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สารจากผ้บู ริหาร

สารจากประธานคณะกรรมการบริษทั

ไทยคมไม่เคยมองข้ามการส่งเสริม
การเข้าถึงและลดช่องว่าง
ทางการศึกษา... เพราะเราเชื่อมั่น
เสมอมาว่า “การศึกษาไทยเข้มแข็ง
ประเทศไทยแข็งแรง...”

รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 2557

การดำ�เนินธุรกิจและให้บริการของ บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
มีบทบาทสำ�คัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในด้านการให้
บริการการสื่อสารผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมผ่านดาวเทียม ควบคู่
ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น จำ�เป็นอย่างยิ่งที่ไทยคมต้อง
ให้ความสำ�คัญกับการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ คำ�นึงถึงการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Development (SD) ในด้าน
ต่างๆ อาทิ การกำ�หนดทิศทางการสื่อสาร การพัฒนาอุตสาหกรรม
โทรคมนาคม การรักษาความมั่นคงของประเทศ บนพื้นฐานของ
ธรรมาภิบาล ไทยคม ถือว่าการดำ�เนินธุรกิจของเราเป็นพื้นฐาน
และเป็นกลไกสำ�คัญในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ
ในปี 2557 บริษัทได้สร้างกระบวนการและโครงการหลักด้านการ
สนับสนุนการศึกษาหลายโครงการด้วยกัน โดยเน้นการสร้างคุณค่า
ร่วมระหว่างบริษัท และสังคม อาทิ โครงการ “ไทยคิด ไทยคม”
สร้างโอกาสในการศึกษาให้แก่เด็ก เยาวชนและผูด้ อ้ ยโอกาสในพืน้ ที่
ขาดแคลนครูและเข้าถึงช่องทางการสื่อสารได้ลำ�บาก โดยติดตั้งชุด
รับสัญญาณการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทั่วประเทศ จำ�นวน
ไม่ต�ำ ก่ ว่า 3,000 ชุด มีผไู้ ด้รบั ประโยชน์กว่า 600,000 คน พร้อมกันนี้
ไทยคม ยังมุง่ เน้นสร้างองค์ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
อวกาศและดาวเทียม ในเวลาเดียวกันด้วย บริษทั จัดให้มกี จิ กรรมและ
โครงการความร่วมมือกับพันธมิตรจากหลากหลายภาคส่วน เช่น
การส่งมอบและติดตั้งจานดาวเทียมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ
การจัดนิทรรศการอวกาศระดับโลกเพื่อคนไทย “นาซา เอ ฮิวแมน
แอดเวนเจอร์” (NASA - A HUMAN ADVENTURE) ซึ่งสร้าง
แรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนไทย การเรียนรู้เกิดจากการได้
สัมผัสประสบการณ์จริงผ่านนิทรรศการ ตลอดจนการถ่ายทอดจาก
วิทยากรอาสาสมัครไทยคม ที่ประจำ�อยู่กับนิทรรศการต่างๆ เพื่อ
เปิดโอกาสการเรียนรู้และลดข้อจำ�กัดลงให้มากที่สุด
เป็นทีป่ ระจักษ์วา่ ตลอดระยะเวลาดำ�เนินธุรกิจ ไทยคม ไม่เคยมองข้าม
การส่งเสริมการเข้าถึงและลดช่องว่างทางการศึกษา โดยเหตุ
ดังกล่าว ในยุคเศรษฐกิจดิจติ อล (Digital Economy) รวมถึงการเกิด
ขึ้นของความร่วมมืออาเซียนตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป ไทยคม จึง
มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจและเทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้
และใช้ความเชีย่ วชาญ ตลอดจนทรัพยากรของบริษทั ในการยกระดับ
ธุรกิจดาวเทียมและการสือ่ สาร ในขณะเดียวกันก็มงุ่ เน้นการส่งเสริม
การเข้าถึงการศึกษาการเรียนรู้คู่คุณธรรมอย่างครอบคลุมต่อเนื่อง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสนับสนุนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึง่
ถือเป็นการใช้ศกั ยภาพในการดำ�เนินธุรกิจของไทยคมโดยตรง เพราะ
เราเชือ่ มัน่ เสมอมาว่า “การศึกษาไทยเข้มแข็ง ประเทศไทยแข็งแรง
มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข”
ไทยคม เชื่ อว่ า บริ ษั ท สามารถช่ ว ยพั ฒ นาคนผ่ า นการส่ ง เสริ ม
การศึกษา และการสร้างคนที่มีคุณภาพ มีศักยภาพในการเรียนรู้

ย่อมก่อให้เกิดภูมิปัญญา นำ�ไปสู่การคิดเป็นทำ�เป็น ต่อยอดและ
ประยุกต์ ใช้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและมาตรฐานความเป็นอยู่
ไทยคม จึงมุ่งเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับโรงเรียนห่างไกลและ
ด้อยโอกาส โดยจะเพิ่มปริมาณการเข้าถึงการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมให้กับโรงเรียนชายขอบ โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน
โรงเรียนด้อยโอกาสในพื้นที่ทุรกันดาร ลดปัญหาการขาดแคลน
ครูผู้สอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยเฉพาะในเรื่อง
การสนับสนุนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ไทยคม มีโครงการ
ร่วมกับส่วนราชการและองค์กรอิสระต่างๆ เพื่อซ่อมบำ�รุงและ
เข้าเปลี่ยนอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมที่ชำ�รุดหรือต้องการเพิ่ม
เติมในโรงเรียนและศูนย์รวมของชุมชนต่างๆ ทัว่ ประเทศด้วย ไทยคม
จึงได้กำ�หนดไว้ในแผนกลยุทธ์ประจำ�ปี และแผนระยะถัดๆ ไปอย่าง
ชัดเจน ในที่สุดแล้ว หากสังคมเจริญก้าวหน้า ธุรกิจก็จะสามารถ
พัฒนาเติบโตอย่างแข็งแกร่งได้เช่นกัน
นอกจากนี้ เพื่อรองรับการเติบโตและการให้บริการในยุคเศรษฐกิจ
ดิ จิ ต อลและนวั ต กรรม ซึ่ ง เน้ น การได้ รั บ ข้ อ มู ล ที่ ทั น ท่ ว งที แ ละ
สามารถนำ�มาสร้างคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ไทยคม ยังได้สร้างสรรค์และเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ
อยู่เสมอ ด้วยการนำ�นวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความท้าทายและการ
เปลีย่ นแปลงในอนาคต เช่น การใช้จอแสดงผลหลายจอพร้อมๆ กัน
(Multi-screen) ซึ่งตอบสนองความต้องการใช้งานข้อมูลหลายๆ
ส่วน ในเวลาเดียวกัน มีความต้องการสื่อสารถึงกันได้ทุกที่ทุกเวลา
นอกจากนี้ สำ�หรับผู้เรียนแล้ว ยังมีความต้องการเรียนรู้แบบไม่ถูก
จำ�กัดไม่ว่าในเชิงสถานที่หรือรูปแบบวิธีการก็ตาม ดังนั้น ไทยคม
จึงวางแผนการดำ�เนินงานทีม่ งุ่ เน้นให้นวัตกรรมเทคโนโลยีดาวเทียม
เพื่อการสื่อสารและโครงข่ายดิจิตอลเป็นประโยชน์กับรูปแบบการ
ใช้ชีวิตของคนในสังคมได้อย่างหลากหลาย ทั่วถึง และเท่าเทียม
ขณะเดียวกันก็ให้สามารถลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมด้วย เช่น การ
ช่วยลดการเดินทาง ช่วยประหยัดเวลาและนํ้ามันเชื้อเพลิง ด้วย
โครงข่ายการส่งต่อข้อมูล (Content Delivery Network) เป็นต้น
ไทยคม กำ�หนดทิศทางการเชือ่ มโยงสูอ่ นาคต โดยจะเร่งสร้างโอกาส
สร้างเทคโนโลยี สร้างคน เพื่อนำ�การพัฒนาและก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์สู่สังคมไทย ไทยคม จะยังคง
ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและคนไทย ได้ปรับตัวในกระบวนการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เอาใจใส่ในคุณธรรม
รับผิดชอบต่อสังคมรอบข้าง และรู้เท่าทันสภาวการณ์ของโลกที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รุนแรงและกว้างขวาง ผ่านเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั และการสือ่ สารอยูเ่ สมอ ซึง่ แน่นอนว่าการสนับสนุนการศึกษา
และพัฒนาเด็กตัง้ แต่อยู่ในครรภ์มารดาและเยาวชนและผูส้ งู วัยจนถึง
เชิงตะกอนเช่นนี้ ย่อมเป็นส่วนหนึง่ ในการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของ
ประเทศไทยในอนาคตต่อๆ ไป ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของไทยคม
ในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศไปสู่โลกยุคใหม่อย่าง
ยั่งยืนด้วย
พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
ประธานกรรมการบริษัทฯ
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สารจากประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

พันธะสัญญาสู่ความยั่งยืนของเรา
คือ การ “สร้างโอกาส...
สร้างอนาคต” ในทุก footprint
เพื่อให้ไทยคมเติบโตเคียงข้าง
ชุมชนและสังคมที่เราอาศัยอยู่
และดำ�เนินธุรกิจ

รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 2557

ในช่วงปี 2557 ไทยคม ได้รุกพรมแดนใหม่และเปิดตัวนวัตกรรมใน
การดำ�เนินธุรกิจหลายส่วนที่สอดคล้องกับแนวทางการดำ�เนินธุรกิจ
อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ด้วยความมุ่งมั่นในการก้าวสู่ความเป็น
ผู้นำ�ด้านการสื่อสารผ่านดาวเทียมแห่งเอเชีย ไทยคม มุ่งพัฒนา
ประสิทธิภาพภายใต้กรอบการทำ�งาน 4 ประการ ได้แก่ การสร้าง
นวัตกรรม (Innovation) การเข้าถึงการสื่อสาร (Accessibility) การ
รับผิดชอบทั้งในเชิงคุณภาพและเนื้อหา (Responsibility) และการ
ดำ�เนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Corporate Governance) ทั้งใน
ขั้นตอนการดำ�เนินธุรกิจของทุกส่วนงานภายใน และในประเด็นการ
สนับสนุนการศึกษาทีส่ ามารถก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยคำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
เหล่านีล้ ว้ นเป็นพันธกิจสูค่ วามยัง่ ยืนที่ไทยคมดำ�เนินการอย่างเต็มที่
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
สำ�หรับการพัฒนาความยัง่ ยืนนัน้ บริษทั ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนา
และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำ�เนินงานของแต่ละส่วนงาน
(In-process) โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการกำ�หนดแผนกลยุทธ์และ
มีการติดตามวัดและประเมินผล
ในส่วนของการสร้างนวัตกรรม มีโครงการต่างๆ ทั้งในรูปแบบ
การตลาด การเงิน และเทคโนโลยี อาทิ การให้บริการ Wi-Fi
บนเครื่ อ งบิ น การคิ ด ค้ น รู ป แบบบริ ห ารการเงิ น แบบลดต้ น ทุ น
ด้วยการออกหุ้นกู้สำ�หรับโครงการดาวเทียมไทยคม 7 เป็นต้น
ในเรื่องของการเข้าถึงการสื่อสาร และการรับผิดชอบทั้งในเชิง
คุณภาพและเนือ้ หา ย่อมทำ�ให้ไทยคมสามารถให้บริการลูกค้าธุรกิจ
และผูใ้ ช้งานปลายทาง ซึง่ มีกลุม่ ผูใ้ ช้งานทัง้ ในและต่างประเทศในกว่า
120 ประเทศทัว่ โลกได้อย่างต่อเนือ่ ง เพียงพอ และทัว่ ถึง ในรายงาน
ฉบับนี้จะได้กล่าวถึงในรายละเอียดต่อไป
และเพื่อให้มั่นใจว่าการเติบโตที่แข็งแกร่งของบริษัทจะเป็นไปอย่าง
อย่างยืนอย่างแท้จริง ผู้บริหารเน้นยํ้าเสมอในการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ทีมงานคำ�นึงถึงและยึดถือปฏิบัติงานภายใต้กรอบของ
ธรรมาภิบาลเสมอ
สำ�หรับปี 2558 ไทยคม ยังมีนโยบายทีจ่ ะพัฒนากระบวนการทำ�งาน
ภายในและขณะเดียวกันจะดูแลสังคมภายนอกอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เตรียมความพร้อมตามทิศทาง Connecting the Future โดยคำ�นึง
ถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนเป็นพื้นฐานในการดำ�เนิน
งานต่อไป นั่นหมายถึง เราจะกำ�หนดกลยุทธ์โดยคำ�นึงถึงการสร้าง
ประโยชน์และลดผลกระทบทีม่ ตี อ่ กลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่าย ทัง้
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อไป

ในด้านสังคม กระบวนการของการติดตั้งจานดาวเทียม ในโครงการ
“ไทยคิด ไทยคม” ไทยคมเลือกใช้ชา่ งติดตัง้ ทีอ่ ยู่ในแต่ละชุมชน และ
มีการจ้างงานคนในชุมชนเป็นผู้ติดตั้ง ให้บริการช่องสัญญาณที่มี
คุณภาพและเพียงพอ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้
มีคุณภาพชีวิต สร้างงาน และสร้างรายได้เพิ่ม ทั้งนี้ รวมไปถึงการ
สนับสนุนการศึกษาผ่านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์
และอวกาศ ผ่านโครงการเพื่อสังคมต่างๆ อาทิ “ไทยคิด ไทยคม”
ที่มีหลากหลาย เช่น เครือข่ายโรงเรียนไทยคม ห้องเรียนไทยคม
ไปจนถึงนิทรรศการอวกาศและดาวเทียม เช่น NASA - A HUMAN
ADVENTURE ที่ส่งเสริมด้านการมอบแรงบันดาลใจและความรู้แก่
เยาวชน ที่ริเริ่มในปี 2557 ด้วย
ในด้านสิ่งแวดล้อม บริการของไทยคม จะช่วยอนุรักษ์และลดผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น บริการ CDN (Content Delivery
Network) คือ การให้บริการโอนถ่ายข้อมูลผ่านดาวเทียม ซึ่งช่วย
ลดการเกิดมลภาวะที่เป็นพิษในกระบวนการโลจิสติกส์ อีกทั้งช่วย
ประหยัดพลังงาน ในขณะเดียวกัน ก็สามารถส่งมอบคุณภาพ
สัญญาณทีเ่ ป็นเลิศให้กบั คูค่ า้ และลูกค้าของไทยคม รวมถึงโครงการ
iSAVE โดยส่งเสริมให้พนักงานมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและ
รู้คุณค่า โดยตระหนักถึงการรักษาสภาพแวดล้อมเป็นสำ�คัญอย่าง
สมาํ่ เสมอและต่อเนือ่ ง จนก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรทีด่ ี และเป็น
รากฐานแห่งการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
ในด้านเศรษฐกิจ การบริหารจัดการระบบการตลาดและการเงิน จะ
เป็นอีกภารกิจที่ไทยคมต้องมุง่ ค้นหานวัตกรรมทีจ่ ะช่วยให้เกิดคุณค่า
ร่วมระหว่างผลการดำ�เนินงานด้านการเงินของบริษัทกับเศรษฐกิจ
ของประเทศในเชิงบวก
กระบวนการดำ�เนินงานต่างๆ เหล่านี้ จะนำ�พาไทยคมไปสูก่ ารพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืนผ่านการกำ�กับดูแลและสนับสนุนแนวทางการดำ�เนินงานจาก
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development
Committee) และคณะทำ�งานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable
Development Working Group) โดยมุ่งสร้างกรอบการทำ�งานอย่าง
มีกลยุทธ์ มีแนวทางที่ชัดเจน วัดและประเมินผลได้ รวมถึงจะได้
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับ
ทราบถึงพันธะสัญญาสู่ความยั่งยืนของเรา คือ การ “สร้างโอกาส...
สร้างอนาคต” ในทุก footprint เพื่อให้ไทยคมเติบโตเคียงข้างชุมชน
และสังคมที่เราอาศัยอยู่และดำ�เนินธุรกิจ

ศุภจี สุธรรมพันธ์ุ

ประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ร้จู กั ไทยคม
บริ ษั ท ไทยคม จำ � กั ด (มหาชน) เป็ น บริ ษั ท จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ชอื่ “THCOM” เป็นผูน้ �ำ การ
ให้บริการด้านโทรคมนาคมผ่านดาวเทียม ทีม่ กี ารนำ�เสนอบริการทัง้
บรอดคาสต์และ บรอดแบนด์ ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2534
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2534 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติ
ดวงแรกของโครงการอย่างเป็นทางการว่า “ไทยคม” (THAICOM)
มาจากคำ�ว่า Thai Communications หรือ ไทยคมนาคม เพื่อ
เป็นสัญลักษณ์เชื่อมโยงประเทศไทยกับเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่
จนถึ ง ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ประสบความสำ � เร็ จ ในการจั ด ส่ ง และให้
บริการดาวเทียมไทยคมเป็นจำ�นวนทั้งสิ้น 7 ดวง โดยมีดาวเทียม
ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให้ บ ริ การเต็ ม รู ป แบบ จำ � นวน 4
ดวง ซึ่งในปี 2557 ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีของการเติบโตไปอีกก้าว
ของบริษัท อันเนื่องมาจากบริษัทได้จัดส่งดาวเทียมถึง 2 ดวง

ขึ้นสู่วงโคจรได้สำ�เร็จ ได้แก่ ดาวเทียมไทยคม 6 (จัดส่งขึ้นสู่
วงโคจรเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557) และดาวเทียมไทยคม 7
(จัดส่งขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2557) ทำ �ให้บริษัท
มี ความสามารถในให้ บ ริ การครอบคลุ ม เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย ง
ใต้ ทวีปแอฟริกา เอเชียใต้ และทวีปออสเตรเลีย โดยบริษัท
มีแผนที่จะจัดส่งดาวเทียมไทยคม 8 ในปี 2559 ต่อไป
ด้วยศักยภาพธุรกิจและเทคโนโลยีดาวเทียมที่ โดดเด่นในระดับ
คุณภาพมาตรฐานโลกพร้อมด้วยทีมวิศวกรดาวเทียมและทีมงานที่
มากประสบการณ์ ทำ�ให้บริษัทสามารถนำ�เสนอโซลูชั่นบริการที่ลํ้า
หน้าในด้านการติดต่อสื่อสารและการบริหารจัดการดาวเทียมที่ครบ
วงจร ให้กับประเทศต่างๆ ในหลายภูมิภาค เพื่อการเชื่อมต่อการ
สือ่ สารได้ในทุกที่ รวมถึงการเข้าไปสนับสนุนระบบการสือ่ สารในช่วง
ที่เกิดภัยพิบัติต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย
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ธุรกิจของไทยคม
ไทยคม เป็นผู้นำ�ธุรกิจดาวเทียมที่มุ่งมั่นในการคิดค้นนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมต่อการสื่อสารและสร้างโอกาสใหม่ๆ เพื่อ
อนาคตที่ดีกว่าเดิมให้กับคนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคอื่นๆ
ทั่วโลก ผ่านการดำ�เนินการของบริษัทและบริษัทในเครือ ตามสาย
ธุรกิจ 4 กลุ่ม คือ
1. สายธุรกิจดาวเทียม : ธุรกิจผู้ให้บริการและดำ�เนินโครงการ
ดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติ จัดสร้าง จัดส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร
เพื่อให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม (Transponder) บริการ
แพร่สัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย
แอฟริกา และยุโรป ในรูปแบบบริการส่งช่องสัญญาณโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียมถึงบ้านผู้รับโดยตรง (Direct-to-Home, DTH) บริการส่ง
ช่องโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมไปยังสถานีรบั ภาคพืน้ ดินและผูป้ ระกอบ
การเคเบิลทีวีในประเทศต่างๆ (Channel Distribution) และบริการ
เครือข่ายโทรทัศน์ดิจิตอลทั่วโลก (Global Digital Television) รวม
ทั้งการให้บริการดาวเทียมบรอดแบนด์
2. ธุรกิจอินเทอร์เน็ต : ให้บริการธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสือ่ ผ่านบริษทั
ย่อย/บริษัทร่วม/กิจการร่วมค้า ของบริษัท เป็นผู้ให้บริการจำ�หน่าย
อุปกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทียม บริการให้คำ�ปรึกษาและติดตั้ง
ระบบเครือข่ายบรอดแบนด์ครบวงจรและให้บริการอินเทอร์เน็ต ภาย
ใต้การดำ�เนินงานของ บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำ�กัด และมีบริษัท เอดี
เวนเจอร์ จำ�กัด ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสาระความบันเทิงผ่าน

ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่และให้บริการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้งานบน
อินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ บริษัทดำ�เนินธุรกิจจัดจำ�หน่ายอุปกรณ์
จานรับสัญญาณดาวเทียมและให้บริการแพลทฟอร์มโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียมในประเทศกัมพูชา และดำ�เนินธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3. ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ : ให้บริการธุรกิจโทรศัพท์ผ่าน
บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ พีทีอี จำ�กัด (เชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่
ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
ซึง่ ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคมต่างประเทศ โดยบริษทั เป็นผูใ้ ห้บริการ
ธุรกิจโทรศัพท์ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการ
ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานไร้สายระบบ CDMA-450 และบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยอยู่ภายใต้การดำ�เนินงานของบริษัท ลาว
เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำ�กัด
4. สายธุรกิจสื่อโฆษณาผ่านสมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์และสิ่งพิมพ์
ประเภทโฆษณาย่อย : บริการสื่อโฆษณาผ่านสมุดรายนามผู้ใช้
โทรศัพท์และสิง่ พิมพ์ประเภทโฆษณาย่อยรวมทัง้ บริการข้อมูลทัว่ ไป
ทั้งสาระบันเทิง ผ่านการใช้โทรศัพท์ในการสอบถามข้อมูล รวมถึง
บริการหน้าเหลืองทางอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์อื่น ๆ
(โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจบริษัท ได้จากรายงานประจำ�ปี 2557
ของบริษัท ซึ่งสามารถดาวน์ โหลดได้ที่ www.thaicom.net)

รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 2557

ไทยคมกับการดำ�เนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
วิสยั ทัศน์ และพันธกิจส่คู วามยัง่ ยืน

เพื่อให้เกิดการดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทตลอดไปนั้น จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและก่อให้เกิดมุมมองของประเด็นในด้านของการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนให้บรรลุถึงประเด็นที่สำ�คัญต่างๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านการกำ�หนดวิสัยทัศน์ร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการบริษัทและกลุ่มของคณะทำ�งานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

ไทยคมเป็นผูน้ าํ ธุรกิจดาวเทียมเพือ่ การสือ่ สารทีส่ ร้างโอกาส
ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ดาวเทียมเพื่อการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนของธุรกิจและสังคม

พันธกิจ

ไทยคม รับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจด้านดาวเทียมเพื่อ
การสื่อสารและสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมุ่งเน้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากดาวเทียมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
ทั้งในภาวะปกติและวิกฤต โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
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กรอบการดำ�เนินงานด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
เพือ่ มุง่ สูก่ ารเป็นผูน้ �ำ ธุรกิจดาวเทียมอย่างยัง่ ยืน บริษทั จึงได้ก�ำ หนด
กรอบแนวทางเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนขึน้ เพือ่ เป็นแนวทางในการ
สร้างสรรค์กระบวนการการบริหารจัดการให้แก่ทุกส่วนขององค์กร
ด้วยกระบวนการของการให้ความคิดเห็นและลงมติรว่ มกันของทุกๆ
หน่วยงานทีป่ ระกอบเป็นคณะทำ�งานเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และ
นำ�เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อทำ�การ
อนุมัติและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท อันจะนำ�ไปสู่การกำ�หนด
เป็นกรอบการดำ�เนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทยคม
ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วนได้แก่

สมรรถนะของโครงข่าย (Capacity)

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและเตรียมพร้อมผลิตภัณฑ์และการบริการ
ให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าอยูเ่ สมอเพือ่ ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของการบริโภคข้อมูลผ่านเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ
อย่างทันท่วงที ทั้งในส่วนของการให้บริการทางด้านบรอดคาสต์
(Broadcast) ที่จะต้องมีช่องสัญญาณที่เพียงพอต่อการเติบโตของ
อุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับดาวเทียม และบรอดแบนด์ (Broadband)
จะต้องมีสมรรถนะของโครงข่ายของการให้บริการอินเทอร์เน็ต ให้
แก่ลูกค้าอย่างเพียงพอ เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอันเนื่องมาจาก
สมรรถนะการให้บริการไม่เพียงพอจนทำ�ให้เกิดการหยุดชะงักของ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของลูกค้าทั้งระบบ
ครอบคลุมทุกส่วน (Coverage)

เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำ�ธุรกิจดาวเทียมเพื่อการสื่อสาร บริษัทจึง
มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์และตอบรับต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการขยาย
โครงข่ายดาวเทียมให้ครอบคลุมไปยังทุกส่วนบนโลกและก่อให้เกิด
การเชื่อมต่อระหว่างกันของคนบนโลกผ่านโครงข่ายดาวเทียมของ
บริษัท ด้วยปัจจัยที่ต้องคำ�นึงถึง ได้แก่
• โครงข่ายทางกายภาพ (Physical) โครงข่ายโทรคมนาคมของ
บริ ษั ท จะต้ อ งครอบคลุ ม ไปยั ง ทุ ก ตลาดเป้ า หมายอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

การจัดการและการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
(Corporate Governance)

บริษัทถือว่าการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีคือพื้นฐานที่สำ�คัญของการ
พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกส่วนงานเพื่อให้พนักงาน
ในองค์กรใช้เป็นแนวทางและกรอบในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้อง
กับค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร โดยมีกรรมการและผู้บริหาร
เป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ นการปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณขององค์ กร

การสร้างโอกาสในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และการให้
บริการ (Accessibility)

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการอยู่เสมอเพื่อให้
ทุกๆ คนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และการให้บริการได้อย่างสะดวก
และเหมาะสมกับทุกสภาพความเป็นอยู่ของคนในสังคม เพื่อการ
พัฒนาเติบโตทั้งทางด้านองค์ความรู้ สร้างอาชีพและสร้างฐานะทาง
เศรษฐกิจของคนในสังคมควบคู่ไปกับการเติบโตของบริษัท ภายใต้
หลักคิดดังนี้

รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 2557

• ผูบ้ ริโภค (End User) ผูบ้ ริโภคสามารถใช้อปุ กรณ์อนั หลากหลาย
ที่มีอยู่ให้สามารถรองรับการให้บริการและความต้องการของ
ผู้บริโภคได้ทั้งหมดทุกสภาวะของการดำ�เนินชีวิต
• ช่องทางที่หลากหลาย (Multiscreen) สร้างช่องทางการเข้าถึง
การให้ บ ริ ก ารที่ ห ลากหลายมากยิ่ ง ขึ้ น ตามการพั ฒ นาทาง
เทคโนโลยี ก่อให้เกิดเสรีภาพการเข้าถึงสื่อได้มากขึ้น (Social
Liberal) จากจำ�นวนช่องสัญญาณที่มีจำ�นวนมากและราคาที่
เหมาะสม
• รักษาความมั่นคงของชาติ (National Security) โครงข่ายสื่อสาร
โทรคมนาคมที่สามารถควบคุมได้ถือเป็นปัจจัยสำ�คัญของความ
มัน่ คงของประเทศ ซึง่ บริษทั ถือเป็นผูใ้ ห้สญั ญาณดาวเทียมเพียง
แห่งเดียวของประเทศแก่หน่วยงานความมั่นคงของรัฐ เพื่อ
ป้องกันมิให้ผู้ใดมาแทรกแซงระบบการสื่อสารของประเทศ

เข้าถึงข้อมูลที่หลากหลาย (Content)

บริษัทมุ่งมั่นที่จะร่วมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและเรียนรูข้ องคนใน
สังคมของประเทศผ่านการเรียนรูจ้ ากช่องทีวดี าวเทียมทีส่ ามารถให้ผู้
ชมและผูผ้ ลิตรายการทีวไี ด้มอี สิ ระในการเลือกรับชมและผลิตรายการ
ที่มีคุณภาพได้อย่างอิสระมากขึ้นจากช่องสัญญาณที่หลากหลาย
มีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมกันในการเป็นเจ้าของช่องสัญญาณ โดยบริษทั
ทำ�หน้าที่ในการบริหารต้นทุนของผูผ้ ลิตรายการให้มคี วามเหมาะสม
เพือ่ ทำ�ให้ผชู้ มสามารถรับชมได้ในราคาทีส่ มเหตุสมผล
จากหลักคิดเพือ่ ก่อให้เกิดการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษทั
เหล่านี้ จะก่อให้เกิดโครงข่ายของระบบโทรคมนาคมที่สมบูรณ์แบบ
ทั้งในด้านของช่องสัญญาณ ระบบและอุปกรณ์รองรับสัญญาณ ที่
สามารถตอบสนองต่อลูกค้าและผู้บริโภค ได้ทั้งในภาวะปกติและ
ภาวะวิฤต ด้วยผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท

การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่ออนาคต
(Innovation)

เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำ�ด้านธุรกิจดาวเทียมที่ยั่งยืน บริษัทจึงมุ่งมั่น
สร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการและรูปแบบการใช้ชวี ติ ของคนในสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปตามแต่ละยุคสมัย ทั้งยังคำ�นึงถึงการเป็นส่วนสำ�คัญที่จะส่ง
เสริมให้เกิดการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการใช้เทคโนโลยี
ดาวเทียมของบริษัท โดยมีหลักของการพัฒนาได้แก่
การสร้างคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ (Product Value)

• พร้อมช่วยเหลือในสภาวะวิกฤต (Disaster) บริษัทมีการเตรียม
ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศด้วยแผนการดำ�เนินงานช่วยเหลือใน
สภาวะวิกฤตทีบ่ ริษทั ได้มกี ารจัดเตรียมไว้ โดยมีการเตรียมการทัง้
บุคลากร อุปกรณ์ เทคโนโลยี ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่นั้นๆ เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร็วที่สุดเท่าที่
ศักยภาพของบริษัทจะช่วยเหลือได้

ด้วยรูปแบบการดำ�เนินธุรกิจของผู้ให้บริการดาวเทียมในปัจจุบันคือ
การเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ซึง่ มีแนวโน้มทีจ่ ะมีการแข่งขันสูงขึน้
บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และการบริการ
ของบริษทั เพือ่ ก่อให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ทจี่ ะยังคงรักษาฐานลูกค้า
เดิมได้อย่างเหนียวแน่น ดังต่อไปนี้
• การให้บริการครบวงจร Manage Service (End to End) บริษทั จะ
ต้องสร้างผลิตภัณฑ์และการบริการที่จะต้องตอบสนองต่อรูป
แบบการใช้ชีวิตของผู้ใช้บริการและลูกค้า ผ่านการคำ�นึงตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน
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• เชือ่ มโยงกับลูกค้าและผูใ้ ช้บริการ (Stickiness) เพือ่ ให้ผลิตภัณฑ์
และการบริการใหม่เติบโตได้อย่างยั่งยืน บริษัทจะต้องเชื่อมโยง
กับลูกค้าและผู้ใช้บริการอยู่เสมอ เพื่อสามารถนำ�ข้อเสนอแนะ
หรือรูปแบบการใช้ชีวิตของลูกค้า (Lifestyle) ในถิ่นต่างๆ มา
ใช้ในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อ
ตอบสนองอย่างแท้จริง
สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่สังคม (Environment Scanning)

การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของบริษัทนั้น จะตระหนักอยู่
เสมอว่าจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและรูปแบบการใช้ชีวิตของคนในอนาคตข้างหน้าเสมอ
เพือ่ ให้บริษทั สามารถทีค่ งความเป็นผูน้ �ำ ด้านธุรกิจดาวเทียมได้ส�ำ เร็จ
ตามทีต่ งั้ เป้าหมายไว้ โดยจะมีการติดตามและคำ�นึงถึงปัจจัย 3 ด้าน
ที่จะก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์อย่างแท้จริง อันได้แก่
• ค้นหาแนวโน้มของเทคโนโลยี (Trend Scan) มองหาโอกาสของ
แนวโน้ ม ของเทคโนโลยี ใ นอนาคตเพื่ อ นำ � ไปสู่ กระบวนการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมอย่างทันท่วงที
• ติดตามอุตสาหกรรมดาวเทียม (Industry Scan) ติดตามและ
ประเมินทิศทางของกระแสธุรกิจดาวเทียมของโลกอยู่เสมอเพื่อ
ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม
• เชือ่ มโยงลูกค้า (Customer Scan) ติดตามและรับข้อมูลการตอบ
รับและความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อนำ�ไปสู่การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทีท่ นั สมัยและเหมาะสมต่อความต้องการ
ของกลุ่มลูกค้าตามบริบทนั้นๆ
ผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง (Technology Advancement)

ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ของบริษัทไม่เพียงแต่เป็นสิ่งใหม่ของ
สังคมเท่านั้น แต่จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่ทำ�ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบของการใช้ชีวิตของคนในสังคม ที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบทางบวกหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
ยอมรับในคู่ค้า (Partnership)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการไม่จำ�เป็นต้องเกิดจากกระบวนการ
สร้างสรรค์ของบริษัทเพียงผู้เดียวเท่านั้น แต่ต้องมองหาและสร้าง
โอกาสให้แก่ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่ดีที่สุดเข้ามาร่วมมือ เพื่อ
ทำ�ให้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทนั้นมีคุณภาพและสามารถ
ดูแลลูกค้าได้อย่างดีที่สุดภายใต้คำ�ว่า “เราไม่สามารถดำ�เนินธุรกิจ
เพียงคนเดียวได้”
ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม (Packaging)

ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ทีด่ นี นั้ จะต้องตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าและก้าวนำ�เทคโนโลยีอยู่เสมอด้วยรูปแบบของการเสนอ
ขายผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมแก่ลูกค้ากลุ่มต่างๆ ผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์ทิศทาง รูปแบบการใช้ชีวิตของกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่เพื่อ
นำ�ไปสู่การให้บริการเชิงพาณิชย์ ควบคู่ไปกับกระบวนการสื่อสาร
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและรับรู้ความคิดเห็น เพื่อนำ�ไปสู่
กระบวนการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

ด้วยหลักของการพัฒนาดังกล่าวบริษัทเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นหลัก
สำ�คัญทีจ่ ะทำ�ให้ธรุ กิจดาวเทียมของบริษทั นัน้ ก้าวสูก่ ารเป็นผูน้ �ำ ด้าน
ธุรกิจดาวเทียม ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ทีค่ �ำ นึงถึงความ
เหมาะสมต่อบริบทนั้นๆ และก้าวลํ้าเทคโนโลยีอยู่เสมอ โดยมีเป้า
หมายเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ร่วมกันกับบริษัท

ความรับผิดชอบของไทยคม (Responsibility)

ความรับผิดชอบของบริษัท หมายถึง การที่บริษัทได้รับการยอมรับ
จากสังคมว่าเป็นผูด้ �ำ เนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยวิธีการ “พัฒนาอย่างยั่งยืน” คือ การสร้าง
ผลกระทบเชิงบวกในสังคมผ่านการส่งเสริมทักษะอาชีพและการ
เรียนรู้ให้แก่คนในสังคมจากผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในขณะเดียวกัน
ก็มงุ่ ลดผลกระทบเชิงลบ ทัง้ ผลกระทบเชิงลบทีเ่ กิดจากกระบวนการ
การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทเองและที่เกิดจากปัญหาโครงสร้างทาง
สังคมผ่านการใช้บริการของไทยคม ผ่านการดูแลรักษาทรัพยากร
บุคคล (Human Resources) การรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และ
การบริการ (Products and Services) และการรักษาคุณภาพของ
เนื้อหา (Quality of Content) ในกระบวนการการดำ�เนินธุรกิจ
การดูแลรักษาทรัพยากรบุคคล (Human Resources)

บริษัทถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรที่มีความสำ�คัญที่สุด
ดังนั้น บริษัทจึงให้ความใส่ใจต่อกระบวนการการบริหารจัดการและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลภายใน ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารและพนักงาน และ
ทรัพยากรบุคคลภายนอก ซึ่งได้แก่ สมาชิกชุมชนและสังคม เพื่อ
พัฒนาและยกระดับโครงสร้างทางสังคมภายในและสังคมภายนอก
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่
จำ�เป็นสู่สังคม
• แนวทางการจัดการทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร พนักงาน
ถือว่าเป็นหนึ่งในพื้นฐานที่สำ�คัญขององค์กรที่จะทำ�ให้บริษัท
มีความมั่นคงในทุกๆ ด้าน ซึ่งบริษัทได้ยึดหลักในการพัฒนา
พนักงานที่เรียกว่า “4C” ไว้ดังนี้

รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 2557

Climate สร้างสภาวะแวดล้อมองค์กรให้ดีและน่าอยู่ เป็นการสร้าง
Great Workplace ทั้งด้านกาย และ ใจ เพื่อให้พนักงานได้ทำ�งาน
ในสภาวะแวดล้อมที่ดี มีสุขอนามัย มีความปลอดภัย มีความสุข
สามารถสร้างงานที่ดีให้แก่องค์กรได้
Culture สร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้ชัดเจนผ่าน Core Values
ได้แก่ “EPIC” (E-Excellence, P-Passion, I-Innovation,
C-Contribution) เป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อก่อให้เกิด
ความสามัคคีเข้มแข็งและมีเป้าหมายเดียวกันภายในองค์กร
Career ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม การดูแลรักษา
สภาพการจ้างงานของพนักงานอย่างเหมาะสมและเท่าเทียม รวมทัง้
ให้โอกาสในการเติบโตเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
Capability พัฒนาความสามารถของพนักงานเพื่อส่งเสริมให้
พนักงานมีโอกาสแสดงศักยภาพ และเจริญเติบโต ในหน้าทีก่ ารงาน
• แนวทางการจัดการทรัพยากรบุคคลภายนอกองค์กร ซึ่งนับ
เป็นอีกหนึ่งทรัพยากรที่สำ�คัญของบริษัท ได้แก่สมาชิก ชุมชน
และสังคม ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ทางบริษัท มุ่งให้เกิดการพัฒนา
โดยเน้นการพัฒนาในระดับรากฐาน สร้างสังคมให้มอี งค์ความรูท้ ี่

จำ�เป็นต่อการดำ�รงชีพและองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต (Normal & Crisis Situation) โดยให้โอกาสในการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ผ่านเทคโนโลยีของบริษัท

การรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ (Products
and Services)

การดูแลรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการนำ�ไปสู่การ
สร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าตลอดจนผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม ผ่านการดูแลรักษาคุณภาพของสินค้าและการให้
บริการ โดยคำ�นึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนมีการพัฒนา
ระบบเพื่อรองรับผลกระทบและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
การรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)

บริษทั ให้ความสำ�คัญกับการสร้างความเข้าใจและรักษาความสัมพันธ์
ผ่านการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาค
ส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคสังคม ซึ่งเน้นให้การศึกษาและเปิดโอกาส
การเรียนรู้สำ�หรับเด็กและเยาวชนผ่านโครงการหลัก อาทิ “ไทยคิด
ไทยคม” และโครงการอืน่ ๆ ดังทีจ่ ะได้น�ำ เสนอต่อไปในรายงานฉบับนี้
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การรับผิดชอบต่อคุณภาพของเนื้อหาและข้อมูลผ่านโครงข่าย
(Quality of Content)

ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมจึงต้องคำ�นึงถึง
ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และการบริการที่จะต้องสามารถให้
บริการที่มีเสถียรภาพ สามารถดำ�เนินการได้ทั้งในสภาวะปกติและ
สภาวะวิกฤตอยูเ่ สมอ รวมถึงบริษทั มีสว่ นช่วยตรวจสอบและควบคุม
ดูแลคุณภาพของเนือ้ หาในรายการของลูกค้าให้มคี วามเหมาะสมแก่
ผู้รับชม และไม่สร้างผลกระทบเชิงลบให้แก่สังคม พร้อมทั้งยังเป็น
ส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เกิดกระบวนการในการพัฒนาคนในสังคมให้มี
ความรู้และสามารถนำ�ไปสู่ประกอบอาชีพได้ ผ่านการปฏิบัติงานที่
มีประสิทธิภาพเพือ่ รักษาคุณภาพของระบบโทรคมนาคมของประเทศ
• คุณภาพของเนื้อหารายการ มีแนวทางที่จะหาวิธีการในการ
กำ�กับดูแลเนื้อหาของรายการ ไม่ก่อให้ผลกระทบในทางลบต่อ
สังคม ภายใต้หลักการคำ�นึงที่ว่า “ช่องทีวีที่ดีจะต้องอยู่คู่กับ
ไทยคม”
• คุ ณ ภาพด้ า นเทคนิ ค มี แ นวทางในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของ
เทคนิคการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้
ชีวิตของคนในสังคมในอนาคต และคำ�นึงถึงความต่อเนื่องของ
การปล่อยสัญญาณให้มีความเสถียรและมีคุณภาพสูง ผ่านการ
ปฏิบัติงานที่มีการควบคุมตามมาตรฐานเพื่อรักษาประสิทธิภาพ
และคุณภาพของระบบโทรคมนาคมของประเทศให้สามารถ
ดำ�เนินการได้อย่างต่อเนื่อง

รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 2557

กลยุทธ์ดา้ นการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของไทยคม
การดำ�เนินการด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนสำ�หรับบริษทั ตลอดปี 2557
ทีผ่ า่ นมาถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรูแ้ ละสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
ด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนให้แก่ตวั แทนฝ่ายบริหารของแต่ละหน่วย
งาน ซึ่งได้มีการกำ�หนดกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน
ในปี 2557 โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำ�คัญที่จะต่อยอด
แนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทให้แก่พนักงานอย่าง
แข็งแกร่งในอนาคตต่อไป

• การพัฒนาระบบ รูปแบบการสื่อสารข้อมูลให้แก่พนักงานใน
องค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้
จริงให้แก่พนักงาน
• การพัฒนาระบบ รูปแบบการสื่อสารข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกองค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางด้าน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทยคมให้แก่ทุกกลุ่มแผนในการ
พัฒนาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต

กลยุทธ์ของไทยคม

เส้นทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. มุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างด้านการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน
ของไทยคมโดยการกำ�หนดและจัดตัง้ โครงสร้างการบริหารจัดการ
เพื่อความยั่งยืนของบริษัท ตั้งแต่ระดับผู้บริหารหน่วยงานแต่ละ
ส่วน พร้อมกำ�หนดหน้าที่ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนแต่ละส่วน
ให้ชัดเจน
2. มุง่ เน้นประเด็นสำ�คัญทีก่ อ่ ให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของไทยคม
• การคัดสรรและระบุประเด็นที่สำ�คัญ (Materiality) เพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อองค์กร
• การระบุประเด็นที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กร เช่น ความเสี่ยงใน
องค์กร, ทิศทางการดำ�เนินธุรกิจ เป็นต้น
• การกำ�หนดรูปแบบการเชื่อมโยงแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละ
กลุ่มพร้อมระบุประเด็นที่สำ�คัญที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสนใจ
3. มุ่งมั่นพัฒนาการสื่อสารข้อมูลด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
ไทยคมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บริษัทมุ่งมั่นเพื่อจะนำ�พาองค์กรให้สามารถดำ�เนินธุรกิจให้เติบโต
และดำ�รงอยู่ร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ตลอดไป จึงได้มี
การกำ � หนดแผนในการดำ � เนิ น การเพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำ�ให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมกันอันนำ�มา
ซึ่งประโยชน์สูงสุดของทั้งบริษัทและสังคม แต่ยังคงธำ�รงรักษา
สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปพร้อมกัน โดยแผนการดำ�เนินการเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2559 นั้นจะเป็นแผนการ
ดำ�เนินการเพือ่ สร้างความตระหนักรูแ้ ละสร้างแนวคิดด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืนเพื่อนำ�ไปสู่การกำ�หนดและปรับปรุงกลยุทธ์เพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท เพื่อให้บรรลุสู่แนวคิดด้านการสร้าง
คุณค่าร่วมกัน (Creating Shared Valued) ให้แก่พนักงานในองค์กร
และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
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ปัจจัยความเสีย่ ง
ในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายย่อม
มี ปั จ จั ย ความเสี่ ย งต่ า งๆ ที่ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ การดำ � เนิ น งาน
ของบริษัททั้งจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง การเงิน การเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม ทางเทคโนโลยี
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก ปัจจุบัน บริษัท
ไทยคม จำ�กัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลัก 4 ประเภท คือ (1)
สายธุรกิจดาวเทียม (2) สายธุรกิจอินเทอร์เน็ต (3) สายธุรกิจ
โทรศัพท์ ในต่างประเทศ (4) สายธุรกิจสื่อโฆษณาผ่านสมุดราย
นามผู้ใช้โทรศัพท์ โดยแต่ละสายธุรกิจย่อมมีปัจจัยความเสี่ยงที่
แตกต่างกัน ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ด้วยเหตุนี้
คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการ
ประกอบธุรกิจของบริษทั โดยจะได้มกี ารประเมินความเสีย่ งเป็นราย
ไตรมาส
ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้นำ�ปัจจัยความเสี่ยงเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาทบทวน ทำ�การวิเคราะห์จดั ลำ�ดับ
ความสำ�คัญของความเสี่ยงแต่ละประเด็นตามหลักของ Enterprise

Risk Management และกำ�หนดมาตรการในการป้องกันความเสีย่ ง
เป็นประจำ�สมาํ่ เสมอในทุกๆ ไตรมาส สำ�หรับข้อมูลที่ได้แสดงต่อไป
นี้ ได้อธิบายถึงปัจจัยความเสี่ยงที่มีนัยสำ�คัญอันอาจส่งผลกระทบ
ต่อการประกอบกิจการ ฐานะทางการเงิน หรือผลการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัท อย่างไรก็ดี บริษัทได้เตรียมมาตรการแก้ไขปัญหา
(Treatment Plan) ที่อาจเกิดขึ้นได้ไว้เพื่อรองรับ ดังต่อไปนี้

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ความเสีย่ งในการดำ�เนินการเพือ่ ให้ได้มาซึง่ สิทธิในการใช้งานวง
โคจร และการอนุญาตทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดส่งดาวเทียมเพิม่ เติม

เมื่อบริษัทมีแผนงานในการจัดส่งดาวเทียมเพิ่มเติม บริษัทจะต้อง
จัดหาตำ�แหน่งวงโคจรสำ�หรับดาวเทียมดังกล่าวตามกระบวนการ
ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunications Union หรือ “ITU”) ผ่านหน่วยงานของรัฐทีร่ บั ผิดชอบ
(Administration) นอกจากนัน้ ยังจะต้องได้รบั การอนุญาตทีเ่ กีย่ วข้อง
อื่นๆ เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม เพื่อให้สามารถ
นำ�ดาวเทียมมาให้บริการในวงโคจรได้

รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 2557

บริษัทมีแนวทางดำ�เนินการในการที่จะจัดหาตำ�แหน่งวงโคจรเพิ่ม
เติม รวมทัง้ การได้รบั อนุญาตต่างๆ เพือ่ รองรับการขยายธุรกิจ อาทิ
เช่น การส่งเอกสารการจองตำ�แหน่งวงโคจร และการประสานงาน
ความถี่เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) หรือการขออนุญาตที่
เกี่ยวข้องจากหน่วยงานอื่นๆ เป็นต้น ทั้งนี้ อาจมีบางกรณีที่บริษัท
มีความจำ�เป็นจะต้องเริ่มดำ�เนินโครงการดาวเทียมไปก่อนในส่วนที่
สามารถดำ�เนินการได้ เนื่องจากการสร้างดาวเทียมแต่ละดวงต้อง
ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างอย่างน้อยเป็นเวลา 2-3 ปี ซึ่งอาจทำ�ให้
ไม่สามารถตอบสนองแผนทางธุรกิจได้ภายในระยะเวลาทีก่ �ำ หนดไว้
ดังนั้น ในบางกรณีบริษัทอาจจำ�เป็นต้องเตรียมงานบางส่วนสำ�หรับ
โครงสร้างพื้นฐานในการให้บริการดาวเทียมในอนาคตของบริษัท
เพือ่ ทีจ่ ะสามารถนำ�ดาวเทียมขึน้ ใช้งานได้ทนั กำ�หนดเวลาตามแผน
ธุรกิจก่อนทีก่ ารประสานงานความถีห่ รือการได้รบั อนุญาตทีเ่ กีย่ วข้อง
ต่างๆ จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยบริษัทจะได้มีมาตรการในการเจรจา
เงื่อนไขสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างระมัดระวัง เพื่อลดความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากกรณีการออกใบอนุญาตล่าช้า อาทิเช่น
เงื่ อ นไขในการส่ ง มอบงาน ตารางเวลา การชำ � ระค่ า ก่ อ สร้ า ง
การขยายเวลาของสัญญา และเงือ่ นไขการสิน้ สุดของสัญญา เป็นต้น

ของบริษัทจะทำ�การประเมินอายุดาวเทียมที่เหลืออยู่ตลอดเวลา
และถ้าอายุดาวเทียมใกล้หมดอายุ ก็จะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพิจารณาทั้งโดยการเช่าดาวเทียมจากผู้ประกอบการรายอื่น
หรือพิจารณาลงทุนสร้างดาวเทียมดวงใหม่เพื่อทดแทนดาวเทียมที่
กำ�ลังจะหมดอายุลง
นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการจัดการความเสี่ยงจากการ
ที่อายุการใช้งานของดาวเทียมสั้นลง บริษัทได้ดำ�เนินการจัดการ
ด้านบุคลากร และกระบวนการปฏิบัติงาน ซึ่งการปฏิบัติงานควบคุม
ดาวเทียม ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความชำ�นาญ ในด้านการ
ควบคุมและปฏิบัติการ ที่ได้รับการอบรมและฝึกงานเป็นระยะเวลา
ประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปี เป็นอย่างน้อย เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงาน
มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากการปฏิบัติงานควบคุมดาวเทียมนั้นดำ�เนินการโดยมนุษย์
จึงมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ ดังนั้น เพื่อหลีก
เลี่ยงความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการส่งสัญญาณ
ติดต่อขึ้นไปบนดาวเทียมเพื่อควบคุมการทำ�งานของดาวเทียมจึง
ต้องมีระบบการตรวจสอบความถูกต้องของคำ�สั่งก่อนที่จะมีการส่ง
คำ�สั่งทุกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการส่งคำ�สั่งเพื่อ
ควบคุมดาวเทียม บริษัทได้กำ�หนดขั้นตอน และวิธีการแก้ปัญหา
ทางวิศวกรรมไว้เป็นการล่วงหน้าแล้ว

ความเสี่ยงจากการที่ดาวเทียมอาจเกิดความเสียหายหรือเกิด
ความบกพร่องในขณะทีอ่ ยูใ่ นวงโคจร (In-Orbit Failure Risk)

ความเสี่ยงในการดำ�เนินงาน (Operational Risk)
ความเสี่ยงจากอายุการใช้งานของดาวเทียมสั้นลง

ปัจจุบันดาวเทียมส่วนใหญ่จะมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15 ปี แต่
ยังมีปจั จัยอืน่ ๆ ทีม่ ผี ลต่ออายุการใช้งานของดาวเทียม เช่น คุณภาพ
ของโครงสร้าง ความแข็งแกร่ง และความทนทานของอุปกรณ์ต่างๆ
จรวดที่ใช้ส่งดาวเทียม ประสิทธิภาพในการจัดส่งดาวเทียมขึ้นสู่วง
โคจร ตลอดจนปริมาณการใช้เชื้อเพลิงของดาวเทียม และทักษะ
ความสามารถในการควบคุมดาวเทียมในสภาวการณ์ต่างๆ ดังนั้น
บริษัทอาจสูญเสียลูกค้าและรายได้ หากดาวเทียมของบริษัทมีอายุ
การใช้งานสั้นกว่าที่ได้คาดการณ์ ไว้ และบริษัทไม่สามารถจัดหา
หรือส่งดาวเทียมดวงใหม่แทนได้ทันเวลา ดังนั้น วิศวกรดาวเทียม

ดาวเที ย มเป็ น งานสร้ า งทางวิ ศ วกรรมขั้ น สู ง และเมื่ อ มี การส่ ง
ดาวเทียมเข้าสู่วงโคจรแล้ว ดาวเทียมอาจได้รับความเสียหายจาก
การขัดข้องของระบบการทำ�งานของดาวเทียม พายุสุริยะ หรือการ
ชนกันระหว่างดาวเทียมกับวัตถุต่างๆ ในอวกาศ เป็นต้น ซึ่งอาจ
ส่งผลให้ดาวเทียมได้รับความเสียหาย ทำ�ให้ความสามารถในการ
ให้บริการถ่ายทอดสัญญาณลดลงชั่วคราวหรือถาวร หรือเกิดความ
เสียหายทั้งหมด ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการ และ
อาจทำ�ให้สูญเสียลูกค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือ สูญเสียโอกาส
ในการหาลูกค้าใหม่ในระหว่างการจัดหาดาวเทียมดวงใหม่มาให้
บริการแทน อย่างไรก็ดี ผูจ้ ดั สร้างดาวเทียมได้ออกแบบให้ดาวเทียม
มีคุณลักษณะที่สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมบนอวกาศที่เลว
ร้ายซึ่งทำ�ให้ดาวเทียมมีความน่าเชื่อถือ (Reliability) สูงเทียบเท่า
มาตรฐานสากล บริษัทได้จัดเตรียมแผนการเพื่อรองรับผลเสียหาย
อันอาจจะเกิดขึ้นกับลูกค้า หากเกิดความเสียหายขั้นรุนแรงขึ้น
กับดาวเทียมดวงใดดวงหนึ่งจนหมดสภาพการใช้งาน โดยอาจจะ
ดำ�เนินการให้ผู้ใช้บริการส่วนหนึ่งย้ายมาใช้ช่องสัญญาณที่ยังคง
ว่างอยู่ในดาวเทียมไทยคมที่เหลือ นอกจากนี้ บริษัทได้เจรจาร่วม
กับผู้ให้บริการรายอื่นในความเป็นไปได้ในการเช่าช่องสัญญาณจาก
ดาวเทียมอื่นชั่วคราว เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถโอนการใช้งานไป
ได้ในระหว่างที่บริษัทเร่งดำ�เนินการสร้างดาวเทียมขึ้นเพื่อทดแทน
ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้ระยะเวลาประมาณ 24 - 30 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ขนาดและความซับซ้อนของดาวเทียม
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ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการที่
บริษัททำ�ธุรกรรมเกี่ยวกับสกุลเงินตราต่างประเทศที่อาจก่อให้เกิด
ผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งรวมถึงการใช้อนุพันธ์
ทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนที่สำ�คัญได้แก่
• ประกาศเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจโลก
• การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินการคลัง
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการบริหารและป้องกันความเสี่ยงโดยจะ
พิจารณาจากฐานะสุทธิของรายการทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ กล่าว
คือ บริหารโครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายให้มีความสมดุลกัน ใน
กรณีที่เกิดมีความไม่สมดุล บริษัทอาจใช้วิธีป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลีย่ นด้วยวิธกี ารต่างๆ เช่น การทำ�สัญญาซือ้ ขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า (Foreign Exchange Forward หรือ Forward
Contract) การทำ�สัญญาสิทธิในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ในอนาคต (Options) การเปิดบัญชีเงินตราต่างประเทศ (Foreign
Currency Deposit Account) และการทำ�สัญญาแลกเปลี่ยนสกุล
เงินและอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า (Cross Currency and Interest
Rate Swap) เป็นต้น

ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk)

บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับดาวเทียมขณะที่อยู่
ในวงโคจรค้างฟ้า ดังนัน้ เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งภัยดังกล่าวทีอ่ าจเกิด
ขึ้น บริษัทจึงได้จัดทำ�ประกันภัยดาวเทียมเพื่อคุ้มครองความเสี่ยง
ภัยทุกชนิด (All Risks) (เป็นข้อกำ�หนดตามสัญญาดำ�เนินกิจการ
ดาวเทียมสือ่ สารภายในประเทศ) โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและบริษัทเป็นผู้รับผลประโยชน์ร่วมกันในส่วนของ
ดาวเทียมไทยคมภายใต้สญั ญาสัมปทาน กรมธรรม์ประกันภัยทีจ่ ดั ทำ�
นั้นเป็นแบบ Full Coverage with Partial Loss ซึ่งเป็นกรมธรรม์ปี
ต่อปี กล่าวคือ บริษทั สามารถเรียกร้องค่าเสียหายในทันทีทดี่ าวเทียม
ได้รบั ความเสียหายเพียงบางส่วน ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
จากบริษทั ผูร้ บั ประกันภัยบริษทั จะต้องยืน่ หนังสือแจ้งความเสียหาย
(Notice of Loss) และหนังสือพิสูจน์ความเสียหาย (Proof of Loss)
ให้บริษทั ผูร้ บั ประกันภัยและเมือ่ บรรลุขอ้ ตกลง บริษทั จึงจะได้รบั เงิน
ค่าสินไหมทดแทน

ความเสี่ยงอันเกี่ยวข้องกับการเงิน (Financial Risk)
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทให้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
และมีการดำ�เนินธุรกิจให้บริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ บริษัทจึง
มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการมีรายรับ รายจ่าย
รวมถึงการกูย้ มื เป็นเงินตราต่างประเทศ การเปลีย่ นแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนส่งผลกระทบต่องบการเงินและกระแสเงินสดของบริษัท

บริษัทยึดมั่นที่จะดำ�เนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไป
ตามหลักกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และนโยบายต่อต้านการทุจริต ดังนัน้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เสนอให้นำ�ความเสี่ยงด้านการ
ทุจริต (Fraud Risk) เข้าไปบรรจุในทะเบียนความเสีย่ ง (Risk Profile)
ของบริษทั เพือ่ ให้ฝา่ ยบริหารสามารถควบคุม และบริหารความเสีย่ ง
ด้านการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
เมื่อเดือนสิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดทำ�การฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตให้กับ
ผู้บริหารระดับผู้จัดการขึ้นไป และได้จัดทำ�เครื่องมือประเมินความ
เสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk Assessment Tools) เพื่อให้ผู้เข้า
อบรมได้ประเมินตนเองในเดือนตุลาคม สำ�หรับโอกาสเกิดการทุจริต
ประเภทต่างๆ ถึงแม้ผลการประเมิน ทำ�ให้รู้ว่าบริษัทมีระดับความ
เสีย่ งด้านการทุจริตตํา่ มากที่ 13.2% เมือ่ เทียบกับ กลุม่ บริษทั มหาชน
ทีอ่ ยู่ที่ 20-25% แต่บริษทั ก็ได้น�ำ ผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อจัด
ลำ�ดับความสำ�คัญของความเสีย่ งทีอ่ าจมีโอกาสเกิดขึน้ และวางแผน
เพื่อบรรเทาโอกาส ป้องกัน และตรวจจับการทุจริต
ทั้งนี้บริษัทได้กำ�หนดให้นำ�เสนอความคืบหน้าของแผนงาน รวม
ถึงมาตรการต่างๆ ให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะ
กรรมการการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็น
ประจำ�ทุกไตรมาส

รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 2557

ความเสี่ยงในการดำ�เนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)
บริษัทดำ�เนินกิจการดาวเทียมสื่อสารตามสัญญาดำ�เนินกิจการ
ดาวเทียมสือ่ สารภายในประเทศ ลงวันที่ 11 กันยายน 2534 ระหว่าง
กระทรวงคมนาคม (ปัจจุบันอยู่ภายใต้การกำ�กับดูแลของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร) เมือ่ มีขอ้ พิจารณาในเรือ่ งของ
ความเสี่ยงเรื่องการปฏิบัติผิดสัญญาดำ�เนินกิจการดาวเทียมสื่อสาร
ภายในประเทศหรือประเด็นกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ทีเ่ กีย่ วข้อง
อืน่ ใด บริษทั ได้ด�ำ เนินการทัง้ ในด้านการเตรียมพร้อมและการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
(โปรดอ่านรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับปัจจัยความเสีย่ ง ได้จากรายงานประจำ�ปี 2557
ของบริษัท ซึ่งสามารถดาวน์ โหลดได้ที่ www.thaicom.net)
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การจัดการและการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี

ธรรมาภิบาลและจริยธรรม

บริษทั ยึดมัน่ ในเรือ่ งธรรมาภิบาลและจริยธรรมเสมอมาในการดำ�เนิน
ธุรกิจ และได้มกี ารกำ�หนดเรือ่ งนีไ้ ว้เป็นลายลักษณ์อกั ษรผ่านนโยบาย
การกำ�กับดูแลกิจการ สำ�หรับนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
นั้น บริษัทได้กำ�หนดให้มีการทบทวนอย่างสมํ่าเสมออย่างน้อยปีละ
1 ครั้ ง เพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม แนวปฏิ บั ติ ต่ า งๆ และตอบสนองต่ อ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และต่อความคาดหวังของผู้ถือหุ้น
นักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนของบริษัท ซึ่งคณะ
กรรมการบริษัทได้พิจารณาปรับปรุงและอนุมัตินโยบายการกำ�กับ
ดูแลกิจการเป็นประจำ�ทุกปี โดยครั้งล่าสุดได้มีการปรับปรุงนโยบาย
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เพื่อเป็นการยกระดับการกำ�กับดูแล
กิ จ การของบริ ษั ท ให้ มี ม าตรฐานยิ่ ง ขึ้ น และสอดคล้ อ งกั บ หลั ก
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำ�นักงานคณะกรรมการการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยโดยนโยบายการ
กำ�กับดูแลกิจการนั้นครอบคลุม ประเด็นสิทธิของผู้ถือหุ้น การ

ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บทบาทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การ
เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และบทบาทและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ โดยมีแนวทางในการดำ�เนินงานทั่วทั้งองค์กร
ผ่านคู่มือจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจเพื่อให้พนักงานในองค์กร
ใช้เป็นแนวทางและกรอบในการปฏิบตั งิ าน สอดคล้องกับค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กร (สามารถอ่านรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของ
บริษัทที่ www.thaicom.net หัวข้อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน > การ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี > นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี นอกจาก
นี้บริษัทยังได้จัดให้มีช่องทางการในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
ต่อการกระทำ�ผิดและการทุจริตของกลุ่มบริษัทไทยคมบนเว็บไซต์
ผ่านระบบ Ethical Hotline ที่สามารถให้ทั้งพนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทสามารถร้องเรียนได้ตลอด
เวลาและสะดวกที่สุด หรือจะส่งข้อมูลมายังเลขานุการบริษัท ตาม
ข้อมูลที่ได้เปิดเผยไว้ในส่วนช่องทางการติดต่อคณะกรรมการบริษทั
และเลขานุการบริษัท เพื่อนำ�ไปสู่กระบวนการตรวจสอบและชี้แจง
ข้อเท็จจริงให้แก่ผู้ร้องเรียนได้รับทราบ

ช่องทางการในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสต่อการกระทำ�ผิดและการทุจริตของกลุ่มบริษัทไทยคม
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คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย
และแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และจะพัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการ
ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริษัทก้าว
ไปสู่การกำ�กับดูแลกิจการในระดับสากล โดยเฉพาะในภูมิภาค
อาเซียน ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นคง
การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนให้กับองค์กร ผู้ถือหุ้น
รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

การปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

คณะกรรมการของบริษทั ได้น�ำ แนวปฏิบตั ติ า่ งๆ ของการกำ�กับดูแล
กิจการทีด่ ขี องบริษทั จดทะเบียนมาใช้ในการบริหารจัดการตามหน้าที่
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้ส่งเสริมการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่สำ�คัญในหลายๆ ด้าน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อาทิเช่น การตั้งคณะทำ�งาน Corporate
Governance Committee ส่ ง เสริ ม ให้ มี การประชาสั ม พั น ธ์
และสื่อสารทั่วทั้งองค์กร เป็นต้น
ทัง้ นีม้ รี ายละเอียดของการปฏิบตั ติ ามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังนี้
สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะให้ผถู้ อื หุน้ มีสว่ นในการดูแลกิจการ และให้ความ
เห็นเกี่ยวกับการดำ�เนินกิจการของบริษัท บริษัทจึงได้ส่งเสริมและ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิต่างๆ ของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อันได้แก่
• สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ แสดงความคิดเห็น ให้ขอ้ เสนอ
แนะ และร่วมพิจารณาตัดสินใจในการ เปลีย่ นแปลงทีส่ �ำ คัญต่างๆ
ซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่าง
เพียงพอและ ทันเวลา
• สิทธิจะได้รบั ข้อมูลทีถ่ กู ต้อง เพียงพอ ในการติดตามการดำ�เนินงาน
รวมถึงบริษัทไม่มีนโยบายในการที่จะกีดกันหรือสร้างอุปสรรค
ในการสื่อสารระหว่างกันของผู้ถือหุ้นทุก ๆ ราย
• สิทธิในการแต่งตั้งถอดถอนกรรมการ
• สิทธิในการให้ความเห็นชอบในแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำ�หนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
• สิทธิในส่วนแบ่งผลกำ�ไรของบริษัทในรูปแบบของเงินปันผล
• สิทธิในการได้รับใบหุ้น โอนหุ้น การรับซื้อหุ้นคืนอย่างเท่าเทียม
กันในนามบริษัท
• สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลง
คะแนนแทนตน
• สิทธิในการกำ�หนด หรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ
• สิทธิอื่น ๆ ตามที่กำ�หนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทเคารพในสิทธิต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นมีอยู่ตามกฎหมาย และ/หรือ
ตามข้อบังคับของบริษทั โดยบริษทั จะปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่าง

เท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย
เป็นคนไทย หรือคนต่างด้าว นังลงทุนสถาบัน หรือบุคคลธรรมดา
ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ทุกรายจะได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียม ดังนี้
• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 3 เดือนตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด
• ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์
ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนในการออกเสียงลงมติ
และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน นอกจากนั้นในส่วนของ
เอกสารต่างๆ ได้จัดทำ�และเผยแพร่ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษควบคู่กัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและต่างชาติ
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน
• บริษัทจะไม่เพิ่มวาระประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำ�คัญ โดย
ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
• เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการแต่งตัง้ กรรมการเป็นรายคน
และสนับสนุนให้มกี ารใช้บตั รลงคะแนนเสียงเพือ่ ความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้
• มีการประกาศระเบียบเรื่องการปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายในเพื่อ
ป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยมีการ
แจ้งแนวทางและนโยบายให้ทกุ คนในองค์กรถือปฎิบตั ิ และมีการ
ติดตามผลอย่างสมํ่าเสมอ
• คณะกรรมการและผู้บริหารจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้มี
ส่วนได้สว่ นเสีย และผูเ้ กีย่ วข้องเพือ่ ให้คณะกรรมการได้พจิ ารณา
ธุรกรรมของบริษทั โดยรวม ทัง้ นีก้ รรมการและผูบ้ ริหารทีม่ สี ว่ นได้
เสียกับธุรกรรมทีท่ �ำ กับบริษทั ต้องไม่มสี ว่ นร่วมในการตัดสินใจทำ�
ธุรกรรมดังกล่าว ทัง้ นีเ้ ป็นไปตามขัน้ ตอนหรือมาตรการอนุมตั กิ าร
เข้าทำ�รายการระหว่างกันของบริษัท
• กำ�หนดนโยบายเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และวิธี
การรายงานเพื่อให้กรรมการ และผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการ
ถือครองหลักทรัพย์ ตามข้อกำ�หนดของคณะกรรมการกำ�กับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการเป็นประจำ�

บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น และมีนโยบาย
ที่จะดูแลให้ความมั่นใจ โดยได้ให้ความสำ�คัญแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่ม รวมไปถึงการคำ�นึงถึงสิทธิมนุษยชนและการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำ�คัญและตระหนักดีว่าความรับผิด
ชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นหัวใจสำ�คัญของการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
บริษัทได้จัดทำ�คู่มือจริยธรรมและประกาศใช้เพื่อให้กรรมการผู้
บริหาร และพนักงานของบริษัท ได้ทราบและนำ�ไปปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้กำ�หนดโทษในการไม่ปฏิบัติ ซึ่งเป็นไป
ตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี โดยบริษัทได้เผยแพร่
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ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ภายในองค์กร รวมถึงการแจกคู่มือปฏิบัติ ให้แก่คณะกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนซึ่งได้ลงนามรับทราบจรรยาบรรณนี้
อีกทั้งบริษัทยังได้กำ�หนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล คณะกรรมการจรรยาบรรณ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้วแต่กรณี มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการรายงานการไม่ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณอีกด้วย
นอกจากนั้นบริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และ
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้พนักงานในเรื่องหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการสื่อสารกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในเรื่องหลักธรรมาภิบาล
อย่างเป็นรูปธรรม
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษทั ให้ความสำ�คัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทีม่ คี วามถูกต้องครบถ้วน
โปร่งใส ทันเวลาและมีความน่าเชื่อถือ ผ่านช่องทางที่สามารถเข้า
ถึงข้อมูลได้ง่าย ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียทุกรายจะต้องมีความเท่าเทียม
กันในการรับทราบข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ทางการเงิน
ของบริษัท ตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงานกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อมูลอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลทั่วไป
ได้รับทราบข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อใช้ประกอบการตัดสิน
ใจลงทุน ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยสอดคล้องกับกฏเกณฑ์ และระเบียบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามกำ�หนด
สำ�หรับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษทั ทีส่ �ำ คัญ บริษทั ได้ด�ำ เนิน
การตามขั้นตอน และช่องทางต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบข้อมูลได้อย่างทั่วถึง ซึ่งบริษัท
ได้เปิดเผยข้อมูลทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่อง
ทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษทั ให้ความสำ�คัญในการแสดงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มี
ส่วนได้สว่ นเสียทุกราย โดยคณะกรรมการบริษทั มีหน้าที่ในการชีแ้ นะ
ทิศทางการบริหารของบริษัท การติดตามและกำ�กับดูแลการบริหาร
งานของฝ่ายจัดการ การแสดงความรับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้ถือหุ้นต่อบริษัท โดยสามารถมีความคิดเห็นและ
ชี้แนะอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
(โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ได้จากรายงาน
ประจำ�ปี 2557 ของบริษัท ซึ่งสามารถดาวน์ โหลดได้ที่ www.thaicom.net)

โครงสร้างองค์กร บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)

รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 2557

โครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทยคม

การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Corporate Governance for SD)

ภายใต้ ทิ ศ ทางดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ในการเติ บ โตอย่ า งแข็ ง แกร่ ง และ
ยั่งยืน (Profitable and Sustainable Growth) บริษัทเชื่อมั่น
ในการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ บนเส้ น ทางการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น โดยมุ่ ง
เน้นการแสดงบทบาทความรับผิดชอบทั้งในกระบวนการดำ�เนิน
ธุรกิจและการดูแลรับผิดชอบผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง บนหลักการที่ว่า
• บริษทั ยังคงมุง่ มัน่ ในการเติบโตอย่างยัง่ ยืน เคียงข้างสังคมดูแลสิง่
แวดล้อม และสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ของชุมชนทีเ่ รา
อาศัยอยู่และดำ�เนินธุรกิจ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค
• บริษัทในฐานะผู้นำ�ทางด้านดาวเทียม มุ่งมั่นที่จะใช้ศักยภาพที่มี
เพือ่ สร้างเครือข่าย และก่อให้เกิดประโยชน์กบั ผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
เพื่อให้ได้รับประโยชน์และเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกันในทุกภาค
ส่วน
• บริษัทมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าร่วม ผ่านกระบวนการส่งเสริมการ
ศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาส สร้างอนาคต เพราะเรา
เชื่อมั่นว่า “การศึกษาไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง”

แนวทางการบริหารจัดการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จากวิสัยทัศน์ที่กำ�หนดให้บริษัทเป็นผู้นำ�ในธุรกิจดาวเทียมเพื่อ
การสื่อสารที่สร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ดาวเทียม
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจและสังคม ในปี 2557 ถือเป็น
ความก้าวหน้าที่สำ�คัญของบริษัทไปอีกขั้นในการบริหารจัดการด้าน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนให้มีทิศทางที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่ง
ขึ้น ผ่านกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนแก่คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ บริษัท ไทยคม
จำ�กัด (มหาชน) (Sustainable Development Committee) โดยมี
ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน
คณะกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงจากส่วนงานต่างๆ เป็นกรรมการ
เพือ่ กำ�หนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนการดำ�เนินงานและการติดตามผล
การดำ�เนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับการดำ�เนินธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
โดยมีคณะทำ�งานขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน ปี 2557 (SD
Working Group) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและคณะทำ�งานจาก
ส่วนงานต่างๆ เพื่อกำ�หนดแผนการดำ�เนินงานเพื่อความยั่งยืนให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำ�เนินธุรกิจและการกำ�หนด
หาประเด็นสำ�คัญที่มีผลกระทบกับบริษัท เพื่อนำ�ไปสู่กระบวนการ
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บริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบด้านลบและเพิ่มผลกระทบด้านบวก
ตลอดจนกำ�หนดแผนงานในการจัดทำ�รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
และดำ�เนินการจัดทำ�รายงานตามแนวทางของ Global Reporting
Initiatives version 4 (GRI-G4) เพื่อสื่อสารให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสียขององค์กรรับรู้ความก้าวหน้าในการดำ�เนินงานด้านความ
ยั่งยืนขององค์กรทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวม
ถึงการนำ�ข้อมูลที่ได้จากการจัดทำ�รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
มาสอบทวนและปรับปรุงการดำ�เนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในองค์กรต่อไป
เพื่อให้การดำ�เนินงานเป็นไปตามทิศทางที่บริษัทวางไว้ ในปี 2557
บริ ษั ท ได้ มี การกำ � หนดนโยบายด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
ที่ ค รอบคลุ ม การดำ � เนิ น งานทั้ ง ในด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิ่งแวดล้อม ที่สามารถตอบสนองผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดย
ประกอบไปด้วย

ค่านิยมหลักและวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยดำ�รงไว้ซึ่งเอกลักษณ์
และรากฐานของความเป็นไทย
• บริษัทส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่
และมีความก้าวหน้าในการงาน สนับสนุนการฝึกอบรมและการ
พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานโดยให้ความสำ�คัญกับ
การมีสว่ นร่วมของพนักงาน พิจารณาผลงานและให้ผลตอบแทน
อย่างเหมาะสม
• บริษทั สร้างสุขภาวะในการทำ�งาน สนับสนุนการสร้างความสมดุล
ในชีวติ การทำ�งานกับชีวติ ส่วนตัว จัดสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
ให้มีความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย จัดให้มีสวัสดิการด้าน
สุขภาพ และปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานโดยเคร่งครัด
ตลอดจนการเตรียมความพร้อมต่อวิกฤตการณ์ต่างๆ
• บริษทั ส่งเสริมการสร้างจิตสำ�นึกให้พนักงานมีจติ อาสา และมีสว่ น
ร่วมทำ�กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

บริษัทยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลด้วยการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
บริหารจัดการด้วยความโปร่งใสและรับผิดชอบ ปฏิบตั ติ อ่ ผูท้ มี่ สี ว่ นได้
ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม รักษาชือ่ เสียงและ
ความเชือ่ มัน่ ของสังคมทีม่ ตี อ่ บริษทั และปฏิบตั ติ นเป็นพลเมืองดีของ
ทุกประเทศและภูมิภาคที่บริษัท ดำ�เนินธุรกิจอยู่

บริษทั มีนโยบายคุณภาพและระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001:2008
ที่มุ่งนำ�เสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้และปลอดภัย
มุ่ ง เน้ น การสร้ า งความพึ ง พอใจสู ง สุ ด ต่ อ ลู ก ค้ า เน้ น การมอบ
ประสบการณ์ความประทับใจด้วยบริการอันเป็นเลิศ มีความจริงใจ
ต่อการจัดการข้อเรียกร้องของลูกค้ารวมทั้งพยายามอย่างเต็มที่ใน
การแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากสินค้าและบริการ อีก
ทั้งมุ่งเน้นการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า

การกำ�กับดูแลกิจการ

การดำ�เนินธุรกิจ

บริษัทดำ�เนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม ซื่อสัตย์ จริงใจ
เคารพและปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่าง
เสรี หลีกเลี่ยงการดำ�เนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูป
แบบ ดำ�รงตนเป็นกลางทางการเมือง และเคารพต่อขนบธรรมเนียม
ประเพณีของสังคมที่ดำ�เนินธุรกิจอยู่
สิทธิมนุษยชน

บริษัทสนับสนุนและเคารพสิทธิมนุษยชน ดำ�เนินธุรกิจโดยเคารพ
ต่อสิทธิและเสรีภาพ ไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่
แบ่งแยกหรือกีดกันทางเพศ เชื้อชาติและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก
และจะไม่มีส่วนร่วมกับการกระทำ�ใดๆ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน
การปฏิบัติต่อพนักงาน

• บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพย์สินที่มีค่าสูงสุดสำ�หรับองค์กร
• บริษัทส่งเสริมและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร อันมีที่มาจาก

การปฏิบัติต่อลูกค้า

การปฏิบัติต่อคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจ

บริษทั ปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ และพันธมิตรธุรกิจอย่างเป็นธรรมและด้วยความ
เป็นกัลยาณมิตร คำ�นึงถึงการสร้างประโยชน์และการเติบโตของธุรกิจ
ร่วมกัน โดยยึดมัน่ และปฏิบตั ติ ามสัญญา ตลอดจนข้อตกลงต่างๆ ที่
มีต่อกัน มีนโยบายการคัดเลือกคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจ รวมทั้งการ
จัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและเป็นธรรม ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นที่จะคงไว้ซึ่ง
ความสัมพันธ์อันยั่งยืนกับคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจ บริษัทได้กำ�หนด
แนวทางปฏิบัติของคู่ค้า โดยใช้หลัก
• หลักจรรยาบรรณ ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคาดหวัง
ให้คคู่ า้ ของเราต้องดำ�เนินธุรกิจบนพืน้ ฐานจรรยาบรรณและความ
ซื่อสัตย์
• หลักสิทธิมนุษยชนแรงงาน
• หลักคุณภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย

รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 2557

การสร้างสรรค์นวัตกรรม

บริษัทเชื่อมั่นในศักยภาพการสร้างสรรค์นวัตกรรม อันเป็นองค์
ประกอบสำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืนของ
องค์กร บริษัทสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาสินค้าและบริการ รวม
ถึงเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ทั้งในด้าน
เทคโนโลยี กระบวนการทำ�งานและรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าและสร้างความร่วมมือกับคูค่ า้ และพันธมิตร
ทางธุรกิจ และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมที่
บริษัทดำ�เนินธุรกิจอยู่ รวมทั้งสร้างประโยชน์และความเจริญต่อ
สังคมโดยส่วนรวม
ความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม

• บริษัทเชื่อมั่นและนำ�แนวคิดในการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่าง
ภาคธุรกิจกับสังคมมาเป็นแนวทางในการดำ�เนินธุรกิจ เพื่อให้
ธุรกิจ ชุมชนและสังคมเจริญเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน
• บริษัทมีนโยบายในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ชุมชนโดยรอบบริเวณที่บริษัทดำ�เนินธุรกิจตลอดจนพื้นที่ชุมชน
อื่นๆ โดยพิจารณาจากความต้องการของชุมชน การมีส่วนร่วม
ในการดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ กับชุมชน โดยมุ่งเน้นเป้าหมายเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น

• บริษัทถือว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำ�คัญในการพัฒนาประเทศ
สังคม ชุมชน รวมถึงธุรกิจ โดยมีนโยบายในการนำ�สินค้า บริการ
บุคลากร และทรัพยากรของบริษทั มาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุน
การพัฒนาแหล่งเรียนรูข้ องชุมชน เพือ่ ให้ชมุ ชนมีคณุ ภาพชีวติ ที่
ดีขึ้นและเติบโตได้อย่างยั่งยืน
• บริษัทถือเป็นความรับผิดชอบในการให้บริการด้านการสื่อสาร
โทรคมนาคมในยามเกิดภัยพิบัติ ในพื้นที่ที่บริษัทสามารถให้
บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมได้ โดยบริษัทจะร่วมมือกับ
ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงองค์กรต่างๆ เพือ่ ให้สามารถ
เข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในโอกาสแรกที่ทำ�ได้

สิ่งแวดล้อม

บริ ษั ท มี น โยบายดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ โดยให้ ความสำ � คั ญ กั บ การรั ก ษา
สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุด เน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและส่งเสริม
กิจกรรมเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
ให้แก่บุคลากร ป้องกันและควบคุมไม่ให้การดำ�เนินธุรกิจส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ รวมถึงการใช้อุปกรณ์ทาง
ด้านความถี่วิทยุ (Radio Frequency) อย่างปลอดภัยต่อบุคลากร
ของบริษัท และชุมชนโดยรอบบริษัท
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เชือ่ มโยงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
บริษัทเชื่อว่าการจะนำ�พาองค์กรเดินหน้าไปสู่เป้าหมายของการ
เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแนวทาง
ในการดำ�เนินธุรกิจที่ตอบสนองผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่าง
ครบถ้วน ในปี 2557 บริษทั ได้มกี ารกำ�หนดกรอบการดำ�เนินงาน ซึง่
ครอบคลุมกระบวนการดำ�เนินการทัง้ ภายในองค์กรและกระบวนการ
ดำ�เนินการภายนอกองค์กร โดยเริ่มตั้งแต่การกำ�หนดผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียของบริษัทเป็นทั้งหมด 6 กลุ่มและแนวทางในการบริหาร
จัดการเพื่อตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ อันนำ�ไปสู่

การกำ�หนดแนวทางในการปฏิบตั แิ ละดำ�เนินการในการแสดงบทบาท
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ผ่าน
กระบวนการของการประชุมร่วมกันของตัวแทนหน่วยงานทุกๆ
หน่วยงาน เพื่อทำ�การระบุกลุ่มและประเด็นที่เกี่ยวข้องของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละหน่วยงาน และทำ�การสรุป ลง
ความเห็นร่วมกันผ่านคณะทำ�งานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ
นำ�เสนออนุมัติต่อคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนดังนี้

รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 2557

การคัดเลือกประเด็นสำ�คัญ
สำ�หรับรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนฉบับนี้ได้มกี ารคัดเลือกประเด็น
ที่เป็นสาระสำ�คัญสำ�หรับบริษัทผ่านการประชุมร่วมกันของคณะ
ทำ�งานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ประกอบด้วยกลุ่มตัวแทนของ
หน่วยงานด้านการกำ�หนดทิศทางบริษัท (ฝ่ายกลยุทธ์, ฝ่ายบริหาร
ความเสีย่ ง เป็นต้น) กับกลุม่ ตัวแทนของหน่วยงานด้านการเชือ่ มโยง
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นต้น)
เพือ่ ให้ได้ประเด็นต่างๆ ทีบ่ ริษทั และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียให้ความสนใจ

ประเด็นสำ�คัญที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใน

• การพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่
• การพัฒนาและส่งเสริมพนักงานให้ก้าวหน้าใน
วิชาชีพ
• ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน
• การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่พนักงาน
• ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และการบริการ
• คุณภาพของผลิตภัณฑ์
• การบริ ห ารต้ น ทุ น รายได้ แ ละความมั่ น คง
ทางการเงิน

จากการได้มาซึ่งประเด็นต่างๆ ที่หลากหลาย คณะทำ�งานฯ จะ
ทำ�การคัดกรองประเด็นและจัดลำ�ดับความสำ�คัญของประเด็นต่างๆ
ด้วยกระบวนการคัดเลือกประเด็นสำ�คัญ (Materiality) เพื่อให้ได้
ประเด็นสำ�คัญที่สัมพันธ์กับทิศทางของบริษัทและได้รับความสนใจ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะที่
ปรึกษา ซึ่งจะเป็นประเด็นสำ�คัญตามแนวทางของการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืนอันนำ�ไปสูก่ ารวางแนวทางการบริหารในองค์กรเพือ่ ตอบสนอง
ต่อประเด็นสำ�คัญต่างๆ ให้บรรลุผล โดยขอบเขตของประเด็นทีส่ �ำ คัญ
จะถูกแบ่งดังนี้

ประเด็นสำ�คัญที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก

•
•
•
•
•
•
•

ผลตอบแทนที่ดี
การส่งเสริมเศรษฐกิจทางอ้อม
สิทธิมนุษยชนเพื่อการรับรู้ข้อมูล
การพัฒนาชุมชนและสังคม
ความพึงพอใจของลูกค้า
การตอบสนองต่อสภาวะวิกฤต
การส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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ผลการดำ�เนินงานเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของไทยคม
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพือ่ อนาคต

Innovation Pipeline

เพือ่ ก้าวลาํ้ เทคโนโลยีในปัจจุบนั และตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าและผู้ใช้ปลายทาง แต่ยังคงไว้ซึ่งการบริหารจัดการต้นทุนที่
เหมาะสม

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ก้าวนำ�เทคโนโลยีและ
ตอบโจทย์ต่อลูกค้า (Technological Innovation)
ด้วยเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก
ขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ เกิดขึ้นเป็นประจำ�อยู่
เสมอในทุกๆ ปี บริษัทในฐานะผู้ดูแลโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
โทรคมนาคมที่สำ�คัญของประเทศตระหนักดีกว่าการที่บริษัทจะ
สามารถเติบโตและดำ�เนินธุรกิจได้อย่างยัง่ ยืนและมัน่ คงได้นนั้ จำ�เป็น
ต้องสร้างผลิตภัณฑ์และการให้บริการรูปแบบใหม่ทจี่ ะต้องตอบสนอง
ต่อแนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคต ความต้องการของลูกค้า ได้
อย่างรวดเร็วและสมํ่าเสมอ ในขณะเดียวกันยังต้องสร้างคุณค่าให้
เกิดขึ้นกับสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำ�พาให้ระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศเติบโตได้อย่างมั่นคง
เพื่อให้เป้าหมายที่ได้กำ�หนดไว้บรรลุผล บริษัทจึงได้กำ�หนดกรอบ
แนวทางในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ผ่านกระบวนการพัฒนา
สร้างสรรค์นวัตกรรมของไทยคม ที่เรียกว่า “Innovation Pipeline”
ที่หน่วยงานต่างๆ จะมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาเหล่านี้ตั้งแต่
การคิดค้นไปจนถึงการให้บริการผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ “Innovation
Pipeline” โดยกระบวนการพัฒนานวัตกรรมของบริษัทจะเกิดจาก
3 หน่วยงานสำ�คัญ ได้แก่ หน่วยงาน Technological Innovation,
Financial Innovation, Marketing Innovation ทีจ่ ะทำ�การประสานงาน
ร่วมกันเพือ่ ทำ�ให้ผลิตภัณฑ์และการบริการของไทยคม ผลิตออกมา

เทคโนโลยียคุ ปัจจุบนั มีการเปลีย่ นแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็ว นัน่
ย่อมส่งผลให้ผลิตภัณฑ์หรือการบริการต่างๆ ของธุรกิจดาวเทียม
ต้องมีการปรับตัวตามไปด้วย เพื่อที่จะตอบสนองต่อเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง จากแนวโน้มเหล่านี้บริษัทมุ่งมั่น
ที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทไม่เพียงแต่ก้าวทัน
เทคโนโลยี แต่ต้องก้าวนำ�เทคโนโลยีด้วย เพื่อที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ที่
กล่าวไว้ว่า “ไทยคมจะต้องเป็นผู้นำ�ธุรกิจดาวเทียมเพื่อการสื่อสาร
ทีส่ ร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ดาวเทียมเพือ่ การเติบโต
อย่างยั่งยืนของธุรกิจและสังคม”
กระบวนการที่จะก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของบริษัทจะต้องผ่าน
การศึกษา ประเมิน วิเคราะห์ ปัจจัยที่สำ�คัญ 3 ด้านได้แก่
1. แนวโน้มของเทคโนโลยี (Trend) ศึกษา ประเมิน วิเคราะห์
คาดการณ์รูปแบบเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอนาคตข้างหน้า
2. แนวโน้มของกลุ่มอุตสาหกรรมดาวเทียม (Industry) ติดตาม
การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มอุตสาหกรรมดาวเทียมอยู่เสมอ เพื่อ
ประเมินและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที
3. ความต้องการความคาดหวังของลูกค้า (Customer) รับทราบข้อ
เสนอแนะ ข้อร้องเรียนและความต้องการของผลิตภัณฑ์และการ
ให้บริการของบริษัทเพื่อปรับปรุงพัฒนาหรือสร้างรูปแบบใหม่ๆ
ให้เกิดขึ้น

รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 2557

โครงการ In-flight Entertainment and Connectivity (IFEC)

แนวทางการบริหารจัดการเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์
จากปั จ จั ย เหล่ า นี้ จ ะนำ � ไปสู่ ก ารสร้ า งสรรค์ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ห รื อ
กระบวนการรูปแบบใหม่ ที่จะตอบสนองต่อประเด็นต่างๆ ที่สำ�คัญ
ที่ได้ทำ�การวิเคราะห์มา ผ่านกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
พร้อมระบบการประเมินผลตามมาตรฐานทีบ่ ริษทั ได้ก�ำ หนดไว้ เพือ่
ให้มนั่ ใจได้วา่ สิง่ ประดิษฐ์หรือกระบวนการรูปแบบใหม่ๆ ที่ได้กำ�เนิด
ขึน้ มานัน้ จะสามารถตอบโจทย์หรือข้อสงสัยให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ของทุกกลุม่ ผ่านระบบการบริหารจัดการทีค่ �ำ นึงถึงผลกระทบในทุก
กระบวนการของบริษัทโดยผลการดำ�เนินการในการสร้างผลิตภัณฑ์
และบริการที่โดดเด่นของบริษัทในปี 2557 ที่บริษัทได้สร้างสรรค์ขึ้น
มามีดังนี้

ได้รบั การพัฒนาขึน้ ตามแผนกลยุทธ์ดา้ น New Solutions ของบริษทั
โดยมุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านดาวเทียม Mobility
Service แบบครบวงจร เพื่อตอบสนองต่อลักษณะการใช้ชีวิตของ
คนในสังคมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไปสูก่ ารบริโภคเทคโนโลยีทมี่ ากขึน้
โครงการ IFEC เป็นการให้บริการ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตบนย่านความถี่
Ku-band ด้วยความเร็วระดับ3G ซึง่ บริษทั ได้รว่ มมือกับ บริษทั โกลบอล
อีเกิ้ล เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ พัฒนาอุปกรณ์และระบบการสื่อสาร ให้
กับผู้โดยสารให้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ เพื่อการ
ใช้งานอินเทอร์เน็ตและเพื่อการสื่อสารบนเครื่องบิน ซึ่งถือเป็นครั้ง
แรกในภูมภิ าคเอเชียนี้ บริการของนีช้ ว่ ยเชือ่ มต่อการสือ่ สาร ทัง้ ภาค
พื้นดิน ภาคพื้นนํ้า และบนฟ้า เพื่อส่งมอบโซลูชั่นส์การให้บริการ
สำ�หรับลูกค้า และขณะเดียวกันก็ตอบสนองความต้องการในการ
สื่อสารแบบต่อเนื่องของผู้โดยสารด้วย เนื่องจากผู้โดยสารสามารถ
ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแม้ในขณะเดินทาง โดยบริการ Wi-Fi
Onboard จากโครงการ IFEC ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 เป็นต้นมา
ไปกับสายการบินนกแอร์
โครงการ Multiscreen / 2nd Screen

คื อ Application ที่ ท างบริ ษั ท ได้ ส ร้ า งขึ้ น มา โดยมี ที่ ม าอั น
เนื่องมาจากบริษัทมองเห็นว่าปัจจุบันพฤติกรรมผู้ชมทีวีมีการ
เปลี่ ย นแปลงไปมากเมื่ อ เที ย บกั บ สมั ย ก่ อ น มี การใช้ Smartphone หรื อ อิ น เทอร์ เ น็ ต (Internet) ในระหว่ า งการรั บ ชม
รายการโทรทัศน์ ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยที่พบว่า ปัจจุบันมีคนใช้
Smartphone ขณะรับชมรายการโทรทัศน์มากขึ้นถึง 85% ไม่
ว่าจะใช้รับส่งอีเมล Chat หรือติดตามข่าวสาร บริษัทมองเห็น
โอกาสของการเติบโตของธุรกิจนี้ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
อันเนือ่ งมาจากอัตราการบริโภคสินค้า Smartphone ยังมีจ�ำ นวนเพิม่
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มากขึ้น ไทยคม สถานีโทรทัศน์/ผู้ผลิตรายการ และบริษัทต่างๆ จึง
อยากพัฒนา Application เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำ�ให้ผู้ชม
ได้มีส่วนร่วมกับรายการโทรทัศน์และสามารถช่วยให้ข้อมูลพื้นฐาน
ที่สำ�คัญแก่ สถานีโทรทัศน์/ผู้ผลิตรายการ และบริษัทต่างๆ เพื่อที่
จะสามารถนำ�ข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อทำ�การปรับปรุงพัฒนาเนื้อหา
สาระของรายการต่อไป โดยบริษัทคาดว่าผลประโยชน์ที่ผู้เกี่ยวข้อง
จะได้รับจากโครงการนี้ ได้แก่
• การเพิ่มมูลค่าการโฆษณา (Increased Advertising Value) โดย
มีรายได้จากการโฆษณา และ ขายสินค้า หรือ Content อื่น ๆ
• ทำ�ให้รายการมีภาพลักษณ์ที่ทันสมัย เพิ่มประสบการณ์ใหม่แก่
ผู้ชมในการรับชมรายการ
• การค้นพบ (Discovery) ซึ่งหมายถึงการที่ผู้บริโภค “พบ” หรือ
รู้จัก ได้ยินชื่อของรายการเป็นครั้งแรกผ่านสื่อสังคมออนไลน์
หรือ Application
• สร้างความภักดีของผู้ชม (Loyalty) ช่วยส่งเสริมให้มีการรับชม
ต่อเนื่องทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว
• ทำ � ให้ ผู้ ช มมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ เนื้ อ หารายการ (Interactive)
สร้างสภาพแวดล้อมแบบสังคมออนไลน์ ทำ�ให้แฟนรายการ
สามารถพบปะสนทนากันได้
โดยในปี 2557 ทีผ่ า่ นมาบริษทั ได้เริม่ ดำ�เนินการให้บริการโครงการนี้
แล้วผ่านการร่วมมือกับกลุม่ ลูกค้าสถานีโทรทัศน์/ผูผ้ ลิตรายการ และ
บริษัทต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. สถานีโทรทัศน์ / ผู้ผลิตรายการ
1.1 บริษัท อสมท จำ�กัด (มหาชน)
เป็ น การดำ � เนิ น งานตามแผนกลยุ ท ธ์ การนำ � เสนอการ
บริการลูกค้าแบบครบวงจร (End-To-End Solution) ของ
บริษัท เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรายการ
โทรทัศน์กับผู้ชม ที่ผู้ชมและผู้ผลิตรายการสามารถสื่อสาร
ถึงกันได้ระหว่างการชมรายการอันนำ�มาซึง่ การภักดีตอ่ การ
รับชมรายการกับ Application ที่ใช้ โดย บริษัท อสมท
จำ�กัด (มหาชน) ร่วมมือกับไทยคมเปิดตัว MCONNECT Application ให้ผู้ชมได้สัมผัสประสบการณ์แบบ
2nd Screen เมือ่ พฤษภาคม ปี 2557 ภายใน Application มี

กิจกรรมร่วมสนุกตอบคำ�ถามเพือ่ ชิงรางวัลแบบ Real-time
กับรายการโทรทัศน์และหลายรายการเกี่ยวกับการแข่งขัน
ฟุตบอลโลก ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มผู้ชม
รายการโทรทัศน์
1.2 ผู้ผลิตรายการ (Content Owner)
ปัจจุบนั บริษทั อยู่ในช่วงของการพัฒนาระบบร่วมกับผูผ้ ลิต
รายการและนักลงทุน เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำ�ให้
ผู้ชมได้มีส่วนร่วมกับรายการ ซึ่งจะออกอากาศในปี 2558
โดยมีจุดประสงค์คือ
• สร้างการสื่อสารร่วมกันระหว่างรายการและตัวผู้ชม
เปรียบเสมือนผู้ชมกำ�ลังพูดคุยกับรายการนั้นๆ โดย
สามารถทีจ่ ะรับทราบถึงข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับรายการ
นั้นๆ ตามที่ผู้ชมต้องการหรือมีบทสนทนาระหว่างกัน
และกัน เพือ่ สร้างความผูกพันระหว่างรายการกับผูช้ ม
ให้ใช้ Application นี้ต่อไปเรื่อยๆ
• ช่องทางเพิ่มรายได้ ด้วยรูปแบบของ Application
ที่จะสามารถดึงดูดผู้ชมให้สามารถเข้ามาใช้บริการ
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ บริษัทจึงมองเห็นว่าการโฆษณา
จำ�หน่ายสินค้า ก็สามารถทีจ่ ะเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของ
Application ทีส่ ามารถตอบสนองความสนใจของผูช้ ม
ได้ทันทีดังเช่น ข้อมูลของนักแสดงหรือรายการต่างๆ
ได้อย่างทันที หากผูช้ มมีความสนใจในสินค้านัน้ ๆ หรือ
สถานทีท่ อี่ ยู่ในรายการโทรทัศน์ ซึง่ จะเห็นได้วา่ เป็นรูป
แบบการสร้างรายได้รปู แบบใหม่ทจี่ ะตอบสนองต่อรูป
แบบการใช้ชีวิตของคนในอนาคต
2. บริษัทต่างๆ
2.1. เจ้ า ของสิ น ค้ า และห้ า งร้ า น ปั จ จุ บั น อยู่ ใ นระหว่ า ง
กระบวนการที่ ให้บริษัทมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้
Application และคุณสมบัติหรือข้อจำ�กัดของผลิตภัณฑ์
โดยบริษัทได้นำ�เสนอ 2nd Screen ให้กับเจ้าของสินค้า
และห้างร้าน เพื่อสร้างเครือข่ายสำ�หรับงานขายสินค้าให้
กับรายการต่างๆ และเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์
สินค้าของเจ้าของสินค้าเอง

รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 2557

2.2. โรงแรม เพื่อต่อยอดโครงการ Multi-Screen Application
ลูกค้าโรงแรมสามารถเข้าถึงบริการโรงแรมและเข้าไปใช้
งาน 2nd Screen ผ่าน Smartphone ได้ โดยมีลักษณะของ
การให้บริการดังนี้
• Live TV และ Video On-Demand
• โฆษณา (Target Ads /In-stream Ads/ Display Ads)
• รวมบริการนีเ้ ข้ากับบริการของโรงแรม เช่น บริการสัง่
อาหาร บริการเรียกรถแท็กซี่
• E-commerce/Online Shopping ลูกค้าสามารถซื้อ
บริการ Package ท่องเที่ยว เช่ารถ หรือบัตรกำ�นัล
ในบริการพื้นที่นั้นๆ ได้

สร้างสรรค์ระบบการเงินเพื่อต้นทุนที่เหมาะสม
(Financial Innovation)

ไทยคม หนึ่งในธุรกิจผู้นำ�ดาวเทียม ที่มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมทาง
ธุรกิจและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารที่พร้อมจะสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากดาวเทียมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของ
ธุรกิจและสังคม โดยเน้นกลยุทธ์ในการดำ�เนินธุรกิจ 3 ด้าน ได้แก่
การบริหารจัดการองค์กร กลยุทธ์ทางการตลาด และการเติบโตอย่าง
ยัง่ ยืน เพือ่ มุง่ นำ�บริษทั ไปสูก่ ารเป็น “องค์กรทีม่ ศี กั ยภาพทางธุรกิจสูง”
(High Performance Organization) ตามพันธกิจที่ได้ตงั้ เอาไว้ตงั้ แต่
ปี 2555
สำ�หรับในปี 2557 ในด้านการบริหารจัดการองค์กรของส่วนการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่ออนาคตใหม่ บริษัทยังคงมุ่งเน้นการพัฒนา
ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมทางการเงิน (Financial Innovation) ของ
บริษัทในการลงทุนโดยมีกระบวนการในการศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการเพื่อก่อให้เกิดการบริหารต้นทุนที่เหมาะสมที่สุดแก่
องค์กร อีกทั้งยังคำ�นึงถึงโอกาสในการสร้างคุณค่าร่วมให้แก่คู่ค้า
ภายในประเทศอีกด้วย
นวัตกรรมที่โดดเด่นในปีนี้ กล่าวคือ Innovative Asset-light Model
เป็นการที่บริษัทได้เจรจาสร้างดาวเทียมไทยคม 7 โดยให้พันธมิตร
ทางธุรกิจเป็นผู้ลงทุนในการดำ�เนินการสร้างไปก่อน นับได้ว่าเป็น
ครั้งแรกของอุตสาหกรรมดาวเทียมที่สามารถทำ�สัญญาเช่าซื้อ
(Leasing) ในลักษณะนี้ได้
นอกจากนีน้ วัตกรรมทางการเงินที่โดดเด่นประการถัดมาคือ การออก
หุน้ กู้ (Debentures) เป็นเงิน 4,550 ล้านบาท เสนอขายแก่นกั ลงทุน
สถาบันและประชาชนทั่วไป เพื่อระดมทุนทดแทนเงินกู้ในการจัดส่ง
ดาวเทียมไทยคม 7 ขึน้ สูว่ งโคจร ซึง่ ทำ�ให้สามารถลดต้นทุนทางการ
เงินลงไปได้มาก แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างทางการเงินขององค์กรที่
มั่นคง (Stable) การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและโปร่งใส เป็นที่ยอมรับ
ของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยวงเงินที่เหลืออีก
ส่วนหนึ่งจะนำ�ไปเป็นเงินลงทุนในโครงการดาวเทียมไทยคม 8
ต่อไป การกำ�หนดแผนการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ นอกจากจะช่วยลดค่าใช้
จ่ายให้กบั บริษทั ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นกั ลงทุนไทยทุกคน ได้เป็น

ส่วนหนึ่งในการเป็นเจ้าของดาวเทียมไทยคม ซึ่งเป็นดาวเทียมของ
ประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของคู่
ค้าที่มีต่อบริษัทได้เป็นอย่างดี
ประการสุดท้ายคือ บริษัทได้ลงนามในสัญญาเงินกู้กับธนาคาร
กสิกรไทยและธนาคารกรุงเทพ เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำ�หรับโครงการ
ดาวเทียมไทยคม 8 ที่จะขึ้นสู่วงโคจรในปี 2559 ซึ่งเป็นการกู้เงินใน
การลงทุนจากแหล่งเงินทุนในประเทศ ซึง่ ในอดีตบริษทั มักจะใช้เงินกู้
จากต่างประเทศเป็นหลักในการดำ�เนินโครงการดาวเทียม โดยบริษทั
ทำ�การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ร่วมกับแหล่งเงิน
ทุน เพื่อนำ�ไปสู่การบริหารต้นทุนดาวเทียมที่เหมาะสมที่สุดภายใต้
เงือ่ นไขการกูท้ ดี่ ที สี่ ดุ กับแหล่งเงินทุนในประเทศ (ในทีน่ คี้ อื ธนาคาร
กสิกรไทยและธนาคารกรุงเทพ)

นวัตกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นบางส่วนนี้คือ ความมุ่งมั่นที่จะตอบ
โจทย์การบริหารจัดการองค์กรให้เติบโต สร้างผลกำ�ไรให้กับผู้ถือ
หุ้น ทั้งยังเสริมสร้างคุณค่าให้สังคมอย่างยั่งยืนของบริษัท เพื่อมุ่งสู่
การเป็น “องค์กรที่มีศักยภาพทางธุรกิจสูง” ตามพันธกิจที่ได้วางไว้

สร้างสรรค์รูปแบบการตลาดอย่างเหมาะสม
(Marketing Innovation)

ในการดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ
ของบริษัททำ�ได้อย่างโดดเด่น ควบคู่ไปกับการดำ�เนินการในมิติ
สิ่งเเวดล้อมเเละมิติทางสังคม การบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจของ
บริษทั จึงให้ความสำ�คัญกับการดำ�เนินธุรกิจทีส่ ร้างประโยชน์ให้กบั ผู้
ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกเหนือไปจากการพัฒนาโครงข่ายดาวเทียม
ให้เพียงพอต่อความต้องการของผูบ้ ริโภค ทัง้ นีเ้ พือ่ ขยายโอกาสและ
ตอบสนองต่อความหลากหลายของการบริการในราคาที่เหมาะสม
โดยเฉพาะการต่อยอดการให้บริการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น
ผู้ผลิตรายการเเละผู้ประกอบการสถานีวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
ผูป้ ระกอบการเคเบิลทีวเี เละผูใ้ ห้บริการโทรทัศน์เเบบบอกรับสมาชิก
ผูผ้ ลิตเเละจำ�หน่ายชุดอุปกรณ์รบั สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม
ผูป้ ระกอบการสือ่ สารและโทรคมนาคม ตลอดจนผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์
เคลือ่ นที่ ผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ต ธุรกิจสือ่ โฆษณาบนช่องรายการวิทยุ
โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม เป็นต้น ผ่านกระบวนการพิจารณาความเหมาะ
สมในประเด็นต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ไี ด้ผลิตขึน้ มา เพือ่ สร้างรูป
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แบบการขายให้แก่ลกู ค้าเพือ่ ทีจ่ ะสามารถเข้าใจในศักยภาพและความ
เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายและดีที่สุด
บริษัทได้ออกแบบการบริการโดยอาศัยจุดแข็งของดาวเทียมซึ่ง
เหมาะกับการส่งข้อมูลในลักษณะกระจายจากต้นทางไปยังจุดหมาย
ปลายทางหลายๆ จุดพร้อมๆ กันเป็นวงกว้าง บริการให้กับผู้บริโภค
บนพื้นฐานการเชื่อมต่อแบบปลายถึงปลาย (End to End) ปัจจุบัน
การส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีปริมาณของข้อมูลสูงขึ้น
หลายเท่าตัว สอดคล้องกับความนิยมของการใช้เทคโนโลยีการส่ง
ข้อมูลความเร็วสูง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet Broadband)
เหมาะสำ�หรับผูใ้ ห้บริการโทรคมนาคม สถานีโทรทัศน์และหน่วยงาน
ราชการอื่นๆ โดยการใช้งานหลักๆ ได้แก่ การเชื่อมโยงโครงข่าย
โทรศัพท์มือถือจากส่วนกลางไปยังสถานีรับสัญญาณทั่วประเทศ
การให้บริการภาพและเสียงบนเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ การรับส่ง
ไฟล์ภาพยนต์ในระบบความคมชัดสูง HD (High Definition), UHD
(Ultra High Definition)
เนื่องจากเป็นธุรกิจต้นนํ้า (Upstream Service) การดำ�เนินการ
ให้บริการช่องสัญญาณผ่านดาวเทียมของบริษัทยังเป็นการสร้าง
โอกาสใหม่ๆ ให้กบั ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง ในขณะเดียวกันก็สามารถต่อยอด
ธุรกิจของลูกค้าได้ดว้ ย อีกหนึง่ โครงการทีบ่ ริษทั ได้ด�ำ เนินการไปแล้ว
คือ โครงการ Thaicom Digital Cinema Package (DCP) เพราะ
ไทยคมมองเห็นว่า การกระจายเนื้อหา (ตัวภาพยนตร์) ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพพร้อมๆ กันจะเป็นกุญแจแห่งความสำ�เร็จ (Key
Success) ของโรงภาพยนตร์ดจิ ติ อล โครงการนี้ เป็นการใช้ดาวเทียม
อย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนกลวิธีที่น่าเชื่อถือเพื่ออำ�นวยความ
สะดวกในการกระจายสัญญาณครอบคลุมทุกโรงภาพยนตร์ มีการ
แพร่กระจายข้อมูล ณ ขณะเวลาจริง จากศูนย์กลางข้อมูลไปยัง
หน่วยต่างๆ อย่างครอบคลุมทั่วพื้นที่ ซึ่งเป็นการเข้าถึงเครือข่าย
ที่ไม่ขึ้นอยู่กับโครงข่ายพื้นฐานภาคพื้นดิน ดังที่ได้เริ่มโครงการ
ร่วมกับทางกันตนาในปี 2557 ที่ผ่านมา ภายใต้ชื่อโครงการ
Kantana Movie Mall ประกอบไปด้วย โรงภาพยนตร์ กันตนา ซีนมี า่
ซึ่งเป็นโรงภาพยนตร์ดิจิตอลที่ ใช้เทคโนโลยีการรับส่งสัญญาณ
ผ่านดาวเทียมไทยคมโดยใช้ช่องสัญญาณดาวเทียม ไทยคม 4

(Ku Band) ในการส่งภาพยนตร์ จากส่วนกลางไปยังโรงภาพยนตร์
ทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำ�เนิน
การจากการขนส่งม้วนฟิล์มในรูปแบบเดิม และยังลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านการดำ�เนินการขนส่ง
สินค้าไปยังทั่วประเทศอีกด้วย ทั้งนี้บริษัทยังได้รับจ้างพัฒนาระบบ
Digital Signage ซึ่งเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพรูปแบบใหม่
เพื่อใช้แสดงข้อมูลด้านหน้าโรงฉายภาพยนต์ เช่น แสดงข้อมูลรอบ
ภาพยนต์ที่จะฉายตัวอย่างภาพยนตร์ และโฆษณา ซึ่งถูกควบคุม
และส่งข้อมูลผ่านดาวเทียมจากส่วนกลางเช่นกัน ซึ่งตอบโจทย์
ให้กับลูกค้าเฉพาะกลุ่มโดยต่อยอดจาก โครงการ CDN (Content
Delivery Network) ของบริษัทนั่นเอง
นอกจากนี้ในส่วนของการขายช่องสัญญาณของดาวเทียมไทยคม 6
ไทยคม 7 และ ไทยคม 8 บริษัทได้ทำ�การขายช่องสัญญาณล่วง
หน้า (Pre-sale) ก่อนที่จะผลิตและจัดส่งขึ้นสู่วงโคจร โดยได้เปิด
ตลาดใหม่ อาทิ เอเชียใต้ และแอฟริกา รวมถึงการเพิ่มยอดขายใน
เอเชียแปซิฟิก สำ�หรับกรณีดาวเทียมไทยคม 7 รูปแบบการตลาดที่
เน้น New Market ยังสามารถทำ�ให้มียอดจองช่องสัญญาณเต็มร้อย
เปอร์เซนต์ก่อนส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร
นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการสร้างสรรค์รูปแบบธุรกิจ
ใหม่ๆ เพื่อความหลากหลายและตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าอย่างครบวงจร (New Business Model) ที่บริษัทดำ�เนินมา
ตลอด มุ่งเน้นการสร้างประสิทธิภาพสูงสุดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้
กับธุรกิจด้วยการใช้เทคโนโลยีทมี่ ี โดยปรับเปลีย่ นการดำ�เนินธุรกิจที่
มุ่งเน้นรูปแบบการบริการแบบครบวงจร แทนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพียงอย่างเดียว เพื่อร่วมยกระดับธุรกิจดาวเทียมและการสื่อสาร
ตลอดจนยังประโยชน์ตอ่ สังคมในระดับสากล โดยยังคงมุง่ มัน่ เติบโต
อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป “มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการดาวเทียม
ชั้นนำ�แห่งเอเชีย”
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สร้างโอกาสในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และการให้บริการ

ลักษณะธุรกิจของบริษัทที่เป็นผู้ให้บริการดาวเทียมทำ�ให้การเข้าถึง
เป็นสิ่งสำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจ นอกจากในเชิงปริมาณของคนที่
เข้าถึงเพิ่มมากขึ้นแล้ว ปริมาณของเนื้อหาสาระ (Content) ที่หลาก
หลายก็เพิม่ ด้วย เพราะฉะนัน้ แล้วคำ�ว่า “ความสามารถในการเข้าถึง”
(Accessibility) ของไทยคม คือการเข้าถึงของผูช้ มและเนือ้ หาสาระ
รายการที่หลากหลาย
เนื่องด้วยสังคมในขณะนี้มีความเป็นโลกาภิวัตน์สูง ดังนั้นการเข้า
ถึงสิ่งอำ�นวยความสะดวก เทคโนโลยี และอื่นๆ ที่ผู้คนให้ความ
สนใจหรืออยู่ ในความสนใจนับเป็นสิ่งสำ�คัญต่อการดำ�รงชีวิตที่
มนุษย์พึงมี ด้วยเหตุนี้เองความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยี
โทรคมนาคม (Telecommunication) จึงได้นับเป็นปัจจัยพื้นฐาน
ในการดำ�รงชีวิต อีกทั้งยังเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของการดำ�รงชีวิต
ในการเข้าถึงข้อมูลที่จำ�เป็นและสำ�คัญ และยิ่งไปกว่านั้นยังเป็น
สิ่งที่ผู้คนสนใจต่อชีวิต ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชากรในประเทศอย่างยั่งยืน
การเข้าถึงเทคโนโลยีโทรคมนาคมเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นพันธกิจ
หลักของบริษัท หากแต่เป็นเหมือนคำ�มั่นสัญญาที่ทางบริษัทได้ให้
ไว้กับสังคมถึงพันธกิจความรับผิดชอบต่อสังคมในการที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีโทรคมนาคมเหล่านี้ได้อย่างเสมอภาค

ในการเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารเหล่านี้ให้ได้มากที่สุด ด้วยเหตุ
นี้เองบริษัทจึงมีความพยายามอย่างถึงที่สุดในการสร้างการเข้าถึง
เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทได้มีการให้ความสำ�คัญในด้านต่างๆ
เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันเกี่ยวพันกับการดำ�เนินธุรกิจในทุก
กระบวนการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความสามารถในการเข้าถึง
(Accessibility) ทีเ่ ป็นหนึง่ ในกุญแจสำ�คัญในการเชือ่ มโยงผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสีย ทั้งนี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่สำ�คัญ 2 กลุ่ม
ของไทยคม มีดังนี้
1. ประชาชนหรือผู้บริโภค (Consumer) ที่รับชมโดยตรง หรือว่าที่
ได้รับการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Internet connection)
โดยตรงจากไทยคม
2. ลูกค้า
• ลูกค้าบรอดคาสต์ (Broadcast) กล่าวคือ ช่องโทรทัศน์ตา่ งๆ
• ลูกค้าบรอดแบนด์ (Broadband) ที่ ใช้อินเทอร์เน็ตใน
การเชื่ อ มต่ อ กล่ า วคื อ ธุ ร กิ จ โทรคมนาคมต่ า งๆ
(Telecommunication)
การที่บริษัทสร้างความสามารถในการเข้าถึง (Accessibility) ขึ้นมา
จะก่อให้เกิดประโยชน์กบั ทัง้ สองกลุม่ ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียนี้โดยตรง
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กล่าวคือก่อนที่บริษัทจะเริ่มทำ�กิจกรรม โครงการ แนวทาง ทิศทาง
หรื อ นโยบายในการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ใดๆ อั น ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบ
(Impact) ในด้านบวกหรือลดผลกระทบด้านลบ กับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ทั้งสองกลุ่มนี้ บริษัทจะต้องมีความมั่นใจว่าผลประโยชน์ต่างๆ
จะตกอยู่ในมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมี 3 แกนหลักในการ
บริหารจัดการ ดังนี้

Capacity – สมรรถนะของโครงข่าย

ไทยคม มุ่งสร้างสมรรถนะของโครงข่ายโดยให้มีปริมาณเพียงพอ
ต่อความต้องการใช้งานและรองรับการเติบโตของลูกค้าตลอดจนผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

ปี 2557 นับเป็นปีของการเติบโตของบริษัทในการจัดส่งดาวเทียม
ไทยคม 6 ขึ้นสู่วงโคจรซึ่งมีส่วนเสริมศักยภาพในการรองรับความ
ต้องการในการใช้ช่องสัญญาณเพื่อแพร่ภาพโทรทัศน์ที่เพิ่มมากขึ้น
ในภูมิภาค และช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในการตอกยํ้าความเป็น
ดาวเทียม Hotbird เพื่อบรอดคาสต์ ที่ตำ�แหน่ง 78.5 องศาตะวัน
ออกของไทยต่อไป โดยปัจจุบัน ไทยคมได้ยืนยันล่วงหน้าในการให้
บริการแก่ลูกค้าไทยเป็นหลักโดยมีสัดส่วนมากกว่า 60% ของช่อง
สัญญาณทัง้ หมดบนดาวเทียมไทยคม 6 ยิง่ ไปกว่านัน้ เดือนกันยายน
ในปีเดียวกันบริษัทได้มีการส่งดาวเทียม ไทยคม 7 ขึ้นสู่วงโคจรได้
สำ�เร็จอีกด้วย ถือเป็นการเพิ่ม Capacity ให้ไทยคมมีช่องสัญญาณ
เพียงพอต่อการรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมบรอดคาสต์ของ
ไทย โดยเสริมช่องสัญญาณบนดาวเทียมไทยคม 5 และ 6 ที่ให้บริการ
เต็มในปัจจุบัน การมีดาวเทียมเพิ่มเติมอีกเช่นนี้ จะช่วยสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเพิ่มศักยภาพการให้บริการและช่วยขยาย
ตลาดของไทยคมในต่างประเทศด้วย
และเพื่อการดำ�เนินการในการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องโครงข่าย
อย่างต่อเนื่อง บริษัทมีแผนดำ�เนินการที่จะยิงดาวเทียมไทยคม 8
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 อีกด้วย อีกทั้งการหาดาวเทียมดวง
ใหม่มาทดแทนดวงเก่าที่ใกล้หมดอายุในการให้บริการบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ต เพราะหากไทยคมไม่มีการเร่งหาดาวเทียมดวงใหม่
องค์กร สถาบันการศึกษาต่างๆ อาจจะไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้เช่นเดิม
เมื่อดาวเทียมดวงเก่าหมดอายุ
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เนือ่ งจากบริษทั เป็นองค์กรธุรกิจดาวเทียมเพียงรายเดียวในประเทศที่
มีศกั ยภาพเพียงพอ (Capacity) ในการทีจ่ ะดำ�เนินการสร้างดาวเทียม
ซึ่งเป็นโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (Infrastructure) ให้กับ
ประเทศ กล่าวคือบริษัทมีหน้าที่สำ�คัญในการรองรับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมของประเทศ เพือ่ เป็นการให้อตุ สาหกรรมดาวเทียมของ
ประเทศเจริญเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ

Coverage – การครอบคลุม

ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่าบริษัทมีทั้งพันธกิจทางธุรกิจ (Business
Mission) และพันธกิจทางสังคม (Social Mission) ในการให้สญั ญาณ
ดาวเทียมครอบคลุมในทุกๆ กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดของ
บริษัท ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่เพียงแค่การครอบคลุมทางกายภาพ
(Physical Covered) แต่ยงั หมายถึงการครอบคลุมทีม่ นุษย์สามารถ
ที่จะมีอุปกรณ์รับสัญญาณให้ได้มากที่สุดด้วย
บริษัท ได้สร้างปรากฏการณ์ ใหม่ให้เกิดขึ้นในสังคมในเรื่องของ
การสร้างความตื่นตัวในการใช้กล่องรับสัญญาณเพื่ออำ�นวยความ
สะดวกในการรับชมโทรทัศน์ จะเห็นได้จากการตั้งบริษัท ดีทีวี
เซอร์วิส จำ�กัด มีเป้าหมายเพื่อให้ตลาดได้ตื่นตัวในการใช้กล่องรับ
สัญญาณ และที่สำ�คัญให้ประชาชนได้ใช้กล่องรับสัญญาณในราคา
ถูกเพื่อให้เกิดโทรทัศน์ดาวเทียมขึ้น อนึ่งในพันธกิจหลักตรงนี้เอง
เป็นการสร้างการเข้าถึงข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆ ทีส่ นใจ อันเป็นสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของมนุษย์

Content – คุณภาพเนื้อหารายการและสัญญาณ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะร่วมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและเรียนรู้ของคนใน
สังคมของประเทศผ่านการเรียนรู้จากช่องทีวีดาวเทียมที่สามารถ
ให้ผู้ชมและผู้ผลิตรายการทีวีได้มีอิสระในการเลือกผลิตรายการได้
อย่างอิสระมากขึน้ จากช่องสัญญาณทีห่ ลากหลาย มีสทิ ธิในการเป็น
เจ้าของช่องสัญญาณ โดยบริษัทมีส่วนสนับสนุนสำ�คัญเพื่อช่วยการ
บริหารต้นทุนของผูผ้ ลิตรายการให้เหมาะสม เพือ่ ทำ�ให้ผชู้ มสามารถ
รับชมได้ในราคาที่สมเหตุสมผล อันจะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลง
ของจำ�นวนรูปแบบเนือ้ หาของรายการในแต่ละช่องทีวดี าวเทียม ทีม่ ี
จำ�นวนเพิ่มมากขึ้นอย่างมากหลังจากการเริ่มดำ� เนินธุรกิจจาน
ดาวเทียมราคาประหยัดของ ดีทีวี ซึ่งก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของ
จำ�นวนผู้ชมทีวีดาวเทียมเป็นจำ�นวนมาก จนทำ�ให้ผู้ผลิตรายการ
หันมาสนใจในการดำ�เนินธุรกิจผลิตรายการที่แปลกใหม่เพื่อตอบ
สนองต่อผู้ชม
ในส่วนนี้เอง ไทยคมมีความภาคภูมิ ใจเป็นอย่างยิ่งที่ ได้เป็นผู้
วางรากฐานและเป็ น องค์ ป ระกอบสำ � คั ญ ของการเติ บ โตของ
บรอดคาสต์ติ้ง (Broadcasting) ของประเทศไทยในการสร้างธุรกิจ
ใหม่ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรายการทีวี
อีกสิ่งสำ�คัญที่บริษัทมีความเต็มใจและภาคภูมิใจอย่างถึงที่สุดใน
ส่วนของการเข้าถึงเพื่อความมั่นคงของประเทศ เพราะกล่าวได้ว่า

การทีป่ ระเทศใดประเทศหนึง่ มีโครงข่ายสือ่ สารทีส่ ามารถควบคุมได้
นับเป็นปัจจัยสำ�คัญ (Critical Factor) ของความมั่นคงของประเทศ
นั้นๆ ทำ�ให้แต่ละประเทศมีความมั่นใจในการปกครองประเทศ เช่น
เหตุการณ์ปฏิวัติ หรือเหตุการณ์ทางการเมืองต่างๆ เป็นต้น
และเมื่อเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบริษัทได้นำ�เอาอุปกรณ์
ทรัพยากรหรือเทคโนโลยีที่บริษัทมี ไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วย
กันคือเหตุการณ์อุบัติภัย เหตุการณ์เหล่านี้นับเป็นปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติที่เกินกว่ากำ�ลังมนุษย์จะควบคุมได้ การติดต่อสื่อสาร
เป็นไปด้วยความยากลำ�บากจากความเสียหายที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้
การเยียวยาผู้ประสบภัยเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบที่ทางบริษัทได้
เป็นผู้ช่วยหรือบรรเทาความรุนแรงให้กับสังคม ยกตัวอย่างเช่น
เหตุการณ์นํ้าท่วมในประเทศไทย เหตุการณ์แผ่นดินไหวในเมือง
เสฉวนของจีน เหตุการณ์สึนามิไทยประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
ทางบริษัทได้เข้าไปช่วยเหลือโดยการใช้ดาวเทียมไทยคม 1 กับ
ไอพีสตาร์ (IPSTAR) เข้าไปช่วย แผ่นดินไหวที่ไครสต์เชิรช์ ประเทศ
นิวซีแลนด์ และเมื่อไม่นานมานี้เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ฟิลิปปินส์
ไอพีสตาร์ (IPSTAR) ได้เป็นระบบสื่อสารชุดแรกๆ ที่เข้าไปถึงพื้นที่
ประสบภัย ทางบริษัทได้ส่งพนักงานของบริษัทกับอุปกรณ์เข้าไป
ช่วยอย่างสุดความสามารถ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงถึงการที่องค์กร
ธุรกิจประเภทดาวเทียมได้นำ�เอาทรัพยากร อุปกรณ์และบุคคลากร
ที่มีความสามารถมาช่วยเพื่อนมนุษย์ ในภาวะวิกฤต รวมถึงการ
สร้างความสามารถในการเข้าถึงให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่ม
ต่างๆ ได้อย่างเพียงพอต่อการเข้าถึงอย่างครอบคลุมและมีคุณภาพ
ในทุกๆ ด้าน
จากปัจจัยที่ได้กล่าวมานี้ บริษัทให้ความสำ�คัญต่อการเข้าถึงข้อมูล
และการสื่อสาร ที่จะต้องครอบคลุมทั้งในด้านของโครงข่ายทาง
กายภาพ และความหลากหลายของเนื้อหาสาระของรายการ ทั้งยัง
สามารถดำ�เนินการให้บริการได้ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต
เพือ่ ให้ลกู ค้าและผูบ้ ริโภคมัน่ ใจได้วา่ ผลิตภัณฑ์ของบริษทั จะสามารถ
ตอบสนองความต้องการได้อย่างสมํ่าเสมอและไม่มีปัญหา
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ความรับผิดชอบของไทยคม

ความรับผิดชอบของไทยคม หมายถึง การทีบ่ ริษทั ได้รบั การยอมรับ
จากสังคมว่าเป็นผูด้ �ำ เนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยวิธีการ “พัฒนาอย่างยั่งยืน” คือ การสร้าง
ผลกระทบเชิงบวกในสังคมผ่านการส่งเสริมทักษะอาชีพและการเรียน
รู้ให้แก่คนในสังคมจากผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในขณะเดียวกันก็มุ่ง
ลดผลกระทบเชิงลบ ทั้งผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากกระบวนการการ
ดำ�เนินธุรกิจของบริษทั เองและทีเ่ กิดจากปัญหาโครงสร้างทางสังคม
ผ่านการใช้บริการของไทยคม ผ่านการดูแลทรัพยากรบุคคล (Human
Resources) การรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ (Products
and Services) และการรั ก ษาคุ ณ ภาพของเนื้ อ หา (Quality
of Content) ในกระบวนการการดำ�เนินธุรกิจ

การดูแลรักษาทรัพยากรบุคคล
(Human Resources)

ทรัพยากรบุคคลถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีความสำ�คัญที่สุด ดังนั้น
บริษัทจึงให้ความใส่ใจต่อกระบวนการการบริหารจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลภายใน ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารและพนักงาน และ
ทรัพยากรบุคคลภายนอก ซึ่งได้แก่ สมาชิกชุมชนและสังคม เพื่อ
พัฒนาและยกระดับโครงสร้างทางสังคมภายในและสังคมภายนอก
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่
จำ�เป็นสู่สังคม

รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 2557

ทรัพยากรบุคคลภายใน

ทรัพยากรบุคคลภายในเป็นทรัพยากรที่สำ�คัญและเป็นผู้ขับเคลื่อน
องค์กรให้ก้าวไปสู่ความสำ�เร็จ ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารและพนักงาน
การดำ�เนินการของบริษัทจึงให้ความสำ�คัญโดยมุ่งพัฒนาโครงสร้าง
ทางสังคมภายในให้มีความรู้ความสามารถ เสริมสร้างวัฒนธรรม
และบรรยากาศการทำ�งานที่ดี สร้างความรู้สึกของการเป็นเจ้าของ
องค์กรร่วมกันตลอดจนส่งเสริมการทำ�งานที่ประสานร่วมกันเป็น
ทีม ส่งเสริมสนับสนุนให้มชี มรมเพือ่ ตอบสนองความชอบและความ
สนใจส่วนบุคคลในด้านต่างๆ ถึง 11 ชมรม นอกจากนี้บริษัทยังให้
ความสำ�คัญกับการปฏิบตั ติ อ่ พนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความ
เคารพต่อความเป็นปัจเจกบุคคลทางความคิดปราศจากชนชัน้ บริษทั
มีการปฏิบตั ติ อ่ พนักงานอย่างเป็นธรรม คำ�นึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน
เป็นส่วนสำ�คัญ พนักงานจำ�เป็นต้องได้ค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม
และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม โดยการพัฒนา การดูแลรักษา
ทรัพยากรบุคคล (Human Resources) นัน้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของแนวคิด
Great Workplace ประกอบไปด้วยหลัก 4C ได้แก่

Culture คื อ การสร้ า งวั ฒ นธรรมขององค์ กรให้ มี ความชั ด เจน
ผ่านค่านิยมหลักขององค์กร (Core Values) ที่เรียกว่า “EPIC”
(E-Excellence, P-Passion, I-Innovation, C-Contribution) โดย
บริษัทมีการถ่ายทอดและปลูกฝังการทำ�งานที่ยึดมั่นในค่านิยมหลัก
ขององค์กรนี้เป็นแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ให้เกิดความสามัคคีและความเข้มแข็งภายในองค์กร
ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำ�คัญหนึ่งในการดำ�เนินธุรกิจ
• เป็นเลิศในเทคโนโลยี
(Excellence in Technology)
• เต็มที่ทุกความท้าทาย
(Passion to Challenge)
• มุ่งหมายนวัตกรรม
(Initiative in Innovation)
• นำ�ความรู้ คู่คุณธรรม สู่สังคมไทย
(Commitment to Contribute)

Career คือการคำ�นึงถึงผลตอบแทนที่เป็นธรรมของพนักงานอย่าง
เหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดูแลรักษาสภาพการจ้างงาน
ของพนักงาน รวมทั้งให้โอกาสในการเติบโตเจริญก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำ�คัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ
Capability คือการพัฒนาความสามารถของพนักงาน โดยการสร้าง
การพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่พนักงาน สนับสนุนให้พนักงานทุก
ระดับได้พัฒนาขีดความสามารถ รวมถึงสร้างโอกาสและกระตุ้นให้
พนักงาน ได้แสดงศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ของพนักงาน
ในทุกระดับ ซึ่งจะนำ�ไปสู่ประสิทธิภาพของการดำ�เนินงาน รวมถึง
สามารถสร้างผลงานที่ดีแก่องค์กรและสังคม
Climate คือการสร้างสภาวะแวดล้อมองค์กรให้ดีและน่าอยู่ ทั้งด้าน
ร่างกาย และด้านจิตใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความ
สุขในการทำ�งาน นำ�ไปสู่การสร้างสรรค์งานอย่างมีคุณภาพให้แก่
องค์กรและสังคม
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ทรัพยากรบุคคลภายนอก

ทรัพยากรบุคคลภายนอกเป็นอีกหนึ่งทรัพยากรที่สำ�คัญของบริษัท
ได้แก่ สมาชิก ชุมชนและสังคม ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ทางบริษัทมุ่ง
ให้เกิดการพัฒนา โดยเน้นการพัฒนาในระดับรากฐาน สร้างสังคม
ให้มีองค์ความรู้ที่จำ�เป็นต่อการดำ�รงชีพและองค์ความรู้เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต จากการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ผ่าน
เทคโนโลยีของไทยคม
ในการพัฒนาสังคมบริษัทจึงมีการดำ�เนินโครงการเพื่อสร้างการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคมได้แก่
โครงการ “ไทยคิด ไทยคม - อุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียมเพื่อการศึกษา”

เป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนในสังคมผ่านการศึกษา
ด้วยผลิตภัณฑ์ของบริษทั เป็นหนึง่ ในกิจกรรมทีบ่ ริษทั จัดทำ�ขึน้ เพือ่
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และลดช่องว่างในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ขาดแคลนครูผู้สอน โดยใช้
ประโยชน์จากช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคมเป็นสื่อเสริม เพื่อเพิ่ม
ช่องทางการเรียนการสอน ซึ่งส่งผลให้เยาวชนไทยสามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนเองให้ทัดเทียมกันทั่วประเทศ สามารถพัฒนา
ตนเองให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ทางบริษัท
มีการมอบ “ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม” ให้แก่โรงเรียนที่อยู่
ชนบทห่างไกล หรือขาดแคลนครูผู้สอน ในปี 2557 จำ�นวน 3,017
ชุด เพื่อเพิ่มช่องทางให้เยาวชนได้มีโอกาสรับชมและเข้าถึงองค์
ความรู้ต่างๆ ที่มีสาระประโยชน์ทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร
โครงการ “ไทยคิด ไทยคม - สอนติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณ
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อการศึกษา”

เป็นกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา
และโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองเพื่อบำ�บัดผู้ติดยาเสพติด เพื่อการสร้าง
ความยัง่ ยืนด้านอาชีพให้แก่นกั เรียนนักศึกษาและผูเ้ ข้ารับการบำ�บัด
ยาเสพติด จากการดำ�เนินกิจกรรม ผูเ้ ข้าอบรมสามารถพัฒนาต่อยอด
เป็นการประกอบอาชีพได้ในอนาคต พร้อมกับสามารถนำ�ความรู้ที่
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ได้รบั ทำ�ประโยชน์เพือ่ สังคมในรูปแบบการส่งต่อโอกาสการเรียนรูไ้ ด้
อีกด้วย โดยในปีที่ผ่านมา ไทยคมได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านการติด
ตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม จำ�นวน 7 ครั้ง ประกอบด้วยโรงเรียน
วิวัฒน์พลเมือง 2 ครั้ง วิทยาลัยเทคนิค 3 ครั้ง และ หน่วยทหาร
เพื่อนำ�ไปส่งต่อโอกาสในโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน 2 ครั้ง
โครงการ “ไทยคิด ไทยคม – โรงเรียนเครือข่ายไทยคม”

เพือ่ ให้โรงเรียนเป้าหมายพัฒนาศักยภาพผูเ้ รียนอย่างเต็มกำ�ลัง ด้วย
การมอบอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อการศึกษา
พร้อมเครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อจัดการเรียนรู้พร้อมกันกับการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล ในทุกชั้นเรียน พร้อมกับร่วม
กันกำ�หนดแนวทางการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้รับความรู้สองทาง
คือ จากวังไกลกังวล และจากการสอนเสริมของครูผู้สอนประจำ�ชั้น
นอกจากนั้นยังสนับสนุนการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆ โดยในปี
2557 ไทยคมได้ดำ�เนินตามโครงการจำ�นวน 10 โรงเรียนในพื้นที่
จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี
โครงการ “ห้องเรียนไทยคม” (Thaicom Learning Center)

ณ โรงเรียนวัดเขียนเขต เพื่อจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการ
เรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) ที่มุ่งเน้นการ
ให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ตามหลักการและสาระ
สำ�คัญของทฤษฎี ที่ให้ความสำ�คัญต่อการเรียนรู้ที่เกิดและสร้างขึ้น
ได้เมื่อผู้เรียนมีโอกาสเป็นผู้ลงมือกระทำ�ด้วยตนเอง (Learning by
Doing) ทั้งนี้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีดังกล่าว ส่งผลให้
นักเรียนโรงเรียนวัดเขียนเขต เป็นผูม้ จี ติ สาธารณะและบริการสังคม
แสวงหาความรู้ ข้อมูลและสารสนเทศ รูจ้ กั คิด สังเกต และตัง้ คำ�ถาม
สามารถเชื่อมโยงความรู้สู่การทำ�คุณประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมและชุมชน ตลอดจนนำ�ความรู้สู่การปฏิบัติจริง
โครงการ “ไทยคมเพื่อชุมชน - กองทุนผักปลอดภัยชุมชน
เฉลิมศรี”

เป้าหมายเพือ่ ส่งเสริมให้ชมุ ชนเกิดความเข้มแข็ง โดยจัดให้มกี ารจัด
ตั้งกองทุนปัจจัยการผลิตและกองทุนเงินหมุนเวียน สร้างองค์ความ
รู้และเครือข่ายผักปลอดภัย เพื่อแก้ปัญหาการพึ่งพิงการซื้อปัจจัย
การผลิต การลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าผลผลิต เพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก
ส่งเสริมความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ลดการใช้สารเคมี ผลิตผัก
ปลอดภัยเพื่อบริโภคในชุมชนและจำ�หน่ายให้กับประชาชน ซึ่งหาก
โครงการประสบความสำ�เร็จจนกองทุนสามารถตอบสนองสมาชิกจน
เกิดความสมดุล นอกจากสามารถสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนและ
สร้างสุขภาพที่ดีแล้ว ยังถือเป็นการประยุกต์ใช้หลักการของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอันจะส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของประชาชนในชุมชน
“ศูนย์การเรียนรู้อวกาศและดาวเทียม” (Space & Satellite
Pavilion)

เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่สร้างโดย
บริษัทไทยคม ซึ่งภายในได้มีการจัดทีมวิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
บรรยายให้ความรู้อย่างถูกต้องแก่ผู้เยี่ยมชม สามารถถามและตอบ
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คำ�ถามในประเด็นข้อสงสัยได้ทันที ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลให้แก่
เด็กและเยาวชนได้ดี ซึง่ จะช่วยเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีอวกาศให้แก่เยาวชนเพือ่ ทีจ่ ะสามารถนำ�ไปต่อยอดใน
การสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ให้แก่ประเทศ และภายในปี 2557
บริษัทมีโครงการลงทุนขยายและพัฒนา พิพิธภัณฑ์ให้มีขนาดใหญ่
และมีคณุ ภาพให้ดยี งิ่ ขึน้ เพือ่ ขยายขอบเขตองค์ความรูอ้ กี ทัง้ รองรับ
ผู้เยี่ยมชมได้มากขึ้น
การจัดนิทรรศการอวกาศ “นาซา เอ ฮิวแมน แอดเวนเจอร์”
(NASA - A HUMAN ADVENTURE)

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อก่อให้เกิดนัก
วิทยาศาสตร์ที่ดีของประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องของการนำ�ความรู้สู่
สาธารณะ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มเด็กและเยาวชน เนื่องจาก
ในด้านการดูแลสังคมทางบริษัท มีการเน้นเรื่องของการศึกษาเพื่อ
พัฒนาโครงสร้างทางสังคมให้เข้าถึงแหล่งข้อมูล ซึ่งถือได้ว่าเป็น
กิจกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมที่ยั่งยืน จากการที่บริษัทได้
สร้างแรงบันดาลใจและความสนใจให้แก่เด็กและเยาวชน นำ�ไปสู่
การต่อยอดองค์ความรู้และการพัฒนาทักษะ เป็นการสร้างให้เด็ก
และเยาวชนมีวิธีการเลือกใช้เทคโนโลยีไปในทางที่สร้างสรรค์เพื่อ
พัฒนาศักยภาพตนเอง จากการใช้เทคโนโลยีในการค้นหาข้อมูล
เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

การรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
(Products and Services)

การดูแลรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการนำ�ไปสูก่ ารสร้าง
ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกภาคส่วน มุง่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจและสิง่ แวดล้อม
ผ่านการดูแลรักษาคุณภาพของสินค้าและการให้บริการ โดยคำ�นึง
ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนมีการพัฒนาระบบเพื่อรองรับผล
กระทบและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
บริ ษั ท ให้ ความสำ � คั ญ กั บ ส่ ว นของการดู แ ลรั ก ษาคุ ณ ภาพของ
ผลิตภัณฑ์และการให้บริการทั้งกระบวนการทำ�งานภายในและ
กระบวนการการทำ�งานภายนอกด้วยวิธีการดำ�เนินกิจกรรมดังนี้

“การสำ�รวจความคิดเห็นของลูกค้า” โดยการถามถึงภาพรวมของ
บริษัท ด้านการขาย (Sale) และด้านการเงิน (Performance) ของ
บริษทั ตลอดจนการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั นอกจากนีผ้ ใู้ ห้สมั ภาษณ์
ยังสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากแบบสอบถาม
ได้ อีกทั้งยังมีกิจกรรม “การชี้แจงให้ข้อมูลแก่ลูกค้า” (Knowledge
Sharing Section) โดยทางบริษัทได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรที่
จำ�เป็นอย่างถูกต้อง ทัง้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจและทีเ่ กีย่ วข้องกับความ
รูท้ วั่ ไป ซึง่ ในฐานะทีบ่ ริษทั มีการกำ�หนดสถานะของบริษทั ว่า “เป็นผู้
ดูแลกิจการด้านอวกาศและดาวเทียมไทย” (Space Agent) เพราะ
ฉะนั้นข้อมูลความรู้หลักที่จำ�เป็นจะถูกเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัท
และจะมีการเปิดให้ค้นหาข้อมูลได้บนเว็บไซต์ ทั้งนี้เพื่อแสดงถึง
การรับรู้ถึงสถานะของบริษัท และเป็นการสะท้อนความเชื่อมั่นของ
ลูกค้าว่าบริษัทมีการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีธรรมมาภิบาล ซึ่งความคิด
เห็นและความพึงพอใจในสินค้าและการบริการต่างๆ เปรียบเสมือน
การประเมินความไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัท โดยกิจกรรมดัง
กล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดูแล ปรับปรุง และพัฒนาองค์กร
อย่างต่อเนื่อง
“การสร้างระบบเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า” (Service Monitoring)
เป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
เพือ่ แก้ไขและดูแลรักษาข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
ทั้งนี้หากเกิดเหตุการณ์ทางเทคนิคขึ้นกับผู้ใช้บริการ ระบบสามารถ
บอกวิธกี ารและแนวทางการปฏิบตั เิ พือ่ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดย
แบ่งลักษณะการทำ�งานออกเป็นทีม ซึ่งได้แก่ทีมที่ทำ�หน้าที่ดูแลใน
ระบบ (In-house) และ ทีมที่ทำ�หน้าที่สนับสนุน (Support) ระบบให้
กับทีมดำ�เนินการ (Operation) และมีการตัง้ ค่าในส่วนของ “ข้อตกลง
ระดับการให้บริการ” (Service Level Agreement : SLA) ระหว่าง
บริษัทกับลูกค้าในแต่ละเรื่องไว้ หากมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น ระบบจะ
บอกวิธีการปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพราะฉะนั้นเมื่อมี
เหตุการณ์เกิดขึ้น ข้อมูลก็จะถูกส่งต่อไปตามกระบวนการของระบบ
เพือ่ ดูลกั ษณะของปัญหา ต่อมาข้อมูลจะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าทีท่ เี่ ป็น
ผู้รับผิดชอบในการดำ�เนินการ (Operation) ซึ่งทีมจะสามารถรู้ได้
ทันทีวา่ มีปญั หาอะไรเกิดขึน้ บ้าง และหลังจากนัน้ จะมีการดำ�เนินการ
ตามกรอบงานของกระบวนการทีว่ างไว้ (Process Framework) ทัง้ นี้
หากพบกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ก็จะได้รบั การระบุวา่ เป็น “ปัญหา”
ซึง่ ก็จะมีทมี การจัดการปัญหา (Problem Solving and Management)
ดำ�เนินการต่อไป โดยทัง้ หมดนีจ้ ะมีระบบจัดการภายในทีจ่ ะพิจารณา
ว่า ปัญหานี้ถูกส่งไปที่หน่วยงานใด แต่ถ้าสามารถแก้ไขปัญหานั้น
ได้ สถานการณ์นั้นก็จะจบลง เนื่องจากบริษัทต้องการมุ่งเน้นการ
ทำ�งานอย่างเป็นระบบ และคำ�นึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับราย
ได้และเศรษฐกิจของลูกค้า ถือเป็นการดูแลรักษาคุณภาพได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมถึงบริษัทมีความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้น โดยระบบนี้สามารถช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อ
ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 2557

การรับผิดชอบต่อคุณภาพของเนื้อหาและข้อมูลผ่าน
โครงข่าย (Quality of Content)

ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมจึงต้องคำ�นึง
ถึงความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และการบริการที่จะต้องสามารถ
ให้บริการที่มีเสถียรภาพ ที่สามารถดำ�เนินการได้ทั้งในสภาวะปกติ
และสภาวะวิกฤตอยู่เสมอ รวมถึงบริษัทมีส่วนป้องกันและควบคุม
ดูแลคุณภาพของเนื้อหาในรายการของลูกค้าให้มีความเหมาะสม
แก่ผู้รับชม และไม่สร้างผลกระทบเชิงลบให้แก่สังคม พร้อมทั้งยัง
เป็นส่วนหนึง่ ทีช่ ว่ ยให้เกิดกระบวนการในการพัฒนาคนในสังคมให้มี
ความรูแ้ ละสามารถนำ�ไปสูป่ ระกอบอาชีพได้ ผ่านการปฏิบตั งิ านทีม่ ี
ประสิทธิภาพเพือ่ รักษาคุณภาพของระบบโทรคมนาคมของประเทศ
โดยคุณภาพของเนื้อหา ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบคือ คุณภาพ
ของเนื้อหารายการ และคุณภาพของเทคนิคการให้บริการ
คุณภาพของเนื้อหารายการ

บริษัทมีแนวทางอย่างชัดเจนในการหาวิธีกำ�กับดูแลเนื้อหาของ
รายการที่ออกอากาศผ่านสัญญาณดาวเทียม ร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้เป็นรายการที่ดีมีเนื้อหา
สาระที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสังคม ตาม
แนวคิด “ช่องทีวีที่ดีจะต้องอยู่คู่กับไทยคม” ซึ่งคุณภาพของเนื้อหา
สาระของรายการในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ประสบปัญหาจาก
เนื้อหาสาระที่มีการเชื่อมโยงไปสู่ความขัดแย้งทางการเมือง โดยใน
ปัจจุบันบริษัทได้ดำ�เนินการกำ�กับดูแลเนื้อหาของรายการทั้งหมดที่
เช่าสัญญาณ โดยร่วมมือกับหน่วยงานในอุตสาหกรรม ทั้งนี้บริษัท
ได้ประสบผลสำ�เร็จในแนวทาง ซึ่งได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมาย
กับภาครัฐ ทัง้ การประสานงานกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รวมถึงมี
การประสานกับลูกค้า เพือ่ ช่วยกันป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึน้ อีก โดย
บริษทั มีการวางแนวทางการควบคุมเนือ้ หาทีส่ ง่ ผลกระทบเชิงลบต่อ
สังคมและส่งเสริมเนื้อหาที่มีสาระประโยชน์ออกสู่สังคม

คุณภาพด้านเทคนิคการให้บริการ

การพัฒนาคุณภาพด้านเทคนิคการให้บริการเป็นอีกหนึ่งประเด็น
ที่บริษัทมุ่งพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการใช้
ชีวิตของคนในสังคมในอนาคต โดยมีแนวทางในการพัฒนาระบบ
โทรทัศน์จากระบบปกติไปสูร่ ะบบการส่งสัญญาณภาพระดับสูง (HD)
นอกจากนีบ้ ริษทั ยังคำ�นึงถึงความต่อเนือ่ งในการปล่อยสัญญาณให้มี
ความเสถียรภาพมากที่สุด ผ่านการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
รักษาคุณภาพของระบบโทรคมนาคมของประเทศ
ในการรักษาคุณภาพของเนื้อหาบริษัทได้มีแนวทางในการดำ�เนิน
กิจกรรมภายในกระบวนการ ดังนี้
• บริษัทมีระบบการรับเรื่องร้องเรียน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนของการให้ข้อมูลเบื้องต้น (Overview) กล่าวคือในแง่ของ
การเข้าควบคุมสถานการณ์ (Proactive) ซึ่งหากมีปัญหาเกิด
ขึ้นทั้งในทางเทคนิคและในทางการบริการ อันส่งผลกระทบต่อ
ลูกค้าทำ�ให้ปรากฏเป็นสัญญาณภาพขาดหาย (จอดำ�) จะสามารถ
แก้ไขเบือ้ งต้น โดยการให้ขอ้ มูลกับช่างหรือผูต้ ดิ ตัง้ จากนัน้ จึงให้
อุปกรณ์ที่มีความเหมาะสม โดยบริษัทมีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูล
กับประชาชน ว่าหากประสบปัญหาจะมีวธิ กี ารดำ�เนินการเบือ้ งต้น
อย่างไร และสามารถแก้ไขปัญหาเบือ้ งต้นได้โดยไม่จ�ำ เป็นต้องมี
กระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อน ในส่วนที่สอง ได้แก่ เรื่องการรับ
เรื่องร้องเรียนในส่วนของการตอบสนอง (Reactive) คือ การที่
บริษัทมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ ได้แก่ อีเมล
เว็บไซต์ และทางโทรศัพท์ที่มีการเปิดกว้างต่อบุคคลทั่วไปอย่าง
ทั่วถึง ถึงแม้ว่าบริษัทจะเป็นธุรกิจลักษณะแบบ ธุรกิจต่อธุรกิจ
(Business to Business : B to B) แต่บริษัทได้สร้างความรับผิด
ชอบต่อลูกค้า โดยการจัดตัง้ ทีมบริการลูกค้า (Customer Service)
เพือ่ ตอบปัญหาลูกค้าเฉพาะรายเกีย่ วกับรายละเอียดของปัญหาที่
เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคของลูกค้าสามารถทราบถึงปัญหาที่เกิด
ขึ้นได้ ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
• บริษัทมีกระบวนการแก้ไขกรณีสัญญาณภาพขาดหาย (จอดำ�)
โดยบริษัทมีโปรแกรมเพื่อนำ�เสนอเนื้อหาชั่วคราวแทนการ
ปล่ อ ยให้ จ อภาพปรากฏเป็ น จอดำ � ซึ่ ง ลู ก ค้ า สามารถเลื อ ก
ได้ว่าหากเกิดปัญหาลูกค้าต้องการให้นำ�เสนอภาพหรือเทป
บั น ทึ ก ภาพเคลื่ อ นไหวขึ้ น แทน ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ นว่ า บริ ษั ท
คำ�นึงถึงผลกระทบต่อลูกค้า เนื่องจากหากปรากฏขึ้นเป็นจอดำ�
อาจทำ�ให้ผู้บริโภค (End User) หันไปบริโภคช่องอื่นแทน
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เกีย่ วกับรายงานฉบับนี้

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำ�ปี 2557 ของ บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน) ฉบับนี้ได้จัดทำ�ขึ้นตามกรอบของ
Global Report Initiatives Version 4 หรือ GRI-G4 ซึ่งเป็นมาตรฐานล่าสุดที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ในด้านการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ไทยคม เชื่อว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นส่วนสำ�คัญที่จะนำ�ไปสู่การสะท้อนประสิทธิภาพ การพัฒนาและ
การปรับปรุงกระบวนการ การดำ�เนินงานด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนขององค์กร พร้อมทัง้ คุณภาพของเนือ้ หารายงานความ
รับผิดชอบต่อสังคมในปีที่ผ่านมา ให้สามารถบรรลุผลสำ�เร็จและมีประสิทธิภาพทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
แบบองค์รวมทั้งระบบ เนื้อหาภายในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมเฉพาะผลการดำ�เนินของบริษัท ภายใต้การบริหารจัดการ
ของ บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน) เฉพาะในประเทศไทย ประจำ�ปี 2557 โดยไม่รวมผลการดำ�เนินงานของบริษัทใน
เครือ อย่างไรก็ดีในอนาคตมีแผนงานที่จะรวมผลการดำ�เนินงานของบริษัทในเครือและจะปรับปรุงวิธีการรายงานเป็น
ประจำ�ทุกปี เพื่อให้ข้อมูลมีความครบถ้วนสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้ได้จากเว็บไซต์ของไทยคม
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำ�นักสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
63/21 ถนนรัตนาธิเบศร์ อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : (+66) 2596-5060
อีเมล contact@thaicom.net และ เว็บไซต์ www.thaicom.net, www.ipstar.com

รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 2557

GRI Index
GRI G4 Index
General Standard Disclosure
GRI Aspect

Page

1. Provide a statement from the most senior decision-maker of the organization (such as CEO, chairman)

G4-1
		
G4-2

Provide a statement from the most senior decision-maker of the organization (such as CEO, chairman, or equivalent senior
position) about the relevance of sustainability to the organization and the organization’s strategy for addressing sustainability.
Provide a description of key impacts, risks, and opportunities.

2-5, 15
16-19

2. Organizational Profile

G4-3
Report the name of the organization.
7
G4-4
Report the primary brands, products, and services.
8
G4-5
Report the location of the organization’s headquarters.
7
G4-6
Report the number of countries where the organization operates, and names of countries where either the organization has
7
		
significant operations or that are specifically relevant to the sustainability topics covered in the report.		
G4-7
Report the nature of ownership and legal form.
7
G4-8
Report the markets served (including geographic breakdown, sectors served, and types of customers and beneficiaries).
7
G4-10
• Report the total number of employees by employment contract and gender.
36
		
• Report the total number of permanent employees by employment type and gender.
		
• Report the total workforce by employees and supervised workers and by gender.
		
• Report the total workforce by region and gender.
		
• Report whether a substantial portion of the organization’s work is performed by workers who are legally recognized as
			 self-employed, or by individuals other than employees or supervised workers, including employees and supervised employees
			 of contractors.
		
• Report any significant variations in employment numbers (such as seasonal variations in employment in the tourism or
			 agricultural industries).
3. Identified Material Aspects and Boundaries

G4-17
G4-18
		
G4-19
G4-20
G4-21

• List all entities included in the organization’s consolidated financial statement or equivalent documents
27
• Explain the process for defining the report content and the Aspect Boundaries
27
• Explain how the organization has implemented the Reporting Principles for Defining Report Content.		
List all the Material Aspect identified in the process for defining report content.
27
For each material Aspect, report the Aspect Boundary within the organization.
27
For each material Aspect, report the Aspect Boundary outside the organization.
27

4. Stakeholder Engagement

G4-24
G4-25
G4-26
		
G4-27
		
		

Provide a list of stakeholder groups engaged by the organization.
Report the basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage.
Report the organization’s approach to stakeholder engagement, including frequency of engagement by type and by stakeholder
group, and an indication of whether any of engagement was undertaken specially as part of the report preparation process.
Report key topics and concerns that have been raised through stakeholder engagement, and how the organization has
responded to those key topics and concerns, including through its reporting. Report the stakeholder groups that raised each
of the key topics and concerns.

26
26
26
26

5. Report Profile

G4-28
G4-29
G4-30
G4-31
G4-32

Report period (such as fiscal or calendar year) for information provided.
Date of most recent previous report.
Reporting cycle (such as annual, biennial).
Provide the contact point for questions regarding the report or its contents.
GRI content index

46
46
46
46
47-48

6. Governanc

G4-34
Report the governance structure of the organization, including committees of the highest governance body. Identify any
22-23
		
committees responsible for decision-making on economic, environmental and social impacts
G4-35
Report the process for delegating authority for economic, environmental and social topics from the highest governance body
23-25
		
to senior executives and other employees.
G4-45
• Report the hightest governance body’s role in the identification and management of economic, environmental and social
16
			 impacts, risks, and opportunities. Include the highest governance body’s role in the implementtation of due diligence processes.
		
• Report whether stakeholder consultation is used to support the highest governance body’s identification and management of
			 economic, environmental and social impacts, risks, and oppertunities.
G4-46
Report the highest governance body’s role in reviewing the effectiveness of the organization’s risk management process for
16
		
economic, environmental and social topics.		
G4-47
Report the frequency highest governance body’s review of economic, environmental and social impacts, risks and opportunities
16
7. Ethics and Integrity

G4-56
G4-58
		

Describe the organization’s values, principles, standards and norms of behavior such as codes of conduct and codes of ethics.
Report the internal and exernal mechanisms for reporting concerns about unethical or unlawful behavior, and matters related to
organizational integrity, such as escalation through line management, whistleblowing mechanisms or hotlines.

20
20-22

8. General

G4-DMA
Generic Disclosures on Management Approach.
9-15
					
*This report contains Standard Disclosures from the GRI Sustainability Reporting Guidelines.
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GRI G4 Index
Specific Standard Disclosure-only Materiality issues
GRI Aspect
Economics

Page

Economic Performance

G4-EC1
G4-EC2

Direct economic value generated and distribute.
Financial implications and other risks and oppertunities for the organization’s activities due to climate change.

29-35
17-18

Indirect Economic Impacts

G4-EC7
G4-EC8

Development and impact of infrastructure investments and services supported.
Significant indirect economic impacts, including the extent of impacts.
Environmental

31-35, 38-40
31-35

Emission

G4-EN15
G4-EN19

Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 1).
Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions.

31-32
31-32

Products and service

G4-EN27

Extent of impact mitigation of environmental impacts of products and services.
Social

31-32

Labor Practices and Decent Work

G4-DMA-Labor Specific Disclosures on Management Approach.
Practices and
Decent work

36-37

Employment

G4-LA2

Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees, by major operations.

37

Total number and percentage of significant investment agreements and contacts that include human rights clauses that
underwent human rights screening.
Total number and percentage of operations that have been subject to human rights reviews or impact assessments.

34-35, 38
34-35

Human Rights

G4-HR1
		
G4-HR9

Society
Local Communities

G4-SO1
G4-SO2

Percentage of operations with implemented local community engagement, impact assessments, and development programs.
Operations with significant actual and potential negative impacts on local communities.

35, 38-40
41

Public Policy

G4-SO6

Total value of political contributions by country and recipient/beneficiary.
Customer Health and Safety

35

Products and service Labeling

G4-DMASpecific Disclosures on Management Approach.
28-29, 33-34
Products and
service Labeling				
G4-PR3
Type of Product and service information required by the organization’s procedures for product and service information and
29-32, 34-35
		
labeling, and percentage of significant product and service categories subject to such information requirements
G4-PR4
Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning product and service information
41
		
and labeling, by type of outcomes.
G4-PR5
Results of surveys measuring customer satisfaction
40
					
					
*ดู
ข้อมูลโดยละเอียดได้จากรายงานประจำ�ปี 2557
					
				

