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สารจากประธานคณะกรรมการการพัฒนาอยางยัง่ ยืน
Message from the Chairman
of Sustainable Development Committee

นายไพบูลย ภานุวัฒนวงศ
ประธานคณะกรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืน และ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
Mr. Paiboon Panuwattanawong
Chairman of the Sustainable Development Committee
and Chief Executive Officer

ผมมีความยินดีอยางยิ่งที่บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
จั ด ทำรายงานการพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น อย า งต อ เนื่ อ ง
เพื่ อ สื่ อ สารกระบวนการและการดำเนิ น งานต า งๆ ที่
สงเสริมความยั่งยืนบนพื้นฐานการรักษาสมดุลของมิติ
เศรษฐกิ จ มิ ติ สั ง คมและ มิ ติ สิ่ ง แวดล อ ม ท า มกลาง
ความทาทาย การเปลี่ยนแปลง และปญหาที่บริษัทตอง
เผชิญในรอบปที่ผานมา ไมวาจะเปนเรื่องการแขงขัน
ที่ รุ น แรงในอุ ต สาหกรรมดาวเที ย มและเทคโนโลยี
การสื่อสาร ตลอดจนความไมชัดเจนตอเนื่องในนโยบาย
และกฎระเบียบของภาครัฐที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม
ดาวเที ย มในประเทศ ซึ่ ง คณะผู บ ริ ห ารและพนั ก งาน
ทุ ก คนตระหนั ก เป น อย า งดี แ ละมี ก ารดำเนิ น การเพื่ อ
เตรี ย มความพร อ มต อ การเปลี่ ย นแปลงครั้ ง ใหญ นี้ ทั่ ว
ทั้งองคกร

I have great pleasure to see Thaicom Public
Company Limited continues to publish the
Sustainability Report in order to communicate
the process and operations which promotes
sustainability on basis of harmony between
economic, social and environmental dimension,
even though the Company has faces numerous
challenges, changes and problems during the past
year. These also includes fierce competition in the
satellite and communication technology industry
along with unclear government domestic satellite
businesses policies and regulations regarding.
However, the management and all our staffs are
fully aware and have taken appropriate measure
to prepare for this great shift on all level.
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บริ ษั ท ได จั ด ตั้ ง คณะทำงานที่ เ รี ย กว า Thaicom
Organization Transformation Committee ขึ้น เพื่อเปน
คณะทำงานหลักในการขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลง
และเตรียมความพรอมสำหรับการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว ตลอดจนการบริหารทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัด
ใหมีประสิทธิภาพ และสรางวัฒนธรรมแหงความรวมมือ
ภายใตโครงการ Thaicom Organization Transformation
บริษัทเริ่มดำเนินงานในระยะแรกตั้งแตตุลาคมที่ผานมา
ไปจนถึงไตรมาสสามของป 2561

The Company has established a committee called
Thaicom Organization Transformation Committee
to act as the main body to implement the
changes and prepare for rapid changes, while
also responsible for the efficient management of
resources and creating a cooperative culture
under the Thaicom Organization Transformation
Project. The Company began the first phases of
this project last October and will continue this
project till the 3rd Quarter of 2018.

อย า งไรก็ ต าม ผมมองว า เมื่ อ เราไม ส ามารถควบคุ ม
ตัวแปรจากภายนอกได เราจึงตองหันมาทบทวนตัวเอง
และสรางใหตัวเราแข็งแรงขึ้น บริษัทจึงถือเปนโอกาส
ในการใช ช ว งเวลานี้ พั ฒ นาบริ ษั ท ให แ ข็ ง แกร ง จาก
ภายใน โดยมีการปรับโครงสรางองคกร ทบทวนกลยุทธ
และรู ป แบบการดำเนิ น ธุ ร กิ จ ตลอดจนเร ง สร า งและ
พัฒนาพนักงาน เพื่อใหพนักงานมีความพรอมในทุกมิติ
ตามคานิยมขององคกร และเปนการสรางขวัญกำลังใจ
ในการรวมกันฝาฟนอุปสรรคปญหาไปดวยกัน

However, I believe that when we cannot control
external factors, we had revised to ourselves and
creating to be stronger. The Company shall take
this opportunity to improve the strengthen from
inside by restructuring, review strategy and
business models while also improving our staff, to
ensure that they are ready in all core aspect
values of the Company and to boost theirs
morals in facing the problems ahead.

ในฐานะที่บริษัทเปนหนึ่งในผูนำธุรกิจโครงขายการสื่อสาร
ในเวทีระดับโลก ที่มีเปาหมายในการสรางและพัฒนา
บริการโครงขายการสื่อสารภายใตแนวคิด “Connectivity
for Sustainability” บริษัทจึงเล็งเห็นโอกาสในการหัน
กลับมาพิจารณาประเด็นดานความยั่งยืน และประเด็นที่
ทั่ ว โลกให ค วามสำคั ญ มากขึ้ น ซึ่ ง นั บ ว า เป น อี ก หนึ่ ง
ความท า ทายที่ จ ะทำให บ ริ ษั ท บรรลุ เ ป า หมายที่ ตั้ ง ไว
ใหไดในสภาวการณเชนนี้ จึงเปนที่มาของการใสใจใน
ทุกกระบวนการสรางสรรคพัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนอง
ความตองการในการใชชวี ติ ทีร่ องรับการเติบโตและการให
บริการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อใหมั่นใจวาทุกคนไดรับ
โอกาสในการติดตอสื่อสารและการเขาถึงขอมูลอยางเทา
เทียม รวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกๆ วัน จากการสง
เสริมคุณภาพการศึกษา ลดปญหาความเหลื่อมล้ำ และ
เพิ่ ม ศั ก ยภาพของอุ ต สาหกรรมอวกาศและดาวเที ย ม
สิง่ เหลานีส้ ะทอนออกมาเปนรูปธรรมโดยผลการดำเนินงาน
ตามกรอบการดำเนิ น ธุ ร กิ จ สู ก ารพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น
4 ดาน “Connectivity” การเชือ่ มตอโครงขายการสือ่ สาร
สูท กุ ชีวติ “Responsibility” ความรับผิดชอบเพือ่ เสริมสราง
สังคมทีย่ งั่ ยืน “Innovation” การสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อ
อนาคต และ “Corporate Governance” การกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี ที่บริษัทดำเนินการควบคูไปกับนโยบาย
และกลยุทธเพื่อสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน
อยางมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบทั้งทางดาน
สังคม สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจ ดังจะเห็นไดจาก

Regarding as the Company is a leading entity in
International Communication Network has a goal
to create and develop Communication Network
under the principle of “Connectivity for Sustainability”.
The Company realizes an opportunity to reconsider
the issues of sustainability and other issues which
have gained importance in the world that can be
challenging to accomplish under the current
business situation. This is a result to caring in all
procedure given to create innovation which meets
to support the demands of growth and services in
the digital era, to ensure that everyone is given the
chance to communicate and access information
equally along with better quality of life from
improved of education standards, reduction of
social disparity and increased potential in space
and satellite industry. These are demonstrated
through the 4 Sustainable Business Frameworks;
“Connectivity” to connect communication network
to all lives, “Responsibility” for a sustainable society,
“Innovation” for the sake of our future and “Corporate
Governance” good corporate supervision together
with other policies and strategies which the
Company have implemented to efficiently support
the creation of sustainability while taking into
account the impact on social, environmental and
economic dimension, as can be seen from;
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ด า นสั ง คม ผมรูสึกภูมิใจเปนอยางยิ่งที่เรายังคงเปน
หลั ก ในการให ก ารสนั บ สนุ น การศึ ก ษาทางไกลผ า น
ดาวเทียม ผานโครงการ ‘ไทยคิด ไทยคม’ อยางตอเนื่อง
เปนปที่ 9 ในปนี้มีโรงเรียน ตชด. โรงเรียนราชประชา
นุเคราะห โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ศูนย
การเรี ย นชุ ม ชนชาวไทยภู เ ขา “แม ฟ า หลวง” ภายใต
สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.) ที่ลวนอยูในพื้นที่หางไกลที่ไดรับ
การสนับสนุนเพิ่มอีกหลายแหง นอกจากนี้ บริษัทได
ดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อตอยอดดานการศึกษาจากการ
ศึกษาทางไกลผานดาวเทียมสูการพัฒนาอาชีพที่จะสง
เสริ ม ความยั่ ง ยื น ให กั บ ชุ ม ชนที่ อ ยู ห า งไกล เกิ ด เป น
โครงการกองทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
อีกกวา 20 โครงการ
นอกจากนี้ บริ ษั ท ได ท บทวนนโยบายการกำกั บ ดู แ ล
กิจการ ซึ่งมีการทบทวนเปนประจำทุกป เพื่อใหมีความ
รัดกุมและเครงครัดมากขึ้น สำหรับในปนี้บริษัทไดเพิ่ม
เรื่องบทบาทคณะกรรมการบริษัทดานการกำหนดและ
ติดตามกลยุทธ และปรับปรุงเรื่องจำนวนองคประชุม
ขั้นต่ำของคณะกรรมการบริษัทเมื่อมีวาระที่ตองลงมติ
อันจะนำไปสูก ารสรางความโปรงใสสูงสุดในการดำเนินงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลตลอดหวงโซธุรกิจ ทำใหในป 2560
บริษัทยังคงสถานะ “ดีเลิศ” หรือ “หาดาว” ของ CGR
ประเทศไทยอยางตอเนื่องเปนปที่ 5
ดานสิ่งแวดลอม ในปที่ผานมาบริษัทยกระดับความ
สำคั ญ ของการบริ ห ารจั ด การด า นสิ่ ง แวดล อ มและได
พัฒนาโครงการ “SD GREEN Project” เพื่อเพิ่มความ
หลากหลายและครอบคลุมผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่
อาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจมากขึ้น โดยมีเปาหมาย
หลักในการจัดการและรณรงคการสรางสิ่งแวดลอมที่ดี
ทั้งภายในและภายนอกไทยคม ซึ่งนอกเหนือจากความ
สำเร็ จ ในเรื่ อ งการอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานและหาพลั ง งาน
ทดแทนในปที่ผานมา บริษัทยังขยายวงเรื่องการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมในดานอื่น โดยเขาไปมีสวนรวมในการชวย
ชุมชนรอบสถานีดาวเทียมไทยคม นนทบุรี (ชุมชนคลอง
บางซื่อนอย) ในการสราง “สิ่งแวดลอม” ที่ดี โดยเริ่มจาก
06
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Social Dimension: I am proud to say that we are still
main supporting long-distance learning through
satellite under the “Thai Kids Thaicom” project for
the 9th consecutive year. This year we have the
Border Patrol Police Academy, Prachanukhro
School, Education Funds School, Learning Center
for Thai Hill Tribes and Non-Formal and Informal
Education Offices situated far from support area. In
addition, the Company has further developed longdistance through satellite to sustainable career skills
development for rural communities, creating over
20 other social sustainability funding projects.
Moreover, the Company has revised its corporate
governance policies, which is revised annual, for
better security and enforcement. For this year the
Company has increase the role for the board of
director in term of determine and follow strategies
and also amended minimum quorum requirement
for a board of director meeting where a resolution is
necessary which will result in greater transparency
under principle of Good Corporate Governance
throughout the Chain of Business, so the Company had
maintaining the “Very Good” or Five Star rating from
Thai CGR in 2017, making this the 5th consecutive year.
Environmental Dimension: During the past year
the Company have upgraded the importance of
environmental management and developed the
“SD Green Project” to increase diversity and foresee
potential effects on the environment from increase
business operation with the goal to manage and
encourage better environment both in and outside of
Thaicom. In addition to success in energy conservation
and alternative energy sourcing, the Company has
also expanded conservative effort in other aspect by
helping the community around Thaicom Station
Nonthaburi (Klong Bang Sue Noi Community) in
constructing a better “Environment” by reducing

Thaicom Public Company Limited

การจัดการกับปญหาขยะและบรรเทาปญหาน้ำเนาเสีย
ในคูคลองบริเวณชุมชนโดยรอบบานไทยคม รวมทั้งจัด
กิจกรรม Reduce Reuse Recycle ในองคกรควบคูไป
เพื่อเพิ่มระดับความตระหนักและความเขาใจตลอดจน
เปดโอกาสใหพนักงานและคนในชุมชนมีสวนรวมกับ
บริ ษั ท ในการดู แ ลสิ่ ง แวดล อ มเพื่ อ เสริ ม สร า งสั ง คมที่
ยั่งยืนตอไป
ด า นเศรษฐกิ จ แม ต อ งตกอยู ใ นสภาวะแห ง ความ
ผันผวนและทาทายมากมาย แตบริษัทยังสามารถทำ
กำไรสุทธิ 259 ลานบาท ในชวงไตรมาสแรกของป 2560
ซึ่ ง ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น จากไตรมาสสุ ด ท า ยของป 2559
นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ยั ง บรรลุ ข อ ตกลงในสั ญ ญากั บ
บจ. เอเชียตา บิสซิเนส เซอรวิส บริษัทในเครือ เอเชียตา
กรุป เบอรฮาด เพื่อใหบริการชองสัญญาณดาวเทียม
บรอดแบนด แ ละเทเลพอร ต ในประเทศอิ น โดนี เ ซี ย
ผานดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร) เปนระยะเวลา 4 ป
และเพื่อใหสอดคลองตามเปาหมายการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ (SDGs 17) ไทยคมได
แสดงเจตจำนงที่จะผลักดันเปาหมายดานการพัฒนา
อย า งยั่ ง ยื น นี้ ไ ว ส ามประการ อั น ได แ ก การศึ ก ษามี
คุ ณ ภาพอย า งเท า เที ย ม พั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานที่
รองรับตอการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม และลดความ
เหลื่ อ มล้ ำ และความไม เ ท า เที ย มทางสั ง คม (Quality
Education, Industry, Innovation and Infrastructure,
Reduced Inequality)
ทายนี้ ผมขอขอบคุณ ทุกๆ ทาน ที่ยังคงมอบความไว
วางใจและใหการสนับสนุนไทยคมดวยดีเสมอมา และ
ขอบคุ ณ อี ก ครั้ ง สำหรั บ พนั ก งานที่ แ ข็ ง แกร ง ของเรา
ทุกคน แมวาเราจะตองเผชิญกับสถานการณใดก็ตาม
แตเราก็ตระหนักดีวาเราจะดำเนินธุรกิจเพื่อสรางโอกาส
และประโยชน ใ ห กั บ ผู มี ส ว นได เ สี ย และประเทศชาติ
อยางไมยอทอเพื่อการพัฒนาและการกาวตอไปขางหนา
ด ว ยปรั ช ญาในการดำเนิ น ธุ ร กิ จ “การสร า งโอกาส
สรางอนาคต” เพื่อใหผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวนไดรับ
โอกาสโดยเทาเทียมกัน

garbage problems and reduce pollution in canals
around Thaicom and also hosting the Reduce
Reuse Recycle activity inside the organization to
increase awareness and understanding while
giving opportunity for employees and the
community to participate in preserving the
environment for a Sustainable Society.
Economic Dimension: Even with turbulence and
various challenges situation, the Company has
generated the profit of 259 Million Baht in the
first quarter of 2017, increasing from the last
quarter of 2016. Moreover, the Company had
finalize the agreement with Axiata Business
Service Co., Ltd. under the Axiata Group Berhad
to provide satellite broadband and teleports
in Indonesia through the THAICOM 4 Satellite
(IPSTAR) for a duration of 4 years.
In accordance with the Sustainable Development
Goals of the United Nation (SDGs 17), Thaicom
has committed to accomplish 3 sustainability
goals which are Quality Education, Industry,
Innovation and Infrastructure, Reduced Inequality.
Lastly, I would like to thank everyone for the
continued trust and support given to Thaicom
during the times and I would also like to thank all
our strength staffs even though we may face
unpredictability. We will also relentlessly continue
to create opportunities and benefit of all our
Stakeholders

and

our

country

for

our

development and future under the philosophy of
“Create Opportunities, Create the Future” for
opportunity of all our Stakeholders equally.

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2560
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สรุปผลการดำเนินงานในรอบป 2560
ผลการดำเนินงาน
ทางเศรษฐกิจ
รายไดรวม
6,284,414,007 บาท

สัดสวนการจัดซือ้ และสรรหา
ไทย : ตางประเทศ 90 : 10

การจัดซือ้ จัดจางภายในทองถิน่
(ประเทศไทย) มูลคา 240 ลานบาท

พลังงานไฟฟา
ทดแทนทีผ่ ลิตได
จากแผงโซลาเซลล
37,502 kWh

การนำน้ำกลับมา
ใชใหม 38% หรือ
3,617 ลบ.ม.

การดูแล
รักษา
สิง่ แวดลอม
การตรวจวัด

การลงทุน
ดานสิง่ แวดลอม
4.5 ลานบาท

คาความถีจ่ าก
เครือ่ งสงสัญญาณ
ประจำปอยูใ นระดับ
“ปลอดภัย”
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

การสรางคุณคาทางสังคม
และการมีบรรษัทภิบาล
•
•
•
•
•
•
•

•

Thaicom Public Company Limited

คะแนนความพึงพอใจจากลูกคา
87.55% เพิม่ ขึน้ 0.75%

13 ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
“แมฟาหลวง” >> 4 กศน.อำเภอ >> 3 จังหวัด

34,400 คน มีโอกาสเพิ่มขึ้นในการเขาถึง
โอกาสทางการสื่อสารและการศึกษา
200 คน ในชุมชนไดรับโอกาสดานกองทุนทางสังคม
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนเพื่อสงเสริมอาชีพ
CG ในระดับ “ดีเลิศ” ตอเนื่องกันเปนปที่ 5
Supplier Charter
ตอบรับ 100%
มูลคาการลงทุน
ดานสังคม
2.9 ลานบาท
No Gift Policy
ตอเนื่องเปนปที่ 2

2017 Highlights

2017
Highlights

Total Revenue
6,284,414,007 Baht

Procurement Ratio
Thailand : Oversea
90 : 10

Domestic Procurement
(Thailand)
240 Million Baht

Customer Satisfaction
87.55%
+0.75%

Social Value Building and

Total Water
Recycled: 38%
or 3,617 cubic
meters

Renewable
Energy
produced from
Solar Cells:
37,502 kWh

Frequency
Transmitter
Measurement
Level “Safe”

•

13 Community Learning Centers >>
4 Non-Formal Education >> 3 Provinces

•

34,400 peoples with more opportunity
to access Communication and Education.

•

200 peoples received scholarship from career
Support Funds

Environmental
Performance
Annual

Corporate Governance

Total
Environmental
Investment 4.5
Million Baht

•

CG level “Excellent”
for the 5th consecutive year

•
•

100% Supplier Charter response
Total Social Investment
2.9 Million Baht

•

No Gift Policy
for the 2nd
consecutive year

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2560
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เปดบานไทยคม

Thaicom Open House

ธุรกิจโครงขายการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
อยางยัง่ ยืน

Telecommunication Business for
Sustainable Development

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
• บริ ษั ท ที่ ใ ห บ ริ ก ารด า นดาวเที ย มการสื่ อ สารแบบ
ครบวงจรแหงแรกของประเทศไทย
• กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2534 ดวยความภาคภูมิใจ
ในชื่อ “ไทยคม” (THAICOM) ที่ไดรับพระราชทาน
นามดาวเทียมสื่อสารแหงชาติดวงแรก จากพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
• จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย
ภายใตชื่อ “THCOM” เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2537
• ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 5,499,884,200.00 ลานบาท
ทุนชำระแลว 5,480,333,200.00 บาท (ขอมูล ณ
วันที่ 31 ธ.ค. 2560)

Thaicom Public Company Limited
•

The first company in Thailand to provide
integrated services of telecommunication.

•

Established on November 7 th, 1991 with the
name “THAICOM” given by His Royal Majesty
King Bhumibol Adulyadej with the meaning of
the first national telecommunication satellite.

•

Registered in the Stock Exchange of Thailand
under the name “THCOM” on January 18 th,
1994.

•

Current registered capital 5,499,884,200.00
Million Baht, paid-up capital 5,480,333,200.00
Million Baht (as of December 31st, 2017)

จำนวนพนักงานทัง้ สิน้ */Total employees*
พนักงานประจำในประเทศไทย 510 คน/person
544 คน/Person
Employees stationed in Thailand
ชาย/Male
หญิง/Female

364 คน/person
180 คน/person

พนักงานในตางประเทศ

Employees overseas

(*ขอมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560)
Data as of 31 December 2017
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

•

Thaicom Public Company Limited

34 คน/person

• สำนักงาน
- สถานีดาวเทียมไทยคม : 63/21 ถ.รัตนาธิเบศร
ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
(สำนักงานใหญ) โทร. 02-596-5060 โทรสาร
02-591-0705
- สถานี บ ริ ก ารภาคพื้ น ดิ น ไทยคม : 50 หมู ที่ 1
ซอยวั ด เจดี ย ห อย ต.บ อ เงิ น อ.ลาดหลุ ม แก ว
จ.ปทุมธานี 12140 โทร. 02-593-3000 โทรสาร
02-593-3001
- ไทยคมซิตี้เซ็นเตอร : 349 ชั้น 28 อาคารเอสเจ
อินฟนิทวัน บิสสิเนส คอมเพล็กซ ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุ จั ก ร จ.กรุ ง เทพมหานคร
10900 โทร. 02-596-5095 โทรสาร 02-003-5613
• เว็บไซต: www.thaicom.net

•

กวาสองทศวรรษของการเปนผูนำธุรกิจดาวเทียมแหง
เอเชียที่เติบโตและสามารถแขงขันไดในเวทีระดับโลก
ไทยคมเชื่ อ มโยงการสื่ อ สารและพั ฒ นานวั ต กรรม
ดิ จิ ทั ล ที่ ค ำนึ ง ถึ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล อ ม
เพื่ อ สร า งคุ ณ ค า ร ว มและนำพาความยั่ ง ยื น สู ผู มี ส ว น
ได เ สี ย ตลอดห ว งโซ ธุ ร กิ จ บริ ษั ท ทำธุ ร กิ จ ใน 3 กลุ ม
หลัก คือ

•

Office
-

Thaicom Satellite Station: 63/21 Rattanatibet
Rd., Bang Kraso Sub-District, Amphur Mueang
Nonthaburi District, Nonthaburi Province
11000 (Headquarters) Tel 02-596-5060
Fax. 02-591-0705

-

Thaicom Teleport Station: 50 Moo 1, Soi
Wat Jedi Hoy, Bor Ngern Sub-District,
Ladlumkaew District, Patumthani Province
12140 Tel 02-593-3000 Fax 02-593-3001

-

Thaicom City Center: 349 Floor 28 th, SJ
Infinite 1 Business Complex, VipawadeeRungsit Rd., Jompol Sub-District, Jatujak
District, Bangkok 10900 Tel 02-596-5095
Fax 02-003-5613

Website: www.thaicom.net

For

two

decades,

as

the

leader

in

Telecommunication in the growing Asia market
and able competitor in the world market,
Thaicom has connected communication and
developed digital innovation bearing the
economy, society and environment in mind for
the purpose of value creation and realization of
sustainability to the Chain of Business. The
Company operates in 3 main business groups;

ธุรกิจดาวเทียมและบริการทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง

ธุรกิจอินเทอรเน็ตและสือ่

ธุรกิจโทรศัพทในตางประเทศ

Satellite and Related Sercices

Internet and Media

Mobile Phone Service Overseas

ซึ่งบริษัทจะเนนการลงทุนระยะยาว โดยพิจารณาจาก
ป จ จั ย พื้ น ฐานของธุ ร กิ จ ที่ จ ะเข า ไปลงทุ น รวมถึ ง
แนวโนมของธุรกิจนั้นๆ เปนสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทมี
นโยบายการลงทุนในสัดสวนที่มากพอ เพื่อใหสามารถมี
อำนาจในการบริหารจัดการและกำหนดแนวทางการ
ดำเนินธุรกิจในบริษัทยอยและบริษัทรวมนั้นๆ
ผู ที่ ส นใจสามารถศึ ก ษาข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ กลุ ม ธุ ร กิ จ ต า งๆ ได จ ากรายงาน
ประจำป 2560 และ www.thaicom.net

The Company emphasizes long-term investment by
considering base business factor and investment
prospective. Moreover, the Company also
implements policies which regulate appropriate
investment proportion in order to maintain power
of management control and business direction of
subsidiaries and joint ventures.
Additional information can regarding business group can be found
in the Annual Report 2017 and www.thaicom.net

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2560
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วิถสี คู วามยัง่ ยืน

The Path to Sustainability

ดวยตระหนักดีถึงความเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจ
ไทยคม จึงทบทวนวิสัยทัศนเดิมและมีการปรับปรุงวิสัย
ทั ศ น เ พื่ อ ประกาศใช ใ นป 2561 อั น จะเป น แนวทาง
สำคัญในการกำหนดทิศทางของการดำเนินธุรกิจเพื่อ
ความยั่ ง ยื น ซึ่ ง ไม เ พี ย งแต น ำเสนอผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละ
บริการดานการสื่อสารผานดาวเทียมที่มีคุณภาพเทานั้น
หากแตยังมุงนำเสนอบริการและนวัตกรรมที่ตอบสนอง
ความตองการของการใชชีวิตของคนในปจจุบัน และ
ไม ล ะเลยการส ง เสริ ม บทบาทหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ต อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล อ มด ว ย โดยที่ ผ า นมาไทยคม
พยายามอย า งเต็ ม ที่ ใ นการใช ศั ก ยภาพเพื่ อ สร า ง
โอกาสและสนับสนุนผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
และพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น ทั้ ง ด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิ่งแวดลอม บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยมีกลยุทธที่กลาวได คือ

With regarding to changes in the business,
Thaicom have considerate and improve previous
business vision to be announced in 2018 which
will be monumental in deciding sustainable
business directions. As not only does presenting
quality telecommunication product and services
that matters but also presenting services and
innovation that fits modern lifestyle trends
while maintaining social and environmental
responsibilities, under which Thaicom has fully
mobilize its resources to create change and
sustainable development in term of economics,
social and environment under the basis of Good
Corporate Governance principle using the
following strategy;

วิสยั ทัศน / Vision

ไทยคม “มุ ง สู ก ารเป น ผู น ำธุ ร กิ จ ดาวเที ย มและ
ดิ จิ ทั ล แพลตฟอร ม แห ง เอเชี ย ” ที่ จ ะเป น หนึ่ ง ใน
ผู น ำของโลกในการเชื่ อ มต อ โครงข า ยการสื่ อ สาร
มีความรับผิดชอบตอผลิตภัณฑและบริการ มุงสราง
สรรค น วั ต กรรมการสื่ อ สาร อี ก ทั้ ง ยั ง ยึ ด มั่ น ในการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรและหลั ก ธรรมาภิ บ าล
เพื่ อ รองรั บ การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ส ง เสริ ม สั ง คม
และสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน

Thaicom “To be a Leading Asian Satellite and
Digital Platform Operator” aims one of the world
leading telecommunication network business,
practicing product and services responsibility,
creating telecommunication innovations while
improving personnel under Corporate Governance
principles to accommodate economic growth,
to improve the society and maintain a sustainable
environment.
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

•

Thaicom Public Company Limited

พันธกิจ / Mission

01
มุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูดวยการพัฒนาความสามารถในการ
ทำงานและสรางความผูกพันกับพนักงาน
We commit to be a learning organization by nurturing employee
company and engagement.

02
สงมอบบริการและนำเสนอนวัตกรรมที่เปนเลิศเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ดำเนินธุรกิจของลูกคา ยกระดับคุณภาพชีวิตตลอดจนตอบสนองวิถีชีวิต
ยุคดิจิทัล
We commit to deliver superior and innovative services to enhance
customers’ business capabilities and the quality of people’s life.

03
มุ ง สร า งประโยชน ใ ห กั บ ผู ถื อ หุ น ด ว ยการดำเนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต ก รอบ
ธรรมาภิบาล
We commit to enhance shareholder value with good corporate
governance practices.

04
มุ ง สานปณิ ธ านการสร า งคุ ณ ค า สู สั ง คมร ว มกั บ ผู มี ส ว นได เ สี ย เพื่ อ
การพัฒนาอยางยั่งยืน
We commit to create shared value for stakeholders and societies
through our Sustainable Development framework.

คานิยม
Core Value

E

Excellence in Technology

เปนเลิศในเทคโนโลยี

P

Passion to Challenge

เต็มที่ทุกความทาทาย

Initiative in Innovation

มุงหมายนวัตกรรม

Commitment to Contribute

นำความรู คูคุณธรรม สูสังคมไทย

I
C

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2560
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แนวทางและกลยุทธสคู วามยัง่ ยืน
ไทยคมมุงมั่นที่จะเปนผูนำในธุรกิจดาวเทียมแหงเอเชีย
เพื่อกาวสูการเปนผูนำของโลกที่จะสรางสรรคนวัตกรรม
ทางธุ ร กิ จ และเทคโนโลยี ผ า นดาวเที ย ม และด ว ย
เจตนารมณ ใ นการดำเนิ น ธุ ร กิ จ โครงข า ยการสื่ อ สาร
อยางยั่งยืน เปาหมายหลักของไทยคม จึงเปนการสราง
และพัฒนาบริการโครงขายการสื่อสาร ภายใตแนวคิด
“Connectivity for Sustainability” หรือ “การสราง
โอกาส สรางอนาคต สูการพัฒนาอยางยั่งยืน” โดยใสใจ
ในทุกกระบวนการสรางสรรคพัฒนานวัตกรรมที่ตอบ
สนองความตองการในการใชชีวิตที่รองรับการเติบโต
และการใหบริการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อใหมั่นใจวา
ทุกคนไดรับโอกาสในการติดตอสื่อสารและการเขาถึง
ขอมูลอยางเทาเทียม รวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกๆ
วัน จากการสงเสริมคุณภาพการศึกษา ลดปญหาความ
เหลื่อมล้ำ และเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมอวกาศ
และดาวเที ย ม โดยคำนึ ง ถึ ง ผลกระทบทั้ ง ทางด า น
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เหลานี้ทำใหไทยคม
ยั ง คงทุ ม เทในการนำเสนอบริ ก ารโครงข า ยเพื่ อ การ
สื่อสารสูการพัฒนาอยางยั่งยืนมากวาสองทศวรรษ
เพื่อมุงสูเปาหมาย ไทยคมจึงกำหนด 10 กลยุทธผาน
กรอบการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้ง 4 ดาน ที่สอดคลองกับ
การดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทโดยพิจารณาในทุกมิติ
ที่สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน คือ

Approach and Strategy to Sustainability
Thaicom aims to be the leader Satellite Business
in Asia, to be the leader of the world that will
create business innovation through Satellite
technology and under the principle of Sustainable
Telecommunication Network Business. The
objective of Thaicom is to create and develop
telecommunication network under the concept of
“Connectivity for Sustainability” or “Creation of
Opportunity and Future for Sustainability” by
prioritizing every process of innovative development
to answer the need of modern life style and equal
access to information including improvement to
quality of life through education improvement, taking
into account impact on the economy, society and
environment. These principles are what drive
Thaicom to deliver telecommunication network
service for Sustainability for the past two decades.
In order to pursue the objective of creating and
developing telecommunication network service
which forge opportunity and cater a future
toward Sustainable Development, Thaicom
implement 10 strategies through the 4 Sustainable
Development frameworks corresponding to the
core business of the Company in every aspect to
encourage Sustainable Development including;
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Corporate
Governance

Connectivity

I4/5@
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Responsibility

Innovation

Corporate

1. Connectivity 2. Responsibility 3. Innovation

4. Governance

เพิ่ ม ศั ก ยภาพการจั ด หาและให
บริ ก ารโครงข า ยดาวเที ย มที่ มี
คุณภาพและรักษาความตอเนื่อง
ของการสื่ อ สารให ค รอบคลุ ม
เพี ย งพอในทุ ก สภาวการณ เพื่ อ
นำมาซึ่ ง ความมั่ น คงผาสุ ก ของ
ผู มี ส ว นได เ สี ย และการเติ บ โต
ของเศรษฐกิ จ ทั้ ง ในภาวะปกติ
และสภาวการณวิกฤต

รั บ ผิ ด ชอบต อ ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละ
บริ ก ารแบบครบวงจร โดยนำ
เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละบริ ก ารที่ มี
คุณคาเพื่อยกระดับคุณภาพการ
บริ ก าร คำนึ ง ถึ ง การสร า งเสริ ม
และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง มุ ง
สนับสนุนใหเกิดสังคมที่ยั่งยืน

สร า งสรรค น วั ต กรรมทั้ ง ด า น
ผลิตภัณฑและบริการที่ตอบสนอง
ต อ ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง ก ลุ ม
เป า หมายต า งๆ ทั้ ง ลู ก ค า ราย
บุ ค คล ครั ว เรื อ น องค ก รและ
ภาครัฐ รวมทั้งรวมมือกับสถาบัน
การศึ ก ษา ตลอดจนนวั ต กรรม
ด า นกระบวนการดำเนิ น ธุ ร กิ จ
และบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากร
อวกาศ เพื่อประสิทธิผลสูงสุด

ให ค วามสำคั ญ กั บ กระบวนการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล
ตลอดหวงโซธุรกิจ เนนการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและสนับสนุน
ใหเกิดความโปรงใส ซื่อสัตย และ
เป น ธรรมต อ ผู มี ส ว นได เ สี ย ทุ ก
ภาคส ว นเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นองค ก ร
สูความยั่งยืน

Increase capabilities to

Demonstrate
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Prioritize management

source and provide
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terms of product and

process under Corporate

quality satellite

complete product and
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Governance throughout
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services by presenting

to the need of various
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service and maintain
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and reducing impact

Individual Customer,

and encourage

circumstances in order to

Environment, in addition

Households, Organization

transparency, honesty and

bring about stability and

to promoting sustainable

and Government

fair treatment of all

prosperity of all

Society.

Agencies while

Stakeholders to drive the

Stakeholders and overall

cooperating with

organization toward

economic growth both

education institutes to

Sustainability.

during normal and

develop business

abnormal situations.

innovation and manage
space resources for
maximum efficiency.

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2560

•

15
Sustainability Report 2017

10 กลยุทธสคู วามยัง่ ยืน

10 Strategy of Sustainability

Connectivity

Responsibility

Innovation

Corporate
Governance

C1 : โครงขายการสือ่ สาร
เพือ่ ความยัง่ ยืน

R1 : รับผิดชอบ
ในคุณภาพของ
ผลิตภัณฑและบริการ

I1 : นวัตกรรมแหงการ
ออกแบบผลิตภัณฑ
และบริการ

CG1 : การปฏิบตั ิ
อยางเปนธรรม
ตลอดหวงโซธรุ กิจ

Telecommunication

Network for
Sustainability

Responsibility in
quality of products
and services

C2 : ความสามารถของ
การสือ่ สารใน
สภาวการณฉกุ เฉิน

Innovation in
products and
services design

R2 : เสริมสรางสังคม
ทีย่ งั่ ยืน

Capabilities to
communicate
in any
circumstances

I2 : รูปแบบและนวัตกรรม
เชิงกลยุทธธรุ กิจ

Promote
sustainable Society

Form and strategic
innovation

R2 : การจัดการทรัพยากร
และบรรเทาผลกระทบ
ดานสิง่ แวดลอม

• เปาหมายดานเศรษฐกิจ
สร า งรายได แ ละมู ล ค า ทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ
โดยการสนั บ สนุ น ให เ กิ ด การเติ บ โตของธุ ร กิ จ
ดาวเทียมการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อสงเสริม
การขยายตัวและเติบโตตลอดหวงโซธุรกิจ
• เปาหมายดานสังคม
สรางโอกาสในการเขาถึงขอมูลและการสื่อสารได
อยางทั่วถึงและเทาเทียม เพื่อสงเสริมโอกาสในการ
ได รั บ การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ ตลอดจนการพั ฒ นา
คุ ณ ภาพชี วิ ต จากการสร า งอาชี พ อั น เป น รากฐาน
สำคัญในการดำรงชีวิตของคนในสังคม
• เปาหมายดานสิ่งแวดลอม
ลดและบรรเทาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น
จากการดำเนินธุรกิจ กำหนดและดำเนินการตาม
มาตรการลดมลภาวะ ตลอดจนสงเสริมการอนุรักษ
พลังงานและการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน

CG2 : การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
อยางมีประสิทธิภาพ

I2 : ความเปนเลิศในการ
พัฒนากระบวนการ
ธุรกิจ

Management of
Resources and
reduce
environmental
impacts

เปาหมายดานความยัง่ ยืน

Fair treatment
throughout the
Business Values
Chain

Efficient
management of
Human Resources

Excellence in
business process
development

Sustainability Objectives
•

Economic
Create income and economic value for the
nation through the growth of the Satellite
communication and telecommunication business
to expand the whole Chain of Business.

•

Social
Create opportunity for equal and expansive
information and communication access in
order to promote the opportunity for better
education and improve living standards
through creation of career which is the
foundation of life in Society.

•

Environment
Reduce environmental impact from business
operation through the implementation and
adherence to pollution reduction protocol
while also encouraging energy preservation
along with sustainable use of natural resources.
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ไมเพียงแตวิสัยทัศนและเปาหมายการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนตามกรอบการดำเนินธุรกิจ บริษัทยังคงมุงมั่น
สานตอการดำเนินงานดานความยั่งยืนในระยะยาว
ที่ตอบโจทยเปาหมายในระดับโลกอยาง เปาหมาย
การพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ของสหประชาชาติ (UN
SDGs) โดยวิเคราะหจากธุรกิจ บทบาทและความ
สนใจของบริษัทที่สามารถดำเนินการไดดีที่สุดและ
สอดคลองกับสภาพปญหาในบริบทของสังคมไทย
และแนวโนมของโลก รวมทั้งสามารถตอบสนองตอ
ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย ทั้งนี้บริษัทไดจัด
ลำดับความสำคัญของการคัดเลือกประเด็น คือ

Not only the vision and objective of
Sustainable Development under the business
framework, the Company also pursue longterm Sustainable operation to meet the global
Sustainable Development Goals of the United
Nation by analyzing business role and interest
of the Company which can best its business
profile and corresponds to the problem facing
the Thai and global society while meeting the
expectation of Stakeholders, under which the
Company has arrange the following priority;

Sustainable Development Goals

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2560

•
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การกำกับดูแลกิจการ

Corporate Governance

ไทยคมยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใตโครงสรางและกระบวนการในการบริหารจัดการที่โปรงใส นาเชื่อถือ
และตรวจสอบได เพราะบริษัทเชื่อวาการกำกับดูแลกิจการที่ดีเปนพื้นฐานที่นำมาซึ่งความไววางใจ ความสามารถใน
การแขงขันที่มีประสิทธิภาพ อันจะชวยสรางเสริมมูลคาเพิ่มใหแกบริษัท ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ ในระยะยาว
Thaicom is committed to Good Corporate Governance under the structure and process of transparency,
reliability and auditability. The Company believes that Good Corporate Governance is the basis for trust
and the ability to effectively compete which will ultimately create long-term value added for the
Company, Shareholders and Stakeholders.

โครงสรางและนโยบายการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี
บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบดวยกรรมการ
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากสาขาต า งๆ รวม 11 คน ทำหน า ที่
กำกับดูแลกิจการใหเปนไปตามวัตถุประสงค กลยุทธ
และแผนงานในการดำเนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต ข อบเขตข อ
บังคับของบริษัทและเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด รวม
ถึงมีการทบทวนเปาหมายและวิสัยทัศน นโยบายการ
กำกับดูแลกิจการตางๆ ตลอดจนติดตาม ประเมินผล
การปฏิบัติงาน เพื่อประโยชนสูงสุดทั้งตอบริษัท ผูถือหุน
และผูมีสวนไดเสีย โดยคณะกรรมการไดแตงตั้งคณะ
กรรมการชุดยอย เพื่อชวยกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญ
ในดานตางๆ ดังนี้

Good Corporate Governance Structure
and Policies
The Board of Director consist of expert from
various fields 11 directors, directing the business
in accordance with the objective, strategy and
business plans under the framework of the
Company regulations and the law including the
revision of objective, vision and Corporate
Governance policy and also conducts assessment
given to ensure maximum benefit to the
Company, Shareholders and Stakeholders. For
such purposes the Board of Director has
established sub-committee to screening relevant
task in various fields. which are;

คณะกรรมการบริษทั
Board of Directors

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการบริหาร
Executive
Committee

Governance &
Nomination Committee

คณะกรรมการ
การพัฒนาอยางยัง่ ยืน

คณะกรรมการ
กำหนดคาตอบแทน
Compensation
Committee

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit
Committee

คณะทำงานธรรมาภิบาล
CG Committee

Sustainable Development
Committee

คณะทำงาน
การพัฒนาอยางยัง่ ยืน

Sustainable Development
Working Group
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กรรมการอิสระ 6 คน
จากคณะกรรมการทัง้ หมด 11 คน

6 Independent Directors from the total of
11 Directors.

54.54%

กรรมการบริษทั ทีเ่ ปนหญิง 2 คน
จากคณะกรรมการทัง้ หมด 11 คน
2 Female Directors from the total
of 11 Directors.

18.18%

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจและกิจการตางๆ ใหเกิด
ความยั่งยืน บริษัทจึงไดจัดโครงสรางรองรับการบริหาร
ซึ่งประกอบดวยระดับนโยบายเพื่อกำหนดนโยบาย และ
ระดับบริหารจัดการเพื่อนำนโยบายมาสูแผนงานการ
ปฏิบัติใหตอบสนองกลยุทธและเปาหมายขององคกร
ดานการพัฒนาอยางยั่งยืน
• ระดับนโยบาย
คณะกรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable
Development Committee : SDCOM)
- สมาชิก: ประธานเจาหนาที่บริหาร ดำรงตำแหนง
ประธานคณะกรรมการ โดยมี ผู บ ริ ห ารระดั บ
สูงสุดจากทุกหนวยงานเปนสมาชิก
- หน า ที่ : กำหนดนโยบาย เป า หมาย กลยุ ท ธ ที่
ครอบคลุมดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม
พรอมทั้งทบทวนใหสอดคลองกับความตองการ
ของกลุมผูมีสวนไดเสียตางๆ
• ระดับบริหารจัดการ
คณะทำงานการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable
Development Working Group : SDWG)
- สมาชิก: ผูบริหารระดับสูงจากทุกหนวยงานเปน
สมาชิก
- หนาที่: ขับเคลื่อนแผนงานตามนโยบาย เปาหมาย
กลยุ ท ธ ตลอดจนติ ด ตามผลความก า วหน า
พร อ มปรั บ ปรุ ง กลยุ ท ธ เ พื่ อ นำเสนอต อ คณะ
กรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป

In order to move forward and create business
sustainability, the Company has structured a
sustainability orientated management, from
policy making level to executive implementation
to correspond with organization’s business
strategy and objective for the purpose of
sustainable development.
•

Policy Level
Sustainable Development Committee
-

Member: Chief Executive Officer acting as
Chairman of the Committee with Executives
from all Departments acting as members.

-

Responsibility:

Determine

policies,

objective, strategy concerning economy,
society and environment while reviewing
to accommodate Stakeholder’s demand.
•

Executive Level
Sustainable Development Working Group
-

Member: Executives from all Departments

-

Responsibility: Implementation of policies,
objective, strategy along with supervision
and improvement of such strategies,
reports to the Sustainable Development
Committee.

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2560
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ไทยคมกำหนดและจัดทำ จรรยาบรรณในการดำเนิน
ธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบาย
ที่ ส ง เสริ ม การกำกั บ ดู แ ลกิ จ การในด า นต า งๆ อย า ง
ครอบคลุมในการดูแลผูมีสวนไดเสียตลอดหวงโซธุรกิจ
เปนลายลักษณอักษร ทั้งสิ้น 20 นโยบาย อันเปนขอพึง
ปฏิบัติของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนใน
การดำเนินธุรกิจ โดยมีการปรับปรุงอยางตอเนื่องเพื่อให
ทันสมัยเหมาะกับสถานการณในปจจุบัน

Thaicom has compiled written policies including;
the Code of Conduct, Corporate Governance
Policies and other policies, totaling of 20 policies,
which encourage good Corporate Governance in
many aspects for the benefit of our Stakeholders
throughout the Chain of Business, as conduct
guidelines for Directors, Executives and all
Officers, with constant reviews to ensure
suitability with current situations.

ผู ที่ ส นใจสามารถศึ ก ษาข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ นโยบาย
การกำกับดูแลกิจการที่ดี ไดจากรายงานประจำป 2560 และ
www.thaicom.net

Additional information on Good Corporate Governance

การตอตานการทุจริต

Anti-Corruption

ไทยคมยึ ด มั่ น การบริ ห ารงานด ว ยความโปร ง ใส มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ มี จ ริ ย ธรรม และสามารถตรวจสอบได
โดยมีความมุงมั่นในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ
รวมถึ ง กำหนดบทลงโทษกรณี ที่ มี ก ารฝ า ฝ น โดยให
ความสำคัญอยางชัดเจนผานนโยบาย ระเบียบ แนว
ปฏิ บั ติ หรื อ คำแนะนำไว เ ป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร เช น
นโยบายตอตานการทุจริต นโยบายการรับและสอบสวน
เรื่องรองเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต
นโยบายการทำรายการเกี่ยวโยงกัน นโยบายการซื้อขาย
หลักทรัพยของกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ระเบียบ
วาดวยการรักษาความลับของบริษัท แนวปฏิบัติการ
สื่อสารผานสังคมออนไลน คำแนะนำเรื่องการใหและ
การรับของขวัญ

can be found in the Annual 2017 Report and
www.thaicom.net

Thaicom is committed to management under
transparency, efficiency, ethics and auditability
through decisive stance against any kind of
corruption, including serious penalties for
violations. The importance of Anti-Corruption is
demonstrated in policies, regulation, guidelines
and written advice such as Anti-Corruption
Policy, Whistle-Blowing Policy, Connected
Transaction Policy, Securities Trading Policy,
Confidentiality Regulations, Social Network
Communication Guidelines and Advice on
Receiving and Giving of Gifts.
Thaicom has signed the declaration of Thailand’s

ไทยคมได เ ข า ร ว มลงนามในคำประกาศเจตนารมณ
“แนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการ
ทุจริต” และไดรับการรับรองในฐานะสมาชิกแนวรวม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต ในป
2558 อันนำมาสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม บริษัท
ถื อ ว า พนั ก งานทุ ก คนมี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบรายงานการ
พบเห็นการกระทำผิดและการทุจริต การรายงานหรือให
ขอมูลจะตองทำดวยเจตนาสุจริต การจงใจใหขอมูลอัน
เปนเท็จหรือใสรายผูอื่นทำใหบุคคลอื่นและบริษัทเสีย
หายจะถู ก บริ ษั ท ลงโทษทางวิ นั ย และดำเนิ น คดี ต าม
กฎหมาย ในการใหขอมูลรายงานหรือแจงเบาะแส เปด
โอกาสและชองทางหลากหลายสำหรับการรายงานจาก
ภายในและสำหรั บ บุ ค คลภายนอกองค ก ร โดยมี
กระบวนการรับเรื่องรองเรียน ดังนี้
20
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Private Sector Collective Action Coalition against
Corruption (CAC) and has been approved as
member of the Thailand’s Private Sector
Collective Action Coalition against Corruption
(CAC) in 2015, leading to actual implementation.
The Company regards all Officers to have a duty
to report misconducts and corruption. All reports
shall be filed with honesty, intent to report false
accusation shall be met with penalties and legal
action from the Company. Many channels have
been prepared to help filing and reporting
evidence both from internal and external source,
through the following process;

Thaicom Public Company Limited

ผูร อ งเรียน
(บมจ. ไทยคม/บริษทั ในเครือ)
แจงเรือ่ งรองเรียน
Whistie-Blower
(Thaicom/Subsidiaries)
make a compliant

ผูบ งั คับบัญชา

หัวหนาหนวยงาน
ทรัพยากรบุคคล

Supervisor

The Head of

ไปรษณีย หรือ E-mail

Ethics Hotline

Mail or Email

Human Resources

หัวหนาหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน

ความคืบหนา
และสรุปการรับเรือ่ งรองเรียนรายงานตอ
คณะกรรมการตรวจสอบเปนประจำ

The Head of
Internal Audit

Report to the
Audit Committee Regularly

ขัน้ ตอนการสอบสวน
เรือ่ งรองเรียนและเบาะแส
การกระทำผิดและการทุจริต

แจงความคืบหนาและผลการพิจารณา
เรือ่ งรองเรียนใหผรู อ งเรียนทราบ
Inform the whistle-blowers

Investigation Process

ทั้งนี้ ในปที่ผานมาบริษัทไดดำเนินการที่แสดงออกถึง
ความมุงมั่นในการตอตานการทุจริต และการกำกับดูแล
กิจการที่ดี ดังนี้
• ปรับปรุงนโยบายตอตานการทุจริต เปนฉบับป 2560
เพื่ อ ให มี ค วามชั ด เจนและมี ม าตรฐานที่ ทั น ต อ
สถานการณ โดยมี ร ายละเอี ย ดการทบทวนและ
ปรับปรุง คือ
- เพิ่มขอบเขตการบังคับใชนโยบายใหครอบคลุม
กลุมบริษัทไทยคม ทั้งในและนอกประเทศไทย
- ปรับปรุง คำนิยาม ที่เกี่ยวของกับการชวยเหลือ
ทางการเมือง และ คาอำนวยความสะดวก ใหมี
ความชัดเจนมากขึ้น
- ปรับปรุงประเภทและมูลคาของของขวัญทั้งการ
ให และ/หรือรับ ใหมีความเหมาะสมและเปนไป
ตามประกาศคณะกรรมการป อ งกั น และปราบ
ปรามการทุจริตแหงชาติ
- เพิ่มแนวปฏิบัติสำหรับการให และ/หรือรับของ
ขวัญในตางประเทศ ใหสอดคลองกับกฎหมาย
ของแตละประเทศ
- ปรับปรุงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในการ
ติดตาม รายงาน เรื่องที่เกี่ยวของกับการทุจริต

In the past year, the Company has demonstrated
its commitment to Anti-Corruption and Good
Corporate Governance through;
•

Improvement to Anti-Corruption Policy in the
2017 Edition, to create clarity and standard
which suitable for current situations, comprise
the following revision;
-

Increased scope of enforcement to include
Thaicom subsidiaries domestic and abroad.

-

Improve definition relevant to political
assistance and assistance fees to be more
precise.

-

Improvement to classification and value
limitation of gift both for receipt and/or
giving, in accordance with the Announcement
of the National Anti-Corruption Commission.

-

Include guideline for the receipt and giving
of gift abroad, in accordance with the law
of each respective country.

-

Improvement

to

responsibilities

to

investigate and report issues related to
corruption.

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2560
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- ปรับปรุงขั้นตอนการสื่อสารเกี่ยวกับการดำเนิน
งานดานการตอตานการทุจริตที่มีตอหนวยงาน
ตางๆ ตลอดจน คูคา และผูใหบริการ ทั้งในและ
ตางประเทศ
สงเสริมความรูและสรางความตระหนักเกี่ยวกับการ
กำกับดูแลกิจการ โดยพัฒนาบทเรียนออนไลน ฉบับ
ปรับปรุง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และ
นโยบายต อ ต า นการทุ จ ริ ต เพื่ อ ให พ นั ก งานได
ทบทวนความรูความเขาใจเพื่อการนำไปปฏิบัติได
อยางมีประสิทธิภาพ
สื่ อ สารและให ข อ มู ล ที่ เ ป น ประโยชน ทั น ต อ
สถานการณเกี่ยวกับกิจกรรมการตอตานการทุจริต
ทั้ ง ในระดั บ ประเทศและระดั บ สากล ผ า น CG
E-Magazine
แบงปนและสรางความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดและ
การดำเนินงานดานการตอตานการทุจริต ตลอดจน
สนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติของบริษัทคูคา โดยการ
จัดงาน “เปดบานไทยคม เพื่อสงเสริมการดำเนิน
ธุรกิจอยางยั่งยืนกับคูคา” เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560
ณ สถานี ด าวเที ย มไทยคม นนทบุ รี โดยมี คู ค า ที่
สำคั ญ ให ค วามสนใจเข า ร ว มกิ จ กรรมจำนวน 23
บริษัท
เพิ่มระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย
ด า นระบบสาระสนเทศ เพื่ อ สนั บ สนุ น การนำ
นโยบายความปลอดภัยดานระบบสาระสนเทศไป
ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม

-

Improvement to communication process
relevant to Anti-Corruption procedures in
each department, partners and service
providers both domestic and abroad.

•

Encourage learning and awareness of
Corporate Governance through revision of
online media regarding Policy for Good
Corporate Governance and Anti-Corruption
Policy for better understanding efficient
implementation by officer.

•

Encourage and provide valuable information
regarding Anti-Corruption activities both
locally and internationally through the CG
E-Magazine.

•

Share and create understanding of the ideals
and procedures of Anti-Corruption and
encourage practice by our suppliers by
hosting the “Thaicom Open House for
Sustainable Business” on October 6th, 2017 at
the Thaicom Satellite Station, Nonthaburi
which attracts 23 trading suppliers.

•

Increase regulation and guidelines regarding
digital security to support the implementation
of digital security policies.

The result from implementation of Good
Corporate Governance Policies in 2017, have led

ผลจากการดำเนิ น งานด า นการกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
อย า งจริ ง จั ง ตลอดมา ทำให ใ นป 2560 บริ ษั ท ได รั บ
คะแนนการประเมินทางดาน CG ในระดับ “ดีเลิศ” ตอ
เนื่องกันเปนปที่ 5 โดยเปน 1 ในจำนวน 110 บริษัท
ที่ไดรับการจัดอันดับในระดับดังกลาวโดยมีคะแนนที่
สูงขึ้น จากผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียนไทย ประจำป 2560 ของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD โดยการสนับสนุน
จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งทำการสำรวจ
บริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้นรวม 620 แหง
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the Company to attain “Excellent” CG evaluation
rank in 2017 for the 5 th consecutive year. The
Company, with better score than last year, is one
of 110 companies to have attained this rank from
the Corporate Governance survey 2017 of the
Thai Institute of Director or IOD under patronage
of the Stock Exchange of Thailand, from total of
620 survey conduct to in listed Companies.

Thaicom Public Company Limited

Medium

High

Low

การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสีย่ ง
สูค วามยัง่ ยืน
ทามกลางความผันผวนของสภาวการณดานตางๆ ของ
โลก ที่สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ และกอใหเกิด
ป จ จั ย ความเสี่ ย งที่ ซั บ ซ อ นและรุ น แรง ไทยคมจึ ง
ตระหนั ก ถึ ง ความสำคั ญ ในการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ มี
ประสิทธิภาพ อันจะชวยใหบริษัทมีโอกาสปรับตัวและ
เตรี ย มความพร อ มรั บ มื อ กั บ ความท า ทายใหม ๆ และ
สามารถบรรลุเปาหมายทางธุรกิจได โดยบริษัทมีการ
บริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งทั่ ว ทั้ ง องค ก รตามมาตรฐาน
สากล COSO ERM และ ISO 31000 โดยขับเคลื่อน
ผานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่รายงานตรงตอ
คณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการชุดนี้ทำหนาที่
พิ จ ารณาป จ จั ย ความเสี่ ย งและกำหนดแนวทางการ
บริ ห ารความเสี่ ย ง ซึ่ ง รวมถึ ง การกำหนดนโยบาย
ติดตามดูแลและสนับสนุนใหหนวยงานตางๆ ในฐานะ
เจ า ของความเสี่ ย ง ดำเนิ น งานด า นการบริ ห ารความ
เสี่ยงในความรับผิดชอบของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ

Risk Management for
Sustainability
Under turbulence situation from around the world
which affects the economy and creates complex
and risk, Thaicom recognizes the importance of
efficient risk management which will help the
Company adjust and prepare for new challenges
and achieve its business objective. The Company
has implemented Enterprise Risk Management
(ERM) according to international COSO ERM and
ISO 31000 standards under the Risk Management
Committee (RMC) which reports directly Executive
Committee. This committee is responsible for risk
evaluation and risk management policies which
also include supervision of department directly at
risk to effective manage risk factor under their
scope of work.
Strategy Determined: The Company simultaneously

กำหนดกลยุทธ บริษัทประเมินความเสี่ยงควบคูไปกับ
การกำหนดวั ต ถุ ป ระสงค เ ชิ ง กลยุ ท ธ แ ละระดั บ ความ
เสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) เกณฑการประเมิน
ความเสี่ยง (Risk Assessment Criteria) ตลอดจน
ระดับเบี่ยงเบนความเสี่ยง (Risk Tolerance) ที่เหมาะ
สมและชั ด เจน เพื่ อ กำหนดทิ ศ ทางเดี ย วกั น ในการ
กำหนดมาตรการลดระดับความเสี่ยงและตัดสินใจใน
สถานการณ ต า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได อย า งไรก็ ดี บริ ษั ท
ตระหนักเปนอยางยิ่งวา การเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิด
ขึ้นอยางรวดเร็วในปจจุบัน ยอมสงผลใหความเสี่ยงบาง
ประเภทเปลี่ยนแปลงไปดวยเชนกัน บริษัทจึงไดพัฒนา
ระบบการบริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพ ทันตอ
สถานการณ เพื่อใหสามารถติดตามประเด็นความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นใหม (Emerging Risks) ได

evaluates and set Risk Appetite, Risk Assessment
Criteria and Risk Tolerance at an appropriate level
to uniformly create a standard for risk mitigation
in various situation. However, the Company is also
fully aware that today’s rapid pace of changes
could affectively alters certain risk factors. As
such, the Company has updated efficient risk
management system to tackle these Emerging
Risks.

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2560
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง : มี 4 ขั้นตอน คือ
1) การระบุความเสี่ยง โดยการประเมินสถานการณที่
อาจจะเกิ ด ขึ้ น จากตั ว ชี้ วั ด ความเสี่ ย ง (Key Risk
Indicators)
2) การวิเคราะหความเสี่ยง โดยการใชวิธีการวิเคราะห
เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพร ว มกั น ในแง ข องผล
กระทบ
3) การประเมิ น ความเสี่ ย ง โดยกระบวนการที่ เ ป น
มาตรฐานเดี ย วกั น ทั่ ว ทั้ ง องค ก ร เพื่ อ ประเมิ น ผล
กระทบของความเสี่ยงและสามารถจัดลำดับความ
สำคัญของความเสี่ยงได
4) การกำหนดมาตรการแกไขและลดระดับความเสี่ยง
ทั้งนี้จะมีกระบวนการทบทวนและติดตามในทุกขั้น
ตอน พรอมทั้งรวบรวมเพื่อรายงานตอคณะกรรมการ
บริ ห ารความเสี่ ย ง, คณะกรรมการบริ ห าร, คณะ
กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตาม
ลำดับ

ความเสีย่ งดานสิง่ แวดลอม

Environmental Risk

Risk Management Procedures: consist of the 4
steps;
1) Risk Identification by evaluating possible
scenario from Key Risk Indicators.
2) Risk Analysis by dual analysis of quantitative
data and qualitative data in terms of impact
factors.
3) Risk Assessment by standard procedures
throughout the organization to assess the
impact of risks and to sort out risk priorities
level.
4) Countermeasure and Risk Reduction with
support and review in each process and
reports to the Risk Management Committee,
Executive Committee, Audit Committee and
the Board of Director respectively.

Thaicom

ความเสี่ยง
6 ประเภท
ของไทยคม

ความเสีย่ ง
ดานสังคม

Social Risk

ความเสีย่ งในการ
ดำเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ
และขอบังคับทีเ่ กีย่ วของ

•

ความเสีย่ งในการ
ดำเนินงาน

Operational
Risk

Financial Risk

Risk

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

Strategic Risk

ความเสีย่ งอันเกีย่ วของ
ดานการเงิน

Compliance Risk
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ความเสีย่ งดานกลยุทธ

Category

Thaicom Public Company Limited

ผลการดำเนินงานดานการบริหารและจัดการความเสี่ยง Risk Management
ความเสีย่ ง

ผลกระทบ

การดำเนินงานตามมาตรการลดความเสีย่ ง

Effects

Mitigation Plan

(ความเสี่ยงดานกลยุทธ)
ความเสี่ ย งจากการแข ง ขั น ที่
สำคั ญ จากผู ป ระกอบการธุ ร กิ จ
ดาวเทียมรายอื่น และผูประกอบ
ธุรกิจดานโครงขายภาคพื้นดิน

สงผลกระทบตอรายไดของ
บริษัท

1. ใหบริการเสริมเพื่อเพิ่มคุณคาบริการและตอบสนองความ
ตองการของลูกคา โดยมีการพัฒนา Application ภายใตชื่อ
“LOOX TV” ที่เพิ่งเปดตัวในวันที่ 14 พฤศจิกายนที่ผานมา
ซึ่ ง ได รั บ ความสนใจและมี ย อดดาวน โ หลดกว า หนึ่ ง แสน
ดาวนโหลดในขณะนี้ เพื่อเปนแหลงรวมคอนเทนตที่ดีที่สุด
มุ ง สร า งประสบการณ ใ หม ใ นการรั บ ชมให แ ก ว งการ
โทรทั ศ น โดยเชื่ อ มต อ การรั บ ชมรายการโทรทั ศ น ผ า น
อุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ เขากับการรับชมผานกลองรับ
สัญญาณดาวเทียม และ มีการเปดใหบริการสื่อสารผาน
ดาวเทียมทางทะเล (IPSTAR Maritime) เพื่อสามารถให
บริการเชื่อมตออินเทอรเน็ตบนเรือไดอยางตอเนื่อง
2. ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐที่ทำหนาที่กำกับดูแลเพื่อ
สรางสภาวะการแขงขันที่ทัดเทียมกันของการออกอากาศ
รายการโทรทัศนบนทุกแพลตฟอรม โดยในปนี้ กสทช. มี
มติ อ นุ มั ติ ว งเงิ น ในการสนั บ สนุ น ค า ใช จ า ยในการส ง
สัญญาณผานดาวเทียมประเภทความคมชัดสูง (HD) ให
กับผูประกอบการทีวีดิจิทัล
3. ตอยอดจากจุดแข็งของบริษัทที่มีสิทธิใหบริการในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟกเพื่อสรางแพลตฟอรมบริการสำหรับภูมิภาค
และสรางความแตกตางจากคูแขง
4. นำเสนอโมเดลธุรกิจและแพ็กเกจ บริการที่มีความยืดหยุน
เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาที่หลากหลาย โดย
ในป นี้ มี ก ารต อ สั ญ ญาเช า ใช สั ญ ญาณดาวเที ย มบรอด
แบนด กับ บริษัท ทีโอที จำกัด เปนระยะเวลา 3 ปเพื่อนำ
ไปใชสนับสนุนภารกิจของทีโอที

Risk

(Strategic Risks)
Competition risk from Other
Satellite

Operators

and

Terrestrial Network Operators

Effect of revenue

1.

Provide greater service value and meets the demands
of our customer through the development of the
“LOOX TV” application, unveiled on November
14th. It has since received positive reception and
has amassed over 100,000 download of now. This
application aims to be the hub of new televise
contents by connecting television signal from
mobile platform to satellite signal device and also
providing service through the IPStar Maritime for
uninterrupted internet connection on ships.

2. Cooperative work closely with regulator in order
to create level playing field among platforms. This
year the Office of The National Broadcasting and
Telecommunication Commission has approved
support funding for Digital TV Business providing
HD satellite broadcast services.
3. Extend strengths the right of service in Asia Pacific
regional to create regional platform and differentiate
from competitors.
4. Provide flexible business model/service package/
terms and conditions for customers. This year, the
Company has renewed Broadband Lease Agreement
with TOT Co., Ltd. for another 3 years.

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2560
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ความเสีย่ ง

ผลกระทบ

การดำเนินงานตามมาตรการลดความเสีย่ ง

Effects

Mitigation Plan

(ความเสี่ยงในการดำเนินงาน)
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสัญญาณ
ขัดของระหวางการออกอากาศ

สั ญ ญาณภาพและเสี ย ง
ขัดของ ซึ่งมีผลกระทบตอ
ลู ก ค า โดยจะต อ งจ า ยค า
ชดเชยในกรณี ที่ ร ะบบมี
ปญหาจากการใหบริการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวของอยางตอเนื่องและพัฒนา
ระบบวิ เ คราะห ป ญ หาและการแจ ง เตื อ นให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
อยูเสมอ

Risk

(Operational Risks)
Connection

Interruption

during Broadcast

Improved officer response and develop effective
troubleshooting and notification system.

Visual and audio
interruption affecting
customers, resulting in
compensation if caused
by the service provider.

(ความเสี่ยงดานการเงิน)
ความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต า ง
ประเทศ

ความผั น ผวนดั ง กล า วส ง
ผลกระทบต อ งบการเงิ น
และกระแสเงินสดของบริษทั

(Financial risk)

affect the Company’s

กำหนดระดั บ ความเสี่ ย งและแนวทางป อ งกั น รวมถึ ง เฝ า
ติดตามนโยบายที่เกี่ยวของอยางใกลชิด โดยบริษัทมีการใช
การบัญชีเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedge
Accounting) รวมถึงการชำระคืนเงินกูยืมที่เปนสกุลเงินตรา
ตางประเทศในกรณีที่บริษัทมีสภาพคลองที่เพียงพอ

Currency exchange rate

financial statements

Indicate risk level, countermeasure and update relevant

fluctuation

and cash flows.

policies. The Company utilizes Hedge Accounting to

These fluctuations could

mitigate risk from currency exchange rate fluctuation
and also repays foreign currency loan when able.

(ความเสี่ยงในการดำเนินการให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ
และขอบังคับที่เกี่ยวของ)
ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการไม
ปฏิบัติตามขอกำหนดหรือเงื่อนไข
สัญญาที่สำคัญ

เกิดความเสียหายตอธุรกิจ
เนื่องจากเกิดขอพิพาท การ
ถูกฟองรองหรือถูกดำเนินคดี

มีการจัดทำแบบประเมินเปนประจำและพัฒนาระบบการแจง
เตือนไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหปฏิบัติตามขอกำหนด
และเงื่อนไขของสัญญา (Contract Management System)

Damages from dispute

Frequent surveys and development of notification

or litigation.

system to remind relevant department of contractual
terms (Contract Management System)

(Compliance Risk)
Risk from Non-Compliance of
legislation or contractual terms

(ความเสี่ยงดานสังคม)
ความเสี่ ย งด า นชี ว อนามั ย และ
ความปลอดภัยในการทำงาน

ปฏิบัติตามมาตรฐาน สงเสริมกิจกรรมดานความปลอดภัย
และสภาพแวดลอมในการทำงานรวมทั้งประเมินความเสี่ยง
ดานความปลอดภัยเปนอยูประจำ

(Social Risk)

เกิ ด เหตุ ก ารณ ไ ม ค าดฝ น
ห รื อ อุ บั ติ เ ห ตุ จ า ก ก า ร
ปฏิบัติงานและอาจละเมิด
กฎหมายดานความปลอดภัย

Risk of Health & Safety for

Unforeseeable accidents

protocol and also regularly conduct assess safety risk.

working

from work or violation

Act in accordance with occupation health and safety

of safety relevant
legislations.

(ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม)
ความเสี่ ย งจากการแผ รั ง สี แ ละ
คลื่นความถี่สูง
(Environmental Risk)

เกิดการรั่วไหลของรังสีหรือ
ความถีส่ งู ในระดับทีอ่ าจเปน
อันตรายตอการปฏิบัติงาน
หรือชุมชนในบริเวณใกลเคียง

Risk from Radio Emission

Leakage of radiation or

and High Frequency Signal

high frequency in
hazardous level impeding
work safety or the safety
of near communities.
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มีการบำรุงรักษาอุปกรณ เสาสงสัญญาณและคอยตรวจวัด
การรั่วไหลของรังสีเปนประจำทุกป
Routine equipment maintenance, transmission tower
and annual radiation measurement.

ความเสีย่ ง

การดำเนินงานตามมาตรการลดความเสีย่ ง

ผลกระทบ

Risk

Mitigation Plan

Effects

ความเสี่ยงใหมที่อาจเกิดขึ้น (Emerging Risk)
เศรษฐกิจโลก
1) ความเสี่ยงจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ

ความผั น ผวนดั ง กล า วส ง
ผลกระทบต อ งบการเงิ น
และกระแสเงิ น สดของ
บริษัท

World Economy

These fluctuations could

กำหนดระดั บ ความเสี่ ย งและแนวทางป อ งกั น รวมถึ ง เฝ า
ติดตามนโยบายที่เกี่ยวของอยางใกลชิด โดยบริษัทมีการใช
การบั ญ ชี เ พื่ อ ป อ งกั น ความเสี่ ย งจากอั ต ราแลกเปลี่ ย น
(Hedge Accounting) รวมถึงการชำระคืนเงินกูยืมที่เปนสกุล
เงินตราตางประเทศในกรณีที่บริษัทมีสภาพคลองที่เพียงพอ

Currency exchange rate

affect the Company’s

Indicate risk level, countermeasure and update relevant

fluctuation

financial statements as

policies. The Company utilizes Hedge Accounting to

well as cash flows.

mitigate risk from currency exchange rate fluctuation
and also repays foreign currency loan when able.

การเมือง
2) ความเสี่ยงที่จะไมมีดาวเทียม
ดวงใหมตามแผนการที่กำหนดไว
เพื่ อ รองรั บ ความต อ งการของ
ลูกคา

การสู ญ เสี ย โอกาสทาง
ธุรกิจ

1. เตรียมแผนสำรองเพื่อใหบริการไดอยางตอเนื่อง
2. จัดทำแผนเพื่อใหบริการลูกคาที่มีอยูในดาวเทียมปจจุบัน

Loss of business

1.

opportunity.

2. Service plan drafting for current customer.

สงผลกระทบตอรายไดของ
บริษัท

ใหขอมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติระหวางประเทศและการแขงขัน
ในอุตสาหกรรมดาวเทียมแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

Loss of revenue.

Provide information regarding international practice

Backup plan for uninterrupted service.

Political
Inability to procure new
Satellite

as

planned

to

secure customer demands

3) ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย น
แปลงในกฎหมาย ระเบี ย บ ข อ
บังคับ และนโยบายของรัฐบาล
Change

in

structure

of

and satellite industry competition to relevant

Telecom Broadcast Law and

government officers.

Regulation

การเปลี่ ย นแปลงทางด า น
เทคโนโลยี
4) ค ว า ม เ สี่ ย ง เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร
เปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี

สู ญ เสี ย รายได ใ หม จ าก
ความต อ งการใช ร ะบบ
ดาวเทียมแบบเดิม

Change in Technology

declining demands

Risk from changes in
Technology

Loss of revenue from
of satellite system
usage.

สนับสนุนและสงเสริมใหมีการพัฒนาและมองหาธุรกิจใหมๆ
เพิ่มเติมอยางการพัฒนา Smart Application LOOX TV
ที่สามารถนำพฤติกรรมการชมของผูบริโภคมาวิเคราะหและ
สามารถรวมมือกับพันธมิตรวัดเรตติ้งการรับชมรายการเพื่อให
เจาของรายการนำไปตอยอดเพื่อหารายไดโฆษณาได ดังนั้น
การเปดแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาก็เพื่อตองการสนับสนุนธุรกิจของ
พันธมิตรดาวเทียมของบริษัทและเพิ่มชองทางในการหาราย
ไดดวยเชนกัน
Encourage and support new development and new
business channel such as the development to LOOX
TV application which can analyze consumer behavior
and cooperate with other partner to create profit
from advertisement, supporting the business of
partners.

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2560
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การสื่อสารและสรางวัฒนธรรมองคกรดานความเสี่ยง:
บริษัทดำเนินการเพื่อสรางใหเกิด Risk Culture ในองคกร
อยางตอเนื่อง ทั้งนี้ การสรางวัฒนธรรมดานความเสี่ยงของ
บริ ษั ท มี ก ารดำเนิ น การในหลากหลายรู ป แบบ ทั้ ง การนำ
หลักการบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการทำงานตางๆ
การจัดหลักสูตรฝกอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการความ
เสี่ยง แกผูบริหารและพนักงานทุกระดับ โดยในปที่ผานมา
ไดจัดหลักสูตร Risk Management E-Learning ภายใตบท
เรียนหัวขอ “Enterprise Risk Management E-learning
2017” ซึ่งมีจุดประสงคเพื่อใหพนักงานสามารถพัฒนาความ
เขาใจในการบริหารความเสี่ยงภายในองคกรไดอยางครบ
ถวน หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรภาคบังคับโดยกำหนดใหพนัก
งานไทยคมทุกคนและพนักงานในกลุมบริษัทตองผานการ
ทดสอบที่คะแนนไมนอยกวา 80%

Communication and Building of Organization
Culture regarding Risk: The Company has
continuously operated to create a Risk Culture
in the organization, by implementing risk
management in work procedures and risk
management training for executive and officer in
all level. This past year, the Company has created
the Risk Management E-Learning “Enterprise Risk
Management E-learning 2017” to give officers the
opportunity to advance their knowledge in
organization risk management. This lesson is
mandatory, all officers in Thaicom and subsidiaries
companies must score at least 80% in the
evaluation exam.

We would like to invite all executives and Employees to study E-learning Course

Enterprise Risk Management
E-learning 2017
ERM E-learning 2017 are aimed to enable employees develop a comprehensive understanding of
Risk Management within an organization and understand how to implement Enterprise Risk
Management in an organization.

Click http://elearning.thaicom.net/course/view.php?id=40
for your studying and taking the quiz online from

today until December
Target Group:
Learning Method:
Course Type:
Learning Measurement:
Evaluation Criteria:
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All levels of employees
Self-study e-learning
Mandatory
Post tests
A passing score 80%

Thaicom Public Company Limited

การดูแลผูม สี ว นไดเสีย
ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมมีความสำคัญตอการดำเนินงาน
ของบริษัทไมวาจะทางตรงหรือทางออม การระบุกลุม
ผูมีสวนไดเสียพิจารณาจากการใหความสำคัญกับผูมี
สวนไดเสียทุกกลุมและผลกระทบของการดำเนินธุรกิจ
ตอผูมีสวนไดเสีย เพื่อใหการปฏิบัติและตอบสนองเปน
ไปอยางเหมาะสมและเปนธรรม

Stakeholders Engagement
The Company regards all Stakeholders group to
be of importance, whether directly or indirectly.
Stakeholders’ classifications are done based
impact on business operation and equal priorities
to administer appropriate and fair treatment.

ผูมีสวนไดเสียของไทยคม
Thaicom Stakeholders

พนักงาน

Employees

ลูกคา

Costomers

ผูถือหุน

Shareholders

ผูใหกู / เจาหนี้
Lenders

หนวยงานราชการ
และผูกำกับดูแล

Government Agencies
and Regulatories

คูคา

Communities

พันธมิตร

Suppliers

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2560

สังคม

Partners

•
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บริ ษั ท จึ ง กำหนดแนวทางความรั บ ผิ ด ชอบและแนว
ปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียไวในจรรยาบรรณในการดำเนิน
ธุ ร กิ จ รวมทั้ ง คู มื อ การกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละคู มื อ
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ที่เผยแพรบนเว็บไซต
และแจกใหพนักงานทุกคน โดยใหความสำคัญตอสิทธิ
ของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม รวมถึงสงเสริมการมีสวนรวม
ของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ เพื่อทราบถึงความตองการ
และสามารถตอบสนองตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุมได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสำคัญสรุปได ดังนี้

The Company determines protocols regarding
Stakeholders Engagement are stipulated in the
Code of Conduct, Good Corporate Governance Manual
and Company’s Handbook on Ethic distributed to
officers and published on the website of the
Company, emphasizing the protection of
Stakeholders right and Stakeholders participation,
in order to understand Stakeholders needs and
respond accordingly, under the following framework;

ผูมีสวนไดเสีย

ความคาดหวัง / ความตองการ

แนวปฏิบัติในการดำเนินการ

ชองทาง / วิธีดำเนินการ

Stakeholder

Expectation / Demands

Response

Channel / Method

- คาตอบแทนสวัสดิการที่
เหมาะสม
- ความมั่นคงและความกาวหนา
ในงาน
- การพัฒนาความรูความสามารถ
ในงาน
- การพัฒนาภาวะผูนำและ
การบริหารงานบุคคล
- บรรยากาศในการทำงานที่ดี
- สวัสดิภาพและความปลอดภัย
- การพัฒนาระบบและปรับปรุง
กระบวนการทำงาน

- ปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรม
และเคารพกฎหมายแรงงาน
อยางเครงครัด
- พัฒนาฝกอบรมทั้งตามสายงาน
และทักษะที่จำเปนอื่นๆ อยาง
ตอเนื่อง
- สงเสริมความกาวหนาในหนาที่
การงาน
- ใหคาตอบแทนและสวัสดิการที่
เปนธรรมสามารถเทียบเคียงกับ
บริษัทชั้นนำอื่นๆ ได
- จัดสภาพแวดลอมในการทำงาน
ใหมีความปลอดภัย และเอื้อตอ
การทำงานที่มีประสิทธิภาพ

- Stability and career progression - Proper treatment under strict

- การประชุมพนักงาน (อยางนอย
ปละ 2 ครั้ง)
- ระบบการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส
ภายในองคกร (intranet)
- CEO Roundtable
- Ethics Hotline
- เสียงตามสาย
- E-Media (Facebook,
Youtube, Instragram)
- เว็บไซต
- การรับฟงขอคิดเห็นและขอ
เสนอแนะ
- การอบรมในรูปแบบตางๆ
- การสำรวจความคิดเห็น
พนักงาน

- Knowledge development

- Annual Employee Meeting

พนักงาน
Employees

- Suitable remuneration and
welfare

compliance to labor law

- Leadership and management - Frequent training program to
skill development
- Good working environment

develop specialize skills and
other expertise.

(Twice per year)
- Intranet System for internal
communications

- Occupational health and safety - Encourage career progression - CEO Roundtable
- Workflow improvement

- Adequate remuneration and

- Ethics Hotline

welfare no less than those

- Announcements

given by other leading

- E-Media (Facebook, Youtube,

enterprises
- Safe and encouraging
workplace environment

Instragram)
- Website
- Feedback and
recommendations
- Various training programs
- Employee opinions survey
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Thaicom Public Company Limited

ผูมีสวนไดเสีย

ความคาดหวัง / ความตองการ

แนวปฏิบัติในการดำเนินการ

ชองทาง / วิธีดำเนินการ

Stakeholder

Expectation / Demands

Response

Channel / Method

- ดำเนินธุรกิจตามนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการ และ
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
ตามกรอบการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน

- ประชุมสามัญผูถือหุน 1 ครั้ง/ป
- กิจกรรม Opportunity Day
- ประชุมนักวิเคราะห/นักลงทุน
- การรับฟงขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ
- รายงานประจำป และ รายงาน
การพัฒนาอยางยั่งยืน
- Ethical Hotline
- เว็บไซต
- การเยี่ยมชมกิจการ

ผูถือหุน
Shareholders

- สรางความพึงพอใจสูงสุด
- ผลการดำเนินงานที่ดีตอเนื่อง
- ผลตอบแทนที่ดี
- มีความใสใจดานสิ่งแวดลอม
- เปดเผยขอมูลอยางโปรงใส
เปนธรรม และสามารถ
ตรวจสอบได

- Business under Corporate
Governance and Ethical

- Maximize satisfaction

Practices under Sustainability

- Constant satisfactory

Framework.

performance
- Return on investment

- Annual General Meeting of

- Environmental friendly

Shareholders, once per year

- Disclosure, Transparency and

- Opportunity Day

Auditability

- Analyst/Investor Meetings
- Feedback and
Recommendation
- Annual Report and
Sustainability Report
- Ethics Hotline
- Website
- Company Visit

หนวยงาน
ราชการและ
ผูกำกับดูแล
Agencies &
Regulatories

- ดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย /
- ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
กฎระเบียบ ที่ถูกตอง
ขอบังคับตางๆ อยางถูกตอง
- ใหความรวมมือในการใหขอมูล - ใหความรวมมือในกิจการงาน
และการสนับสนุนโครงการหรือ ของภาครัฐอันจะกอใหเกิด
กิจกรรมตางๆ
ประโยชนตอสาธารณะ
- Compliance to Law /
- ใหขอมูลที่ถูกตอง เปนประโยชน
Regulation
ตอหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของอยาง
- Cooperation and support in
ถูกตองและรวดเร็ว
projects
- ควบคุม ตรวจสอบ และดูแล
คุณภาพ และประสิทธิภาพของ
การดำเนินงานที่อาจสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมใหดีกวา
หรือเทียบเทาตามที่มาตรฐาน /
กฎหมายกำหนด
- Adherence to Law / Regulation
- Cooperate with Government
Agencies for the benefit of
the public

- การประชุมพบปะชี้แจง
- การใหความรวมมือในโครงการ
ตางๆ ตามการรองขอ
- กิจกรรมเปดบานไทยคม
และการเยี่ยมชมกิจการ
- วิทยากรบรรยายความรูดาน
อวกาศ และดาวเทียมสื่อสาร
ในโอกาสตางๆ
- งานสัมมนาวิชาการดาน
การสื่อสารและโทรคมนาคม
- พิพิธภัณฑดาวเทียม
- Ethics Hotline
- รายงานประจำป และรายงาน
การพัฒนาอยางยั่งยืน
- การรับฟงขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ
- Lectures in Space and
Satellite Communications

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2560
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ผูมีสวนไดเสีย

ความคาดหวัง / ความตองการ

แนวปฏิบัติในการดำเนินการ

ชองทาง / วิธีดำเนินการ

Stakeholder

Expectation / Demands

Response

Channel / Method

- Provide accurate information
to aid relevant Government
Agencies
- Control and audit procedures

- Thaicom Open House and
Company Visit
- Cooperation in various
project

which may adversely affect

- Meet and Greet

the environment to be better

- Communication and

or the equivalent to the legal

Telecommunication academic

specification

seminar
- Satellite Museum
- Ethics Hotline
- Annual Report and
Sustainability Report
- Feedback and
Recommendation

ลูกคา
Customers

- ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ และ
บริการที่มีคุณภาพระดับโลก
- ความพรอมและความรวดเร็ว
ในการแกไขปญหา รับฟงความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะ
- การนำเสนอผลิตภัณฑ และ
บริการที่ตอบโจทยความตองการ
ของชีวิตดิจิทัลในปจจุบัน
- Quickly implement solution
from recommendations and
feedbacks
- World class products and
services
- Presentation of products
which correspond to everyday
needs in the Digital Era
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- มุงเนนการนำเสนอผลิตภัณฑ
และบริการที่ตอบสนองความ
ตองการของลูกคาอยางมี
คุณภาพเชื่อถือได ในระดับราคา
ที่เหมาะสม
- พัฒนากระบวนการทำงาน
ภายในองคกรเพื่อใหพนักงาน
เกิดศักยภาพ และใหบริการลูกคา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
- มีนโยบายควบคุมคุณภาพ
และระบบการจัดการคุณภาพ
ISO 9001:2008 ที่มุงสรางความ
พึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคา
- จัดทำมาตรฐานรับรองคุณภาพ
ความตอเนื่องทางธุรกิจ (BCMS)
ISO 22301
- มีนโยบายที่สงเสริมจรรยาบรรณ
ในการดำเนินธุรกิจที่แสดง
ความรับผิดชอบตอลูกคา ใน
เรื่องตางๆ เชน เรื่องการรักษา
ความลับของลูกคา นโยบาย
การตอตานการทุจริตที่พนักงาน
ตองปฏิบัติอยางเครงครัด

Thaicom Public Company Limited

- การรับฟงขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ
- เว็บไซต
- E-Media (Facebook,
Youtube, Instragram)
- การสำรวจความคิดเห็น และ
ความพึงพอใจ
- การประชุม / สัมมนาประจำป
- กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ
ประจำป
- หนวย Customer Support
- Call Center (DTV)
- Ethics Hotline
- รายงานประจำป และรายงาน
การพัฒนาอยางยั่งยืน

ผูมีสวนไดเสีย

ความคาดหวัง / ความตองการ

แนวปฏิบัติในการดำเนินการ

ชองทาง / วิธีดำเนินการ

Stakeholder

Expectation / Demands

Response

Channel / Method

- Emphasize on product and
service reliability, quality and
corresponds to the customers’
needs
- Develop workflow to help

- Website
- E-Media (Facebook, Youtube,
Instragram)
- Satisfaction and Feedback
Survey

employee provide efficient

- Annual Meeting and Seminar

service

- Bonding Activities

- Quality Control Policy under

- Customer Support Unit

ISO 9001:2008 Standards for - Call Center (DTV)
maximum satisfaction

- Ethics Hotline

- Business Continuity ISO22301 - Annual Report and
Standards

Sustainability Report

- Business Ethic oriented
policies, demonstrating
responsibility to customer e.g.
strict Confidentiality and
Anti-corruption practices

ผูใหกู / เจาหนี้
Lenders

- การปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ขอตกลง

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา
เงินกูอยางเครงครัด

- Adherence to Terms and

- Strict adherence to Credit

Conditions

Facility terms and Conditions

- ประชุมนักวิเคราะห / นักลงทุน
- Ethics Hotline
- รายงานประจำป และรายงาน
การพัฒนาอยางยั่งยืน
- เว็บไซต
- การรับฟงขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ
- Analyst / Investor Meeting
- Ethics Hotline
- Annual Report and
Sustainability Report
- Website
- Feedback and
Recommendation

คูคา
Suppliers

- ความเสมอภาค เปนธรรม
โปรงใสในการดำเนินธุรกิจ
- มีระบบการจัดซื้อจัดจางที่โปรงใส
ตรวจสอบได ถูกตองรวดเร็วและ
ตรงเวลา

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา
เงินกูอยางเครงครัด
- สื่อสารแนวทางการดำเนินธุรกิจ
ตามหลักธรรมาภิบาลใหกับคูคา
ทราบอยางทั่วถึงและสม่ำเสมอ

- ประชุมนักวิเคราะห / นักลงทุน
- Ethics Hotline
- Supplier Charter
- Green Procurement
Guideline

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2560

•
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ผูมีสวนไดเสีย

ความคาดหวัง/ความตองการ

แนวปฏิบัติในการดำเนินการ

ชองทาง / วิธีดำเนินการ

Stakeholder

Expectation / Demands

Response

Channel / Method

- Equality, Fair Treatment,
Transparency
- Transparent, auditable and
punctual procurement system

- ปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนา
อยางยั่งยืน ดานการปฏิบัติตอ
คูคาและพันธมิตรธุรกิจ ซึ่งมี
การกำหนดแนวทางปฏิบัติไว
อยางเปนธรรม ทั้งในสวนของ
การคัดเลือกคูคาใหเปนไปตาม
แนวทางปฏิบัติของคูคา และ
คงไวซึ่งความสัมพันธอันยั่งยืน
โดยคำนึงถึงการสรางประโยชน
และการเติบโตรวมกันของธุรกิจ
- ยึดมั่นในสัญญา และถือปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่มีตอเจาหนี้เปน
สำคัญ เพื่อรักษาความนาเชื่อถือ
ของบริษัท และเปนไปตามคูมือ
จรรยาบรรณ
- Regular communicate business

- Ethics Hotline
- รายงานประจำป และรายงาน
การพัฒนาอยางยั่งยืน
- เว็บไซต
- การรับฟงขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ
- การประชุม สัมมนา
- การเยี่ยมชมกิจการ
- Supplier Charter
- Green Procurement Guideline
- Ethics Hotline
- Annual Report and
Sustainability Report
- Website
- Feedback and
Recommendation

operation under Corporate

- Meeting and Seminars

Governance principles to

- Company Visit

Trading Partners.
- Compliance to Sustainable
Development Policies on the
treatment of trading partners
and business ally, emphasizing
fair trading partner selection
and adherence to the policies
of trading partners to ensure
long term business relationship.
- Adherence to agreed terms to
preserve Company Creditability
under the guidelines of the
Company’s Ethic Handbook.

พันธมิตร
Partners

- จริยธรรมและความโปรงใสใน
การดำเนินธุรกิจ
- Ethical and transparent
business conducts

- ใหการสนับสนุนการแลกเปลี่ยน
ความรู ตลอดจนสื่อสารเพื่อให
ทราบทิศทางในภาคอุตสาหกรรม
ดาวเทียม เพื่อกระตุนและ
ยกระดับอุตสาหกรรมการสื่อสาร
ผานดาวเทียมของประเทศ

domestic telecommunication

- งานเจรจาธุรกิจ
- การประชุมสัมมนาผูแทน
ผูประกอบการอุตสาหกรรม
ดาวเทียมในระดับนานาชาติ
- Ethics Hotline
- รายงานประจำป และ รายงาน
การพัฒนาอยางยั่งยืน
- เว็บไซต
- การรับฟงขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ
- การประชุม สัมมนา
- การเยี่ยมชมกิจการ

business.

- Business negotiation

- Knowledge Exchange, Support
and Communication to grasp
current business trend in the
Satellite Industry and to
stimulate and enhance
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Thaicom Public Company Limited

ผูมีสวนไดเสีย

ความคาดหวัง/ความตองการ

แนวปฏิบัติในการดำเนินการ

ชองทาง / วิธีดำเนินการ

Stakeholder

Expectation / Demands

Response

Channel / Method

- International Seminar of
Satellite Industry Enterprises
- Ethics Hotline
- Annual Report and
Sustainability Report
- Website
- Surrey and Feedback
- Meeting and Seminar
- Company Visit

สังคม
Communities

- ใหความชวยเหลือสนับสนุน
กิจกรรมสังคม
- โปรงใส ไมมีการทุจริต
- ดูแลรักษาและไมทำลาย
สิ่งแวดลอม
- Support social activities
- Transparent and without
corruption
- Environmentally Friendly

- ดำเนินกิจกรรมสงเสริมการให
โอกาสทางการศึกษาและ
การรักษาสิ่งแวดลอมอยาง
ตอเนื่องและจริงจัง
- สำรวจความตองการและ
ดำเนินการเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชนโดยรอบ
บริษัท
- Education opportunity and
Environmental support event
- Survey of needs and improve
living standard in community
around the Company

- Ethics Hotline
- รายงานประจำป และรายงาน
การพัฒนาอยางยั่งยืน
- เว็บไซต
- การรับฟงขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ
- กิจกรรมเปดบานไทยคม
และการเยี่ยมชมกิจการ
- วิทยากรบรรยายความรูดาน
อวกาศและดาวเทียมสื่อสาร
ในโอกาสตางๆ
- พิพิธภัณฑดาวเทียม
- กิจกรรมสงเสริมคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดลอมแกชุมชน
- โครงการ “ไทยคิด ไทยคม”
- Ethics Hotline
- Annual Report and
Sustainability Report
- Website
- Surrey and
Recommendation
- Thaicom Open House and
Company Visit
- Lectures in Space and Satellite
Communications
- Satellite Museum
- Living Standard Improvement
and Environmentally Friendly
Activities in communities
- Thai Kids Thaicom

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2560
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การดำเนินงานตามกรอบ
การพัฒนาอยางยัง่ ยืนของ
ไทยคม

Thaicom Sustainability
Performance

ไทยคม มุ ง มั่ น ดำเนิ น ธุ ร กิ จ ด า นการสื่ อ สารผ า น

Thaicom

ดาวเทียม ภายใตกรอบการพัฒนาอยางยั่งยืนเพื่อนำ
ไปสูการพัฒนาองคกรใหเติบโตอยางมั่นคง สงผลให
เกิดการสรางมูลคาที่ดีทางเศรษฐกิจ อีกทั้งเปนปจจัย
สำคัญในการสรางรากฐานที่เขมแข็งของสังคม ตาม
เปาหมายในการ “สรางโอกาส สรางอนาคต สูการ
พัฒนาอยางยั่งยืน” บริษัทไดผนวกแนวคิดเรื่องการ
พัฒนาอยางยั่งยืนทั้ง 4 ดาน ที่สอดคลองกับการทำ
ธุรกิจ และดำเนินงานใหครอบคลุมทั้งในมิติเศรษฐกิจ
มิติสังคม และมิติสิ่งแวดลอม อยางตอเนื่อง

Communication business under the framework
of Sustainability to create stable growth leading
to positive economic growth and be an
important factor in laying a strong societal
foundation in accordance with the objective to
“Connectivity for Sustainability”, the Company
has continuously incorporated the 4 principles
of Sustainable Development which are
consistent with the business and operation in
the economic, society and environmental aspect.

ในป ที่ ผ า นมา เพื่ อ ให เ กิ ด การปฏิ บั ติ
ที่ เ ป น รู ป ธรรมมากขึ้ น บริ ษั ท จึ ง
เนนการสรางการมีสวนรวมจาก
ผู มี ส ว น ไ ด เ สี ย ห ล า ย ก ลุ ม
โดยเฉพาะกลุ ม พนั ก งาน และ
สังคม เพื่อเตรียมความพรอมกับ
ความเปลี่ ย นแปลงในหลายๆ ด า น
ทั้งนี้ บริษัทไดดำเนินงานตามกรอบการพัฒนา
อยางยั่งยืน ที่สะทอนไดใน 3 มิติสำคัญ
ดังนี้
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is committed to operate Sattellite

Thaicom Public Company Limited

The past year, in order to create
substantive practice the Company has
emphasize participation from
various Stakeholder
groups, especially
from

employees

and the society to
prepare for changes in
various aspect. In this regard,
the Company has operated under the
Sustainability Framework in 3
important aspects which are;

มิตเิ ศรษฐกิจ

Economic Performance

นวัตกรรมโครงขายการสือ่ สารเพือ่ การพัฒนา
อยางยัง่ ยืน

Innovative Telecommunication Network

ในยุคแหงเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ความเปลี่ยนแปลง
อย า งรวดเร็ ว ด า นการสื่ อ สารและเทคโนโลยี เ ข า มามี
บทบาทสำคัญตอรูปแบบการใชชีวิต การเขาถึงขอมูล
ตลอดจนพฤติ ก รรมและความต อ งการของผู ค นที่
เปลี่ ย นไป นอกจากการให ค วามสำคั ญ กั บ การวาง
รากฐาน และเสริ ม สร า งโครงข า ยการสื่ อ สาร และ
โทรคมนาคม ที่ มี คุ ณ ภาพ พร อ มกั บ การสร า งสรรค
นวัตกรรมทางธุรกิจผานชองทางสื่อสารตางๆ ควบคูไป
กับการนำเสนอผลิตภัณฑ และบริการที่มีคุณภาพสูง
ที่สามารถตอบโจทยความตองการ และไลฟสไตลของ
ผู บ ริ โ ภคแล ว ไทยคมยั ง เห็ น ว า การพั ฒ นาสื่ อ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนดิจิทัลคอนเทนต ที่ได
มาตรฐาน และเป น ที่ น า สนใจ ยั ง เป น ส ว นสำคั ญ ใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมธุรกิจสื่อสาร
และโทรคมนาคมดวย

In the era of digital economy and digital society,

Maritime
ปจจุบนั ตลาดการสือ่ สารผานดาวเทียมในภาคอุตสาหกรรม
ทางทะเลเปนตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูง โดยทั่วโลกมี
มูลคาถึง USD 2.01 Billion ในป 2015 และคาดวาจะ
โตขึ้ น ถึ ง USD 3.10 Billion ในป 2020 มี อั ต ราการ
เติ บ โต CAGR สู ง ถึ ง ร อ ยละ 9 โดยมู ล ค า ของตลาด
สื่อสารดาวเทียมในเอเชียคิดเปน 20% ของตลาดโลก
ไทยคมไดเล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจ จากจุด
เริ่ ม แนวคิ ด ในการสร า งโอกาสในการเข า ถึ ง ข อ มู ล
และการสื่อสารในทุกสภาวการณ มุงพัฒนาโครงขาย
การสื่ อ สารที่ ทุ ก คนสามารถเข า ถึ ง ได ซึ่ ง ตอบรั บ กั บ

for Sustainable Development
rapid changes in telecommunication and
technology influence not only our everyday life or
information access but also cause shifts in
consumer behavior and demands. In addition
to emphasizing foundation and improving
telecommunication network quality while
creating business innovation through various
media together with high quality product and
service to answer lifestyle needs of consumers,
Thaicom also believe that development of media
and information technology alongside striking
digital content is an important driving force for
the economy, communication industry and
telecommunication business.

Maritime
Currently, the maritime satellite communication
industry market is witnessing significant growth
globally, with value around USD 2.01 Billion
in 2015 and estimated to grow up to USD 3.10
Billion in 2020. CAGR growth is estimated to be
around 9%, with Asia satellite market accounting
for 20% of the global market. Thaicom sees
this as an opportunity to expand our business
under the principle of equal access to information
and communication in any circumstances,
development of reachable telecommunication

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2560
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พฤติ ก รรมการสื่ อ สารและ
บริ โ ภคสื่ อ ของคนในยุ ค
ปจจุบัน โดยพัฒนาโครงสราง
สื่อสารคมนาคมพื้นฐานทาง
ทะเล เพื่อรองรับการสำรวจ
ก า ร ผ ลิ ต ก า ซ ธ ร ร ม ช า ติ
ของไทย ทั้งยังสนับสนุนการ
สือ่ สารสำหรับภาคการประมง
ภาคการขนสง การเดินทาง
ทางทะเล ในป 2560 จึงไดขยายไปสูการใหบริการกับ
เรือเชิงพาณิชย กับนวัตกรรม Digital Ship ซึ่งจะชวย
สรางโอกาสสำหรับการพัฒนา และชวยใหเกิดโอกาสใน
การเติบโตแบบไรคูแขง ดวยโครงสรางพื้นฐานสำหรับ
การสื่ อ สารทางทะเลยุ ค ใหม บ นเทคโนโลยี สื่ อ สาร
ดาวเทียมแบบ Fiber-to-the-ship TM (FTTS TM) ซึ่งมี
ความสำคัญอยางยิ่งในการพัฒนาภาคการขนสงทาง
เรือของไทยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำใหพรอมรับ
การแขงขันในอุตสาหกรรมการขนสงทางทะเล และกาว
สู โ ลกใหม ข องการขนส ง ทางเรื อ ที่ มี ค วามปลอดภั ย
ประหยัดเชื้อเพลิง และทรงประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะ
ชวยเสริมเขี้ยวเล็บใหภาคการขนสงทางเรือของประเทศ
ไทยพัฒนาอยางกาวกระโดด และเปนสวนสำคัญในการ
ผลักดัน ใหไทยเปนจุดศูนยกลางการขนสงทางทะเล
สอดคลองกับนโยบาย Eastern Economic Corridor
(EEC) ระเบียงเศรษฐกิจไทยของภาครัฐ และรองรับกับ
ยุทธศาสตร One Belt One Road (OBOR) ของจีน
โดยตำแหน ง ที่ ตั้ ง ของประเทศไทย นอกจากจะเอื้ อ
อำนวยใหเปนศูนยกลางการขนสงทางระบบรางแลว
ความพร อ มของโครงสร า งพื้ น ฐานการสื่ อ สารทาง
ทะเลนี้ ยังทำใหไทยเปนจุดเชื่อมตอสำคัญของ Maritime
Silk Road ที่มหาอำนาจทางเศรษฐกิจจีนวางแผนไว
อีกดวย

network to meet the
communication of consumer
by creating basic maritime
telecommunication
network to accommodate
Thailand’s natural gas
exploration and production
while also encouraging
communication of fisheries,
shipping, sea faring. As such, we have expand our
services to commercial vessel in 2017 with the
Digital Ship innovation which creates opportunity
for development and growth without competition
using the advantages rendered by the new Fiberto-Ship TM (FTTS TM) satellite communication
technology which is crucial for improvement in
efficiency of the Thai maritime transport sector
and preparation for competition in the global
market while nurturing a safer, more energy
friendly and efficient maritime transport industry,
inevitably equipping the Thai maritime industry
to become the center of maritime transportation
in accordance with the Eastern Economic
Corridor (ECC) policy of the Thai Government
and the One Belt One Road (OBOR) of the
Chinese Government. Thailand’s location not only
encourages centralization of rail system but also
is suitable for the Maritime Silk Road envisioned
by the Chinese economic powers.
In addition, Thaicom has also recognized
that Thailand’s advancement in maritime
telecommunication will support the Thai fishery

นอกจากนี้ ไทยคมยั ง เล็ ง เห็ น ว า การที่ ป ระเทศไทย
มี ร ะบบโครงข า ยสื่ อ สารทางทะเลที่ ดี นั้ น จะช ว ยให
อุตสาหกรรมประมงไทย สามารถดำเนินงานไดอยาง
สอดคลองกับการอนุรักษสภาพแวดลอม และทรัพยากร
ทางทะเล ตามที่ทั่วโลกมีกระแส และใหความสำคัญ
โดยบริษัทไดวางโครงสรางการสื่อสารที่ทำใหสามารถ
ติดตาม และระบุตำแหนงเรือประมง Vessel Management
System (VMS) รวมไปถึงการสื่อสารพื้นฐานสำหรับ
ชาวประมง เพื่อใหสามารถทำงานกลางทะเลไดอยาง
ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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industry to be able to operate in accordance with
maritime environmental and natural resources
preservation principles recognized globally. The
Company has set up communication network
structure with Vessel Management System (VMS),
enabling the ability to track fishing vessel
locations while providing basic communication. In
order to create a safer sea faring experience and
better quality of life.

Thaicom Public Company Limited

LOOX TV

ไมวาโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร คอนเทนทที่ดีที่สุด
และเขาถึงทุกกลุมเปาหมายไดดีที่สุด ก็ยังคงเปน “คอน
เทนทในสื่อทีวี” ไทยคม ในฐานะผูใหบริการโครงขาย
การสื่อสารโทรคมนาคมผานดาวเทียมของประเทศ ที่มี
ประสบการณดานบรอดคาสตมากวา 26 ป จึงมุงมั่นใน
การสรางแพลตฟอรมที่มีคุณภาพใหแกวงการโทรทัศน
ของไทย เพื่อใหมีสวนชวยในการกระตุนธุรกิจในวงการ
สื่ อ โทรทั ศ น ใ ห เ ติ บ โตขึ้ น ตั้ ง แต ต น น้ ำ ถึ ง ปลายน้ ำ คื อ
ไม เ พี ย งแต ผู ช มเท า นั้ น ที่ จ ะได รั บ ประโยชน แ ต ผู ผ ลิ ต
รายการ, เจาของคอนเทนท, ชองรายการ และเจาของ
สินคารวมถึงเอเจนซี่โฆษณาก็ลวนตองไดรับประโยชน
จากการที่ธุรกิจโทรทัศนขยายตัวขึ้นดวย ไทยคม จึงได
พัฒนาแอปพลิเคชั่นใหม ภายใตชื่อ “LOOX TV” เพื่อ
เปนแหลงรวมคอนเทนทที่ดีที่สุด มุงสรางประสบการณ
ใหม ใ นการรั บ ชมโทรทั ศ น โดยเชื่ อ มต อ การรั บ ชม
รายการโทรทัศนผานอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ เขากับการ
รับชมผานกลองรับสัญญาณดาวเทียม ทำใหการเขาถึง
คอนเทนท สะดวก ง า ยดาย รั บ ชมได ทุ ก ที่ นั บ เป น
แพลตฟอรมทางเลือกใหมใหแกผูบริโภค สรางประโยชน
สู ง สุ ด ให เ กิ ด แก ผู ช ม และเสริ ม ความแข็ ง แกร ง ให แ ก
อุตสาหกรรมโทรทัศนไทยอยางยั่งยืนในระยะยาว

LOOX TV
No matter how much the world has changed, the
content which is most relatable and reachable to
all target group is still “TV Content”, Thaicom as
one of the provider of national telecommunication
services through satellite broadcast for more
than 26 years is committed to create a platform
of value for Thai television industry to help
stimulate growth in the Thai television sector
from upstream midstream downstream i.e. not
only will viewers benefit from program but also
the producer, content owner, channel, product
owner and advertisement agency will all benefit
from the growth of television industry. This is why
Thaucom has developed a new application under
the name “LOOX TV” as the gathering place of
the best contents, to create new viewing
experience in television viewing by connecting a
mobile device with a satellite reception device,
making contents reachable, convenient and easy
to view, anywhere. This platform will serve as a
new alternative to consumer maximizing benefit
for viewer and sustainably strengthen the Thai
television industry in the long run.
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ผูน ำบริการโทรคมนาคมผานดาวเทียม
แบบครบวงจรในตลาดแอฟริกา
ไทยคมไดบรรลุขอตกลงความรวมมือการพัฒนาเครือ
ข า ยสั ญ ญาณดาวเที ย ม กั บ บจ. อิ น เตอร แ ซท ซึ่ ง
เป น ผู น ำการให บ ริ ก ารเครื อ ข า ยสั ญ ญาณดาวเที ย ม
ขนาดเล็ ก (VSAT) และบริ ก ารสื่ อ สารผ า นดาวเที ย ม
แบบครบวงจร บนแพลตฟอร ม ภาคพื้ น ดิ น iDirect
ที่ตั้งอยู ณ สถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน ประเทศเคนยา
ความร ว มมื อ ดั ง กล า ว จะช ว ยเพิ่ ม ศั ก ยภาพการให
บริการชองสัญญาณของดาวเทียม ซึ่งจะชวยลดตนทุน
ในการดำเนินการ และเพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขัน
ทางธุรกิจของทั้งสองบริษัทใหมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั ง ได ร ว มกั บ บจ.ไอแซท แอฟริ ก า
(iSAT Africa) ซึ่งเปนอีกหนึ่งผูนำการใหบริการสื่อสาร
โทรคมนาคมรายใหญของแอฟริกาตะวันออก ในการนำ
เสนอบริ ก ารโซลู ชั่ น ส โ ทรคมนาคมผ า นดาวเที ย มที่
สมบูรณแบบ ซึ่งรวมไปถึงการสำรองขอมูลใหกับเครือ
ขายใยแกวโดยใชสัญญาณดาวเทียม ในกรณีที่ระบบ
เครือขายใยแกวเกิดปญหา หรือไมสามารถใหบริการได
สั ญ ญาณดาวเที ย มของไทยคมจะเป น กลไกสำคั ญ ที่
จะชวยขยายเครือขายใยแกวของ iSAT เพื่อใหบริการ
อินเทอรเน็ตในแอฟริกาไดอยางครอบคลุมโดยเฉพาะใน
พื้นที่ที่เขาถึงยากหรือยังไมสามารถเขาถึงได และดวย
ศักยภาพของดาวเทียมไทยคมผสานกับเครือขายใยแกว
ทำใหบริการขอมูลดังกลาวมีความยืดหยุนและยังคง
รั ก ษาคุ ณ ภาพมาตรฐานของบริ ก าร (Quality of
Service:QoS) เอาไว ไ ปพร อ มกั บ การเติ ม เต็ ม ความ
ตองการการใชบริการที่เพิ่มขึ้นในทุกพื้นที่

Leader in Complete Satellite
Telecommunication Service in Africa
Thaicom has engaged in a memorandum of
understanding with the Intersat Co., Ltd., a
leading firm in small telecommunication network
(VSAT) and provider of complete communication
service through Satellite on iDirect ground
platform situated on ground satellite station in
Kenya. This MOU will increase capability to
provide satellite service channels, reducing
operation costs and increase competitiveness of
both parties.
In addition the Company has also engaged with
iSAT Africa Co., Ltd., another one leading
telecommunication firm in Eastern Africa in
providing complete satellite telecommunication
solution services including data backup for fiberoptic network using satellite signals. If problem or
downtime occurs with iSat’s fiber-optic network,
Thaicom’s satellite signal will be a crucial
mechanism which helps expand the fiber-optic
network of iSAT in providing internet coverage,
especially in areas which are difficult to reach or
not reachable. With the combined capabilities of
Thaicom’s Satellite and fiber network, data
services can be flexible while maintaining Quality
of Service:QOS together with fulfillment of
service demands in all areas.

ย้ำศักยภาพการใหบริการทีวดี าวเทียม พัฒนา
แพลตฟอรม DTH ใน สปป.ลาว

Satellite TV Capabilities, Development

เมื่อบริษัท เอ็มวี อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (MVI) ผูนำ
การใหบริการถายทอดสัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียม
และผูใหบริการแพลตฟอรม DTH เพื่อใหบริการแพลต
ฟอรมเพยทีวี (Pay TV) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ตกลงใชบริการชองสัญญาณดาวเทียม
ไทยคม ในการสรางโอกาสและขยายธุรกิจการใหบริการ
ไปยังสื่อใหม และบริการดานบรอดคาสตอื่นๆ นับวา
เปนไปตามแผนกลยุทธของไทยคมที่จะยกระดับการ
สื่ อ สารในประเทศกลุ ม ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
(AEC) โดยใชการสื่อสารผานดาวเทียมเปนเครื่องมือ

Democratic Republic
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of DTH Platform in Lao People’s

MV International Co., Ltd. (MVI) a leading
provider of satellite television broadcast and the
provider of the DTH platform for the Pay TV
service in the Lao People’s Democratic Republic
has agreed to use the Thaicom satellite channel
service to create opportunity, business expansion,
new media service and other broadcast in
accordance with Thaicom’s strategy to improve
communication level in ASEAN Economic

Thaicom Public Company Limited

สำคัญที่จะชวยผลักดันใหการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อสงเสริมเปาหมายของ
การรวมกลุ ม กั น ทางเศรษฐกิ จ ของกลุ ม ประเทศใน
อาเซียน

Community (AEC) by communicating through

รวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจพัฒนา
นวัตกรรมสงเสริมอุสาหกรรมการสือ่ สาร

Cooperation with Business Ally to

OTT หรือ Over The Top เปนการใหบริการรูปแบบใหม
ที่กำลังไดรับความนิยม และตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภคสื่อในยุคปจจุบัน การใหบริการ OTT ที่มี
คุณภาพจำเปนตองมีองคประกอบสำคัญหลายอยาง
ตั้งแตตนทาง ซึ่งเปนสวนสำคัญที่ขาดไมไดอยางสื่อหรือ
เนื้อหา (Content) ที่ตองแขงขันพัฒนาใหมีความนา
สนใจและหลากหลาย เพื่อใหผูใหบริการแพลตฟอรม
(Service Platform) เปนสื่อกลางในการนำเสนอเนื้อหา
ไปยังผูรับชม (Device) ผานอุปกรณการสื่อสารในรูป
แบบตางๆ ที่ถูกออกแบบมาใหรองรับบริการนี้ และเพื่อ
มอบประสบการณจากเนือ้ หาไปยังผูใ ชบริการ (End User)

Communication Industry

satellite as an instrument for telecommunication
development in order to achieve the collective
goal of the ASEAN Economic Community (AEC).

Encourage Innovation in the

OTT or Over the Top is a new service currently
receiving positive reception and answers the
need of modern consumer. In order to provide
quality OTT service, various criteria must be met,
from Content which must be developed to be
interesting and broad enough for the Service
Platform to relay the content to Devices designed
to receive in various formats and to share
experience from the content to the End Users.

OTT Service

สื่อ หรือเนื้อหา

ผูใหบริการแพลตฟอรม

Content Owner

Service Platform

ผูใหบริการ

อุปกรณที่รองรับ
การใชบริการ

End User

Device

ผูใหบริการอินเทอรเน็ต

Internet Service Provider

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2560

•
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ไทยคม ไดศึกษาและพัฒนาบริการ OTT มากวาหาป
โดยในป 2560 บริ ษั ท ได ร ว มมื อ กั บ บริ ษั ท หั ว เว ย
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกั ด และบริ ษั ท สตาร
คอร มี เ ดี ย เทคโนโลยี จำกั ด เพื่ อ ร ว มมื อ กั น พั ฒ นา
แพลตฟอร ม ในการให บ ริ ก ารแพร ภ าพและเสี ย งผ า น
แอปพลิเคชันบนอินเทอรเน็ต หรือ OTT เพื่อใหบริการ
กับลูกคาองคกร สถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ
และผูประกอบการโทรคมนาคมตางๆ ในประเทศไทย
โดยจะร ว มกั น พั ฒ นาแพลตฟอร ม OTT แห ง อนาคต
ที่สามารถรองรับการสงขอมูลเนื้อหาจำนวนมากและ
หลากหลาย รวมไปถึงทีวีสตีมมิ่งและวิดีโอ ซึ่งจะกอให
เกิดประโยชนอยางยิ่งตอผูประกอบการโทรคมนาคม
ของไทย ในการนำเอา OTT มาสรางศักยภาพใหกับ
ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละบริ ก ารของตน และยั ง ทำให น ำเสนอ
เนื้อหาที่หลากหลายไปยังอุปกรณประเภทตางๆ ที่มีใน
ตลาดไดอยางครบครัน นับวาเปนการขยายและสราง
โอกาสการเติบโตทางการตลาดใหมๆ ของหลายกลุม
ธุรกิจในสายอุตสาหกรรมการสื่อสาร

Thaicom has researched and developed OTT for
more than 5 years. In 2017, Thaicom has joined
with Huawei Technology (Thailand) Co., Ltd. and
Star Core Media Technology Co., Ltd. to jointly
develop a platform to provide visual and audio
service through application on the internet or
OTT for organization, education institution,
government agencies and telecommunication
businesses in Thailand by cooperating in the
development of an OTT platform of the future
which can receive massive amount and various
type of information including streaming and VDO.
This will eventually benefiting telecommunication
business in Thailand, by giving them the ability to
utilize the capability of the OTT for their product
and services, and also the ability to present wide
array of contents through multiple type of deices
in the market, spurring growth and new market
opportunity for many telecommunication
businesses in the industry.

เปดตัวผลิตภัณฑเพิ่มประสิทธิภาพการสง
สัญญาณ 4GLTE
นอกจากการรั ก ษาระดั บ คุ ณ ภาพของการให บ ริ ก าร
ไทยคมยั ง สร า งสรรค น วั ต กรรมเพื่ อ ยกระดั บ การ
ให บ ริ ก ารด ว ยคุ ณ ภาพของสั ญ ญาณบนโครงข า ย
โทรศัพทเคลื่อนที่ผานดาวเทียมดวย NITRO30 และ
NITRO100 ซึ่งเปนอุปกรณที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการ
สงสัญญาณ 4G / LTE และสามารถชวยใหผูประกอบ
การโทรศัพทเคลื่อนที่ สามารถนำสัญญาณดาวเทียมมา
ใช ใ นการส ง สั ญ ญาณ 4G / LTE ทั้ ง ในรู ป แบบของ
ขอมูลและเสียง ไปยังพื้นที่หางไกล หรือพื้นที่ที่โครงขาย
ภาคพื้นดินยังไมสามารถเขาถึงไดอยางมีประสิทธิภาพ
อี ก ทั้ ง ยั ง ช ว ยเพิ่ ม ปริ ม าณการส ง ข อ มู ล ได ม ากขึ้ น ถึ ง
50% ทำใหผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ ไดรับประโยชน
จากการใชประสิทธิภาพของแบนดวิธจากชองสัญญาณ
ดาวเทียมไดอยางเต็มศักยภาพ ชวยลดตนทุนซึ่งเปนคา
ดำเนินการในการรับสงสัญญาณ ชวยสรางผลกำไรให
กับผูประกอบการโทรศัพทเคลื่อนที่ไดอยางมีนัยสำคัญ

มาตรฐานการสรางความพึงพอใจตอลูกคา
ไทยคมไมเพียงแตจะมุงมั่นในการสงมอบ และรักษา
ระดับคุณภาพของการใหบริการอันเปนเลิศเทานั้น แต
ยั ง มี วิ ธี ก ารในการสร า งความสั ม พั น ธ อั น ดี เ พื่ อ ให เ กิ ด
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Unveiling of 4GLTE Enhancement
Product
In addition to maintaining quality level of
services, Thaicom also create innovations to
enhance

service

through

signal

quality

improvement in satellite mobile network with the
NITRO30 and NITRO100 which enhances the
quality of 4G/LTE signals, aiding mobile network
provider to incorporate satellite to efficiently
transmit 4G/LTE signal both in data and audio
format to location far from ground network
coverage while also increasing data transmission
amount by up to 50%, enabling mobile network
provider to fully utilize bandwidth from Satellite
channels, decreasing transmission cost and
significantly increase profit of network provider.

Customer Satisfaction Assurance
Standard
Thaicom not only is committed in delivering and
maintaining excellent service quality but also
takes measure to foster positive relationship to
create a strong network of customer, through

Thaicom Public Company Limited

เครื อ ข า ยกลุ ม ลู ก ค า ที่ เ ข ม แข็ ง ผ า นการสื่ อ สารและ
กิ จ กรรมเพื่ อ ให เ กิ ด การมี ส ว นร ว ม อั น จะนำไปสู ก าร
พัฒนาปรับปรุงการใหบริการใหตรงตามความตองการ
ของลูกคาใหมากที่สุด ซึ่งบริษัทมีเปาหมายและนโยบาย
ที่ชัดเจนในการดำเนินงาน พรอมถายทอดไปสูพนักงาน
ทุกระดับ

communication and participation in activities,
bringing about service improvement based
exactly on customer demands which the
Company have clear objective and policy to
operate under and practiced by employees of all
level.

CUSTOMER SATISFACTION

2560
(2016)
2559
(2015)

: 87.55%
: 86.80%

บริ ษั ท กำหนดให มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
ลูกคาในดานตางๆ เปนประจำทุกป ซึ่งบริษัทไดนำมา
วิ เ คราะห เ พื่ อ กำหนดแผนงานในการปรั บ ปรุ ง และ
ตอยอดการบริการ สำหรับในป 2560 พบวาระดับความ
พึงพอใจของลูกคาอยูที่ 87.55% เพิ่มขึ้นจากป 2559
ที่ไดระดับความพึงพอใจ 86.80% อันเปนผลมาจาก
การดำเนินการตามแผนงานจากการประเมินผลการวัด
ระดับความพึงพอใจ โดยสรุปประเด็นที่ลูกคาใหความ
สนใจมากไดดังนี้

The Company has an annual satisfaction
evaluation in various aspects which results are
used to analyze and improve service. For 2017,
results shown that customer satisfaction at
87.55%, increased from 86.80% in 2016, due to
operation according to plan formulate from
satisfaction evaluation with the following being
main point of interest by customers;

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2560
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กลุม ลูกคาบรอดแบนด (Broadband Services)
เรื่อง .....การบำรุงรักษาอุปกรณภาคพื้นดิน
กลาวคือ บริษัทไดจัดทำแผนการบำรุงรักษาอุปกรณภาคพื้นดินอยางเปนระบบ ทั้งการปฏิบัติการ การเตรียมความ
พรอมของอุปกรณสำรอง รวมทั้งการใหความรูและคำแนะนำกับผูปฏิบัติการ สงผลใหลดและปองกันความเสียหาย
ทางธุรกิจ อันเนื่องมาจากการใชงานอุปกรณตอเนื่องกันมาเปนระยะเวลานาน
Maintenance of Ground Equipment
The Company has set up systematic maintenance plans for ground equipment, both for the operation
and preparation of spare equipment including training and advising users. Resulting in reduction and
presentation of business loss due to extensive use of equipment.

กลุม ลูกคาบรอดคาสต (Broadcast Services)
เรื่อง .....การเปลี่ยนแปลงชวงเวลาการอัพเดทซอฟแวร ของกลองรับสัญญาณดาวเทียม
กลาวคือ บริษัทไดทำการเปลี่ยนแปลงชวงเวลาการอัพเดทซอฟแวร (OTA) ของกลองรับสัญญาณดาวเทียม จากเดิม
ที่บริษัทเปนผูกำหนดชวงเวลาการทำ OTA เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความถี่ของชองโทรทัศนดาวเทียม เปลี่ยนเปนการ
กำหนดทำ OTA ตามกลองดาวเทียมแตละราย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาว สงผลทำใหผูชมโทรทัศนดาวเทียม ไม
พลาดการรับชม
Satellite Receiver Device Software Update Reschedule
The Company has reschedule Over-the-Air (OTA) software update for satellite receivers from OTA upon
satellite television frequency change used by the Company to OTA according to each satellite receiver
device, preventing viewer to miss desired content.

กลุม ลูกคาใชบริการเชาชองสัญญาณ (Transponder Services)
เรื่อง .....การจัดการอบรมการใชงานดาวเทียม
กลาวคือ บริษัทไดจัดการใหการความรูเรื่องการใชงานดาวเทียมกับลูกคาที่เชาใชงานดาวเทียม ซึ่งมีการพัฒนารูป
แบบของการฝกอบรมโดยปรับปรุงเนื้อหาใหเปนปจจุบัน อีกทั้งจัดทำใหเปนสื่อออนไลน สามารถศึกษาหาความรูได
ตลอดเวลาที่ลูกคาตองการ มีการจัดแบบทดสอบที่ไดมาตรฐานเพื่อมอบใบรับรองใหกับลูกคาที่สนใจทำการทดสอบ
ตามแบบทดสอบหลังการอบรม เพื่อชวยเพิ่มศักยภาพการใชบริการของลูกคาอีกทางหนึ่งดวย
Satellite Usage Training
The Company has shared knowledge regarding satellite usage to customer using satellite under lease,
with updated training program incorporating online media available at all time on-demand while also
providing evaluation for certification to customer interested to increase service capabilities for customer.
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นอกจากการสำรวจระดั บ ความพึ ง พอใจ บริ ษั ท ยั ง มี
กิจกรรมตางๆ ที่สงเสริมการรักษาระดับความพึงพอใจ
สรางการมีสวนรวม และเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
กั บ ลู ก ค า บริ ษั ท เลื อ กใช ก ระบวนการเพื่ อ สร า งความ
สัมพันธที่เหมาะสมกับลูกคาแตละกลุม เชน การจัดการ
แขงขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ การฝกอบรม และแลกเปลี่ยน
ประสบการณดานเทคโนโลยีการสื่อสาร นำเสนอชอง
ทางการติดตอที่หลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกให
กับลูกคาในการเสนอขอคิดเห็น ไมวาจะเปนการติดตอ
แบบตัวตอตัว บริการทางโทรศัพท เว็บไซต และอีเมล ที่มี
ทั้งนโยบาย และระบบรองรับเพื่อรักษาขอมูลของลูกคา
เพื่อใหมั่นใจไดวาขอมูลจะถูกปกปองตามกฎหมายไทย
และไมมีการละเมิดความเปนสวนตัวของลูกคา

In addition to the satisfaction evaluation, the
Company also various activities to increase
satisfaction level, encourage cooperation and
increase efficiency of communication with
customer. The Company choose to different
approach for each customer group such as;
sports event, training session, communication
technology experience exchange, presentation
through various channels for the convenience of
customer to provide feedback including; direct
approach, telephone service, website or email
under protected by customer privacy protection
system and policies to ensure that customer
information will be protected under the Thailand
and no breach of privacy will occur.

Customer Support Contacts
/ Thaicom Customers

/ DTV Customers

รายละเอียดทางดานเศรษฐกิจ / Economic
รายได (Revenues)
ตนทุนการดำเนินงาน (Operating costs)
คาจางและสวัสดิการพนักงาน (Employee weges and benefits)
เงินที่ชำระแกเจาของเงินกู (Payments to providers of capital)
เงินที่ชำระแกรัฐ (Payments to government)
การลงทุนดานสังคม (Social Investment)

จำนวน (บาท) Amount (Baht)
6,284,414,007
3,778,396,818
644,537,886
2,331,468,900
978,521,346
2,900,000

ที่มา : งบการเงินประจำป 2560 และ รายงานประจำป 2560

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2560
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มิตสิ งิ่ แวดลอม

Environmental
Performance

การดำเนินธุรกิจทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม
เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาโลกในยุคปจจุบันกำลังเผชิญกับปญหาดานสิ่งแวดลอม ทั้งในเรื่องของความถดถอยของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันกอใหเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงขึ้น
อยางตอเนื่อง ทั้งนี้อันเนื่องมาจากกิจกรรมตางๆ ของมนุษย ภาคอุตสาหกรรม หรือภาคธุรกิจเองก็นับวามีบทบาท
สำคัญตอการบริการจัดการสิ่งแวดลอมเพราะเปนผูใชทรัพยากรในการผลิตสินคา หรือใหบริการตางๆ ตลอดหวงโซ
ธุรกิจ เพื่อตอบโจทยเปาหมายของการดำเนินธุรกิจใหยั่งยืน บริษัทในฐานะสมาชิกของสังคมจึงจำเปนตองแสดงออก
ถึงความรับผิดชอบตอสังคม และหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองแสดงความใสใจตอเรื่องสิ่งแวดลอม และสิ่งที่บริษัทสามารถ
แสดงออกถึงความตั้งใจไดอยางชัดเจน คือ การจัดใหมีการบริหารจัดการเรื่องสิ่งแวดลอมในองคกรอยางเปนรูปธรรม
Environmental Friendly Operations
It its widely accepted that the world currently faces environmental issues both from the dwindling of
natural resources and climate change which are caused largely by human activities and resulted in
increased natural disaster severity. The industrial sector, as the sector which utilizes natural resources in
production and services throughout the Value Chain, plays an important role in the management of
natural resources. In order to achieve business sustainability, the Company as part of Society must
demonstrate its social responsibility, under which environment responsibility is also inevitable. Where,
the Company’s commitment is demonstrated through arrangement for practical solution to
environmental management inside the organization.

การบริหารจัดการสิง่ แวดลอม
นับเปนเวลาตอเนื่องที่บริษัท ยังคงใหความสำคัญใน
การบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่
อาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจ บริษัทเล็งเห็นวาผลิตภัณฑ
และบริการ ตลอดจนกระบวนการดำเนินการตางๆ ของ
บริ ษั ท นั้ น จำเป น ต อ งใช พ ลั ง งานโดยเฉพาะพลั ง งาน
ไฟฟ า จำนวนมาก บริ ษั ท จึ ง ได ป ระกาศใช น โยบาย
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Environmental Management
The Company has continued to emphasize
management to reduce environmental impact
which may have occurs from business operation.
The Company understands that the product,
services and operations of the Company requires
large amount of electricity, this is why the

Thaicom Public Company Limited

อนุรักษพลังงานมากวาสิบป และมีการประกาศใชฉบับ
ปรับปรุงลาสุดเมื่อเดือนมีนาคม 2560 เพื่อสงเสริมให
เกิดกิจกรรมที่เปนรูปธรรมในการสงเสริมการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม ที่นอกเหนือไปจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ด า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย สิ่ ง แวดล อ มและ
พลังงาน อันรวมไปถึงการปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอ
ผูเกี่ยวของ พนักงาน ชุมชนและสิ่งแวดลอมโดยรวม
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายอนุรักษ
พลังงาน ไดที่ www.thaicom.net

Company has implemented Energy Saving
policies for the last 10 years, with the latest
revision on March 2017, in order the support
environmental projects and in compliance with
Safety, Occupational, Environmental and Energy
legislations which includes the prevention of
detrimental effects on relevant person, employees,
community and the environment as a whole.
More details on Energy Saving Policy can be found at
www.thaicom.net

การใชพลังงานไฟฟาป 2560 (Power Consumption 2017)
แคราย (Khae Rai)*
1,791,000 kWh or 6,447,600 MJ

ลาดหลุมแกว (Lad Lum Kaeo)**
4,864,003 kWh 17,510,410 MJ

ปริมาณกำลังการผลิตไฟฟา
ของแผงโซลารเซลล ป 2560
Solar Cell Power Generation 2017

37,502 kWh
* สถานีดาวเทียมไทยคม
Thaicom Sattellite Station

นอกเหนือจากการอนุรักษพลังงาน ที่บริษัทดำเนินการ
อยางตอเนื่องผานแคมเปญ iSAVE, My Thaicom My
Life คณะกรรมการบริษัท และคณะผูบริหารก็ไดใหการ
สนับสนุนอยางเต็มที่เพื่อใหเกิดการปรับปรุงคุณภาพ
สิ่งแวดลอมใหดียิ่งขึ้น ดวยการลงทุนเพิ่มในโครงการ
SD Green Project ภายใตแคมเปญ Thaicom Loves
Earth ทีเ่ ริม่ ดำเนินการในปทผี่ า นมา และกำหนดเปาหมาย
ในการดำเนินงานตอเนื่อง 3 ป เพื่อใหครอบคลุมไปถึง
เรื่องการอนุรักษทรัพยากรน้ำ การใชน้ำใหเกิดประโยชน
สูงสุด การรักษาสภาพแวดลอมและแหลงน้ำบริเวณ
ชุมชนรอบสถานี ตลอดจนการประเมินและลดปริมาณ
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดใหต่ำที่สุด สำหรับป
2560 สามารถสรุปผลการดำเนินงานจากการบริหาร
จัดการดานสิ่งแวดลอมไดดังนี้

** สถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม
Thaicom Teleport Station

In addition to energy saving, the Company has
also continued to operate the iSAVE and My
Thaicom My Life campaigns. The Board of
Director and our managements has given their
full support to improve the environment by
investing in the SD Green Project, under the
Thaicom Loves Earth campaign, which started
this past year with the aim to continue for 3
consecutive years. The project scope includes
water preservation, efficient water usage,
environmental and water preservation in the
community around the station, evaluation and the
lowest reduction of CO2 emission. For the year
2017, environmental management efforts can be
summarized as follows;

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2560
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จุดเริม่ สำนักงานสีเขียว

The Beginning of the Green Office

ในปที่ผานมา บริษัทสงเสริมการประชุมที่เปนมิตรตอ
สิง่ แวดลอม โดยการลดปริมาณการใชนำ้ หรือลดปริมาณ
ขยะ เชน การใชแกวน้ำขนาดเล็กลง และใชเหยือกน้ำ
แทนขวดน้ำพลาสติกสำหรับการประชุมภายในทั้งหมด
เพื่ อ ให ผู เ ข า ประชุ ม ริ น น้ ำ ดื่ ม เมื่ อ ต อ งการเท า นั้ น
นอกจากนี้ บริษัทไดเลิกผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกที่
เคยใชในสำนักงานและการประชุมตางๆ ที่เคยใชและ
ตองทิ้งเปนขยะของโลกถึง 1,200 ขวดตอเดือน หรือ
14,400 ขวดตอป บริษัทงดใชโฟมในการตกแตงสถานที่
และบรรจุภัณฑสำหรับอาหาร นำวัสดุในการจัดงานหรือ
การประชาสัมพันธตางๆ กลับมาใชใหม สงเสริมการใช
QR Code หรื อ การทำแบบประเมิ น แบบสอบถาม
ภายในองคกร รวมถึงขอความรวมมือกับคูคาในการ
นำเสนอสินคาและบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ
บริ ษั ท ยั ง คงพั ฒ นาระบบการทำงานเพื่ อ ส ง เสริ ม ด า น
สิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง ดวยระบบการพิมพที่เรียกวา
“Follow-Me-Printing” หลังจากใชอยางตอเนื่อง พบวา
ปริ ม าณการใช ก ระดาษและการพิ ม พ ผิ ด พลาดลดลง
โดยยังพบอีกวาปริมาณการสั่งซื้อกระดาษของทั้งบริษัท
จากจำนวน 400 รีม ตอเดือน คงเหลือจำนวน 200 รีม
ตอเดือน

This past year the Company has encourages
environmentally friendly meetings by reducing
the amount of water and waste produced in
meeting using method such as resizing water
cups and using jugs instead of water bottles in all
meeting to make sure the attendee will drink only
when needed. Moreover, the Company has
ceased production of water bottles used in office
and meeting which resulting in 1,200 bottles per
month and 14,400 per year of waste. The
Company has stopped using foams materials as
decoration and food containers, reused material
used in events and PR activities, encourage QR
code for internal survey and feedback, request
cooperation from business partners to present
environmentally friendly products and services.
The Company has continued to develop the work
environmentally friendly workflow system through
the ‘Follow-Me-Printing’ which has reduced paper
usage and typing mistakes, resulting in the
reduction of Company paper needs; from 400
reams per month to 200 reams per month.

บริ ษั ท ยั ง มุ ง พั ฒ นาการจั ด การขยะภายในอาคาร
สำนักงาน โดยเริ่มจากการใหความรูผานกิจกรรม Talk
Talk SD และรณรงคผานสื่อวีดิโอใหกับพนักงาน และ
กลุมแมบาน เรื่องการทิ้งขยะลงถังตามประเภทของขยะ
ใหถูกตอง สงเสริมใหพนักงานไดพิจารณากอนทิ้งขยะ
ลงถัง และทิ้งอยางถูกวิธี บริษัทไดจัดถังขยะแบงตาม
ประเภท 4 ประเภท ไดแก ขยะรีไซเคิลได ขยะรีไซเคิล
ไมได ขยะอินทรีย และขยะอันตราย ไวยังบริเวณหอง

The Company is committed to reduce waste
produced from offices, by passing knowledge
through Talk Talk SD event and campaigning
through VDO Medias to employees and
housekeepers about waste sorting and waste
disposal discipline. The Company has arranged
for 4 type of bins; Recyclable, Non-Recyclable,
Wet Waste and Hazardous Waste in pantries,
cafeteria and other important areas. In addition,
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เตรี ย มอาหาร โรงอาหาร และจุ ด สำคั ญ นอกจากนี้
บริษัทยังไดปรับปรุงโรงเรือนพักและคัดแยกขยะ โดย
งบประมาณกวา 300,000 บาทเพื่อใหสามารถรองรับ
ขยะจากสำนั ก งานได เ พี ย งพอ ถู ก สุ ข อนามั ย และ
สะดวกตอการคัดแยกและกำจัดตอไป

the Company has also renovated the Waste

การอนุรักษพลังงานและการจัดหาพลังงาน
ทดแทน

Energy Conservation and Renewable
Energy

ภายใต แ คมเปญ iSAVE บริ ษั ท ได ผ ลั ก ดั น
มาตรการและกิ จ กรรมต า งๆ ผ า นคณะ
ท ำ ง า น ด า น ก า ร จั ด ก า ร พ ลั ง ง า น
ในการดำเนินกิจกรรม เชน การเปลี่ยน
หลอดไฟ เปลี่ ย นเครื่ อ งปรั บ อากาศ
การปรั บ ปรุ ง อาคารสำนั ก งาน เพื่ อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงาน
จนสามารถลดการใชพลังงานลง ทั้งยัง
ก อ ให เ กิ ด ประโยชน ท างด า นเศรษฐกิ จ
ดานการลดคาใชจาย อยางไรก็ตาม บริษัท
ยังไมหยุดที่จะดำเนินงานตอ และเห็นความ
สำคัญกับการลงทุนดานสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะ
ด า นพลั ง งาน ในป 2561 บริ ษั ท จั ด สรรงบ
ประมาณในการขยายผลการจั ด หาพลั ง งาน
ทดแทน โดยการติ ด ตั้ ง แผงโซลาร เ ซลล (On
Grid Solar Cell) เพิ่มเติมจากเดิมที่มีใชในขนาด
28KW โดยติ ด ตั้ ง เพิ่ ม และตั้ ง เป า ให ส ามารถ
ผลิตพลังงานไฟฟาใหไดมากขึ้นประมาณ 100 หนวย
ต อ วั น จากส ว นเดิ ม ที่ มี อ ยู แ ล ว โดยจะติ ด ตั้ ง ที่ ข นาด
100KW สูงสุด ซึ่งจะเพียงพอกับการนำมาใชในสวนของ
สำนั ก งานทั้ ง หมดครบตามเป า หมายที่ ไ ด ว างไว ใ นป
2565 ทั้งนี้ จากการลงทุนดังกลาวคาดวาจะคุมทุนใน
ประมาณการที่ 7.9 ป

Under the iSAVE campaign the Company

Sorting Area, with over 300,000 Baht expedited
to adequately accommodate waste produced
from offices and for the benefit of sorting and
disposal.

has supported measures and activities
through the Energy Management
Committee such as; light-bulb
changing, air-condition changing,
office

building

renovation,

improving energy efficiency and
reduce energy usage, benefiting
economically in cost reduction.
However, the Company deems that
further

environmental

effort

and

investment is necessary especially in
terms of energy, which in 2018 the
Company has allocated budgets for
renewable energy through additional On
Grid Solar Cell and increasing installation
size 28KW to 100KW in order to produce 100
unit of electricity per day, enough to meet offices
demands. The project is estimated to be
completed in 2022 and will reach break-even
point in around 7.9 years.
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โครงการ

มาตรการ

Project

Measure

เงินลงทุน
(บาท)

เปาหมาย
(ปริมาณทีล่ ดได)

ผลการดำเนินงาน
(ปริมาณทีล่ ดได)

Investment

Goals

Results

(Baht)

(Cost Saving)

(Cost Saving)

กิโลวัตต-ชัว่ โมง/ป

บาท/ป

กิโลวัตต-ชัว่ โมง/ป

บาท/ป

KW-Hour/Year

Baht/Year

KW-Hour/Year

Baht/Year

iSAVE: เพื่อการอนุรักษและประหยัดพลังงาน (iSAVE: For Energy Conservation and Saving)
เปลี่ยนหลอดไฟบริเวณโรงจอดรถ
18,760.00
3,733.95 13,890.29
4,978.60
ถาวร T8 36 W เปน หลอด LED 14 W

18,520.39

Changing light-bulb on the
permanent parking from
T8 36W to LED14 W

เปลี่ยนหลอดไฟบริเวณออฟฟศ
T5 28 W เปน หลอด LED 14 W

172,550.00
104,710.00

11,821.80
14,152.78

43,977.10
49,110.15

8,857.20
4,285.38

32,948.78
15,600.68

Changing light-bulb in office
area from T5 28W to LED 14 W

เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ
Air-condition changing

สลับการทำงานหมอแปลงไฟฟา
ทำงานทีละเครื่อง

190,000.00 21,768.71 80,980.72
1,873,297.00 104,515.48 362,668.73
- 27,156.00 101,020.32

5,251.61 19,536.00
52,943.82 188,364.00
29,200.64 108,626.36

Reconfiguring transformer
to single operation

ควบคุมคาความตองการไฟฟาสูงสุด
ในแตละเดือน

-

28,261.44
14,356.44

40,037.04
47,854.80

Manage energy monthly
demands

iSAVE: เพื่อการจัดหาพลังงานทดแทน (iSAVE: For Renewable Energy)
ปมน้ำพลังงานแสงอาทิตย
63,200.00
Solar Power Water Pump

สถานีดาวเทียมไทยคม (แคราย)
Thaicom Satellite Station (Khae Rai)
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สถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม (ลาดหลุมแกว)
Thaicom Teleport Station (Lad Lum Kaeo)

4,440.00

การอนุรกั ษและการจัดการน้ำ

Water Conservation

แม ว า บริ ษั ท จะไม ไ ด ใ ช ท รั พ ยากรน้ ำ โดยตรงในการ
ดำเนินธุรกิจหลัก แตบริษัทก็ตระหนักดีวาทรัพยากรน้ำ
เปนสิ่งสำคัญและมีความจำเปนตอทุกชีวิต การใชน้ำ
แม เ พี ย งเพื่ อ อุ ป โภคบริ โ ภคในอาคาร หรื อ บริ เ วณ
สำนักงานจึงถูกนำมาพิจารณา และสงเสริมใหเกิดเปน
โครงการที่เปนรูปธรรมมากกวาการรณรงคหรือขอความ
ร ว มมื อ บริ ษั ท พยายามริ เ ริ่ ม และหาแนวทางในการ
บริหารจัดการน้ำทั้งภายใน และนอกองคกรโดยขยาย
ขอบเขตใหครอบคลุมถึงการดูแลและอนุรักษแหลงน้ำ
ตามธรรมชาติ เพือ่ ใหเกิดประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร
น้ำไดอยางสูงสุด

Even though the Company does not directly use

• การบำบัดน้ำทิ้งและบำบัดแหลงน้ำ
บริษัทใหความสำคัญอยางมากกับการบำบัดน้ำทิ้ง
จากอาคารกอนปลอยลงสูระบบการระบายน้ำ จาก
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งโดยฝายจัดการคุณภาพ
น้ำ สำนักการชาง เทศบาลนครนนทบุรี ในปลาสุด
พบว า จากพื้ น ที่ ใ ช ส อยอาคารประมาณ 4,000
ตารางเมตร ของบริ ษั ท มี ค า ความเป น กรดด า ง
ค า ของแข็ ง แขวนลอย และค า บี โ อดี อยู ใ นช ว ง
มาตรฐานที่กำหนด แสดงใหเห็นวา คามาตรฐานน้ำ
ทิ้งจากบริษัท เปนไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งที่กฎหมาย
กำหนด แตอยางไรก็ดี ในป 2560 บริษัทไดทำการ
ติดตั้งกังหันบำบัดน้ำทิ้ง* เพิ่มอีก 1 จุด โดยมีขนาด
ความจุด 10,365 ลูกบาศกเมตร ในบริเวณบอบำบัด
น้ำดานทิศตะวันออก เพื่อสนับสนุนการทำงานของ
กั ง หั น บำบั ด น้ ำ เดิ ม ในบริ เ วณบ อ บำบั ด ด า นทิ ศ
ตะวั น ตกและเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบ
การจัดการและบำบัดน้ำเสียโดยรวมใหดียิ่งขึ้น
ไม เ พี ย งการดู แ ลรั ก ษาและจั ด การน้ ำ จากภายใน
ภายใตแคมเปญ Thaicom Loves Earth ที่มุงหวัง

water in business operations, the Company
regards water and as an important resource for
all life. Water consumption in buildings and area
around offices means more practical solution is
need. This is why the Company has begun
exploring new water management measures both
internal and externally, by expanding to include
conservation effort for water in natural resources
to maximize water consumption efficiency.
•

Wastewater and Water Source Treatment
The

Company

highly

emphasizes

the

treatment of wastewater from buildings
before releasing into sewage system. Based
on the wastewater measurement conducted
by the Water Quality Management, Technician
Davison, Nonthaburi Municipality, from the
4,000 square centimeters used by the
Company; Acidity, Suspended Solids and BOD
measurements are within regulated limits,
meaning the Company has complied within
water standard legislation. Moreover, in 2017
the Company has installed 1 additional Water
Treatment Mills in the east wing, with the
capacity of 10,365 cubic meters, to aid the mill
installed in the west wing and increase overall
water management efficiency.
Water conservation and management not only
were conducted internally. Under the Thaicom
Loves Earth Campaign which produce
activities aims to restore ecosystem and
natural scenery, from the survey conducted in
the Bangsue Noi community, the local community

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2560
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ให เ กิ ด กิ จ กรรมช ว ยฟ น ฟู ส ภาพแวดล อ มทาง
ธรรมชาติและระบบนิเวศ จากการสำรวจพื้นที่ พบวา
ชุ ม ชนคลองบางซื่ อ น อ ย ซึ่ ง เป น ชุ ม ชนเก า แก ก ว า
50 ป ซึ่งตั้งอยูใกลกับสถานีดาวเทียมไทยคม (แคราย)
กำลังประสบปญหาน้ำเนาเสีย สิ่งมีชีวิตในแหลงน้ำ
ไมสามารถอาศัยอยูได ผักตบชวาที่ขึ้นหนาแนนใน
บางชวงของคลองก็ทำใหกีดขวางการไหลเวียนของ
น้ำ และยังมียุงฉุกชุมอันเปนพาหะของโรคไขเลือด
ออก บริ ษั ท ได เ ข า ไปมี ส ว นร ว มกั บ ชุ ม ชุ ม ในสร า ง
สภาพแวดล อ มที่ ดี ผ า นกิ จ กรรมการ “คลองสวย
น้ ำ ใสกั บ ไทยคม” โดยเริ่ ม จากการร ว มมื อ กั บ ชาว
ชุมชนคลองบางซื่อนอย จ.นนทบุรี เทศบาลจังหวัด
นนทบุรี และ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ในการกำจัด
ผักตบชวา วัชพืช ขยะ และปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณ
สองฝ ง คลองบริ เ วณชุ ม ชนเป น ระยะทางกว า หนึ่ ง
กิโลเมตร พรอมทั้งจัดกิจกรรมรณรงคเก็บขยะ ซึ่งนับ
ไดวาเปนอีกหนึ่งสาเหตุหลักของปญหาน้ำเนาเสียใน
คลองที่เปนปญหาใหญของชุมชน ในเบื้องตนบริษัท
ไดจัดกิจกรรม “ตัก เก็บ เกี่ยว ขยะ” โดยพนักงาน
อาสาไทยคม รวมกับ เยาวชนและคนในชุมชน เพื่อ
ทำกิจกรรมรวมกันในการสรางจิตสำนึกเรื่องการทิ้ง
ขยะลงแหลงน้ำ พรอมมอบถังขยะชุมชนจำนวน 10 ใบ
และได ป ระสานงานเพื่ อ ขอ
ความร ว มมื อ กั บ เทศบาล
จังหวัดนนทบุรี ในการเขามา
ตรวจวัดคาคุณภาพน้ำ ซึ่งอยู
ระหวางการศึกษาหาแนวทาง
และกิจกรรมรวมกับผูมีสวน
เกี่ ย วข อ งและชุ ม ชนเพื่ อ
จัดการกับปญหาและใหเกิด
ความยั่งยืนตอไป

กังหันบำบัดน้ำทิง้
ประดิษฐจากวัสดุเหลือใช

มอเตอรแอรเกา
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

•

Station (Khae Rai), currently suffering from;
severe wastewater problems, inhibits the
ability of living organisms to survive, water
hyacinth which grows to block water
circulation and high density of mosquitos,
carrier of Dengue Fever. The Company has
joined with the local community to improve
the scenery though the “Beautiful Cannel,
Clear Water with Thaicom”, starting from
cooperation with the Bangsai Noi community,
Nonthaburi Province, Nonthaburi Municipality
and Nonthaburi Provincial Prison to eliminate
water hyacinth, unwanted flora, floating waste
and improve local scenery in area extending 1
kilometers on both side of the canal in the
community, together the hosting of waste
collection encouragement program, one of the
main reason for waste water problems under
the name “Scoop, Collect, Gather, Garbage”
by the Thaicom volunteers, local children and
community member to promote a mindset of
conscious in waste disposal. The Company
has also provided 10
free garbage bins to
the community and has
requested the cooperated
with

Thaicom Public Company Limited

the

Nonthaburi

Municipality in measuring
the water quality level in
order to study and reach
a sustainable solution.

(Water Treatment Mill)

งบ 2,000 บาท
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over 50 years old around the Thaicom Satellite

• นวัตกรรมและการใชน้ำอยางมีประสิทธิภาพ
บริษัท สงเสริมใหเกิดกระบวนการจัดการน้ำอยางมี
ประสิทธิภาพ ตั้งแตการออกแบบ การเลือกใชวัสดุ
อุปกรณตางๆ ที่ชวยประหยัดน้ำ ไมเพียงเทานั้นหาก
แต ยั ง ส ง เสริ ม ให เ กิ ด จิ ต สำนึ ก และนวั ต กรรมจาก
คนในองคกร ในปที่ผานมาพนักงานของบริษัทได
สร า งสรรค แ ละออกแบบปรั บ ปรุ ง โถสุ ข ภั ณ ฑ ช าย
โดยมีแนวคิดของการประหยัดน้ำและการใชน้ำให
เกิดประโยชนสูงสุด จึงมีการติดตั้งอางลางมือดาน
บนของโถสุขภัณฑชายเพื่อใชน้ำลางมือเปนน้ำใน
การชำระโถสุ ข ภั ณ ฑ ใ นคราวเดี ย วกั น ภายใต ง บ
ประมาณ 33,400 บาท พบว า หลั ง จากได ติ ด ตั้ ง
นวัตกรรมโถสุขภัณฑชายแลวเสร็จและทดลองใช
เมื่ อ เดื อ นสิ ง หาคม 2560 พบว า ในระยะเวลา 5
เดื อ น ใช น้ ำ ประปาลดลง 252.45 ลู ก บาศก เ มตร
นอกจากนี้ ยั ง ได อ อกแบบ และติ ด ตั้ ง ระบบป ม น้ ำ
สำหรับรดน้ำตนไมและสนามหญา ในบริเวณสถานี
บริ ก ารภาคพื้ น ดิ น ไทยคม อ.ลาดหลุ ม แก ว ที่ มี
การนำน้ำทิ้งกลับมาหมุนเวียนใชใหมทั้งหมด ทำให
บริษัทลดการใชน้ำประปาในการรดน้ำตนไมไดเฉลี่ย
301.40 ลูกบาศกเมตร / เดือน หรือกวารอยละ 38
ของปริมาณการใชน้ำทั้งหมดของสถานี

•

Innovation for Water Efficiency
The Company promotes efficient water
management, from designing, material
selection to water conservation. Moreover, the
Company also encourages awareness through
innovation from within the organization. In the
past year, employees of the Company have
created and designed urinal under the
concept of water preservation and benefits
maximization. Water sinks were installed over
urinals to utilized used hand washing water to
wash urinal waste within a budget of 33,400
Baht. After installation in August 2017, within a
time period of 5 months water usage fell by
252.45 Cubic meters. Water sprinkler were
also designed installed in the yard and
premises of Thaicom Teleport Station in
Amphur Lad Lum Kaew which uses recycled
water to reduce water consumption from
plant watering, estimated to be around 301.40
cubic meters per month or 38% of all usage of
the station.

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2560
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ปริมาณการใชนำ้ (Water Consumtion)

เปรียบเทียบกอนและหลังการปรับปรุงระบบโถสุขภัณฑในหองน้ำชาย
Comparison between before and after urinals
improvement in men’s toilet

Sink Water

Water
Consumption/Month

กอน (Before) หลัง (After)
100,980 50,490

กอน (Before)
ใชอา งลางมือ

ใชนำ้ / เดือน

1,530

ลิตร (Litre) ลิตร (Litre)

กอน (Before)

กดลางโถสุขภัณฑชาย
Urinal Water Men

ใชนำ้ (1 ลิตร) / คน

ใชนำ้ (2 ลิตร)

Usage (1 Litre)/Users

Usage (2 Litre)

3,060

ใชนำ้ / เดือน

Water
Consumption/Month

กอน (Before) หลัง (After)
100.98

50.49

ลิตร (Litre) ลิตร (Litre)

ใชนำ้ / เดือน

Water
Consumption/Month

กอน (Before) หลัง (After)

หลัง (After)
ใชอา งลางมือ + ลางโถ (1.5 ลิตร) / จำนวนผูใ ช 2,295

1,312.74 656.37

ลิตร (Litre) ลิตร (Litre)

Sink + Urinal (1.5 Litre)/Users

ความหลากหลายทางชีวภาพ
• การตรวจวั ด ค า ความถี่ จ ากเครื่ อ งส ง สั ญ ญาณ
(Radio Frequency Interference)

Biodiversity
•

เป น การดำเนิ น งานที่ บ ริ ษั ท ให ค วามสำคั ญ และ
ปฏิ บั ติ เ ป น ประจำสม่ ำ เสมอทุ ก ป และจั ด อยู ใ น
มาตรการที่ ต อบรั บ กั บ การบริ ห ารความเสี่ ย งด า น
สิ่งแวดลอม ที่บริษัทประเมินเรื่องการแผรังสีและ
คลื่ น ความถี่ สู ง ที่ อ าจเป น อั น ตรายต อ สิ่ ง มี ชี วิ ต ใน
ระบบนิเวศ บริษัทจึงดำเนินการตรวจวัดระดับความ
เขมขนของความถี่และคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากเครื่อง
สงสัญญาณภายในบริเวณสถานีดาวเทียมไทยคม
อันจะชวยใหบริษัทสามารถประเมิน ควบคุม และ
ปองกันผลกระทบที่อาจเกิดทั้งภายในบริเวณสถานี
ดาวเทียมและบริเวณชุมชนโดยรอบไดเปนอยางดี
โดยที่ผานมา บริษัทจัดใหมีการตรวจวัดโดย ศูนย
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Radio Frequency Interference Measurement
This activity is of great importance to the
Company, from which has conducted annually
and regards as one of the method of
environmental

risk

management.

The

Company recognizes that radiation and wave
length frequency could be hazardous to life in
the ecosystem. As such, the Company
measures frequency and electromagnetic
wave intensity from radio tower around the
Thaicom Satellite Station to help assess,
control and prevent impact inside, around the
Satellite Station and in the local communities.
Measurements were conducted by the

ทดสอบผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ภายใต
สำนั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
แหงชาติ หรือ PTEC ซึ่งเปนหนวยงานภายนอกที่
ไดรับการยอมรับและความเชื่อถืออยาง และอางอิง
ตามมาตรฐานการทดสอบสากลที่ ก ำหนดขึ้ น โดย
องคกรอนามัยโลก (WHO) พบวา สถานีดาวเทียม
ไทยคม แคราย สถานีบริการภาคพื้นดินลาดหลุมแกว
และบริเวณโดยรอบสถานี ยังคงมีระดับสัญญาณ
คลื่นแมเหล็กไฟฟาในระดับที่ปลอดภัย
• การเพาะตนกลาชัยพฤกษ “ตนไมของพอ”
บริ ษั ท ส ง เสริ ม การปลู ก ต น ไม เ พื่ อ เพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว
และอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ โดยใช
เมล็ ด พั น ธุ จ ากต น ชั ย พฤกษ “ต น ไม ข องพ อ ” ซึ่ ง
คื อ ต น ไม ท รงปลู ก เมื่ อ ครั้ ง พระบาทสมเด็ จ พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเปนประธานในพิธีเปดสถานีดาวเทียมไทยคม
ตลอดระยะเวลาในป 2560 บริ ษั ท ได เ ริ่ ม ทดลอง
เพาะตนกลาไดแลวกวา 300 ตน มีความสูงเฉลี่ย
ประมาณ 5 นิ้ว ซึ่งยังคงอยูในชวงการอนุบาล กอน
จัดกิจกรรมเพื่อมอบใหกับพนักงาน แขกผูมีเกียรติ
โรงเรียนในโครงการ “ไทยคิด ไทยคม” และผูที่สนใจ
ขอรับเพื่อนำไปปลูกตอไป

เปาหมายดานสิง่ แวดลอมป 2561
การใหบริการการสื่อสารผานดาวเทียมและบริการดาน
ดิ จิ ทั ล แพลตฟอร ม ที่ เ ป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ มและ
สามารถดำเนินกิจกรรมลดและชดเชยคารบอนใหได
รอยละ 10 จากปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก

Electrical and Electronic Product Testing
Center (PTEC), under the National Science
and Technology Development Agency, a
highly respected organization, using the
global standards of the World Health
Organization (WHO) which revealed that the
Khae Rai Thaicom Sation, the Lad Lum Kaew
Station and area around the stations maintains
a safe level of electromagnetic frequency level.
•

Planting of the Golden Shower Tree, “The
Gift from the King”
The Company has encourage tree planting to
expand green areas and biodiversity by using
the seed from the Golden Shower Tree “The
Gift from the King” planted when His Royal
Majesty, the Late King Bhumibol Adulyadej
visited the station on its opening ceremony.
In 2017, the Company has begun experimenting
by planting over 300 trees in it juvenile state each
reach high around 5 inches then distribute to
employees, guest, schools under the “Thai Kid
Thaicom” Project and anyone interest.

Environmental Goals 2018
Providing telecommunication services through
satellite and digital platform services which are
friendly to the environment and host activities to
reduce

and

compensate

around

10%

of

greenhouse gas emitted.

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2560

•

55
Sustainability Report 2017

มิตสิ งั คม

Social Performance

นโยบายการพัฒนาอยางยัง่ ยืน บริษทั ไทยคม จำกัด (มหาชน)
ไทยคม ตระหนักถึงบทบาทในการสรางความเขมแข็งทางธุรกิจ ควบคูกับการพัฒนาสังคมและ
รับผิดชอบตอสิง่ แวดลอม บนพืน้ ฐานธรรมาภิบาล การมีสว นรวมของผูม สี ว นไดเสีย ทามกลาง
บริบทตางๆ โดยมีขอบเขตความรับผิดชอบภายใต การกำกับดูแลกิจการทีด่ ี การดำเนินธุรกิจอยาง
เปนธรรม การตอตานการทุจริต การเคารพในสิทธิมนุษยชน การเคารพและใสใจในสิทธิแรงงาน
ความรับผิดชอบตอผูบ ริโภค ผานการสรางสรรคนวัตกรรม การบริหารจัดการสิง่ แวดลอม ตลอดจน
การมีสว นรวมในการพัฒนาสังคมและชุมชน
Sustainability Development Policy: Thaicom Public
Company Limited
Thaicom is aware of its roles to strengthen its business position, while lending
aid in the development of the Society and demonstrate responsibility for the
Environment under the principles of Business Ethic and Stakeholder
Engagement during various predicament within the framework of Good
Corporate Governance, Fair Business Operations, Anti-Corruption, Human
Rights Respect, Labour Rights Respect, Responsibility to Consumer through
the creation of Innovation, the practice of Environmental Management and
participation in Community Development.

สามารถดาวนโหลด และศึกษาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืน และนโยบายเพื่อสงเสริมการกำกับดูแล
กิจการ อื่นๆ ไดจาก www.thaicom.net
More information on Sustainable Development Policy and Good Corporate Governance can be found and downloaded
from www.thaicom.net

56

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

•

Thaicom Public Company Limited

ธุรกิจสือ่ สารเพือ่ เสริมสรางสังคมทีย่ งั่ ยืน
ไทยคมใหความสำคัญตอการดำเนินธุรกิจดวยความรับ
ผิ ด ชอบต อ สั ง คม บริ ษั ท มี น โยบายการพั ฒ นาอย า ง
ยั่งยืน และนโยบายอื่นๆ ที่สงเสริมการรวมสรางสังคมที่
นาอยูอยางยั่งยืนครอบคลุมหลากหลายมิติ โดยตลอด
ระยะเวลาที่ผานมา บริษัทมุงเนนการทำธุรกิจที่ควบคู
กั บ การบริ ห ารจั ด การองค ก รที่ ดี โ ปร ง ใสเป น ธรรม
ยึดตามหลักธรรมาภิบาล ผานกิจกรรมที่แสดงออกถึง
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง
ไปพรอมๆ กับการสือ่ สารและรายงานดานความรับผิดชอบ
ต อ สั ง คม และการมี ส ว นร ว มของผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย
ทั้งในและนอกองคกร
ในป 2560 บริษัทไดดำเนินการในมิติสังคม เพื่อเสริม
สรางสังคมที่ยั่งยืน ทั้งภายในผานกระบวนการทางธุรกิจ
โดยการรับผิดชอบตอผลิตภัณฑและการสงมอบบริการ
ที่มีคุณภาพเพื่อสรางความประทับใจ ความนาเชื่อถือ
และคุ ณ ค า ตลอดห ว งโซ ธุ ร กิ จ (CSR in Process)
ตลอดจน การดำเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคม
ที่อยูนอกกระบวนการทางธุรกิจ (CSR after Process)
และยังคงสงเสริมความยั่งยืนของสังคมโดยมุงเนนเรื่อง
การศึ ก ษา การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนในชุ ม ชน
และไมละเลยเรื่องสิ่งแวดลอม โดยในปที่ผานมา บริษัท
ได ด ำเนิ น โครงการและกิ จ กรรมต า งๆ เองเป น หลั ก
ผานการประสานความรวมกับหนวยงานรัฐและหนวย
งานท อ งถิ่ น เพื่ อ สร า งความเข ม แข็ ง ให กั บ ผู มี ส ว น
เกี่ ย วข อ งในหลายฝ า ย และเพื่ อ ส ง เสริ ม การสร า ง
จิตอาสาและความรับผิดชอบตอสังคมใหกับพนักงาน
ของบริษัทเองอยางตอเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

Telecommunication Business for
Sustainable Society
Thaicom is aware of the importance of business
operation under social responsibility. The
Company incorporates various sustainability
policies to improve well-being and create
sustainability in many aspects. Throughout the
year, the Company has operated its business
under the principle transparency in accordance
with Good Corporate Governance through activities
which demonstrate social and environmental
responsibility while communicating and reporting
achievement of social responsibility and
participation of Stakeholder both inside and
outside the organization.
In 2017, the Company has operated in the social
aspect to encourages a sustainable society both
inside the business process by being responsible
for products and deliver quality services, creating
satisfaction, reliability and value throughout the
Value Chain (CSR in Process), along with social
responsibility outside of the Value Chain (CSR after
Process) and encourages social Sustainability
emphasizing education and improving quality of
life in communities with due regard to the
environment. In this past year, the Company has
operated various projects through cooperation
with government agencies and local authority to
improve integrity of relevant parties and improve
volunteer spirit and social responsibility in

การปฏิบัติงานอยางเปนธรรมตลอดหวงโซ
ธุรกิจ
คูคาและพันธมิตรเปนหนึ่งในกลุมผูมีสวนไดเสียสำคัญ
ที่ มี ส ว นในการร ว มสร า งคุ ณ ค า และการเติ บ โตอย า ง
ยั่ ง ยื น บริ ษั ท จึ ง มี แ นวทางในการสื่ อ สารและส ง เสริ ม
คูคาในการดำเนินธุรกิจใหสอดคลองกับวิถีการดำเนิน
ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท และได จั ด ทำ “แนวปฏิ บั ติ ข องคู ค า ”
(Supplier Charter) เพื่ อ สนั บ สนุ น ให ธุ ร กิ จ ของคู ค า
มี แ นวทางที่ จ ะแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและผูมี
สวนไดเสียในเรื่อง

employees as follows;

Fair Business Operation throughout
the Value Chain
Suppliers and partners are one of the groups of
important Stakeholders which contribute to
sustainable growth. This is why the Company has
constructed communication and support method
in accordance with the company business
sustainability principles, the “Supplier Charter”
to support the business of Suppliers which
help demonstrate social and Stakeholders
responsibility in;
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-

หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
หลักสิทธิมนุษยชน
หลักคุณภาพสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
ข อ กำหนดและมาตรฐานเพื่ อ ธุ ร กิ จ ยั่ ง ยื น เช น
ความมุงมั่นและความรับผิดชอบ การบริหารความ
เสี่ ย ง การสื่ อ สารและการปฏิ บั ติ ต ามข อ กฎหมาย
ตางๆ

-

Business Ethic

-

Human Rights

-

Environmental and Safety Standards

-

Sustainability Standards e.g. Commitment and
Responsibility, Risk Management, Communication
and other Legislative Compliance

More information regarding Supplier Charter cam be

สามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติของคูคา
ของไทยคมไดจาก www.thaicom.net

found in www.thaicom.net

ทั้ ง นี้ การส ง เสริ ม ให คู ค า ให ค วามสำคั ญ กั บ ประเด็ น
ดังกลาวขางตนก็จะสงผลใหคูคาเติบโตอยางยั่งยืนได
เช น กั น บริ ษั ท จึ ง พั ฒ นากระบวนการทำงานและการ
สื่อสารกับคูคาอยางเปนรูปธรรม ดังนี้

the

• การบริหารจัดการเกี่ยวกับคูคา
บริ ษั ท มี ร ะบบฐานข อ มู ล คู ค า ที่ มี ก ารตรวจสอบ
และปรับปรุงอยูเสมอ เพื่อใหไดฐานขอมูลที่ทันสมัย
ประกอบการพิ จ ารณาคู ค า และสามารถนำมา
วิ เ คราะห ร ะดั บ ความสำคั ญ ของลู ก ค า รายต า งๆ
ตลอดจนสามารถใหผูใชบริการจากหนวยงานตางๆ
ในองค ก รประเมิ น ให ค ะแนนความพึ ง พอใจและ
แสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ สิ น ค า และบริ ก ารได
โดยมี ก ารนำผลมาวิ เ คราะห ไ ด อ ย า งรวดเร็ ว และ
เปนธรรม

Suppliers;

• การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดหา
สวนงานดานการจัดหา รวมกับสวนงานบริหารระบบ
สารสนเทศไอทีของบริษัทไดพัฒนาระบบ Web PR
ที่ ช ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการในการ
จัดทำ PO ที่บริหารจัดการผานระบบ SAP โดยการ
พัฒนาโมดูลยอย 3 โมดูล คือ 1) RFQ 2) Memo
3) PPR และใหผใู ชงานจากหนวยงานตางๆ ดำเนินการ
ผ า นระบบออนไลน ทำให ง า ยและสะดวกไม เ กิ ด
ความซ้ำซอน อีกทั้งยังมีขอมูลที่ถูกบันทึกไวสามารถ
ตรวจสอบได ใ นรู ป แบบรายงาน หรื อ ฐานข อ มู ล
และยังเชื่อมโยงกับระบบการควบคุมงบประมาณ
แบบเรียลไทมลดปญหาการใชงบประมาณเกิน และ
ลดปริมาณกระดาษของเอกสารที่ตองพิมพออกมา
ในขั้นตอนการจัดซื้อแบบเดิม

Moreover, by encouraging Suppliers to understand
importance

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

•

the

abovementioned

principles, the benefit of sustainable growth can
be also reap by our partners. As such, the
Company has developed the following work
procedure and communication method for

•

Suppliers Management
The Supplier data system of the Company is
frequently updated to ensure accurately
assesses and prioritizes Suppliers and also
features user satisfaction and feedback review
of products and services which can be used to
quickly and fairly analyze Suppliers.

•

Development and Improvement of Procurement
System
The Procurement Management and The
Management Information System Department
of the Company has jointly developed the
Web PR system to increase PO issuance
efficiency through the SAP system, by
developing addition sub-modules; 1) RFQ
2) Memo 3) PPR in which users from each
department will work through online procedure,
increasing efficiently and conveniently eliminate
workflow problems, where all transaction will
be recorded for review in report and data base
format connected real-time to the budget
control system, effectively over-budget issues
and paper use.

58

of

Thaicom Public Company Limited

Purchasing Order System

ผานระบบ SAP โดยใชขอมูลจาก RFQ, Memo and PPR
PO Process through SAP using data from RFQ, Memo and PPR

RFQ
การขอใบเสนอราคาผาน
ระบบออนไลน
request quotation through
online system

MEMO

PPR

การจั ด ทำบั น ทึ ก ภายในเพื่ อ การจั ด ซื้ อ
จัดหาผานระบบออนไลน
(กำลังพัฒนาคาดวาเสร็จสมบูรณภายในป 2561)

การระบุคำสั่งขอซื้อ โดยมี
รายละเอี ย ดการสั่ ง ซื้ อ
งบประมาณ

internal memorandum to procure through

Purchase Order specification

online system (Under Development estimated

(Purchase Details, Budget)

to be completed in 2018)

• การพัฒนาและบริหารความสัมพันธกับคูคา
แมจะเปนเรื่องที่อาศัยระยะเวลาในการดำเนินการ
และตองหวังผลระยะยาว แตเพื่อใหเกิดธุรกิจยั่งยืน
รวมกันของทั้งบริษัทและคูคา บริษัทไดจัดทำ “แนว
ปฏิ บั ติ ข องคู ค า ” และจั ด ส ง ให คู ค า ทราบ/ตอบรั บ
และดำเนินการตามแนวปฏิบัติ โดยในปที่ผานมา
บริ ษั ท ได รั บ การตอบกลั บ จากคู ค า คิ ด เป น ร อ ยละ
100 จากกลุมคูคาที่ถูกจัดลำดับความสำคัญและมี
สั ญ ญาซื้ อ ขายระดั บ สู ง นอกจากนี้ ใ นป ที่ ผ า นมา
บริษัทไดคัดเลือกคูคาจากกลุมคูคาดังกลาว ในการ
เขารวมงานสัมมนา “งานเปดบานไทยคมเพื่อสราง
โอกาสในการดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืน ครั้งที่ 1 ตอน
การเชื่อมตอเพื่อธุรกิจสีเขียว” โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อ นำเสนอการทำธุ ร กิ จ ภายใต ก รอบการพั ฒ นา
อยางยั่งยืนของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) และ
เป ด โอกาสให คู ค า ของไทยคมได ใ ห ข อ เสนอแนะ
และสรางความเขาใจที่ตรงกันในการดำเนินธุรกิจ
ด ว ยความโปร ง ใสและ
เป น ธรรม ตลอดจนการ
น ำ เ ส น อ ทิ ศ ท า ง แ ล ะ
แนวโน ม ธุ ร กิ จ สี เ ขี ย วใน
ตลาดโลก เพื่ อ เป น ทาง
เลื อ กให แ ก คู ค า ในการ
ก ำ ห น ด ก ล ยุ ท ธ ธุ ร กิ จ
โดยมีคูคาในประเทศไทย
เขารวม 23 ราย

•

Suppliers Relationship Management
Though extensive amount of time is required
for long-term success, in order to achieve
sustainability of both the Company and
Suppliers, the Company has formulated the
“Supplier Charter” and distributed to Suppliers
for acknowledgement and compliance. During
this past year the Company has received 100%
response from high-priority and high-value
Supplier. Moreover, the has invited certain
selected Supplier from this group to the “The
1 st Thaicom Open House for Sustainability,
Connecting for Green Business” with the
objective to present sustainable business
framework of Thaicom Public Company
Limited, to give the opportunity for Supplier
to give suggestion, to create understanding
between business of the importance of
transparency and present
the business prospective
of the green business in
the global market an
alternative for Supplier
to formulate business
strategy, with 23 suppliers
from Thailand attending.

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2560

•
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• การสื่อสารและการสงเสริมจรรยาบรรณตอคูคา
บริษัทมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนจากคูคาผาน
ทางเว็บไซต และสามารถติดตอไดโดยตรงทั้งสวน
งานจั ด ซื้ อ จั ด หาหรื อ หน ว ยงานตรวจสอบภายใน
ที่ จ ะรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น และประสานงานกั บ
ผูเกี่ยวของในการตอบกลับคูคา นอกจากนี้ บริษัทยัง
มีการดำเนินงานอื่นๆ เพื่อแสดงออกถึงเจตนารมณ
ในการให ค วามสำคั ญ เรื่ อ งจรรยาบรรณในการ
ดำเนิ น ธุ ร กิ จ เช น การประกาศแนวปฏิ บั ติ แ ละ
ขอความรวมมือในการงดมอบและรับของขวัญใน
ทุกเทศกาล (No Gift Policy) ตอเนื่องเปนปที่ 2
การประกาศแนวปฏิ บั ติ ก ารสื่ อ สารผ า นสื่ อ สั ง คม
ออนไลน และระเบียบวาดวยเรื่องการจัดชั้นความ
ลั บ และการจั ด การข อ มู ล ทั้ ง หมดของบริ ษั ท ให มี
ความปลอดภั ย สร า งความเชื่ อ มั่ น ให กั บ ผู มี ส ว น
ไดเสีย และยังถือเปนการทดลองปฏิบัติตามมาตรฐาน
ISO 27001 Information Security Management
System เพื่อเตรียมความพรอมสำหรับการขอการ
รับรองในอนาคตดวย

•

สำหรับในป 2561 บริษัทมีแผนที่จะทำการศึกษาและ
รวบรวมข อ มู ล การจั ด ซื้ อ จั ด หาผลิ ต ภั ณ ฑ สิ น ค า และ
บริการของบริษัท เพื่อผลักดันแนวปฏิบัติเรื่อง Green
Procurement ของบริ ษั ท ให ชั ด เจนมากขึ้ น โดยจะ
ประสานและแสวงหาความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ
เพื่อสงเสริมกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ซึ่ง
ทำใหบริษัทสามารถตอบโจทยการสนับสนุนดานสังคม
และสิ่งแวดลอมไดมากขึ้นดวย

In 2018, the Company plans to study and compile

สงเสริมสังคมทีย่ งั่ ยืน

Communication and Supplier Treatment Ethics
The Company has multiple channels for
complaints including website base and direct
contact both by the Procurement Department
or the Internal Audit Department which will
listen to feedbacks and reach out to the
relevant persons in response to Supplier
queries. The Company also has other process
which demonstrates commitment to the
principle of Business Ethics, including the No
Gift Policy which has been in effect for the 2nd
year, Social Media Communication Guidelines
and Regulation regarding Confidentiality and
Data Management. All of which the Company
has done to create confidence in Stakeholders
and as a trial for the ISO 27001 Information
Security Management System which the
Company plans to request certification in the
near future.

data of the procurement equipment, product and
services of the Company to better support the
Green Procurement concept of the Company by
enlisting cooperation from various departments
to encourage Social Enterprise which will also
provide solution the social and environmental
support issues.

Sustainable Society

เพื่อที่จะตอบโจทยการทำใหธุรกิจมีสวนเสริมสรางความ
ยั่งยืนใหกับสังคม และสอดคลองกับหนึ่งในคานิยมของ
ไทยคมที่หลอมรวมเปนวัฒนธรรมองคกรที่สำคัญคือ
การนำความรู คูคุณธรรมสูสังคมไทย (Commitment to
Contribute) บริษัทจึงดำเนินการผานโครงการตางๆ
ภายใต 3 แนวคิด คือ การสงเสริมโอกาสทางการศึกษา
การพัฒนาชุมชนใหยั่งยืน พรอมไปกับการแบงปนความรู
และประสบการณ หลายโครงการเปนโครงการที่ตอเนื่อง
มายาวนานกวาสิบป และบริษัทก็ยังเล็งเห็นถึงประโยชน
ที่เกิดขึ้นและพยายามตอยอด ประกอบกับการผสาน
ความรวมมือ เพื่อขยายผลและจำนวนผูรับประโยชนให
มากที่สุด โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

In order to achieve social sustainability through
business operation in accordance with the ideals
Thaicom which incorporate the Commitment to
Contribute organization culture, the Company
has demonstrated through various projects under
3 principles which are; Education Opportunity
Support, Sustainable Community Development
together with Knowledge and Experience
Sharing, many of which have continued for more
than 10 years. The Company foresaw the
potential for benefit which together with
cooperation will exponentially increase profiting
parties, as shown in the work progress report;
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1.89
ลานบาท
(Million Baht)

มูลคาการลงทุน
โครงการสงเสริมสังคม

Education Opportunity Support

- ไทยคิด ไทยคม
- หองเรียนไทยคมเพือ่ การเรียนรูแ ละสรางสรรค
ดวยปญญา

- Thai Kids Thaicom
- Thaicom Learning Center for Constructionism

พัฒนาชุมชนใหยั่งยืน

0.93
ลานบาท

Social Project
Investment Value

2.9

สงเสริมโอกาสทางการศึกษา

ลานบาท

(Million Baht)

(Million
Baht)

0.08
ลานบาท
(Million Baht)

Sustainable Community Development

- กองทุนไทยคมเพือ่ เศรษฐเสถียรเบเกอรีช่ อ็ ป
- กองทุนทางสังคมและกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวติ
เพือ่ การพัฒนาอยางยัง่ ยืน
- Thaicom Setsatian Bakery Shop Funds
- Social Funds and Living Standard
Improvement for Sustainability Funds

แบงปนความรูและประสบการณ

Knowledge and Experience Sharing
- Space & Satellite Pavilion
- SpaceBox SETP-1: Thailand CubeSat for
Next Generation

ไทยคิด ไทยคม : การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม

ไทยคิด ไทยคม : สอน ติดตัง้ จานดาวเทียม

หองเรียนไทยคม

Thai Kids Thaicom : Support Long - distance

Thai Kids Thaicom : Satellite Dish

Thaicom Learning Center

Learning

Installation

for Constructionism

กองทุนทางสังคมและกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวติ
เพือ่ การพัฒนาอยางยัง่ ยืน

กองทุนไทยคมเพือ่ เศรษฐเสถียรเบเกอรีชอ็ ป
Thaicom Setsatian Bakery Shop Funds

Social Funds and Living Standard
Improvement for Sustainability Funds

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2560

•

61
Sustainability Report 2017

โครงการ

การดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

Project

Operation

Results

- สงเสริมการเรียนรู และลดชองวางในการ
เขาถึงแหลงขอมูลของเยาวชนในพื้นที่
หางไกล
- เพิ่มชองทางการเรียนการสอนสำหรับสถาบัน
การศึกษาในพื้นที่ที่ขาดแคลนครูผูสอน
- มอบ “ชุดอุปกรณรับสัญญาณดาวเทียม”
และดำเนินการติดตั้งใหแกโรงเรียนที่อยูใน
พื้นที่หางไกล หรือขาดแคลนครูผูสอน
- สอนการติดตั้ง วิธีการใชงานและการดูแล
รักษาอุปกรณรับสัญญาณดาวเทียมใหแก
นักเรียนระดับอาชีวศึกษา ครูโรงเรียน ตชด.
และ ครู กศน.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชงาน
และขยายโอกาสสูการสรางอาชีพเสริม

มอบและติดตั้ง “ชุดอุปกรณรับสัญญาณ
ดาวเทียม” ใหโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
- ตชด. 21จำนวน 8 โรงเรียน
- ตชด. 24 จำนวน 17 โรงเรียน
- โรงเรียนราชประชานุเคราะห จ.เพชรบุรี
- โรงเรียนกองทุนการศึกษารวมกับ สภา
นิติบัญญัติแหงชาติ 2 แหง
- สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ศูนยการเรียน
ชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง”

ไทยคิด ไทยคม
Thai Kids Thaicom

- Encourages learning and reduce
information access disparity of children
in rural areas.
- Increase teaching and learning channels
for education institution in area with
education personnel shortage.

Provide and installed “Set-top boxed with
satellite dishes” to the Border Patrol Police
School
- Border Patrol Police Regiment 21,
8 Schools.
- Border Patrol Police Regiment
24, 17 Schools.
- Prachanukhro Ratchaburi school,
Phetburi Province.

- Provide and installed “Set-top boxed with - 2 Education Funded Schools under
satellite dishes” for schools in rural area or

collaboration with the National

suffering education personnel shortage.

Legislation Assembly.

- Teaches installation, usage and

- Office of Non-Formal Education (NFE),

maintenance of “Set-top boxed with

Rural Education Center for Mountain

satellite dishes” to vocational student,

Clans “Mae Fa Luang”.

Border Patrol Police School teachers
and Non-Formal Education teachers to
create career and income opportunity.

หองเรียนไทยคมเพื่อการ - ฝกอบรมครูผูสอนในโรงเรียนวัดเขียนเขต
เรียนรูและสรางสรรคดวย และโรงเรียนเครือขาย ใหสามารถจัดการ
ปญญา
เรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูเพื่อ
Thaicom Learning Center
สรางสรรคดวยปญญา (Constructionism)
for Constructionism
ที่มุงเนนการใหผูเรียนเปนผูสรางองคความรู
ดวยตนเอง
- สนับสนุนงบประมาณการจัดการเรียน
การสอน เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ
- Training for teachers in Wat Kean Khet
School and networked schools, enabling
the ability to learn under the
Constructionism principles, emphasizing
self-taught knowledge.
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- จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จำนวน 3 หองเรียน (เรียนในหองเรียน
ไทยคมตอเนื่อง 3 ป ม.4-6)
- จัดโครงสรางพื้นฐาน เทคโนโลยี สื่อ อุปกรณ
คอมพิวเตอร หองเรียนและ หองปฏิบัติการ
- พัฒนาครูผูสอน และผูบริหารสถานศึกษา
ตามแนวทาง Constructionism
- นักเรียน 147 คน (จาก 4 รุน, 40 คน ในป
2560) ที่ผานการเรียนรูจากหองเรียนไทยคม
ภายใตโครงการ ตามแนวทาง
Constructionism
- 10 โครงงานเพื่อตอยอดสูการศึกษาที่สูงขึ้น
โดยนักเรียน ม.6 ที่จบการศึกษาในป 2560

โครงการ

การดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

Project

Operation

Results

- Education funding support e.g. classrooms
and laboratory

- 3 classes for high school education
(3 consecutive Thaicom classroom from
Matthayom 4-6).

- Essential learning elements; media,
equipment, computer, classroom and
laboratory.
- Teacher and school management
improvement under Constructionism.
- 147 Students (40 carried over from the
previous 4 generations from 2017) which
has received education from the project
under Constructionism principles.
- 10 Projects to further advance education
by Matthayom 6 graduated in 2017.

กองทุนไทยคมเพื่อ
ตอยอดจากการสรางโอกาสในการเรียนรู
เศรษฐเสถียรเบเกอรีช็อป ใหแกนักเรียนผูบกพรองทางการไดยิน
Thaicom Setsatian Bakery โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ในการ
Shop Funds
ทำหนาที่ไกดอาสาในนิทรรศการระดับโลก
“NASA A HUMAN ADVENTURE” บริษัท
ยังคงใหการสนับสนุนในกิจกรรมตางๆ ของ
โรงเรียนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการสงเสริม
การจัดการเรียนการสอนสูการเรียนรู เพื่อการ
ประกอบอาชีพ ภายใตโครงการ “กองทุนไทยคม
เพื่อเศรษฐเสถียรเบเกอรี่ช็อป” ตอเนื่องเปนปที่ 2
impaired students from Setsatian School

การดำเนินการและขยายผลการจัดการเรียน
การสอนของศูนยฝกวิชาชีพอาหาร โครงการ
“กองทุนไทยคมเพื่อเศรษฐเสถียรเบเกอรีช็อป”
โดยในป 2560 ทางศูนยฝกวิชาชีพฯ สามารถ
ขยายกำลังผลิตไดเพิ่มขึ้น 40% โดยไทยคม
มีสวนสนับสนุนเพิ่มเติม ในการรวมพัฒนา
บรรจุภัณฑและใหความรูเพิ่มเติมเรื่องการ
ตลาดและแบรนด นอกจากนี้ ยังไดสั่งผลิตขนม
เพื่อรับรองผูเขาเยี่ยมชมสถานีดาวเทียมไทยคม
ตลอดทั้งป และ เพื่อใชในชวงเทศกาลปใหม
คิดเปนรอยละ 5 ของของที่สั่งผลิตและจัดซื้อ
ชวงเทศกาลปใหมดวย

under the Royal Patronage, by working

Operation and teaching extension of the

as a guide in the “NASA A HUMAN

food career learning center under the

ADVENTURE” exhibition. The Company

“Thaicom Setsatian Bakery Shop Funds”

also continue to support various school

which in 2017, the center have expanded to

Provide learning opportunities for hearing

activities by encouraging career education increase production output by 40%, where
under the Thaicom Setsatian Bakery Shop

Thaicom futher support in packaging,

Funds for the 2nd year.

marketing and branding. The Company
also orders for coffee break for all visitor’s
and for New Year celebration, accounting
for 5% of total output during New Year
period.

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2560

•
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โครงการ

การดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

Project

Operation

Results

กองทุนทางสังคมและ
- สงเสริมแนวคิดการตั้งกองทุนปจจัยการผลิต กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต และกองทุนหมุนเวียน การสรางคุณคารวมกัน
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ระหวางองคกรและสังคม ตลอดจนความ
Social Funds and Living
สนใจในแนวคิด ธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
Standard Improvement
- บริษัททำการสำรวจและติดตั้งชุดรับ
for Sustainability Funds
สัญญาณดาวเทียมใหทุกศูนยการเรียนรู
ชุมชนที่ดำเนินโครงการ
- จัดตั้งศูนยประสานงานกองทุน ณ กศน.
อำเภอที่รวมโครงการ
- ประสานงานกับ เชน กรมปศุสัตว กรมพัฒนา ที่ดิน เพื่อขอเอกสาร และสื่อ ความรูเกี่ยวกับ
การเลี้ยงสัตว และปลูกพืชเพื่อสงใหวิทยาลัย
การอาชีพวังไกลกังวล นำขึ้น DLTV และสงให
กศน.อำเภอ เพื่อสอนนักศึกษาในโครงการ
และประชาชนทั่วไป
- จัดประชุมเสวนาผลสำเร็จ บทเรียน และ
ประสบการณจากการดำเนินโครงการใหกับ
กลุมและผูรับทุนในอนาคต
- จัดกิจกรรมแบบมีสวนรวมใหพนักงานไทยคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินผล ศศช.ที่
ดำเนินโครงการ เพื่อสราความเชื่อมโยงและ
ความตระหนักดานความรับผิดชอบตอสังคม
- Support establishment of production
funds, value creation funds, organizational
and social value in accordance with the
principle of Social Sustainability.

เกิด โครงการ “สรางปาสรางรายไดตามแนว
พระราชดำริ” โครงการ “ทุนการศึกษาเด็ก
ในพื้นที่สูง” และ โครงการ “ศูนยฝกอาชีพ
และการพัฒนาอยางยั่งยืน กับ กศน. และ
ตชด.
4 กศน. ไดแก แมแจม, สบเมย,
กัลยานิวัฒนา, และบอเกลือ เขารวม
โครงการ โดยมีคนในชุมชนที่รวมกิจกรรม
ในกองทุน 200 คน
10 ศูนยการเรียนรูชุมชน ภายใต กศน.
แมแจม จัดตั้ง 10 กองทุน เพื่อการสราง
อาชีพ เชน การเลี้ยงไกพื้นเมือง เพาะเห็ดโคน
ปลูกกาแฟ พริกกะเหรี่ยง มูลคากองทุน
เริ่มตน รวม 100,000 บาท
ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
“แมฟาหลวง” บานน้ำแพะ ภายใต กศน.
บอเกลือ จัดทำโครงการแปรรูปเมล็ดกาแฟ
ดวยงบประมาณกองทุน 120,000 บาท
ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
“แมฟาหลวง” บานโปงขาว ภายใต กศน.
กัลยานิวัฒนา จัดทำโครงการการอบแหง
ดวยพลังงานแสงอาทิตย ดวยงบประมาณ
กองทุน 30,000 บาท
- กศน. สบเมย จัดทำโครงการนำรองและ
ทดลอง 1 กองทุน และ 6 ทุนนักศึกษาพัฒนา
คุณภาพชีวติ ดวยงบประมาณรวม 65,000 บาท

- The Company explores and installs Satellite - Creation of the “Forest for Income under
Receiver Equipment to all learning center
in communities participating.
- Establishment of Project collaboration
funds Non-Formal Education in all
amphur participating.
- Collaborate with government agencies e.g.

- 4 NFE including Mae Jahm, Sob Meui,
Kalayaniwattana, Bor Kleor participated,
with 200 participants from local
communities.
- 10 Community Learning Centers under

media regarding livestock breeding and

NFE Mae Jahm established 10 funds to

agriculture growing to be submission to

create jobs e.g. local chicken breeding,

the Krai Kungwon Vocational College

mushroom cultivation, coffee plant and

and uploaded into the DLTV Network for

Kariang Chilis, total project value

people interested.
- Host interactive events for Thaicom

•

Police Vocational Training Center”.

and Land Development Department to

the learning benefit of students and

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

for Mountain Children” and the “NonFormal Education and Border Patrol

Department of Livestock Development
request documentation and education
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Royal Initiative” project, the “Education

100,000 Baht.
- Rural Education Center for Mountain
Clans “Mae Fa Luang”, Baan Nam Pae

employees to visit the Rural Education

under the NFE Bo Keau created the

Centers to create awareness and social

Coffee processing project using 120,000

responsibility.

Baht budget.

Thaicom Public Company Limited

โครงการ

การดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

Project

Operation

Results
- Rural Education Center for Mountain
Clans “Mae Fa Luang”, Baan Poong Kao
under the NFE Kalayaniwattana created
the Solar Drying project using 30,000
Baht budget.
- NFE Sob Meui created 1 pilot project and
set up 6 Living Standard improvement
scholarships using 65,000 Baht budget.

Space & Satellite Pavilion

เปดใหผูที่สนใจเขาเยี่ยมชม สวนจัดแสดง
นิทรรศการดาวเทียม พรอมเขาเยี่ยมชมกิจการ
ที่เกี่ยวของกับธุรกิจสื่อสารผานดาวเทียม
พรอมการบรรยายใหความรูดานอวกาศและ
เทคโนโลยีดาวเทียมจากวิศวกรควบคุม
ดาวเทียมและอาสาสมัครไทยคม
Open for visit, an exhibition of satellite and
satellite telecommunication business, with
sharing experience from satellite engineers
and Thaicom volunteers.

ในปที่ผานมามีหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ตลอดจนสถาบันการศึกษา ทั้งระดับมัธยมศึกษา
และอุดมศึกษาเขาเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน
ตลอดทุกเดือน บริษัทยังมีกิจกรรมเปดบาน
ไทยคม ตอน ด.เด็ก ดูดาวเทียม ที่จัดให
นักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตนนทบุรี จำนวน
8 โรงเรียน เขารวมกิจกรรมเรียนรูเรื่องอวกาศ
และดาวเทียม เพื่อสรางแรงบันดาลใจในการ
เรียนวิทยาศาสตรตอไป รวมสถิติผูเขาเยี่ยมชม
เพื่อศึกษาเรื่องอวกาศและดาวเทียมในปที่ผาน
มาทั้งสิ้น 1206 คน
นอกจากนี้ บริษัท ยังผลิตสื่อการเรียนรูผาน
การตูนแอนิเมชันชุด “ทองกาแล็กซี่กับพี่ไทยคม”
นำโดย พี่ไทยคม นองไทยคม กับ แรบบิทมูน
ที่จะชวยสรางสรรคและสงเสริมความรูดาน
อวกาศและดาวเทียมใหกับเด็กๆ โดยออก
อากาศ ตลอดเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม
2560 ทาง MCOT HD ชองดีแชนแนลทาง
เคเบิ้ลทีวี ทาง Facebook Fanpage/Thaicom
Sustainable Development และสือ่ อนไลนอนื่ ๆ
เชน Youtube
This past year, organization from government,
public and education sector has visited the
exhibition. The Company has also hosted
the Thaicom Open House Event: Satellite
Viewing, which have student from 8
schools in Nonthaburi participate in space
and satellite learning activities to spur
inspiration and encourage pursuit of
science education. A total 1,206 visitors
visited the exhibition through the year.
In addition, the Company has also produced
the animated learning media titled “Space
Exploration with P’Thaicom”, an animation
about P’Thaicom, Nong’ Thaicom and Rabbit
Moon with the aim to provide learning
experience and promote space and satellite
knowledge for children. Aired during November
2017 till December 2017 on MCOT HD channel,
D-Channel, Facebook Fanpage/Thaicom
Sustainability Development, and other social
media such as Youtube.

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2560

•
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โครงการ

การดำเนินงาน

Project

ผลการดำเนินงาน

Operation

SpaceBox STEP-1: Thailand
CubeSat for the Next
Generation

Results

ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณและ
การประสานให้เกิดความร่วมมือระหว่าง		
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี		
พระจอมเกล้าธนบุรี โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
และกลุ่มนักวิจัยของ SpaceBox Laboratory		
เพื่อวิจัยและพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็ก ที่ช่วย เสริมสร้างศักยภาพนวัตกรรมดาวเทียมและ อุสาหกรรมการสื่อสารผ่านดาวเทียมของไทย		
จากการเข้าร่วมโครงการ ยังเป็นการสร้างแรง		
บันดาลใจในการพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียม		
ต่อไป
With funding support and collaboration		
between King Mongkut’s Institute of

Equipment for the 1st phase of satellite
development.

- Designed and develop prototype:

		

Technology Ladkrabang, King Mongkut’s
Institute of Technology Thonburi,

จัดตั้งห้องปฏิบัติพร้อมจัดหาเครื่องมือ
สำหรับการพัฒนาดาวเทียมระยะที่ 1
ออกแบบและพัฒนาดาวเทียมต้นแบบ
(CubeSat Engineering Model 1)
ทดสอบดาวเทียมด้วยบอลลูนที่ความสูง
30 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล
จัดตั้งสถานีภาคพื้นดินแบบเคลื่อนย้ายได้
นำเสนอผลงานระยะที่ 1 ในการประชุม
วิชาการ พร้อมทั้งขยายผลและจัดอบรม
เรื่องการสร้างดาวเทียมขนาดย่อมให้
โรงเรียนนายเรืออากาศ

CubeSat Engineering Model 1.

- Satellite testing using a balloon at 30

Darunsikkhalai School and SpaceBox 		 meters above sea level.
Laboratory researchers to research and

- Establish moving teleport transport

develop small satellite which help enhance 		 satellite.
the potential of Thai satellite innovation

- Present the product of 1st Phase in an

Participation the project is also promoting

academic conference to produce further

the inspiration on satellite innovation for		 research and held satellite construction
the next generation.

lectures to Thai Air Force Academy.

				

เดิน-วิ่ง การกุศล
ประจำปี 2560

กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลัง กระตุ้นให้สังคม
หันมาให้ความสนใจการมีสุขภาพที่ดี และเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานนักวิ่งไทยให้ทัดเทียมระดับ
นานาชาติจัดขึ้นเป็นปีที่ 4 อย่างต่อเนื่อง

THAICOM 10K 2017

An event to encourage exercise, promote

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 2600 คน โดย
บริษัทนำรายได้จากการจำหน่ายบัตรส่วนหนึ่ง
ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราช
กุศลตามพระราชอัธยาศัย

Annual Charity

good health and elevate the potential of

Total participants 2600 Part of the revenue

Walk-Run 2017

Thai runners to international level for

generated will be given to Her Royal

THAICOM 10K 2017

the 4 consecutive year.
th

			

Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
to be given to charities.

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมกับการมอบโอกาส ทางการศึกษาที่ต่อยอดจาก THAICOM 10K และ โครงการ ไทยคิด ไทยคม โดยการรับสมัคร ทีมนักวิ่งจากทั่วประเทศเพื่อวิ่งสะสมระยะทาง 		
1,000 กม. / ทีม แล้วส่งมอบชุดจานรับ		
สัญญาณดาวเทียมสู่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล -

THAICOM Run for School

An activity to promote health and give

นักวิ่ง 416 คน จาก 52 ทีม
ระยะทางวิ่งสะสมทั้งสิ้น 50,000 กม.
ชุดจานรับสัญญาณดาวเทียม 50 ชุด มอบให้
50 โรงเรียน ในพื้นที่ห่างไกลต่างๆ ทั่วประเทศ
ตามที่แต่ละทีมได้แจ้งความประสงค์ไว้
416 runners from 52 teams.

- Total collective distance 50,000

education opportunity in concert with 		 kilometers.
THAICOM 10K and Thai Kids Thaicom by

- 50 Set-top boxed and Satellite Dishes for

recruiting runners from all over the country 		 50 schools in rural areas all over the
to run a total of 1,000 kilometers/per team 		 country, as designated by each team.
and give Set-top boxed and Satellite Dish
to school in rural areas.
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หนวยงานผูรับผลประโยชน

- 34 โรงเรียน ตชด. และโรงเรียน สพฐ.
- 3 หนวยงานการศึกษา (กศน. อาชีวศึกษา)
- 1 โรงพยาบาล

Beneficiary Organizations
- 34 Border Patrol Police Schools and Office
of the Basic Education Commission
- 3 Education Agencies (NFE Vocational)
- 1 Hospital

ชุดจานรับสัญญาณดาวเทียมและผูรับผลประโยชน*
Set-top boxed with satellite dishes and the Beneficiaries**

ป 2554-2559 : 7,359 ชุด (Sets)

รวม (Total) ป 2560

ผูรับประโยชน 1,471,800 คน

7 5 3 1 ชุด

172 ชุด (Sets)

ผูรับประโยชนถึงปจจุบัน

Year 2011-2016

Beneficiaries

ป 2560 :

Year 2017

Persons

ผูรับประโยชน 34,400 คน
Beneficiaries

(Sets)

Total Beneficiaries

1,506,200 คน

Persons

Persons

* ผูร บั ผลประโยชนคดิ จากอัตราเฉลีย่ 200 คน / ชุด
The number of beneficiaries are based on 200 persons / set

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2560

•
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การดูแลและพัฒนาพนักงาน
นั บ ว า เป น ความท า ทายอย า งมากสำหรั บ งานบริ ห าร
ทรั พ ยากรบุ ค คลของไทยคมในช ว งสภาวะของความ
ผันผวนและเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ บริษัทมีการทบทวน
และปรั บ กลยุ ท ธ ใ นการเตรี ย มความพร อ มด า น
ทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดาน
กลยุทธธุรกิจและวิสัยทัศนใหม โดยยังคงมีเปาหมาย
และการดำเนิ น งานหลั ก เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพและส ง
เสริมพนักงานใหมีความรู ความสามารถ และมีทักษะที่
เกี่ยวของกับการทำงาน ซึ่งเปนการสงเสริมใหพนักงานมี
ความกาวหนาในอาชีพ เพื่อประโยชนรวมกันขององคกร
และพนักงาน

Employee Engagement
It has proven to be challenging to manage human
resources during these turbulence economic
climates, the Company has revised and improve
strategies regarding human resources to be in
accordance with the new Company’s business
strategy and vision under the same objective to
increase potential and encourage employees to
increase their work relevant knowledge and skills
to support career advancement opportunities, for
the benefit of the organization and the employee.
•

• การจัดจางและสรรหา
ดวยบริษัทตองดำเนินธุรกิจทั้งในและตางประเทศ
บริษัทเล็งเห็นคุณคาและความสำคัญของพนักงาน
และเชื่อวาพนักงานที่มีคุณภาพเปนปจจัยที่นำพา
องคกรสูความเติบโตและสำเร็จอยางยั่งยืน บริษัทจึง
มุงมั่นในการแสวงหาคนดี และเกงพรอมเหมาะสม
กับงาน มีคุณธรรม มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาได
ตลอดเวลา เพื่ อ รองรั บ การขยายตั ว ของธุ ร กิ จ ใน
อนาคต ดวยความเชื่อมั่นนี้ บริษัทจึงกำหนดนโยบาย
การบริ ห ารบุ ค คลเพื่ อ แสดงให เ ห็ น ถึ ง เจตนารมณ
อันแนวแนในการสรรหาบุคลากรใหสอดคลองกับ
กลยุ ท ธ ใ นการดำเนิ น ธุ ร กิ จ ทั้ ง ยั ง นำมาตรการต อ
ต า นการทุ จ ริ ต มาเป น หลั ก เกณฑ ใ นกระบวนการ
สรรหาควบคูกับคุณสมบัติดานความรู ความสามารถ
ทัศนคติที่เหมาะสมกับงาน โดยคำนึงถึงการสราง
โอกาสอย า ง เท า เที ย ม ไม เ ลื อ กปฏิ บั ติ ท างเพศ
เชื้อชาติ ศาสนา สถาบันการศึกษา เนื่องจากหลาย
ตำแหนงงานมีความเฉพาะทาง บริษัทจะประกาศ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลตามตำแหนงงานวาง ผาน
ชองทางการสื่อสารภายในและประกาศผานชองทาง
เว็บไซตบริษัทไทยคม จำกัด (มหาชน) เพื่อใหผูที่
สนใจไดสมัครผานอีเมลหรือใบสมัครออนไลน
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Recruitment and Selection
The Company operates both domestic and
overseas, this is why the Company sees the
importance of employees and believe that the
potential of employees will lead to sustainable
growth. The Company is committed to finding
suitable, skilled, virtuous candidates with
training potential to accommodate future
growth. Under these principles, the Company
has enacted human resources management
policy which demonstrates the will to recruit
candidate suitable for the business strategy of
the Company, while also incorporating anticorruption into the recruitment process
together with requirement of talent, skills and
the right attitude. Due to vacancies being
specialization oriented, the Company has
announces recruitment opportunities through
internal communication and through Thaicom
Public Company Limited website for any
interest person to through email or apply
online.

จำนวนพนั
กงานทั้งหมด*
*บริษทั ไทยคม จำกัด (มหาชน) บริษทั ทีซี บรอดคาสติง้ จำกัด
และ บริษทั ดีทวี ี เซอรวสิ จำกัด เฉพาะประเทศไทย
ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

Total Employees

340

*Thaicom Public Company Limited, TC Broadcasting

170

and DTV Services, Thailand only, as of 31st December 2017

สัดสวนพนักงาน / Employees Distribution
อายุ / Age
>30 ป (years)
30-50 ป (years)
>50 ป (years)

510 คน
พนักงานใหมในประเทศ รอยละ
5.49

ในประเทศ (Local)

(persons)

New Local Employees

34

ตางประเทศ (Abroad)
คน (persons)
อายุ / Age
<30 ป (years)
2 คน (Persons)
30-50 ป (years)
30 คน (Persons)
<50 ป (years)
2 คน (Persons)

46 คน (Persons)

คน (Persons)
53 คน (Persons)

411

อายุเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมด
Average Ages

40

ในประเทศ (Local)
ผูบ ริหารระดับสูง 5 คน (persons)

Years

ตางในประเทศ (Abroad)
ผูบ ริหารระดับสูง 0 คน (persons)

Unclassified

Unclassified

ผูบ ริหาร 26 คน (persons)

ผูบ ริหาร 3 คน (persons)

Executive

Executive

ผูจ ดั การ 70 คน (persons)

ผูจ ดั การ 3 คน (persons)

Managerial and Specialist

Managerial and Specialist

ระดับปฏิบตั กิ าร 409 คน (persons)

ระดับปฏิบตั กิ าร 28 คน (persons)

Operational

Operational

เนื่ อ งจากธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท มี ลั ก ษณะการปฏิ บั ติ ง าน
ตลอด 24 ชั่วโมง ทำใหมีสัดสวนของพนักงานชายมาก
กวาพนักงานหญิงเพื่อความเหมาะสม อยางไรก็ตาม
พนักงานมีโอกาสเติบโตในงาน ไดรับการพัฒนา ตลอด
จนสวัสดิการตางๆ อยางเทาเทียมทั้งหญิงและชาย

ป

Due to the Company business operations being
conducted on a 24 hours basis, the ratio of male
employee exceeds that of female employees
accordingly. However, both male and female
employees

possess

equal

benefits

and

advancement opportunity.

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2560
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การฝ
ก
อบรม
(Training)
คาเฉลีย่ ชัว่ โมงการอบรมของพนักงาน
Average training hours per employee

32.09
ผูจ ดั การ

ระดับ
ปฏิบตั กิ าร

Managerial
and
Specialist

Operational

12.38

ชัว่ โมง/คน/ป

hour/person/year

12

ชัว่ โมง/คน/ป

hour/person/year

Coaching

• การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
ในแตละป บริษัทจะวางแผนและพัฒนาพนักงานทุก
ระดับ เพื่อใหมีความกาวหนาในสายอาชีพ เตรียมความ
พรอมทักษะทุกดานเพื่อรับมือตอการเปลี่ยนแปลง และ
สอดคล อ งกั บ ทิ ศ ทางและกลยุ ท ธ บ ริ ษั ท ผ า นการฝ ก
อบรม รวมไปถึงการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานโดยสมัคร
ใจ เพื่อใหเกิดการพัฒนาและสรางองคกรแหงการเรียนรู
และแบงปนใหความชวยเหลือกัน บริษัทยังคงจัดทำ
แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ รองรั บ การสื บ ทอดตำแหน ง
(Succession Plan) เพื่อเตรียมพนักงานที่มีศักยภาพให
มีภาวะผูนำและพรอมที่จะรับผิดชอบงานในตำแหนงที่
สู ง ขึ้ น ผ า นหลั ก สู ต รการพั ฒ นาบุ ค ลากรต า งๆ ที่ ถู ก
ออกแบบใหมีระยะเวลาการเรียนรูพรอมการฝกปฏิบัติ
ตอเนื่องเปนระยะเวลาในรอบหนึ่งป เพื่อใหเกิดการเรียน
รูที่ตอเนื่องและผสานเขาไปกับการทำงานในทุกวันได
โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้
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ชัว่ โมง/คน/ป

hour/person/year

ผูบ ริหาร
Executive

8

ชัว่ โมง/คน/ป

hour/person/year

ผูบ ริหาร
ระดับสูง
Unclassified

7

ชัว่ โมง/คน/ป

hour/person/year

Constructionism Program
•

Capability Development

Each year, the Company will provide development
plans for officer of all ranks in order to achieve
advancement in their respective career path to
accommodate change in accordance with the
direction and strategy of the Company through
training and voluntary rotation, creating an
organization of learning and assistance. The
Company has also formulated succession plans to
prepare officer in terms of leadership skills to be
able to handle responsible in higher position
through various training programs designed to be
completed in year round to fit in with everyday
duties, under the following details;

Thaicom Public Company Limited

หลักสูตร

กลุมเปาหมาย

วัตถุประสงค

รูปแบบการเรียนรู

Course

Target

Objective

Learning Model

360 Degree
Feedback Program

ผูบริหารระดับสูง และ
ผูบริหาร
(ทุกคนเขารวมในป 2560)
Unclassified
and Executive
(All participated in 2017)

พัฒนาทักษะภาวะผูนำ
Leadership Skills
Development

• สรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
360 Degree Feedback
• ฝกปฏิบัติจริงกับทีมภายในระยะ
เวลา 1 ป
• สื่อสารผลรายงานการไดรับ
Feedback
• วิเคราะหผลที่ไดเพื่อเขาสู
กระบวนการ One On One
Coaching
• Create understanding of 360
Degree Feedback.
• One year exercise, with the team.
• Communication of feedback
results.
• Analysis of results through One
on One Coaching.

Coaching Program

ผูบริหาร
(ทุกคนเขารวมในป 2560)
Executive
(All participated in 2017)

พัฒนาทักษะการบริหาร
• สรางความรู ความเขาใจในทักษะ
ทีมงานดวยระบบ Coaching การ coach
Management skills through • ฝกปฏิบัติจริงกับทีมภายในระยะ
Coaching
เวลา 1 ป
• เรียนรูผานการถายทอด
ประสบการณจากผูประสบ
ความสำเร็จ
• ศึกษาดวยตนเองจากกรณีศึกษา
• Create understanding of
Coaching.
• One year exercise, with the team.
• Learn through knowledge
shared from successful
individuals.
• Learning through case study.

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2560
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หลักสูตร

กลุมเปาหมาย

วัตถุประสงค

รูปแบบการเรียนรู

Course

Target

Objective

Learning Model

Learn.Link.Launch
Program

ผูจัดการ
(ทุกคนเขารวมในป 2560)
Managerial
(All participated in 2017)

• เพื่อตอบรับกับหนึ่งใน
• Learn: เรียนรูมุมมองการบริหารคน
พันธกิจขององคกร คือการ จากบุคคลในแวดวงตางๆ
มุงสูการเปนองคกรแหง
ภายนอกองคกร
การเรียนรู ดวยการพัฒนา • Link: เชือ่ มโยงมุมมองเหลานั้น
ความสามารถในการ
เขากับประสบการณผานการ
ทำงานและสรางความ
แลกเปลีย่ นและทำงานรวมกับ
ผูกพันกับพนักงาน
ผูจัดการทานอื่นๆ
• สรางการเรียนรูและ
• Launch: จัดทำหนังสือหลักการ
องคความรู เกี่ยวกับการ
บริหารและพัฒนาคน ซึ่งผาน
บริหารจัดการคน
การสังเคราะห กลั่นกรองสิง่ ที่ได
ดวยภาวะผูนำ
เรียนรูผสมผสานกับประสบการณ
• To achieve one of the
ของตนอง โดยถายทอดออกมา
mission of the Company
เปนเครื่องมือในการบริหารที่
in being a learning
เขาใจงายในแบบฉบับไทยคม
organization by nurturing • Learn: Learn personal
employee competency
and engagement.
• Improve personnel
management and
leadership skills.

management from different
point of views in the other
organizations.
• Link: Connect various views to
experience and exchange
with other colleagues.
• Launch: Develop management
and personnel principle hand
book, compiled and written
from personnel experience in
Thaicom edition.

Constructionism
Program

พนักงานทุกระดับ
(93 คน ในป 2560)
All levels of employee
(93 participants in 2017)

• เพื่อพัฒนากระบวนการ • กระบวนการเรียนรู 3 โมดูล
เรียนและสรางองคความรู โมดูลละ 5 วัน เพื่อใหเกิดการคิด
ดวยตนเองในทุกเรื่องตั้งแต ลงมือปฏิบัติทบทวนสะทอน
การรูจักตนเอง การยอมรับ และแลกเปลี่ยนความคิด ภายใต
การทำงานรวมกับผูอื่น
คำวา สติ และความสรางสรรค
เพื่อตอยอดไปสูเปาหมาย ผานเครื่องมือในการเรียนรูตางๆ
และความสำเร็จรวมกัน
เชน Micro Worlds Pro,
ขององคกร
Photojournalism, GoGo Board
• To develop learning

• Learning process divided in 3

process and knowledge

modules, 5 days each to

in everything; from

stimulate thinking, execute,

self-knowing, acceptance

revise and exchange views

and working with others

under the concept of

for a common goal and

consciousness and inspiration

the success of the

through various learning tools

organization.

e.g. Micro Worlds Pro,
Photojournalism, GoGo Board
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หลักสูตร

กลุมเปาหมาย

วัตถุประสงค

รูปแบบการเรียนรู

Course

Target

Objective

Learning Model

Thai Buddies Program

พนักงานชาวตางชาติที่
ประจำสำนักงานใหญ
Foreign officers with
positioned at Headquarter

• พัฒนาทักษะ ความรู
• แลกเปลี่ยน เรียนรู และทำงานที่
ความเขาใจในการใชภาษา ไดรับมอบหมายเปนคู ผานหัวขอ
ทั้งไทยและอังกฤษ ใหมี
ที่กำหนด ในระยะเวลา 6 เดือน
ประสิทธิภาพทั้งตอการ • Exchange learn and work as
ทำงานและการใชชีวิต
designated in pairs under the
และยังเปนการสราง
topic given in a period of 6
สัมพันธภาพอันดีในสังคม months.
การทำงานที่มีความ
หลากหลายระหวาง
พนักงานไทยคม
• Develop, skills, knowledge,
understanding of Thai
and English to increase
work efficiency and help
adapt in everyday life
while also promoting
workplace relationship
between Thaicom
personnel.

English for BCBO

พนักงานทุกระดับที่ตองการ • พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ • แลกเปลี่ยน เรียนรู และทำงานที่ได
เพือ่ การสือ่ สารในการทำงาน รับมอบหมาย ทุกสองเดือน
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
• Exchange, learn and work
เพื่อการสื่อสาร
ทั้งการพูด และเขียน
All levels of employee

Origami Program

• Develop English for

interest in developing

communication both

English for communication.

speaking and writing.

พนักงานทุกระดับ
(60 คน ในป 2560)
All levels of employee
(60 participants in 2017)

under the designated workflow
every 2 months.

• พัฒนาทักษะการเรียนรู • การเรียนรู ฝกหัด และออกแบบ
ดวยการลงมือทำ
การพับกระดาษ
• ฝกสมาธิ
• Learning, training and paper
• พัฒนาความคิดริเริ่ม
folding designs.
สรางสรรค ดวยการทาทาย
ใหทำในสิ่งที่ยากขึ้นเรื่อยๆ
• ฝกการจัดการและแกไข
ปญหาอยางเปนระบบ
• Develop skills and learn
by doing.
• Increase concentration
level.
• Develop imagination
through provided
challenges
• Improvement
management and
systematic problem
solving skills
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• ความผูกพันตอองคกร
บริษัทใหความสำคัญตอการพัฒนาการดำเนินงาน
ในทุกสวน การรับฟงความคิดเห็นจากพนักงานเปน
อีกหนึ่งชองทางที่จะทำใหบริษัทดำเนินงานสวนนี้ได
อยางมีประสิทธิภาพ บริษัทจัดใหมีการสำรวจความ
ผูกพันของพนักงานตอองคกร (Employee Engagement
Survey) พรอมทั้งยังเปนอีกหนึ่งชองทางในการรับ
ฟ ง ความคิ ด เห็ น จากพนั ก งานอย า งตรงไปตรงมา
เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะนำมากำหนดแผนงานปรับปรุง
และยกระดั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลให ดี ยิ่ ง ขึ้ น เป น
ประจำทุกป สำหรับในป 2560 บริษัทดำเนินการ
ผานที่ปรึกษาภายนอกที่เปนที่ยอมรับ อยางบริษัท
แกลลัพ จำกัด (Gallup, Inc.) เพื่อใหเกิดมาตรฐาน
ในระดั บ สากล โดยได เ ริ่ ม ออกแบบสำรวจและ
ดำเนินการสำรวจแลวเสร็จไปเมื่อเดือนธันวาคม 2560
ทั้งนี้ ผลการวิเคราะหจะแลวเสร็จและถูกนำเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทในไตรมาสแรกของป 2561
พนักงานลาออก

14.31%

Exiting employees

•

Employee Engagement
The Company prioritizes all work process
development in which suggestion from
employees is one of the ways which efficiently
improve this aspect. The Company organized
Employee Engagement Survey while also act
as one of the outlet for straightforward
suggestions to create opportunity to annually
improve work plans and human resources
management. For 2017, to ensure that
accepted standard are carried out, the
Company enlist the assistance of Gallup, Inc.,
an outside consultant which survey were given
out and completed in December 2017, where
analysis should be finished and presented the
Board of Directors in the first quarter of 2018.

จากพนักงานทัง้ หมดในไทย

อายุงานเฉลีย่

Average working period

1 0 79
ป / Year
พนักงานลาคลอด
Maternity leave:

5 คน

persons,

• วัฒนธรรมองคกรและการสรางสถานที่ทำงาน
ใหนาอยู
ความสำเร็ จ ขององค ก ร
เ กิ ด จ า ก พ นั ก ง า น ที่ มี
ความสามารถ มี แ นว
ความคิด ทัศนคติ ความ
เชื่อและคุณลักษณะที่ดีที่
แสดงออกมาได ใ นเรื่ อ ง
ของความทุ ม เทในการ
ทำงานและความผูกพัน
ตอองคกร ไทยคมสงเสริม
ให เ กิ ด วั ฒ นธรรมองค ก ร โดยการขั บ เคลื่ อ นผ า น
EPIC ซึ่งเปนคานิยมองคกรที่ปลูกฝงใหกับพนักงาน
นำมาปรับใชในการทำงานและกิจกรรมตางๆ เพื่อ
เปนกลไกไปสูเ ปาหมายของการพัฒนาอยางยัง่ ยืน
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100% กลับมาทำงานหลังลาคลอด
returned to work

•

Corporate Culture and Happy Workplace
The success of the
organization

can

be

attributed to the skills,
ideals, attitude, belief and
qualities of employees
demonstrated through
dedication to work and
engagement. Thaicom
encourage organization
culture through EPIC, a
sets of values taught to employees to be adapted
and used in work and various activities to achieve
the objective of sustainable development.

Thaicom Public Company Limited

กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมองคกร

Developing Corporate Culture through EPIC

เปนเลิศใน
เทคโนโลยี
Excellence
in Technology

บริษัทสงเสริมใหเกิดความเปนเลิศในความรูดานเทคโนโลยีผานการทำ
Knowledge Management ริเริ่มโดยสวนงานบริหารระบบสารสนเทศ
โดยมุง หวังใหพนักงานคนควาหาความรูใ หมๆ ทีน่ า สนใจดานเทคโนโลยีมา
แลกเปลี่ยนและถายทอดกับเพื่อนพนักงาน เพื่อตอยอดองคความรู
จนสามารถนำไปสรางนวัตกรรมใหมได
The

Company

encourages

excellence in technological
knowledge by implementing
Knowledge Management in the
information technology system,
with the goal of having officers research and learn new
technological information to be exchanged and pass onto
colleagues create new innovations.

เต็มทีท่ กุ ความ
ทาทาย

Passion to
Challenge

บริษทั จัดใหมกี ารอบรม Constructionism ซึง่ เปนการฝกทักษะการใชชวี ติ
อยางมีสติ การคิดอยางเปนระบบและ
พัฒนาจนเกิดองคความรูดวยตนเอง
แมเปนเรือ่ งทีย่ ากและไมเคยทำมากอน
โดยมีเปาหมายใหพนักงานทุกคนได
เขารับการอบรม เพือ่ ฝกฝนการสราง
ความทาทายใหกบั ตนเองและนำมาปรับ
ใชในงานได
The Company hosted Constructionism Program to train
conscious lifestyle, systematic thought and develop of new
knowledge though self-realization even for difficult and never
before attempted issues with the goal of having all
employees participate to create a mindset to tackle challenge
adaptable to work.

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2560

•
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บริษทั จัดงาน Innovation Day เปนประจำทุกป เพือ่ สงเสริมการคิดคน
นวัตกรรมในองคกร โดยไดรับความสนใจจากพนักงานหลายสวนงาน
จนสามารถนำไปตอยอดเปนนวัตกรรม
ทางธุรกิจและสรางรายไดใหกบั บริษทั ได

มุง หมาย
นวัตกรรม
Initiative in
Innovation

The

Company

hosted

the

innovation day every year to
encourage

new

innovations

within the organization which
receive positive reception from officer in many different
division, suitable to advance into business innovation support
the income of the Company.

เพือ่ เสริมสรางพลังแหงการให และจิตสำนึกการรับผิดชอบตอสังคม บริษทั
สนับสนุนใหพนักงานทุกคนมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการทำกิจกรรม
ในโครงการเพือ่ สังคมทีบ่ ริษทั ดำเนินการ
อยู ในรูปแบบ “อาสาไทยคม” (Thaicom
Volunteer) โดยใชทกั ษะความสามารถ
ที่มีเพื่อแบงปนประสบการณ ความรู
มอบโอกาสดานการศึกษา ไปพรอมกับ
การพัฒนาชุมชน อาทิ โครงการ
“ไทยคิด ไทยคม” ใหอาสาไทยคม
ทำหนาทีเ่ ปนผูถ า ยทอดความรูเ กีย่ วกับ
ดาวเทียมและการติดตัง้ จานรับสัญญาณดาวเทียม เปนตน

นำความรู
คูค ณ
ุ ธรรม
สูส งั คมไทย

Commitment
to Contribute

In order to promote awareness and social responsibility, the
Company encourage all officer to participate in social
activities hosted by Thaicom in the form of “Thaicom
Volunteer” by sharing knowledge and experience which give
education opportunity and create community development
such as; being a trainer training on satellite dish installation,
in Thai Kids Thaicom project.
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อาสาไทยคม 2 2 2
Thaicom Volunteers

คน

Person

คิดเปนชั่วโมงอาสา

Total volunteer time

937
ชัว่ โมง (hours)
ดวยแนวคิดของการสรางบรรยากาศในที่ทำงานใหเหมือนบานหลังที่สอง บริษัทยังจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความผูกพัน
ระหวางพนักงาน และสรางสังคมแหงการให เชน กิจกรรมตามวันประเพณีสำคัญ กิจกรรมวันครบรอบวันกอตั้งบริษัท
กิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมวิ่งเพื่อนอง กิจกรรมชมรมกวาสิบชมรม ทั้งดานกีฬาและความสนใจพิเศษตางๆ
Under the ideal of workplace as a second home, the Company hosted many activities to promote
employee engagement and create a society of giving e.g. events on public holidays, the company
anniversary, blood donation, Thaicom Run for School, and over 10 clubs both for sport and other
interest.

Wellness Program

• ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย สุ ข ภาพและ
สภาพแวดลอมในการทำงาน
ไทยคมตระหนั ก ดี ว า การบริ ห ารจั ด การด า นความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทำงานนั้นมีความสำคัญอยางยิ่ง บริษัทจึงมีนโยบาย
เพื่ อ เป น แนวทางในการปฏิ บั ติ แ ละพั ฒ นาอย า ง
ชัดเจนและถายทอดไปยังพนักงานทุกระดับ บริษัท
แตงตั้งเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ
วิชาชีพ ระดับหัวหนางาน และระดับบริหาร เพื่อให

•

Occupational Safety, Health and Environment
Thaicom recognizes the management of
occupational safety, health and environment
are very important. The Company has a policy
to guide the practice and development clearly
to convey all employees and appointed safety
officers to work in professional level,
supervisor level and executive level to cover
all safety working area. In addition, the
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ครอบคลุ ม การดู แ ลพนั ก งานด า นความปลอดภั ย
อย า งทั่ ว ถึ ง ทุ ก พื้ น ที่ ก ารทำงาน นอกจากนี้ ยั ง มี
คณะกรรมการความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดลอมในการทำงาน ที่ประกอบดวย ตัวแทน
จากฝายบริหารและพนักงาน เพื่อใหมั่นใจวาการ
วางแผนตลอดจนมาตรการในการปองกันอันตราย
ตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นจะถูกตรวจสอบและควบคุมให
เปนไปตามแผนงาน และอยูภายใตกฎขอบังคับตาม
กฎหมาย อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งเพื่ อ
ควบคุมและปองกัน เชน การตรวจวัดคาการแผรังสี
ของคลื่นวิทยุใหอยูในระดับมาตรฐานสากล รวมทั้ง
มีการตรวจสอบความพรอมของอุปกรณ เครื่องมือ
เพื่ อ ให พ ร อ มใช ง านและเกิ ด ความปลอดภั ย
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารสื่ อ สารในหลากหลายช อ งทาง
มีการจัดการฝกอบรมและการซักซอมรับสถานการณ
ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น

พนักงานบาดเจ็บจากการทำงาน
Employees injured from working

2

Company appointed occupational safety,
health and environment committees that
consist of representative from managements
and staffs for assuring the plan and regulation
of hazardous which have to be monitored and
controlled to ensure compliance and legal.
There are also risk assessments for control
and prevention, such as the measure of radio
frequency emission in the international
standard level and check the tool and
equipment has ready to use to ensure the
safety. Moreover there are also various
communications, training and rehearsal for
emergency situations.

ราย
persons

ไมมพ
ี นักงานทีเ่ สียชีวติ จากการทำงาน
No employees die from accidents
related working

นอกจากนี้ ภายใตการดำเนินงานในโครงการ Thaicom
Wellness Program ที่มีวัตถุประสงคหลักในการ
สรางสุขภาวะในการทำงาน เพื่อใหพนักงานมีสุขภาพ
กายและใจแข็งแรง ไดจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
และการออกกำลังกาย อยางตอเนื่อง ไดแก การจัด
ใหมีแผนดำเนินกิจกรรมของชมรมตางๆ (Thaicom
Club) เชน ชมรมจักรยาน ชมรมนักวิ่งไทยคม ชมรม
แบดมินตัน ชมรมฟุตบอล เปนตน เพื่อใหพนักงาน
ไดรวมกลุมทำกิจกรรมสงเสริมการออกกำลังกาย
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In addition, under the Thaicom Wellness
Program which has main objective to create a
healthy environment and healthy and strong
of staff. The Company has provide health and
fitness activities continuously as activities
plaining for encourage the employees to do
activity together such as Thaicom club such
as bike club, runner club, badminton club,

ผานการคิดและออกแบบกิจกรรมตามความสนใจ
โดยพนักงาน เพื่อพนักงาน ตัวอยางกิจกรรม Fat-off
ลดไขมัน สรางกลามเนื้อ โดยการทำ Workshop
และกำหนดเปาหมายในการลดไขมันและเพิ่มมวล
กล า มเนื้ อ ตลอดจนการจั ด ให มี ผู เ ชี่ ย วชาญมา
บรรยายในทุ ก สั ป ดาห ที่ 3 ของเดื อ น มี พ นั ก งาน
สมัครเขารวมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 65 ทาน จาก
15 ทีม ระยะเวลาโครงการ 100 วัน ควบคูไปกับ
กิจกรรมตรวจสุขภาพพนักงาน (Health Checkup)
ที่จัดเปนประจำทุกป เพื่อตรวจสุขภาพพรอมจัดใหมี
แพทย นักโภชนาการ และนักกายภาพ ใหคำปรึกษา
เรื่องสุขภาพ และการปฏิบัติตัว เพื่อประมวลผลหา
แนวทางในการปองกันโรคที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ไม เ พี ย งเท า นั้ น บริ ษั ท ยั ง ส ง ต อ เรื่ อ งของการมี
สุขภาพดี ไปยังครอบครัวพนักงาน ตลอดจนชุมชน
เชน กิจกรรมพาแมพบหมอ ในชวงเทศกาลวันแม
และกิจกรรม Thaicom Run for School ซึ่งเปน
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพพนักงานไปพรอมกับการสง
ต อ โอกาสทางการศึ ก ษาผ า นการมอบชุ ด จานรั บ
สัญญาณดาวเทียมใหกับนองๆ ในโรงเรียนหางไกล
ตามที่พนักงานไดระบุไว

football club and ect. The activities are design
depend on employee’s interesting, the Fat-off
activity for reduce fatty acid and create
muscle by doing workshop and setting goals,
in addition to invite specialists were explain in
every week 3rd of the month. The activity has
65 participants from 15 teams, a 100 day
program along with annually health checkup
by physicians, nutritionists and physical
therapists to provide health advice and good
practice for evaluate the disease prevention in
the future. Not only especially our employees,
the Company had pass the good healthy to
their family and community such as let’s take
mother to see the doctor activity during
mom’s day and Thaicom Run for School which
encouraged the employees healthy and give
education opportunity through donation of
set-top boxed and satellite dishes to schools
in rural area.
•

• การสื่อสารในองคกร
การสื่อสารภายในองคกรที่ดีนับเปนกลไกสำคัญที่
ทำใหบุคลากรรับรูและเขาใจในสิ่งเดียวกัน ทั้งยัง
เปนเครื่องมือในการสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
บุ ค ลากร ช ว ยให เ กิ ด การประสานงานและความ
ร ว มมื อ ของคนในองค ก ร ทำให ส ามารถทำงาน
ร ว มกั น ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และยั ง ช ว ยสร า ง
วั ฒ นธรรมองค ก รที่ ดี ใ ห เ กิ ด ขึ้ น ได ด ว ย บริ ษั ท จึ ง
พยายามพั ฒ นารู ป แบบการสื่ อ สารที่ ห ลากหลาย
และเหมาะสมกับพนักงานทุกระดับภายในองคกร
ซึ่งนอกจากการสื่อสารในรูปแบบเปนทางการอยาง
การประชุมพนักงานประจำป การประกาศในบอรด
กิจกรรม การออกประกาศทางอีเมล แลวบริษัทยัง
พยายามจัดรูปแบบการสื่อสารอื่นๆ เพิ่มเติมอีก เชน
- Talk Talk SD การพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นแบบ
สบายๆ ไมเปนทางการกลุมยอย กับทุกหนวย
งานขององคกร เพื่อใหความรูความเขาใจในเรื่อง
ทิศทางการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
ของบริษัท แลวเชื่อมโยงกับงานของแตละฝาย
โดยมี แ ผนจะทำกั บ ทุ ก หน ว ยงานในองค ก ร
สำหรับปที่ผานมามีสวนงานเขารวมแลวกวา 10
หนวยงาน

Corporate Communications
Good corporate communications are an
important

mechanism

for

employees

recognize and understand in the same thing
and also to be good relationship instrument
between our employees for coordinate and
collaborate that can work together efficiency
and build the good corporate culture. The
Company was tried to improve the various
and appropriate communication pattern for all
level of our employees. In addition to formal
communications as the Staff’s annual meeting,
the announcement on activity board’, the
announcement via email, and also try to other
communication pattern such as;
-

Talk Talk SD, informal talking organized in
a small groups with every department to
promote understanding of the Company’s
Sustainable Development operations,
linked to the work of each department.
Over 10 departments have participated in
the past year with plan for organization
wide participation in the near future.
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Talk Talk SD

- เสียงตามสาย
การแจงขาวสารและเกร็ดความรูภายในองคกร
โดยทำในรูปแบบโฆษณาสั้นทางวิทยุ เพื่อดึงดูด
ความสนใจของพนักงาน และแจงขาวสารไดใน
ทุกพื้นที่ของบริษัทไดพรอมกัน

ไปรษณียใ จ ไทยคม

-

Voice Over Announcement
To inform the news and knowledge tips in
radio spot via public address system
pattern for employees attractive and
recognize the news in all areas at the same

- ไปรษณียใจ ไทยคม
กิจกรรมเขียนความประทับใจและเรื่องราวดีดี
ถึงเพื่อนพนักงานใสโปสการด แลวหยอนลงใน
ตู ไ ปรษณี ย ที่ ถู ก นำมาตั้ ง ไว ก ลางสำนั ก งานทั้ ง
3 แหง เพื่อสรางบรรยากาศในการทำงานอยาง
เปนกัลยาณมิตร และเปนกำลังใจใหกับพนักงาน
ในองคกร

period of time.
-

Thaicom Well Done Card
The hand writing activity which represent
impression and a good story to a coworker in a postcard then dropped into the
mailboxes in any 3 offices to create a good
atmosphere of work and encourage
employees in our organization.
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เกีย่ วกับรายงานฉบับนี้
About This Report

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืนฉบับนี้เปนฉบับที่ 5 ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดทำเพื่อเปดเผยขอมูล
สำคัญ ที่ครอบคลุมการดำเนินงานทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ของบริษัทในประเทศไทยเปนหลัก ที่เกิดขึ้น
ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยนำเสนอรายละเอียดตามกรอบการพัฒนาอยางยั่งยืนของ
บริษัท 4 ดาน เพื่อความเหมาะสมและสอดคลองกับรูปแบบธุรกิจ โดยอางอิงตามกรอบการรายงานสากล GRI
(Global Reporting Initiative) ฉบับ G4 และ เนื้อหามีความสอดคลองตามเกณฑ (‘in accordance’ criteria) ในแบบ
หลัก (Core) รวมทั้งไดนำเสนอความสอดคลองของการดำเนินธุรกิจเทียบกับเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนของ
องคการสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
This Sustainability Report is the 5th edition published by Thaicom Public Company Limited. This report
was made to disclose substantive information regarding economic, social and environment aspect of the
Company’s operation mainly in Thailand, during the period between January 1st to December 31st, 2017.
Presentations herein are under the 4 Sustainability Frameworks of the Company which is best suited for
our business model, in accordance with Core values of the Global Reporting Initiative (GRI) G4 Edition
and the United Nation’s Sustainable Development Goals (SDGs).

ประเด็นสำคัญดานความยัง่ ยืน
บริษัทไดระบุประเด็นสำคัญดานความยั่งยืนจากการ
พิ จ ารณาข อ มู ล แนวโน ม ทิ ศ ทางและเป า หมายการ
พัฒนาอยางยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
ตลอดจนแผนธุรกิจของบริษัท เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทจะ
ดำเนิ น ธุ ร กิ จ โดยสร า งมู ล ค า ทางเศรษฐกิ จ และเกิ ด
คุณคาตอสังคมและสิ่งแวดลอม ไปพรอมๆ กับการตอบ
สนองความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียอยางเหมาะสม
โดยมี ห ลั ก การคั ด เลื อ กประเด็ น สำคั ญ (Materiality)
อางอิงกระบวนการตามแนวทางของ GRI-G4 ดังนี้
ขั้นที่ 1 การระบุประเด็นสำคัญ (Identification) ที่
เกี่ยวของกับองคกรและกลุมผูมีสวนไดเสีย
บริ ษั ท รวบรวมข อ มู ล สำคั ญ จากป จ จั ย ภายใน (เป า
หมายและแผนธุรกิจ) โดยรวบรวมจากการระดมสมอง
ของผู บ ริ ห ารในการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร หรื อ การ
ประชุมเชิงกลยุทธ และความเสี่ยงขององคกรที่สงผลตอ
ความยั่งยืนองคกร และปจจัยภายนอก (แนวโนมดาน
ความยั่ ง ยื น และความคาดหวั ง ของผู มี ส ว นได เ สี ย )
โดยรวบรวมจากการทบทวนแนวโนมและทิศทางการ

Materiality
The Company designate the importance of
Sustainability

issues

from

data

analysis,

prospects, sustainability goals both in national
and international domains while also taking into
account the business plan of the Company, to
ensure that the Company generates economic
value in its business operations, benefiting both
the society and the environment while also
appropriately meeting the expectation of the
Stakeholders, under the following material
selection guideline stipulated by the GRI-G4.
Step 1: Identification of Important Topic relevant
to the organization and stakeholders.
The Company considers important information
from various factors; inside the organization
(business goals and plans), through management
brainstorming, operational meetings, strategic
meetings and analysis of risks associated with
sustainability of the organization and outside the
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พัฒนาอยางยั่งยืนของโลก (SDGs) การสำรวจความ
คิดเห็น การประชุม หารือ สัมมนา ตามความเหมาะสม

organization (trends in sustainability and

ขั้นที่ 2 การจัดลำดับความสำคัญ (Prioritization)
โดยการนำประเด็นจากขั้นที่ 1 มาเทียบเคียงกับความ
สอดคลองในประเด็นและตัวชี้วัดตามแนวทาง GRI-G4
และทำการพิจารณาทดสอบสารัตถภาพเพื่อจัดลำดับ
ความสำคัญ

meeting and seminar as may be deemed

ขั้นที่ 3 การใหเหตุผล (Validation)
พบวา ประเด็นสำคัญที่ไดจากการวิเคราะห พิจารณา
และเห็นชอบจากคณะกรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืน
(SDCOM) มีความใกลเคียงกับประเด็นในปกอน และ
ยังสอดคลองกับความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียกลุม
ตางๆ ที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก และมีบางประเด็น
ตองใชเวลาในการตอบสนองอยางตอเนื่องเปนระยะ
เวลาหนึ่ง ทำใหประเด็นสำคัญดานความยั่งยืนในปจึง
ยังคงไมมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสรุปไดดังนี้

reiterate to organize by importance.

expectation of stakeholders); by reviewing the
global Sustainable Development Goals, polls,
appropriate.
Step 2: Prioritization
By comparing topics gathered from step 1 under
priorities guidelines indicated by the GRI-G4 and

Step 3: Validation
Important issues found from analysis and
approval of the Sustainability Development
Committee (SDCOM) was similar to those
presented last year and is also relevant to the
expectation of various Stakeholders which
shown no significant shift while some issues
require prolonged response measures, as such
sustainability issue will not be changing, as
shown in the following table;

ดานเศรษฐกิจ

ดานสิง่ แวดลอม

ดานสังคม

Economic

Environment

Social

1.1 กลยุ ท ธ แ ละแผนธุ ร กิ จ ที่ ดี แ ละ
ชัดเจน
2.
2 การเติ บ โตและมี ผ ลประกอบ
การที่ดี
1.1

3.3 การอนุรักษพลังงาน
3.
3 Energy Conservation

Consistent Strategy and
Business Plans

2.
2 Steady Growth and Profit

4.
4 ตอตานการทุจริต
5.
5 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ขอบังคับและกฎหมาย
6.
6 การให บ ริ ก ารที่ ดี / ความพึ ง
พอใจสูงสุดของลูกคา
7.
7 สุ ข ภาวะอนามั ย และความ
ปลอดภัยในที่ทำงาน
8 ความแตกต า งและโอกาสที่
8.
เทาเทียมกัน
4 Anti-Corruption
4.
5.
5 Compliance to rules,
stipulation and legislation
6.
6 Improved service / maximum
customer satisfaction
7.
7 Improved hygiene and
workplace security
8.
8 Reduce disparity and provide
equal opportunity
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สำคัญมาก

Importance to stakeh olders

7

1

4

2

5

6

3

ความสำคัญตอผูมีสวนไดเสีย

สำคัญ

8

ความสำคัญตอไทยคม

สำคัญมาก

Importance to Thaicom

สอบถามขอมูลเพิม่ เติม หรือ แสดงความคิดเห็นตอรายงานฉบับนีไ้ ดที่

For more information or opinion regarding the report should be addressed to,

ฝายการพัฒนาอยางยั่งยืน สำนักสื่อสารองคกร
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

63/21 ถนนรัตนาธิเบศร อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท : (+66) 2596-5060
อีเมล contact@thaicom.net
เว็บไซต www.thaicom.net, www.ipstar.com

Sustainable Development,
Thaicom Public Company Limited
63/21 Rattanathibet Rd., Nonthaburi,
Thailand 11000
Telephone: (+66) 2596-5060
Email: contact@thaicom.net
Website: www.thaicom.net, www.ipstar.com
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GRI Content Index
General Standard

Page or Website

Omission

Disclosures

Assurance

Strategy and Analysis
G4-1

4-7

G4-2

23-28

Organizational Profile
G4-3

11, 45, 83, back cover

G4-4

10-13

G4-5

10-11

G4-6

10-11
www.thaicom.net/en/satellites/
overview

G4-7

11, back cover

G4-8

11, 44
www.thaicom.net/en/satellites/
overview

G4-9

10, 69

G4-10

10, 69, 74, 77-78

G4-11

10, 69

G4-12

-

G4-13

4-7, 69

G4-14

4-7, 12-17

G4-15

-

G4-16

-

Identified Material Aspects And Boundaries
G4-17

-

The information is currently
unavailable.

G4-18

81-83

G4-19

82-83

G4-20

-

The information is currently
unavailable.

G4-21

External

-

The information is currently
unavailable.

G4-22

-

G4-23

-

No significant changes from
previous report
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General Standard

Page or Website

Omission

Disclosures

External
Assurance

Stakeholder Engagement
G4-24

29

G4-25

29

G4-26

30-35

G4-27

30-35

Report Profile
G4-28

81

G4-29

81

G4-30

81

G4-31

83

G4-32

84-89

G4-33

-

Not applicable

Governance
G4-34

18-20

G4-35

18-20

G4-36

18-20

G4-38

18-20

G4-39

18-20

G4-45

18-20

G4-46

-

G4-49

-

Ethics and Integrity
G4-56

18-22
http://www.thaicom.net/en/
sustainability/cg/good-corporate
-governance/code-of-conduct

G4-57

18-22

G4-58

21-22

Specific Standard Disclosures
Specific Standard

Page or Website

Omission

Disclosures

External
Assurance

Category : Economic
G4-DMA

37-45

G4-EC1

-

G4-DMA Indirect
Economic Impacts

60-67

G4-EC7

60-67

G4-EC8

60-67

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2560

•

85
Sustainability Report 2017

Specific Standard

Page or Website

Disclosures

G4-DMA

-

G4-EN2

9, 50

G4-EN3

46-50

G4-EN5

46-50

G4-EN6

9, 46-50

G4-EN7

9, 46-50

G4-EN11

46-50

G4-EN15

46-54

G4-EN16

46-54

G4-EN17

55

G4-EN18

46-54

G4-EN19

46-54

Category : Social
Sub category : Labour Practices and Decant Work
G4-LA1

69

G4-LA2

-

G4-LA3

74

G4-LA5

-

G4-LA6

78

G4-LA7

77-79

G4-LA8

77-79

G4-LA9

70-73

G4-LA10

70-73

G4-LA12

-

G4-DMA Supplier
57-60

Sub category : Human Rights
G4-DMA

-

G4-DMA Supplier
Assessment

57-60

Sub category : Society
G4-DMA

External
Assurance

Category : Environment

Assessment

Omission

-

G4-DMA Anticorruption

20-22

G4-SO1

60-67

G4-SO4

20-22
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Specific Standard

Page or Website

Omission

Disclosures

External
Assurance

Sub category : Product Responsibility
G4-DMA

-

G4-PR5

44-45

Sector Specific Disclosure
Sector Specific

Page or Website

Omission

Disclosures

External
Assurance

Sector : Electric Utilities
Disaster/Emergency Planning and Response
G4-DMA

25-27

Sector : Media
M4

39, 65

Company Specification Disclosure
Specific Disclosures

Page or Website

Omission

External
Assurance

Topic : Persons’ access to telecommunication products and services
PA2

37-42, 60-66

PA3

37-42, 39, 65

Topic : Business Strategy (Innovation)
37, 41
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SDGs Content Index
SDGs

Business theme
• Availability of products and

GRI Indicators
• G4-EC8

services for those on low incomes

Page
37-42
61-64

• Disaster/emergency planning and
response
• Earning wages and benefits
• Infrastructure investments

• G4-EC1, G4-EC7

• Disaster/emergency planning and

• Disaster/Emergency Planning and

response

61-64

Response

• Occupational health and safety

• G4-LA6

• Responsible content dissemination

• M4

77-79

• Accessibility of Buildings

• G4-DMA Human Rights

61-67

• Education for sustainable

• PA2

development

74

• PA3

• Gender equality

• G4-LA1

• Parental leave

• G4-LA2

69, 74

• G4-LA5
• Energy efficiency

• G4-EN3

• Environmental

• G4-EN6

9, 47-50

Investments
• Renewable Energy
• Employment

• G4-LA1

• Earnings, wages and benefits

• G4-LA2

• Parental leave

• G4-LA3

• Occupational health and safety

• G4-LA5, G4-LA6

• Employee training and education

• G4-LA10

• Energy efficiency

• G4-EN3

• Disaster/emergency planning and

• G4-EC8

response
• Infrastructure Investment
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69-79

37-42
61-64

• G4-EC1, G4-EC7
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62-66

SDGs

Business theme

GRI Indicators

• Disaster/emergency planning and

• G4-EC7, G4-EC8

Page
61-67

response

77-79

• Availability of products and
services for those on low incomes
• Accessibility to media contents

• M4

• Infrastructure investments

• G4-EC7

47-54

• G4-EN6

47-54

• G4-EN3,G4-EN6

47-54

• Disaster/emergency planning and
response
• Culture diversity through media
contents
• Energy efficiency
• Waste

• Energy efficiency
• Environmental Investments
• Renewable Energy
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รางวัลและความภาคภูมใิ จ

Awards and Accomplishments
Thailand Sustainability Investment (THSI) 2017

ไดรับการจัดอันดับ 1 ใน 58 บริษัทจดทะเบียน
ที่ ไ ด เ ป น “หุ น ยั่ ง ยื น ” ประจำป 2560 โดย
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
Announced as 1 out of 58 Thai listed
companies in SET for Thailand Sustainability
Investment (THSI) 2017 by the Stock
Exchange of Thailand

Sustainability Report Awards 2017

รางวั ล “เกี ย รติ คุ ณ ” จากการประกาศรางวั ล
รายงานความยั่งยืน ประจำป 2560 โดย สมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย
Received

a

“Recognition”

level

of

Sustainability Report Awards 2017 from
CSR Club of Thai Listed Companies
Association.

TRIS Rating

ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือของหุนที่ระดับ “A-” ดวยแนวโนม
“Stable” ตอเนื่องเปนปที่ 4
“A- with Stable Outlook 2017” by
consecutive years.
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TRIS Rating for 4

Corporate Governance Report (CGR) 2017

การกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยใน
ระดับ “ดีเลิศ” (หาดาว) ตอเนื่องเปนปที่ 5
Maintaining an “Excellent” score (Five
Stars) in Thailand’s Corporate Governance
Report (CGR) 2017 for 5 consecutive years.

Certificate of Education Support

ได รั บ การประกาศเกี ย รติ บั ต รการสนั บ สนุ น
โครงการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของนักเรียนใน
โรงเรียนที่ดอยโอกาส โดย คณะกรรมการบริหาร
โครงการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของนักเรียนใน
โรงเรี ย นที่ ด อ ยโอกาส ซึ่ ง เป น หนึ่ ง ในโครงการ
ประชารัฐประจำป 2560
To receive the Certificate for the Rural
Students Quality of Life Improvement
Project by the Commission of the Rural
Students Quality of Life Improvement
Project, one of the Pracharat project 2017.

ได รั บ การประกาศเกี ย รติ บั ต รการสนั บ สนุ น
ดานการศึกษา โดย คณะกรรมการประสานงาน
เพื่ อ สนั บ สนุ น โครงการกองทุ น การศึ ก ษา สภา
นิติบัญญัติแหงชาติ
Received a certificate for support education
from the Scholarship Coordination Support
Commission under the National Legislative
Assembly.
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