้ทุนการพฒันาท่ีบนัทึกเป็นสินทรัพยจ์ะเร่ิมตดัจ าหน่ายเม่ือเร่ิม
ผลิตผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งเพ่ือการพาณิชย ์
 
รายจ่ายในการพฒันาซ่ึงรับรู้เป็นสินทรัพยแ์สดงราคาดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าสะสม  
 
สินทรัพย์ไม่มตีัวตนอ่ืน ๆ 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจ ากดั แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและ
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 
ต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนประกอบด้วยค่าพัฒนาเทคโนโลยีของดาวเทียมไอพีสตาร์  ค่าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิบตัร เคร่ืองหมายทางการคา้และใบอนุญาตโดยมีก าหนดตดัจ่ายโดย
วิธีเสน้ตรงตลอดอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งโดยมีระยะเวลาตดัจ าหน่ายระหวา่ง 5 ปีถึง 15.75 ปี 
 
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงท่ีซ้ือมาจะเร่ิมตดัจ าหน่ายเม่ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
น ามาใชง้านไดต้ามประสงค ์โดยจะตดัจ าหน่ายตลอดอายปุระมาณการใหป้ระโยชนภ์ายในระยะเวลา 3-5 ปี           
 
วิธีการตดัจ าหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี 
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 
3.13 กำรด้อยค่ำ 

 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัได้รับการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่   
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน  ส าหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือ ยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนทุกปี 
ในช่วงเวลาเดียวกนั 
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ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด 
เงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ค านวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึงมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์หรือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึง
ภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์
ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
การกลบัรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน  จะถูกกลับรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนเพ่ิมข้ึน 
ในภายหลัง  และการเพ่ิมข้ึนนั้ นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
ส่วนสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นตราสารทุนท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การกลบัรายการจะถูกรับรู้โดยตรง
ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
  
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์
ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการ
ดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช้ในการค านวณ
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกิน
กว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตัดจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจาก 
การดอ้ยค่ามาก่อน 
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3.14 หนีสิ้นที่มภีำระดอกเบีย้ 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบันทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน ภายหลงัจากการ
บนัทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและ 
ยอดหน้ีเม่ือครบก าหนดไถ่ถอน จะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้ืมโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 
3.15 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนแสดงในราคาทุน 
  

3.16 ประมำณกำรหนีสิ้นส ำหรับผลประโยชน์ของพนักงำน  
 

โครงการเงินสมทบ 
 
กลุ่มบริษทัจดัใหมี้กองทุนส ารองเล้ียงชีพซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบตามท่ีไดก้ าหนดการจ่ายสมทบไวแ้ลว้ 
สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพได้แยกออกไปจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัและบริหารโดยผูจ้ ัดการกองทุน
ภายนอก กองทุนส ารองเล้ียงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุ่มบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้ง เงินจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิด
รายการนั้น  
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั  
 
การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจดัท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บ
อนุญาตเป็นประจ าทุก 3 ปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ ผลจากการค านวณอาจท าให้กลุ่มบริษทั  
มีสินทรัพยเ์กิดข้ึน ซ่ึงการรับรู้เป็นสินทรัพยจ์ะใชมู้ลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการไดรั้บคืน
ในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเขา้โครงการในอนาคต ในการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจไดมี้การพิจารณาถึงความตอ้งการเงินทุนขั้นต ่าส าหรับโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทั 
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ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทั/บริษทัก าหนดดอกเบ้ีย
จ่ายของหน้ีสินผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน ์
ณ ตน้ปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงิน
และการจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้
รายการในก าไรหรือขาดทุน  
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทั/บริษทั รับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกิดข้ึน 
 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน  

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชนใ์นอนาคตท่ีเกิดจากการ
ท างานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีได้คิดลดกระแสเงินสดเพ่ือให้เป็นมูลค่า
ปัจจุบนั การวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน  
 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  
 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถยกเลิก
ข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษัทรับรู้ต้นทุนส าหรับการปรับโครงสร้าง  
หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง
จะถูกคิดลดกระแสเงินสด  
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากกลุ่มบริษทั/บริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจาก
การท่ีพนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
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การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์      
 
มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิแก่พนกังาน (ช าระดว้ยตราสารทุน) รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพร้อม ๆ ไปกบั
การเพ่ิมข้ึนในส่วนของผูถื้อหุน้ ตลอดระยะเวลาท่ีพนกังานสามารถเขา้ใชสิ้ทธิไดอ้ย่างไม่มีเง่ือนไข  จ านวนท่ีรับรู้
เป็นค่าใชจ่้ายจะถูกปรับปรุงเพ่ือให้สะทอ้นถึงจ านวนสิทธิซ้ือหุ้นท่ีแทจ้ริงซ่ึงเขา้เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้ง
และเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน   ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีเดิมเคยรับรู้ตามจ านวนสิทธิซ้ือหุน้ท่ีเขา้
เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวข้องและเง่ือนไขการได้รับสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน ณ  วนัท่ีได้รับสิทธิ  
ส าหรับเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงาน มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ
จะถูกวดัค่าเพ่ือใหส้ะทอ้นถึงเง่ือนไขนั้นและไม่มีการปรับปรุงส าหรับผลต่างระหวา่งจ านวนท่ีคาดไวก้บัผลท่ีเกิดข้ึนจริง  
 
มูลค่ายติุธรรมของจ านวนท่ีจ่ายใหแ้ก่พนกังานจากราคาหุน้ท่ีเพ่ิมข้ึนท่ีช าระดว้ยเงินสดรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพร้อมๆ ไป
กบัการเพ่ิมข้ึนในส่วนของหน้ีสิน ตลอดระยะเวลาท่ีพนักงานมีสิทธิไดรั้บช าระอย่างไม่มีเง่ือนไข  หน้ีสินถูกวดั
มูลค่าใหม่ทุกๆ วนัท่ีในรายงานและวนัท่ีจ่ายช าระ  การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย
พนกังานในก าไรหรือขาดทุน  
 

3.17 ประมำณกำรหนีสิ้น 
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัข้ึนอนั
เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไป
เพ่ือช าระภาระหน้ีสินดงักล่าว  ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้
อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึงภาษีเงินได ้ เพ่ือให้สะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึง
แปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไปรับรู้เป็น
ตน้ทุนทางการเงิน 
 
ประมาณการค่าประกันความเสียหาย 
 
ประมาณการค่าประกนัความเสียหายจะบนัทึกเม่ือไดข้ายสินคา้หรือใหบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้ ประมาณการค่าใชจ่้าย
พิจารณาจากประวติัการจ่ายค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการประกนัความเสียหาย และปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัความ
น่าจะเป็นท่ีจะเกิดความเสียหายดงักล่าว 
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3.18 รำยได้ 
 
รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 
การขายสินค้าและให้บริการ 
 
รายไดรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญัไป
ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่
แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่าของ
จ านวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้  
 
รายไดแ้ละตน้ทุนจากการขายอุปกรณ์เกตเวยพ์ร้อมติดตั้งรับรู้ดว้ยวิธีอา้งอิงกบัขั้นความส าเร็จของงาน ขั้นความส าเร็จ
ของงานวดัดว้ยอตัราส่วนของตน้ทุนของมูลค่างานท่ีท าเสร็จจนถึงปัจจุบนัคิดเทียบกบัประมาณการตน้ทุนของมูลค่า
งานทั้งหมด รายการขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายทนัทีเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีตน้ทุน
มูลค่างานทั้งหมดจะมีมูลค่าเกินกวา่รายไดจ้ากค่างานทั้งหมด 
 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการวงจรดาวเทียมและบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจดาวเทียม บริการอินเตอร์เน็ตและบริการ
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจอินเตอร์เน็ต และบริการโทรศพัท ์รับรู้เม่ือใหบ้ริการแก่ลูกคา้ และมีความแน่นอนในการไดรั้บ
ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจากการใหบ้ริการนั้น 
 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอุปกรณ์ รับรู้รายไดภ้ายในระยะเวลาและอตัราท่ีก าหนดในสญัญาเช่า 
 
รายได้เก่ียวกบัค่าสิทธิรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้งซ่ึงเป็นไปตามเน้ือหาและความเป็นจริงเชิงเศรษฐกิจของข้อตกลงท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 
ดอกเบีย้รับ 
 
ดอกเบ้ียรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง  
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3.19  ต้นทุนทำงกำรเงนิ 
 
ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืมและประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไป 
และส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือไวเ้พ่ือขาย  เงินปันผลของ
หุน้บุริมสิทธิซ่ึงถูกจดัประเภทเป็นหน้ีสิน  ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ีรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุน หรือขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน (นอกเหนือจากลูกหน้ีการค้า) และ ขาดทุนจาก
เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า  การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 
3.20 สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 
รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  ค่าเช่าท่ีอาจ
เกิดข้ึนตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือไดรั้บการยืนยนั
การปรับค่าเช่า 
 
การจ าแนกประเภทสัญญาเช่า 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยู่กบั
การใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  และขอ้ตกลงนั้นจะน าไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ท าใหก้ลุ่มบริษทัมี
สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือ มีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนส าหรับสัญญาเช่า และส่วนท่ี
เป็นองคป์ระกอบอ่ืนโดยใชมู้ลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปวา่เป็นสญัญาเช่าการเงิน แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจ านวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจ านวนหน้ีสินจะลดลงตามจ านวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทางการ
เงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั 
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3.21 ภำษเีงนิได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้องปี
ปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งในการ
รวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ี
ตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทาง
ภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล
แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี  การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการ
ท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้    
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม
บริษทัคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 

 
ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  กลุ่มบริษทัตอ้งค านึงถึงผลกระทบ
ของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีต้องจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีต้องช าระ   
กลุ่มบริษทัเช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้้างจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมิน 
ผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินน้ีอยู่บน
พ้ืนฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเก่ียวข้องกับการตัดสินใจเก่ียวกับเหตุการณ์ในอนาคต   
ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะท าให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่
การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นปีท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
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บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
 

48 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้
ประเมินโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับหน่วย
ภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจ
จะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนข้างแน่นอนว่าก าไรเพ่ือเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

4. บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไดแ้ก่ บุคคลและหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุม หรือถูกควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดย
ทางตรงหรือทางออ้ม ซ่ึงกระท าผ่านบริษทัท่ีท าหนา้ท่ีถือหุน้ บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั 
นอกจากน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัรวมถึงการร่วมคา้และบุคคลท่ีมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญักบักิจการไม่วา่จะเป็น
โดยตรงหรือทางออ้ม ผูบ้ริหารส าคญัของกิจการรวมตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าวซ่ึงมี
อ านาจชกัจูง หรืออาจถูกชกัจูงให้ปฏิบติัตามบุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลขา้งตน้ ในการพิจารณา
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแต่ละรายการบริษทัค านึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกว่า
รูปแบบทางกฎหมาย 
 
บริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมของ บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) (“Intouch”) ซ่ึงตั้งอยู่ในประเทศไทย โดย
ถือหุน้คิดเป็นอตัราร้อยละ 41.13 (2560: ร้อยละ 41.14) ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของบริษทั รายการท่ีกลุ่มบริษทัมีกบั
บริษทัในกลุ่ม Intouch และผูถื้อหุน้ของกลุ่ม Intouch จะถือเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
บริษัทคิดราคาซ้ือขายสินค้าและบริการกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันตามสัญญาและเง่ือนไขทางการค้าโดยปกติ
เช่นเดียวกบัลูกคา้ทัว่ไป ส าหรับรายการค่าท่ีปรึกษาและบริหารงาน กลุ่มบริษทัคิดราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั โดย
ค านวณตามอตัราร้อยละของสินทรัพย ์ 
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บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
 

49 

รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี   
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
รำยได้        
รายได้จากการขายและการให้บริการ        
บริษทัใหญ่ 91  968  -  - 
บริษทัยอ่ย -  -  1,794,641  1,919,389 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 114,016  290,679  72,121  63,171 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 45  1,163  -  - 
        
รายได้อื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  43,476  75,339 
การร่วมคา้ 109,316  98,032  109,316  98,031 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 19  2,254  19  19 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  2  -  - 
รวมรำยได้ 223,487  393,098  2,019,573  2,155,949 
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บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ค่ำใช้จ่ำย        
การซ้ือสินค้าและบริการ        
บริษทัยอ่ย -  -  135,827  102,269 
การร่วมคา้ 5,322  6,009  -  - 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 4,658  21,250  2,945  51 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21,760  36,986  7,768  14,365 
        
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร        
บริษทัใหญ่ 771  485  723  446 
บริษทัยอ่ย -  -  17,767  16,034 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 7,898  12,584  7,153  6,836 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 57,782  107,992  57,414  63,354 
รวมค่ำใช้จ่ำย 98,191  185,306  229,597  203,355 
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บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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51 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ลูกหนีก้ำรค้ำและรำยได้ค้ำงรับ        
ลกูหน้ีการค้า         
บริษทัยอ่ย -  -  1,295,882  332,109 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 29,288  52  28,834  22 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 52,736  54,293  2,629  2,648 
รวม 82,024  54,345  1,327,345  334,779 
        
รายได้ค้างรับ         
บริษทัยอ่ย -  -  1,580  325,817 
การร่วมคา้ 350  -  350  - 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 1  5,305  -  5,305 
รวม 351  5,305  1,930  331,122 
        
รวมลูกหนีก้ำรค้ำและรำยได้ค้ำงรับ  82,375  59,650  1,329,275  665,901 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (52,737)  (54,293)  (2,629)  (2,648) 
สุทธิ 29,638  5,357  1,326,646  663,253 
        
ลูกหนีอ่ื้น        
บริษทัใหญ่ 250  -  250  - 
บริษทัยอ่ย -  -  45,826  99,544 
การร่วมคา้ 42,449  90,825  42,449  90,825 
รวม 42,699  90,825  88,525  190,369 



233
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงนิให้กู้ยืมแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
ส่วนของเงินให้กู้ยมืระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระ        
   ภายในหนึ่งปี         
บริษทัยอ่ย -  -  40,000  - 
การร่วมคา้ 485,725  244,591  485,725  244,591 
 485,725  244,591  525,725  244,591 
        

เงินให้กู้ยมืระยะยาว        
บริษทัยอ่ย -  -  10,000  40,000 
การร่วมคา้ 1,457,174  1,712,138  1,457,174  1,712,138 
 1,457,174  1,712,138  1,467,174  1,752,138 
รวม 1,942,899  1,956,729  1,992,899  1,996,729 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อยมีอายุสัญญา 2 ปี และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 
5.05 ถึง 5.64 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2560 : ร้อยละ 5.05 ถึง 5.17 ต่อปี) 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่การร่วมคา้มีอายสุญัญา 10 ปี และมีอตัราดอกเบ้ียต่อปีในอตัราร้อยละ LIBOR + 3  



234

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อยและการร่วมคา้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560    
มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560 
 พนับาท  พนับาท 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กำรร่วมค้ำ    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  18,186 
ลดลง -  (18,186) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม -  - 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงนิให้กู้ยืมระยะยำว        
บริษทัย่อย        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  -  40,000  30,000 
เพ่ิมข้ึน -  -  10,000  10,000 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม -  -  50,000  40,000 
        
กำรร่วมค้ำ        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1,956,729  2,145,947  1,956,729  2,145,947 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (13,830)  (189,218)  (13,830)  (189,218) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 1,942,899  1,956,729  1,942,899  1,956,729 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน         
บริษทัยอ่ย -  -  -  560 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 2  2  2  2 
รวม 2  2  2  562 
        
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
บริษทัใหญ่ 

 
72 

  
- 

  
72 

  
- 

บริษทัยอ่ย -  -  13,596  16,956 
การร่วมคา้ 445  -  -  - 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 2,052  919  1,781  765 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,252  3,732  1,252  2,339 
รวม 3,821  4,651  16,701  20,060 
        
เจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน        
บริษทัยอ่ย -  -  3,555  23,398 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

97 
72 

 830 
- 

 97 
72 

 125 
- 

รวม 169  830  3,724  23,523 
        
เงนิรับล่วงหน้ำค่ำบริกำรจำกลูกค้ำ        
บริษทัยอ่ย -  -  3,411  14,178 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 9,974  5,714  8,865  4,649 
รวม 9,974  5,714  12,276  18,827 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย         
บริษทัยอ่ย -  -  143,663  109,696 
การร่วมคา้ -  1,794  -  - 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 374  928  370  926 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14,686  8,011  -  - 
รวม 15,060  10,733  144,033  110,622 
        
หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน         
บริษทัยอ่ย -  -  -  10 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 2,200  2,200  160  160 
รวม 2,200  2,200  160  170 
        
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน        
บริษทัยอ่ย -  -  1,308  1,444 
        
ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 
 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญัประกอบดว้ย 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  2560  2561  2560 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 55,403  101,279  55,035  57,868 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน        
-  ตน้ทุนบริการท่ีแสดงรวมในค่าใชจ่้ายบริหาร 1,154  1,740  1,154  1,056 
-  ตน้ทุนดอกเบ้ียท่ีแสดงรวมในตน้ทุนทางการเงิน 824  1,003  824  590 
-  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 401  3,840  401  3,840 
รวม  57,782  107,862  57,414  63,354 
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ตลอดเวลาท่ีผ่านมากรรมการของกลุ่มกิจการหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั อาจซ้ือสินคา้จากกลุ่มบริษทั รายการซ้ือ
เหล่าน้ีมีระยะเวลาและเง่ือนไขปกติเช่นเดียวกบัรายการท่ีกลุ่มบริษทัมีกบัพนกังานหรือลูกคา้ 
 
ค่าตอบแทนกรรมการ 
 
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนประจ าปี เบ้ียประชุมและผลประโยชน์อ่ืน ค่าตอบแทน
กรรมการเหล่าน้ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทั ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นส่วนหน่ึง
ของค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารท่ีแสดงไวใ้นงบก าไรขาดทุน 
 
สัญญาส าคัญที่ท ากบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนัมีดงัน้ี  

 
1. บริษทัและบริษทัย่อยไดท้ าสัญญากบับริษทัย่อยแห่งหน่ึง โดยบริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งช าระ 

ค่าสิทธิ (Royalty) ร้อยละ 1 ของรายไดท่ี้ไดม้าจากการขายหรือให้เช่าสถานีควบคุมเครือข่ายภาคพ้ืนดิน (เกตเวย)์  
ไอพีสตาร์ ร้อยละ 1 ของรายไดท่ี้ไดม้าจากการขายหรือใหเ้ช่าอุปกรณ์ปลายทางไอพีสตาร์ (IPSTAR User Terminal 
: “UT”) และร้อยละ 3 ของรายไดท่ี้ไดม้าจากการขายหรือใหเ้ช่าช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 

 
2. บริษทัไดท้ าสัญญาในการด าเนินธุรกิจทางดา้นดาวเทียมกบับริษทัย่อยและกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

โดยบริษทัมีภาระผูกพนัในการให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมและให้ค าปรึกษา บริษทัย่อยและกิจการท่ีอยู่
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัมีภาระผูกพนัต่อบริษทัท่ีจะตอ้งช าระค่าบริการดงักล่าวตามสัญญาอีกเป็นจ านวนเงิน
รวมประมาณ  14.97  ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ และ  9.20 ลา้นบาท (2560: ประมาณ 33.48 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ และ 
14.60 ล้านบาท) ค่าบริการเป็นไปตามอตัราท่ีตกลงไวใ้นสัญญา คิดตามจ านวนท่ีใช้จริงหรือคิดตามจ านวน        
การติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสญัญาณปลายทาง 
 

3. บริษัทได้ท าสัญญากับบริษัทย่อยแห่งหน่ึง โดยบริษัทย่อยมีภาระผูกพันในการให้บริการรวมสัญญาณภาพ 
สัญญาณเสียง และสัญญาณข้อมูล ซ่ึงบริษัทมีภาระผูกพันท่ีจะต้องช าระค่าบริการ เป็นจ านวนเงิน 6,480 
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อช่อง/ต่อปี  
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5.  เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

เงินสดในมือ 105,311  41,066  91,879  25,358 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนัและ        
   ประเภทออมทรัพย ์ 2,230,682  1,629,080  1,330,209  658,408 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 494,242  290,625  297,666  - 
รวม 2,830,235  1,960,771  1,719,754  683,766 
อตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของ        
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยแ์ละ        
เงินฝากประจ า  0.71%  0.67%  0.77%  0.24% 

 
6. เงนิลงทุนช่ัวครำว 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
        
เงินฝากระยะสั้นและตัว๋แลกเงิน 2,272,934  2,501,522  1,787,934  2,412,500 
ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 1,954,276  905,547  2,046,221  1,023,962 
รวม 4,227,210  3,407,069  3,834,155  3,436,462 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากระยะสั้ นและตั๋วแลกเงินมีอตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 0.80 ถึง ร้อยละ 2.87 ต่อปี  
(31 ธนัวาคม 2560: ร้อยละ 1.35 ถึง ร้อยละ 1.70 ต่อปี) และครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี  
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7.  ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ลกูหน้ีการค้า         

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  4 82,024  54,345  1,327,345  334,779 
กิจการอ่ืน   1,891,098  1,708,865  1,144,910  985,674 

รวม  1,973,122  1,763,210  2,472,255  1,320,453 
         
รายได้ค้างรับ         

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  4 351  5,305  1,930  331,122 
กิจการอ่ืน  639,793  413,580  447,482  407,601 

รวม  640,144  418,885  449,412  738,723 
         
ลกูหน้ีหมนุเวียนอื่น         

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  49,760  46,744  28,567  31,125 
เงินจ่ายล่วงหนา้  159,038  158,977  139,418  136,060 
อ่ืนๆ   106,599  33,102  79,881  14,300 

รวม  315,397  238,823  247,866  181,485 
         
รวมลูกหนีก้ำรค้ำ รำยได้ค้ำงรับ         
   และลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  2,928,663  2,420,918  3,169,533  2,240,661 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (1,077,230)  (754,059)  (598,505)  (283,248) 
สุทธิ  1,851,433  1,666,859  2,571,028  1,957,413 
 

  2561  2560  2561  2560 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับ         
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  358,395  494,033  337,681  109,610 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 8,668  22  795,961  291,797 
เกินก าหนดช าระ:        
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 3,721  30  411,054  38,667 
 3 - 6 เดือน 15,537  -  115,739  768 
 6 - 12 เดือน 463  -  1,063  - 
 มากกวา่ 12 เดือน 53,635  54,293  3,528  3,547 
 82,024   54,345  1,327,345  334,779 
หัก   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (52,737)  (54,293)  (2,629)  (2,648) 
 29,287  52  1,324,716  332,131 
        
กจิกำรอ่ืน        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 138,934  253,857  97,118  146,600 
เกินก าหนดช าระ:        
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 416,532  426,551  345,010  187,225 
 3 - 6 เดือน 226,721  395,136  100,455  192,006 
 6 - 12 เดือน 256,184  389,601  148,889  264,450 
 มากกวา่ 12 เดือน 852,727  243,720  453,438  195,393 
 1,891,098  1,708,865  1,144,910  985,674 
หัก   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (1,024,493)  (699,766)  (595,876)   (280,600) 
 866,605  1,009,099  549,034  705,074 
        
สุทธิ 895,892  1,009,151  1,873,750  1,037,205 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัส าหรับลูกคา้ทัว่ไป มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วนั ถึง 120 วนั  
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8. สินค้ำคงเหลือ  
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลือง 45,066  47,069  44,777  46,776 
งานระหวา่งท า 15,434  14,717  15,434  14,717 
สินคา้ส าเร็จรูป 154,303  157,780  113,551  114,800 
สินคา้ระหวา่งทาง 134  535  -  402 
 214,937  220,101  173,762  176,695 
หัก  ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (92,453)  (95,287)  (75,482)  (69,802) 
สุทธิ 122,484  124,814  98,280  106,893 

9. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขำยและหนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่
หมุนเวยีนที่ถือไว้เพ่ือขำย 

เงินลงทุนในบริษทั ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จ ากดั (มหาชน) (“CSL”) ถูกน าเสนอเป็นกลุ่มสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย ซ่ึง
เป็นไปตามข้อผูกมัดของสัญญา Shares Tender Agreement ตามท่ีบริษัท ไทย แอนวานซ์  อินโนเวชั่น  จ ากัด        
(“Thai AI”) (เดิมช่ือ บริษทั ดีทีวี เซอร์วิส จ ากดั (“DTV”)) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไดล้งนามเม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 
2560 เพ่ือขายหุ้นสามญัทั้งหมดท่ีถืออยู่ใน CSL จ านวน 250,099,990 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.07 ของหุ้นท่ีออก
และช าระเต็มมูลค่าแลว้ ใหแ้ก่บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั (“AWN”) ในราคาเสนอซ้ือ 7.80 บาทต่อหุ้น 
คิดเป็นมูลค่า 1,950.78 ลา้นบาท ซ่ึงการขายไดเ้สร็จส้ินแลว้ เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2561 โดยมีก าไรจากการจ าหน่ายเงิน
ลงทุนดงักล่าวจ านวน 1,949.52 ลา้นบาท และก าไรจากการด าเนินงานท่ียกเลิกจ านวน 29.65 ลา้นบาท ในงบก าไร
ขาดทุนรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
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ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 แสดงรายการดงัต่อไปน้ี 
 หน่วย : พนับำท 
ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการขาย   1,950,780 
หกั ค่าใชจ่้ายในการขาย   (4,876) 
ส่ิงตอบแทนที่ได้รับจำกกำรขำย-สุทธิ   1,945,904 
    
สินทรัพยร์วม   1,842,453 
หน้ีสินรวม   1,020,338 
สินทรัพย์สุทธิ   822,115 
หกั ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม   (474,756) 
สินทรัพย์สุทธิส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่   347,359 
โอนกลบับญัชีผลก าไรสะสมจากการลดสดัส่วนการลงทุนในบริษทัยอ่ย   350,971 
   3,612 
    
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบริษทัย่อย   1,949,516 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย ประกอบดว้ย  

รายละเอียดของกลุ่มสินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขายและหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย มีดงัต่อไปน้ี 

  งบกำรเงินรวม 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  2560 
  พนับาท 
สินทรัพย์   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  329,573 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  446,297 
สินคา้คงเหลือ  43,767 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  797 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  872,880 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  68,617 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  51,683 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  23,575 
  1,837,189 
   
หนีสิ้น   
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  250,000 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  432,790 
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  90 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  60,548 
เงินรับล่วงหนา้ค่าบริการจากลูกคา้  121,549 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย  6,585 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  7,464 
เงินกูย้ืมระยะยาว  1,799 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน  154,983 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน  19,449 
  1,055,257 
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งบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ไดถู้กจดัประเภทใหม่เพ่ือน าเสนอการด าเนินงาน
ท่ียกเลิกเป็นรายการแยกต่างหากจากการด าเนินงานต่อเน่ือง ดงัน้ี 

 

  งบกำรเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม หมายเหตุ 2561  2560 
  พนับาท  พนับาท 
ผลกำรด ำเนินงำนของกำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ      
รายได ้  227,372    2,818,829 
ค่าใชจ่้าย  (189,241)    (2,421,954) 
ผลกำรด ำเนินงำนจำกกจิกรรมกำรด ำเนินงำน  38,131  396,875 
ภาษีเงินได ้  (8,482)        (71,214) 
ผลกำรด ำเนินงำนจำกกจิกรรมกำรด ำเนินงำน (สุทธิจำกภำษเีงนิได้)  29,649  325,661 
     
ก ำไรต่อหุ้น     
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 29 0.01             0.12 
ก าไรต่อหุน้ปรับลด (บาท) 29 0.01             0.12 

 
  งบกำรเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม  2560 
  พนับาท 
กระแสเงนิสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ    
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมการด าเนินงาน  442,196 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน  (222,051) 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน  (310,900) 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ  (90,755) 
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและกำรร่วมค้ำ 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2561  2560  2561  2560 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  -  -  522,595  1,098,814 
เงินลงทุนในการร่วมคา้  1,444,283  1,356,701  1,444,283  1,356,701 
รวมเงนิลงทุน - สุทธิ  1,444,283  1,356,701  1,966,878  2,455,515 
         
โดยแสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะ         
ทำงกำรเงนิดงันี ้         

เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวธีิส่วนไดเ้สีย   1,444,283  1,356,701  2,946,904  3,031,560 
หน้ีสินสุทธิในบริษทัยอ่ย   -  -  (980,026)      (576,045) 
รวมเงนิลงทุน - สุทธิ  1,444,283  1,356,701  1,966,878  2,455,515 

 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2561  2560  2561  2560 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1,356,701  1,417,201  2,455,515  1,290,210 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี  -  -  -  2,071,866 
เงินลงทุนเพ่ิมข้ึน  -  -  -  1,272 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนตามวธีิ
ส่วนไดเ้สีย  119,388  196,185  1,628,780  (263,786) 

ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากการด าเนินงานท่ียกเลิก  -  -  12,509  136,958 
เงินปันผลรับ  -  -  (1,717,155)  (431,474) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนกังาน  -  (77,978)  130  (61,256) 

รายการตดัจ่ายจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  -  -  (350,971)  - 
การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ  (31,806)  (178,707)  (61,930)  (288,275) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม  1,444,283  1,356,701  1,966,878  2,455,515 
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การเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธันวาคม 2561  
มีดงัต่อไปน้ี 
 
บริษทัย่อย 
 
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ดีทีวี เซอร์วิส จ ากดั (“DTV”) คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 
ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหเ้ปล่ียนช่ือ บริษทั ดีทีวี เซอร์วิส จ ากดั เป็น บริษทั ไทย แอนวานซ์ อินโนเวชัน่ จ ากดั ซ่ึงไดจ้ด
ทะเบียนแกไ้ขต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ณ วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 
 
กำรร่วมค้ำ 
 

 การจ่ายเงินปันผลของบริษทั ลาว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ส์ จ ากดั (“LTC”) 
 
ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของ LTC เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2561 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลแก่ 
ผูถื้อหุน้จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ของ LTC เป็นจ านวนเงิน 28 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 
 
ภำระผูกพนั 
 
ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาร่วมทุนระหว่างกลุ่มบริษัทและรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
กลุ่มบริษทัจะตอ้งโอนหุ้นทั้งหมดใน LTC ให้แก่รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยไม่คิด
ค่าตอบแทนใด ๆ เม่ือส้ินสุดระยะเวลาอนุญาตใหด้ าเนินการในปี 2589 (หมายเหตุ 32.2) 
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11. ส่วนได้เสียที่ไม่มอี ำนำจควบคุม 
 

ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จ ากดั (มหาชน) (“CSL”) แต่ละรายการของกลุ่มบริษทัท่ี
มีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560    
   หน่วย : พนับำท 
ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม   57.93% 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย   1,837,189 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย   (1,055,257) 
สินทรัพย์สุทธิ   781,932 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม   457,616 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560    
   หน่วย : พนับำท 
ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม   57.93% 
ก าไรจากการด าเนินงานท่ียกเลิก   325,743 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน   15,346 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม   341,089 
ก าไรท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม   188,703 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม   197,593 
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12. ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 

 งบกำรเงนิรวม 
 ท่ีดิน สิทธิ    รถยนตแ์ละ  สินทรัพย ์   
 การเช่าท่ีดิน    อุปกรณ์  ระหวา่ง   
 และอาคาร  อุปกรณ์  ส านกังาน  ก่อสร้าง  รวม 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ราคาทุน          
ณ วนัที ่1 มกรำคม 2560 711,377  12,430,414  1,348,443  41,541  14,531,775 
เพ่ิมข้ึน 11,559  89,980  97,633  115,196  314,368 
โอน 58,249  12,323  56,929  (152,131)  (24,630) 
จ าหน่าย -  (57,353)  (50,874)  -  (108,227) 
ตดัจ าหน่าย (2,098)  (202,607)  (12,117)  -  (216,822) 
การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตรา
ต่างประเทศ (5,603) 

 
(26,151) 

 
(5,097) 

 
(99) 

  
(36,950) 

หัก โอนไปสินทรัพยห์มุนเวยีนท่ี
ถือไวเ้พื่อขาย (334,775) 

 
(802,652) 

 
(1,056,036) 

 
(127) 

  
(2,193,590) 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 และ          
   1 มกรำคม 2561 438,709  11,443,954  378,881  4,380  12,265,924 
เพ่ิมข้ึน 2,010  61,474  24,061  5,237  92,782 
โอน (1,630)  (9,939)  (9,122)  (77)  (20,768) 
จ าหน่าย (427)  (32,149)  (33,594)  -  (66,170) 
ตดัจ าหน่าย (1,138)  (17,704)  (2,994)  -  (21,836) 
การปรับปรุงการแปลงค่า 
   เงินตราต่างประเทศ (27,248) 

 
(19,726) 

 
(5,004) 

 
(577) 

 
(52,555) 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 410,276  11,425,910  352,228  8,963  12,197,377 
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 งบกำรเงินรวม 
 ท่ีดิน สิทธิ    รถยนตแ์ละ  สินทรัพย ์   
 การเช่าท่ีดิน    อุปกรณ์  ระหวา่ง   
 และอาคาร  อุปกรณ์  ส านกังาน  ก่อสร้าง  รวม 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุน 
   จากการด้อยค่า 

 
 

 
 

 
 

  

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2560 396,328  3,820,559  967,728  -  5,184,615 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 38,534  749,092  122,389  -  910,015 
โอน (20,414)  4,651  (3,130)  -  (18,893) 
จ าหน่าย -  (57,130)  (48,169)  -  (105,299) 
ตดัจ าหน่าย (1,888)  (202,583)  (10,659)  -  (215,130) 
การปรับปรุงการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ (5,398) 

 
(19,783) 

 
(2,810) 

 
- 

  
(27,991) 

หัก โอนไปสินทรัพยห์มุนเวยีนท่ีถือ
ไวเ้พื่อขาย (28,068) 

 
(554,201) 

 
(738,440) 

 
- 

  
(1,320,709) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ  
   1 มกรำคม 2561 379,094 

 
3,740,605 

 
286,909 

 
- 

  
4,406,608 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 19,752  660,192  39,468  -  719,412 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  2,423,000  -  -  2,423,000 
โอน (1,558)  (29,015)  (8,370)  -  (38,943) 
จ าหน่าย (356)  (25,349)  (29,891)  -  (55,596) 
ตดัจ าหน่าย (1,136)  (17,620)  (2,931)  -  (21,687) 
การปรับปรุงการแปลงค่า    
   เงินตราต่างประเทศ (27,027) 

 
(18,638) 

 
(4,455) 

 
- 

 
(50,120) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 368,769  6,733,175  280,730  -  7,382,674 
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 งบกำรเงินรวม 
 ท่ีดิน สิทธิ    รถยนตแ์ละ  สินทรัพย ์   
 การเช่าท่ีดิน    อุปกรณ์  ระหวา่ง   
 และอาคาร  อุปกรณ์  ส านกังาน  ก่อสร้าง  รวม 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
มลูค่าสุทธิทางบัญชี          
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2560          
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 315,049  8,609,855  346,914  41,541  9,313,359 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  33,801  -  33,801 
 315,049  8,609,855  380,715  41,541  9,347,160 
          
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ  
   1 มกรำคม 2561  

 
 

 
 

 
 

  

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 59,615  7,703,349  70,984  4,380  7,838,328 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  20,988  -  20,988 
 59,615  7,703,349  91,972  4,380  7,859,316 
          
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561          
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 41,507  4,692,735  55,131  8,963  4,798,336 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  16,367  -  16,367 
 41,507  4,692,735  71,498  8,963  4,814,703 

 

 
ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเตม็จ านวนแลว้ 
แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจ านวน 2,239.61 ลา้นบาท ( 31 ธนัวาคม 2560 : 2,123.43 ลา้นบาท) 
 
กำรด้อยค่ำของอุปกรณ์ 
 

เน่ืองจากธุรกิจดาวเทียมมีการแข่งขนัสูง มีผลท าให้ราคาตลาดลดลงอย่างมีนัยส าคญั ซ่ึงมีผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจดาวเทียม ทั้งน้ี บริษทัไดท้ดสอบการดอ้ยค่าของอุปกรณ์ ซ่ึงวดัมูลค่าโดยการคิดลดกระแส    
เงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บ โดยใชอ้ตัราคิดลดร้อยละ 8 ซ่ึงพบว่ามูลค่าตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ได้รับคืน จึงบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าจ านวน 2,423 ลา้นบาท โดยแสดงอยู่ในขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพยส์ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 สิทธิการเช่า    รถยนตแ์ละ  สินทรัพย ์   
 ท่ีดินและ    อุปกรณ์  ระหวา่ง   
 อาคาร  อุปกรณ์  ส านกังาน  ก่อสร้าง  รวม 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ราคาทุน          
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2560 160,548  10,673,958  222,054  -  11,056,560 
เพ่ิมข้ึน 8,438  25,954  21,045  -  55,437 
โอน -  (1,882)  -  -  (1,882) 
จ าหน่าย (295)  (49,036)  (18,891)  -  (68,222) 
ตดัจ าหน่าย (131)  (94,106)  (1,391)  -  (95,628) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ  
   1 มกรำคม 2561 168,560 

 
10,554,888 

 
222,817 

 
- 

  
10,946,265 

เพ่ิมข้ึน 2,004  51,233  12,608  -  65,845 
โอน (1,630)  11,030  (8,298)  -  1,102 
จ าหน่าย (427)  (32,149)  (24,450)  -  (57,026) 
ตดัจ าหน่าย (1,138)  (17,468)  (1,878)  -  (20,484) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 167,369  10,567,534  200,799  -  10,935,702 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 สิทธิการเช่า    รถยนตแ์ละ  สินทรัพย ์   
 ท่ีดินและ    อุปกรณ์  ระหวา่ง   
 อาคาร  อุปกรณ์  ส านกังาน  ก่อสร้าง  รวม 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุน 
   จากการด้อยค่า 

 
 

 
 

 
 

  

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2560 92,896  2,368,021  154,507  -  2,615,424 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 22,280  650,788  26,629  -  699,697 
โอน -  (360)  -  -  (360) 
จ าหน่าย (295)  (48,975)  (17,672)  -  (66,942) 
ตดัจ าหน่าย (98)  (94,106)  (1,391)  -  (95,595) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ  
   1 มกรำคม 2561 114,783 

 
2,875,368 

 
162,073 

 
- 

  
3,152,224 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 18,841  629,635  24,630  -  673,106 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  2,423,000  -  -  2,423,000 
โอน (1,558)  (7,831)  (7,548)  -  (16,937) 
จ าหน่าย (356)  (25,349)  (20,892)  -  (46,597) 
ตดัจ าหน่าย (1,136)  (17,384)  (1,815)  -  (20,335) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 130,574  5,877,439  156,448  -  6,164,461 
          
มลูค่าสุทธิทางบัญชี          
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2560          
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 67,652  8,305,937  37,322  -  8,410,911 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  30,225  -  30,225 
 67,652  8,305,937  67,547  -  8,441,136 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 สิทธิการเช่า    รถยนตแ์ละ  สินทรัพย ์   
 ท่ีดินและ    อุปกรณ์  ระหวา่ง   
 อาคาร  อุปกรณ์  ส านกังาน  ก่อสร้าง  รวม 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ  
   1 มกรำคม 2561  

 
 

 
 

 
 

  

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 53,777  7,679,520  39,756  -  7,773,053 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  20,988  -  20,988 
 53,777  7,679,520  60,744  -  7,794,041 
          

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561          
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 36,795  4,690,095  27,984  -  4,754,874 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  16,367  -  16,367 
 36,795  4,690,095  44,351  -  4,771,241 
 
ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้ 
แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจ านวน 1,722.15 ลา้นบาท ( 31 ธนัวาคม 2560 : 1,571.74 ลา้นบาท) 
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13. สินทรัพย์ไม่มตีวัตนภำยใต้สัญญำอนุญำตให้ด ำเนินกำร ค่ำใช้จ่ำยรอตดับัญชีและสินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 

 งบกำรเงินรวม 
 สินทรัพย ์         
 ไม่มีตวัตน    สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 ภายใตส้ญัญา      สินทรัพย ์  รวม 
 อนุญาตให ้  ค่าใชจ่้าย    ไม่มีตวัตน  สินทรัพย ์
 ด าเนินงาน  รอตดับญัชี  ค่าความนิยม  อ่ืน  ไม่มีตวัตน 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ราคาทุน          
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2560 26,232,910  20,233  968,984  1,851,326  2,820,310 
เพ่ิมข้ึน -  -  -  32,754  32,754 
โอน 186  -  -  (640)  (640) 
จ าหน่าย -  -  -  (800)  (800) 
ตดัจ าหน่าย -  (56)  -  (1,456)  (1,456) 
การปรับปรุงการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ - 

 
- 

 
(1,481) 

 
(13,430) 

  
(14,911) 

หัก โอนไปสินทรัพยห์มุนเวยีนท่ีถือ
ไวเ้พื่อขาย - 

 
- 

 
- 

 
(251,947) 

  
(251,947) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ  
   1 มกรำคม 2561 26,233,096 

 
20,177 

 
967,503 

 
1,615,807 

  
2,583,310 

เพ่ิมข้ึน 271  -  -  1,409  1,409 
โอน 17,710  -  -  -  - 
จ าหน่าย -  -  -  (298)  (298) 
ตดัจ าหน่าย -  -  -  (8,135)  (8,135) 
การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตรา
ต่างประเทศ - 

 
- 

 
(5,096) 

 
(5,639) 

 
(10,735) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 26,251,077  20,177  962,407  1,603,144  2,565,551 
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 งบกำรเงินรวม 
 สินทรัพย ์         
 ไม่มีตวัตน    สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 ภายใตส้ญัญา      สินทรัพย ์  รวม 
 อนุญาตให ้  ค่าใชจ่้าย    ไม่มีตวัตน  สินทรัพย ์
 ด าเนินงาน  รอตดับญัชี  ค่าความนิยม  อ่ืน  ไม่มีตวัตน 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสมและขาดทุน 
   จากการด้อยค่า 

 
 

 
 

  

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2560 17,028,162  2,583  825,930  1,283,608  2,109,538 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 2,022,365  2,017  -  125,265  125,265 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 3,196,000  -  85,059  27,622  112,681 
โอน -  -  -  (640)  (640) 
จ าหน่าย -  -  -  (741)  (741) 
ตดัจ าหน่าย -  (56)  -  (505)  (505) 
การปรับปรุงการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ - 

 
- 

 
2,550 

 
(8,555) 

 
(6,005) 

หัก โอนไปสินทรัพยห์มุนเวยีนท่ี
ถือไวเ้พื่อขาย - 

 
- 

 
- 

 
(183,331) 

  
(183,331) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ  
   1 มกรำคม 2561 22,246,527 

 
4,544 

 
913,539 

 
1,242,723 

  
2,156,262 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 1,150,330  2,018  -  103,921  103,921 
กลบัรายการการดอ้ยค่า (170,000)  -  -  -  - 
โอน 16,880  -  -  -  - 
จ าหน่าย -  -  -  (298)  (298) 
ตดัจ าหน่าย -  -  -  (8,128)  (8,128) 
การปรับปรุงการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ - 

 
- 

 
(5,877) 

 
(5,357) 

 
(11,234) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 23,243,737  6,562  907,662  1,332,861  2,240,523 
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 งบกำรเงินรวม 
 สินทรัพย ์         
 ไม่มีตวัตน    สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 ภายใตส้ญัญา      สินทรัพย ์  รวม 
 อนุญาตให ้  ค่าใชจ่้าย    ไม่มีตวัตน  สินทรัพย ์
 ด าเนินงาน  รอตดับญัชี  ค่าความนิยม  อ่ืน  ไม่มีตวัตน 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
มลูค่าสุทธิทางบัญชี          
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2560 9,204,748  17,650  143,054  567,718  710,772 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ  
   1 มกรำคม 2561 3,986,569 

 
15,633 

 
53,964 

 
373,084 

  
427,048 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 3,007,340  13,615  54,745  270,283  325,028 
 

กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ไม่มตีัวตนภำยใต้สัญญำอนุญำตให้ด ำเนินกำร 
 

เน่ืองจากธุรกิจดาวเทียมมีการแข่งขนัสูง มีผลท าให้ราคาตลาดลดลงอย่างมีนัยส าคญั นอกจากน้ีบริษทัยงัสูญเสีย
ลูกคา้รายใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศและยงัไม่มีความแน่นอนในการหาลูกคา้ทดแทน ซ่ึงมีผลกระทบต่อผล
การด าเนินงานของธุรกิจดาวเทียมซ่ึงบริษทัไดพิ้จารณาบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใต้
สญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการจ านวน 3,196 ลา้นบาท ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 อยา่งไรก็ตามบริษทัได้
ทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ัญญาอนุญาตให้ด าเนินการ ซ่ึงวดัมูลค่าโดยการคิดลดกระแส
เงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บ โดยใชอ้ตัราคิดลดร้อยละ 8 ซ่ึงพบวา่มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนสูงกว่ามูลค่าตาม
บญัชี จึงบนัทึกกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจ านวน 170 ลา้นบาทส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 
กำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืน 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เน่ืองจากผลกระทบของการชะลอตวัของธุรกิจเหมืองและธุรกิจก่อสร้างใน
ประเทศออสเตรเลีย ซ่ึงเป็นลูกคา้หลกัของบริษทั โอไรออ้น แซทเทลไลท์ ซิสเทม พีทีวาย จ ากดั จึงมีผลอย่างมี
นยัส าคญัต่อผลการด าเนินงานของบริษทัดงักล่าว  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี บริษทัไดท้ดสอบ
การดอ้ยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ซ่ึงวดัมูลค่าโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บ โดยใชอ้ตัราคิดลดร้อยละ 10  ซ่ึงพบวา่มูลค่าตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน จึงบนัทึกขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าของค่าความนิยมจ านวน 85 ลา้นบาทและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนจ านวน 28 ลา้นบาท โดยแสดงอยู่ใน
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน     
 ภายใตส้ญัญาอนุญาต  ค่าใชจ่้าย  สินทรัพย ์
 ใหด้ าเนินงาน  รอตดับญัชี  ไม่มีตวัตนอ่ืน 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ราคาทุน      
ณ วนัที ่1 มกรำคม 2560 26,232,910  20,177  1,419,784 
เพ่ิมข้ึน -  -  6,346 
โอน 186  -  - 
ตดัจ าหน่าย -  -  (126) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 และ 1 มกรำคม 2561 26,233,096  20,177  1,426,004 
เพ่ิมข้ึน 271  -  1,409 
โอน 17,710  -  - 
จ าหน่าย -  -  (298) 
ตดัจ าหน่าย -  -  (8,135) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 26,251,077  20,177  1,418,980 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า      
ณ วนัที ่1 มกรำคม 2560 17,028,162  2,527  997,445 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 2,022,365  2,017  95,120 
ขาดทุนจาการดอ้ยค่า 3,196,000  -  - 
ตดัจ าหน่าย -  -  (126) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 และ  
   1 มกรำคม 2561 

 
22,246,527 

 
4,544 

 
1,092,439 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 1,150,330  2,018  94,592 
กลบัรายการดอ้ยค่า (170,000)  -  - 
โอน 16,880  -  - 
จ าหน่าย -  -  (298) 
ตดัจ าหน่าย -  -  (8,128) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 23,243,737  6,562  1,178,605 
      
มูลค่าสุทธิทางบัญชี      
ณ วนัที ่1 มกรำคม 2560 9,204,748  17,650  422,339 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 และ 1 มกรำคม 2561 3,986,569  15,633  333,565 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 3,007,340  13,615  240,375 
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14. สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีภายหลงัจากการน ามาหักกลบกนัตามความเหมาะสม ไดแ้สดงรวมไวใ้นงบ
แสดงฐานะการเงินโดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
2561 2560 2561  2560 
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,117,018 775,825 992,281 704,853 
1,117,018 775,825 992,281 704,853 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับรายการขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรับรู้ไดไ้ม่เกินจ านวนท่ีมี
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีนั้น  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัย่อยมีรายการขาดทุนสะสมทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชย้กไปเพ่ือหกักลบกบัก าไรทางภาษี
ในอนาคตซ่ึงไม่รับรู้อยู่ในงบการเงินรวม ดังต่อไปน้ี (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัย่อยไดใ้ช้ประโยชน์ใน
ขาดทุนสะสมทางภาษีทั้งหมดแลว้)  

2561 2560 
พนับาท พนับาท 

ปีที่หมดอำยุ 

2561 - 34,652
2562 - 68,589
2563 - 45,717
2564 - 13,615
2565 - 9,867
รวม - 172,440
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีรวมท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได ้ใน   
 ณ วนัที ่  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ณ วนัที ่ 
 1 มกรำคม  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวำคม 
 2561  (หมายเหต ุ28)    2561 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี        
ยอดขาดทุนยกไป 3,122  63,904  (5,798)  61,228 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 4,350  2,284  (432)  6,202 
ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพ 16,250  (293)  (861)  15,096 
เงินมดัจ ารับ 30,735  (6,272)  -  24,463 
เงินรับล่วงหนา้ค่าบริการจากลูกคา้ 21,131  (7,452)  (731)  12,948 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 33,941  (3,856)  931  31,016 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 17,765  18,946  (2,696)  34,015 
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 639,200  276,229  -  915,429 
อ่ืนๆ 9,331  5,854  1,436  16,621 
รวม 775,825  349,344  (8,151)  1,117,018 
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 งบกำรเงนิรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได ้ใน     
 ณ วนัที ่  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  การ  ณ วนัที ่ 
 1 มกรำคม  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  ด าเนินงานท่ี  31 ธันวำคม 
 2560  (หมายเหต ุ28)    ยกเลิก  2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี          
ยอดขาดทุนยกไป 60,057  (47,482)  (2,571)  (6,882)  3,122 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 13,006  933  (62)  (9,527)  4,350 
ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพ 12,879  2,706  671  (6)  16,250 
เงินมดัจ ารับ 36,696  (5,961)  -  -  30,735 
เงินรับล่วงหนา้ค่าบริการจากลูกคา้ (11,674)  34,760  (366)  (1,589)  21,131 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 83,431    5,071  (18,333)  (36,228)  33,941 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 66,608  (48,209)  77  (711)  17,765 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 30,782  (30,910)  128  -  - 
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ -     639,200  -  -  639,200 
อ่ืนๆ 18,626  (3,336)  (2,328)  (3,631)  9,331 
รวม 310,411  546,772  (22,784)  (58,574)  775,825 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได ้ใน   
 ณ วนัที่   ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ณ วนัที่  
 1 มกรำคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  31 ธันวำคม 
 2561  (หมายเหต ุ28)    2561 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพ 13,960  1,136  -  15,096 
เงินมดัจ ารับ 29,963  (6,662)  -  23,301 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 29,790  (3,709)  1,037  27,118 
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 639,200  276,229  -  915,429 
อ่ืนๆ (8,060)  16,664  2,733  11,337 
รวม 704,853  283,658  3,770  992,281 

 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได ้ใน   
 ณ วนัที่   ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน  ณ วนัที่  
 1 มกรำคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  31 ธันวำคม 
 2560  (หมายเหต ุ28)    2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพ 11,522  2,438  -  13,960 
เงินมดัจ ารับ 35,821  (5,858)  -  29,963 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 41,502  4,680  (16,392)  29,790 
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ -  639,200  -  639,200 
อ่ืนๆ (5,766)  (1,408)  (886)  (8,060) 
รวม 83,079  639,052  (17,278)  704,853 
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15.  สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 164,440  124,676  154,075  117,492 
เงินมดัจ าการประเมินภาษี  200,994  220,214  200,994  220,214 
เงินมดัจ าอ่ืน 15,290  15,506  15,290  15,506 
อ่ืนๆ 17,459  11,835  10,000  - 
 398,183  372,231  380,359  353,212 
หัก  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (53,955)  (54,234)  (53,955)  (54,234) 
รวม 344,228  317,997  326,404  298,978 
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16. หนีสิ้นที่มภีำระดอกเบีย้ 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ส่วนที่หมนุเวียน        
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ        
   ภายในหน่ึงปี         
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 412,127  415,064  412,127  415,064 
เงินกูย้ืมจากบุคคลภายนอกอ่ืน 8,714  6,724  8,714  6,724 
รวมส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนด        
   ช าระภายในหน่ึงปี 420,841  421,788  420,841  421,788 
        
หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,253,000  -  2,275,000  - 
รวมหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียระยะสั้น 2,673,841  421,788  2,695,841  421,788 
        
ส่วนที่ไม่หมนุเวียน        
เงินกู้ยืมระยะยาว        
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 2,060,638  2,490,386  2,060,638  2,490,386 
เงินกูย้ืมจากบุคคลภายนอกอ่ืน 18,061  23,997  18,061  23,997 
รวมเงินกูย้ืมระยะยาว 2,078,699  2,514,383  2,078,699  2,514,383 
        
หุน้กูร้ะยะยาว 2,270,312  4,510,246  2,273,312  4,547,246 
        
รวมหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียไม่หมุนเวียน 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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การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ส ำหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม         
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ  7,446,417  10,224,860  7,483,417  9,870,052 
เงินกูย้ืมเพ่ิมข้ึนสุทธิจากค่าใชจ่้าย         
   ทางการเงิน  -  480,000  -  - 
จ่ายคืนเงินกูย้ืม  (414,483)  (2,496,861)  (414,483)  (1,976,064) 
ค่าตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการ         
   จดัหาเงินกูย้ืม 26 1,066  1,066  1,066  1,066 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน  (28,433)  (413,301)  (28,433)  (413,301) 
อ่ืนๆ  18,285  (37,000)  6,285  1,664 
หัก โอนไปสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
   ท่ีถือไวเ้พ่ือขาย  

 
- 

  
(312,347) 

  
- 

  
- 

รำคำตำมบัญชีปลำยงวด - สุทธิ  7,022,852  7,446,417  7,047,852  7,483,417 
 

กลุ่มบริษทัตอ้งด ารงอตัราส่วนทางการเงินตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาเงินกูย้ืมระยะยาว 
 

อตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมของกลุ่มบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงินกูย้ืมทั้งส้ิน        
- อตัราคงท่ี 4,550,086  4,540,967  4,575,086  4,577,967 
- อตัราลอยตวั 2,472,766  2,905,450  2,472,766  2,905,450 
รวม 7,022,852  7,446,417  7,047,852  7,483,417 
        
อตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั        
- เงินกูย้ืม 4.78%  3.70%  4.78%  3.70% 
- หุน้กู ้ 4.48%  4.48%  4.48%  4.48% 
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ระยะเวลาการครบก าหนดของเงินกูย้ืมระยะยาวและหุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิจากตน้ทุนทางการเงิน มีดงัต่อไปน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 423,778  2,663,742  423,778  2,697,742 
เกินกวา่ 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3,925,233  4,360,887  3,928,233  4,363,887 
รวม 4,349,011  7,024,629  4,352,011  7,061,629 
 
กลุ่มบริษทัตอ้งด ารงอตัราส่วนทางการเงินตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาว และตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข 
รวมทั้ งการรักษาอัตราส่วนทางการเงินท่ีก าหนดไวใ้นข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้และ 
ผูถื้อหุน้กู ้
 
วงเงนิกู้ยืมจำกธนำคำร 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้ืมท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้ากธนาคารในประเทศและต่างประเทศเป็นจ านวน 
3,924.41 ลา้นบาท และ 30.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ (2560: 4,583.03 ลา้นบาท และ 30.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ) 
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การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
หน่วย: พนับาท 

 งบกำรเงนิรวม 

 
เงนิกู้ยืม
ระยะส้ัน  

หนีสิ้นตำม
สัญญำเช่ำ
กำรเงนิ  

เงนิกู้ยืม
ระยะยำว  หุ้นกู้  รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 -  30,721  2,905,450  4,510,246  7,446,417 
การเปลีย่นแปลงในกระแสเงินสด          

ช าระคืนเงินกูย้มื -  (10,231)  (404,252)  -  (414,483) 
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด          

สญัญาเช่าทางการเงินเพ่ิมข้ึน -  6,285  -  -  6,285 
ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืตดัจ าหน่าย -  -  -  1,066  1,066 
การลงทุนในหุน้กูภ้ายในกลุ่มกิจการ -  -  -  12,000  12,000 
ปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ -  -  (28,433)  -  (28,433) 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 -  26,775  2,472,765  4,523,312  7,022,852 
 

หน่วย: พนับาท 
 งบกำรเงนิรวม 

 
เงนิกู้ยืม
ระยะส้ัน  

หนีสิ้นตำม
สัญญำเช่ำ
กำรเงนิ  

เงนิกู้ยืม
ระยะยำว  หุ้นกู้  รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 230,000  43,369  5,405,311  4,546,180  10,224,860 
การเปลีย่นแปลงในกระแสเงินสด          

เงินกูเ้พ่ิม 480,000  -  -  -  480,000 
ช าระคืนเงินกูย้มื (460,000)  (10,301)  (2,026,560)  -  (2,496,861) 

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด          
ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืตดัจ าหน่าย -  -  -  1,066  1,066 
การลงทุนในหุน้กูภ้ายในกลุ่มกิจการ -  -  -  (37,000)  (37,000) 
ปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ -  -  (413,301)  -  (413,301) 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 
     ท่ีถือไวเ้พื่อขาย 

 
(250,000) 

  
(2,347) 

  
(60,000) 

  
- 

  
(312,347) 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 -  30,721  2,905,450  4,510,246  7,446,417 
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หน่วย: พนับาท 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

   

หนีสิ้นตำม
สัญญำเช่ำ
กำรเงนิ  

เงนิกู้ยืม
ระยะยำว  หุ้นกู้  รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561   30,721  2,905,450  4,547,246  7,483,417 
การเปลีย่นแปลงในกระแสเงินสด          

ช าระคืนเงินกูย้มื   (10,231)  (404,252)  -  (414,483) 
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด          
     สญัญาเช่าทางการเงินเพ่ิมข้ึน   6,285  -  -  6,285 

ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืตดัจ าหน่าย   -  -  1,066  1,066 
ปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ   -  (28,433)  -  (28,433) 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561   26,775  2,472,765  4,548,312  7,047,852 
 

หน่วย: พนับาท 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

   

หนีสิ้นตำม
สัญญำเช่ำ
กำรเงนิ  

เงนิกู้ยืม
ระยะยำว  หุ้นกู้  รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560   38,561  5,285,311  4,546,180  9,870,052 
การเปลีย่นแปลงในกระแสเงินสด          

ช าระคืนเงินกูย้มื   (9,504)  (1,966,560)  -  (1,976,064) 
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด          

สญัญาเช่าทางการเงินเพ่ิมข้ึน   1,664  -  -  1,664 
ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืตดัจ าหน่าย   -  -  1,066  1,066 
ปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ   -  (413,301)  -  (413,301) 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560   30,721  2,905,450  4,547,246  7,483,417 
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17. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ         
-  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 3,821  4,651  16,701  20,060 
-  บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  258,785  438,740  146,204  256,801 
รวม  262,606  443,391  162,905  276,861 
         
เจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน         
-  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  329,036  309,753  302,859  298,612 
-  อ่ืนๆ  121,250  113,518  77,818  83,382 
รวม  450,286  423,271  380,677  381,994 
         
รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  712,892  866,662  543,582  658,855 

 
18. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงินมดัจ ารับจากลูกคา้ระยะสั้น 31,091  52,206  28,197  48,734 
ภาษีอ่ืนๆ 58,215  41,352  16,296  14,518 
อ่ืนๆ 2,008  2,286  -  1 
รวม 91,314  95,844  44,493  63,253 
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19. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน  
 

ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
 2561  2560  2561  2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั        
   ท่ีไม่ไดจ้ดัให้มีกองทุน 160,747  175,940  135,592  148,951 
ภำระผูกพนัตำมงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 160,747  175,940  135,592  148,951 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
 

 งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์         
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม 175,940  429,770  148,951  207,512 
ผลประโยชนจ่์ายโดยโครงการ (85,311)  (37,518)  (71,172)  (5,413) 
        
รับรู้ในก ำไรขำดทุน        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 23,212  52,019  19,387  28,811 
ขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานระหวา่งปี 41,957  -  33,241  - 
 65,169  52,019  52,628  28,811 
        
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์        
   ประกนัภยัท่ีรับรู้ในระหวา่งปี 4,949  (113,348)  5,185  (81,959) 
 4,949  (113,348)  5,185  (81,959) 
        
หัก โอนไปเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไว ้
   เพื่อขาย - 

 
(154,983) 

 
- 

 
- 

ภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์  
   ณ วนัที ่31 ธันวำคม 160,747 

 
175,940 

 
135,592 

 
148,951 
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ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉลี่ย
ถ่วงน ้าหนกั) 
 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 2561  2560  2561  2560 
 ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 
อตัราคิดลด 3.20  3.00  3.20  3.00 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 5.00  5.00  5.00  5.00 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ี
ก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์  
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 

 
เพ่ิมข้ึน 

  
ลดลง 

  
เพ่ิมข้ึน 

  
ลดลง 

อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) 157,581  175,407  134,664  149,898 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) 
 

174,803 
  

158,042 
  

149,382 
  

135,058 
 
แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใต้โครงการ
ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่างๆ 
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20. หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงินมดัจ ารับจากลูกคา้ระยะยาว 161,876  174,042  155,079  170,395 
อ่ืนๆ 122,277  128,884  122,277  128,884 
รวม 284,153  302,926  277,356  299,279 

 
21. ทุนเรือนหุ้นและกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 

 มลูค่าหุ้น  2561  2560 
 ต่อหุ้น  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท)  พนัหุน้  พนับาท  พนัหุน้  พนับาท 

ทุนจดทะเบียน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
- หุน้สามญั 5  1,099,977  5,499,884  1,099,977  5,499,884 
ออกหุน้ใหม่ 5  -  -  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม          
- หุ้นสำมญั 5  1,099,977  5,499,884  1,099,977  5,499,884 
          

หุ้นที่ออกและช าระแล้ว          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
- หุน้สามญั 5  1,096,067  5,480,333  1,095,994  5,479,970 
การออกหุน้สามญัโดยใช ้          
   ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้ 5  35  177  73  363 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม          
- หุ้นสำมญั 5  1,096,102  5,480,510  1,096,067  5,480,333 
 
ผูถื้อหุน้สามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึง
เสียงต่อหน่ึงหุน้ในท่ีประชุมของบริษทั   
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การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 
21.1 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช ำระด้วยตรำสำรทุน 
21.1.1 ข้อมูลโครงกำร  
 
ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัออกให้ส าหรับกรรมการและพนกังานของบริษทัและบริษทัย่อย โดยบริษทัได้
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัโดยจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัใหแ้ก่พนกังานท่ี
ท างานเต็มเวลา (Full-time Employment) ของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีเข้าร่วมโครงการ Performance share plan 
(“โครงการ”) โดยขอ้มูลส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัมีดงัน้ี 
  

โครงกำร 1 โครงกำร 2 โครงกำร 3 โครงกำร 4 
วนัท่ีอนุมติั: 28 มีนาคม 2556 27 มีนาคม 2557 26 มีนาคม 2558 30 มีนาคม 2559 
จ านวนหน่วยท่ีเสนอขาย:  682,000 หน่วย 1,197,700 หน่วย 1,085,300 หน่วย 1,074,300 หน่วย 
ราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้:  23.266 บาท/หุน้ 38.265 บาท/หุน้ 37.626 บาท/หุน้ 25.918 บาท/หุน้ 
จ านวนหุน้ท่ีออกเพื่อรองรับ: 682,000 หุน้ 1,197,700 หุน้ 1,085,300 หุน้ 1,074,300 หุน้ 
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัท่ีมีการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัคร้ังแรก 
ราคาเสนอขายต่อหุน้: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
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การเปล่ียนแปลงใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัแสดงไดด้งัน้ี 
 

 1 มกราคม 
2561 

 ออกให้
ระหวา่งงวด  

รับคืน 
ระหวา่งงวด 

 ใชสิ้ทธิ 
ระหวา่งงวด 

 หมดอาย ุ
ระหวา่งงวด 

 31 ธนัวาคม 
2561 

 พนัหน่วย  พนัหน่วย  พนัหน่วย  พนัหน่วย  พนัหน่วย  พนัหน่วย 
ESOP - Grant I            
กรรมการ 360  -  -  (15)  (345)  - 
พนกังาน 193  -  -  (20)  (173)  - 
รวม 553  -  -  (35)  (518)  - 
ESOP - Grant II            
กรรมการ 374  -  -  -  -  374 
พนกังาน 769  -  -  -  -  769 
รวม 1,143  -  -  -  -  1,143 
ESOP - Grant III            
กรรมการ 254  -  -  -  -  254 
พนกังาน 691  -  -  -  -  691 
รวม 945  -  -  -  -  945 
ESOP - Grant IV            
กรรมการ 155  -  -  -  -  155 
พนกังาน 741  -  -  -  -  741 
รวม 896  -  -  -  -  896 
            
รวมทั้งส้ิน 3,537  -  -  (35)  (518)  2,984 
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21.1.2 กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม 
 

บริษทัวดัมูลค่าของรายจ่ายโครงการ โดยอา้งอิงกบัมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนท่ีออกให้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิโดยใช ้
Monte Carlo Simulation techniques โดยมีขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัดงัน้ี 
 โครงกำร 1 โครงกำร 2 โครงกำร 3 โครงกำร 4 
มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ 35.037 บาท 27.864 บาท 20.424 บาท 12.475 บาท 
ราคาหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ 35.750 บาท 40.500 บาท 36.500 บาท 27.000 บาท 
ราคาใชสิ้ทธิ 23.266 บาท 38.265 บาท 37.626 บาท 25.918 บาท 
ความผนัผวนท่ีคาดหวงั 55.392% 41.562% 39.894% 36.534% 
เงินปันผลท่ีคาดหวงั 1.119% 1.111% 1.781% 2.407% 
อตัราดอกเบ้ียท่ีปราศจากความเส่ียง 3.074% 3.082% 2.340% 1.721% 
 
รำยกำรกระทบยอดทุนส ำรองอ่ืน - กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช ำระด้วยตรำสำรทุน 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  2560 
 พนับาท  พนับาท 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 11,793  21,521 
ค่าใชจ่้ายรวมท่ีรับรู้ระหวา่งปีในงบก าไรขาดทุน 3,774  9,874 
ลดลงในระหวา่งปี (822)  (19,602) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 14,745  11,793 
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21.2 กำรจ่ำยผลตอบแทนแก่ผู้บริหำรโดยช ำระด้วยเงนิสด 
 
เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัแกไ้ขจ านวนเงินส าหรับการจ่ายค่าตอบแทน
ส าหรับผลการด าเนินงานเป็นจ านวนรวม 22.76 ลา้นบาท เพ่ือจดัสรรให้กบัผูบ้ริหาร ณ วนัส้ินสุดโครงการ โดยมี
เง่ือนไขวา่ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้โดยรวม (Absolute Total Shareholder Return) และผลตอบแทนโดยรวมของผูถื้อ
หุ้นเม่ือเทียบกบัผลตอบแทนเฉล่ียของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Relative 
Total Shareholder Return) ตอ้งถึงเกณฑท่ี์ก าหนดในปีท่ี 3 ของโครงการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดมี้การ
ประเมินเกณฑท่ี์ก าหนดของโครงการพบว่า บริษทัไม่สามารถด าเนินการไดต้ามเง่ือนไขท่ีก าหนดได ้บริษทัจึงกลบั
รายการค่าใชจ่้ายท่ีเคยรับรู้ในงบก าไรขาดทุนในระหวา่งปีจ านวน 8.42 ลา้นบาทออกทั้งจ านวน  
 
ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกวา่
มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้ บริษทัตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้
น้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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22. ส ำรอง 
 
ส ารองประกอบดว้ย 
 
การจดัสรรก าไร และ/หรือ ก าไรสะสม 

 
ส ำรองตำมกฎหมำย 
 
ตามบทบัญญติัแห่งพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจัดสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศ 
 
ผลต่ำงจำกกำรเปลีย่นแปลงในมูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนเผ่ือขำย 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลรวม
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจนกระทัง่มีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยค่า 
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23.  ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 
กลุ่มบริษทัน าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจและส่วนงานภูมิศาสตร์ เป็น
รูปแบบหลกัในการรายงาน โดยพิจารณาจากโครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่ม
บริษทัเป็นเกณฑใ์นการก าหนดส่วนงาน 
 
ส่วนงานธุรกจิ 

 
กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี 

 
ส่วนงาน 1 บริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจดาวเทียม 
ส่วนงาน 2  การขายและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจอินเทอร์เน็ตและส่ือ 
ส่วนงาน 3  การขายและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจโทรศพัท ์
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ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
ในการน าเสนอการจ าแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์โดยก าหนดจากสถานท่ีตั้ง
ของลูกคา้ 
 
ส่วนงานในประเทศไทยมีขอบเขตการด าเนินงานหลกัเก่ียวกบัการบริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
ธุรกิจดาวเทียม ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและส่ือ และบริการจดัพิมพแ์ละโฆษณาในสมุดรายนามผูใ้ชโ้ทรศพัทฉ์บบัธุรกิจ 
ส่วนงานในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีขอบเขตการด าเนินงานหลกัเก่ียวกบัการขายและบริการ
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจโทรศพัท ์การบริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดาวเทียม ส่วนงานในประเทศ
ออสเตรเลีย ประเทศจีน ประเทศอินเดีย ประเทศญ่ีปุ่น  และประเทศพม่า มีขอบเขตการด าเนินงานหลกัเก่ียวกบั     
การขายและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจดาวเทียม 
 
กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานภูมิศาสตร์ท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 
ส่วนงาน 1 ประเทศไทย  
ส่วนงาน 2 ประเทศจีน 
ส่วนงาน 3 ประเทศอินเดีย 
ส่วนงาน 4 ประเทศญ่ีปุ่น 
ส่วนงาน 5 ประเทศพม่า 
ส่วนงาน 6 ประเทศอ่ืน ๆ 
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บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
 

104 
 

รายไดจ้ากส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี    
 
 2561  2560 
 พนับาท  พนับาท 
รายได้จากส่วนงาน    
ประเทศไทย 3,224,969  3,377,172 
ประเทศจีน 1,151  216,909 
ประเทศอินเดีย 649,830  686,249 
ประเทศญ่ีปุ่น 662,558  834,482 
ประเทศพม่า 180,258  365,036 
ประเทศอ่ืนๆ 1,289,435  1,208,995 
รวมส่วนงำนที่ด ำเนินงำนอยู่ 6,008,201  6,688,843 
ส่วนงานท่ียกเลิกการด าเนินงาน 224,527  2,792,840 
รวม 6,232,728  9,481,683 
 
ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ำรำยใหญ่ของกลุ่มกจิกำร 
 
ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัไม่มีรายการกบัลูกคา้ภายนอกกิจการรายใดรายหน่ึง 
ท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 
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บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนตามส่วนงานภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 
 2561  2560 
 พนับาท  พนับาท 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    
ประเทศไทย 8,323,092  12,441,711 
ประเทศจีน 3,208  5,766 
ประเทศอินเดีย 17,460  25,288 
ประเทศญ่ีปุ่น 17,636  29,611 
ประเทศพม่า 19  48 
ประเทศอ่ืนๆ 3,044,956  3,235,624 
รวม 11,406,371  15,738,048 

 
24. รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง        
รายไดจ้ากการขาย 382,882  544,582  191,381  262,163 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 5,625,319  6,144,261  5,266,149  5,616,127 
 6,008,201  6,688,843  5,457,530  5,878,290 
        
กำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ        
รายไดจ้ากการขาย 31,184  406,039  -  - 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 193,343  2,386,801  -  - 
 224,527  2,792,840  -  - 
        
รวม 6,232,728  9,481,683  5,457,530  5,878,290 
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25. รำยได้อ่ืน 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2561  2560  2561  2560 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง         
รายไดค่้าท่ีปรึกษาและบริหาร  -  -  48,603  76,706 
รายไดด้อกเบ้ีย  182,852  158,165  177,488  151,947 
ก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายอุปกรณ์  (4,585)  3,903  (4,541)  4,036 
รายไดค่้าเบ้ียปรับจากลูกคา้  -  195,460  -  11,092 
อ่ืนๆ  14,036  29,613  3,636  9,841 
รวมรำยได้อ่ืนจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง  192,303  387,141  225,186  253,622 
การด าเนินงานท่ียกเลิก  2,845  25,727  -  - 
รวม  195,148  412,868  225,186  253,622 
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26. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหน้าท่ี ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้ก าหนดในมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบบัต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง        
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ 2,253,000  3,308,681  2,253,000  3,196,000 
ค่าเส่ือมราคาของอาคาร และอุปกรณ์ 719,412  910,015  673,106  699,697 
ค่าตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใต ้        
   สญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ ค่าใชจ่้าย        
รอตดับญัชีและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,256,268  2,149,648  1,246,940  2,117,485 

ค่าตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้ืม 1,066  1,066  1,066  1,066 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 959,965  963,378  663,717  644,538 
กำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ        
ค่าเส่ือมราคาของอาคาร และอุปกรณ์ 13,029  146,113  -  - 
ค่าตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,312  16,023  -  - 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 42,221  540,095  -  - 

 
27. เงนิสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังาน
ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 7 ของเงินเดือนทุกเดือน 
และกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึง อตัราร้อยละ 7 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนส ารอง
เล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดย
ผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
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28. ภำษเีงนิได้  
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ภำษเีงินได้จำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง       
ภำษเีงินได้ปัจจุบัน  (80,127)  (92,205)  51,271  (104,645) 
         
ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี         
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว 14 349,344  546,772  283,658  639,052 
รวม  269,217  454,567  334,929  534,407 
         
รวมภำษเีงินได้จำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง  269,217  454,567  334,929  534,407 
ภาษีเงินไดจ้ากการด าเนินงานท่ียกเลิก  9 (8,482)  (71,214)  -  - 

 

     
 

 
 

รวมภำษเีงนิได้  260,735  383,353  334,929  534,407 



290

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง 
 

 งบกำรเงินรวม 
 2561  2560 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
พนับาท 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
พนับาท 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี   217,036    (2,786,735) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้วม   (269,217)    (454,567) 
ขาดทุนก่อนภาษีเงินไดร้วม   (52,181)    (3,241,302) 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  10,436  20  648,260 
ผลกระทบจากความแตกต่างของอตัราภาษีส าหรับ        
 กิจการในต่างประเทศ   (2,808)    (22,879) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้   (23,878)    39,237 
ผลกระทบจากรายไดท่ี้รับรู้ต่างงวดกนั        
   ระหวา่งบญัชีและภาษี   7,119    3,766 
ผลกระทบจากค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัภาษีได ้        
   และค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ต่างงวดกนั        
   ระหวา่งบญัชีและภาษี   165,202    (231,250) 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษี        
 เงินไดร้อการตดับญัชี   29,827    (816) 
อ่ืนๆ   83,319    18,249 
รวม 516  269,217  14  454,567 
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560 

 
อตัราภาษี 
(ร้อยละ)  

 
พนับาท  

อตัราภาษี 
(ร้อยละ)  

 
พนับาท 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี   217,036    (2,786,735) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   (334,929)    (534,407) 
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้   (117,893)    (3,321,142) 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  23,579  20  664,228 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   9,720     17,700 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน 
บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้   325,756    (52,757) 

ผลกระทบจากรายไดท่ี้รับรู้ต่างงวด        
   กนัระหวา่งบญัชีและภาษี   6,684    3,777 
ผลกระทบจากค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกั        
   ภาษีเงินไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ต่างงวดกนั        
   ระหวา่งบญัชีและภาษี   (85,442)    (114,678) 
อ่ืนๆ   54,632    16,137 
รวม 284  334,929  16  534,407 

 
การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบคุคล 

 
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 577 พ.ศ. 2557 
ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 ใหล้ดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีปี 2558 ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 
 
พระราชบัญญติัแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร ฉบับท่ี 42 พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 3 มีนาคม 2559 ให้ปรับลดอตัรา 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลืออัตราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี  
1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 

 
บริษทัใชอ้ตัราภาษีเงินไดท่ี้ลดลงเหลือร้อยละ 20 ในการวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  
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29.  ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 
 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ค านวณจากก าไร (ขาดทุน) 
ส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปีโดย
วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั แสดงการค านวณดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560 
 การ

ด าเนินงาน
ต่อเน่ือง  

การ
ด าเนินงาน
ท่ียกเลิก  รวม  

การ
ด าเนินงาน
ต่อเน่ือง  

การ
ด าเนินงาน
ท่ียกเลิก  รวม 

 (พนับาท/พนัหุ้น) 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม           
ก ำไร (ขำดทุน) ทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญ            
   ของบริษัท (ขั้นพ้ืนฐำน) 217,036  12,509  229,545  (2,786,735)  136,958  (2,649,777) 
            
จ ำนวนหุ้นสำมัญทีอ่อกจ ำหน่ำยแล้ว 1,096,102  1,096,102  1,096,102  1,096,067  1,096,067  1,096,067 
            
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (ข้ันพ้ืนฐำน) (บาท) 0.20  0.01  0.21  (2.54)  0.12  (2.42) 

 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด 
 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ค านวณจากก าไร (ขาดทุน) 
ส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างปี หลงัจากท่ีได้
ปรับปรุงผลกระทบของหุ้นปรับลด อย่างไรก็ตาม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัไม่ได้
ค านวณก าไรต่อหุน้ปรับลด เน่ืองจากราคาตามสิทธิมีมูลค่าสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของหุน้สามญัถวัเฉล่ียระหวา่งปี 
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30. เงนิปันผล 
 

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2561 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไร
เป็นเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 1.36 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,491 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้าย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 
 
ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2560 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.70 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 767 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
แลว้เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560  
 

31. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 
 
นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงทางการเงินท่ีส าคญัไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียและความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียน กลุ่มบริษทัไดกู้ย้ืมเงินส าหรับรายจ่ายฝ่ายทุน ซ่ึงตอ้งจ่ายอตัราดอกเบ้ียทั้ งแบบคงท่ีและแบบลอยตัว 
รวมทั้งมีรายการขาย และรายการซ้ือท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั้นฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจึงท ารายการตราสาร
อนุพนัธ์เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าว  
 
กลุ่มบริษทัใชต้ราสารอนุพนัธ์เพ่ือลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของ
อตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียน และเพ่ือช่วยในการบริหารสภาพคล่องของเงินสด กลยทุธ์ท่ีใชใ้นการป้องกนัความ
เส่ียงไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียไดป้้องกนัโดยการท าสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัธนาคารท่ีใหกู้ย้ืม ส่วน
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีจะเกิดข้ึนจากการขายในอนาคตได้ป้องกันโดยการท าสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าและสิทธิในการซ้ือขายอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้า ทั้ งน้ีเพ่ือป้องกันความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนในอนาคตของรายการขาย รายการซ้ือและการกู้ยืม การตัดสินใจท่ีจะรับระดบัความเส่ียงข้ึนอยู่กับ
นโยบายของกลุ่มบริษทั  ซ่ึงก าหนดระดบัความเส่ียงท่ีสามารถรองรับไดต้ามประเภทของรายการและคู่คา้ 
 
กลุ่มบริษทัไม่อนุญาตให้มีการใช้เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีลกัษณะเป็นทางการค้าเพ่ือเก็งก าไร การท าตราสาร
อนุพนัธ์ทุกประเภทตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูบ้ริหารก่อนท าสญัญา 
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ผูบ้ริหารฝ่ายการเงินมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัรา
ดอกเบ้ีย รายงานผูบ้ริหารประกอบดว้ย รายละเอียดของตน้ทุน และราคาตลาดของเคร่ืองมือทางการเงินทั้งหมด รวมถึง
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ และสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ียท่ียงัคงคา้งอยู ่
นอกจากน้ียงัไดมี้การวิเคราะห์เปรียบเทียบความเส่ียงท่ีมีอยู่กบัระดบัความเส่ียงท่ีผูบ้ริหารก าหนดให้เป็นระดบัความ
เส่ียงท่ีสามารถรับไดค้รอบคลุมถึงความเส่ียงในเร่ืองเงินลงทุนโดยมีการก าหนดนโยบายในการลงทุนระยะสั้น 
 
การบริหารจดัการทุน 
 
วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนของบริษทัเพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชน์ต่อ
ผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน ตลอดจนเพ่ือด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือให้มีความสอดคลอ้งและสามารถ
สนบัสนุนแผนการบริหารเงินลงทุนหรือโอกาสในการลงทุนต่างๆ อนัจะเป็นการสร้างมูลค่า และเสริมความมัน่คง
ทางการเงินใหก้บักลุ่มบริษทั  
 
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  อนัเป็นผล   
มาจากการมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม  
 2561  2560 
 เงินตรา    เงินตรา   
 ต่างประเทศ  เงินบาท  ต่างประเทศ  เงินบาท 
 หลกัลา้น  หลกัลา้น  หลกัลา้น  หลกัลา้น 

สินทรัพย์        
ดอลลาร์สหรัฐฯ 114.76  3,704.99  37.62  1,223.24 
ยโูร 0.11  4.26  -  - 
อินเดียรูปี 446.35  193.71  446.35  212.24 
ดอลลาร์นิวซีแลนด ์ 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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 งบกำรเงินรวม  
 2561  2560 
 เงินตรา    เงินตรา   
 ต่างประเทศ  เงินบาท  ต่างประเทศ  เงินบาท 
 หลกัลา้น  หลกัลา้น  หลกัลา้น  หลกัลา้น 

หนีสิ้น        
ดอลลาร์สหรัฐฯ 94.34  3,076.80  105.53  3,466.38 
อินเดียรูปี 246.77  122.22  236.08  128.71 
ดอลลาร์ออสเตรเลีย 0.05  1.22  -  - 
ดอลลาร์นิวซีแลนด ์ -  -  0.15  3.51 
รวม   3,200.24    3,598.60 

 
สินทรัพยท่ี์เป็นเงินตราต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นเงินฝากธนาคารและลูกหน้ีการคา้ ส่วนหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ี - อาคารและอุปกรณ์ และเงินกูย้ืม 

 
เส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 
ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือของกลุ่มบริษทัมีลกัษณะท่ีไม่มีการกระจุกตวัอย่างมีนยัส าคญั  กลุ่มบริษทัมีนโยบายท่ี
จะท าให้แน่ใจได้ว่ากลุ่มบริษัทจะขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าท่ีมีประวติัสินเช่ือท่ีอยู่ในระดับท่ีมีความ
เหมาะสม คู่สญัญาในอนุพนัธ์ทางการเงินและรายการเงินสดเป็นสถาบนัการเงินท่ีมีคุณภาพและมีความน่าเช่ือถืออยู่
ในระดบัสูง 
 
ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 
กลุ่มบริษทั มีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่า  
เงินสดให้เพียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั รวมทั้ งจดัหาวงเงินสินเช่ือระยะสั้นจากธนาคารต่างๆ เพ่ือ
ส ารองในกรณีท่ีมีความจ าเป็นและเพ่ือลดผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสด 
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การก าหนดมลูค่ายติุธรรม 
 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือช าระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้ง
สองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนกนั  และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะ
ของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 
 
ราคาตามบญัชีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราว ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินให้
กูย้ืมระยะสั้ นและเงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เจ้าหน้ีการค้า เจ้าหน้ี - อาคารและอุปกรณ์ เจา้หน้ีกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั และเงินกูย้ืมระยะสั้น มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมเน่ืองจากมีระยะเวลาครบก าหนดท่ีสั้น  
 
มูลค่ายติุธรรมของหน้ีท่ีมีภาระดอกเบ้ียพร้อมทั้งมูลค่าตามบญัชีท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิน มีดงัน้ี 
 
   งบกำรเงินรวม 
   มูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561          
หมนุเวียน          
ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 1,954,276  -  1,954,276  -  1,954,276 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ี   
เก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
 

485,725 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

598,473 

  
 

598,473 
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
420,841 

  
- 

  
- 

  
426,386 

  
426,386 

หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,253,000  -  2,353,503  -  2,353,503 
          
ไม่หมนุเวียน          
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

 
1,457,174 

  
- 

  
- 

  
1,795,418 

  
1,795,418 

เงินกูย้ืมระยะยาว 2,078,699  -  -  2,106,425  2,106,425 
หุน้กู ้ 2,270,312  -  2,371,588  -  2,371,588 
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   งบกำรเงินรวม 
   มูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560          
หมนุเวียน          
ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 905,547  -  905,547  -  905,547 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ี   
เก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
 

244,591 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

244,591 

  
 

244,591 
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
421,788 

  
- 

  
- 

  
421,788 

  
421,788 

          
ไม่หมนุเวียน          
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

 
1,712,138 

  
- 

  
- 

  
1,743,763 

  
1,743,763 

เงินกูย้ืมระยะยาว 2,514,383  -  -  2,512,028  2,512,028 
หุน้กู ้ 4,510,246  -  4,822,658  -  4,822,658 
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   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   มูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561          
หมนุเวียน          
ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 2,046,221  -  2,046,221  -  2,046,221 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ี   
เก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
 

525,725 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

638,473 

  
 

638,473 
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
420,841 

  
- 

  
- 

  
426,386 

  
426,386 

หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,275,000  -  2,376,480  -  2,376,480 
          
ไม่หมนุเวียน          
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

  
1,457,174 

  
- 

  
- 

   
1,795,418  

  
 1,795,418  

เงินกูย้ืมระยะยาว   2,078,699  -  -   2,106,425    2,106,425  
หุน้กู ้ 2,273,312  -  2,374,717  -  2,374,717 
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   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   มูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560          
หมนุเวียน          
ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 1,023,962  -  1,023,962  -  1,023,962 
เงินกูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ี   
เก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
 

244,591 

  
 

- 

  
 

- 

  
 

244,591 

  
 

244,591 
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
421,788 

  
- 

  
- 

  
421,788 

  
421,788 

ไม่หมนุเวียน          
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

 
1,712,138 

  
- 

  
- 

  
1,721,277 

  
1,721,277 

เงินกูย้ืมระยะยาว 2,514,383  -  -  2,512,028  2,512,028 
หุน้กู ้ 4,547,246  -  4,862,197  -  4,862,197 
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ล ำดบัขั้นของมูลค่ำยุตธิรรม  

ตารางขา้งตน้วิเคราะห์การวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดข้ึนประจ าส าหรับสินทรัพยท์างการเงิน การวดัมูลค่ายุติธรรม
เหล่าน้ีถูกจดัประเภทอยู่ในระดบัท่ีต่างกนัของล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า นิยาม
ของระดบัต่างๆ มีดงัน้ี 
• ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน  

อยา่งเดียวกนั ซ่ึงกลุ่มบริษทั/บริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 
• ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสิน

นั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
• ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 
 
กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 ส าหรับหุ้นกูโ้ดยอา้งอิงราคาซ้ือขาย ณ วนัท่ีรายงานจากสมาคมตลาด 
ตราสารหน้ีไทย  
 
บริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 3 ส าหรับเงินกูย้ืมค านวณโดยใชวิ้ธีคิดลดกระแสเงินสดรับ โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ีย
ส่วนเพ่ิมของเงินกูย้ืมของกลุ่มบริษทัท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั  

 
32. ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 
32.1 สัญญำด ำเนินกจิกำรดำวเทียมส่ือสำรภำยในประเทศ 
 

บริษทัไดรั้บสิทธิจากกระทรวงคมนาคมใหด้ าเนินการโครงการดาวเทียมส่ือสารโดยใหบ้ริษทัมีสิทธิในการบริหาร
กิจการและการให้บริการวงจรดาวเทียมเพ่ือการส่ือสารทั้ งภายในและต่างประเทศ และมีสิทธิเก็บค่าใช้วงจร
ดาวเทียมจากผูใ้ชว้งจรดาวเทียมเป็นระยะเวลา 30 ปี ตามสัญญาลงวนัท่ี 11 กนัยายน 2534 ซ่ึงไดมี้การแกไ้ขลงวนัท่ี 
22 มีนาคม 2535 ซ่ึงปัจจุบนัสญัญาดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารดูแลของกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (“MDE”) 
(เดิมช่ือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (“MICT”)) 
 
ภายใตส้ัญญาดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจะตอ้งจ่ายผลประโยชนต์อบแทนแก่ MDE ในอตัราร้อยละของรายไดค่้าบริการ
ท่ีบริษทัไดรั้บหรืออย่างนอ้ยเท่ากบัเงินขั้นต ่าท่ีระบุไวใ้นสัญญาแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
ตน้ทุนค่าอนุญาตให้ด าเนินการขั้นต ่าคงเหลือ 245 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: 327 ลา้นบาท) นอกจากน้ีภายใต้
สัญญาดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัยอมให้ดาวเทียมทุกดวงและสถานีควบคุมดาวเทียมรวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจดัตั้งข้ึน
ตามสญัญาฉบบัน้ีตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ MDE เม่ือไดด้ าเนินการก่อสร้างและติดตั้งเรียบร้อยแลว้ 
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32.2 สัญญำร่วมทุน 

บริษทั ลาว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ส์ จ ากดั (“LTC”) ไดก่้อตั้งข้ึนตามสัญญาร่วมทุน ลงวนัท่ี 8 ตุลาคม 2539 ระหว่างรัฐบาล
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) และบริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) (เดิมช่ือบริษทั 
ชินวตัรคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชัน่ส์ จ ากดั (มหาชน)) ภายใตส้ัญญาอนุญาตใหด้ าเนินการดงักล่าว LTC ไดรั้บ
สิทธิในการใหบ้ริการทางดา้นโทรคมนาคมใน สปป. ลาว เป็นระยะเวลา 25 ปี และไดรั้บสิทธิในการใหบ้ริการทางดา้น
โทรศพัท์พ้ืนฐาน โทรศพัท์เคล่ือนท่ี บริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศ อินเทอร์เน็ตและโทรศพัท์ติดตามตวั ปัจจุบนั 
บริษทั เชนนิงตนั อินเวสเมน้ท์ส พีทีอี จ ากดั (“SHEN”) ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ของบริษทัเป็นผูถื้อหุ้นในอตัราร้อยละ 49
ของทุนจดทะเบียนของ LTC ตามสัญญาร่วมทุนดงักล่าวเม่ือส้ินสุดปีท่ี 20 ของสัญญาร่วมทุน (ปี 2559) รัฐบาลของ 
สปป. ลาว มีสิทธิในการพิจารณาการซ้ือหุ้นทั้งหมดของ LTC ท่ีกลุ่มบริษทัถืออยู่ดว้ยราคาตลาด และเม่ือส้ินสุดปีท่ี 23 
ของสัญญาร่วมทุน (ปี 2562) หากกลุ่มบริษทัมีความประสงคใ์นการด าเนินกิจการตามสัญญาร่วมทุนต่อไป กลุ่มบริษทั
มีสิทธิในการยื่นขอต่ออายุสัญญา โดยการยื่นความประสงคข์อขยายระยะเวลาของสัญญาต่อรัฐบาลของ สปป. ลาว แต่
อย่างไรก็ตามหากคู่สัญญาทั้ งสองฝ่ายไม่มีการตกลงกันเพ่ือต่อสัญญาตามเง่ือนไขข้างต้น เม่ือครบก าหนด 25 ปี  
(ปี 2564) กลุ่มบริษทัจะตอ้งโอนหุ้นของ LTC ท่ีถืออยู่ทั้ งหมดให้แก่รัฐบาลของ สปป. ลาว โดยไม่คิดค่าตอบแทน       
(หมายเหตุ 10) ตามขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของสัญญาร่วมทุน LTC ตอ้งลงทุนในโครงการท่ีไดรั้บสิทธิตามท่ีระบุในสัญญา
ร่วมทุนขา้งตน้ในประเทศลาวเป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากวา่ 400 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในระยะเวลา 25 ปี  

เม่ือวนัท่ี 23 ตุลาคม 2558 SHEN และรัฐบาลของ สปป. ลาว ไดล้งนามอย่างเป็นทางการในขอ้ตกลงในการขยาย
เวลาของสัญญาร่วมทุนและสัญญาอนุญาตใหด้ าเนินการในการใหบ้ริการทางดา้นโทรคมนาคมใน สปป. ลาว ซ่ึงมี
ผลให ้LTC ไดรั้บการต่ออายสิุทธิในการใหบ้ริการทางดา้นโทรคมนาคมใน สปป. ลาว ต่อไปอีก 25 ปี จนถึงปี 2589 
ทั้งน้ีตามสญัญาท่ีมีการแกไ้ขใหม่ LTC จะตอ้งลงทุนในโครงการท่ีไดรั้บสิทธิตามท่ีระบุในสญัญาร่วมทุนขา้งตน้ใน
ประเทศลาวเป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากวา่ 400 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในระยะเวลา 25 ปี 
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32.3 สัญญำด ำเนินกิจกำรในประเทศไทยของบริษัทและบริษทัย่อยที่เกี่ยวกับกำรรับส่งสัญญำณโทรทัศน์และสัญญำณ
บริกำรอนิเทอร์เน็ตผ่ำนดำวเทียม และกำรให้บริกำรอนิเทอร์เน็ต 
 
ปัจจุบนัคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) (เดิมช่ือ 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กทช.”)) เป็นผูมี้อ  านาจในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม และการให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย โดยบริษัท และบริษัทย่อย ได้ด าเนินกิจการการ
ใหบ้ริการอินเทอร์เน็ต กระจายเสียงหรือโทรทศันแ์ละโทรคมนาคมภายใตใ้บอนุญาตต่าง ๆ จาก กสทช. ดงัน้ี  

 

ประเภทใบอนุญำต วนัที่ได้รับใบอนุญำต ระยะเวลำอนุญำต 
   

ใบอนุญำตที่บริษทั ได้รับ   
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีหน่ึง 16 สิงหาคม 2559 5 ปี 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม 26 กนัยายน 2555 20 ปี 
ใบอนุญาตการใหบ้ริการอินเทอร์เน็ต แบบท่ีหน่ึง 7 พฤษภาคม 2558 5 ปี 

    

ใบอนุญำตที่บริษทั ไทย แอดวำนซ์ อนิโนเวช่ัน จ ำกัด  
     (เดมิช่ือ บริษทั ดทีีว ีเซอร์วสิ จ ำกดั) ได้รับ 

  

ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทศัน์ 21 มกราคม 2556 15 ปี 
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทศัน ์(LAO STAR) 28 มกราคม 2559 5 ปี 
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทศัน ์(D-Channel) 28 มกราคม 2559 5 ปี 
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทศัน ์(LAO PSTV) 13 กรกฎาคม 2561 5 ปี 
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทศัน ์(LNTV 3) 13 กรกฎาคม 2561 5 ปี 
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทศัน ์(TV LAO) 24 พฤศจิกายน 2560 5 ปี 

 

   
ใบอนุญำตที่บริษทั ทีซี บรอดคำสติง้ จ ำกัด ได้รับ   

ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทศัน์ 4 มีนาคม 2556 15 ปี 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม  10 พฤศจิกายน 2558 15 ปี 
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รำยได้ของบริษทัภำยใต้ข้อบังคับของ กสทช. 
 
รายไดจ้ากการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สามารถ
จ าแนกไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560 
 พนับาท  พนับาท 
ใบอนุญาตโทรคมนาคมแบบท่ีหน่ึง 65,566  95,153 
ใบอนุญาตโทรคมนาคมแบบท่ีสาม 229,464  283,261 
รายไดค่้าบริการอ่ืน 5,162,500  5,499,876 
รวม 5,457,530  5,878,290 
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32.4 สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
 
กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าด าเนินงานท่ี
ไม่สามารถยกเลิกได ้ดงัน้ี 
 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 สกลุเงิน 2561  2560  2561  2560 
  หลกัพนั  หลกัพนั  หลกัพนั  หลกัพนั 

ไม่เกิน 1 ปี บาท 
อินโดนีเซีย 
เวียดนาม 

3,581 
115,000 
13,338 

 16,121 
- 
- 

 3,581 
115,000 

13,338 

 16,121 
- 
- 

 เยน 1,392  1,452  -  - 
 ดอลลาร์สหรัฐฯ 70  247  -  195 
 รูปีอินเดีย 1,825  2,434  -  - 
 เปโซฟิลิปปินส์ -  600  -  600 
 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 180  186  -  - 
 ดอลลาร์นิวซีแลนด ์ -  26  -  - 
รวมเป็นเงินบาท  11,660  31,627  3,872  22,937 

   
เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี บาท 5,933  9,514  5,933  9,514 
 เยน 4,049  5,441  -  - 
 ดอลลาร์สหรัฐฯ -  36  -  - 
 รูปีอินเดีย -  1,825  -  - 
 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 9  189  -  - 
รวมเป็นเงินบาท  7,345  18,013  5,933  9,514 

         
รวมเป็นเงนิบำททั้งส้ิน  19,005  49,640  9,805  32,451 
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32.5 ภำระผูกพนัอ่ืน 
 
กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในการใหธ้นาคารออกหนงัสือค ้าประกนัสัญญาทางธุรกิจ เลตเตอร์ออฟเครดิต หนงัสือค ้า
ประกนัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาทางธุรกิจ ดงัน้ี 
 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 สกลุเงิน 2561  2560  2561  2560 
  หลกัพนั  หลกัพนั  หลกัพนั  หลกัพนั 
ค่าอนุญาตใหด้ าเนินการขั้นต ่าท่ี          
   ตอ้งจ่ายใหก้ระทรวงดิจิทลัเพ่ือ         
   เศรษฐกิจและสงัคม บาท 56,667  54,000  56,667  54,000 
สญัญาเช่าดาวเทียมของลูกคา้ ดอลลาร์สหรัฐฯ 2,347  2,529  2,336  2,522 
 บาท 134,349  21,235  133,799  21,079 
อ่ืนๆ บาท 25,450  16,681  25,181  16,411 

 
32.6 สัญญำบริกำรอ่ืน 

เม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม 2560 บริษทัไดท้ าสัญญาบริการเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของดาวเทียมเป็นระยะเวลา 5 ปี 
ซ่ึงบริษทัมีภาระผกูพนัขั้นต ่าจนถึงวนัส้ินสุดสญัญาสัมปทานเป็นจ านวน 8.88 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยบริษทั
มีสิทธิในการยกเลิกสัญญาภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา ส าหรับค่าบริการอีกส่วนหน่ึง
เป็นจ านวน 71.12 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขบางประการในสัญญาหากบริษทัไดรั้บอนุญาตให้
ด าเนินงานตามสมัปทานดาวเทียมต่อภายหลงัจากท่ีสญัญาสมัปทานท่ีมีอยูส้ิ่นสุดลง 
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33. หนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ 
 

กำรประเมนิภำษเีงนิได้ที่ประเทศอนิเดยี 
 

บริษทัและเจา้พนกังานประเมินภาษีของประเทศอินเดียมีความเห็นท่ีแตกต่างกนัเก่ียวกบัประเภทรายได ้และภาระ
ภาษีส าหรับรายไดจ้ากการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียม โดยเจา้พนกังานประเมินภาษีมีความเห็นว่ารายไดข้อง
บริษทัจากการใหบ้ริการช่องสัญญาณดาวเทียมให้กบัผูใ้ชบ้ริการท่ีมีถ่ินท่ีอยู่และไม่มีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศอินเดียแต่
สามารถรับชมและเข้าใจได้โดยผู ้รับชมในประเทศอินเดียเป็นรายได้ประเภทค่าสิทธิหรือ  Royalty ตาม
พระราชบญัญติัภาษีเงินไดข้องประเทศอินเดีย และอนุสญัญาเพ่ือหลีกเล่ียงการเกบ็ภาษีซอ้นระหวา่งประเทศไทยกบั
ประเทศอินเดีย รายได้ดังกล่าวของบริษทัจึงต้องถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 15 บริษทัไม่เห็นด้วยกับ
ความเห็นดงักล่าว โดยบริษทัมีความเห็นว่ารายไดจ้ากการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมเป็นรายไดจ้ากการท า
ธุรกิจ (business income) เม่ือบริษทัไม่มีสถานประกอบการถาวรในประเทศอินเดีย รายไดด้งักล่าวจึงไม่ตอ้งเสียภาษี
ในประเทศอินเดีย 

แต่กรมสรรพากรอินเดียยืนยนัความเห็นเดิมและไดป้ระเมินภาษีเงินได ้เงินเพิ่ม ภาษีเพื่อการศึกษาและดอกเบ้ีย 
จากรายไดท่ี้บริษทัไดรั้บจากผูใ้ชบ้ริการของบริษทั ส าหรับปีประเมิน 2541 - 2542 ถึง 2555 - 2556 (วนัท่ี 1 เมษายน 2540 
ถึง วนัท่ี 30 มีนาคม 2555) เป็นจ านวนเงินรวม 859.4 ลา้นรูปี (ประมาณ 399.3 ลา้นบาท) เบ้ียปรับและดอกเบ้ีย 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเบ้ียปรับเป็นจ านวนเงินรวม 566.1 ลา้นรูปี (ประมาณ 263.1 ลา้นบาท)  
 
ทั้งน้ีบริษทัไดน้ าใบภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ท่ีผูใ้ชบ้ริการในประเทศอินเดียไดห้กัภาษี ณ ท่ีจ่ายไวจ้นถึงปีประเมิน 2555 - 
2556 เป็นเงินจ านวนสุทธิ 593.8 ลา้นรูปี (ประมาณ 275.9 ลา้นบาท) ซ่ึงบางส่วนเป็นภาษี หัก ณ ท่ีจ่ายท่ีลูกคา้เป็น
ผูรั้บผิดชอบจ่ายแทนบริษทั วางเป็นหลกัประกนัส าหรับภาษีเงินได ้เงินเพ่ิม ภาษีเพ่ือการศึกษาและดอกเบ้ีย รวมถึง
เบ้ียปรับและดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัเบ้ียปรับ และบริษทัยงัไดว้างเงินประกนัเพ่ิมเติมเป็นเงินจ านวน 480.4 ลา้นรูปี 
(ประมาณ 223.2 ลา้นบาท) โดยบริษทัไดแ้สดงเงินประกนัดงักล่าวไวเ้ป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนในงบแสดง
ฐานะการเงิน 
 
เม่ือวันท่ี  4 มีนาคม 2554 Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ได้มีค าตัดสินว่ารายได้ของบริษัท  จากการ
ใหบ้ริการช่องสัญญาณดาวเทียมในประเทศอินเดียไม่ถือว่าเป็นค่าสิทธิ (royalty) เม่ือบริษทัไม่มีสถานประกอบการ
ถาวรในประเทศอินเดีย รายไดด้งักล่าวจึงไม่ตอ้งเสียภาษีในประเทศอินเดีย 
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ส าหรับเบ้ียปรับและดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัเบ้ียปรับท่ีกรมสรรพากรอินเดียไดเ้รียกเก็บจากบริษทัให้ถือว่าไม่มีผล
และ ITAT ได้มีค าสั่งให้ยกเลิกการเรียกเก็บเบ้ียปรับส าหรับปีประเมินภาษี 2541-2542, 2542-2543, 2543-2544, 
2544-2545 และ 2545-2546 ท่ีกรมสรรพากรเรียกเก็บจากบริษทั และ กรมสรรพากรของประเทศอินเดียไม่ไดย้ื่น
อุทธรณ์ค าตดัสินในเร่ืองเบ้ียปรับส าหรับปีประเมินภาษีดงักล่าวต่อศาล High Court ดงันั้น ค าตดัสินของ ITAT ใน
เร่ืองของเบ้ียปรับจึงถือเป็นท่ีสุด และเม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม 2554 กรมสรรพากรของประเทศอินเดียได้แจ้งคืน
หลกัประกนัท่ีบริษทัไดว้างไวส้ าหรับเบ้ียปรับและดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัเบ้ียปรับส าหรับปีประเมิน 2541- 2542 ถึง 
2544 - 2545 เป็นจ านวนเงิน 162.4 ลา้นรูปี (ประมาณ 75.5 ลา้นบาท)  
 
จากค าตดัสินของ ITAT ขา้งตน้ บริษทัอยูร่ะหวา่งการด าเนินการขอคืนเงินประกนั และภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายส่วนท่ีเหลือ
จากกรมสรรพากรของประเทศอินเดีย โดยภาษี หกั ณ ท่ีจ่ายส่วนท่ีลูกคา้รับผิดชอบจ่ายแทนบริษทั บริษทัจะส่งคืน
ลูกคา้ ภายหลงัคดีตดัสินถึงท่ีสุดโดย Supreme Court  
 
เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 กรมสรรพากรอินเดียไดย่ื้นอุทธรณ์ค าพิพากษาของ High Court เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2554 
ซ่ึงพิพากษาว่ารายไดจ้ากการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมไม่ถือเป็นรายไดป้ระเภทค่าสิทธิต่อ Supreme Court แลว้ 
ขณะน้ีเร่ืองอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาล Supreme Court  
 
ศาลไดมี้หนงัสือลงวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2554 แจง้ใหต้วัแทนดา้นภาษีของบริษทัทราบถึงการอุทธรณ์ดงักล่าว ขณะน้ี
อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของ Supreme Court 
 

34. เหตุกำรณ์อ่ืน 
 
34.1 ตามท่ีไดมี้ค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองเม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2553  ซ่ึง

มีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัและบริษทัในกลุ่มอยู่หลายประการนั้น บริษทัเห็นวา่ผลของค าพิพากษาฎีกานั้นจ ากดัอยู่
แต่เฉพาะในประเด็นท่ีวา่ทรัพยสิ์นบางส่วนของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองเป็นทรัพยสิ์นท่ีไดม้าโดยไม่สมควร สืบ
เน่ืองมาจากการปฏิบติัหนา้ท่ีหรือใชอ้  านาจในต าแหน่งหนา้ท่ีเท่านั้น  มิไดมี้ผลใหบ้ริษทัและบริษทัในกลุ่มตอ้งไป
ด าเนินการใด ๆ เน่ืองจากมิใช่คู่ความในคดี บริษทัและบริษทัในกลุ่มไดป้ฏิบติัการทุกอย่างใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
และตามสัญญาดว้ยความสุจริตตลอดมา ซ่ึงบริษทัและบริษทัในกลุ่มมีสิทธิโดยชอบตามกฎหมายและสัญญาท่ีจะ
พิสูจน์ขอ้เท็จจริงและความสุจริตของตนต่อไปในการด าเนินการใด ๆ ของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงจะตอ้ง
เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายและหลกัการยติุธรรม 
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34.2 เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2550 นายสุพงษ์ ล้ิมธนากุล ได้ยื่นฟ้อง กทช. ส านักงาน กทช. และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม (เดิมช่ือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) ต่อศาลปกครองกลาง โดยอา้งเหตุ
เร่ืองเจา้หนา้ท่ีรัฐและหน่วยงานทางปกครองละเลยต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีในการตรวจสอบบริษทัว่าประกอบกิจการ
โทรคมนาคมโดยฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ หลงัจากท่ีมีการโอนขายหุ้นของ บริษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายใหม่ 

 
ศาลปกครองกลางไดมี้ค าสั่งลงวนัท่ี 8 เมษายน 2552 เรียกใหบ้ริษทัเขา้มาเป็นผูถู้กฟ้องคดีร่วมโดยก าหนดใหบ้ริษทั 
เป็นผูถู้กฟ้องคดีท่ี 4 ทั้งน้ีเพ่ือเปิดโอกาสใหบ้ริษทัไดย้ื่นค าใหก้ารแกค้ าฟ้องรวมทั้งพยานหลกัฐาน ต่อศาลปกครอง
กลางซ่ึงบริษทัไดด้ าเนินการไปแลว้ในเดือน กรกฎาคม 2552 เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2554 ศาลปกครองกลางไดมี้               
ค าพิพากษายกฟ้อง  

 
เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2554 นายสุพงษ์ ล้ิมธนากุล ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ซ่ึงคดีอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลปกครองสูงสุดและเม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2554 บริษทัไดย้ื่นค าแกอุ้ทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด 

 
เม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม 2561 ศาลปกครองสูงสุดมีค าสั่งก าหนดให้ วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2562 เป็นวนัส้ินสุดการแสวงหา
ขอ้เท็จจริง โดยผูฟ้้องคดีและผูถู้กฟ้องคดีจะตอ้งยื่นเอกสารเพ่ิมเติมต่อศาลภายในก าหนดดงักล่าว หลงัจากพน้
ก าหนดเวลาดงักล่าว ศาลจะก าหนดวนันัง่พิจารณาคดีคร้ังแรกต่อไป 
 
บริษทัมีความเห็นว่าบริษทัจะไม่ไดรั้บผลกระทบจากคดีดงักล่าว เน่ืองจากเป็นการยื่นฟ้อง กทช. ส านกังาน กทช. 
และกระทรวงเทคโนโลยีฯ ในการละเลยต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี และไม่น่าจะเป็นเหตุท่ีกระทรวงเทคโนโลยีฯ บอกเลิก
สญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการกบับริษทัได ้เน่ืองจากบริษทัไดด้ าเนินการถูกตอ้งตามสญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ 
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34.3 เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2558 บริษทั โกลเดน้ทาวน์ฟิลม์ จ ากดั (“โจทก”์) ไดย้ื่นฟ้องต่อศาลทรัพยสิ์นทางปัญญา โดย
อา้งว่า บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) (“ไทยคม” หรือ “บริษทั”) และกรรมการของบริษทั และลูกคา้ของบริษทั 
(“จ าเลย”) ไดแ้พร่ภาพภาพยนตร์ผ่านช่องรายการโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมซ่ึงเช่าสัญญาณจากไทยคม เป็นการละเมิด
ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ซ่ึงโจทกเ์ป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ  
 
เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2559 ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญา มีค าสั่งยกฟ้องบริษทัและกรรมการของบริษทัในขอ้หาร่วมกนั
ละเมิดลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ของโจทก์  ปัจจุบัน โจทก์ยื่นค าขอขยายระยะเวลาในการอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาล
ทรัพยสิ์นทางปัญญาและศาลอนุญาตให้โจทก์ยื่นค าอุทธรณ์ไดภ้ายในวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2559 บริษทัไดรั้บค า
อุทธรณ์แลว้และไดย้ื่นแกอุ้ทธรณ์เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2559  
 
เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2561 ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศไดมี้ค าพิพากษายืนตาม
ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยยกฟ้องบริษทัและกรรมการของบริษทัทั้งหมด ท าใหค้ดีถึงท่ีสุดแลว้ 

 
34.4 บริษัทย่อยแห่งหน่ึง ถูกฟ้องให้ชดใช้ค่าเสียหายจากความช ารุดของอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมในประเทศ

ออสเตรเลีย โดยคดีดงักล่าวเร่ิมมาตั้งแต่ปี 2554 และเม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2559 ศาลชั้นตน้มีค าสั่งตดัสินให้ชดใช้
เงินค่าเสียหาย จ านวน 5.3 ลา้นเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลีย พร้อมดอกเบ้ีย โดยบริษทัไดบ้ันทึกผลกระทบของ
ค่าใชจ่้ายดงักล่าวในงบการเงินแลว้ในปี 2559  เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2560 บริษทัยอ่ยไดย้ื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาแลว้ 

 
เม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2561 ศาลอุทธรณ์ไดมี้ค าสั่งใหย้กอุทธรณ์ของบริษทัยอ่ย ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดช้ าระดอกเบ้ียและ
ค่าใชจ่้ายบางส่วนหลงัค าพิพากษาเป็นจ านวน 1.8 ลา้นเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลียแลว้ ทั้งน้ี ค่าใชจ่้ายทางกฎหมาย               
ท่ีบริษทัยอ่ยตอ้งรับผิดชอบใหฝ่้ายโจทกเ์พ่ิมเติมยงัอยูร่ะหวา่งการสรุปจ านวนท่ีแน่นอนจากศาลอุทธรณ์ 

 
34.5 บริษทัมีความเห็นท่ีไม่ตรงกนัในการตีความขอ้สัญญาบางประการในสัญญาความร่วมมือท่ีมีต่อกนักบับริษทัแห่งหน่ึง 

ซ่ึงท าให้บริษทัและบริษทัดงักล่าวตอ้งยื่นเร่ืองต่ออนุญาโตตุลาการเพ่ือพิจารณาความเห็นในการตีความขอ้สัญญา
ดงักล่าว โดยไดมี้การสืบพยานของทั้ งสองฝ่าย และในระหว่างปี 2561 อนุญาโตตุลาการได้มีค าตัดสินแล้ว โดยมี
ความเห็นวา่การตีความขอ้สัญญาความร่วมมือดงักล่าวของบริษทัถูกตอ้งแลว้ และถือวา่การตดัสินคดีน้ีเป็นอนัส้ินสุด 
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34.6 ขอ้พิพาทเร่ืองดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ภายใตส้ญัญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารภายในประเทศ   
 

เม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2560 บริษทัไดรั้บหนังสือจากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (“กระทรวงดิจิทัลฯ”)               
แจ้งว่า ดาวเทียมไทยคม 7 และดาวเทียมไทยคม 8 เป็นดาวเทียมภายใต้สัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสาร
ภายในประเทศ ลงนามเม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2534 ระหว่างบริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) (“อินทชั”) และ
กระทรวงดิจิทลัฯ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเดิม) (“สัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ”) 
โดยอินทชัไดจ้ดัตั้งบริษทัไทยคมข้ึนมาเพ่ือด าเนินงานตามสัญญาดงักล่าว ทั้งน้ีหนงัสือจากกระทรวงดิจิทลัฯ ระบุให้
ปฏิบติัตามสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ ใหค้รบถว้นโดยด่วน อาทิ การโอนกรรมสิทธ์ิและส่งมอบทรัพยสิ์น 
การจดัสร้างดาวเทียมส ารอง การช าระเงินผลประโยชนต์อบแทน และการประกนัภยัทรัพยสิ์น 
 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัวาระพิเศษ เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2560 ไดพิ้จารณาหนงัสือฉบบัดงักล่าวรวมถึงไดห้ารือ
กบัท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัแลว้มีความเห็นว่า ดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ไม่ใช่ดาวเทียมภายใตส้ัญญา
ด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ เพราะการด าเนินการดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 เป็นการด าเนินการภายใต้
กรอบของการรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
บริษทัไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดในสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ อย่างครบถว้น โดยมิไดมี้การ
ด าเนินการใด ๆ ท่ีขดัต่อสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ  ดงันั้นบริษทัจึงมีความเห็นในเร่ืองดาวเทียมไทยคม 7 
และดาวเทียมไทยคม 8 ตามรายละเอียดขา้งตน้แตกต่างไปจากความเห็นของกระทรวงดิจิทลัฯ ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัจึงมีมติใหบ้ริษทัยื่นเสนอขอ้พิพาทดงักล่าวต่ออนุญาโตตุลาการเพ่ือพิจารณาช้ีขาดขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจาก
ขอ้ก าหนดหรือการปฏิบัติตามสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกนัได้ ทั้ งน้ี
เป็นไปตามขอ้ 45.1 ของสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ โดยบริษทัไดด้ าเนินการยื่นขอ้โตแ้ยง้ต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการในวนัท่ี 25 ตุลาคม 2560 เป็นขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 97/2560 

 
บริษัทยงัไม่มีหน้าท่ีใด ๆ ในการปฏิบัติตามท่ีกระทรวงดิจิทัลฯ ได้อ้างถึงข้างต้นจนกว่าจะมีการช้ีขาดของ
อนุญาโตตุลาการ โดยเป็นไปตามขอ้ 45.6 ของสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ ท่ีก าหนดวา่ ในกรณีท่ีขอ้พิพาท
อยู่ระหวา่งการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ คู่สัญญายงัคงตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในสัญญาต่อไปจนกว่าจะมีการ
ช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ 
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บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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35. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำที่รำยงำน 
 
เม่ื อวัน ท่ี  16 มกราคม 2562 Lao Telecommunication Public Company (“LTC”) ได้ท าสัญญา Sale and Purchase 
Contract for Shares in Vimpelcom Company Limited กับ The Government of The Lao PDR (“LAOGOV”) เพ่ือซ้ือ
หุน้ในบริษทั Vimpelcom Company Limited จ านวน 500,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุน้ทั้งหมด โดย LTC ตกลง
ซ้ือหุ้นดงักล่าวในราคา 42 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยไดช้ าระเงินค่าหุน้งวดแรกแลว้ ณ วนัท าสัญญาเป็นจ านวน   
3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และอีกจ านวน 39 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาจะทยอยจ่ายช าระให้เสร็จส้ินภายใน 180 วนั
หลงัจากวนัท่ีลงนามสัญญา ภายใตส้ัญญาน้ี LAOGOV ตกลงโอนสิทธ์ิทั้งหมดในหุ้นให้แก่ LTC โดยมีรายละเอียด
ตามท่ีระบุในสญัญา 

 
36. กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 

 
รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงินเพ่ือวตัถุประสงคใ์น
การเปรียบเทียบของปี 2561 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการน าเสนอในงบการเงินปี 2561  
 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

จดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

จดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
งบแสดงฐานะการเงิน            
  สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวด     
ปัจจุบนั 

 
- 

  
62,646 

  
62,646 

  
- 

  
62,646 

  
62,646 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 380,643  (62,646)  317,997  361,624  (62,646)  298,978 
   -      -   
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บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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37. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินซ่ึงได้ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแล้ว แต่ยงัไม่มผีลบังคับใช้ 
 
เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2561 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ และจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป 
 
เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2561 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ และจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ดงัต่อไปน้ี 
 
มำตรฐำนกำรบัญชี เร่ือง 
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
  
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เร่ือง 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
  
กำรตคีวำมมำตรฐำน  
  กำรรำยงำนทำงกำรเงนิ เร่ือง 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินจ านวน 
52 ฉบบั ท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป 
ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ทั้งน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้
ข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 
 
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งมาเร่ิมถือปฏิบติักบังบการเงินของกลุ่มบริษทั 
เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผล
กระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวท่ีมีผลต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจ�าปีของ
บริษัทโดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่
เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจ
อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นคร้ังคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก�าไร
สมควรทีจ่ะท�าเช่นนัน้ แล้วให้รายงานให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการ
ประชุมครั้งต่อไป

ปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจาก               
งบการเงินเฉพาะบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิหลังหัก
เงนิส�ารองตามกฎหมาย (ถ้าม)ี และจะต้องไม่เกนิก�าไรสะสมทีป่รากฏ
อยู่ในงบการเงินเฉพาะบริษัท ท้ังน้ีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไม่มี       

ผลกระทบต่อแผนการลงทุน และการด�าเนินงานปกติของบริษัท       
อย่างมนียัส�าคญัและขึน้อยูก่บักระแสเงนิสด รวมถงึความจ�าเป็นและ
ความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย และ           
เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทมีต่อสถาบันการเงิน

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย/
บริษัทร่วม

บริษทัย่อย/บรษิทัร่วม ของบรษิทัส่วนใหญ่มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผล
สอดคล้องกับบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม          
จะพจิารณาและเสนอให้ท่ีประชมุผูถ้อืหุ้นเหน็ชอบโดยขึน้อยูก่บัแผนการ
ลงทนุ ความจ�าเป็น และความเหมาะสมอืน่ ๆ  ตามทีค่ณะกรรมการของ
บรษัิทย่อย/บรษัิทร่วมเห็นสมควร

สรุปการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 3 ปีย้อนหลัง

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 2561(1) 2560(1) 2559

อัตราก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (EPS) (บาท) 0.21 (2.42) 1.47

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) 1.36 - 0.70

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรต่อหุ้น (ร้อยละ) 649 - 25

หมายเหตุ   
(1)  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 มีมติอนุมัติการงดจัดสรรก�าไรและงดจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2560 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุน 

และมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�าหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มกราคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.36 บาท โดยเป็นการจัดสรรจากผลก�าไรจากการขาย        
หุ้นสามัญของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ากัด (มหาชน)
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คำาอธิบายย่อ

Analog (อนาล็อก)
สัญญาณไฟฟ้าหรือข้อมูลที่มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

 

Backhaul 
ช่องทางการเดินทางของข้อมูลระหว่างสถานีส่งสัญญาณ และสถานี

รับสัญญาณ

 

Bandwidth (แบนด์วิดท์) 
ช่วงของความถีท่ีส่ญัญาณไฟฟ้าใช้ นอกจากนีย้งัหมายถงึอตัราการส่ง

ข้อมลูเมือ่สือ่สารผ่านสือ่กลางหรอือปุกรณ์เฉพาะ  สญัญาณอนาลอ็ก 

และสัญญาณดิจิทัลมีแบนด์วิดท์ ซึ่งสามารถวัดโดยใช้หน่วยเป็น       

เมกะบิตต่อวินาที

Broadband (บรอดแบนด์)
วิธีในการส่งและรับข้อมูลได้อย่างไม่ติดขัด ที่มีความเร็วสูงโดยการใช้ 

Internet Protocol (IP)

Broadcast Beam
ขนาดความกว้างของสัญญาณจากดาวเทียมที่ฉายลงมาบนพื้นโลก      

ซึ่งเกิดจากการน�าเอาพื้นที่การให้บริการของ SPOT Beam จ�านวน

หนึง่มารวมกนั ขึน้อยูก่บัความต้องการของพืน้ทีก่ารให้บรกิาร  แต่จะ

เน้นการให้บริการในลักษณะการสื่อสารแบบทางเดียว

C-band
มีความถี่ระหว่าง 4 - 8 กิกะเฮิรตซ์ ซึ่งสัญญาณจากดาวเทียมที่ฉาย

ลงมาบนพืน้โลกครอบคลมุพืน้ทีก่ว้าง จานทีใ่ช้รบัสญัญาณจะต้องเป็น

ขนาดใหญ่ ความถีน่ีเ้หมาะส�าหรับการส่ือสารทัว่ ๆ  ไป เช่น การส่งข้อมลู 

ภาพและเสียง

CCTV
โทรทัศน์วงจรปิด

Code Division Multiple Access (CDMA)
รูปแบบของเทคโนโลยีการสื่อสารอีกประเภทหน่ึงที่มีการให้บริการ

อย่างแพร่หลาย จะท�างานโดยการแปลงคลืน่เสยีงไปเป็นข้อมลูดจิทิลั 

และถูกน�าไปเข้ารหัสเฉพาะส�าหรับการใช้งานในแต่ละครั้ง ซึ่งท�าให้

รองรับการใช้งานจากเครื่องลูกข่ายได้ในจ�านวนมาก

Compression 
การบีบอัดสัญญาณเพื่อให้สามารถส่งข้อมูลได้มากขึ้น โดยผ่านช่อง

สัญญาณดาวเทียมที่มีขนาดเท่าเดิม

Compressed Video
เป็นกระบวนการรับ-ส่งสัญญาณภาพ (Video) ที่เป็นดิจิทัล โดยการ

บีบอัดสัญญาณข้อมูลภาพที่มีจ�านวนมากให้เล็กลง และมีการใส่รหัส

เข้าไป สัญญาณภาพที่ถูกบีบอัดดังกล่าวจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้

มากกว่า โดยสามารถรับ-ส่งผ่านทางสายโทรศัพท์ที่ใช้อยู่ปัจจุบันได้  

การบีบอัดสัญญาณภาพเพื่อให้ใช้แบนด์วิดท์น้อย อาจท�าให้คุณภาพ

ของภาพที่ส่งมาด้อยลงไป  

Digital Broadcasting 
การแปลงสัญญาณภาพโทรทัศน์เป็นตัวเลขเม่ือท�าการส่ง และการ

แปลงสัญญาณกลับเป็นภาพเมื่อได้รับ

Digital Direct-to-Home (DTH)
ระบบการส่งรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมตรงสู่บ้าน

Digital Subscriber Line (DSL)
เทคโนโลยีการส่งข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์ธรรมดา อาศัยความเร็ว

ระหว่าง 256 กิโลบิตต่อวินาที ถึง 24 เมกะบิตต่อวินาที ทั้งนี้ขึ้นกับ

เทคโนโลย ีDSL สภาพสายโทรศพัท์ และระดบับริการท่ีใช้  ผูใ้ช้บรกิาร

ชนิดนี้จะต้องอยู่ภายในรัศมี 5 กิโลเมตรจากส�านักงานผู้ให้บริการ

โทรศัพท์ จึงเหมาะส�าหรับตลาดในเขตเมืองที่มีประชากรหนาแน่น

Downlink
การรับสัญญาณจากดาวเทียม คือ หลังจากที่สถานีภาคพื้นดิน              

ส่งสัญญาณขึ้นดาวเทียมแล้ว จานรับสัญญาณบนตัวดาวเทียมจะรับ

คลืน่สญัญาณข้อมลูและเสยีงไว้ จากนัน้จงึส่งลงมายงัสถานภีาคพ้ืนดนิ

ที่ต้องการ ซึ่งเราเรียกว่า “การเชื่อมโยงขาลง”

Femto cell
อปุกรณ์ทีช่่วยขยายพืน้ทีใ่นการครอบคลมุเครอืข่ายโทรศพัท์เคลือ่นที่ 

ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดย Femto cell จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สื่อสาร

เคลื่อนที่ผ่านเครือข่าย GSM CDMA หรือ UMTS จากนั้นจะส่งต่อไป

ยังอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ กลับมายังเครือข่ายนั้น ๆ โดยไม่ผ่าน       

เสาสัญญาณโทรศัพท์ปกติ
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Fiber Optics
เทคโนโลยท่ีีใช้เคเบลิใยแก้วน�าแสงเพือ่ส่งข้อมลู ซึง่มค่ีาใช้จ่ายสงูในการ

ติดตั้ง เปราะแตกง่ายกว่า และต่อเข้ากันยากกว่าเส้นโลหะแบบเดิม

Free-to-Air
รายการออกอากาศทางโทรทศัน์หรอืวิทย ุซึง่ไม่มกีารเข้ารหสัสญัญาณ  

ดังนั้นเครื่องรับท่ีเหมาะสมสามารถรับสัญญาณดังกล่าวได้โดยไม่มี       

ค่าใช้จ่าย

Gateway
มี 2 ความหมาย 1) ส�าหรับ Networking: Gateway เป็นตัวกลางที่

ท�าหน้าที่ส่งผ่านข้อมูลระหว่างเครือข่ายหนึ่งกับเครือข่ายอ่ืนๆ;             

2) ส�าหรับระบบดาวเทียม (รวมถึงไอพีสตาร์) : Gateway คือ สถานี

แม่ข่าย หรือที่เรียกว่า “สถานีควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดิน” ที่เป็น

ตวักลางเชือ่มต่อระหว่างระบบดาวเทยีมกบัเครอืข่ายภาคพืน้ดนิ (เช่น 

ระบบอินเทอร์เน็ต)

High Definition Television (HDTV)
เป็นระบบโทรทัศน์ท่ีมีการปรับปรุงพัฒนาให้ภาพที่ส่งออกมามีความ

ละเอยีดสงูกว่า 2 เท่าของระบบโทรทศัน์ในปัจจบุนั และคณุภาพของ

เสียงที่ออกมายังใกล้เคียงกับแผ่นดิสก์อีกด้วย  

High Throughput Satellite (HTS)
ดาวเทียมบรอดแบนด์

Integrated Services Digital Network (ISDN)
ระบบเครอืข่ายโทรศพัท์ดิจทิลั ทีถ่กูออกแบบเพือ่การส่งสญัญาณเสยีง

และข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์พื้นฐาน 

Internet Protocol Television (IPTV)
ระบบท่ีบริการโทรทัศน์ดิจิทัลผ่านเครือข่าย ส�าหรับผู้ที่อยู่ตามบ้าน  

IPTV จะเป็นการบริการร่วมกับบริการวีดิทัศน์ตามประสงค์ และ

สามารถพ่วงไปกบัการให้บริการของอนิเทอร์เนต็ในรปูแบบต่าง ๆ  เช่น 

อนิเทอร์เนต็ และระบบเสยีงผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ โดยปกต ิIPTV 

จะไม่ใช่เป็นการให้บริการผ่านบริการอินเทอร์เน็ต แต่จะเป็นบริการ

ผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่น ผ่านสายเคเบิลใยแก้วน�าแสง หรือสายเคเบิล

ทองแดง ผู้ให้บริการก็มักจะเป็นผู้ให้บริการเคเบิลทีวี ผู้ให้บริการ

โทรศัพท์ หรือผู้ให้บริการไฟฟ้า

Ka-band (เคเอ-แบนด์)
มคีวามถีร่ะหว่าง 18 - 31 กิกะเฮริตซ์ ซึง่ใช้จานรบัสญัญาณขนาดเลก็

ก็เพียงพอในรับสัญญาณส�าหรับผู้ใช้ตามบ้าน ความถี่ Ka-band ที่ถูก

ส่งจากดาวเทียมลงมาบนพื้นโลกจะครอบคลุมพื้นที่เล็กกว่าความถี่ 

C-band ส�าหรบัความถี ่Ka-band นีน้ยิมใช้กบัดาวเทยีมเพือ่ให้บริการ

ด้านการสือ่สาร เช่น การรบั-ส่งสญัญาณระหว่างสถานคีวบคมุเครอืข่าย

ภาคพื้นดิน (IPSTAR Gateway) กับดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) 

Ku-band (เคยู-แบนด์)
มคีวามถีร่ะหว่าง 12-18 กิกะเฮิรตซ์ เหมาะส�าหรบัการรบั-ส่งสัญญาณ

ดิจิทัลตรงสู ่ผู ้ชมตามบ้าน ซึ่งใช้ในการให้บริการโทรทัศน์แบบ            

Direct-to-Home หรือการให้บริการอินเทอร์เน็ต   

Leased Line
วงจรเช่า (วงจรสื่อสารข้อมูล) ซึ่งเชื่อมต่อจุดสองจุดเข้าด้วยกัน

Local Multipoint Distribution Service (LMDS) 
เทคโนโลยกีารรบั-ส่งข้อมลูแบบไร้สายด้วยความเรว็สงู ซึง่ใช้สญัญาณ

ไมโครเวฟในช่วงความถีร่ะหว่าง 26 - 29 กกิะเฮริตซ์ ใช้ในการเชือ่มโยง

แบบหนึ่งจุดต่อไปยังหลายๆ จุดที่มีระยะทางไกล

Multi-Channel Per Carrier (MCPC)
ลักษณะของการส่งข้อมูลจ�านวนหลาย ๆ ช่องรวมกัน เข้าไปใน

สญัญาณตัวเดยีวกัน เช่น เราสามารถส่งสัญญาณโทรทัศน์หลาย ๆ  ช่อง 

เข้าไปในสัญญาณดิจิทัลเพียงสัญญาณเดียว (carrier) เพื่อส่งขึ้นสู่

ดาวเทียม

Point-to-Multipoint
การเชือ่มต่อทีป่ระกอบด้วยจดุเชือ่มต่อกลาง ซ่ึงถกูต่อเข้ากบัจดุเชือ่มต่อ

อื่น ๆ อีกหลายจุด ข้อมูลที่ถูกส่งจากจุดเชื่อมต่อกลาง จะถูกรับโดย 

จุดเชื่อมต่ออื่น ๆ ในขณะที่ข้อมูลที่ถูกส่งจากจุดเชื่อมต่ออื่น ๆ จะถูก

รับโดยจุดเชื่อมต่อกลางเท่านั้น

Point-to-Point 
วงจรดาวเทียมที่เชื่อมโยงแบบหนึ่งจุดต่อหนึ่งจุด

Shaped Beam
สัญญาณดาวเทียมที่มีการปรับแต่งรูปร่างตรงบริเวณพื้นที่ให้บริการ

บนพืน้โลก เพือ่ให้ครอบคลมุและเข้ากบัลักษณะของภมูปิระเทศนัน้ ๆ  

ซึ่งส่วนใหญ่แล้วพ้ืนที่ให้บริการมักจะครอบคลุมเป็นบริเวณกว้าง       

เน้นการให้บรกิารในลกัษณะการสือ่สารแบบสองทาง และเป็นบรเิวณ

ที่มีประชากรอาศัยอยู่น้อย
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Spot Beam
สญัญาณดาวเทียมท่ีมคีวามแรงของสญัญาณครอบคลมุพืน้ทีใ่ห้บรกิาร

ทีจ่�ากัด ซ่ึงเมือ่มองจากดาวเทยีมจะมีพืน้ทีใ่ห้บริการเป็นวงกลมแคบ ๆ  

หลาย ๆ  วงเรียงติดกันในลักษณะรังผึ้ง เป็นรูปแบบของสัญญาณที่ให้

บริการในลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง ในบริเวณที่มีประชากร

อาศัยอยู่จ�านวนมาก

Streaming
การเล่นวีดิทัศน์ หรือฟังเพลงตามเวลาจริง (Real Time) ในขณะที่

ก�าลังดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต ข้อมูลดังกล่าวจะถูกขยายและ        

เล่นกลับ (โดยผ่านทาง web browser) ในขณะทีก่�าลงัถ่ายโอนเข้ามา

ในคอมพิวเตอร์จากอินเทอร์เน็ต การรับ streaming จ�าเป็นต้องใช้

คอมพวิเตอร์ทีม่กี�าลงัรับ-ส่งด้วยความเรว็สงูในการเชือ่มต่อ เพราะจะ

ไม่มีการเก็บไฟล์ข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้รับ

Teleport
สถานีบริการภาคพื้นดิน เพ่ือใช้เป็นศูนย์ให้บริการรับ-ส่งสัญญาณ

โทรทัศน์ และวิทยุผ่านดาวเทียมที่ครบวงจร นอกจากนี้ยังให้บริการ

การเชื่อมต่อเครือข่าย และบริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพสูง ให้แก่ผู้รับ

ในท้องถิ่นห่างไกลอีกด้วย

Terminal
จดุสดุท้ายของเครอืข่ายในระบบไอพสีตาร์ หมายถงึ โมเดม็ดาวเทยีม 

(อปุกรณ์ภายใน) และจานดาวเทยีมกบัสายเคเบลิ (อปุกรณ์ภายนอก)

Transponder 
คือช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดอยู่ในตัว

ดาวเทียม ท�าหน้าที่ในการรับสัญญาณจากสถานีภาคพื้นดินผ่าน        

จานสายอากาศ และน�าสัญญาณน้ันมาแปลงความถี่ให้ต�่าลง และ

ขยายสัญญาณให้มีก�าลังแรงขึ้น เพ่ือส่งสัญญาณกลับมาสู่สถานีรับ

สญัญาณปลายทางบนพืน้โลก ช่องสญัญาณดาวเทยีมจ�านวน 2 - 3 ช่อง

ที่ครอบคลุมพื้นที่บริเวณเดียวกัน เรียกว่า “Beam” เช่น “India 

Beam” หมายถึงช่องสัญญาณต่าง ๆ ท่ีมีพ้ืนท่ีครอบคลุมประเทศ

อินเดีย

Turnaround Service
เป็นบริการรับสัญญาณจากดาวเทียมดวงอื่น ๆ  เพื่อส่งสัญญาณนั้น

ขึ้นสู่ดาวเทียมไทยคม

Turnkey Service
การให้บรกิารแบบครบวงจร ท่ีผูซ้ือ้บรกิารสามารถน�าไปใช้งานได้เลย

TTC & M
ย่อมาจากค�าว่า “Telemetry, Tracking, Command and Monitoring” 

เป็นระบบควบคุมการท�างานของดาวเทียม

Universal Service Obligation (USO) 
โครงการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อ

สาธารณประโยชน์ต่อสังคม 

Uplink 
การส่งสัญญาณขึ้นสู่ดาวเทียม ดาวเทียมสื่อสารจะท�าหน้าที่ถ่ายทอด

ทวนสัญญาณ (Repeater) ไปยังสถานีภาคพื้นดิน โดยจะใช้ความถี่

คลื่นไมโครเวฟส่งสัญญาณขึ้นสู่ดาวเทียม ซึ่งเรียกว่า “การเชื่อมโยง

ขาขึ้น”

Very Small Aperture Terminal (VSAT)
ระบบที่สามารถให้บริการได้ทั้งภาพ เสียง และข้อมูล โดยการรับ-ส่ง

สญัญาณจากดาวเทยีม  ซึง่ประกอบด้วยการส่งข้อมลูจากคอมพวิเตอร์ 

และข้อมูลสื่อสารชนิดอื่น ๆ

WiFi  
ระบบการส่งสัญญาณประเภทบรอดแบนด์ ซ่ึงจะอยู่ในช่วงความถี่

ระหว่าง 2.4 - 5 กิกะเฮิรตซ์ แถบความถี่ของไว-ไฟจะสูงกว่าความถี่

ที่ใช้ส�าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ วอล์คกี้ทอล์คกี้ และการส่งโทรทัศน์    

ซ่ึงความถี่ที่สูงกว่านี้ท�าให้สามารถส่งข้อมูลที่มากขึ้นตามไปด้วย  

อย่างไรก็ตาม ระบบไว-ไฟ จะรับ-ส่งสัญญาณได้แค่ในระยะทางสั้น ๆ  

คือ ประมาณ 100 ฟุตเท่านั้น 

WiMAX 
เป็นระบบส่งสัญญาณบรอดแบนด์แบบไร้สาย และเป็นที่รู้จักกันดี        

ในระบบทีเ่รยีกว่า “IEEE 802.16e” และข้อแตกต่างจากระบบไว-ไฟ 

คือ สามารถให้บริการได้ไกลที่สุดเกินกว่า 3 ไมล์ ในขณะที่ไว-ไฟ

สามารถให้บรกิารได้ไกลทีส่ดุแค่ 100 ฟตุ ทัง้นี ้ระบบ WiMAX รองรบั

การใช้งานทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
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ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : (66) 2009 9000

โทรสาร : (66) 2009 9991

www.set.or.th/tsd

นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำาระเงิน : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (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�ากัด

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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ข้อมูลสำาหรับนักลงทุน

นักลงทุนสามารถหาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) ได้ที่ : 

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  
บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

63/21 ถนนรัตนาธิเบศร์ อ�าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : (66) 2596 5068

โทรสาร : (66) 2591 0705

อีเมล : ir@thaicom.net

เว็บไซต์ : www.thaicom.net

Social Network : Facebook : Thaicom PLC.

  

ไทยคมลงทะเบียนการซื้อขายหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ข้อจ�ากัดในการโอนหุ้นต่างด้าว : 40%

สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี : 31 ธันวาคม

ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th 

หรือเว็บไซต์ของบริษัท

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย THCOM

Reuters THCOM.BK

Bloomberg THCOM TB



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




