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การรั บ รองความถูก ต้ อ งของข้ อ มูล
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของ
บริษัท (compliance)
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพย์สนิ
เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
เอกสารแนบ 7 รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
เอกสารแนบ 8 รายงานคณะกรรมการบริ หาร
เอกสารแนบ 9 สรุปสาระสําคัญสัญญาดําเนินกิจการดาวเทียม สัญญาร่วมทุน และใบอนุญาต
เอกสารแนบ 10 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
เอกสารแนบ 11 งบการเงินบริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

คําอธิบ ายคําย่ อ
Analog (อะนาล็อก)
Bandwidth (แบนด์วิดท์)

Broadband (บรอดแบนด์)
Broadcast Beam

C and Ku-Bands

ระยะความถี่
พื ้นที่ครอบคลุม
ขนาดของจานดาวเทียม
การถูกรบกวนโดยฝน
ระดับความเข้ มของสัญญาณ
Compression
Digital
Digital Broadcasting
Digital Direct-to-Home (DTH)
Downlink
Frequency (ความถี่)
Gateway

Geostationary Earth Orbit
(GEO)

สัญญาณข้ อมูลที่มีลกั ษณะการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
ช่วงของความถี่ที่สญ
ั ญาณไฟฟ้าใช้ นอกจากนีย้ งั หมายถึงอัตราการส่งข้ อมูลเมื่อ
สื่อสารผ่านสื่อกลางหรื ออุปกรณ์ เฉพาะ โดยสัญญาณอะนาล็อก และสัญญาณ
ดิจิตอลมีแบนด์วิดท์ ซึง่ สามารถวัดโดยใช้ หน่วยเป็ นเมกะบิตต่อวินาที
เทคโนโลยีในการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต (Internet) ความเร็วสูง
ขนาดความกว้ างของสัญญาณจากดาวเทียมที่ฉายลงมาบนพื ้นโลก ซึง่ เกิดจากการ
นําเอาพืน้ ที่การให้ บริ การของ SPOT Beam จํานวนหนึ่งมารวมกัน โดยขึน้ อยู่กับ
ความต้ องการของพื ้นที่การให้ บริ การ แต่จะเน้ นการให้ บริ การในลักษณะการสื่อสาร
แบบทางเดียว
กลุม่ ความถี่ที่ใช้ ในด้ านโทรคมนาคมผ่านดาวเทียม โดยมีความแตกต่างดังนี ้
C-band
Ku-band
6/4 GHz
14.5/12.75 GHz
พื ้นที่กว้ าง
พื ้นที่เจาะจง
ใหญ่ (ราคาสูง)
เล็ก (ราคาตํ่า)
ไม่มาก
มากกว่า C-band
มาตรฐานปกติ
ความแรงสูง
การบีบอัดสัญญาณเพื่อให้ สามารถส่งข้ อมูลได้ มากขึ ้นผ่านช่องสัญญาณที่มีขนาด
เท่าเดิม
สัญญาณไฟฟ้าหรื อข้ อมูลที่มีลกั ษณะการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่ต่อเนื่อง โดยมีการ
เก็บข้ อมูลเป็ นสองสถานะ เช่น สถานะบวกหรื อลบ หรื อ สถานะเปิ ดหรื อปิ ด เป็ นต้ น
การแปลงสัญญาณภาพโทรทัศน์เป็ นตัวเลขเมื่อทําการส่ง และการแปลงสัญญาณ
กลับเป็ นภาพเมื่อได้ รับ
ระบบการส่งรายการโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมตรงสูบ่ ้ าน
การรับสัญญาณจากดาวเทียม
อัตราการเปลี่ยนแปลงของเฟสของคลื่นแบบ Sinusoid (หรื อ Sine Wave)
มี 2 ความหมาย 1) สํา หรั บ ทาง Networking: Gateway เป็ น ตัวกลางที่ ทํ าหน้ าที่
ส่ง ผ่า นข้ อ มูลระหว่า งเน็ต เวิร์ กหนึ่ง กับ เน็ต เวิร์ กอื่ น ๆ 2) สํา หรั บ ระบบดาวเที ย ม
(รวมถึง IPSTAR) : Gateway คือสถานีแม่ข่ายที่เชื่อมต่อระหว่างระบบดาวเทียมกับ
เครื อข่ายภาคพื ้นดิน (เช่น internet)
วงโคจรประจําที่สําหรับดาวเทียมเพื่อการสื่อสารเป็ นส่วนใหญ่ อยู่สงู จากพื ้นโลก
ประมาณ 35,786 กิ โลเมตร เส้ น ทางโคจรอยู่ใ นแนวเส้ น ศูน ย์ สูต ร ดาวเที ย มจะ
หมุนรอบโลกด้ วยความเร็ วเชิงมุมเท่ากับโลกหมุนรอบตัวเองทําให้ ดเู หมือนลอยนิ่ง
อยู่เหนือจุด ๆ หนึ่งบนโลกตลอดเวลา วงโคจรพิเศษนี ้เรี ยกว่า “วงโคจรค้ างฟ้า” ด้ วย

Hertz (Hz)
IPSTAR-1 Satellite
Low Earth Orbit (LEO)

MCPC

Medium Earth Orbit (MEO)

Radio Frequency (RF)
Shaped Beam

Spot Beam

Teleport

Terminal
Transponder

Turnaround Service
Turnkey Service

การใช้ ดาวเทียมเพียง 3-4 ดวงก็สามารถครอบคลุมพื ้นที่ ได้ ทวั่ โลก (ยกเว้ นบริ เวณ
ขัวโลกเหนื
้
อและขัวโลกใต้
้
)
หน่ ว ยวัด ความถี่ , จํ า นวนครั ง้ ที่ ค ลื่ น เสี ย ง หรื อ คลื่ น แม่ เ หล็ ก สลับ ใน 1 วิ น าที
1 GHz = 1,000,000,000 Hertz 1 MHz = 1,000,000 Hertz
ดาวเทียมไทยคม 4 (เป็ นดาวเทียม Broadband)
วงโคจรระดับตํ่าที่อยู่ห่างจากพื ้นโลกประมาณ 200-2,000 กิโลเมตร ดาวเทียมที่อยู่
ในวงโคจรนี ้ สามารถโคจรรอบโลกได้ ในเวลาประมาณหนึ่งชัว่ โมงครึ่ ง โดยต้ องใช้
ดาวเทียมอย่างน้ อย 32 ดวง จึงจะสามารถครอบคลุมพื ้นที่ได้ ทวั่ โลก
ย่อมาจากคําว่า Multi-channel per carrier คือ ลักษณะของการส่งข้ อมูล ที่มีการ
ส่งข้ อมูลหลาย ๆ ช่อง เข้ าไปในสัญญาณตัวเดียวกัน เช่น เราสามารถส่งสัญญาณ
โทรทัศน์หลาย ๆ ช่อง เข้ าไปในสัญญาณดิจิตอลสัญญาณเดียว (carrier) เพื่อส่งขึ ้น
สูด่ าวเทียม
วงโคจรระดับกลาง ที่อยู่เหนือวงโคจรระดับตํ่า (2,000 กิโลเมตร) และอยู่ตํ่ากว่าวง
โคจรค้ างฟ้า (35,786 กิโลเมตร) และต้ องใช้ ดาวเทียม 10-20 ดวง จึงจะสามารถ
ครอบคลุมพื ้นที่ได้ ทวั่ โลก
ความถี่ที่อยูร่ ะหว่าง 100 KHz และ 20 GHz
สัญญาณดาวเทียมที่มีการปรับแต่งรู ปร่ างบริ เวณของการฉายบนพืน้ โลก เพื่อให้
ครอบคลุม และเข้ า กับ ลัก ษณะของภูมิ ป ระเทศนัน้ ๆ ซึ่ง ส่ว นใหญ่ แ ล้ ว พื น้ ที่ ก าร
ให้ บริ การมักจะเป็ นบริ เวณกว้ าง เน้ นการให้ บริ การในลักษณะการสื่อสารแบบสอง
ทาง และเป็ นบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยูน่ ้ อย
สัญญาณดาวเทียมที่มีความแรงของสัญญาณ ครอบคลุมพื ้นที่ให้ บริ การที่จํากัด ซึง่
เมื่อมองจากดาวเทียมจะมีพื ้นที่ให้ บริ การเป็ นวงกลมแคบ ๆ หลาย ๆ วงเรี ยงติดกัน
ในลักษณะรังผึ ้ง เป็ นรู ปแบบของสัญญาณที่ให้ บริ การในลักษณะการสื่อสารแบบ
สองทาง ในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยูจ่ ํานวนมาก
สถานีบริ การภาคพื ้นดินเพื่อใช้ เป็ นศูนย์ให้ บริ การที่ครบวงจรในการรับส่งสัญญาณ
โทรทัศน์และวิทยุผ่านดาวเทียม นอกจากนี ้ยังให้ บริ การการเชื่อมต่อเครื อข่าย และ
บริการอินเทอร์ เน็ตคุณภาพสูงให้ แก่ผ้ รู ับบริการในท้ องถิ่นห่างไกลอีกด้ วย
จุดสุดท้ ายของเครื อข่าย โดยในโครงการ IPSTAR หมายถึง โมเด็มของดาวเทียม
(อุปกรณ์ภายใน) จานดาวเทียม และ สายเคเบิล (อุปกรณ์ภายนอก)
ช่องรับส่งผ่านสัญญาณดาวเทียมจากสถานีภาคพื ้นดินผ่านจานสายอากาศและนํา
สัญญาณนันมาแปลงความถี
้
่ให้ ตํ่าลง และขยายสัญญาณให้ มีกําลังแรงขึ ้นเพื่อส่ง
สัญญาณกลับมาสู่สถานีรับสัญญาณปลายทางบนพืน้ โลก โดย 2-3 ทรานสพอน
เดอร์ ที่ ค รอบคลุ ม พื น้ ที่ บ ริ เ วณเดี ย วกั น เรี ย กว่ า “Beam” เช่ น “India Beam”
หมายถึง ทรานสพอนเดอร์ ตา่ ง ๆ ที่มีพื ้นที่ครอบคลุมประเทศอินเดีย
การรับสัญญาณจากดาวเทียมดวงอื่น ๆ เพื่อส่งสัญญาณนันขึ
้ ้นสูด่ าวเทียมไทยคม
การให้ บริการแบบครบวงจร ที่ผ้ ซู ื ้อบริการสามารถนําไปใช้ งานได้ เลย

TTC & M
Uplinking
Very Small Aperture Terminal
(VSAT)

ย่อมาจากคําว่า Telemetry Telecommand and Monitoring เป็ นระบบควบคุมการ
ทํางานของดาวเทียม
การส่งสัญญาณขึ ้นสูด่ าวเทียม
ระบบที่สามารถให้ บริ การได้ ทงเสี
ั ้ ยง ข้ อมูลและภาพ โดยส่งและรับสัญญาณจาก
ดาวเทียมซึง่ ประกอบด้ วยการส่งข้ อมูลจากคอมพิวเตอร์ และข้ อมูลสื่อสารชนิดอื่น ๆ

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

สารจากประธานคณะกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

สารจากประธานคณะกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บ ริห าร
เรี ยนท่านผู้ถือหุ้น
ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) มีรายได้ รวม 5,000 ล้ านบาท และมีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิ 2,250
ล้ านบาท โดยผลขาดทุนส่วนใหญ่มาจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์มลู ค่าดาวเทียม อันเนื่องจากราคาตลาดของการบริ การมี
การปรับตัวลดลง อย่างไรก็ดี บริ ษัทยังมีสถานะการเงินที่มนั่ คง กล่าวคือ ยังมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเป็ นบวก โดยใน
ปี 2562 บริ ษัทมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 1,660 ล้ านบาท และมีสภาพคล่องสูง มีเงินสดรวม 5,703 ล้ านบาท ขณะที่มี
หนี ้สินระยะยาว 4,203 ล้ านบาท
เพื่อวางแนวทางให้ บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจต่อไปในระยะยาว คณะกรรมการบริ ษัทร่วมกับฝ่ ายบริ หาร กําหนดวิสยั ทัศน์ใหม่
ของบริ ษัท ที่เปิ ดกว้ างมากขึ ้น จากการมุ่งเน้ นเป็ นผู้สร้ างดาวเทียมเพื่อให้ บริ การการออกอากาศโทรทัศน์ และรับส่งข้ อมูลด้ าน
โทรคม มาเป็ นผู้ให้ บริ การแบบครบวงจรโดยมุ่งเน้ นไปที่ความต้ องการของลูกค้ า โดยวิสยั ทัศน์ใหม่ที่กําหนดขึ ้นคือ ผู้ให้ บริ การ
ด้ านสมาร์ ทโซลูชนั่ และแพลตฟอร์ มเทคโนโลยีจากอวกาศสูภ่ าคพื ้นดินชันนํ
้ าแห่งเอเชีย เพื่อเสริ มสร้ างความสําเร็จแห่งอนาคต
(An Asian leading provider of space-air-ground-maritime enabled platforms and smart solutions for a better future)
้
ยม (Space) อากาศยาน
เนื่องจากในอนาคต จะเกิดการผสมผสานของเทคโนโลยีในทุกๆ ด้ าน จะมีการเชื่อมต่อระบบทังดาวเที
ไร้ คนขับ (Air) และระบบสื่อสารภาคพืน้ ดิน เช่น IoT (Ground) เข้ าด้ วยกัน ซึ่งจะทําให้ เกิดข้ อมูลจํานวนมากที่เรี ยกว่า Big
Data ซึ่ง จะมี การนํ า เอาเทคโนโลยี ปั ญ ญาประดิษ ฐ์ (Artificial Intelligence) มาคิดวิเ คราะห์ แ ละนํ าเสนอเป็ น ข้ อ มูล ที่ เ กิ ด
ประโยชน์สงู สุดให้ ลกู ค้ า (Smart Solutions)
โดยอาศัยวิสยั ทัศน์ข้างต้ น บริ ษัทจะผลักดันธุรกิจภายใต้ แนวทางที่เปิ ดกว้ าง ร่ วมกับพันธมิตรในทุกๆ ด้ าน เพื่อขยายโอกาส
ทางธุรกิ จ ให้ กว้ างมากขึน้ เช่น การสร้ างดาวเที ยมร่ ว มกับพันธมิตร และการแสวงหาความร่ ว มมื อกับ พันธมิตร ทัง้ ที่ เป็ น
ผู้ประกอบการระดับโลกที่ดําเนินโครงการบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตผ่านดาวเทียม หรื อบริษัทในประเทศไทยและต่างประเทศที่มี
ศักยภาพทางด้ านอากาศยานไร้ คนขับ หรื อบริการอื่นๆ
สําหรับการบริหารโครงการดาวเทียมภายหลังสิ ้นสุดสัมปทาน ขณะนี ้ กสทช. ได้ ออกประกาศแนวทางต่างๆ เกี่ยวกับการดําเนิน
ธุรกิจดาวเทียม ที่อนุญาตให้ ดาวเทียมต่างชาติเข้ ามาให้ บริ การในประเทศได้ (หากปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ กสทช. อยู่ระหว่างการ
จัดทํ า ) ความชัดเจนดังกล่า วทํ า ให้ บ ริ ษั ท มี ท างเลือกในการดํ า เนิ น ธุรกิ จ โดยดาวเที ย มของไทย และโดยอาศัยดาวเที ยม
ต่างประเทศ ทังนี
้ ้ขึ ้นกับว่าเงื่อนไขใดจะเกิดประโยชน์สงู สุด และคู่ขนานกับการวางแผนการดําเนินการ ภายใต้ ใบอนุญาตของ
กสทช. บริ ษัทก็จะเสนอตัวทํางานร่วมกับพันธมิตรในประเทศไทย ในการมีสว่ นร่วมในการบริ หารจัดการดาวเทียมที่ได้ มีการส่ง
มอบตามสัมปทาน
ในด้ านการบริ หารจัดการองค์กร บริ ษัทได้ มีการปรับโครงสร้ างองค์กร และบริ หารจัดการกําลังคนให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของบริ ษัทอย่างต่อเนื่อง และได้ วางแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรให้ สามารถดําเนินธุรกิจได้ ยืดหยุ่นและคล่องตัวมาก

รายงานประจําปี 2562

หน้ าที่ 1

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

สารจากประธานคณะกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

ขึ ้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ที่เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ ว โดยอาศัยแนวทางการบริ หารแบบ Agile Management
และเสริ มด้ วยแนวคิดของ Customer Focus ควบคูก่ บั การใช้ องค์ความรู้ทางธุรกิจเข้ ามาตัดสินใจ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ สืบสานและต่อยอดการพัฒนารู ปแบบและวิธีการของการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องในทุกๆ
ด้ าน และในปี 2562 บริ ษัทได้ รับการเลื่อนอันดับชันขึ
้ ้นเป็ นผู้ประกอบการดาวเทียมอันดับ 9 ใน “The Global Top 20” (จาก
อันดับ 10 ในปี 2561) จากผลสํารวจและจัดอันดับผู้ประกอบการเทเลพอร์ ต ประจําปี 2562 ของสมาคมเทเลพอร์ ตโลก (Top
Teleport Operators 2019) นอกจากนี ้ ยังได้ รับรางวัลหุ้นยั่งยื น ประจํ าปี 2562 ต่อเนื่ องเป็ นปี ที่ 5 รวมถึง รางวัลประกาศ
เกียรติคณ
ุ (Sustainability Disclosure Recognition) ประจําปี 2562 จากสถาบันไทยพัฒน์ รางวัลเหล่านี ้ล้ วนแสดงให้ เห็นว่า
พันธกิจของคณะกรรมการในการขับเคลื่อนด้ านธรรมาภิบาลนัน้ ประสบความสําเร็ จทังในระดั
้
บประเทศและภูมิภาค เป็ นการ
สร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนต่อระบบการบริ หารจัดการของบริ ษัท
ในนามของผู้บริ หารและคณะกรรมการบริ ษัท ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ ช่วยส่งเสริ ม สนับสนุนและให้ ความไว้ วางใจต่อบริ ษัท
ไทยคม และขอให้ คํามัน่ ว่า คณะกรรมการบริ ษัทจะทําหน้ าที่ในการกํากับดูแลองค์กรอย่างรอบคอบ ยึดมัน่ ในหลักจรรยาบรรณ
และหลักการกํากับกิจการที่ดี มีแผนกลยุทธ์ ในการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงการสร้ างประโยชน์และผลตอบแทนดีที่สดุ ให้ กบั
ท่านผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีสว่ นได้ เสียทุกภาคส่วน

(นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์)
ประธานกรรมการ

รายงานประจําปี 2562

(นายอนันต์ แก้ วร่วมวงศ์)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

หน้ าที่ 2

ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1 ข้ อที่ 1 นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ประวัตคิ วามเป็ นมาของบริษัท
บริษัทเริ่มก่อตังเมื
้ ่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2534 โดย บริษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จำกัด (มหำชน) (อินทัช) (เดิมชื่อ บริษัท
ชิน คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)) บริ ษัทเป็ นผู้ให้ บริ กำรด้ ำนโทรคมนำคมผ่ำนดำวเทียมภำยใต้ สญ
ั ญำดำเนินกิจกำร
ดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศระหว่ำงบริ ษัทกับกระทรวงคมนำคม (ปั จจุบนั อำนำจกำรดูแลสัญญำนี ้ได้ ถกู โอนไปอยู่ภำยใต้
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) เป็ นระยะเวลำ 30 ปี สิ ้นสุดสัญญำในปี 2564 โดยทำหน้ ำที่จดั สร้ ำงจัดส่งดำวเทียม
ขึ ้นสู่วงโคจรเพื่อให้ บริ กำรช่องสัญญำณดำวเทียม โดยต้ องจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนแก่ กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม(กระทรวงดิจิทลั ฯ) ในอัตรำร้ อยละของรำยได้ ค่ำบริ กำรช่องสัญญำณดำวเทียมที่ได้ รับหรื ออย่ำงน้ อยเท่ำกับจำนวน
เงินขันต
้ ่ำที่ระบุไว้ ในสัญญำ และต้ องส่งมอบดำวเทียม สถำนีควบคุมดำวเทียม รวมทังอุ
้ ปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำร
ดำเนินธุรกิจดังกล่ำว ให้ เป็ นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงดิจิทลั ฯ เมื่อได้ ดำเนินกำรก่อสร้ ำงและติดตังเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
เมื่ อวันที่ 17 ธันวำคม 2534 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้ ำฯ พระรำชทำนนำม
ดำวเที ย มสื่ อ สำรแห่ ง ชำติ ด วงแรกของโครงกำรอย่ ำ งเป็ นทำงกำรว่ ำ “ไทยคม” (THAICOM) มำจำกค ำว่ ำ Thai
Communications หรื อ ไทยคมนำคม เพื่อเป็ นสัญลักษณ์ เชื่ อมโยงประเทศไทยกับเทคโนโลยี สื่อสำรสมัยใหม่ บริ ษัท
ประสบผลสำเร็ จในกำรจัดส่งและให้ บริ กำรดำวเทียมไทยคมเป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น 8 ดวง ได้ แก่ ดำวเทียมไทยคม 1 ไทยคม 2
ไทยคม 3 (ดำวเทียมไทยคม 1 – 3 ได้ ปลดระวำงเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว) ไทยคม 4 ไทยคม 5 ไทยคม 6 ไทยคม 7 และไทยคม
8
นอกจำกนี บ้ ริ ษั ทยังมี กำรขยำยกำรประกอบธุ รกิ จไปยังธุ รกิ จกำรให้ บริ กำรอินเทอร์ เน็ต ธุ รกิ จกำรให้ บริ กำร
โทรศัพท์ และธุรกิจให้ บริกำรจำหน่ำยอุปกรณ์จำนรับสัญญำณดำวเทียม ในปี 2540 2543 และ 2550 ตำมลำดับ
บริ ษัทได้ เข้ ำเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2537 โดยมีบริ ษัท
อินทัช โฮลดิ ้งส์ จำกัด (มหำชน) เป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ มีสดั ส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทร้ อยละ 41.13

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ านิยม และกลยุทธ์ ในการดาเนินงานของบริษัท
วิสัยทัศน์
“ผู้ ให้ บริ การด้ านสมาร์ ทโซลู ช่ ั น และแพลตฟอร์ มเทคโนโลยีจากอวกาศสู่ ภาคพืน้ ดินชั น้ นาแห่ งเอเชี ย เพื่อ
เสริมสร้ างความสาเร็จแห่ งอนาคต”
พันธกิจ
 สร้ ำงช่องทำงของรำยได้ ใหม่ๆ โดยใช้ หลักกำรของกำรรวมโซลูชั่นส์ ให้ ครอบคลุมทัง้ ทำงอวกำศ ทำงอำกำศ
ทำงบก และทำงน ้ำ เข้ ำไว้ ด้วยกัน (Space-Air-Ground-Maritime Integrated)
 สร้ ำงควำมร่วมมือ และควำมรู้ด้ำนกำรตลำดในประเทศเพื่อพัฒนำต่อยอดธุรกิจให้ ก้ำวหน้ ำ
 สร้ ำงกำรเป็ นองค์กรที่คล่องตัว ปรับเปลี่ยนได้ อย่ำงรวดเร็วเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงองค์กรและธุรกิจ
 สร้ ำงประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหุ้นภำยใต้ กรอบธรรมำภิบำล และหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
 สำนปณิธำนสร้ ำงคุณค่ำสูส่ งั คมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน
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บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1 ข้ อที่ 1 นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ

กลยุทธ์ ในการดาเนินงานของบริษัท
บริ ษัทกำหนดนโยบำยกำรดำเนินธุรกิจโดยวำงแผนให้ ทกุ หน่วยงำนมีส่วนร่ วมในกำรวำงแผนกลยุทธ์ หลัก เพื่อให้ บริ ษัท
เป็ นองค์กรที่สร้ ำงผลกำไรและเติบโตอย่ำงยัง่ ยืน ทังนี
้ ้ กลยุทธ์ในกำรดำเนินงำนของบริษัทประกอบด้ วย
(1) กลยุทธ์ ด้านธุรกิจ
บริษัทกำหนดแผนกลยุทธ์ด้ำนธุรกิจ เพื่อเป็ นกรอบในกำรนำเสนอสินค้ ำและบริ กำรที่สำมำรถตอบสนองควำมต้ องกำรของ
ลูกค้ ำ สร้ ำงควำมได้ เปรี ยบในกำรแข่งขัน และสร้ ำงกำรเจริ ญเติบโตอย่ำงยัง่ ยืน โดยแบ่งกลยุทธ์ ด้ำนธุรกิจออกเป็ นสำม
ส่วน ดังนี ้
1. กลยุทธ์สำหรับบริกำรหลัก
บริ ก ำรด้ ำ นบรอดคำสต์ (บริ ก ำรออกอำกำศโทรทัศ น์ ผ่ ำ นดำวเที ย ม): บริ ษั ท ให้ ค วำมส ำคัญ กับ กำรพัฒ นำบริ ก ำร
แพร่ กระจำยช่องรำยกำรโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมเพื่อยกระดับอุตสำหกรรมบรอดคำสต์ในประเทศไทย โดยกำรนำเสนอ
บริกำรที่มีคณ
ุ ภำพเพื่อรองรับกำรออกอำกำศรำยกำรโทรทัศน์ที่มีควำมคมชัดสูงในระบบ High Definition และ Ultra-High
Definition และบริ กำรเสริ มต่ำง ๆ เพื่อช่วยเพิ่มศักยภำพให้ กบั ผู้ประกอบกำรและนำส่งคุณภำพกำรรับชมรำยกำรที่มีควำม
คมชัดสูงสูป่ ระชำชนในประเทศไทย และประเทศในภูมิภำคลุม่ แม่น ้ำโขงและเอเชียใต้ รวมถึงยังมุ่งสร้ ำงควำมแข็งแกร่งใน
กำรเป็ นดำวเทียมที่ได้ รับควำมนิยมสูงที่มีจำนวนฐำนผู้ชมและจำนวนช่องรำยกำรโทรทัศน์เป็ นจำนวนมำก ณ ตำแหน่งวง
โคจร 78.5 องศำตะวันออก อย่ำงต่อเนื่อง
สำหรับภูมิภำคแอฟริ กำ บริ ษัทมีแผนกลยุทธ์ในกำรสร้ ำงควำมแตกต่ำงจำกคูแ่ ข่งขันโดยกำรมุ่งเน้ นกลุม่ ประเทศเป้ำหมำย
อย่ำงชัดเจน โดยบริษัทจะนำประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญมำประยุกต์ใช้ รวมทังกำรสร้
้
ำงควำมร่วมมือกับพันธมิตร
ให้ บริ กำรสถำนีภำคพื ้นดินในทวีปยุโรปเพือให้ บริ กำรแพร่ สญ
ั ญำณภำพและเสียงผ่ำนดำวเทียมจำกประเทศยุโรปสู่ทวีป
แอฟริกำอีกด้ วย
บริกำรด้ ำนบรอดแบนด์ (บริกำรอินเทอร์ เน็ตผ่ำนดำวเทียม): บริษัทให้ ควำมสำคัญในกำรเพิ่มประสิทธิภำพของกำรใช้
งำนแบนด์วิดท์บนแพลตฟอร์ มไอพีสตำร์ และแพลตฟอร์ มของพันธมิตรทำงธุรกิจ เพื่อสร้ ำงโอกำสในกำรเพิ่มปริ มำณกำรใช้
งำนแบนด์วิดท์ดำวเทียมไทยคม 4
โดยกำรผสมผสำนกำรให้ บริ กำรแบนวิดธ์ ขนำดใหญ่แก่ผ้ ปู ระกอบกำรโครงข่ำย กลุ่มภำคธุ รกิจ และกลุ่มภำครัฐบำล
ในภูมิภำค กับกำรให้ บริ กำรบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตแก่ผ้ ใู ช้ งำนรำยย่อยในประเทศที่มีศกั ยภำพ นอกจำกนี ้ บริ ษัทมีแผน
ขยำยบริ กำรนำวำ (NAVA) หรื อบริ กำรสื่อสำรควำมเร็วสูงผ่ำนดำวเทียมแบบเคลื่อนที่ทำงทะเลไปยังตลำดต่ำงประเทศให้
เพิ่มมำกขึ ้น สำหรับแผนระยะยำว บริ ษัทได้ ร่วมมือทำงธุรกิจกับพันธมิตรในกำรดำเนินโครงกำรดำวเทียมบรอดแบนด์รุ่น
ใหม่ๆ (Next Generation High Throughput Satellite) ที่มีโครงสร้ ำงต้ นทุน และรำคำต่อหน่วยต่ำเพื่อกำรให้ บริ กำรด้ ำน
บรอดแบนด์สำหรับอนำคต
2. กลยุทธ์สำหรับบริกำรทำงนวัตกรรมใหม่
บริ ษัทมุ่งพัฒนำบริ กำรที่จะเป็ นแพลตฟอร์ มในกำรเชื่อมต่อกำรสื่อสำร โดยนำจุดเด่นของระบบสื่อสำรและเทคโนโลยี
ดิจิทลั ผ่ำนดำวเทียมที่สำมำรถเข้ ำถึงได้ ทกุ ที่ ทุกเวลำ มำผนวกกับกำรใช้ งำนระบบเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ต และใช้ จดุ แข็งของ
บริ ษัททำงด้ ำนกำรสร้ ำงนวัตกรรมเทคโนโลยี มำสร้ ำงเป็ นบริ กำรใหม่ๆ แบบอัจฉริ ยะ (Smart Solutions) เพื่อตอบสนอง
ควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ ได้ แก่ กำรให้ บริ กำรอินเทอร์ เน็ตควำมเร็วสูงแก่เรื อเดินทะเล (แพลตฟอร์ ม NAVA) และกำรเป็ นผู้
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ให้ บ ริ ก ำร TV solutions แบบครบวงจร (แพลตฟอร์ ม LOOX TV และ TV Head-end) โดยให้ บ ริ ก ำรกับ ลูก ค้ ำ ทัง้ ใน
ประเทศไทยและในภูมิภำค
3. กลยุทธ์ในกำรขยำยธุรกิจ
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรขยำยธุรกิจทัง้ ทำงแนวตัง้ และแนวรำบในระดับภูมิภำค โดยทำงแนวตัง้ จะเป็ นกำรขยำย
บริ กำรที่ใช้ ดำวเทียมในลักษณะดำวน์สตรี มลงไปในห่วงโซ่ธุรกิจ และผสมผสำนกับระบบบริ กำรอื่นๆ ทัว่ อวกำศ อำกำศ
และภำคพื ้นดิน เป็ นต้ นว่ำกำรให้ บริ กำรบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตไปสู่ผ้ ใู ช้ งำนปลำยทำงและบริ กำรอินเทอร์ เน็ตทำงเรื อ
ส่วนกำรขยำยธุรกิจทำงแนวรำบจะมุ่งเน้ นกำรทำธุรกิจที่มีควำมเกี่ ยวเนื่ องกับดิจิตอลเทคโนโลยี และธุรกิจหลัก เช่ น
เทคโนโลยีด้ำนกำรสำรวจระยะไกล (Remote Sensing) กำรเชื่อมโยงหรื อส่งข้ อมูลถึงกันได้ ด้วยอินเทอร์ เน็ตบนทุกอุปกรณ์
(Internet of Things – IOT) และกำรวิเครำะห์ข้อมูล (Data Analytics) เป็ นต้ น มำใช้ ในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทและ
ลูกค้ ำ โดยบริ ษัทมีแผนกำรขยำยธุรกิจทัง้ 2 มิติอย่ำงต่อเนื่องเพื่อพัฒนำศักยภำพในกำรแข่งขันและสร้ ำงกำรเติบโตให้ กบั
บริ ษัทอย่ำงยัง่ ยืน ทังนี
้ ้ บริ ษัทยังตระหนักถึงกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ ้นอย่ำงรวดเร็ว จึงได้ เริ่ มแผนกำรขยำย
ธุรกิจไปยังธุรกิจใหม่ที่ไม่เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิจดำวเทียม อำทิเช่น นวัตกรรมอำกำศยำนไร้ คนขับหรื อโดรนเพื่อใช้ ในงำน
เกษตรกรรม ชูจดุ เด่นในกำรออกแบบโดรนให้ มีฟังก์ชนั่ กำรใช้ งำนที่เหมำะสม ใช้ งำนง่ำย และมีระดับรำคำที่เกษตรกรและ
ผู้ใช้ งำนสำมำรถเข้ ำถึงได้ มุ่งเสริ มประสิทธิ ภำพให้ แก่ภำคเกษตรกรรมของไทย เพื่ อช่วยแก้ ปัญหำด้ ำนกำรขำดแคลน
แรงงำน และยกระดับผลผลิตด้ ำนกำรเกษตร ช่วยลดต้ นทุนเกษตรกร และส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของไทยโดยรวม มำก
ไปกว่ ำ นัน้ บริ ษั ท ยัง พัฒ นำแอพพลิ เ คชั่น ส ำหรั บ เทคโนโลยี อ ำกำศยำนไร้ คนขับ หรื อ UAV (UNMANNED AERIAL
VEHICLE) โครงกำรรถมอเตอร์ ไซด์ไฟฟ้ำภำยใต้ รูปแบบกำรแบ่งสัดส่วนรำยได้ เพื่อให้ บริกำรขนส่งที่มหำวิทยำลัย เป็ นต้ น
(2) กลยุทธ์ ด้านบุคลากร
บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) ในฐำนะที่เป็ นบริ ษัทไทยและดำเนินกิจกำรทังในประเทศไทยและต่
้
ำงประเทศที่ม่งุ เน้ นกำร
สร้ ำงควำมมัน่ คงและเติบโตอย่ำงยัง่ ยืนในธุรกิจสื่อสำร บริ ษัทเล็งเห็นถึงคุณค่ำและควำมสำคัญของทรัพยำกรมุนษย์ โดย
มีควำมเชื่อมัน่ ว่ำพนักงำนที่มีคณ
ุ ภำพเป็ นปั จจัยสำคัญยิ่งต่อกำรนำพำองค์กรสูค่ วำมเจริ ญเติบโตและควำมสำเร็จที่ยงั่ ยืน
และยังเป็ นปั จจัยบ่งชี ้ถึงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของธุรกิจในยุคปั จจุบนั อีกด้ วย บริ ษัทจึงมุ่ งมัน่ ในกำรดูแลอัตรำส่วน
กำลังคน รวมทังต้
้ นทุนของพนักงำนให้ อยู่ในระดับที่มีประสิทธิภำพ โดยมุ่งเน้ นไปที่ กำรแสวงหำคนดี รักษำคนเก่ง สร้ ำง
ควำมผูกพันในองค์กร และสร้ ำงควำมพร้ อมให้ พนักงำนทุกระดับเป็ นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถโดยมุ่งเน้ นไปที่กำรเพิ่ม
ศักยภำพของพนักงำนให้ สำมำรถแข่งขันได้ ในโลกยุคดิจิทลั มีคณ
ุ ธรรม สร้ ำงโอกำสและควำมท้ ำทำยใหม่ ๆ เพื่อกระตุ้นให้
พนักงำนได้ ใช้ ศกั ยภำพที่มีอยู่ของตนอย่ำงเต็มที่ พร้ อมถ่ำยทอดและปลูกฝังหลักกำรทำงำนที่ยดึ มัน่ ในค่ำนิยมขององค์กร
เพื่อควำมเจริญก้ ำวหน้ ำไปพร้ อมกับควำมเจริญเติบโตของบริษัท
(3) กลยุทธ์ ส่ ูความยั่งยืน
บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) ให้ ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำสู่ควำมยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่ Thaicom Sustainability Goals
ภำยใต้ แนวคิด “Connectivity for Sustainability” ไทยคมจึงดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงในทุกมิติ โดยมีกำรใช้ กลยุทธ์เพื่อให้
สอดคล้ องกับกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนใน 3 ด้ ำน คือ

รำยงำนประจำปี 2562

ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 3

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1 ข้ อที่ 1 นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ

1. ธุรกิจที่มีควำมรับผิดชอบ
บริ ษัทมีจุดมุ่งหมำยด้ ำนธุรกิจที่จะสะท้ อนเจตนำรมย์ที่บริ ษัทมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ เสีย โดยกำร
นำเสนอสินค้ ำและบริ กำรที่สำมำรถตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ สร้ ำงควำมได้ เปรี ยบในกำรแข่งขันและสร้ ำงกำร
เจริญเติบโตอย่ำงยัง่ ยืน และยึดมัน่ ในกำรปฏิบตั ิตำมหลักธรรมำภิบำลและจรรยำบรรณธุรกิจที่ดี
2. ควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อม
บริ ษั ทให้ ควำมสำคัญต่อ กำรรั กษำต่อ สิ่งแวดล้ อ ม โดยมุ่งเน้ นควำมรั บ ผิด ชอบในกำรลดและบรรเทำผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้ อมจำกำกรดำเนินงำนของบริษัท ประกอบกับกำรรักษำทรัพยำกรและสภำพสิง่ แวดล้ อมที่ดีอย่ำงยัง่ ยืน
3. ควำมรับผิดชอบต่อคนและสังคม
บริษัทตระหนักถึงควำมรับผิดชอบในด้ ำนสิทธิมนุษยชนและกฎหมำยแรงงำน กำรบริหำรจัดกำร กำรดูแลพนักงำนและผู้มี
ส่วนได้ เสียโดยคำนึงในเรื่ องดังกล่ ำว รวมไปถึงกำรดูแลสังคมส่วนรวม โดยใช้ ประโยชน์จำกผลิตภัณฑ์และบริ กำรของ
บริ ษัทที่เน้ นเรื่ องกำรเข้ ำถึงข้ อมูลและกำรสื่อสำร รวมทังนวั
้ ตกรรมที่ตอบโจทย์ควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้ เสีย ส่งเสริ ม
เรื่ องกำรศึกษำและสร้ ำงอำชีพให้ ชมุ ชนอย่ำงยัง่ ยืน

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่สำคัญของกลุม่ บริษัทในช่วง 3 ปี ที่ผ่ำนมำ
ปี 2562
ในช่วงปลำยปี 2562 ต่อเนื่องถึงต้ นปี 2563 ได้ เกิดปั ญหำกำรขัดข้ องทำงเทคนิคบนดำวเทียมไทยคม 5 ซึ่งควำม
ขัดข้ องนันเริ
้ ่ มเกิดขึ ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 26562 หลังจำกนัน้ บริ ษัทฯได้ ร่วมกับบริ ษัทผู้ผลิตดำวเทียม พยำยำมแก้ ไข
และกู้คืนควำมขัดข้ องดังกล่ำว แต่ก็ไม่ประสบควำมสำเร็ จ ดังนัน้ เพื่อให้ เกิดควำมต่อเนื่องในกำรให้ บริ กำร บริ ษัทฯจึงได้
ทำกำรโอนย้ ำยลูกค้ ำออกจำกดำวเทียมไทยคม 5 และในที่สดุ บริษัทฯได้ ปฏิบตั ิตำมคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต โดยได้ ปลด
ระวำงดำวเทียมไทยคม 5 ออกจำกวงโคจรในวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2563
ในปี 2562 บริษัทจำหน่ำยเงินลงทุนในหุ้นสำมัญที่บริษัทถืออยูท่ งหมดในบริ
ั้
ษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จำกัด
จำนวน 1,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ ในรำคำ 800 ดอลล่ำร์ สหรัฐต่อหุ้น รวมเป็ นเงินจำนวน
ทังสิ
้ ้น 800,00 ดอลล่ำร์ สหรัฐ หรื อ 24.6 ล้ ำนบำท เนื่องจำกกำรแข่งขันที่รุนแรงในประเทศกัมพูชำ
บริ ษัท ลำว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ มหำชน ผู้ประกอบกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชน
ลำว (สปป.ลำว) ซึง่ บริ ษัทย่อยของบริ ษัท คือ บริ ษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้ นท์ส พีทีดี ลิมิเต็ด ถือหุ้นร้ อยละ 49 ได้ เข้ ำลงทุน
ซื ้อกิจกำรของบริษัท วิมเปิ ลคอม จำกัด ซึง่ เป็ นผู้ประกอบกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน สปป.ลำวเช่นเดียวกัน โดยเข้ ำซื ้อหุ้นร้ อย
ละ 100 จำกรั ฐ บำล สปป.ลำว กำรเข้ ำ ซื อ้ กิ จ กำรในครั ง้ นี เ้ ป็ น กำรช่ ว ยเพิ่ ม โครงข่ ำ ยโทรคมนำคมของแอลที ซี ใ ห้ มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ ้น อีกทังยั
้ งช่วยขยำยฐำนลูกค้ ำให้ กว้ ำงมำกขึ ้นโดยเฉพำะในกลุ่มลูกค้ ำวัยรุ่ น ทังนี
้ ้ หลังจำกกำรเข้ ำซื ้อ
กิจกำร บริษัท วิมเปิ ลคอม จำกัด ได้ เปลี่ยนชื่อเป็ น บริษัท ทีพลัส ดิจิทลั จำกัด
นอกจากนี ้ ในปี 2562 บริ ษัทได้ รับการจัดอันดับจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการคงมาตรฐานบริ ษัท
จดทะเบียนที่มีการกากับดูแลกิจการอยู่ในเกณฑ์ CG "ดีเลิศ" ระดับห้ าดาว ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 7 (2556-2562) จากการที่
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บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาลในการดาเนินธุรกิจอย่างถูกต้ อง ยึดมัน่ นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตทุกรู ปแบบ อย่าง
ครบถ้ วนและรอบด้ านของการดาเนินธุรกิจ
บริ ษัทได้ รับคัดเลือกให้ อยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment (THSI) หรื อ หุ้นยัง่ ยืน ประจาปี 2562
ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 5 สะท้ อนถึงการเป็ นบริ ษัทที่มีการดาเนินธุรกิจอย่างสมดุลระหว่างผลประกอบการทางการเงิน และความ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ เสีย ตลอดจนสามารถนาประเด็นด้ านสิ่งแวดล้ อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรื อ Environment
Social and Governance : ESG ไปใช้ เป็ นกลไกในการพัฒนาธุรกิจสูค่ วามยัง่ ยืนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
บริ ษัทได้ รับรางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ (Sustainability Disclosure Recognition) ประจาปี 2562 จากการประเมิน
สถานะการเปิ ดเผยข้ อมูล ตามที่ ส ถาบัน ไทยพัฒ น์ ไ ด้ มี ก ารจั ด ตัง้ ประชาคมการเปิ ดเผยข้ อมูล ความยั่ง ยื น หรื อ
“Sustainability Disclosure Community” (SDC) เพื่อช่วยองค์กรยกระดับการเปิ ดเผยข้ อมูลด้ านความยัง่ ยืน รวมทังการ
้
พัฒนาองค์กรสูค่ วามยัง่ ยืนในระยะยาว
และบริ ษัทยังได้ รับรางวัล Drive Award 2019 สาขา Technology ในฐานะที่เป็ นองค์กรที่มีการสร้ างและผลักดัน
ให้ เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ควบคู่ไปกับการใส่ใจสิ่งแวดล้ อมเพื่ อความยัง่ ยืน ตลอดจนร่ วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้
สามารถแข่งขันได้ ในระดับสากล
ปี 2561
ในปี 2561 บริ ษัทมีกำรปรับโครงสร้ ำงบริ ษัทย่อย คือ บริ ษัท ดีทีวี เซอร์ วิส จำกัด โดยเปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษัท ไทย
แอดวำนซ์ อินโนเวชัน่ จำกัด เพื่อเตรี ยมกำรสำหรับกำรดำเนินธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้ องกับเทคโนโลยี เพื่อเสริ มกับธุรกิจหลัก
ของบริษัทในปั จจุบนั
และนอกจำกนี ้ บริ ษัทมีพฒ
ั นำกำรที่สำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับกำรกำกับดูแลกิจกำร โดยบริ ษัทได้ รับกำรรับรอง
ในฐำนะสมำชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ ำนทุจริ ต จำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย
(IOD) ต่อเนื่องเป็ นวำระที่ 2 หลังจำกได้ รับใบรับรองครัง้ แรกเมื่อปี 2558
ปี 2560
ในปี 2560 บริ ษัทได้ รับอนุมตั ิจำกผู้ถือหุ้น ในกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน
2560 ในกำรขำยหุ้นสำมัญทังหมดที
้
่ บริ ษัท ดีทีวี เซอร์ วิส จำกัด (บริ ษัทย่อยของบริ ษัท) ถืออยู่ในบริ ษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ
จำกัด (มหำชน) (ซีเอสแอล) จำนวน 250,099,990 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 42.07 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ วทังหมดของซี
้
เอสแอล ให้ แก่บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จำกัด (เอดับเบิ ้ลยูเอ็น) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของ บริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์
เซอร์ วิส จำกัด (มหำชน) ในรำคำเสนอซื ้อ 7.80 บำทต่อหุ้น คิดเป็ นมูลค่ำรำยกำรเท่ำกับ 1,950.78 ล้ ำนบำท โดยผ่ำนกำร
ทำคำเสนอซื ้อหลักทรัพย์แบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ที่ดำเนินกำรโดยเอดับเบิ ้ลยูเอ็น

1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริ ษัทประกอบธุรกิจในกลุม่ ธุรกิจหลัก 3 กลุม่ คือ (1) ธุรกิจดำวเทียมและบริ กำรที่เกี่ยวเนื่อง (2) ธุรกิจอินเทอร์ เน็ตและสื่อ
และ (3) ธุรกิจโทรศัพท์ในต่ำงประเทศ ซึ่งบริ ษัทจะเน้ นกำรลงทุนระยะยำว โดยพิจำรณำจำกปั จจัยพื ้นฐำนของธุรกิจที่จะ
เข้ ำไปลงทุนรวมถึงแนวโน้ มของธุรกิจนัน้ ๆ เป็ นสำคัญ นอกจำกนี ้ บริ ษัทมีนโยบำยกำรลงทุนในสัดส่วนที่มำกพอเพื่อให้
สำมำรถมีอำนำจในกำรบริหำรจัดกำรและกำหนดแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ ๆ
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1. ธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
บริ ษั ท เป็ น ผู้ใ ห้ บ ริ ก ำรและด ำเนิ น โครงกำรดำวเที ย มสื่ อ สำรแห่ง ชำติ ภ ำยใต้ สัญ ญำด ำเนิ น กิ จ กำรดำวเที ย มสื่ อ สำร
ภำยในประเทศระหว่ำงบริษัทกับกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ปั จจุบนั เปลี่ยนชื่อเป็ นกระทรวงดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม) (“กระทรวงฯ”) เป็ นระยะเวลำ 30 ปี สิ ้นสุดปี พ.ศ. 2564 จนถึงปั จจุบนั บริ ษัทได้ จดั ส่งดำวเทียมขึ ้นสู่
วงโคจรแล้ วจำนวนทังสิ
้ ้น 8 ดวง คือ ดำวเทียมไทยคม 1 ไทยคม 2 ไทยคม 3 (ดำวเทียมไทยคม 1 - 3 ได้ ปลดระวำงเป็ นที่
เรี ยบร้ อยแล้ ว) ไทยคม 4 ไทยคม 5 ไทยคม 6 ไทยคม 7 และไทยคม 8
บริษัทได้ จดั ตังบริ
้ ษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจกำรร่วมค้ ำขึ ้น เพื่อให้ บริกำรสื่อสำรดำวเทียมและบริกำรที่เกี่ยวเนื่องต่ำง ๆ ดังนี ้
บริษัท
บริษัท ไอพีสตำร์ จำกัด
บริษัท ไอพีสตำร์ นิวซีแลนด์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ
จัดจำหน่ำยช่องสัญญำณดำวเทียมไทยคม 4
จัดจำหน่ำยช่องสัญญำณดำวเทียมไทยคม 4 และอุปกรณ์ รับสัญญำณ
ดำวเทียมไทยคม 4 ในประเทศนิวซีแลนด์
บริษัท ไอพีสตำร์ ออสเตรเลีย พีทีวำย จำกัด
จัดจำหน่ำยช่องสัญญำณดำวเทียมไทยคม 4 และอุปกรณ์ รับสัญญำณ
ดำวเทียมไทยคม 4 ในประเทศออสเตรเลีย
บริษัท โอไรอ้ อน แซทเทลไลท์ ซิสเทม พีทีวำย จำกัด ให้ บริกำรด้ ำนกำรสื่อสำรข้ อมูลผ่ำนดำวเทียมและโซลูชนั่ เพื่อธุรกิจ
บริษัท ไอพีสตำร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล พีทีอี จำกัด
จัดจำหน่ำยช่องสัญญำณดำวเทียมไทยคม 4 และอุปกรณ์ รับสัญญำณ
ดำวเทียมไทยคม 4
บริษัท ไอพีสตำร์ โกลเบิล เซอร์ วิส จำกัด
จัดจำหน่ำยช่องสัญญำณดำวเทียมไทยคม 4
บริษัท ไอพีสตำร์ เจแปน จำกัด
จัดจำหน่ำยช่องสัญญำณดำวเทียมไทยคม 4 และอุปกรณ์ รับสัญญำณ
ดำวเทียมไทยคม 4 ในประเทศญี่ปนุ่
บริษัท ไอพีสตำร์ (อินเดีย) ไพรเวท จำกัด
จัดจำหน่ำยอุปกรณ์ รับสัญญำณดำวเทียม และบริ กำรให้ คำปรึ กษำ
ด้ ำนเทคนิคที่เกี่ยวกับดำวเทียม
บริษัท สตำร์ นิวเคลียส จำกัด
ให้ บริกำรด้ ำนวิศวกรรมพัฒนำเทคโนโลยีกำรสื่อสำรและอิเล็กทรอนิคส์
บริษัท ทีซี บรอดคำสติ ้ง จำกัด
ให้ บริกำรด้ ำนธุรกิจกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์
บริษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล แซทเทลไลท์ จำกัด
จัดจำหน่ำยช่องสัญญำณดำวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8
บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์ วิส จำกัด
ให้ บริกำรด้ ำนเทคโนโลยี
2. ธุรกิจอินเทอร์ เน็ตและสื่อ
บริษัท
บริษัท ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชัน่ จำกัด

ประเภทธุรกิจ
จัดจำหน่ำยอุปกรณ์ รับสัญญำณดำวเทียม บริ กำรให้ คำปรึ กษำและ
ติ ด ตัง้ ระบบส ำหรั บ เครื อ ข่ ำ ยบรอดแบนด์ แ บบครบวงจร (System
Integration)

3. ธุรกิจโทรศัพท์ ในต่ างประเทศ
บริษัทเป็ นผู้ให้ บริกำรธุรกิจโทรศัพท์ผ่ำน บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้ นท์ส พีทีอี จำกัด (เชน) ซึง่ เป็ นกิจกำรร่วมค้ ำของบริ ษัท
ประกอบธุรกิจหลักโดยกำรถือหุ้นในบริ ษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งลงทุนในธุรกิจโทรคมนำคมในต่ำงประเทศ ซึ่ง
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ปั จจุบนั มีกำรลงทุน 1 บริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัท ลำว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ มหำชน ซึง่ เป็ นกิจกำรร่ วมค้ ำกับรัฐบำลของประเทศ
สำธำรณรัฐประชำธิ ปไตยประชำชนลำว โดยได้ รับสิทธิ ในกำรดำเนินธุรกิจโทรคมนำคมในประเทศลำวเป็ นเวลำ 25 ปี
สิ ้นสุดปี 2564 นอกจำกนี ้ รัฐบำลลำวและเชน ยังได้ ลงนำมสัญญำร่วมทุนฉบับใหม่เพื่อต่อสัมปทำนอีก 25 ปี โดยเริ่ มจำก
ปี 2565 ถึงปี 2589
บริษัท
บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้ นท์ส พีทีอี
ลิมิเต็ด
บริ ษั ท ลำว เทเลคอมมิ ว นิ เ คชั่ น ส์
มหำชน
บริษัท ทีพลัส ดิจิทลั จำกัด (1)
_____________________

ประเภทธุรกิจ
ประกอบธุรกิจหลักในกำรลงทุนด้ ำนกำรสื่อสำรโทรคมนำคมในระดับนำนำชำติ
ให้ บริ กำรโทรศัพท์พื ้นฐำน โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศัพท์สำธำรณะ โทรศัพท์ระหว่ำง
ประเทศ และอินเทอร์ เน็ตใน สปป.ลำว
ให้ บริกำรโทรศัพท์พื ้นฐำน โทรศัพท์เคลื่อนที่ใน สปป.ลำว

หมำยเหตุ
(1)

บริ ษัท วิมเปิ ลคอม จำกัดได้ จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็ นบริ ษัท ทีพลัส ดิจิทลั จำกัด เมื่อวันที่ 2 กันยำยน 2562
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1.4

ส่วนที่ 1 ข้ อที่ 1 นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ

ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้น
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ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 8

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1 ข้ อที่ 1 นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้
โครงสร้ ำงรำยได้ ของบริษัทและบริษัทย่อย ตังแต่
้ ปี 2561 ถึง ปี 2562 มีดงั นี ้
ผลิตภัณฑ์ / บริการ
บริกำรสื่อสำรดำวเทียม
และบริกำรที่เกี่ยวเนื่อง

บริกำรอินเทอร์ เน็ตและสื่อ

ดาเนินการโดย

หน่วย: ล้ ำนบำท

2562
รายได้
ร้ อยละ

2561
รายได้
ร้ อยละ

4,594

91.87

5,850

71.57

122

2.44

229

2.80

-53
4,663
0
0
337
5,000

-1.06
93.25
0.00
0.00
6.74
100.00

-71
6,008
6
1,950
210
8,174

-0.87
73.50
0.07
23.86
2.57
100.00

ไทยคม
ทีซี บรอดคำสติ ้ง
และบริษัทในกลุม่ ธุรกิจไอพี
สตำร์
ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชัน่
และ
แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค

ตัดรำยกำรระหว่ำงส่วนงำน
รายได้ จากการขายและบริการ
กำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยนสุทธิ
กำไรจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย
รำยได้ อื่น
รวมรายได้

รำยได้ จำกกำรขำยและบริกำรจำแนกตำมส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์ สำหรับปี 2561 ถึง ปี 2562 มีดงั นี ้
รายชื่อประเทศ
ไทย

2562
2,251

2561
3,225

ออสเตรเลีย

250

252

อินเดีย

660

650

ญี่ปนุ่

618

663

พม่ำ

127

180

มำเลเซีย

258

273

ประเทศอื่น ๆ

499

766

4,663

6,008

รวม
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ส่วนที่ 1 ข้ อที่ 2 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทสามารถแบ่ งออกเป็ นกลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี ้
2.1 ธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
2.1.1 บริการสื่อสารดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง ดาเนินการโดย บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) และ
บริษัทกลุ่มไอพีสตาร์
ดำวเทียมไทยคม
ดำวเทียมไทยคม แบ่งกลุม่ ออกเป็ น 2 ประเภท คือ ดำวเทียมแบบทัว่ ไป (Conventional Satellite) และดำวเทียม
บรอดแบนด์ (High Throughput Satellite, HTS)
 ดาวเทียมแบบทั่วไป (Conventional Satellite)
ดำวเทียมแบบทัว่ ไปเป็ นดำวเทียมที่ให้ บริกำรสำหรับผู้ใช้ บริ กำรประจำที่ (Fixed Satellite Service: FSS) โดย
สัญญำณจะถูกส่งจำกสถำนีภำคพื ้นดินขึ ้นสูด่ ำวเทียมและส่งกลับมำยังสถำนีรับสัญญำณภำคพื ้นดิน ณ ตำแหน่ง
ใด ๆ ภำยใต้ พื ้นที่ครอบคลุมบริเวณกว้ ำง (Footprint) ของดำวเทียม คุณสมบัติดงั กล่ำวช่วยให้ ผ้ ปู ระกอบกำร
ช่องรำยกำรโทรทัศน์ และผู้ประกอบกำรโทรคมนำคมสำมำรถส่งและรับสัญญำณได้ ในบริเวณกว้ ำงทังใน
้
ระดับประเทศและระดับภูมิภำค
 ดาวเทียมบรอดแบนด์ (Broadband Satellite)
ดำวเทียมบรอดแบนด์ (High throughput Satellite, HTS) เป็ นดำวเทียมที่ให้ บริ กำรบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต
(แบบจุดต่อจุด) ด้ วยเทคโนโลยีกำรออกแบบดำวเทียมโดยใช้ กำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ขนสู
ั ้ งและกำรออกแบบพื ้นที่
ให้ บริ กำรเป็ นวงกลมแคบ ๆ หลำย ๆ วงเรี ยงติดกันในลักษณะรังผึ ้ง ทำให้ ดำวเทียมบรอดแบนด์สำมำรถจัดสรร
คลื่นควำมถี่เพื่อเพิ่มขนำดควำมจุแบนด์วิธในกำรให้ บริ กำรได้ มำกกว่ำดำวเทียมแบบทัว่ ไปหลำยเท่ำ จึงสำมำรถ
ช่ ว ยให้ ผ้ ูป ระกอบกำรลดต้ น ทุน แบนด์ วิ ธ ต่ อ หน่ ว ย (Mbps) ในกำรให้ บ ริ ก ำรได้ อ ย่ ำ งมี นัย ส ำคัญ นอกจำกนี ้
ดำวเที ย มบรอดแบนด์ ส ำมำรถน ำเสนอบริ ก ำรให้ กับ ภำครั ฐ บำล ภำคธุ ร กิ จ รวมถึง ผู้ป ระกอบกำรเครื อ ข่ ำ ย
โทรศัพท์เคลื่อนที่อีกด้ วย
ปั จจุบนั บริษัทให้ บริกำรดำวเทียมแบบทัว่ ไปจำนวน 4 ดวงในวงโคจร ได้ แก่ ดำวเทียมไทยคม 5 ไทยคม 6 ไทยคม 7
และไทยคม 8 และดำวเทียมบรอดแบนด์ อีก 1 ดวง คือ ดำวเทียมไทยคม 4 โดยรำยละเอียดคุณสมบัติของดำวเทียม
ไทยคมแต่ละดวงมีดงั ต่อไปนี ้

ชนิดของดาวเทียม

ที่ตงั ้ วงโคจร
ผู้ผลิต
(ประเทศ)

ไทยคม 4

ไทยคม 5

ไทยคม 6

ไทยคม 7

ไทยคม 8

ดำวเทียมบรอด
แบนด์
High Throughput
(HTS)
119.5 องศำ
ตะวันออก
Space Systems
Loral

ดำวเทียมแบบทัว่ ไป

ดำวเทียมแบบทัว่ ไป

ดำวเทียมแบบทัว่ ไป

ดำวเทียมแบบทัว่ ไป

78.5 องศำ
ตะวันออก
Aerospatiale
(ฝรั่งเศส)

78.5 องศำ
ตะวันออก
Orbital Sciences
Corporation

120 องศำตะวันออก

78.5 องศำ
ตะวันออก
Orbital ATK
(สหรัฐอเมริ กำ)
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ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 10
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ไทยคม 4

ไทยคม 5

(สหรัฐอเมริ กำ)

ส่วนที่ 1 ข้ อที่ 2 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

ไทยคม 6

ไทยคม 7

(สหรัฐอเมริ กำ)

(สหรัฐอเมริ กำ)

ไทยคม 8

รุ่ น

LS-1300S

Spacebus 3000

Star 2.3

LS-1300

Star 2.4

อายุดาวเทียมตาม
การออกแบบ*

12 ปี

12 ปี

15 ปี

15 ปี

15 ปี

จัดส่ งสู่วงโคจร

สิงหำคม 2548

พฤษภำคม 2549

มกรำคม 2557

กันยำยน 2557

พฤษภำคม 2559

24 C-band
ทรำนสพอนเดอร์
9 Ku-band
ทรำนสพอนเดอร์

14 C-band
ทรำนสพอนเดอร์

24 Ku-band
ทรำนสพอนเดอร์

ชนิดของ Beams
ที่ให้ บริการ /
ทรานสพอนเดอร์

พืน้ ที่ให้ บริาร

84 Ku-Spot Beams
25 C-band
8 Ku-Spot Beams
ทรำนสพอนเดอร์
(Augment)
15 Ku-band
3 Ku-Shaped
ทรำนสพอนเดอร์
Beams
7 Ku-Broadcast
Beams
14 ประเทศ:
C-band: ประเทศ
ออสเตรเลีย กัมพูชำ
ไทย
จีน อินเดีย
ภูมิภำคลุม่ แม่น ้ำโขง
อินโดนีเซีย ญี่ปนุ่
และภูมิภำคเอเชียใต้
มำเลเซีย เมียนม่ำร์
ทวีปแอฟริกำ
นิวซีแลนด์ ฟิ ลิปปิ นส์ ยุโรป เอเชีย และ
เกำหลีใต้ ไต้ หวัน
ออสเตรเลีย
ไทย และเวียดนำม Ku-band: ประเทศ
ไทย
ภูมิภำคลุม่ แม่น ้ำโขง

C-band: ภูมิภำค
เอเชียใต้
และทวีปแอฟริกำ
Ku-band ภูมิภำค
เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้

C-band: ประเทศ
Ku-band:
ไทย
ประเทศไทย
ภูมิภำคลุม่ แม่น ้ำโขง ภูมิภำคลุม่ แม่น ้ำโขง
และภูมิภำคเอเชีย
ภูมิภำคเอเชียใต้

*อำยุดำวเทียมตำมกำรออกแบบ ไม่คำนึงถึงสัมปทำนและใบอนุญำตประกอบกิจกำรดำวเทียม

ในช่วงปลำยปี 2562 ต่อเนื่องถึงต้ นปี 2563 ได้ เกิดปั ญหำกำรขัดข้ องทำงเทคนิคบนดำวเทียมไทยคม 5 ซึง่ ควำมขัดข้ องนัน้
เริ่ มเกิดขึน้ เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 26562 หลังจำกนัน้ บริ ษัทฯได้ ร่วมกับบริ ษัทผู้ผลิตดำวเทียม พยำยำมแก้ ไข และกู้คืน
ควำมขัดข้ องดังกล่ำว แต่ก็ไม่ประสบควำมสำเร็ จ ดังนัน้ เพื่อให้ เกิดควำมต่อเนื่องในกำรให้ บริ กำร บริ ษัทฯจึงได้ ทำกำร
โอนย้ ำยลูกค้ ำออกจำกดำวเทียมไทยคม 5 และในที่สดุ บริ ษัทฯได้ ปฏิบตั ิตำมคำแนะนำของบริ ษัทผู้ผลิต โดยได้ ปลดระวำง
ดำวเทียมไทยคม 5 ออกจำกวงโคจรในวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2563
ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
(1) บริกำรแพร่ภำพสัญญำณโทรทัศน์ (Broadcast) และกำรบริกำรสื่อ (Media)
(1.1) บริกำรส่งต่อช่องรำยกำรโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมไปยังสถำนีกระจำยสัญญำณปลำยทำง
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บริ ษัทให้ บริ กำรส่งช่องรำยกำรโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมแบบครบวงจร ทังในระบบควำมคมชั
้
ดปกติ (Standard
Definition) และในระบบควำมคมชั ด สู ง ( High Definition และ Ultra-High Definition) แก่ ผ้ ู ประกอบกำร
สถำนีโทรทัศน์ภำคพื ้นดิน สถำนีโทรทัศน์ดำวเทียม และผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์ เพื่อส่งรำยกำรโทรทัศน์หรื อสื่อโทรทัศน์ ไม่
ว่ำจะเป็ นรำยกำรบันเทิง รำยกำรกีฬำ หรื อรำยกำรข่ำว ไปยังสถำนีปลำยทำงภำยใต้ พื ้นที่คลอบคลุมของดำวเทียม
ไทยคม บริ กำรนี ้จึงเป็ นทำงเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ประกอบกำร ในกำรส่งช่องรำยกำรโทรทัศน์หรื อสื่อโทรทัศน์
ของตนไปยัง สถำนี ป ลำยทำงทั่ว ประเทศในภูมิ ภ ำค หรื อ ในทวี ป ที่ ต้ อ งกำร เช่ น สถำนี ท วนสัญ ญำณโทรทัศ น์
ภำคพื ้นดิน ผู้ให้ บริกำรโครงข่ำยทีวีดิจิทลั และผู้ประกอบกำรเคเบิลทีวี เป็ นต้ น
(1.2) กำรให้ บริกำรส่งสัญญำณโทรทัศน์บนแพลตฟอร์ มไทยคม (Multi-Channel Per Carrier (MCPC) platform)
บริ ษัทให้ บริ กำรส่งสัญญำณภำพและเสียงไปยังผู้รับชมปลำยทำงบนแพลตฟอร์ มที่มีประสิทธิภำพ ด้ วยบริ กำร
แบบครบวงจร (one stop shop) เพื่อให้ ผ้ บู ริกำรโครงข่ำยทีวีดิจิทลั สำมำรถขยำยไปสูฐ่ ำนกลุม่ ผู้รับชม บริษัทสำมำรถ
ให้ บริ กำรได้ อย่ำงต่อเนื่องครอบคลุมตลอดพื ้นที่เอเชีย ยุโรป ตะวันออกกลำง และแอฟริ กำ ทังย่
้ ำนควำมถี่ซีแบนด์
และเคยูแบนด์
(1.3) บริกำรส่งช่องรำยกำรโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมถึงบ้ ำนผู้รับโดยตรง
บริ ษัทให้ บริ กำรส่งช่องรำยกำรโทรทัศน์ ผ่ำนดำวเทียมถึงบ้ ำนผู้รับโดยตรงแบบครบวงจร ทัง้ ในระบบควำม
คมชัดปกติ (Standard Definition) และในระบบควำมคมชัดสูง (High Definition และ Ultra-High Definition) ที่มี
คุณภำพและมีควำมแรงของสัญญำณสูง เพื่อให้ ผ้ ูประกอบกำรโทรทัศน์ แบบบอกรั บสมำชิก และผู้ประกอบกำร
สถำนีโทรทัศน์ดำวเทียมสำมำรถเข้ ำถึงผู้รับชมที่ติดตังจำนรั
้
บสัญญำณดำวเทียมไทยคมที่มีขนำดเล็กได้ โดยตรง ทังนี
้ ้
บริ ษัทมีควำมพร้ อมในกำรให้ บริ กำรเสริ มอื่น ๆ เพื่อเพิ่มศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำร
เช่น กำรรองรับรำยกำรที่ผ้ ชู มต้ องชำระค่ำใช้ จ่ำยเมื่อรับชม (pay-per-view) ระบบเรี ยกชมรำยกำรตำมสัง่ ( videoon-demand) เมนูแนะนำรำยกำรอิเล็กทรอนิกส์ (electronic programme guides) รวมทัง้ กำรรองรับโฆษณำและ
รำยกำรโฮมชอปปิ ง้ (home shopping) เป็ นต้ น
สถำนีบริกำรภำคพื ้นดิน (Teleport and Digital Direct-to-Home (DTH) Center)
สถำนีบริกำรภำคพื ้นดิน (Teleport หรื อ Telecommunications Port) เป็ นสถำนีศนู ย์กลำงที่ให้ บริกำรเสริมต่ำง ๆ
ในด้ ำนธุรกิจกำรแพร่สญ
ั ญำณโทรทัศน์และโทรคมนำคม สถำนีบริ กำรภำคพื ้นดินไทยคมเป็ นสถำนีเทเลพอร์ ตที่ได้ รั บ
กำรรั บรองมำตรฐำน ISO 9002 และ 9001:2000 มี กำรติดตัง้ อุปกรณ์ แ ละสิ่ งอำนวยควำมสะดวกครบครั น เพื่ อ
ให้ บริ กำรด้ ำนกำรแพร่สญ
ั ญำณโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมแก่ผ้ ปู ระกอบกำรทังในและนอกประเทศ
้
บริ ษัทได้ นำเสนอกำร
ให้ บริ กำรแบบครบวงจร โดยรวมกำรรวมแบนวิดธ์กบั บริ กำรเสริ มเข้ ำด้ วยกัน เช่น กำรกระจำยสัญญำณโดยเทป กำร
บีบอัดสัญญำณโทรทัศน์ ในระบบดิจิทัล ทัง้ ในระบบควำมคมชัดปกติ (Standard Definition) และในระบบควำม
คมชัดสูง (High Definition และ Ultra-High Definition) กำรถ่ำยทอดสัญญำณดำวเทียม กำรตรวจสอบสัญญำณ
ตลอดจนกำรให้ บริกำรใหม่ คือ กำรให้ บริกำรส่งรำยกำรโทรทัศน์หรื อวีดีโอผ่ำนโครงข่ำยอินเทอร์ เน็ต (Over-The-Top,
OTT)
นอกจำกนี ้ บริ ษัทได้ ร่วมมือกับบริ ษัทในเครื อ ได้ แก่ บริ ษัท ทีซี บรอดคำสติ ้ง จำกัด ซึ่งเป็ นผู้ให้ บริ กำรโครงข่ำย
แบบบอกรับสมำชิก สำหรับช่องรำยกำรที่มีเนื ้อหำของประเทศไทย
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(2) กำรบริกำรบรอดแบนด์ (Broadband) และกำรให้ บริกำรข้ อมูล (Data)
(2.1) ตลำดผู้ใช้ บริกำรรำยย่อย
บริ ษัทช่วยให้ ผ้ ใู ห้ บริ กำรอินเทอร์ เน็ตสำมำรถนำเสนอบริ กำรบรอดแบนด์ควำมเร็ วสูงแก่ผ้ ใู ช้ งำนกลุ่มผู้อยู่อำศัย
และธุ ร กิ จ ขนำดย่อ มในพื น้ ที่ ช นบทห่ำ งไกลในภูมิ ภ ำคเอเชี ย -แปซิ ฟิ ก บริ ก ำรดัง กล่ำ วได้ รับ ควำมไว้ วำงใจจำก
ผู้ประกอบกำรมำอย่ำงยำวนำนด้ วยระบบควบคุมคุณภำพกำรให้ บริ กำรแบบ Uniform Quality of Service หรื อ QoS
ของไอพีสตำร์ ที่มีมำตรฐำนเดียวกันทัว่ ประเทศและมีควำมคุ้มค่ำด้ ำนต้ นทุนเมื่อเปรี ยบเทียบกับดำวเทียมแบบทัว่ ไป
ส่งผลให้ ผ้ ปู ระกอบกำรอินเทอร์ เน็ตมีควำมได้ เปรี ยบในกำรแข่งขันและสำมำรถขยำยกำรให้ บริ กำรไปยังลูกค้ ำทังกลุ
้ ม่
ผู้อยูอ่ ำศัยและธุรกิจขนำดย่อมทัว่ ประเทศ
(2.2) ตลำดผู้ให้ บริกำรโครงข่ำย
บริ ษัทให้ บริ กำรดำวเทียมบรอดแบนด์แบบครบวงจรกับผู้ประกอบกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อใช้ ในกำรเชื่อมต่อ
โครงข่ำยโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ผ่ำนดำวเทียมในบริ เวณที่ระบบโครงข่ำยภำคพืน้ ดินไม่สำมำรถเข้ ำถึงด้ วยต้ น ทุนที่ มี
ประสิทธิภำพ โดยสำมำรถรองรับรู ปแบบกำรใช้ งำนสถำนีฐำนที่หลำกหลำย เช่น macro cells, micro cells, small
cells และ IP-node-Bs โครงข่ำยไอพีสตำร์ สำมำรถให้ บริ กำรเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ครอบคลุมทัว่ ประเทศ เพื่อ
รองรับกำรขยำยตัวของสังคมเมืองและกำรใช้ งำนเสียงและข้ อมูลที่เพิ่มมำกขึ ้นอย่ำงรวดเร็ว
(2.3) ตลำดกลุม่ ภำคธุรกิจ
บริษัทสร้ ำงควำมเหนือกว่ำในกำรแข่งขันให้ แก่ผ้ ปู ระกอบกำรภำคธุรกิจที่มีควำมต้ องกำรใช้ เครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ต
บรอดแบนด์และกำรสื่อสำรแบบควำมเร็ วสูงที่เชื่อถือได้ เพื่อดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงเป็ นระบบสำรองเมื่อ
เครื อข่ำยภำคพื ้นดินล้ มเหลว ไม่ว่ำจะอยู่ในอุตสำหกรรมน ้ำมันและก๊ ำซธรรมชำติที่มีสถำนีบริ กำรทัว่ ประเทศ ร้ ำนค้ ำ
ปลีกขนำดใหญ่ที่ต้องกำรระบบสำรองเพื่อควำมต่อเนื่องในกำรใช้ งำนแอพลิเคชั่นออนไลน์ หรื อธนำคำรที่ต้องกำร
เครื อข่ำยที่น่ำเชื่อถือสำหรับกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงิน เครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ตบรอดแบนด์ผ่ำนดำวเทียมไอพี สตำร์ เพื่อ
ภำคธุรกิจสำมำรถให้ บริกำรโดยไม่มีข้อจำกัดด้ ำนจำนวนสถำนีบริกำร ร้ ำนค้ ำ หรื อธนำคำรที่เชื่อมต่อกับเครื อข่ำย
(2.4) ตลำดกลุม่ ภำครัฐบำล
หน่วยงำนภำครัฐของประเทศในภูมิภำคเอเชีย -แปซิฟิกสำมำรถพึ่งพำประโยชน์จำกไอพีสตำร์ ได้ บริ กำรไอพี
สตำร์ เพื่อภำครัฐบำลสำมำรถช่วยกระจำยกำรบริ หำรงำนของหน่วยงำนภำครัฐให้ ครอบคลุมทัว่ ประเทศ อีกทังช่
้ วย
เพิ่มโอกำสกำรเข้ ำถึงอินเทอร์ เน็ตควำมเร็ วสูงและเชื่อมกำรสื่อสำรของภำครัฐด้ วยต้ นทุนที่มีประสิทธิภำพ ไอพีสตำร์
เป็ นบริ กำรที่พิสจู น์แล้ วสำหรับหน่วยงำนภำครัฐในกำรขยำยกำรเข้ ำถึงกำรข้ อมูลข่ำวสำรและกำรติดต่อสื่อสำรทัว่
ประเทศ ไม่ว่ำจะเป็ นกำรเชื่ อมต่อกำรสื่อสำรเมื่อเกิดภำวะวิกฤตภัยพิบัติในพืน้ ที่ต่ำง ๆ กำรให้ บริ กำรกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม กำรให้ บริ กำรเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ตชุมชน หรื อกำรเชื่อมต่อเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ตบรอดแบนด์
สำหรับกำรใช้ งำนภำยในของหน่วยงำนภำครัฐและกำรให้ บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ
(2.5) บริ กำรสื่อสำรควำมเร็วสูงผ่ำนดำวเทียมแบบเคลื่อนที่
นำวำ (NAVA) คือแพลตฟอร์ มในกำรให้ บริ กำรอินเทอร์ เน็ตควำมเร็ วสูงผ่ำนดำวเทียมแบบเคลื่อนที่ทำงทะเล
แบบครบวงจร เพื่ออำนวยควำมสะดวกด้ ำนกำรสื่อสำรแก่ผ้ ปู ระกอบกำรอุตสำหกรรมกำรเดินเรื อและอุตสำหกรรม
นอกชำยฝั่ ง (Offshore) เพื่อกำรรับส่งข้ อมูล เชื่อมต่อกำรสื่อสำรให้ กบั ลูกเรื อและผู้โดยสำร เพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบตั ิงำนและสร้ ำงควำมมัน่ ใจด้ ำนควำมปลอดภัยให้ กบั ผู้ประกอบกำร
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สถำนีควบคุมเครื อข่ำยภำคพื ้นดินไอพีสตำร์
สถำนีควบคุมเครื อข่ำยภำคพื ้นดินไอพีสตำร์ ถกู ออกแบบให้ มีควำมสำมำรถรองรับกำรใช้ งำนที่หลำกหลำย เช่น
กำรให้ บริ กำรติดต่อสื่อสำรที่เข้ ำถึงผู้ใช้ บริ กำรไม่ว่ำจะเป็ นกลุ่มลูกค้ ำองค์กร ผู้ให้ บริ กำรอินเทอร์ เน็ต หรื อผู้ใช้ บริ กำร
ทัว่ ไป โดยสำมำรถให้ บริ กำรอินเทอร์ เน็ตควำมเร็วสูง บริกำรเครื อข่ำยภำยในองค์กร กำรประชุมทำงไกล กำรแพร่ภำพ
และเสียง บริ กำรรับส่งข้ อมูลและบริ กำรโทรศัพท์ สถำนีควบคุมเครื อข่ำยภำคพื ้นดินไอพีสตำร์ มีหน้ ำที่สนับสนุนกำร
สื่อสำรแบบ wide band จำกสถำนีควบคุมเครื อข่ำยภำคพื ้นดินไปยังอุปกรณ์รับส่งสัญญำณปลำยทำงไอพีสตำร์ และ
กำรสื่อสำรแบบ narrow-band จำกอุปกรณ์ รับส่งสัญญำณปลำยทำงไอพีสตำร์ กลับไปยังสถำนีควบคุมเครื อข่ำย
ภำคพื ้นดินไอพีสตำร์ อนึ่ง ปั จจุบนั บริ ษัทมีสถำนีควบคุมเครื อข่ำยภำคพื ้นดินไอพีสตำร์ 15 สถำนีใน 10 ประเทศใน
ภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิก
(3) กำรบริกำรด้ ำนที่ปรึกษำ และออกแบบระบบสื่อสำรดำวเทียม
ในปี 2562 บริ ษัทได้ ให้ บริ กำรด้ ำนที่ปรึ กษำ และออกแบบระบบสื่อสำรดำวเทียมอย่ำงเต็มรู ปแบบ เพื่อตอบสนอง
ควำมต้ องกำรให้ แก่ผ้ ปู ระกอบกำรดำวเทียม ภำคธุรกิจและภำครัฐ ที่มีควำมต้ องกำรที่จะเริ่มต้ นดำเนินธุรกิจดำวเทียม โดย
บริ ษัทมีกำรให้ บริ กำรแบบครบวงจรในส่วนของกำรเป็ นที่ปรึกษำให้ กบั ลูกค้ ำในทุกๆ เรื่ อง อำทิเช่น กำรวำงแผนกำรใช้ งำน
วงโคจร กำรประสำนงำนควำมถี่ กำรขอใบอนุญำต กำรให้ คำปรึกษำเรื่ องกำรออกแบบดำวเทียม รวมถึงกำรทำกำรตลำด
และกำรเงินกำรลงทุนในกำรทำธุรกิจ ด้ วยประสบกำรณ์ใ นกำรดำเนินธุรกิจดำวเทียมทังภำยในประเทศและต่
้
ำงประเทศ
ของบริ ษัทที่มีมำอย่ำงยำวนำน บริ ษัทมีควำมมัน่ ใจในศักยภำพของกำรให้ บริ กำรดังกล่ำวแก่กลุ่มลูกค้ ำเป้ำหมำย เพื่อ
ตอบสนองควำมต้ องกำรและยกระดับควำมเข้ ำใจในกำรดำเนินธุรกิจดำวเทียมให้ กับลูกค้ ำอย่ำงมีประสิทธิ ภำพสูงสุ ด
ปั จจุบัน บริ ษัทให้ บริ กำรด้ ำนที่ปรึ กษำแก่ภำครัฐของประเทศบังกลำเทศ และกำลังศึกษำถึงโอกำสในกำรร่ วมมือกับ
ประเทศอื่นๆ ในภูมิภำคเอเชียใต้ อีกด้ วย
การตลาด การแข่ งขัน และแผนกลยุทธ์ ในปี 2563
(1) ภำวะอุตสำหกรรมบริกำรแพร่ภำพสัญญำณโทรทัศน์ (Broadcast) และกำรบริกำรสื่อ (Media)
ถึงแม้ ว่ำแนวโน้ มกำรรับชมโทรทัศน์ในปั จจุบนั พฤติกรรมผู้บริ โภคจะเปลี่ยนไปรับชมผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตมำกขึ ้น
โดยกำรรับชมผ่ำนมือถือสมำร์ ทโฟนและแทบเล็ต แต่ควำมต้ องกำรกำรใช้ งำนดำวเทียมยังคงมีอยู่อย่ำงต่อเนื่องจำกควำม
ต้ องกำรในกำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพของช่องโทรทัศ น์จำกควำมคมชัดแบบมำตรฐำน (Standard Definition) ไปเป็ นควำม
คมชัดที่สงู ขึ ้น (High Definition และ Ultra High Definition) ในทุกภูมิภำค
ภำวะอุตสำหกรรมในภูมิภำคเอเชีย
ในภูมิภำคเอเชียนันมี
้ อตั รำกำรเติบโตของตลำดดำวเทียมอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในประเทศ อินเดีย และ
พม่ำ ถือว่ำมีอตั รำกำรเติบโตอย่ำงมีนยั สำคัญ
ประเทศอินเดียมีปริมำณควำมต้ องกำรใช้ ช่องสัญญำณดำวเทียมในย่ำนควำมถี่ C-band เพิ่มขึ ้น อันเนื่องมำจำกกำร
ใช้ บริ กำรสนับสนุนและบริ กำรส่งช่องรำยกำรโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมมีเพิ่มมำกขึ ้นตำมแนวโน้ มของจำนวนช่องโทรทัศ น์ที่
เพิ่มขึ ้นในปั จจุบนั และยังมีกำรเปลี่ยนกำรใช้ งำนจำกระบบควำมคมชัดมำตรฐำน (Standard Definition) มำสูร่ ะบบควำม
คมชัดสูง (High Definition) ส่วนควำมต้ องกำรใช้ ง ำนย่ำ นควำมถี่ Ku-band นัน้ ถูกขับเคลื่ อนโดยบริ กำรส่ง รำยกำร
โทรทัศน์ ผ่ำนดำวเทียมถึงบ้ ำนผู้รับโดยตรง (Digital Direct-to-Home, DTH) อี กทัง้ ผู้ให้ บริ กำรยังมี ควำมต้ องกำรเพิ่ม
จำนวนช่องและเปลี่ยนกำรใช้ งำนจำกระบบควำมคมชัดมำตรฐำน (Standard Definition) มำเป็ นระบบควำมคมชัดสูง
(High Definition) อีกด้ วย
รำยงำนประจำปี 2562
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ในส่วนของประเทศพม่ำนัน้ ควำมต้ องกำรช่องสัญญำณดำวเทียมที่เพิ่มขึ ้นเกิดจำกกำรใช้ งำนดำวเทียมเพื่อสนับสนุน
กำรสื่อสำรให้ เข้ ำถึงชุมชนทัว่ ประเทศ อีกทังมี
้ กำรใช้ งำนเพื่อขยำยบริกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อขับเคลื่อน
ให้ ระบบ 4G ครอบคลุมพื ้นที่ทวั่ ประเทศ
ภำวะอุตสำหกรรมในภูมิภำคแอฟริกำ
เนื่องจำกทวีปแอฟริ กำมีสภำพภูมิประเทศที่ยำกต่อกำรขยำยโครงข่ำยโทรคมนำคมภำคพื ้นดิน ดังนันดำวเที
้
ยมยังคง
มีบทบำทสำคัญต่อกำรสื่อสำรของภูมิภำคนี ้ โดยเฉพำะกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์ เน็ตควำมเร็ว
สูงผ่ำนดำวเทียม และบริกำรเครื อข่ำยข้ อมูลในระบบ VSAT (Very Small Aperture Terminal)
กำรแข่งขันของอุตสำหกรรมดำวเทียมแบบทัว่ ไป
กำรแข่งขันในภูมิภำคเอเชีย
เนื่องจำกภูมิภำคเอเชียมีอัตรำกำรเติบโตของกำรใช้ งำนดำวเทียมสูง ทำให้ อัตรำกำรแข่งขันสูงตำมไปด้ วย อำทิ
ประเทศอินเดียคู่แข่งที่สำคัญของบริ ษัทประกอบด้ วย บริ ษัท SES Astra จำกประเทศลักเซมเบิร์ก บริ ษัท IntelSat จำก
ประเทศสหรั ฐอเมริ กำ บริ ษัท Asia Satellite Telecommunications (Asiasat) จำกประเทศฮ่องกง และบริ ษัท Measat
satellite System จำกประเทศมำเลเซีย ส่วนประเทศพม่ำนันคู
้ ่แข่งที่สำคัญคือ บริ ษัท IntelSat จำกประเทศสหรัฐอเมริ กำ
บริ ษัท Asia Satellite Telecommunications (Asiasat) จำกประเทศฮ่องกง บริ ษัท Sky Perfect JSAT จำกประเทศญี่ปนุ่
และ บริ ษัท APT Satellite (Apstar) จำกประเทศฮ่องกง กำรแข่งขันของผู้ประกอบกำรดำวเทียมที่เพิ่มมำกขึ ้นส่งผลให้ มี
แรงกดดันทำงด้ ำนรำคำในภูมิภำคดังกล่ำว แต่ท ำงบริ ษัทเชื่อมัน่ ว่ำกำรแข่งขันในปั จจุบนั จะไม่สง่ ผลกระทบต่อบริ ษัทมำก
นัก เนื่องจำกควำมต้ องกำรของผู้บริ โภคยังมีอตั รำกำรเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง อีกทังบริ
้ ษัทยังมีควำมสัมพันธ์ อนั ดีกบั ลูกค้ ำ
มำยำวนำน ทำให้ ดำวเทียมไทยคมยังคงเป็ นที่ต้องกำรของตลำด
กำรแข่งขันในภูมิภำคแอฟริกำ
มีผ้ ปู ระกอบกำรดำวเทียมหลำยรำยสนใจและเล็งเห็นโอกำสในกำรขยำยตลำดเป้ำหมำยมำยังทวีปแอฟริ กำมำกขึ ้น
โดยคู่แข่งที่สำคัญของบริ ษัทในภูมิภำคนี ้ประกอบด้ วย บริ ษัท Arabsat จำกประเทศซำอุดิอำระเบีย บริ ษัท Eutelsat จำก
ประเทศฝรั่งเศส บริ ษัท Intelsat จำกประเทศสหรัฐอเมริ กำ และบริ ษัท SES Astra จำกประเทศลักเซมเบิร์ก โดยส่วนแบ่ง
กำรตลำดในแอฟริ กำมำกกว่ำ 50% มำจำกผู้ประกอบกำรรำยใหญ่เพียงสำมรำยนัน่ คือ Intelsat, Eutelsat และ SES จำก
กำรที่มีผ้ ใู ห้ บริ กำรดำวเทียมหลำยรำยให้ ควำมสนใจในภูมิภำคนี ้ย่อมส่งผลให้ ภมู ิภำคแอฟริ กำมีแรงกดดั นทำงด้ ำนรำคำ
ด้ วยเช่นกัน แต่อย่ำงไรก็ตำม แอฟริ กำยังเป็ นตลำดที่มีศกั ยภำพในเชิงปริ มำณควำมต้ องกำรใช้ งำน อันเนื่องมำจำกกำรที่
เป็ นทวีปที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของโลกและมีจำนวนประชำกรอำศัยอยู่เป็ นจำนวนมำก ซึ่งในปั จจุบนั จำนวนประชำกรที่
เข้ ำถึงเทคโนโลยีกำรสื่อสำรยังมีอตั รำที่ค่อนข้ ำงต่ำและมีขีดจำกัด บริ ษัทจึงเชื่อมัน่ ว่ำแอฟริ กำเป็ นภูมิภำคที่ตลำดจะยัง
สำมำรถเติบโตได้ อีกและบริษัทมีควำมสำมำรถที่จะแข่งขันในภูมิภำคนี ้ได้
แผนกลยุทธ์ดำวเทียมแบบทัว่ ไปในปี 2563
บริ ษัทยังคงใช้ กลยุทธ์ เพื่อสร้ ำงควำมแข็งแกร่ งในกำรเป็ นดำวเทียมที่ได้ รับควำมนิยมสูงที่มีจำนวนฐำนผู้ชมและ
จำนวนช่องรำยกำรโทรทัศน์ เป็ นจำนวนมำก ณ ตำแหน่งวงโคจร 78.5 องศำตะวันออก ซึ่งเป็ นตำแหน่งวงโคจรของ
ดำวเทียมไทยคม 5 ดำวเทียมไทยคม 6 และดำวเทียมไทยคม 8 โดยในปั จจุบนั มีจำนวนช่องรำยกำรโทรทัศน์จำนวน 972
ช่องรำยกำร (190 ช่องรำยกำรประเภทควำมคมชัดสูง) ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
สำหรับดำวเทียมไทยคม 7 และดำวเทียมไทยคม 8 บริษัทมุง่ เน้ นพัฒนำควำมร่วมมือกับลูกค้ ำเพื่อให้ บริกำรดำวเทียม
ในโครงกำรระยะยำวแก่ตลำดอินเดีย มำกไปกว่ำนันบริ
้ ษัทยังให้ ควำมสำคัญในกำรร่ วมมือกับพันธมิตรในท้ องถิ่นเพื่อให้
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บริ กำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ เข้ ำถึงตลำดพม่ำอีกด้ วย และในภูมิภำคแอฟริ กำนันบริ
้ ษัทยังคงผลักดันใน
กำรสร้ ำงพันธมิตรในท้ องถิ่นเพื่อให้ บริ กำรอย่ำงครบวงจร เพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ โดยเน้ นนำเสนอบริ กำร
ส่งช่องรำยกำรโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม บริ กำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริ กำรเครื อข่ำยข้ อมูลในระบบ VSAT
(Very Small Aperture Terminal) และบริ กำรเชื่อมต่อเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ตควำมเร็วสูง นอกเหนือจำกนี ้ บริ ษัทยังร่วมมือ
กับพันธมิตรผู้ให้ บริ กำรสถำนีภำคพื ้นดินในทวีปยุโรปเพื่อให้ บริ กำรแพร่สญ
ั ญำณภำพและเสียงผ่ำนดำวเทียมจำกประเทศ
ยุโรปสูท่ วีปแอฟริกำอีกด้ วย
(2) ภำวะอุตสำหกรรมบริกำรบรอดแบนด์ (Broadband) และกำรรับส่งข้ อมูล (Data)
จำกรำยงำนของ Northern Sky Research: NSR (VSAT and Broadband Satellite Markets, 17th Edition) พบว่ำ
ควำมต้ องกำรใช้ บริกำรดำวเทียมบรอดแบนด์ค้ำงฟ้ำหรื อดำวเทียม GEO High Throughput Satellite (GEO-HTS) ทัว่ โลก
มีแนวโน้ มเติบโตขึ ้นอย่ำงมำกในอีก 10 ปี ข้ำงหน้ ำ โดยมีอตั รำกำรเติบโตเฉลี่ยต่อปี ที่สงู ถึงร้ อยละ 36% ซึ่งภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก จะมีสว่ นแบ่งรำยได้ สะสมจำกแบนวิดธ์และกำรให้ บริ กำรอยู่ที่ร้อยละ 26 คิดเป็ นอันดับที่สองรองจำกทวีปอเมริกำ
เหนือ (ร้ อยละ 28) และมีรำยได้ สว่ นใหญ่มำจำกตลำดผู้ให้ บริกำรโครงข่ำยและโครงกำรของภำครัฐ
กำรแข่งขันของอุตสำหกรรมดำวเทียมบรอดแบนด์
อุตสำหกรรมดำวเทียมบรอดแบนด์กำลังอยู่ในช่วงกำรเปลี่ยนผ่ำนท่ำมกลำงพัฒนำกำรหลำกหลำยที่เกิดขึ ้นพร้ อมกัน
อำทิ เ ช่ น กำรขยำยพื น้ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ำรของผู้ป ระกอบกำรดำวเที ย มรำยใหญ่ กำรเริ่ ม ให้ บ ริ ก ำรของกลุ่ม ผู้ป ระกอบกำร
ดำวเทียมบรอดแบนด์ รำยใหม่ในวงโคจรค้ ำงฟ้ำ (GEO) วงโคจรระยะปำนกลำง (MEO) และวงโคจรระยะต่ำ (LEO)
นวัตกรรมกำรออกแบบดำวเทียมและอุปกรณ์ระบบภำคพื ้นดิน ตลอดจนโมเดลธุรกิจและโซลูชนั่ ใหม่ ส่งผลให้ กำรแข่งขัน
โดยรวมของอุตสำหกรรมเพิ่มสูงขึ ้น อย่ำงไรก็ตำม ดำวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตำร์ ) ยังคงมีควำมได้ เปรี ยบในกำรแข่งขันใน
ภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิกจำกกำรเป็ นผู้ประกอบกำรดำวเทียมบรอดแบนด์รำยแรกที่มีประสบกำรณ์ในกำรให้ บริ กำรมำกกว่ำ
10 ปี และมีใบอนุญำตให้ บริกำร (Landing Rights) ในกว่ำ 10 ประเทศทัว่ ภูมิภำค
แผนกลยุทธ์บริกำรด้ ำนบรอดแบนด์ ในปี 2563
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญในกำรเพิ่มประสิทธิภำพของกำรใช้ งำนแบนวิดธ์บนแพลตฟอร์ มไอพีสตำร์ และแพลตฟอร์ มของ
พันธมิตรทำงธุรกิจ เพื่อสร้ ำงโอกำสในกำรเพิ่มปริมำณกำรใช้ งำนแบนวิดธ์ดำวเทียมไทยคม 4 โดยกำรผสมผสำนกำรให้ บริ
กำรแบนวิดธ์ขนำดใหญ่แก่ผ้ ปู ระกอบกำรโครงข่ำย กลุม่ ภำคธุรกิจ และกลุม่ ภำครัฐบำลในภูมิภำค กับกำรให้ บริ กำรบรอด
แบนด์อินเทอร์ เน็ตแก่ ผ้ ใู ช้ งำนรำยย่อยในประเทศที่มีศกั ยภำพ นอกจำกนี ้ บริ ษัทมีแผนขยำยบริ กำรนำวำ (NAVA) หรื อ
บริ กำรสื่อสำรควำมเร็ วสูงผ่ำนดำวเทียมแบบเคลื่อนที่ทำงทะเลไปยังตลำดต่ำงประเทศให้ เพิ่มมำกขึ ้น สำหรับแผนระยะ
ยำว บริ ษัทได้ ร่วมมือทำงธุรกิจกับพันธมิตรในกำรดำเนินโครงกำรดำวเทียมบรอดแบนด์รุ่นใหม่ๆ (Next Generation High
Throughput Satellite) ที่มีโครงสร้ ำงต้ นทุน และรำคำต่อหน่วยต่ำเพื่อกำรให้ บริกำรด้ ำนบรอดแบนด์สำหรับอนำคต
2.1.2 บริ ก ารที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งส าหรั บ การสื่ อ สารดาวเที ย ม ด าเนิ น การโดย บริ ษั ท ที ซี บรอดคาสติง้ จ ากั ด
(ทีซีบี)
ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
ทีซีบี ให้ บริกำรที่เกี่ยวเนื่องกับกำรสื่อสำรดำวเทียม เพื่อเป็ นส่วนเสริมให้ ธุรกิจของบริษัทมีควำมครบวงจร โดยแบ่ง
กำรให้ บริกำรออกได้ ดงั นี ้
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บริกำรโครงข่ำยกระจำยเสียงหรื อโทรทัศน์ สำหรับกิจกำรที่ไม่ใช้ คลื่นควำมถี่
กำรให้ บริกำรโครงข่ำยกระจำยเสียงหรื อโทรทัศน์ของทีซีบีจะมีลกั ษณะคือ จะเป็ นผู้รวบรวม (Multiplex) ข่ำวสำร
สำธำรณะ หรื อรำยกำร หรื อกลุ่มของข่ำวสำรสำธำรณะ หรื อกลุ่มของรำยกำร ที่ส่งมำจำกผู้ให้ บริ กำรกระจำยเสียงหรื อ
โทรทัศน์ รวมถึงกำรให้ บริ กำรเข้ ำรหัส (Encryption) ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ บริ กำรกระจำยเสียงหรื อโทรทัศน์มีควำมประสงค์ในกำร
กำหนดเงื่อนไขในกำรรับสัญญำณ อำทิเช่น กำรเข้ ำรหัสแบบ Conditional Access (CA) หรื อกำรเข้ ำรหัสแบบ BISS Key
ก่อนถ่ำยทอดสัญญำณเสียง หรื อภำพที่ใช้ ในกำรส่งข่ำวสำรสำธำรณะ หรื อรำยกำรจำกสถำนีไปยังเครื่ องรับผ่ ำนทำง
โครงข่ำยกำรสื่อสำรผ่ำนดำวเทียมที่ได้ รับอนุญำต นอกจำกนี ้ ทีซีบี ได้ เพิ่มเติมขอบเขตกำรให้ บริ กำรโครงข่ำยกระจำยเสียง
หรื อ โทรทัศ น์ ส ำหรั บ กิ จ กำรที่ ไ ม่ ใ ช้ ค ลื่ น ควำมถี่ แ บบบอกรั บ สมำชิ ก เพื่ อ ให้ บ ริ ก ำรระบบไอพี ที วี (Transcoding &
Streaming service) โดยมีขอบเขตพื ้นที่กำรให้ บริกำรครอบคลุมทัว่ ทังประเทศไทย
้
บริ ก ำรโครงข่ ำ ยโทรคมนำคมเพื่ อ ให้ เช่ ำ ใช้ และเพื่ อ ให้ บ ริ ก ำรโทรคมนำคม (Network Provider and Service

Provider)
กำรให้ บริ กำรโครงข่ำยโทรคมนำคมเพื่อให้ เช่ำใช้ และเพื่อให้ บริ กำรโทรคมนำคม (Network Provider and Service
Provider) ซึง่ ประกอบด้ วยประเภทของกิจกำรโทรคมนำคมและบริกำร ดังนี ้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

บริกำรรับ-ส่งสัญญำณเป็ น Transmission Platform
บริกำรรับ-ส่งสัญญำณผ่ำนดำวเทียม (Satellite Uplink/Downlink Service)
บริกำรรับ-ส่งสัญญำณผ่ำนดำวเทียม (Satellite Uplink/Downlink Service) จำกสถำนีแม่ข่ำย
บริกำรสื่อสำรผ่ำนดำวเทียมที่ใช้ จำนสำยอำกำศขนำดเล็ก (Public Very Small Aperture Terminal (VSAT)
Service) เพื่อให้ บริกำรแก่บคุ คลทัว่ ไปจำนวนมำก
บริกำรอินเทอร์ เน็ตผ่ำนดำวเทียม ที่มีสถำนีแม่ข่ำยเป็ นของตนเอง
บริกำรขำยส่งบริ กำรในข้ อ 1) – 5)
บริกำรให้ เช่ำช่องสัญญำณผ่ำนดำวเทียม (Transponder)
บริกำรอินเทอร์ เน็ตประจำที่ผ่ำนดำวเทียมพร้ อมบริกำรขำยส่ง
บริกำรอินเทอร์ เน็ตเคลื่อนที่ผ่ำนดำวเทียมพร้ อมบริกำรขำยส่ง
บริกำร Co-Location

โดยผู้ใช้ บริ กำรสำมำรถเชื่อมต่อสัญญำณข้ อมูล ภำพ และเสียงผ่ำนโครงข่ำยสื่อสำรผ่ำนดำวเทียมได้ หลำกหลำย
รูปแบบ แม้ โดยปรำศจำกข้ อจำกัดทำงภูมิศำสตร์ ของผู้ใช้ บริกำร

2.2 ธุรกิจอินเทอร์ เน็ตและสื่อ
2.2.1 บริการอินเทอร์ เน็ตและบริการที่เกี่ยวข้ อง ดาเนินการโดยไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จากัด (ไทยเอไอ)
ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
(1) บริกำรแพลตฟอร์ ม
บริกำรจำหน่ำยและให้ เช่ำแพลตฟอร์ ม หรื อให้ บริกำรทำกิจกรรมทำงกำรตลำดเพื่อสนับสนุนกำรขำย หรื อระบบที่ทำง
ไทยเอไอได้ พัฒนำขึน้ เช่น IPTV Channel ซึ่งเป็ นช่องโทรทัศน์ บนเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ต หรื อ Multimedia Streaming
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Platform ซึ่งใช้ ในกำรถ่ำยทอดเนื ้อหำอื่น ๆ ที่เป็ น Video หรื อ Audio ผ่ำนเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ต เช่น กำรถ่ำยทอดสถำนี
วิทยุ โทรทัศน์ ผ่ำนอินเทอร์ เน็ต รวมถึงแพลตฟอร์ มสนันสนุนกำรจัดกำรแข่งขันเกม eSport ที่ช่วยอำนวยควำมสะดวกใน
กำรเข้ ำร่ วมกำรแข่งขัน eSport ให้ กบั ทังผู
้ ้ สมัคร และผู้จดั กำรแข่งขัน ซึ่งแพลตฟอร์ มและแอพพลิเคชัน่ ที่ได้ พฒ
ั นำขึ ้นนี ้มี
ควำมเหมำะสมอย่ำงมำกกับกำรใช้ งำนร่วมกับบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต รวมทังกำรพั
้
ฒนำบริกำรตำมควำมต้ องกำรเฉพำะ
ของลูกค้ ำ
(2) กำรจำหน่ำยอุปกรณ์จำนรับสัญญำณดำวเทียมดีทีวี
อุปกรณ์ชดุ รับสัญญำณดำวเทียม ซึ่งประกอบด้ วยจำนดำวเทียมและเครื่ องรับสัญญำณดำวเทียม Ku-Band เพื่อรับ
สัญญำณดำวเทียมไทยคม 5 และดำวเทียมไทยคม 6 เป็ นจำนดำวเทียมขนำดเล็กรำคำไม่แพง สะดวกในกำรติดตัง้ โดย
จำหน่ำยทังแบบครบชุ
้
ด (Full Set) และเฉพำะกล่อง (IRD Box) ผู้ซื ้อสำมำรถรับชมรำยกำรโทรทัศน์ได้ ชัดเจน โดยเน้ น
บริกำรที่ช่องฟรี ทีวีทวั่ ไป โทรทัศน์เพื่อกำรศึกษำ รวมทัง้ ช่องสำระบันเทิงอื่น ๆ บริษัทจำหน่ำยผ่ำนร้ ำนติดตังจำนดำวเที
้
ยม
ร้ ำนขำยเครื่ องใช้ ไฟฟ้ำ ห้ ำงสรรพสินค้ ำบำงแห่ง ฯลฯ ทัว่ ประเทศ ซึง่ อำจจะขำยเฉพำะอุปกรณ์ หรื อรวมค่ำติดตังด้
้ วยก็ได้
ไทยเอไอ เน้ นกำรให้ บริ กำรหลังกำรขำยเพื่อให้ ลกู ค้ ำสำมำรถรับชมรำยกำรน่ำสนใจและโดดเด่น เช่น ข่ำว สำรคดี
ภำพยนตร์ กำร์ ตนู เพลง และช่องกำรศึกษำ ได้ อย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี ้ ไทยเอไอยังให้ ควำมสำคัญกับกำรอบรมเทคนิค
ให้ ช่ำงติดตังทั
้ ว่ ประเทศ เพื่อเป็ นช่องทำงขำยอีกทำงหนึง่ ด้ วย
(3) บริ กำรให้ คำปรึ กษำและติดตัง้ ระบบสำหรั บเครื อข่ำยบรอดแบนด์ แบบครบวงจร และเครื อข่ำยทีวีภำยในอำคำร
(System Integration)
เป็ นกำรออกแบบและติดตังระบบฯ
้
ตำมควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ เน้ นบริ กำรที่ใช้ สื่อดำวเทียมและสื่ออินเทอร์ เน็ต
อื่น ๆ เช่น
1. กำรให้ บริกำร Platform เช่น IPTV บริกำร VDO Conference, Data Transfer, Multimedia Online ฯลฯ
2. System Integration ให้ บริ กำร Network และ Software
3.1 บริ กำรสำหรับเครื อข่ำยบรอดแบนด์
เพื่อตอบสนองลูกค้ ำในกำรเชื่อมต่อเครื อข่ำยส่งผ่ำนข้ อมูลหลำกหลำยเนื ้อหำในรูปแบบต่ำง ๆ กำรอบรมตำมที่
ลูกค้ ำต้ องกำรทังแบบ
้
ONE WAY และ TWO WAY
3.2 บริ กำรสำหรับเครื อข่ำยทีวีภำยใน
เพื่อตอบสนองลูกค้ ำในกำรติดตังระบบเครื
้
อข่ำยทีวีภำยในสำหรับสถำนพักอำศัยในอำคำร ทังแบบรั
้
บชมฟรี โดย
ไม่เสียค่ำใช้ จ่ำย และแบบรับชมโดยเสียค่ำบริกำรรำยเดือน
การตลาดและการแข่ งขัน
(1) ภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่งขัน
 บริกำรแพลตฟอร์ ม
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บริ ษัทยังคงให้ บริ กำรกับลูกค้ ำกลุ่มเดิมสร้ ำงรำยได้ จำกอุปกรณ์ เดิมที่มีอยู่โดยไม่ได้ มีกำรขยำยฐำนลูกค้ ำออกไป
มำกนัก เนื่ อ งจำกกำรให้ บริ ก ำรแพลตฟอร์ ม นี เ้ ป็ นบริ กำรที่ แ พร่ หลำยและลงทุน ไม่สูงลูก ค้ ำสำมำรถเลื อ กใช้ บริ กำร
เลือกลงทุนเอง หรื อทำเองได้ รวมทังกำรหำลู
้
กค้ ำใหม่ในกลุม่ ลูกค้ ำที่สนใจกำรแข่งขันเกม eSport
บริ ษั ท ยังได้ ให้ บริ กำรในกำรทำกิ จกรรมทำงกำรตลำดเพื่อสนับสนุนกำรขำยให้ กับบริ กำรหรื อแพลตฟอร์ มหรื อ
แอปพลิเคชันของลูกค้ ำอีกด้ วย
 กำรจำหน่ำยอุปกรณ์จำนรับสัญญำณดำวเทียมดีทีวี
ปั จจุบันในตลำดมีอุปกรณ์ รับสัญญำณโทรทัศน์ หลำกหลำยรู ปแบบ เช่น จำนรั บสัญญำณผ่ำนดำวเทียม เคเบิล
ท้ องถิ่ น และเสำอำกำศแบบดิจิทัลที วี จึงมี กำรแข่ งขันที่ สูง โดยเฉพำะทำงด้ ำนรำคำ ช่องรำยกำร รวมทัง้ มี จำนรั บ
สัญญำณดำวเทียมรุ่ นใหม่ ๆ และกล่องรับสัญญำณทีวีดิจิทัล ออกมำแข่งขัน ในรำคำที่ถูกลงมำก หรื อคู่แข่งโดยอ้ อม
อย่ำงเช่น กล่อง AIS PLAYBOX – AIS Fibre แต่ผลิตภัณฑ์ดงั กล่ำวรองรับสัญญำณจำก internet และผ่ำน Routers
 บริกำรให้ คำปรึกษำและติดตังระบบส
้
ำหรับเครื อข่ำยบรอดแบนด์แบบครบวงจร (System Integration)
บริ กำรสำหรับเครื อข่ำยบรอดแบนด์นนั ้ เป็ นบริ กำรที่มีผ้ ใู ห้ บริ กำรหลำยรำย ซึง่ แต่ละรำยจะมีควำมชำนำญในเทคนิค
เฉพำะด้ ำน สำหรับไทยเอไอจะเน้ นเทคโนโลยีในกำรส่งไฟล์ขนำดใหญ่ในรูปแบบของ IP File Transfer เป็ นหลัก โดยเฉพำะ
แบบบรอดแบนด์ผ่ำนเครื อข่ำยดำวเทียม หรื อผ่ำนบริ กำรไอพีสตำร์ โดยจะเน้ นไปที่กำรให้ บริ กำรส่งข้ อมูลเพื่อกำรศึกษำ
อบรมภำยในองค์กรบริ กำรสำหรับเครื อข่ำยทีวีภำยในนัน้ เป็ นบริ กำรที่มีค่แู ข่งขันในตลำดทังแบบให้
้
บริ กำรช่องทีวีผ่ำน
ดำวเทียมเช่น เดียวกับไทยเอไอ และแบบที่ให้ บริ กำรผ่ำนทำงเครื อข่ำยเคเบิล้ ทีวี โดยไทยเอไอจะเน้ นเจำะกลุ่มอำคำร
สร้ ำงใหม่ โดยเฉพำะอำคำรคอนโดมิเนียมที่เกิดขึ ้นจำนวนมำก ไทยเอไอจะเน้ นจุดแข็งด้ วยกำรนำเสนอและติดตังเครื
้ อข่ำย
ทีวีภำยในอำคำรของลูกค้ ำด้ วยกล่อง HDTV Box ที่ให้ คณ
ุ ภำพในกำรรับชมรำยกำรทีวีที่คมชัดกว่ำกล่องดำวเทียมปกติ
นอกจำกนี ้ ไทยเอไอ ได้ มีกำรเจำะกลุม่ ผู้ให้ บริ กำรเคเบิ ้ล ท้ องถิ่นเพื่อขำยชุดอุปกรณ์ DTV-IP GATEWAY Box เพื่อใช้ งำน
ในกำรเปลี่ยนโครงข่ำยเคเบิ ้ลทีวีเดิมจำกระบบอนำล็อก เป็ นแบบระบบดิจิทลั
(2) กำรตลำดและกำรขำย
กำรตลำดและกำรขำยแบ่งตำมประเภทกำรให้ บริกำรออกเป็ น 2 กลุม่ บริ กำร คือ
1. กลุ่มที่ทำกำรขำยตรง (Direct Sales) – คือ กลุ่มบริ กำร System Integration ซึ่งเน้ นไปที่กำรติดต่อโดยตรงเพื่อ
อธิ บำยสินค้ ำ รับทรำบควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ กำรสำธิ ตสินค้ ำ หรื อกำรออกแบบกำรวำงระบบเครื อ ข่ำยทีวี
ภำยในอำคำร อำทิเช่น โรงแรม คอนโดมิเนียม อพำร์ ทเม้ นท์ ซึง่ กลุม่ ลูกค้ ำมักจะเป็ นองค์กร โดยลูกค้ ำกลุ่มนี ้จะ
ไม่ค่อยมีกำรใช้ สื่อโฆษณำแบบ Mass Media มำกนัก จะมุ่งเน้ นกำรจัดสัมมนำเพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เรื่ อง
ผลิตภัณฑ์ และโซลูชนั่ ส์
2. กลุม่ ที่ทำกำรขำยผ่ำนตัวแทนจำหน่ำย – คือ กลุม่ ที่กระจำยสินค้ ำแบบชุดอุปกรณ์ผ่ำนตัวแทนจำหน่ำยเป็ นหลัก
เป็ นบริกำรที่ไทยเอไอจะทำกำรตลำดโดยมีสื่อสนับสนุนกำรขำย ณ พื ้นที่เป็ นหลัก และกำรจัดสัมมนำอบรม กลุม่
ผู้ประกอบกำรโรงแรม คอนโดมิเนียม อพำร์ ทเม้ นท์ และผู้ประกอบกำรเคเบิ ้ลทีวี เป็ นต้ น พร้ อมนำเสนอสินค้ ำ
หรื อรำยกำรส่งเสริ มกำรขำยใหม่ ๆ โดยผ่ำนช่องทำงกำรตลำดโซเชียลมีเดียมำร์ เก็ตติง้ นอกจำกนัน้ จะมีสื่อ
Mass Media เสริมเป็ นครัง้ ครำว รวมทังจะมี
้ ระบบ Incentive สำหรับรำยที่มียอดสัง่ ซื ้อสูง แต่ทงนี
ั ้ ้ ณ ปั จจุบนั จะ
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มุ่งเน้ นทำกำรขำยและกำรตลำดผ่ำนงำนระบบโซลูชนั่ ส์รองรับธุรกิจโรงแรม คอนโดมิเนียม อพำร์ ทเม้ นท์ และ
บริกำร System Integration ในสัดส่วนที่เพิ่มมำกขึ ้น
ลักษณะลูกค้ ำและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงลูกค้ ำกับบริษัท
 กำรจำหน่ำยอุปกรณ์จำนรับสัญญำณดำวเทียมดีทีวี - กลุม่ ลูกค้ ำ คือ ตัวแทนจำหน่ำยจำนรับสัญญำณดำวเทียม
หรื อร้ ำนจำหน่ำยเครื่ องใช้ ไฟฟ้ำ รวมทังช่
้ องทำง Modern Trade กับกลุ่มผู้ใช้ บริ กำรที่เป็ น End User หรื ออำคำร องค์กร
ต่ำง ๆ อยู่ทวั่ ประเทศ ควำมสัมพันธ์จะเป็ นในรู ปของกำรให้ บริ กำร กำรสนับสนุนด้ ำนกำรตลำด กำรดูแลให้ คำแนะนำทำง
เทคนิค และ Logistic รวมทัง้ กำรบริกำรเปลี่ยนหรื อซ่อมอุปกรณ์ที่มีปัญหำหลังจำกลูกค้ ำได้ ซื ้อสินค้ ำหรื อบริ กำรไปแล้ ว
 บริ ก ำร System Integration และ Platform - กลุ่ม ลูก ค้ ำ ได้ แ ก่ องค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงำน ทัง้ ของภำครั ฐ บำล
รัฐวิสำหกิจ และเอกชนที่มีสำขำกระจำยอยูท่ วั่ ประเทศ หรื อสถำบัน ธุรกิจขำยตรง ที่มีกำรจัดกำรประชุมอบรม หรื อสัมมนำ
ภำยในองค์กรอยู่เป็ นประจำ ตลอดจนภำคอุตสำหกรรม ไม่ว่ำจะเป็ นกำรท่องเที่ยวหรื อโรงแรม เป็ นต้ น รวมถึงกลุ่มลูกค้ ำ
นิติบุคคลตำมอำคำร อำทิเช่น คอนโดมิเนียม อพำร์ ทเม้ นท์ และโรงแรม ที่มีควำมต้ องกำรกำรติดตังพร้
้ อมวำงระบบทีวี
ภำยในอำคำร ทัง้ ที่เป็ นแบบผ่ำนทีวีดำวเทียมหรื อไอพีทีวี โดยวำงแผนกำรตลำดมุ่งเน้ นเรื่ องบริ กำร System Integrated
(SI) เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้ประกอบกำรโรงแรม คอนโดมิเนียม อพำร์ ทเม้ นมท์ เพื่อบริ หำรจัดกำรต้ นทุนที่มีประสิทธิภำพ
สูงสุด และสร้ ำงประสิทธิ ผลอย่ำงคุ้มค่ำกับกำรลงทุ น ซึ่งควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงลูกค้ ำ เป็ นลักษณะแบบผู้ใช้ บริ กำรกับผู้
ให้ บริกำร เน้ นกำรขำยนำเสนอตรงในลักษณะขำยระบบแบบงำนโครงกำร และบริกำรเสริมอื่น ๆ โดยมีสญ
ั ญำเป็ นรำยปี

2.3 ธุรกิจโทรศัพท์ ในต่ างประเทศ
บริษัท ให้ บริกำรด้ ำนโทรคมนำคม ผ่ำนกำรลงทุนใน บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้ นท์ส พีทีอี ลิมิเต็ด (เชน) ซึง่ เป็ น บริษัท
โฮลดิ ้ง ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ บริษัทย่อยภำยใต้ เชน เพียงบริษัทเดียวคือ บริษัท ลำว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์
มหำชน (แอลทีซี).
บริษัท ลำว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ มหำชน
(1) ลักษณะการให้ บริการ
แอลทีซี ได้ รับใบอนุญำตให้ ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมครบวงจร ในสำธำรณรัฐประชำธิปไตย ประชำชนลำว สำหรับกำร
ให้ บริกำรดังต่อไปนี ้
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Digital Phone Service (GSM 900/1800/ WCDMA 2100, LTE 1800, 2300 และ 2600
MHz))
 โทรศัพท์โครงข่ำยพื ้นฐำน (Public Switched Telephone Network (PSTN))
 บริกำรโทรศัพท์พื ้นฐำนไร้ สำยระบบ (Fixed Wireless Local Loop – GSM)
 บริกำรอินเทอร์ เน็ต (Fixed Broadband internet:- บริกำรสำยวงจรเช่ำอินเทอร์ เน็ตและดำต้ ำ (Leased Line
service) ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ, IP Transit, Internet ADSL, Internet Fiber To The Home
(FTTH) และ Mobile Broadband (Internet SIM card, MBB ในบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ทงแบบรำยเดื
ั้
อน และ
แบบเติมเงิน)
 บริกำรโทรข้ ำมแดนอัตโนมัติ (International Roaming Service)
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 บริกำรเสริม (Value-added service) สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่
รำยได้ ของ แอลทีซี มำจำก ค่ำบริ กำรโทรศัพท์ภำยในประเทศ และต่ำงประเทศ ค่ำเช่ำบริ กำรเลขหมำยต่อเดือน ค่ำขำย
เครื่ อ งรั บ โทรศั พ ท์ พื น้ ฐำนไร้ สำยระบบ (Fixed Wireless Local Loop – GSM) และซิ ม กำร์ ด ค่ ำ บริ ก ำรรำยเดื อ น
อินเทอร์ เน็ต ค่ำบริ กำรสำยวงจรเช่ำ ค่ำบริ กำรโทรข้ ำมแดนอัตโนมัติ (IR) และค่ำส่วนแบ่งโทรคมนำคมระหว่ำงประเทศ
และภำยในประเทศ (IC) รวมไปถึงค่ำบริกำรสำหรับบริกำรเสริม (Value-added service) ต่ำงๆ
การแข่ งขันและการตลาด
(1) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
ในปั จจุบนั มีผ้ ใู ห้ บริกำรโทรศัพท์พื ้นฐำน 3 รำยในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ได้ แก่ แอลทีซี ETL Company
Limited (อีทีแอล) และ Star Telecom Company Limited (ยูนิเทล) และผู้ให้ บริกำรโทรศัพท์มือถือ 4 รำย ได้ แก่ แอลทีซี,
ทีพลัส (ปั จจุบนั ถือหุ้นโดยแอลทีซี 100%) อีทีแอล และยูนิเทล
แอลทีซี ครองอันดับหนึง่ ในส่วนแบ่งกำรตลำด ในขณะที่ ยูนิเทลอยูใ่ นอันดับที่สอง อีทีแอลอันดับที่สำมและทีพลัสอันดับที่สี่
นอกจำกบริกำรโทรศัพท์แล้ ว ยังมีผ้ ใู ห้ บริกำรอินเทอร์ เน็ตรำยใหญ่ 6 รำย ในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ได้ แก่
แอลทีซี อีทีแอล ยูนิเทล ทีพลัส Planet Computer Company Limited (Planet Online) และ Sky Telecom Company
Limited โดย แอลทีซี ถือครองส่วนแบ่งกำรตลำดมำกกว่ำ 50%
ระบบโทรคมนำคมในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว (สปป.ลำว) ได้ มีกำรพัฒนำและปรับปรุ งอย่ำงกว้ ำงขวำง
ในช่ ว งไม่ กี่ ปี ที่ ผ่ ำ นมำ ด้ ว ยกำรเปิ ด ตัว เทคโนโลยี ที่ ทัน สมัย เที ย บเท่ ำ กับ แนวโน้ ม ของโลก แอลที ซี เป็ น ผู้ใ ห้ บ ริ ก ำร
โทรศัพท์มือถือรำยแรก ที่ให้ บริกำรโทรศัพท์มือถือ 3G ใน สปป. ลำว ด้ วยเครื อข่ำยที่ครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศ และ
เป็ นผู้ให้ บริ กำร 4G รำยแรกที่มีเครื อข่ำยครอบคลุมอย่ำงต่อเนื่อง บริ กำรบรอดแบนด์มือถือได้ รับกำรปรับปรุงระบบอย่ำงมี
นัยสำคัญเพื่อให้ สำมำรถใช้ งำนข้ อมูลได้ สงู ขึ ้น ในปี 2561 แอลทีซี เป็ นบริ ษัทที่สอง ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เปิ ดตัว
ให้ บริ กำร 4.5G ปั จจุบนั มีกำรให้ บริ กำรในทุกเขตเมืองใหญ่ใน 17 จังหวัดของประเทศ และในปี 2562 แอลทีซีได้ เปิ ดกำร
ทดลองใช้ ระบบ 5G เป็ นบริษัทแรกใน สปป.ลำว
สำหรับบริ กำรโทรศัพท์พื ้นฐำนไร้ สำยระบบ (Fixed wireless) ปั จจุบนั วำงตลำดในชื่อผลิตภัณฑ์ Win Phone เทคโนโลยี
และระบบได้ รับกำรพัฒนำเพื่อใช้ ในเครื อข่ำยเดียวกันกับบริ กำรโทรศัพท์มือถือ 3G และ 4G ของแอลทีซี โดยอัตรำค่ำใช้
บริ กำรโทรศัพท์ Win Phone ถูกกว่ำอัตรำค่ำใช้ บริ กำรโทรศัพท์มือถือระบบรำยเดือนแบบจ่ำยล่วงหน้ ำ รวมทังน
้ ำเสนอ
รำคำเครื่ องโทรศัพท์มือถือที่ไม่สงู สำหรับลูกค้ ำที่ต้องกำรใช้ เพียงกำรโทร (Voice call)
ในขณะเดียวกัน Mobile Broadband Service (MBB) ซึ่งเป็ นกำรให้ บริ กำรด้ ำนดำต้ ำ มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องในส่วน
ของอินเทอร์ เน็ตซิมกำร์ ดทังในด้
้ ำนจำนวนผู้ใช้ งำนและรำยได้ เป็ นที่นิยมของลูกค้ ำอย่ำงมำก ซึง่ สอดคล้ องกับแนวโน้ มของ
ประโทศต่ำงๆทัว่ โลก
กระทรวงไปรษณีย์ โทรคมนำคม และกำรสื่อสำร (MPTC) ของ สปป. ลำว ได้ ออกกฎระเบียบควบคุมอัตรำค่ำใช้ บริ กำร
สำหรับกำรให้ บริ กำรโทรคมนำคมในปี 2554 โดยไม่อนุญำตให้ ผ้ ปู ระกอบกำรให้ บริ ษัทโทรฟรี แก่ลกู ค้ ำ และควบคุมกำรทำ
แผนกำรตลำดของผู้ประกอบกำรทุกรำย อย่ำงไรก็ตำมในช่วงสองปี ที่ผ่ำนมำกฎระเบียบดังกล่ำวไม่ได้ ถกู ตรวจสอบอย่ำง
เข้ มงวด ส่งผลให้ เกิดสงครำมรำคำอย่ำงรุนแรงในช่วงปลำยปี 2561 ต่อเนื่องถึงปี 2562 โดยในช่วงกลำงปี 2562 MPTC ได้
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เน้ นย ้ำผู้ประกอบกำรในเรื่ องกฎระเบียบดังกล่ำวอีกครัง้ รวมทังก
้ ำหนดให้ ผ้ ใู ช้ บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่แ ละอินเทอร์ เน็ตซิม
กำร์ ดทุกรำย ต้ องลงทะเบียนอย่ำงเป็ นทำงกำร ซึง่ ส่งผลให้ สงครำมรำคำผ่อนคลำยลงบ้ ำง แต่ก็ยงั คงมีกำรแข่งกันที่รุนแรง
ระหว่ำงผู้ประกอบกำร
(2) การตลาด
แอลทีซี ให้ ควำมสำคัญกับกำรขยำยเครื อข่ำยเพื่อให้ ครอบคลุมทัว่ ประเทศ ด้ วยกำรขยำยตัวทัง้ 4G และ 4.5G และกำร
เพิ่มประสิทธิ ภำพเครื อข่ำย ทำงำนอย่ำงใกล้ ชิดกับพันธมิตรทำงธุรกิจเพื่อให้ มนั่ ใจว่ำกำรบริ หำรจัดกำรช่องทำงกำรจัด
จำหน่ำยเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิ ภำพ นอกจำกนีย้ งั มีกำรจัดกิจกรรมที่ม่งุ เน้ นกำรขยำยฐำนลูกค้ ำ รวมถึงกำรขยำยกำร
บริกำรลูกค้ ำ และศูนย์บริกำรลูกค้ ำทัว่ ประเทศ
แอลทีซี ให้ ควำมสำคัญกับกำรเพิ่มประสิทธิ ภำพด้ ำนกำรตลำดด้ วยกำรทำกิจกรรมทำงกำรตลำดที่เจำะจงมำกขึ ้นโดย
มุ่งเน้ นไปที่กลุ่มลูกค้ ำเฉพำะกลุ่ม ทำกำรตลำดที่สื่อสำรด้ วยภำษำท้ องถิ่น นำเสนอแพ็คเกจบริ กำรที่ปรับให้ เข้ ำกับไลฟ์
สไตล์ของลูกค้ ำ รวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆที่เน้ นกลุม่ เป้ำหมำยใหม่ เช่น วัยรุ่น ผู้ประกอบกำร และ ลูกค้ ำกลุม่ องค์กร
แอลที ซี ยัง ให้ ค วำมส ำคัญ กับ กำรเพิ่ ม ปริ ม ำณกำรใช้ ด ำต้ ำ โดยเสนอกำรเข้ ำ ถึ ง บริ ก ำรคอนเทนต์ ที่ มี มูล ค่ ำ เพิ่ ม ที่
หลำกหลำย นอกจำกนี ้ แอลทีซียงั มีกำรพัฒนำบริกำรและแอพพลิเคชัน่ ที่ให้ ควำมสะดวกสบำยแก่ลกู ค้ ำ เช่น แอพพลิเคชัน่
มือถือ M-Services ที่ช่วยให้ ลกู ค้ ำสำมำรถเข้ ำถึงบริ กำร และชำระเงิน หรื อเติมเงิน ตำมกำรใช้ งำนของลูกค้ ำ โดยตังแต่
้ ปี
2561 แอลทีซีด้เสนอบริ กำรเติมเงินอิเล็กทรอนิกส์ M-Top up ผ่ำนธนำคำรพันธมิตรเพื่อสร้ ำงควำมสะดวกสบำยให้ กับ
ลูกค้ ำมำกขึ ้น และช่วยลดกำรพึ่งพำบัตรเติมเงิน จำกประสิทธิภำพในช่วงปี 2562 ปั จจุบนั กำรเติมเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำน
M-Top up ได้ รับควำมนิยมเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อสนับสนุนลูกค้ ำองค์กรที่ต้องกำรอินเทอร์ เน็ตควำมเร็วสูงผ่ำนบริ กำรวงจรเช่ำ และลูกค้ ำรำยบุคคลที่ต้องกำรใช้ บริ กำร
อินเทอร์ เน็ตบ้ ำนผ่ำนสำยเคเบิ ้ลออฟติค Fiber to The Home (FTTH) แอลทีซีดำเนินกำรปรับปรุ งโครงสร้ ำงพื ้นฐำนและ
ขยำยเครื อข่ำยอย่ำงต่อเนื่อง ให้ บริกำรที่ผสมผสำนกับบริ กำรประเภทอื่นๆของบริ ษัทตำมลักษณะควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ
รวมทังแก้
้ ไขปั ญหำของลูกค้ ำในเวลำที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริ ษัทตระหนักดีว่ำกำรดำเนินธุรกิจใด ๆ ย่อมต้ องเผชิญกับควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ทังจำกกำรเปลี
้
่ยนแปลง
ของสภำพเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง กำรเงิน กำรเปลี่ยนแปลงทำงนวัตกรรม ทำงเทคโนโลยี ตลอดไปถึงกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพอำกำศของโลก สิ่งเหล่ำนี ้ล้ วนแล้ วแต่สำมำรถส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท ปั จจุบนั บริ ษัทประกอบ
ธุรกิจหลัก 3 ประเภท คือ (1) ธุรกิจดำวเทียมและบริ กำรที่เกี่ยวเนื่อง (2) ธุรกิจอินเทอร์ เน็ตและสื่อ และ (3) ธุรกิจโทรศัพท์
ในต่ำงประเทศ โดยแต่ละสำยธุรกิจย่อมมีปัจจัยควำมเสี่ยงที่แตกต่ำงกัน ทังจำกปั
้
จจัยภำยใน และปั จจัยภำยนอก
ด้ วยเหตุนี ้คณะกรรมกำรบริ ษัทจึงได้ แต่งตังคณะกรรมกำรบริ
้
หำรควำมเสี่ยงขึ ้นเพื่อบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ยงในด้ ำน
ต่ำง ๆ โดยคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงจะประเมินปั จจัยควำมเสี่ยงทังที
้ ่เป็ นควำมเสี่ยงทัว่ ไป และควำมเสี่ยงเฉพำะ
กิจกำร โดยจะทำกำรประเมินควำมเสี่ยงเป็ นประจำทุกไตรมำส และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่อพิจำรณำทบทวน
และกำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันควำมเสี่ยง
สำหรับข้ อมูลที่ได้ แสดงต่อไปนี ้ จะอธิบำยถึงปั จจัยควำมเสี่ยงที่มีนยั สำคัญซึง่ อำจส่งผลกระทบต่อกำรประกอบกิจกำร
ฐำนะทำงกำรเงิน ผลกำรดำเนินธุรกิจ รวมถึงมำตรกำรป้องกัน และบรรเทำควำมเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risks)
1. ความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจ
ปั จจุบนั รัฐบำลและคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ กำลัง เร่งรัด
ดำเนินกำรในเรื่ องกำรบริ หำรจัดกำรดำวเทียมก่อนและหลังสัมปทำน แต่กำรดำเนินกำรยังไม่ แล้ วเสร็ จ จึงส่งผลให้ กำร
ให้ บริ กำรลูกค้ ำทังในประเทศและต่
้
ำงประเทศยังไม่มีควำมชัดเจนเรื่ องควำมต่อเนื่องของบริ กำร เพื่อควำมต่อเนื่องทำง
ธุรกิจบริ ษัทได้ เตรี ยมพร้ อมแผนงำนควำมร่ วมมือกับภำครัฐในรู ปแบบของ Public Private Partnership (PPP) ควบคู่ไป
กับกำรหำพันธมิตรทำงธุรกิจในรูปแบบของกำรใช้ ใบอนุญำตจำกต่ำงประเทศ พร้ อมกับกำรพัฒนำธุรกิจใหม่อย่ำงต่อเนื่อง
เช่น NAVA, Drone as a services, เทคโนโลยีอำกำศยำนไร้ คนขับ (UAV) เป็ นต้ น
2. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับสถานภาพของดาวเทียมไทยคม 7 และดาวเทียมไทยคม 8
บริ ษัทได้ รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคม ในกำรดำเนินโครงกำรดำวเทียมไทยคม 7 และดำวเทียมไทยคม
8 จำก คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) ซึ่งเป็ นไปตำม
กฎหมำยปั จจุบนั ได้ แก่ พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2544 และพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นควำมถี่ และกำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 และ
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ แจ้ งอนุมตั ิกำรใช้ ตำแหน่งวงโคจร สำหรับดำวเทียมทังสองดวงมำยั
้
ง กสทช.
และ กสทช. ได้ ระบุกำรอนุมตั ิดงั กล่ำวไว้ ในใบอนุญำตประกอบกิจกำรฯ แล้ ว ต่อมำวันที่ 7 สิงหำคม 2560 กระทรวงฯได้
แจ้ งมำยังบริษัทว่ำดำวเทียมไทยคม 7 และดำวเทียมไทยคม 8 เป็ นดำวเทียมภำยใต้ สญ
ั ญำดำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำร
ภำยในประเทศ (สัญญำสัมปทำน) และวันที่ 5 ตุลำคม 2560 บริ ษั ทได้ รับหนังสือจำกกระทรวงฯ เรื่ องขอเร่ งรั ด กำร
ดำเนินกำรตำมสัญญำ กรณีดำวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8
คณะกรรมกำรบริ ษัทจึ งให้ จัดประชุมวำระพิเศษ ครัง้ ที่ 11/2560 วันที่ 24 ตุลำคม 2560 ได้ พิจำรณำเรื่ องดังกล่ำว
พร้ อมทังผลกำรหำรื
้
อกับที่ปรึ กษำกฎหมำยของบริ ษัท ด้ วยควำมรอบคอบและด้ วยควำมระมัดระวังแล้ ว มีควำมเห็นว่ำ
ดำวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ไม่ใช่ดำวเทียมภำยใต้ สญ
ั ญำสัมปทำน เพรำะกำรดำเนินดำวเทียมทังสองดวงนั
้
น้ อยู่
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ภำยใต้ กรอบกำรรับใบอนุญำตฯ จำก กสทช. บริษัทได้ ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขและข้ อกำหนดในสัญญำสัมปทำนอย่ำงครบถ้ วน
แล้ ว มิได้ ดำเนินกำรใด ๆ ที่ขัดต่อสัญญำสัมปทำน ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีควำมเห็นเรื่ องดำวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8
แตกต่ำงจำกควำมเห็น ของกระทรวงฯ ที่ประชุมจึงมีมติให้ บริ ษัทยื่นเสนอข้ อพิพำทดังกล่ำวต่ออนุญำโตตุลำกำร เพื่อ
พิจำรณำชีข้ ำดข้ อพิพำทที่เกิดขึน้ ทัง้ นีเ้ ป็ นไปตำมข้ อ 45.1 ของสัญญำสัมปทำน โดยบริ ษัทได้ ยื่นข้ อโต้ แย้ งต่อสถำบัน
อนุญำโตตุลำกำรในวันที่ 25 ตุลำคม 2560 เป็ นข้ อพิพำทหมำยเลขดำที่ 97/2560
อนึง่ ตำมข้ อ 45.6 ของสัญญำสัมปทำน ที่กำหนดว่ำ ในกรณีที่ข้อพิพำทอยูร่ ะหว่ำงกำรพิจำรณำของอนุญำโตตุลำกำร
คู่สญ
ั ญำยังคงต้ องปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดในสัญญำต่อไป จนกว่ำจะมีกำรชี ้ขำดของอนุญำโตตุลำกำร ดังนัน้ ในขณะที่ข้อ
พิพำทอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของอนุญำโตตุล ำกำร บริ ษัทยังไม่มีหน้ ำที่ใด ๆ ในกำรปฏิบตั ิตำมที่กระทรวงฯ ได้ อ้ำงถึง
ข้ ำงต้ นจนกว่ำจะมีกำรชี ้ขำดของอนุญำโตตุลำกำร
3. ความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรั ฐในการจัดสรรคลื่นความถี่เพิ่มเติมให้ แก่ กจิ การเคลื่อนที่
เพื่อรองรั บเทคโนโลยี 5G
สืบเนื่องจำกนโยบำยของรัฐบำลในกำรพัฒนำโครงสร้ ำงพื ้นฐำนด้ ำนดิจิทลั โดยมีนโยบำยประยุกต์ใช้ งำนเทคโนโลยี
5G กสทช. จึงมีกำรพิจำรณำกำรเรี ยกคืนคลื่นควำมถี่ย่ำน 3400 – 3700 MHz ที่ใช้ งำนในกิจกำรสื่อสำรผ่ำนดำวเทียมใน
ย่ำน C-band เพื่อนำมำจัดสรรสำหรับกิจกำรโทรคมนำคมเคลื่อนที่สำกล
ทังนี
้ ้ กำรเรี ยกคืนคลื่นควำมถี่ย่ำน 3400 – 3700 MHz เพื่อใช้ สำหรับกิจกำรโทรคมนำคมเคลื่อนที่สำกลดังกล่ำว ยัง
ไม่มีกำรกำหนดกรอบระยะเวลำที่ชัดเจน ในส่วนของบริ ษัทได้ มีกำรเตรี ยมกำรเพื่อประเมินผลกระทบเพื่อประกอบกำร
พิจำรณำกำรเยียวยำตำมระเบียบจำก กสทช. อันเนื่ องมำจำกกำรดำเนินกำรดังกล่ำว พร้ อมทัง้ จัดเตรี ยมแผนกำร
ดำเนินงำนเพื่อลดผลกระทบต่อผู้ใช้ งำนช่องสัญญำณดำวเทียมต่อไป
ความเสี่ยงในการดาเนินงาน (Operational Risks)
1. ความเสี่ยงจากอายุการใช้ งานของดาวเทียมสัน้ ลง
ปั จจุบนั ดำวเทียมส่วนใหญ่จะมีอำยุกำรใช้ งำนไม่น้อยกว่ำ 15 ปี โดยอำจมีปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่ออำยุกำรใช้ งำนของ
ดำวเทียมในวงโคจร เช่น คุณภำพของโครงสร้ ำง ควำมแข็งแกร่ง และควำมทนทำนของอุปกรณ์ตำ่ ง ๆ ประสิทธิภำพในกำร
จัดส่งดำวเทียมขึน้ สู่วงโคจร ตลอดจนปริ มำณกำรใช้ เชื อ้ เพลิงของดำวเทียม และทักษะควำมสำมำรถในกำรควบคุม
ดำวเทียมในสภำวกำรณ์ตำ่ ง ๆ ดังนัน้ บริษัทอำจสูญเสียลูกค้ ำและรำยได้ หำกดำวเทียมของบริษัทมีอำยุกำรใช้ งำนสันกว่
้ ำ
ที่ได้ คำดกำรณ์ไว้ และบริ ษัทไม่สำมำรถจัดหำ หรื อส่งดำวเทียมดวงใหม่แทนได้ ทนั เวลำ ดังนัน้ วิศวกรดำวเทียมของบริษัท
จะทำกำรประเมินอำยุดำวเทียมที่เหลืออยู่ตลอดเวลำ และถ้ ำดำวเทียมใกล้ หมดอำยุลง ก็จะแจ้ งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องเพื่อ
พิจำรณำมำตรกำรป้องกันแก้ ไข เช่น กำรโอนย้ ำยลูกค้ ำไปยังดำวเทียมดวงอื่นๆ กำรเช่ำดำวเทียมจำกผู้ประกอบกำรรำย
อื่น หรื อพิจำรณำลงทุนสร้ ำงดำวเทียมดวงใหม่เพื่อทดแทนดำวเทียมที่กำลังจะหมดอำยุลง
2. ความเสี่ยงจากการที่ดาวเทียมอาจเกิดความเสียหายหรื อเกิดความบกพร่ องในขณะที่อยู่ในวงโคจร
ดำวเทียมเป็ นงำนสร้ ำงทำงวิศวกรรมขัน้ สูง และเมื่อมีกำรส่งดำวเทียมเข้ ำสู่วงโคจรแล้ ว ดำวเทียมอำจได้ รับควำม
เสียหำยจำกกำรขัดข้ องของระบบกำรทำงำนของดำวเทียม พำยุสรุ ิ ยะ หรื อกำรชนกันระหว่ำงดำวเทียมกับวัตถุต่ำง ๆ ใน
อวกำศ เป็ นต้ น ซึง่ อำจส่งผลให้ ดำวเทียมได้ รับควำมเสียหำย ทำให้ ควำมสำมำรถในกำรให้ บริกำรถ่ำยทอดสัญญำณลดลง
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ชัว่ ครำวหรื อถำวร หรื อเกิดควำมเสียหำยทังหมด
้
ซึง่ อำจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อกำรให้ บ ริ กำร และอำจทำให้ สญ
ู เสียลูกค้ ำ
ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และ/หรื อ สูญเสียโอกำสในกำรหำลูกค้ ำใหม่ในระหว่ำงกำรจัดหำดำวเทียมดวงใหม่มำให้ บริ กำรแทน
อย่ำงไรก็ตำม ผู้จัดสร้ ำงดำวเทียมได้ ออกแบบให้ ดำวเทียมมีคุณลักษณะที่สำมำรถทนทำนต่อสภำพแวดล้ อมใน
อวกำศซึง่ ทำให้ ดำวเทียมมีกำรใช้ งำนที่ต่อเนื่องและมีเสถียรภำพสูงมำก และบริ ษัทได้ จดั เตรี ยมแผนกำรรองรับเหตุฉกุ เฉิน
ที่อำจจะเกิดขึ ้นกับลูกค้ ำ หำกเกิดควำมเสียหำยขันรุ
้ นแรงขึ ้นกับดำวเทียมดวงใดดวงหนึ่งจนหมดสภำพกำรใช้ งำน โดยมี
แผนที่จะดำเนินกำรให้ ผ้ ใู ช้ บริ กำรส่วนหนึ่งย้ ำยมำใช้ ช่องสัญญำณที่ยงั คงว่ำงอยู่ในดำวเทียมไทยคมที่เหลือ นอกจำกนี ้
บริ ษัทได้ เจรจำร่ วมกับผู้ให้ บริ กำรรำยอื่นถึงควำมเป็ นไปได้ ในกำรเช่ำช่องสัญญำณจำกดำวเทียมอื่นชั่วครำว เพื่อให้
ผู้ใช้ บริกำรสำมำรถใช้ งำนได้ อย่ำงต่อเนื่อง
บริษัทได้ ตระหนักถึงควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ ้นกับดำวเทียมขณะที่อยู่ในวงโคจรค้ ำงฟ้ำ ดังนัน้ เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงภัย
ดังกล่ำวที่อำจเกิดขึ ้น บริ ษัทจึงได้ จดั ทำประกันภัยดำวเทียมเพื่อคุ้มครองควำมเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks) โดย กระทรวง
ดิจิทัลเพื่ อเศรษฐกิ จและสัง คม และบริ ษั ทเป็ น ผู้รับ ผลประโยชน์ ร่ วมกันในส่วนของดำวเที ย มไทยคมภำยใต้ สัญ ญำ
สัมปทำน
3. ความเสี่ยงจากการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริ ษัทอำจมีควำมเสี่ยงหำกระบบควบคุมดำวเทียมถูกภัยคุกคำมทำงด้ ำนสำรสนเทศ อันเนื่องมำจำกกำรเชื่อมต่อ
ด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต ซึ่งอำจจะก่อควำมเสียหำยต่อธุรกิจของบริ ษัทได้ ด้ วยเหตุนี ้ บริ ษัทจึงได้ จัดตัง้
คณะกรรมกำรกำกับดูแลด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Governance Committee) เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ นโยบำย และ
กระบวนกำรในกำรประเมินและบริ หำรควำมเสี่ยงจำกกำรใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยรวมถึงกำรประเมินสภำพแวดล้ อม
และสถำนะของระบบสำรสนเทศรวมทังระบบบริ
้
หำรควำมเสี่ยงทำงด้ ำนสำรสนเทศ เพื่อให้ มีควำมยืดหยุ่นในกำรปรับตัว
ให้ ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรสมัยใหม่ และให้ กำรออกแบบระบบกำรควบคุม
ดำวเทียมมีกำรเชื่อมต่อจำกภำยนอกน้ อยที่สดุ และเพื่อกำกับดูแลให้ ควำมเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภำยใต้ ต้นทุนที่
เหมำะสม อีกทัง้ บริ ษัทยังมีกำรจัดทำ Business Continuity Management และได้ รับกำรรั บรองมำตรฐำนกำรบริ หำร
ควำมต่อเนื่ องทำงธุ รกิ จ ISO 22301:2012 นอกจำกนี ้ บริ ษั ทได้ มีกำรท ำประกันทัง้ ในส่วนของ Commercial Crime
Insurance เพื่อป้องกันควำมเสียหำยทำงด้ ำนกำรเงิน และ Cyber/Technology Professional Indemnity Insurance เพื่อ
ลดควำมเสียหำยจำกกำรถูกภัยคุกคำมทำง Cyber และลดควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ ้นจำกกำรถูกฟ้องร้ องเนื่องจำกกำร
ละเมิดข้ อมูลทังข้
้ อมูลของบริษัทและข้ อมูลส่วนบุคคล
ความเสี่ยงอันเกี่ยวข้ องกับการเงิน (Financial Risks)
1. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ
บริ ษัทมีกำรให้ บริ กำรทังในประเทศและต่
้
ำงประเทศ โดยมีรำยได้ บำงส่วนเป็ นสกุลเงินต่ำงประเทศ ในขณะเดียวกัน
บริ ษัทก็มีรำยจ่ำย รวมถึงกำรกู้ยืมบำงส่วนเป็ นสกุลเงินต่ำงประเทศเช่นกัน ซึง่ กำรเปลี่ยนแปลงอัตรำแลกเปลี่ยนอำจส่งผล
กระทบต่องบกำรเงินและกระแสเงินสดของบริ ษัท อย่ำ งไรก็ตำมบริ ษัทสำมำรถบริ หำรลดควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ได้ โดยกำรหักกลบรำยได้ และรำยจ่ำยที่เป็ นสกุลเงินต่ำงประเทศ (Natural Hedging) ทังนี
้ ้ บริ ษัทอำจใช้ วิธีกำรป้องกัน
ควำมเสี่ยงอัตรำแลกเปลี่ยนโดยพิจำรณำจำกฐำนะสุทธิของสกุลเงินต่ำงประเทศด้ วยวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น กำรทำสัญญำซื ้อ
ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ ำ (Foreign Exchange Forward หรื อ Forward Contract) กำรทำสัญญำสิทธิ ในกำรซื ้อ
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หรื อขำยเงินตรำต่ำงประเทศในอนำคต (Options) กำรทำสัญญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตรำดอกเบี ้ยล่วงหน้ ำ (Cross
Currency and Interest Rate Swap) เป็ นต้ น
ความเสี่ยงในการดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง (Compliance Risks)
1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามสัญญาดาเนินกิจการดาวเทียมสื่อสาร
ธุรกิจส่วนหนึ่งของบริ ษัทคือกำรดำเนินกิจกำรตำมสัญญำสัมปทำน ลงวันที่ 11 กันยำยน 2534 ระหว่ำงกระทรวง
คมนำคม (ปั จจุบนั อยู่ภำยใต้ กำรกำกับดูแลของกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) กับ บริ ษัท ชินวัตรคอมพิวเตอร์
แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหำชน) ปั จจุบนั เปลี่ยนชื่อเป็ นบริ ษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จำกัด (มหำชน) (1) (“บมจ. อินทัช
โฮลดิง้ ส์ ”) ซึ่งเป็ น ผู้ถือหุ้นใหญ่ ข องบริ ษั ท ทัง้ นี ้ สัญญำสัมปทำนดังกล่ำวมี ประเด็นควำมเสี่ยง 2 ประเด็น ตำมสรุ ป
ข้ อเท็จจริงดังนี ้
(ก) ประเด็นเรื่ องสัดส่ วนการถือหุ้น
ตำมสัญญำสัมปทำน ข้ อที่ 4 กำหนดให้ บมจ. อินทัช โฮลดิ ้งส์ จะต้ องจัดตังบริ
้ ษัทขึ ้นใหม่ (ปั จจุบนั คือ บริ ษัท ไทยคม
จำกัด (มหำชน)) เพื่อดำเนินงำนตำมสัญญำสัมปทำน โดยมีทนุ จดทะเบียนไม่ต่ำกว่ำ 1,000 ล้ ำนบำท และ บมจ. อินทัช
โฮลดิ ้งส์ จะต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นใหม่นนไม่
ั ้ น้อยกว่ำร้ อยละ 51 ซึง่ บมจ. อินทัช โฮลดิ ้งส์ ได้ ดำเนินกำรตำม
สัญญำดังกล่ำวแล้ ว โดยมีสดั ส่วนกำรถือหุ้นไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 51 แต่เนื่องจำกในปี 2548 บริษัทจำเป็ นต้ องทำกำรเพิ่มทุน
โดยออกหุ้นใหม่เพื่อจำหน่ำยแก่บคุ คลทัว่ ไปเมื่อปี 2548 และ บมจ. อินทัช โฮลดิ ้งส์ มิได้ เข้ ำซื ้อหุ้นเพิ่มทุนในครัง้ นัน้ จึงเป็ น
ผลให้ สดั ส่วนกำรถือหุ้นของ บมจ. อินทัช โฮลดิ ้งส์ ลดลงน้ อยกว่ำร้ อยละ 51 โดยก่อนหน้ ำกำรออกหุ้นเพิ่มทุน บริ ษัทได้
ประสำนงำนกับกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ปั จจุบนั คือ กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) เพื่อ
ขอแก้ ไขสัญญำดำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศในปี 2547 เพื่อเปลี่ยนแปลงข้ อกำหนดเกี่ยวกับสัดส่วนกำร
ถือหุ้นของ บมจ. อินทัช โฮลดิ ้งส์ ในบริ ษัทจำกเดิมไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 51 เป็ นไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 40 ซึ่งถือได้ ว่ำบริ ษัทได้
ดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนของวิธีปฏิ บัติในทำงสัญญำและกฎหมำยแล้ ว โดยกระทรวงฯ ได้ ส่งเรื่ องกำรขอแก้ ไขสัญญำ
สัมปทำนดังกล่ำวไปให้ สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี พิจำรณำ ตำมข้ อเสนอแนะของสำนักงำน
อัยกำรสูงสุด แต่สำนักเลขำธิ กำรคณะรั ฐมนตรี วินิจฉัยว่ำเป็ นเรื่ องที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ ที่จะต้ องเสนอคณะรั ฐมนตรี
พิจำรณำและส่งเรื่ องคืน ประกอบกับคณะรัฐมนตรี มีนโยบำยลดเรื่ องที่เข้ ำพิจำรณำตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำ
ด้ วยเรื่ องกำรเสนอเรื่ องต่อคณะรัฐมนตรี ตำมมำตรำ 22 โดยเลขำธิ กำรคณะรัฐมนตรี ไม่ได้ มีคำอธิ บำย หรื อข้ อแนะนำ
ประกำรใด และระเบียบดังกล่ำวมิได้ ระบุไว้ ประกำรใดว่ำ หำกหน่วยงำนรำชกำรได้ รับหนังสือปฏิเสธจำกสำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรี แล้ ว หรื อถูกส่งเรื่ องคืนแล้ ว จะต้ องดำเนินกำรส่งเรื่ องเข้ ำไปหรื อไม่อย่ำงไร ทังนี
้ ้ ท้ ำยสุดเรื่ องจึงไม่ได้ รับ
พิจำรณำจำกคณะรัฐมนตรี หลังจำกนันกระทรวงฯ
้
ยังได้ หำรื อไปยังสำนักอัยกำรสูงสุดอีกครัง้ หนึ่ง และสำนั กงำนอัยกำร
สูงสุดก็ได้ แจ้ งมำยังกระทรวงฯ ว่ำ เมื่อเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี แจ้ งว่ำ เรื่ องไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้ องเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อ
พิจำรณำ กระทรวงฯ ก็สำมำรถใช้ ดลุ ยพินิจดำเนินกำรต่อไปได้ ซึง่ ก่อนหน้ ำนี ้ สำนักงำนอัยกำรสูงสุดก็ได้ เคยให้ ควำมเห็น
ไว้ แล้ วว่ำ เป็ นกรณีที่สำมำรถแก้ ไขสัญญำสัมปทำนตำมที่บริ ษัทร้ องขอได้ เนื่องจำกผลกำรแก้ ไขสัญญำในเรื่ องสัดส่วนไม่
ทำให้ สิทธิและหน้ ำที่ของคู่สญ
ั ญำเปลี่ยนแปลงแต่ประกำรใด กล่ำวคือ บมจ. อินทัช โฮลดิ ้งส์ ยังเป็ นคู่สญ
ั ญำที่จะต้ องร่วม
รับผิดกันและแทนกัน กับบริ ษัทผู้รับสัมปทำน นอกจำกนี ้ กำรแก้ ไขสัญญำดังกล่ำวก็ไม่ทำให้ บริ ษัทจ่ำยผลประโยชน์ตอบ
แทนแก่รัฐตำมสัญญำลดลง อีกทังกำรลดสั
้
ดส่วนกำรถือหุ้นของ บมจ. อินทัช โฮลดิ ้งส์ ในบริ ษัทนัน้ จำกเดิมไม่น้อยกว่ำ
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ร้ อยละ 51 เป็ นไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 40 ของจำนวนหุ้นทังหมดนั
้
น้ ยังถือว่ำเป็ นกำรคุมอำนำจเบ็ดเสร็จแล้ วตำมมำตรำ 247
แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อีกด้ วย
ต่อมำ ศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมืองได้ วินิจฉัยข้ อเท็จจริ งบำงประกำรที่เกี่ยวข้ องกับกำร
แก้ ไขสัญญำสัมปทำน เพื่อเปลี่ยนแปลงข้ อกำหนดเกี่ยวกับสัดส่วนกำรถือหุ้นของ บมจ. อินทัช โฮลดิง้ ส์ ในบริ ษัท ซึ่ง
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทมิได้ เป็ นคู่ควำมในคดีดังกล่ำว คำพิพำกษำจึงไม่มีผลผูกผันและบังคับใช้ กับบริ ษัท อีกทัง้ ในกำร
ดำเนินกำรเพื่อแก้ ไขสัญญำดังกล่ำวบริษัทได้ ปฏิบตั ิตำมขันตอนของวิ
้
ธีปฏิบตั ิในทำงสัญญำและกฎหมำย และได้ รับอนุมตั ิ
จำกกระทรวงฯ แล้ ว
ในภำยหลัง กระทรวงฯ ได้ มีกำรแต่งตังคณะกรรมกำรตำมมำตรำ
้
72 แห่งพระรำชบัญญัติกำรให้ เอกชนร่วมลงทุนใน
กิ จ กำรของรั ฐ พ.ศ. 2556 เพื่ อ พิ จ ำรณำแนวทำงที่ เ หมำะสม ซึ่ ง บริ ษั ท ได้ มี ก ำรประสำนงำนกับ กระทรวงฯ และ
คณะกรรมกำรฯ เพื่อดำเนินกำรต่ำง ๆ ต่อไป
(ข) ประเด็นเรื่ องข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องกับดาวเทียมสารอง
ภำยใต้ สญ
ั ญำสัมปทำน ดำวเทียมทุกดวงที่จดั สร้ ำงและจัดส่งตำมสัญญำจะต้ องได้ รับควำมเห็นชอบจำกกระทรวง
เทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำร (ปั จ จุบัน คื อ กระทรวงดิ จิ ทัล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสัง คม) ก่ อ น และจะต้ อ งมี
คุณสมบัติเฉพำะของดำวเทียม (Satellite Technical Specification) ที่ไม่ด้อยกว่ำคุณสมบัติของดำวเทียมหลักและสำรอง
ดวงที่หนึ่ง แต่จำนวนช่องสัญญำณดำวเทียมและย่ำนควำมถี่ให้ เป็ นไปตำมที่กระทรวงฯ และบริ ษัทจะตกลงกัน ซึง่ ในกำร
ดำเนินกำรที่เกี่ยวข้ องกับดำวเทียมไทยคม 4 บริษัทก็ได้ ดำเนินกำรตำมข้ อกำหนดของสัญญำสัมปทำนทุกประกำร
อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกดำวเทียมไทยคม 4 ซึ่งบริ ษัทได้ รับอนุมัติจำกกระทรวงฯ ให้ ส่งเข้ ำสู่วงโคจรเป็ นดำวเทียม
สำรอง ไม่ได้ มีรำยละเอียดลักษณะเฉพำะ (Specification) เหมือนกับดำวเทียมไทยคม 3 ทุกประกำร ทำให้ มีข้อสงสัยว่ำ
ดำวเทียมไทยคม 4 สำมำรถเป็ นดำวเทียมสำรองของดำวเทียมไทยคม 3 ได้ หรื อไม่ ประกอบกับศำลฎีกำแผนกคดีอำญำ
ของผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมืองได้ วินิจฉัยข้ อเท็จจริ งบำงประกำรที่เกี่ยวข้ องกับดำวเทียมไทยคม 4 เอำไว้ ซึ่งอย่ำงไร
ก็ตำม บริ ษัทมิได้ เป็ นคู่ควำมในคดีดังกล่ำว คำพิพำกษำจึงไม่มี ผลผูกผันและบังคับใช้ กับบริ ษัท อีกทัง้ ในกำรดำเนิน
โครงกำรดำวเทียมไทยคม 4 บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตำมขันตอนของวิ
้
ธีปฏิบตั ิในทำงสัญญำและกฎหมำย และได้ รับอนุมตั ิจำก
กระทรวงฯ แล้ ว ในภำยหลังกระทรวงฯ ได้ มีกำรแต่งตังคณะกรรมกำรตำมมำตรำ
้
72 แห่งพระรำชบัญญัติกำรให้ เอกชน
ร่ ว มลงทุน ในกิ จ กำรของรั ฐ พ.ศ. 2556 เพื่ อ พิ จ ำรณำก ำหนดแนวทำงที่ เ หมำะสม ซึ่ง บริ ษั ท ได้ มี ก ำรประสำนงำนกับ
กระทรวงฯ และคณะกรรมกำรฯ เพื่อดำเนินกำรต่ำง ๆ ต่อไป
_____________________
หมำยเหตุ
(1) บริ ษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จำกัด (มหำชน) ได้ เปลี่ยนชื่อมำจำก บริ ษัท ชิน คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
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4. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรั พย์ สินถาวรหลักที่บริษัทและบริษัทย่ อยใช้ ในการประกอบธุรกิจ
สินทรั พย์ หลักของบริ ษัทที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ ประกอบด้ วย ดำวเทียมไทยคม สถำนี ควบคุมดำวเทียม และ
อุปกรณ์ควบคุมดำวเทียมภำคพื ้นดิน อุปกรณ์สื่อสำรโครงข่ำยโทรคมนำคมเพื่อกำรให้ บริ กำรระบบโทรศัพท์ และอุปกรณ์
โครงข่ำยอินเทอร์ เน็ต
บริ ษัทได้ ส่งมอบดำวเทียมทุกดวงที่ให้ บริ กำรภำยใต้ สญ
ั ญำดำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศระหว่ำง
บริษัทกับกระทรวงคมนำคม (ปั จจุบนั อยูภ่ ำยใต้ กำรกำกับดูแลของกระทรวงดิจิ ทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (“กระทรวงฯ”)
คือ ดำวเทียมไทยคม 1 ไทยคม 2 ไทยคม 3 (ดำวเทียมทัง้ 3 ดวงได้ ปลดระวำงเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว) ไทยคม 4 ไทยคม 5
และไทยคม 6 รวมทังสถำนี
้
ควบคุมดำวเทียมและอุปกรณ์ตำ่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินธุรกิจในปั จจุบนั ให้ เป็ นกรรมสิทธิ์
ของกระทรวงฯ แล้ วตำมข้ อกำหนดภำยใต้ สญ
ั ญำดำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศดังกล่ำว
ปั จจุบนั บริ ษัทมีดำวเทียมที่ให้ บริ กำรภำยใต้ ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบที่สำม จำกคณะกรรมกำร
กิจกำรกระจำยเสียงกิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (“กสทช.”) อยู่สองดวง คือ ดำวเทียมไทยคม 7 และ
ไทยคม 8 ภำยใต้ ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบที่สำมนี ้ บริษัทได้ รับอนุญำตเป็ นผู้ให้ บริ กำรโครงข่ำยสื่อสำร
ผ่ำนดำวเทียม (Satellite Network Operator) ในลักษณะให้ บริ กำรช่องสัญญำณดำวเทียม (Transponder) เป็ นเวลำ 20
ปี นับจำกวันที่ 26 มิถนุ ำยน 2555 ถึงวันที่ 25 มิถนุ ำยน 2575
4.1.1

สัญญาอนุญาตดาเนินกิจการ สัญญาร่ วมทุน และใบอนุญาต ของบริษัท บริษัทย่ อย และบริษัทร่ วม

(โปรดอ่ำนรำยละเอียดเกี่ยวกับสัญญำดำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศ สัญญำร่วมทุน และใบอนุญำตของ
บริ ษัท บริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วม ได้ จำกเอกสำรแนบ 9 สรุ ปสำระสำคัญสัญญำดำเนินกิจกำรดำวเทียม สัญญำร่ วมทุน
และใบอนุญำต)
4.1.1.1 สัญญำดำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศ
บริษัทเป็ นผู้ให้ บริกำรและดำเนินโครงกำรดำวเทียมสื่อสำรแห่งชำติภำยใต้ สญ
ั ญำดำเนินกิจกำรดำวเทียม
สื่อสำรภำยในประเทศ ลงวันที่ 11 กันยำยน 2534 กับกระทรวงฯ เป็ นระยะเวลำ 30 ปี นบั แต่วนั ลงนำมในสัญญำ
สิ ้นสุดปี 2564 โดยบริ ษัทตกลงให้ ผลประโยชน์ตอบแทนแก่กระทรวงฯ เป็ นร้ อยละของรำยได้ ก่อนหักค่ำใช้ จ่ำย
หรื อให้ ผลประโยชน์เป็ นรำยได้ ขนต
ั ้ ่ำรวม 1,415 ล้ ำนบำท ตลอดระยะเวลำสัญญำ 30 ปี
4.1.1.2 ใบอนุญำตประกอบกิจกำร
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) ได้ รับใบอนุญำตประกอบกิจกำร ดังนี ้
o

ใบอนุ ญ ำตประกอบกิ จ กำรโทรคมนำคมแบบที่ ห นึ่ ง จำก กสทช. เป็ น ผู้ ประกอบกิ จ กำร
โทรคมนำคมที่ไม่มีโครงข่ำยโทรคมนำคมเป็ นของตนเอง และเป็ นกิจกำรที่มีลกั ษณะสมควรให้ มี
กำรบริกำรได้ โดยเสรี เป็ นเวลำ 5 ปี นับจำกวันที่ 16 สิงหำคม 2559 ถึง วันที่ 15 สิงหำคม 2564

o

ใบอนุ ญ ำตประกอบกิ จ กำรโทรคมนำคมแบบที่ ส ำม จำก กสทช. เป็ น ผู้ ประกอบกิ จ กำร
โทรคมนำคมที่มีโครงข่ำยโทรคมนำคมเป็ นของตนเอง (เพื่อให้ บริ กำรโครงข่ำยโทรคมนำคม
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เพื่อให้ เช่ำใช้ และเพื่อให้ บริ กำรโทรคมนำคม (Network Provider and Service Provider))เป็ น
เวลำ 20 ปี นับจำกวันที่ 26 มิถนุ ำยน 2555 ถึงวันที่ 25 มิถนุ ำยน 2575
o

ใบอนุญำตกำรให้ บริ กำรอินเทอร์ เน็ตแบบที่หนึ่ง จำก กสทช. โดยสำมำรถให้ บริ กำรอินเทอร์ เน็ต
เคลื่อนที่ผ่ำนดำวเทียม และบริ กำร Co-location ภำยใต้ ขอบเขตของใบอนุญำตกำรให้ บริ กำร
อิ น เทอร์ เ น็ ต แบบที่ หนึ่ง ประเภทไม่มี โ ครงข่ ำ ยเป็ น ของตนเอง เป็ น เวลำ 5 ปี นับ จำกวัน ที่ 7
พฤษภำคม 2558 ถึงวันที่ 6 พฤษภำคม 2563

บริษัท ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชัน่ จำกัด ได้ รับใบอนุญำตประกอบกิจกำร ดังนี ้
o

ใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรื อโทรทัศน์ เพื่อให้ บริ กำรโครงข่ำยกระจำยเสียงหรื อ
โทรทัศน์ที่ไม่ใช้ คลื่นควำมถี่ ระดับชำติ จำก กสทช. เป็ นเวลำ 15 ปี นับจำกวันที่ 21 มกรำคม
2556 สิ ้นสุดวันที่ 20 มกรำคม 2571

o

ใบอนุญำตประกอบกิ จกำรกระจำยเสียงหรื อโทรทัศน์ เพื่ อให้ บ ริ กำรกำรกระจำยเสียงหรื อ
โทรทัศน์ ช่องรำยกำร จำก กสทช. ซึง่ ประกอบด้ วยใบอนุญำต ดังต่อไปนี ้
1. ใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรื อโทรทัศน์ เพื่อให้ บริ กำรกระจำยเสียงหรื อ
โทรทัศน์ ช่องรำยกำร D-Channel เป็ นเวลำ 5 ปี นับจำกวันที่ 28 มกรำคม 2559 สิ ้นสุด
วันที่ 27 มกรำคม 2564
2. ใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรื อโทรทัศน์ เพื่อให้ บริ กำรกระจำยเสียงหรื อ
โทรทัศน์ ช่องรำยกำร TV Lao เป็ นเวลำ 5 ปี นับจำกวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2560 สิ ้นสุดวันที่
23 พฤศจิกำยน 2565
3. ใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรื อโทรทัศน์ เพื่อให้ บริ กำรกระจำยเสียงหรื อ
โทรทัศน์ ช่องรำยกำร Lao Star เป็ นเวลำ 5 ปี นับจำกวันที่ 28 มกรำคม 2559 สิ ้นสุดวันที่
27 มกรำคม 2564

บริษัท ทีซี บรอดคำสติ ้ง จำกัด ได้ รับใบอนุญำตประกอบกิจกำร ดังนี ้
o

ใบอนุญ ำตประกอบกิ จ กำรกระจำยเสี ย งหรื อ โทรทัศ น์ ประเภทโครงข่ ำ ย จำก กสทช. เพื่ อ
ให้ บริ กำรโครงข่ำยกำรกระจำยเสียงหรื อโทรทัศน์ที่ไม่ใช้ คลื่นควำมถี่ ระดับชำติ เป็ นเวลำ 15 ปี
นับจำกวันที่ 4 มีนำคม 2556 ถึง 3 มีนำคม 2571

o

ใบอนุ ญ ำตประกอบกิ จ กำรโทรคมนำคมแบบที่ ส ำม จำก กสทช. เป็ น ผู้ ประกอบกิ จ กำร
โทรคมนำคมที่มีโครงข่ำยโทรคมนำคมเป็ นของตนเอง เพื่อให้ บริกำรโครงข่ำยโทรคมนำคมเพื่อให้
เช่ำใช้ และเพื่อให้ บริ กำรโทรคมนำคม (Network Provider and Service Provider) เป็ นเวลำ 15
ปี นับจำกวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2558 สิ ้นสุดวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2573

รำยงำนประจำปี 2562

ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 29

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1 ข้ อที่ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ

4.1.2 ทรั พย์ สินถาวร
4.1.2.1 สัญญำเช่ำระยะยำว
(1) สัญญาเช่ าที่ราชพัสดุ
บริ ษัท เช่ำพื ้นที่เลขที่ 63/21 ถนนรัตนำธิเบศร์ ตำบลบำงกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
(เดิมเลขที่ 41/103 ถนนรัตนธิเบศร์ แขวงบำงกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี) จำกสำนักงำนธนำรักษ์
จังหวัดนนทบุรี กระทรวงกำรคลัง ก่อสร้ ำงเป็ นสำนักงำนและสถำนีควบคุมดำวเทียม ตำมสัญญำดำเนิน
กิจกำรดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศ เนื ้อที่รวม 7 ไร่ 3 งำน 14.80 ตำรำงวำ ค่ำเช่ำตลอดอำยุสญ
ั ญำ
เป็ นเงินทังสิ
้ ้น 7,027,810 บำท
สำระสำคัญของสัญญำและภำระผูกพันของพื ้นที่เช่ำ สรุปได้ ดงั นี ้
ชื่อสัญญา
สัญญำเช่ำที่รำชพัสดุ
คู่สัญญา
กระทรวงกำรคลัง โดยนำงสำวสุภัทรำ ส่องประทีป ธนำรักษ์ พืน้ ที่นนทบุรี
ปฏิบตั ิรำชกำรแทนอธิบดีกรมธนำรักษ์ ตำมคำสัง่ กรมธนำรักษ์ ที่ 441/2555
ลงวันที่ 9 กรกฎำคม 2555
อายุสัญญา
3 ปี ตังแต่
้ 11 กันยำยน 2561 ถึง 10 กันยำยน 2564
สาระสาคัญของ
1. ผู้เช่ำตกลงเช่ำเพื่อทำเป็ นสถำนี ควบคุมดำวเทียม โดยชำระค่ำเช่ำทัง้
สัญญา
หมดแล้ ว ณ ที่ทำกำรของผู้ให้ เช่ำ
2. ในวันท ำสัญญำผู้เช่ ำได้ น ำหนังสื อค ำ้ ประกัน จ ำนวน 7,027,810 เป็ น
หลักประกันควำมเสียหำย
3. ผู้เช่ำต้ องเสียภำษี โ รงเรื อนและที่ ดิน ภำษี บำรุ งท้ องที่ หรื อภำษี อื่นใด
ตลอดจนค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยต่ำง ๆ ภำยใน 15 วันนับจำกได้ รับ
แจ้ งจำกเจ้ ำหน้ ำที่ของผู้ให้ เช่ำ
4. ผู้ให้ เช่ำจะเอำสถำนที่เช่ำประกันอัคคีภัยไว้ กับ บริ ษัท ทิพยประกันภัย
จำกัด โดยมี จำนวนเงิ นเอำประกันภัยไม่ต่ ำกว่ำมูลค่ำทดแทนในกำร
ก่อสร้ ำงอำคำรและสิ่งปลูกสร้ ำงใหม่ในขณะนัน้ (Replacement value)
ปั จจุ บั น ประกั น อั ค คี ภั ย มี จ ำนวนเอำประกั น ภั ย จ ำนวนทั ง้ สิ น้
108,788,536 บำท โดยผู้เช่ำจะต้ องเป็ นผู้ชำระเบี ้ยประกัน
5. เมื่อสัญญำเช่ำสิ ้นสุดลงหรื อสัญญำเช่ำระงับลงไม่ว่ำกรณีใด ๆ ผู้เช่ำต้ อง
ส่งมอบสถำนที่เช่ำพร้ อมทังยกส่
้ วนควบอุปกรณ์ และเครื่ องอุปกรณ์ของ
อำคำร และสิง่ ปลูกสร้ ำงให้ เป็ นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้ เช่ำ
(2) สัญญาเช่ าที่ดนิ ราชพัสดุ
บริ ษัทเช่ำที่ดินรำชพัสดุ ทะเบียนรำชพัสดุที่ นบ. 371 ถนนรัตนำธิ เบศร์ ตำบลบำงกระสอ อำเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี จำกสำนักงำนธนำรักษ์ พืน้ ที่นนทบุรี กระทรวงกำรคลัง เพื่อเป็ นที่ตงั ้ เสำอำกำศ

รำยงำนประจำปี 2562

ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 30

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1 ข้ อที่ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ

ไมโครเวฟและอำคำรเอนกประสงค์ เนือ้ ที่รวม 1 งำน 83.3 ตำรำงวำ ค่ำเช่ำตลอดอำยุสญ
ั ญำเป็ นเงิน
ทังสิ
้ ้น 12,351,770 บำท
สำระสำคัญของสัญญำและภำระผูกพันของพื ้นที่เช่ำ สรุปได้ ดงั นี ้
ชื่อสัญญา
คู่สัญญา

อายุสัญญา
สาระสาคัญของ
สัญญา

สัญญำเช่ำที่รำชพัสดุ
กระทรวงกำรคลัง โดยนำยเกษม สุขแสนไกร ธนำรักษ์ พื ้นที่นนทบุรี ปฏิบตั ิ
รำชกำรแทนอธิบดีกรมธนำรักษ์ ผู้รับมอบอำนำจตำมคำสัง่ กรมธนำรักษ์ ที่
259/2549 ลงวันที่ 1 พฤษภำคม 2549
26 ปี 11 เดือน 12 วัน ตังแต่
้ 30 กันยำยน 2537 ถึง 10 กันยำยน 2564
1. ผู้ เช่ ำ ตกลงเช่ ำ เพื่ อ ท ำเป็ นที่ ตั ง้ เสำอำกำศไมโครเวฟและอำคำร
เอนกประสงค์ โดยจ่ำยชำระค่ำเช่ำล่วงหน้ ำเป็ นรำยปี ณ ที่ทำกำรของ
ผู้ให้ เช่ำภำยในเดือนกุมภำพันธ์ของทุกปี
2. ในวันทำสัญญำผู้เช่ำได้ นำเงินสดจำนวน 295,297 บำทเป็ นหลักประกัน
ควำมเสียหำย
3. ผู้เช่ำต้ องเสียภำษี โ รงเรื อนและที่ ดิน ภำษี บำรุ งท้ องที่ หรื อภำษี อื่นใด
ตลอดจนค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยต่ำง ๆ ภำยใน 15 วันนับจำกได้ รับ
แจ้ งจำกเจ้ ำหน้ ำที่ของผู้ให้ เช่ำ

(3) สัญญาเช่ าที่ดนิ และอาคาร
บริ ษัท เช่ำที่ดินและอำคำร Thaicom Teleport & DTH Center ตังอยู
้ ่เลขที่ 50 หมู่ที่ 1 ถนนวัดเจดีย์
หอย ตำบลบ่อเงิน อำเภอลำดหลุมแก้ ว จังหวัดปทุมธำนี จำกบริ ษัท โอเอไอ แมนเนจเม้ นท์ จำกัด เพื่อใช้
เป็ นสถำนีบริ กำรภำคพื ้นดินดำวเทียมไทยคม ค่ำเช่ำตลอดอำยุสญ
ั ญำ 3 ปี เป็ นเงินทังสิ
้ ้น 2,266,896
บำท
สำระสำคัญของสัญญำและภำระผูกพันของกำรเช่ำอำคำร สรุปได้ ดงั นี ้
ชื่อสัญญา
คู่สัญญา
อายุสัญญา
สาระสาคัญของ
สัญญา
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สัญญำเช่ำที่ดินและอำคำร
บริษัท โอเอไอ แมนเนจเม้ นท์ จำกัด
3 ปี ตังแต่
้ 1 มกรำคม 2562 ถึง 31 ธันวำคม 2564
1. ผู้เ ช่ ำ ตกลงเช่ ำ ที่ ดิ น และอำคำร Thaicom Teleport & DTH Center ซึ่ง
ประกอบด้ วย อำคำรสถำนีภำคพื ้นดิน อำคำร Generator House อำคำร
หอพักเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิกำร ห้ องอำหำร (Canteen) และพื ้นที่จอดรถยนต์
จำนวน 28 คัน
2. ผู้เช่ำตกลงชำระค่ำเช่ำตำมสัญญำนี ้ในอัตรำเดือนละ 188,908 บำท โดย
ชำระภำยในวันที่ 5 ของทุกเดือน

ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 31

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
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3. เมื่อครบกำหนดกำรเช่ำตำมสัญญำ ผู้ให้ เช่ำให้ คำมัน่ ว่ำจะให้ ผ้ เู ช่ำได้ เช่ำ
สถำนที่เช่ำต่อไปอีกครำวละ 3 ปี ภำยใต้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จะพึง
ตกลงกัน โดยผู้เช่ำต้ องบอกกล่ำวเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษรไม่น้อยกว่ำ 90
วัน ก่อนครบกำหนดสัญญำเช่ำ โดยจะคิดค่ำเช่ำเพิ่มอีกร้ อยละ 15 ของ
อัตรำค่ำเช่ำในสัญญำนี ้ หรื อตำมแต่คู่สญ
ั ญำจะตกลงกันโดยคำนึงถึง
ภำวะเศรษฐกิจในขณะนัน้
4. กรณี ที่ผ้ เู ช่ำผิดนัดค้ ำงชำระเงินค่ำเช่ำ หรื อเงินจำนวนใด ๆ ที่ต้องชำระ
ให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่ำตำมสัญญำนี ้ ผู้เช่ำยิ นยอมให้ ผ้ ใู ห้ เช่ำคิดดอกเบี ้ยในอัตรำ
ร้ อยละ 15 ต่อปี ของจำนวนเงินค้ ำงชำระ นับตังแต่
้ วนั ครบกำหนดชำระ
จนกว่ำจะชำระครบถ้ วน
5. ในวันทำสัญญำผู้เช่ำต้ องวำงเงินจำนวนเท่ำกับค่ำเช่ำตำมสัญญำนี ้ 2
เดือน คิดเป็ นจำนวน 377,816 บำท ให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่ำเพื่อเป็ นหลักประกัน
ควำมเสียหำยและกำรปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขสัญญำ รวมถึงกำรเลิกสัญญำ
ก่อนกำหนด โดยผู้ให้ เช่ำจะคืนเงินให้ ผ้ เู ช่ำโดยไม่มีดอกเบีย้ ภำยใน 30
วัน เมื่อมีเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึง่ เกิดขึ ้น ดังนี ้
ก) สิ ้นสุดระยะเวลำตำมสัญญำและผู้เช่ำไม่ได้ ปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขสัญญำ
ข้ อใด ๆ อันก่อให้ เกิดควำมเสียหำยแก่ผ้ ใู ห้ เช่ำ หรื อ
ข) คู่สญ
ั ญำทังสองฝ่
้
ำยตกลงทำสัญญำซื ้อขำยที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำง
อำคำร Thaicom Teleport & DTH Center ตำมสัญญำนี ้ พร้ อมทัง้
ได้ ดำเนินกำรรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ ำงอำคำรดังกล่ำว
แก่ กัน จนแล้ ว เสร็ จ ครบถ้ ว นสมบูร ณ์ และผู้ใ ห้ เ ช่ ำ ตกลงจะไม่ คิ ด
ค่ำปรับใด ๆ กับผู้เช่ำ
(4) สัญญาเช่ าอุปกรณ์ ระบบประกอบอาคาร
บริ ษัทเช่ำอุปกรณ์ ระบบประกอบอำคำร Thaicom Teleport & DTH Center ตังอยู
้ ่เลขที่ 50 หมู่ที่ 1
ถนนวัดเจดีย์หอย ตำบลบ่อเงิน อำเภอลำดหลุมแก้ ว จังหวัดปทุมธำนี จำกบริ ษัท โอเอไอ แมนเนจเม้ นท์
จำกัด ค่ำเช่ำตลอดอำยุสญ
ั ญำ 3 ปี เป็ นเงินจำนวนทังสิ
้ ้น 8,319,864 บำท
สำระสำคัญของสัญญำและภำระผูกพันของกำรเช่ำอุปกรณ์ระบบประกอบอำคำรสรุปได้ ดงั นี ้
ชื่อสัญญา
คู่สัญญา
อายุสัญญา
สาระสาคัญของ
สัญญา

รำยงำนประจำปี 2562

สัญญำเช่ำอุปกรณ์ระบบประกอบอำคำร
บริษัท โอเอไอ แมนเนจเม้ นท์ จำกัด
3 ปี ตังแต่
้ 1 มกรำคม 2562 ถึง 31 ธันวำคม 2564
1. ผู้เช่ำตกลงเช่ำอุปกรณ์ระบบประกอบอำคำร Thaicom Teleport & DTH
Center โดยมีกำหนดเวลำเช่ำ 3 ปี เท่ำกับสัญญำเช่ำอำคำร

ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 32

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1 ข้ อที่ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ

2. ผู้เช่ำตกลงชำระค่ำเงินเช่ำอุปกรณ์ระบบประกอบอำคำรในอัตรำเดือนละ
693,322 บำท โดยชำระภำยในวันที่ 5 ของทุกเดือน
3. กรณีที่มีกำรต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำอำคำรระหว่ำงผู้ให้ เช่ำกับผู้เช่ำก็ให้ มีกำร
ต่อ อำยุสัญ ญำฉบับ นี ก้ ัน อี ก โดยให้ มี ก ำหนดเวลำเท่ำ กั บกำรต่ออำยุ
สัญญำเช่ำอำคำร ซึ่งในกำรต่ออำยุสญ
ั ญำผู้ให้ เช่ำจะคิดค่ำเช่ำเพิ่มอีก
จำนวนร้ อยละ 15 ของอัตรำค่ำเช่ำในสัญญำนี ้ หรื อตำมแต่ค่สู ญ
ั ญำทัง้
สองฝ่ ำยจะตกลงกันโดยคำนึงถึงภำวะเศรษฐกิจในขณะนัน้
4. กรณีที่ผ้ เู ช่ำผิดนัดไม่ชำระค่ำเช่ำ หรื อเงินจำนวนใด ๆ ให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่ำ ผู้เช่ำ
ยินยอมให้ ผ้ ใู ห้ เช่ำคิดดอกเบี ้ยในอัตรำร้ อยละ 15 ต่อปี ของจำนวนเงิน
ค้ ำงชำระนับตังแต่
้ วนั ผิดนัดชำระจนกว่ำจะชำระครบถ้ วน
5. ในวันทำสัญญำผู้เช่ำต้ องวำงเงินจำนวนเท่ำกับค่ำเช่ำตำมสัญญำนี ้ 2
เดือน คิดเป็ นจำนวน 1,386,644 บำท ให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่ำเพื่อเป็ นหลักประกัน
ควำมเสียหำยและกำรปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขสัญญำรวมถึงกำรเลิกสัญญำ
ก่อนกำหนด โดยผู้ให้ เช่ำจะคืนเงินให้ ผ้ เู ช่ำโดยไม่มีดอกเบีย้ ภำยใน 30
วัน เมื่อมีเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึง่ เกิดขึ ้น ดังนี ้
ก) สิ ้นสุดระยะเวลำตำมสัญญำและผู้เช่ำไม่ ได้ ปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขสัญญำ
ข้ อใดๆ อันก่อให้ เกิดควำมเสียหำยแก่ผ้ ใู ห้ เช่ำ หรื อ
ข) คู่สญ
ั ญำทังสองฝ่
้
ำยตกลงทำสัญญำซื ้อขำยที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำง
อำคำร Thaicom Teleport & DTH Center ตำมสัญญำนี ้ พร้ อมทัง้
ได้ ดำเนินกำรรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ ำงอำคำรดังกล่ำว
แก่ กัน จนแล้ ว เสร็ จ ครบถ้ ว นสมบูร ณ์ และผู้ใ ห้ เ ช่ ำ ตกลงจะไม่ คิ ด
ค่ำปรับใด ๆ กับผู้เช่ำ
(5) สัญญาเช่ าพืน้ ที่สานักงานในอาคาร เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
บริ ษัทเช่ำพื ้นที่สำนักงำนในอำคำร เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ตังอยู
้ ่เลขที่ 349 ถนน
วิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหำนคร จำก ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์
และสิทธิ กำรเช่ำ ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ โดย บริ ษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน กรุ งไทย
จำกัด (มหำชน) ในฐำนะทรัสตี เพื่อใช้ เป็ นพื ้นที่สำนักงำน ค่ำเช่ำตลอดอำยุสญ
ั ญำ 3 ปี เป็ นเงินทังสิ
้ ้น
7,512,860 บำท
สำระสำคัญของสัญญำและภำระผูกพันของกำรเช่ำอำคำร สรุปได้ ดงั นี ้
ชื่อสัญญา
คู่สัญญา

อายุสัญญา
รำยงำนประจำปี 2562

สัญญำเช่ำพื ้นที่สำนักงำนในอำคำร เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำ ดับบลิวเอชเอ บิ ส
ซิ เ นส คอมเพล็ก ซ์ โดย บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ จัด กำรกองทุน กรุ ง ไทย จ ำกัด
(มหำชน) ในฐำนะทรัสตี
3 ปี ตังแต่
้ 1มีนำคม 2561 ถึง 28 กุมภำพันธ์ 2564
ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 33

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

สาระสาคัญของ
สัญญา

ส่วนที่ 1 ข้ อที่ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ

1. ผู้เ ช่ ำ ตกลงเช่ ำ อำคำร เอสเจ อิ น ฟิ นิ ท วัน บิ ส ซิ เ นส คอมเพล็ก ซ์ ซึ่ง
ประกอบด้ วย พื ้นที่ทงหมด
ั้
บนชันที
้ ่ 28 ซึ่งมีเนื ้อที่ประมำณ 929 ตำรำง
เมตร
2. ผู้เ ช่ ำ ตกลงช ำระค่ ำ เช่ ำ ตำมสัญ ญำนี ใ้ ห้ แ ก่ ผ้ ูใ ห้ เ ช่ ำ ในอัต รำเดื อ นละ
208,690 บำท ภำยในวันที่ 5 ของทุกเดือน โดยผู้เช่ำตกลงชำระค่ำเช่ำ
สำหรับเดือนแรกภำยในวันที่ 1 มีนำคม 2561
3. เมื่อครบกำหนดกำรเช่ำตำมสัญญำ ผู้ให้ เช่ำให้ คำมัน่ ว่ำจะให้ ผ้ เู ช่ำได้ เช่ำ
สถำนที่เช่ำต่อไปอีกครำวละ 3 ปี ภำยใต้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จะพึง
ตกลงกัน โดยผู้เช่ำต้ องบอกกล่ำวเป็ นลำยลักษณ์ อักษรไม่น้อยกว่ำ 6
เดือนก่อนครบกำหนดสัญญำเช่ำ โดยจะคิดค่ำเช่ำเพิ่มอีกไม่เกินอัตรำ
ร้ อยละ 15 ของอัตรำค่ำเช่ำในสัญญำนี ้ หรื อตำมแต่ค่สู ญ
ั ญำจะตกลงกัน
โดยคำนึงถึงรำคำตลำด
4. กรณี ที่ผ้ ูเช่ำผิดนัดค้ ำงชำระเงินค่ำเช่ำ หรื อเงินจำนวนใด ๆ ที่ต้องชำระ
ให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่ำตำมสัญญำนี ้ ผู้เช่ำยินยอมให้ ผ้ ใู ห้ เช่ำคิดดอกเบี ้ยในอัตรำ
ร้ อยละ 15 ต่อปี ของจำนวนเงินค้ ำงชำระ นับตังแต่
้ วนั ครบกำหนดชำระ
จนกว่ำจะชำระครบถ้ วน
5. ในวันทำสัญญำผู้เช่ำต้ องวำงเงินจำนวน 626,071.68 บำท ให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่ำ
เพื่อเป็ นหลักประกันควำมเสียหำยและกำรปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขสัญญำ

(6)) สัญญาการให้ บริการสาหรั บสาธารณูปโภคภายใน
บริ ษัทเช่ำพื ้นที่สำนักงำนในอำคำร เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ตังอยู
้ ่เลขที่ 349 ถนน
วิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหำนคร จำก ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์
และสิทธิ กำรเช่ำ ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ โดย บริ ษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน กรุ งไทย
จำกัด (มหำชน) ในฐำนะทรัสตี เพื่อให้ บริ กำรสำหรับพื ้นที่สำนักงำน ค่ำเช่ำตลอดอำยุสญ
ั ญำ 3 ปี เป็ น
เงินทังสิ
้ ้น 7,512,860 บำท
สำระสำคัญของสัญญำและภำระผูกพันของกำรเช่ำอำคำร สรุปได้ ดงั นี ้
ชื่อสัญญา
คู่สัญญา

อายุสัญญา
สาระสาคัญของ
สัญญา

รำยงำนประจำปี 2562

สัญญำกำรให้ บริกำรสำหรับสำธำรณูปโภคภำยใน
ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำ ดับบลิวเอชเอ บิส
ซิเนส คอมเพล็กซ์ โดย บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน กรุงไทย จำกัด
(มหำชน) ในฐำนะทรัสตี
3 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มีนำคม 2561 ถึง วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2564
1. ผู้รับบริ กำรตกลงรับกำรให้ บริ กำรสำหรับสำธำรณูปโภคภำยในอำคำร
เอสเจ อินฟิ นิ ท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ โดยมี กำหนดเวลำเช่ำ 3 ปี
เท่ำกับสัญญำเช่ำอำคำร

ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 34

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1 ข้ อที่ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ

2. ผู้รับบริ กำรตกลงชำระค่ำบริ กำรสำหรับสำธำรณูปโภคภำยในอำคำรใน
อัตรำเดือนละ 313,035 บำท ภำยในวันที่ 5 ของทุกเดือน โดยผู้รับบริ กำร
ตกลงชำระค่ำเช่ำสำหรับเดือนแรกภำยในวันที่ 1 มีนำคม 2561
3. กรณีที่ผ้ รู ับบริ กำรผิดนัดไม่ชำระค่ำบริ กำร ให้ แก่ผ้ ใู ห้ บริ กำร ผู้รับบริ กำร
ยินยอมให้ ผ้ ใู ห้ ผ้ ใู ห้ บริ กำรคิดดอกเบี ้ยในอัตรำร้ อยละ 1.5 ต่อเดือน ของ
จำนวนเงินค้ ำงชำระนับตังแต่
้ วนั ผิดนัดชำระจนกว่ำจะชำระครบถ้ วน
4. ในวันทำสัญญำผู้รับบริ กำรต้ องวำงเงินจำนวน 939,107.52 บำท ให้ แก่ผ้ ู
ให้ บริกำรเพื่อเป็ นหลักประกันควำมเสียหำย
4.1.2.2

อำคำรและอุปกรณ์

อำคำรและอุปกรณ์ตำมงบกำรเงินรวมของบริ ษัท ไม่ได้ ติดภำระผูกพันใด ๆ โดย ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562 และอุปกรณ์สทุ ธิประกอบด้ วย
รายการ
สิทธิกำรเช่ำที่ดิน/อำคำร และส่วนปรับปรุง
ดำวเทียมไทยคม 7
ดำวเทียมไทยคม 8
อุปกรณ์
รถยนต์และอุปกรณ์สำนักงำน
รวม
สินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ ำง
รวมอาคารและอุปกรณ์
4.1.2.3

ประมาณอายุการใช้ งาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ปี )
(ล้ านบาท)
30 / 5-10
23
17.67
859
16
2,297
5-10
104
5
20
3,304
9
3,313

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนภำยใต้ สญ
ั ญำอนุญำตให้ ดำเนินกำร

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนภำยใต้ สญ
ั ญำอนุญำตให้ ดำเนินกำรสุทธิตำมงบกำรเงินรวม ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562 ประกอบด้ วย
ประเภทสินทรั พย์
ดำวเทียมไทยคม 4
ดำวเทียมไทยคม 5
ดำวเทียมไทยคม 6
Satellite Control Equipment
อุปกรณ์ภำคพื ้นดินไอพีสตำร์
TTC&M
รวม
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ต้ นทุน
(ล้ านบาท)
16,643
4,037
5,000
95
78
161
26,013

จานวนปี ตัด
จาหน่ าย
15.75
14.25
7.58
5.00
15.75
27.50

มูลค่ าทางบัญชี
(ล้ านบาท)
573
758
19
7
9
1,366
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4.1.3

ส่วนที่ 1 ข้ อที่ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ

สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนตำมงบกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ประกอบด้ วย
ประเภทสินทรั พย์
ค่ำสิทธิบตั ร เครื่ องหมำยกำรค้ ำ
และสิทธิในกำรใช้ อปุ กรณ์
ระบบซอร์ ฟแวร์
ค่ำควำมนิยม
รวม

ต้ นทุน
(ล้ านบาท)
1,509
94
962
2,565

จานวนปี ตัด
จาหน่ าย
ไม่เกิน 20
5-10
-

มูลค่ าทางบัญชี
(ล้ านบาท)
154
19
55
228

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษัทมุ่งเน้ นกำรลงทุนในกิจกำรโทรคมนำคมใน 3 ธุรกิจหลักของบริ ษัท คือ ธุรกิจดำวเทียมและบริ กำรที่เกี่ยวเนื่อง
ธุรกิจอินเทอร์ เน็ตและสื่อ และธุรกิจโทรศัพท์ในต่ำงประเทศ
กำรลงทุนในกิจกำรต่ำง ๆ ดังกล่ำวข้ ำงต้ น บริษัทจะเน้ นกำรลงทุนระยะยำว โดยพิจำรณำจำกปั จจัยพื ้นฐำนของธุรกิจ
ที่จะเข้ ำไปลงทุน รวมถึงแนวโน้ มของธุรกิจนัน้ ๆ เป็ นสำคัญ นอกจำกนี ้ บริ ษัทมีนโยบำยกำรลงทุนในสัดส่วนที่มำกพอ
เพื่อให้ สำมำรถมีอำนำจในกำรบริหำรจัดกำรและกำหนดแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ ๆ
ในกำรพิจำรณำตัดสินใจเข้ ำทำกำรลงทุน บริ ษัทมีหน่วยงำนที่รับผิดชอบโดยตรงในกำรดูแลกำรลงทุน ซึ่งจะทำงำน
ร่วมกับส่วนงำนที่เกี่ยวข้ อง ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน และ/หรื อ ที่ปรึกษำกฎหมำยในกำรคัดเลือกกิจกำรที่จะเข้ ำลงทุนเป็ นกรณี
ไป เพื่อลดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ ้นจำกกำรตัดสินใจลงทุนผิดพลำดทำให้ ไม่ได้ รับผลตอบแทนที่ค้ มุ ค่ำต่อกำรลงทุนหรื อมี
ข้ อจำกัดในกำรเข้ ำร่ วมบริ หำรงำน ที่ สำคัญที่ สุดบริ ษั ทมี นโยบำยที่ จะเสริ มสร้ ำงให้ แ ต่ละกิ จ กำรที่ เข้ ำลงทุนมี ค วำม
แข็งแกร่งในทุก ๆ ด้ ำน สำมำรถยืนหยัดได้ ด้วยตนเอง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับด้ ำนกำรเงินและกำรพัฒนำ
ทำงเทคโนโลยี ซึ่งเป็ นปั จจัยสำคัญสำหรับผู้ประกอบกำรธุรกิจโทรคมนำคมเพื่อเตรี ยมควำมพร้ อมสำหรับกำรแข่งขันใน
ระดับสำกล
นอกจำกนี ้ หลังจำกเข้ ำทำกำรลงทุนในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมใดแล้ ว ผู้บริ หำรหน่วยงำนที่ดูแลกำรลงทุน และ
ส่วนงำนที่เกี่ยวข้ องจะทำกำรติดตำมอย่ำงใกล้ ชิดถึงผลประกอบกำรและกำรดำเนินงำนของธุรกิจดังกล่ำว และนำเสนอผล
กำรวิเครำะห์ รวมถึงแสดงควำมคิดเห็นหรื อข้ อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรบริ หำรของบริษัทย่อย
หรื อบริ ษัทร่ วมนัน้ ๆ เพื่อใช้ ประกอบกำรพิจำรณำกำหนดนโยบำยหรื อปรับปรุ งส่งเสริ มให้ ธุรกิจของบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัท
ร่วมมีกำรพัฒนำและเจริญเติบโตอย่ำงต่อเนื่องต่อไป
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
5.1 การประเมินภาษีเงินได้ ท่ ีประเทศอินเดีย
บริษัทได้ เริ่มให้ บริ กำรช่องสัญญำณดำวเทียมกับลูกค้ ำในประเทศอินเดีย ประมำณไตรมำสที่สี่ของปี 2540 หลังจำกที่
ได้ มีกำรส่งดำวเทียมไทยคม 3 เข้ ำสูว่ งโคจรแล้ ว โดยลูกค้ ำเกือบทังหมดเป็
้
นผู้ให้ บริกำรโทรทัศน์และบริกำรอินเทอร์ เน็ต ใน
ปี พ.ศ. 2543 กรมสรรพำกรอินเดียได้ มีจดหมำยถึงบริ ษัทแจ้ งว่ำรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรช่องสัญญำณดำวเทียมในอินเดีย
นันเป็
้ นรำยได้ ประเภทค่ำสิทธิ (Royalty) ซึง่ จะต้ องถูกหักภำษี ณ ที่จ่ำยในอัตรำร้ อยละ 15 และทำกำรประเมินภำษี เงินได้
ที่จะเรี ยกเก็บจำกบริ ษัท ตังแต่
้ ปีประเมินภำษี 2541-2542 (1 เมษำยน 2540 - 31 มีนำคม 2541) บริ ษัทได้ ชี ้แจงไปว่ำใน
ควำมเห็นของบริษัทรำยได้ จำกกำรให้ บริกำรช่องสัญญำณเป็ นรำยได้ จำกกำรทำธุรกิจ (Business Income) เมื่อบริษัทไม่มี
สถำนประกอบกำรถำวรในประเทศอินเดีย รำยได้ ดงั กล่ำวจึงไม่ต้องเสียภำษี ในประเทศอินเดีย แต่กรมสรรพำกรอินเดียก็
ยืนยันในควำมเห็นเดิมของตนและทำกำรประเมินภำษี ของบริ ษัทอย่ำงต่อเนื่อง หลังจำกนัน้ บริ ษัทได้ อทุ ธรณ์กำรประเมิน
ภำษี ของกรมสรรพำกรอินเดียไปที่ Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) โดยในปี 2549 ITAT ได้ พิจำรณำอุทธรณ์ของ
PanAmSat ในประเด็นเดียวกันนี ้และตัดสินว่ำรำยได้ จำกกำรให้ บริกำรช่องสัญญำณดำวเทียมเป็ นรำยได้ จำกกำรประกอบ
ธุรกิจและไม่ใช่ค่ำสิทธิ ที่ปรึกษำกฎหมำยภำษี ของบริ ษัทในประเทศอินเดียก็มีควำมเห็นว่ำในที่สดุ แล้ ว ITAT และศำลสูง
(High Court) ของอิ น เดี ย คงจะตัด สิ น ประเด็ น ที่ บ ริ ษั ท ได้ อุท ธรณ์ ขึน้ ไปนี ว้ ่ ำ รำยได้ จ ำกกำรให้ บ ริ ก ำรช่ อ งสัญ ญำณ
ดำวเทียมเป็ นรำยได้ จำกกำรประกอบธุรกิจไม่ใช่ค่ำสิทธิ และบริ ษัทไม่มีภำระที่จะต้ องชำระภำษี เงินได้ ในประเทศอินเดีย
จำกรำยได้ ดงั กล่ำว และบริ ษัทได้ ร้องเรี ยนต่อกระทรวงกำรคลังของประเทศไทยขอให้ ดำเนินกำรใช้ วิธีกำรเพื่อควำมตกลง
กัน (Mutual Agreement Procedure) ตำมข้ อ 25 ของควำมตกลงเพื่อหลีกเลี่ยงกำรเก็บภำษี ซ้อนระหว่ำงประเทศไทยและ
ประเทศอินเดีย โดยเจรจำกับกรมสรรพำกรและกระทรวงกำรคลังของอินเดียเพื่อให้ เกิดควำมชัดเจนโดยเร็ วว่ำรำยได้ จำก
กำรให้ บริกำรช่องสัญญำณดำวเทียมนันเป็
้ นค่ำสิทธิหรื อไม่ หรื อเป็ นรำยได้ จำกกำรประกอบธุรกิจ
เจ้ ำพนักงำนประเมินภำษี ของประเทศอินเดียได้ ทำกำรประเมินภำษี เงินได้ เงินเพิ่ม ภำษี เพื่อกำรศึกษำ และดอกเบี ้ย
จำกรำยได้ ที่บริ ษัทได้ รับจำกผู้ใช้ บริ กำรของบริ ษัทในแต่ละปี ภำษี ตงแต่
ั ้ ปีประเมิน 2541 - 2542 ถึง 2555 - 2556 (วันที่ 1
เมษำยน 2540 ถึงวันที่ 30 มีนำคม 2555) เป็ นจำนวนเงินรวม 859.4 ล้ ำนรูปี (ประมำณ 439 ล้ ำนบำท) และเบี ้ยปรับและ
ดอกเบี ้ยที่เกี่ยวข้ องกับเบี ้ยปรับเป็ นจำนวนเงินรวม 566.1 ล้ ำนรูปี (ประมำณ 289 ล้ ำนบำท)
เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2552 Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) Special Bench ได้ อำ่ นคำตัดสินในคดีที่ บริษัท
และบริ ษัทผู้ประกอบกำรดำวเทียมอีกรำยหนึ่งคือ SES New Skies Satellite (NSS) อุทธรณ์ คำสัง่ ของสรรพำกรอินเดีย
และ Commissioner of Income Tax (Appeals) หรื อ CIT(A) ในประเด็ น ที่ ว่ ำ รำยได้ จ ำกกำรให้ บ ริ ก ำรช่ อ งสัญ ญำณ
ดำวเทียมเป็ นรำยได้ ประเภทค่ำสิทธิ (royalty) หรื อเป็ นรำยได้ จำกกำรประกอบธุรกิจ (Business Income) สรุ ปได้ ว่ำ กำร
ใช้ บริ กำรช่องสัญญำณดำวเทียมเป็ นกำรใช้ process และรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรช่องสัญญำณดำวเทียมเป็ นรำยได้
ประเภทค่ำสิทธิ ซึ่งจะต้ องถูกหักภำษี ณ ที่จ่ำยตำมอัตรำที่กฎหมำยกำหนด อย่ำงไรก็ดี คำตัดสินของ ITAT Special
Bench นี ้ เป็ นคำตัดสินเฉพำะภำษี เงินได้ และดอกเบี ้ยเท่ำนัน้ ไม่เกี่ยวกับค่ำปรับและดอกเบี ้ยที่เกี่ยวข้ องกับค่ำปรับ
ตัวแทนด้ ำนภำษี ของบริ ษัทที่ประเทศอินเดียได้ รับคำตัดสินของ ITAT Special Bench ที่กล่ำวถึงข้ ำงต้ นเมื่อวันที่ 11
พฤศจิ กำยน 2552 และบริ ษั ทมี เวลำ 120 วัน ที่ จะยื่ นอุทธรณ์ คำสั่งของ ITAT Special Bench ต่อศำล High Court ที่
ปรึ กษำด้ ำนภำษี ของบริ ษัทที่ประเทศอินเดียได้ ให้ ควำมเห็นว่ำคำตัดสินของ ITAT Special Bench นี ้ น่ำจะไม่ถูกต้ อง
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เพรำะไม่สอดคล้ องกับคำพิพำกษำของศำล High Court ในคดีเกี่ยวกับบริ กำรโทรคมนำคม ซึง่ อำจนำมำเปรี ยบเทียบเป็ น
แนวทำงได้ ควรที่บริษัทจะอุทธรณ์คำตัดสินของ ITAT Special Bench ต่อศำล High Court ซึง่ บริษัทได้ ยื่นอุทธรณ์ต่อศำล
High Court ที่ Delhi ไปแล้ วเมื่อต้ นเดือนธันวำคม 2552
เมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2554 ศำล High Court ที่กรุ งเดลลีได้ มีคำพิพำกษำในคดีเอเชียแซทว่ำรำยได้ ของเอเชียแซท
จำกลูกค้ ำที่ไม่ได้ อยู่ในอินเดียไม่ต้องเสียภำษี ในประเทศอินเดีย เนื่องจำกรำยได้ ดงั กล่ำวไม่ถือว่ำเป็ นค่ำสิทธิ (Royalty)
แต่เป็ นรำยได้ จำกกำรให้ บริกำรส่งสัญญำณ
เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2554 ศำล High Court ที่กรุงเดลลีได้ มีคำพิพำกษำว่ำคำตัดสินของ ITAT Special Bench ที่
ตัดสินว่ำรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรช่องสัญญำณดำวเทียมเป็ นรำยได้ ประเภทค่ำสิทธิ (Royalty) นันไม่
้ ถกู ต้ อง เพรำะขัดต่อ
คำพิพำกษำของศำล High Court ที่กรุ งเดลลี ในคดีเอเชียแซท และมีคำสัง่ ให้ ส่งคำอุทธรณ์ ของบริ ษัทกลับไปให้ ITAT
พิจำรณำตัดสินตำมหลักกฎหมำยที่ศำลได้ พิพำกษำในคดีเอเชียแซท
เมื่อวันที่ 4 มีนำคม 2554 ITAT ได้ ตดั สินว่ำรำยได้ ของบริ ษัทจำกกำรให้ บริ กำรช่องสัญญำณดำวเทียมในประเทศ
อิ น เดี ย ไม่ ถื อ ว่ ำ เป็ น ค่ ำ สิ ท ธิ (Royalty) และเมื่ อ บริ ษั ท ไม่ มี ส ถำนประกอบกำรถำวร (Permanent Establishment) ใน
ประเทศอินเดีย รำยได้ ดงั กล่ำวจึงไม่ต้องเสียภำษี ในประเทศอินเดีย สำหรับดอกเบี ้ยและเบี ้ยปรับที่กรมสรรพำกรอินเดียได้
เรี ยกเก็บจำกบริ ษัทให้ ถือว่ำไม่มีผล และ ITAT ได้ มีคำสัง่ ให้ ยกเลิกกำรเรี ยกเก็บเบีย้ ปรับสำหรับปี ประเมินภำษี 25412542, 2542-2543, 2543-2544, 2544-2545 และ 2545-2546 ที่กรมสรรพำกรของประเทศอินเดียเรี ยกเก็บจำกบริ ษั ท
และกรมสรรพำกรของประเทศอินเดียไม่ได้ ยื่นอุทธรณ์ คำตัดสินในเรื่ องเบี ้ยปรับสำหรับปี ประเมินภำษี ดงั กล่ำวต่อศำล
High Court ที่กรุ งเดลลี คำตัดสินของ ITAT ในเรื่ องเบี ้ยปรับถือเป็ นที่สดุ และเมื่อวันที่ 30 ธันวำคม 2554 กรมสรรพำกร
ของประเทศอินเดียได้ คืนหลักประกันกำรชำระเงินค่ำเบี ้ยปรับที่บริ ษัทได้ วำงไว้ สำหรับปี ประเมิน 2541-2542 ถึง 25442545 จำนวน 162.4 ล้ ำนรูปี (ประมำณ 83 ล้ ำนบำท) ให้ บริษัทแล้ ว
จำกคำตัดสินของ ITAT ข้ ำงต้ น บริ ษัทอยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรขอคืนเงินประกัน และภำษี หกั ณ ที่จ่ำยส่วนที่เหลือ
จำกกรมสรรพำกรของประเทศอินเดีย โดยภำษี หัก ณ ที่จ่ำยส่วนที่ลกู ค้ ำรับผิดชอบจ่ำยแทนบริ ษัท บริ ษัทจะส่งคืนลูกค้ ำ
ภำยหลังคดีตดั สินถึงที่สดุ โดย Supreme Court of India
เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2554 กรมสรรพำกรของประเทศอินเดียได้ ยื่นอุทธรณ์ คำพิพำกษำของศำล High Court ที่กรุ ง
เดลลี ที่พิพำกษำว่ำคำตัดสินของ ITAT Special Bench ที่ตดั สินว่ำรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรช่องสัญญำณดำวเทียมเป็ น
รำยได้ ประเภทค่ำสิทธินนไม่
ั ้ ถกู ต้ อง ต่อศำล Supreme Court of India และศำลได้ มีหนังสือลงวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2554
แจ้ งให้ ตวั แทนด้ ำนภำษี ของบริษัททรำบถึงกำรอุทธรณ์ดงั กล่ำว
สถำนกำรณ์ปัจจุบนั ขณะนี ้เรื่ องอยูใ่ นระหว่ำงกำรพิจำรณำของ Supreme Court of India
5.2 คดีท่ ีบริ ษัทถูกศาลปกครองมีคาสั่งเรี ยกให้ เข้ าเป็ นผู้ถูกฟ้ องคดีร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ
เมื่อวันที่ 19 เมษำยน 2550 นำยสุพงษ์ ลิ ้มธนำกุล ได้ ยื่นฟ้อง คณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กทช.) และ
กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (“กระทรวงฯ”) ต่อศำลปกครองกลำง โดยอ้ ำงเหตุเรื่ องเจ้ ำหน้ ำที่รัฐและ
หน่วยงำนทำงปกครองละเลยต่อกำรปฏิบัติหน้ ำที่ในกำรตรวจสอบบริ ษัทว่ำประกอบกิ จกำรโทรคมนำคมโดยฝ่ ำฝื น
กฎหมำยหรื อไม่ หลังจำกที่ มีกำรโอนขำยหุ้นของ บริ ษั ท ชิ น คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) (1) ให้ แ ก่ผ้ ูถือหุ้นรำยใหม่
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ศำลปกครองกลำงได้ มีคำสัง่ ลงวันที่ 28 เมษำยน 2552 เรี ยกให้ บริ ษัทเข้ ำมำเป็ นผู้ถกู ฟ้องคดีร่วมโดยกำหนดให้ บริ ษัทเป็ น
ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ 4 และบริ ษั ทได้ ยื่นคำให้ กำรแก้ คำฟ้องรวมทัง้ พยำนหลักฐำน ต่อศำลปกครองกลำงไปแล้ วเมื่ อเดื อน
กรกฎำคม 2552
เมื่อวันที่ 10 มิถุนำยน 2554 ศำลปกครองกลำงได้ มีคำพิพำกษำให้ ยกฟ้องเนื่ องจำกบริ ษัทไม่ใช่คนต่ำงด้ ำวตำม
พระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ ำว พ.ศ.2542 กำรที่กระทรวงฯ ไม่ได้ ยกเลิกสัญญำสัมปทำนกับบริ ษัท
ก็ไม่เป็ นกำรละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้ ำที่ แต่อย่ำงใด ซึ่งนำยสุพงษ์ ลิ ้มธนำกุล ได้ ยื่นอุทธรณ์คำพิพำกษำศำลปกครองกลำงต่อ
ศำลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 8 กรกฎำคม 2554 ซึ่งบริ ษัทได้ ยื่นคำแก้ อุทธรณ์ ต่อศำลปกครองสูงสุดไปแล้ วเมื่อวันที่ 23
กันยำยน 2554 ที่ผ่ำนมำ ปั จจุบนั เรื่ องอยูใ่ นระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลปกครองสูงสุด
5.3 คดีระหว่ างบริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จากัด และ SkyMesh Pty Ltd.
คดีนี ้ SkyMesh Pty Ltd. (ปั จจุบันชื่อ APS Satellite Pty Ltd.) ฟ้องให้ บริ ษัท ไอพีสตำร์ ออสเตรเลีย พีทีวำย จำกัด
(ไอพีเอ) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัท ชดใช้ คำ่ เสียหำย จำกควำมชำรุดบกพร่องของอุปกรณ์รับสัญญำณดำวเทียมที่นำเข้ ำ
และจำหน่ำยในประเทศออสเตรเลียโดยไอพีเอตังแต่
้ ปี 2554
ศำลชัน้ ต้ นในเมื องซิดนี ย์ ประเทศออสเตรเลีย ได้ มีคำตัดสินเมื่ อวันที่ 28 ธันวำคม 2559 ให้ ไ อพี เอชดใช้ ต้นเงิน
ค่ำเสียหำย จำนวน 5,320,159 เหรี ยญออสเตรเลีย พร้ อมดอกเบี ้ย อย่ำงไรก็ตำม ไอพีเอได้ ยื่นอุทธรณ์คำพิพำกษำของศำล
ชันต้
้ นไปแล้ ว
ทังนี
้ ้ เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2561 ศำลอุทธรณ์ ได้ มีคำสัง่ ให้ ยกอุทธรณ์ ของไอพีเอ ทำให้ คดีถึงที่สดุ ตำมกระบวน
พิจำรณำของประเทศออสเตรเลียแล้ ว ขณะนี ้อยูใ่ นระหว่ำงที่ศำลพิจำรณำสรุปค่ำใช้ จ่ำยในคดี
5.4 คดีระหว่ างบริษัท และบริษัท เอเชีย แซทเทลไลท์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จากัด
คดีนี ้บริ ษัท เอเชีย แซทเทลไลท์ เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ จำกัด และบริ ษัท ยื่นเรื่ องต่ออนุญำโตตุลำกำร ในเขตบริ หำร
พิเศษฮ่องกง ในปี 2559 เพื่อให้ พิจำรณำควำมเห็นที่ไม่ตรงกัน ในกำรตีควำมข้ อสัญญำบำงประกำร ในสัญญำควำม
ร่วมมือที่มีตอ่ กัน
อนุญำโตตุลำกำรได้ มีคำตัดสินแล้ วเมื่อวันที่ 11 ตุลำคม 2560 ว่ำกำรตีควำมข้ อสัญญำของบริษัทถูกต้ อง ทำให้ บริษัท
ยังคงมีสิทธิตำมสัญญำได้ เช่นเดิม
อย่ำงไรก็ตำม หลังจำกอนุญำโตตุลำกำรมีคำตัดสินดังกล่ำวในวรรคก่อน แล้ วยังคงมีข้อขัดแย้ งในเรื่ องกำรปฏบัติตำม
สัญญำอยู่ บริ ษัท จึงได้ ยื่นเรื่ องให้ อนุญำโตตุลำกำรพิจำรณำอีกครัง้ หนึ่ง ขณะนี ้ อยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะ
อนุญำโตตุลำกำร
5.5 คดีระหว่ างบริษัท และกระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เมื่อวันที่ 5 ตุลำคม 2560 บริ ษัทได้ รับหนังสือจำกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (“กระทรวงดิจิทัลฯ”)
ที่ แ จ้ ง ว่ำ ดำวเที ย มไทยคม 7 และดำวเที ย มไทยคม 8 เป็ น ดำวเที ย มภำยใต้ สัญ ญำด ำเนิ น กิ จ กำรดำวเที ย มสื่ อ สำร
ภำยในประเทศ ลงนำมเมื่อวันที่ 11 กันยำยน 2534 ระหว่ำง บริ ษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จำกัด (มหำชน) (“อินทัช”) (ซึง่ เป็ นผู้
ถื อหุ้นใหญ่ ของบริ ษัทฯ ในสัดส่วนร้ อยละ 41.14) และกระทรวงดิจิทัลฯ (กระทรวงเทคโนโลยี สำรสนเทศและกำรสื่อ
สำรเดิม) (“สั ญญาดาเนิ น กิจ การดาวเที ยมสื่ อสารฯ”) โดยอินทัชได้ จัดตัง้ บริ ษัทขึน้ มำเพื่อ ดำเนินงำนตำมสัญญำ
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ดังกล่ำว ทังนี
้ ้ หนังสือจำกกระทรวงดิจิทลั ฯ ระบุให้ ปฏิบตั ิตำมสัญญำดำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรฯ ให้ ครบถ้ วนโดยด่วน
อำทิ กำรโอนกรรมสิทธิ์ และส่งมอบทรัพย์สิน กำรจัดสร้ ำงดำวเทียมสำรอง กำรชำระเงินผลประโยชน์ตอบแทน และกำร
ประกันภัยทรัพย์สิน
เมื่อวันที่ 24 ตุลำคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทวำระพิเศษ ครัง้ ที่ 11/2560 ได้ พิจำรณำหนังสือฉบับดังกล่ำว
รวมถึงได้ หำรื อกับที่ปรึกษำกฎหมำยของบริษัทแล้ ว มีควำมเห็นว่ำดำวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ไม่ใช่ดำวเทียมภำยใต้
สัญญำดำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรฯ เพรำะกำรดำเนินกำรดำวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 เป็ นกำรดำเนินกำรภำยใต้
กรอบของกำรรับใบอนุญำตจำกคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
บริ ษัทได้ ปฏิบัติตำมเงื่ อนไขและข้ อกำหนดในสัญญำดำเนินกิ จกำรดำวเทียมสื่อสำรฯ อย่ำงครบถ้ วน โดยมิได้ มีกำร
ดำเนินกำรใด ๆ ที่ขดั ต่อสัญญำดำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรฯ ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีควำมเห็นในเรื่ องดำวเทียมไทยคม 7
และดำวเทียมไทยคม 8 แตกต่ำงไปจำกควำมเห็นของกระทรวงดิจิทลั ฯ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทจึงมีมติให้ บริ ษัทยื่น
เสนอข้ อพิพำทดังกล่ำวต่ออนุญำโตตุลำกำรเพื่อพิจำรณำชี ้ขำดข้ อพิพำทที่เกิดขึ ้นอันเนื่องมำจำกข้ อกำหนดหรื อกำรปฏิบตั ิ
ตำมสัญญำดำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรฯ และคู่สญ
ั ญำไม่สำมำรถตกลงกันได้ ทังนี
้ ้ เป็ นไปตำม ข้ อ 45.1 ของสัญญำ
ดำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรฯ โดยบริ ษัทได้ ดำเนินกำรยื่นข้ อโต้ แย้ งต่อสถำบันอนุญำโตตุลำกำรในวันที่ 25 ตุลำคม
2560 เป็ นข้ อพิพำทหมำยเลขดำที่ 97/2560
ขณะนี ้ข้ อพิพำทอยูใ่ นกระบวนกำรพิจำรณำของอนุญำโตตุลำกำร ในระหว่ำงกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร กระทรวง
ดิจิทลั ฯได้ ยื่นขอให้ ศำลปกครองกลำงวินิจฉัยว่ำคณะอนุญำโตตุลำกำรมีขอบอำนำจที่จะพิจำรณำคดีนี ้หรื อไม่ ซึ่งขณะนี ้
อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลปกครองกลำง โดยในส่วนของกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรนัน้ อยู่ระหว่ำงรอวันนัด
กำหนดกรอบระยะเวลำและประเด็นแห่งคดีของอนุญำโตตุลำกำร บริ ษัทยังไม่มีหน้ ำที่ใด ๆ ในกำรปฏิบตั ิตำมที่กระทรวง
ดิจิทลั ฯ ได้ อ้ำงถึงข้ ำงต้ นจนกว่ำจะมีกำรชีข้ ำดของอนุญำโตตุ ลำกำร ตำมข้ อ 45.6 ของสัญญำดำเนินกิจกำรดำวเทียม
สื่อสำรฯ
_______________________________
หมำยเหตุ
(1)
ปั จจุบนั เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษัท อินทัช โฮลดิง้ส์ จำกัด (มหำชน)
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ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 40

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1 ข้ อที่ 6 ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสำคัญอื่น

6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
6.1 ข้ อมูลทั่วไป
1) ข้ อมูลทั่วไป
(1) ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท
ชื่อย่ อหลักทรั พย์
หมวดอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:
:
:
:
:

เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่

:
:

ที่ตงั ้ สานักงานสาขา

:

สถานที่ตดิ ต่ อ

:

ทุนจดทะเบียน

:

ทุนชาระแล้ ว

:

มูลค่ าที่ตราไว้ ต่อหุ้น
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์ บริษัท

:
:
:
:
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
THCOM
เทคโนโลยี
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
แบ่งเป็ น 3 ธุรกิจหลัก ได้ แก่
1. ธุรกิจดำวเทียมและบริกำรที่เกี่ยวเนื่อง
2. ธุรกิจอินเทอร์ เน็ตและสื่อ
3. ธุรกิจโทรศัพท์ในต่ำงประเทศ
0107536000897 (เดิมเลขที่ บมจ. 163)
เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร
10400
(1) เลขที่ 63/21 ถนนรัตนำธิเบศร์ ตำบลบำงกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000
(2) เลขที่ 50 หมูท่ ี่ 1 ตำบลบ่อเงิน อำเภอลำดหลุมแก้ ว จังหวัดปทุมธำนี
12140
เลขที่ 349 ชัน้ 28 อำคำรเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหำนคร 10900
5,499,884,200 บำท แบ่งออกเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 1,096,101,954 หุ้น
(ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562)
5,480,509,770 บำท แบ่งออกเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 1,096,101,954 หุ้น (ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2562)
5 บำท
(66) 2596 5060
(66) 2591 0705
www.thaicom.net

ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 41

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1 ข้ อที่ 6 ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสำคัญอื่น

(2) ข้ อมูลทั่วไปของนิตบิ ุคคลที่บริษัทถือหุ้นตัง้ แต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป (1)
ข้ อมูลบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
บริษัท ไอพีสตาร์ จากัด (ไอพีสตาร์ ) จัดจำหน่ำยช่องสัญญำณ
Trident Chambers, P.O. Box 146,
ดำวเทียมไทยคม 4
Road Town, Tortola, British Virgin
Islands
บริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จากัด จัดจำหน่ำยช่องสัญญำณ
(ไอพีเอ็นแซด)
ดำวเทียมไทยคม 4 และ
24 Unity Drive North, Abany,
อุปกรณ์รับสัญญำณ
Auckland 0757, New Zealand
ดำวเทียมไทยคม 4 ใน
โทรศัพท์ (649) 414 5920
ประเทศนิวซีแลนด์
โทรสำร (649) 414 5922
บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีที
จัดจำหน่ำยช่องสัญญำณ
วาย จากัด (ไอพีเอ)
ดำวเทียมไทยคม 4 และ
5 George Place, Artarmon, NSW
อุปกรณ์รับสัญญำณ
2064, Australia
ดำวเทียมไทยคม 4 ใน
โทรศัพท์ (612) 8458 0500
ประเทศออสเตรเลีย
โทรสำร (612) 8006 5592
บริษัท โอไรอ้ อน แซทเทลไลท์ ซิส
ให้ บริ กำรด้ ำนกำรสื่อสำร
เทม พีทีวาย จากัด (โอเอสเอส)
ข้ อมูลผ่ำนดำวเทียมและ
(ถือหุ้นโดยไอพีเอร้ อยละ 100)
โซลูชนั่ เพื่อธุรกิจ
Level 2, 231 Adelaide Terrace,
Perth, WA 6000, Australia
โทรศัพท์ (61) 8 9225 7800
โทรสำร (61) 8 9225 7811
บริษัท ไอพีสตาร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จัดจำหน่ำยช่องสัญญำณ
พีทอี ี จากัด (ไอพีไอเอ็น)
ดำวเทียมไทยคม 4 และ
8 Marina Boulevard #05-02, Marina อุปกรณ์รับสัญญำณ
Bay Financial Centre, Singapore
ดำวเทียมไทยคม 4
018981
โทรศัพท์ (65) 6338 1888
โทรสำร (65) 6337 5100
บริษัท ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์ วิส จัดจำหน่ำยช่องสัญญำณ
จากัด (ไอพีจีเอส)
ดำวเทียมไทยคม 4
Intercontinental Trust Limited. Level
3,, Alexander House, 35, Cybercity,
Ebene, Mauritius
โทรศัพท์ (230) 213 9800
โทรสำร (230) 210 9168
บริษัท ไอพีสตาร์ เจแปน จากัด (ไอ จัดจำหน่ำยช่องสัญญำณ
พีเจ)
ดำวเทียมไทยคม 4 และ
1231-1 Hio, Oganomachi, Chichibu- อุปกรณ์รับสัญญำณ
gun,Saitama, Japan
ดำวเทียมไทยคม 4 ใน
โทรศัพท์ +813-6279-0933
ประเทศญี่ปนุ่
โทรสำร +813-6279-0934
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ทุนจดทะเบียน

จานวนหุ้นที่
ออกจาหน่ าย

มูลค่ าที่ตรา
ไว้ ต่อหุ้น

ทุนชาระแล้ ว

สัดส่ วนการถือ
หุ้น (ร้ อยละ)

2,000,000 ดอลลำร์
สหรัฐ

200,000,000
หุ้น

0.01
ดอลลำร์ สหรัฐ

2,000,000
ดอลลำร์ สหรัฐ

100

3,196,133 ดอลลำร์
นิวซีแลนด์

3,196,133
หุ้น

1
ดอลลำร์
นิวซีแลนด์

3,196,133
ดอลลำร์
นิวซีแลนด์

100

6,950,000
ดอลลำร์ ออสเตรเลีย

6,950,000
หุ้น

1
ดอลลำร์
ออสเตรเลีย

6,950,000
ดอลลำร์
ออสเตรเลีย

100

13,374,571
ดอลลำร์ ออสเตรเลีย

1
หุ้น

7,414,217
ดอลลำร์
ออสเตรเลีย
1
ดอลลำร์
ออสเตรเลีย

13,374,571
ดอลลำร์
ออสเตรเลีย

100

5,960,354
หุ้น

20,000
ดอลลำร์ สิงคโปร์

20,000
หุ้น

1
ดอลลำร์
สิงคโปร์

20,000
ดอลลำร์
สิงคโปร์

100

20,00
ดอลลำร์ สหรัฐ

20,000
หุ้น

1
ดอลลำร์ สหรัฐ

20,000
ดอลลำร์ สหรัฐ

100

100,000,000
เยน

10,000
หุ้น

10,000
เยน

100,000,000
เยน

100

ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 42

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

30,000,000
รูปี

จานวนหุ้นที่
ออกจาหน่ าย
30,000,000
หุ้น

มูลค่ าที่ตรา
ไว้ ต่อหุ้น
1
รูปี

ให้ บริ กำรด้ ำนวิศวกรรม
พัฒนำเทคโนโลยีกำร
สื่อสำรและอิเล็กทรอนิกส์

50,000
ดอลลำร์ สหรัฐ

10
หุ้น

1
ดอลลำร์ สหรัฐ

10
ดอลลำร์ สหรัฐ

100

ให้ บริ กำรด้ ำนธุรกิจ
กระจำยเสียงและกิจกำร
โทรทัศน์

1,000,000
บำท

100,000
หุ้น

10
บำท

250,000
บำท

99.99

จัดจำหน่ำยช่องสัญญำณ
ดำวเทียมไทยคม 7 และ
ไทยคม 8

50,000
ดอลลำร์ สหรัฐ

50,000
หุ้น

1
ดอลลำร์ สหรัฐ

50,000
ดอลลำร์ สหรัฐ

100

ให้ บริ กำรด้ ำนเทคโนโลยี

50,000
ดอลลำร์ สหรัฐ

50,000
หุ้น

1
ดอลลำร์ สหรัฐ

50,000
ดอลลำร์ สหรัฐ

100

จัดจำหน่ำยอุปกรณ์รับ
สัญญำณโทรทัศน์ บริ กำร
ให้ คำปรึกษำและติดตัง้
ระบบสำหรับเครื อข่ำย
บรอดแบนด์แบบครบวงจร
(System Integration)

398,791,470 บำท

39,879,147
หุ้น

10
บำท

398,791,470
บำท

99.99

ประกอบธุรกิจหลักในกำร
ลงทุนด้ ำนกำรสื่อสำร
โทรคมนำคมในระดับ
นำนำชำติ

14,658,000
ดอลลำร์ สิงคโปร์

14,658,000
หุ้น

1
ดอลลำร์
สิงคโปร์

14,658,000
ดอลลำร์
สิงคโปร์

51

ข้ อมูลบริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท ไอพีสตาร์ (อินเดีย) ไพรเวท
จากัด (ไอพีไอ)
408-409, IV FLOOR, ABW TOWER,,
M.G. ROAD, IFFCO CHOWK,
GURGAON - 122002,
Haryana, INDIA
บริษัท สตาร์ นิวเคลียส จากัด
(สตาร์ )
Trident Chambers, P.O. Box 146,
Road Town, Tortolar, British Virgin
Islands
บริษัท ทีซี บรอดคาสติง้ จากัด
(ทีซีบี) เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน
แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท
กรุงเทพมหำนคร
โทรศัพท์ (66) 2596 5060
บริษัท อินเตอร์ เนชั่นแนล แซทเทล
ไลท์ จากัด (ไอเอสซี)
Intercontinental Trust Limited, Level
3, Alexander House, 35 Cybercity,
Ebene, Mauritius
บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์ วสิ จากัด
(ทีซีจีเอส)
12th Floor, Standard Chartered
Tower, 19, Cybercity, Ebene,
Mauritius
ธุรกิจอินเทอร์ เน็ตและสื่อ
บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น
จากัด (ไทยเอไอ)
เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสำม
เสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร
โทรศัพท์ (662) 950-5005
โทรสำร (662) 591-0708
เว็บไซต์ www.thaiai.co.th
ธุรกิจโทรศัพท์ ในต่ างประเทศ
บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้ นท์ ส
พีทอี ี ลิมเิ ต็ด (เชน)
8 Marina Boulevard #05-02, Marina
Bay Financial Centre, Singapore
018981
โทรศัพท์ (65) 6338 1888
โทรสำร (65) 6337 5100

ให้ บริ กำรคำปรึกษำด้ ำน
เทคนิคที่เกี่ยวข้ องกับระบบ
โครงข่ำยของดำวเทียม
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ส่วนที่ 1 ข้ อที่ 6 ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสำคัญอื่น

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ ว
30,000,000
รูปี

สัดส่ วนการถือ
หุ้น (ร้ อยละ)
100

ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 43

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
ข้ อมูลบริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์
มหาชน (แอลทีซี)
(ถือหุ้นโดยเชนร้ อยละ 49)
Lanexang Avenue 0100, Vientiane,
Lao People’s Democratic Republic
โทรศัพท์ (856) 2121 6465-6
โทรสำร (856) 2121 9690
บริษัท ทีพลัส ดิจทิ ัล จากัด(2)
(ถือหุ้นโดยแอลทีซีร้อยละ 100)
23 Singha Road, Phonexay Village,
Saysettha District, Vientiane Capital
โทรศัพท์ (020) 7780 0700
โทรสำร (020) 7780 0701

ให้ บริ กำรโทรศัพท์พื ้นฐำน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศัพท์
สำธำรณะ โทรศัพท์
ระหว่ำงประเทศ และ
อินเทอร์ เน็ตใน สปป.ลำว

ให้ บริ กำรโทรศัพท์พื ้นฐำน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ใน สปป.
ลำว

ส่วนที่ 1 ข้ อที่ 6 ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสำคัญอื่น

96,840,000
ดอลลำร์ สหรัฐ

จานวนหุ้นที่
ออกจาหน่ าย
96,840,000
หุ้น

มูลค่ าที่ตรา
ไว้ ต่อหุ้น
1
ดอลลำร์ สหรัฐ

500,000
ดอลลำร์ สหรัฐ

500,000
หุ้น

1
ดอลลำร์ สหรัฐ

ทุนจดทะเบียน

ทุนชาระแล้ ว
96,840,000
ดอลลำร์ สหรัฐ

สัดส่ วนการถือ
หุ้น (ร้ อยละ)
24.99

500,000
ดอลลำร์ สหรัฐ

_____________________
หมำยเหตุ
(1)
ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
(2)
บริ ษัท วิมเปิ ลคอม จำกัดได้ จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็ นบริ ษัท ทีพลัส ดิจิทลั จำกัดเมื่อวันที่ 2 กันยำยน 2562
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ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 44

100

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1 ข้ อที่ 6 ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสำคัญอื่น

(3) ข้ อมูลของบุคคลอ้ างอิง
นายทะเบียนหลักทรั พย์

: บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์ : (66) 2009 9000
โทรสำร : (66) 2009 9991
www.set.or.th/tsd

นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชาระเงิน : ธนำคำรกรุงศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระรำมที่ 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ
กรุงเทพมหำนคร 10120
โทรศัพท์ : (66) 2296 2000
โทรสำร : (66) 2683 1304
ลูกค้ ำสัมพันธ์ : 1572
www.krungsri.com
ผู้สอบบัญชี
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: นำยชวำลำ เทียนประเสริฐกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4301
บริษัท ดีล้อยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
อำคำร เอไอเอ สำทร ทำวเวอร์ ชัน้ 23-27
เลขที่ 11/1 ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร
กรุงเทพมหำนคร 10120
โทรศัพท์ : (66) 2034 0000
โทรสำร : (66) 2034 0100
www.deloitte.com

ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 45

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1 ข้ อที่ 6 ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสำคัญอื่น

6.2 ข้ อมูลสาคัญอื่น
- ไม่มี –

6.3 ข้ อมูลสาหรับนักลงทุน
นักลงทุนสำมำรถหำข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) ได้ ที่ :
หน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
63/21 ถนนรัตนำธิเบศร์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์
โทรสำร
อีเมล
เว็บไซต์
Social Network

: (66) 2596 5068
: (66) 2591 0705
: ir@thaicom.net
: www.thaicom.net
: Facebook : Thaicom PLC.

ไทยคมลงทะเบียนกำรซื ้อขำยหุ้นที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

THCOM

Reuters

THCOM.BK

Bloomberg

THCOM TB

ข้ อจำกัดในกำรโอนหุ้นต่ำงด้ ำว
สิ ้นสุดรอบระยะเวลำบัญชี
ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ

: 40%
: 31 ธันวำคม
: บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำข้ อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้ จำกแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้
ใน www.sec.or.th หรื อเว็บไซต์ของบริษัท
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ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 46

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 ข้ อที่ 7 ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ส่ วนที่ 2
การจัด การและการกํากับ ดูแ ลกิจ การ
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ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 0

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 ข้ อที่ 7 ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7. ข้ อ มูล หลัก ทรั พ ย์ แ ละผู้ถ ือ หุ้น
7.1 จํานวนทุน จดทะเบีย นและทุน ชําระแล้ ว
(1) หุ้น สามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทนุ จดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว ดังนี ้
ทุนจดทะเบียน :

5,499,884,200 บาท
แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 1,096,101,954 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 5 บาท

ทุนที่ออกและชําระแล้ ว :

5,480,509,770 บาท
แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 1,096,101,954 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 5 บาท

(2) หุ้น ประเภทอื่น ที่ไ ม่ ใ ช่ ห้ ุน สามัญ
-ไม่มี-

7.2 ผู้ถ ือ หุ้น
(1) รายชื่อ ผู้ถ ือ หุ้น ใหญ่
(ก) รายชื่อ ผู้ถ ือ หุ้น รายใหญ่ 10 อัน ดับ แรกของ บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) ณ วัน ปิ ดสมุด ทะเบียน
(Closing Date) ล่ าสุด เมื่อ วัน ที่ 22 กุม ภาพัน ธ์ 2562 มีด ังนี ้
สัด ส่ วนการถือ หุ้น
รายชื่อ ผู้ถ ือ หุ้น
จํานวนหุ้น ที่ถ อื
(ร้ อ ยละ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บริษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จํากัด (มหาชน)
STATE STREET EUROPE LIMITED
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
นายณฤทธิ์ เจียอาภา
นายวชิระ ทยานาราพร
CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-LEMBAGA
TABUNG HAJI-ASIA PACIFIC
8. นายชวลิต วิสราญกุล
9. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH
10. NORTRUST NOMINEE LTD-CL AC
รวม

450,870,934
71,021,966
36,159,162
20,808,277
18,150,000
16,800,000
15,520,000

41.13
6.48
3.29
1.89
1.65
1.53
1.41

11,319,000
8,281,500
6,158,900
655,089,739

1.03
0.75
0.56
59.77

ที่มา: บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
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ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 1

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 ข้ อที่ 7 ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

(ข) กลุ่ ม ผู้ ถ ื อ หุ้ น รายใหญ่ ท่ ี โ ดยพฤติก าร ณ์ ม ี อ ิท ธิ พ ลต่ อ การกํา หนดนโยบายการจั ด การหรื อ การ
ดําเนิน งานของบริษัท
 บริ ษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จํากัด (มหาชน) (อินทัช) ประกอบธุรกิจด้ านการลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม
สื่อ และเทคโนโลยี โดยการถือหุ้นและเข้ าไปบริ หารงาน (Holding Company) ปั จจุบนั การลงทุน
ของอินทัชสามารถจําแนกออกเป็ น 3 สายธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร้ สาย ธุรกิจ
ดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ และธุรกิจอื่นๆ โดยอินทัชถือหุ้นสามัญในบริ ษัท ไทยคม จํากัด
(มหาชน) จํานวน 450,870,934 หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 41.13 ของทุนชําระแล้ ว (ข้ อมูล ณ วันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2562) ทังนี
้ ้ รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของอินทัช ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ได้ แก่
รายชื่อ ผู้ถ ือ หุ้น
SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE LTD (1)
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด (2)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANGKING
CORPORATION LIMITED
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
5. สํานักงานประกันสังคม
6. กองทุนเปิ ด กรุงศรี ห้ นุ ระยะยาวปั นผล
7. UBS AG LONDON BRANCH
8. นายเพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ
9. STATE STREET EUROPE LIMITED
10. กองทุนเปิ ด กรุงศรี ห้ นุ ปั นผล
_____________________
1.
2.
3.

จํานวนหุ้น ที่ถ อื

สัด ส่ วนการถือ หุ้น
(ร้ อ ยละ)

673,348,264
532,380,897
320,283,660

21.00
16.60
9.99

128,425,755
43,537,600
38,737,100
28,245,994
27,829,500
24,515,815
20,869,600

4.01
1.36
1.21
0.88
0.87
0.76
0.65

หมายเหตุ
(1)

(2)

Singtel Global Investment Pte Ltd. เป็ นบริ ษัทย่อยทางอ้ อมของ Singapore Telecommunications Ltd. ถือหุ้นโดย Temasek
Holdings (Private) Ltd. ร้ อยละ 49.81 (ที่มา : Singapore Telecommunications Ltd. / Annual Report 2019)
สามารถทราบข้ อมูลนักลงทุนในบริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด ได้ ในเว็บไซต์ www.set.or.th ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นในบริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
ณ 20 สิงหาคม 2562 มีดงั นี ้
รายชื่อ ผู้ถ ือ หุ้น

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

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
STATE STREET EUROPE LIMITED
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
N.C.B. TRUST LIMITED-NORGES BANK 1
GIC PRIVATE LIMITED
N.C.B. TRUST LIMITED-NORGES BANK 5
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED
ผู้ถือหุ้นรายอื่น
รวม
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จํานวนหน่ วย NVDR
66,622,317
49,442,891
49,112,000
28,789,872
28,471,700
24,081,100
20,081,488
265,779,529
532,380,897

สัด ส่ วนการ
การถือ หน่ วย (%)
2.08
1.54
1.53
0.90
0.89
0.75
0.63
8.28
16.60

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 2

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 ข้ อที่ 7 ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ข้ อจํากัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้ าว
บริษัทมีข้อจํากัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้ าวซึง่ ตามข้ อบังคับของบริษัท ข้ อที่ 11 ได้ ระบุไว้ ดังนี ้
“หุ้นของบริ ษัทสามารถโอนได้ โดยไม่มีข้อจํากัด เว้ นแต่ห้ นุ ของบริ ษัทที่ถือโดยบุคคลที่มิได้ มีสญ
ั ชาติไทย
ขณะใดขณะหนึง่ ต้ องมีจํานวนรวมกันไม่เกินร้ อยละ 40 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
คนต่างด้ าวอาจได้ มาซึง่ หุ้นใหม่เกินกว่าอัตราที่กําหนดในวรรคแรกของข้ อบังคับนี ้โดยการจองซื ้อหุ้นใหม่ ซึง่
บริ ษัทออกและเสนอขายทังจํ
้ านวนแก่นกั ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรื อ นักลงทุนประเภทสถาบันภายใต้
กฎเกณฑ์เกี่ยวการเสนอขายหุ้นแก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement) ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ตามที่จะได้ แก้ ไขเป็ นครัง้ คราว) (รวมตลอดถึงหุ้นปั นผล หรื อหุ้นใหม่ที่ได้ ออกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ดังกล่าวตามวรรคสองนี )้ แต่ทัง้ นี เ้ มื่อรวมจํ านวนหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้ าวในกรณี เช่นว่านี ก้ ับหุ้นที่ถืออยู่โดย
คนต่างด้ าว ตามวรรคแรก และวรรคสองของข้ อบังคับนี ้แล้ ว จํานวนหุ้นดังกล่าวต้ องน้ อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
ษัท ข้ อจํากัดนี ้ให้ ใช้ กบั การโอนทุกทอดที่จะเกิดขึ ้นต่อๆ ไปด้ วย”
หุ้นที่ออกจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
(2) ข้ อ ตกลงระหว่ างผู้ถ ือ หุ้น ใหญ่
- ไม่มี –

7.3 การออกหลัก ทรั พ ย์ อ่ นื
(1) ใบสําคัญแสดงสิท ธิท่ จี ะซือ้ หุ้น สามัญให้ แ ก่ ก รรมการและพนัก งานของบริษัท และบริษัท ย่ อ ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทมีใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ยงั ไม่หมดอายุจํานวน 3 โครงการ คือ ใบสําคัญแสดง
สิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสามัญให้ แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ภายใต้ โครงการออกและเสนอขาย
ใบสํ า คัญ แสดงสิท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ให้ แ ก่พ นักงานของบริ ษั ทและ บริ ษั ท ย่อ ย (“โครงการใบสํา คัญ
แสดงสิทธิ”) ดังนี ้
(ก) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 ซึ่งได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ได้ พิจารณาและมีมติอนุมตั ิ
การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญให้ แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อย (“โครงการใบสําคัญแสดงสิทธิ”) จํานวนไม่เกิน 1,074,300 หน่วย โดยมีสาระสําคัญโดยสังเขป
ดังนี ้
ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไทยคม จํากัด
(มหาชน)
ชนิดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
: ใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื อ้ หุ้นสามัญของบริ ษัทชนิดระบุชื่อ
ผู้ถือ และโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ (เว้ นแต่กําหนดไว้ ในข้ อกําหนด
สิทธิ)
จํานวนที่เสนอขาย
: ไม่เกิน 1,074,300 หน่วย
จํานวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ
: ไม่เกิน 1,074,300 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 5 บาท)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
: 0 บาท ต่อหน่วย
อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ
: ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย
รายงานประจําปี 2562

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 3

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
วันที่ครบกําหนด
อัตราการใช้ สิทธิ

ราคาการใช้ สิทธิ
ระยะเวลาใช้ สทิ ธิ

ส่วนที่ 2 ข้ อที่ 7 ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

: 6 มิถนุ ายน 2559
: 1 มิถนุ ายน 2564
: 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ เว้ นแต่ กรณีมีการปรับ
อัตราการใช้ สิทธิ ตามที่กําหนดในข้ อกําหนดสิทธิ และเงื่ อนไข
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ
: 25.918 บาท ต่อหุ้น
: ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญที่
ออกใหม่ของบริษัทได้ ในวันกําหนดการใช้ สทิ ธิ ดังนี ้
(1) ครัง้ ที่ 1 คือ วันที่ 3 มิถนุ ายน 2562
(2) ครัง้ ที่ 2 คือ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2563
(3) ครั ง้ ที่ 3 (ครั ง้ สุด ท้ า ย) คื อ วัน ใดวัน หนึ่ง ในระหว่า งวัน ที่
25-31 พฤษภาคม 2564

(ข) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ซึ่งได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ได้ พิจารณาและมีมติอนุมตั ิ
การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญให้ แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อย (“โครงการใบสําคัญแสดงสิทธิ”) จํานวนไม่เกิน 1,085,300 หน่วย โดยมีสาระสําคัญโดยสังเขป
ดังนี ้
ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไทยคม จํากัด
(มหาชน)
ชนิดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
: ใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื อ้ หุ้นสามัญของบริ ษัทชนิดระบุชื่อ
ผู้ถือ และโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ (เว้ นแต่กําหนดไว้ ในข้ อกําหนด
สิทธิ)
จํานวนที่เสนอขาย
: ไม่เกิน 1,085,300 หน่วย
จํานวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ
: ไม่เกิน 1,085,300 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 5 บาท)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
: 0 บาท ต่อหน่วย
อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ
: ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย
วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
: 5 มิถนุ ายน 2558
วันที่ครบกําหนด
: 1 มิถนุ ายน 2563
อัตราการใช้ สิทธิ
: 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ เว้ นแต่ กรณีมีการปรับ
อัตราการใช้ สิทธิ ตามที่กําหนดในข้ อกําหนดสิทธิ และเงื่ อนไข
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ราคาการใช้ สิทธิ
: 37.626 บาท ต่อหุ้น
ระยะเวลาใช้ สทิ ธิ
: ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญที่
ออกใหม่ของบริษัทได้ ในวันกําหนดการใช้ สทิ ธิ ดังนี ้
(1) ครัง้ ที่ 1 คือ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2561

รายงานประจําปี 2562

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 4

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 ข้ อที่ 7 ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

(2) ครัง้ ที่ 2 คือ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
(3) ครั ง้ ที่ 3 (ครั ง้ สุด ท้ า ย) คื อ วัน ใดวัน หนึ่ง ในระหว่า งวัน ที่
25-31 พฤษภาคม 2563
(ค) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 ซึ่งได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 ได้ พิจารณาและมีมติอนุมตั ิ
การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญให้ แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อย (“โครงการใบสําคัญแสดงสิทธิ”) จํานวนไม่เกิน 1,197,700 หน่วย โดยมีสาระสําคัญโดยสังเขป
ดังนี ้
ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ บริ ษัท ไทยคม จํากัด
(มหาชน)
ชนิดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
: ใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื อ้ หุ้นสามัญของบริ ษัทชนิดระบุชื่อ
ผู้ถือ และโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ (เว้ นแต่กําหนดไว้ ในข้ อกําหนด
สิทธิ)
จํานวนที่เสนอขาย
: ไม่เกิน 1,197,700 หน่วย
จํานวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ
: ไม่เกิน 1,197,700 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 5 บาท)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
: 0 บาท ต่อหน่วย
อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ
: ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย
วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
: 5 มิถนุ ายน 2557
วันที่ครบกําหนด
: 1 มิถนุ ายน 2562
อัตราการใช้ สิทธิ
: 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ เว้ นแต่ กรณีมีการปรับ
อัตราการใช้ สิทธิ ตามที่กําหนดในข้ อกําหนดสิทธิ และเงื่ อนไข
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ราคาการใช้ สิทธิ
: 38.265 บาท ต่อหุ้น
ระยะเวลาใช้ สทิ ธิ
: ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญที่
ออกใหม่ของบริษัทได้ ในวันกําหนดการใช้ สทิ ธิ ดังนี ้
(1) ครัง้ ที่ 1 คือ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2560
(2) ครัง้ ที่ 2 คือ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2561
(3) ครั ง้ ที่ 3 (ครั ง้ สุด ท้ า ย) คื อ วัน ใดวัน หนึ่ง ในระหว่า งวัน ที่
25-31 พฤษภาคม 2562
(2) หุ้น กู้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทมีห้ ุนกู้ที่ยังไม่ครบกํ าหนดไถ่ถอน รวม 4 ชุด คือ THCOM190A, THCOM190B,
THCOM210A และ THCOM210B ซึ่ ง เป็ น จํ า นวนรวมกัน ไม่ เ กิ น 4.55 ล้ า นหน่ ว ย คิ ด เป็ น มูล ค่ า ทัง้ สิ น้ ไม่ เ กิ น 4,550
ล้ านบาท หุ้นกู้ดงั กล่าวได้ จดทะเบียนและซื ้อขายได้ ในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย (Thai Bond Market Association)
เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
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ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 5

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 ข้ อที่ 7 ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

หุ้น กู้ข องบริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

ประเภทหุ้นกู้
วิธีการเสนอขาย
อายุของหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย
จํานวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย
วันที่ออกหุ้นกู้
วันครบกําหนดไถ่ถอน
อัตราดอกเบี ้ย
กําหนดเวลาชําระดอกเบี ้ย
นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทน
ชําระเงิน
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ครั ง้ ที่ 1/2557 ชุด ที่ 1 ครั ง้ ที่ 1/2557 ชุด ที่ 2 ครั ง้ ที่ 1/2557 ชุด ที่ 3 ครั ง้ ที่ 1/2557 ชุด ที่ 4
THCOM190A
THCOM210A
THCOM190B
THCOM210B
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
เสนอขายแก่นกั ลงทุนทัว่ ไป
เสนอขายแก่ผ้ ลู งทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
5 ปี นบั จากวันออกหุ้นกู้ 7 ปี นบั จากวันออกหุ้นกู้ 5 ปี นบั จากวันออกหุ้นกู้ 7 ปี นบั จากวันออกหุ้นกู้
600,000,000 บาท
600,000,000 บาท
1,775,000,000 บาท 1,775,000,000 บาท
600,000 หน่วย
600,000 หน่วย
1,775,000 หน่วย
1,775,000 หน่วย
1,000 บาท
1,000 บาท
2 ตุลาคม 2557
2 ตุลาคม พ.ศ. 2562
2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ร้ อยละ 4.28 ต่อปี
ร้ อยละ 4.68 ต่อปี
ร้ อยละ 4.28 ต่อปี
ร้ อยละ 4.68 ต่อปี
ตลอดอายุห้ นุ กู้
ตลอดอายุห้ นุ กู้
ตลอดอายุห้ นุ กู้
ตลอดอายุห้ นุ กู้
ชําระดอกเบี ้ยทุกๆ 6 เดือน ในวันที่ 2 เมษายน และวันที่ 2 ตุลาคม ของทุกปี
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
A- (Negative)

7.4 นโยบายการจ่ ายเงิน ปั น ผล
ก. นโยบายการจ่ ายเงิน ปั น ผลของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลประจําปี ของบริ ษัทโดยจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น เว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลได้ เป็ นครัง้ คราว
เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกําไรสมควรที่จะทําเช่นนัน้ แล้ วให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครัง้ ต่อไป
ปั จจุบนั บริ ษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปั นผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะบริ ษัทไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไร
สุทธิ หลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย (ถ้ ามี) และจะต้ องไม่เกินกําไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะบริ ษัท ทัง้ นี ้
การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อแผนการลงทุน และการดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยั สําคัญและขึ ้นอยู่
กับกระแสเงินสด รวมถึงความจําเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็ นไปตามเงื่อนไข
ที่บริ ษัทมีตอ่ สถาบันการเงิน
ข. นโยบายการจ่ ายเงิน ปั น ผลของบริษัท ย่ อ ย/บริษัท ร่ วม
บริ ษัทย่อย/บริ ษัทร่ วม ของบริ ษัทส่วนใหญ่มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลสอดคล้ องกับบริ ษัท โดยคณะกรรมการของ
บริ ษัทย่อย/บริ ษัทร่ วมจะพิจารณาและเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบโดยขึน้ อยู่กับแผนการลงทุน ความจําเป็ น และ
ความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมเห็นสมควร
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ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 6

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 ข้ อที่ 7 ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

สรุปการจ่ายเงินปั นผลของบริษัท 3 ปี ย้ อนหลัง
รายละเอียดการจ่ ายเงิน ปั น ผล
อัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิตอ่ หุ้น (ESP) (บาท)
เงินปั นผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสุทธิ (ร้ อยละ)
_____________________

2562

2561 (1)

2560

(2.05)
0.20
-

0.21
1.36
649

(2.42)
-

หมายเหตุ
(1)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 มีมติอนุมตั ิการงดจัดสรรกําไรและงดจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2560
เนื่องจากบริ ษัทมีผลขาดทุน และมีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับงวดตังแต่
้ วนั ที่ 1 - 31 มกราคม 2561 ในอัตราหุ้น
ละ 1.36 บาท โดยเป็ นการจัดสรรจากผลกําไรจากการขายหุ้นสามัญของบริ ษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2562

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 7

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 ข้ อที่ 8 โครงสร้ างการจัดการ

8. โครงสร้ างการจัด การ
โครงสร้ างการบริห ารจัด การ*
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

* โครงสร้ างการบริหารจัดการ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

รายงานประจําปี 2562

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 8

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 ข้ อที่ 8 โครงสร้ างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทกําหนดให้ คณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการจํ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทังหมดนั
้
น้ ต้ องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และจะต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติ
ตามที่กฎหมายกําหนด ทังนี
้ ้ กรรมการของบริ ษัทต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของ
บริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการจํานวน 9 ท่าน ดังนี ้
รายชื่อ กรรมการ
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
2. นางภัทรี ยา เบญจพลชัย

3. นางชรินทร วงศ์ภธู ร

4. ศาสตราจารย์สําเรี ยง เมฆเกรี ยงไกร

5. นายสมประสงค์ บุญยะชัย
6. นายเกว็ก บัค ไช

7. นายเอนก พนาอภิชน

8. นายอนันต์ แก้ วร่วมวงศ์
9. นายภูเวียง ประคํามินทร์ (2)
_____________________

ตําแหน่ ง

วัน ที่ไ ด้ รั บ แต่ งตัง้ (1)

ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน และ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ

1 ตุลาคม 2558
30 มีนาคม 2559

8 ธันวาคม 2542

10 สิงหาคม 2550

11 สิงหาคม 2549
27 มีนาคม 2558

1 กรกฎาคม 2560

1 พฤษภาคม 2561
2 เมษายน 2562

หมายเหตุ
(1)
วันที่ได้ รับแต่งตัง้ หมายถึง วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัทครัง้ แรก
(2)
นายภูเวียง ประคํามินทร์ ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการ ผู้แทนจากกระทรวงกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม แทนนางอาทิตยา สุธาธรรม
ที่ลาออกจากตําแหน่ง โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 4/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 2 เมษายน
2562 เป็ นต้ นไป

รายงานประจําปี 2562

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 9

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 ข้ อที่ 8 โครงสร้ างการจัดการ

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัท คือ นายอนันต์ แก้ วร่วมวงศ์ และ นายเอนก พนาอภิชน ลงลายมือชื่อร่ วมกัน
และประทับตราสําคัญของบริ ษัท
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
ระหว่างปี 2562 มี การประชุมคณะกรรมการบริ ษั ทตามวาระปกติ และวาระพิ เศษทัง้ สิ น้ 9 ครั ง้ โดยการเข้ าร่ วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน สรุปได้ ดงั นี ้
รายชื่อ กรรมการ
1. นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
2. นางชริ นทร วงศ์ภธู ร
3. ศาสตราจารย์สําเรี ยง
เมฆเกรี ยงไกร
4. นางภัทรี ยา เบญจพลชัย
5. นายสมประสงค์ บุญยะชัย
6. นายเกว็ก บัค ไช
7. นายอเนก พนาอภิชน
8. นายอนันต์ แก้ วร่วมวงศ์
9. นายภูเวียง ประคํามินทร์ (1)

การเข้ าร่ วมประชุม / การประชุม ทัง้ หมด (ครัง้ )
การประชุม
การประชุม
สามัญผู้ถ ือ หุ้น
คณะกรรมการบริษัท
เข้ า
9/9
เข้ า
9/9
เข้ า
9/9
เข้ า
เข้ า
เข้ า
เข้ า
เข้ า
-

9/9
8/9
9/9
9/9
9/9
3/5(1)

หมายเหตุ

ดํารงตําแหน่งไม่เต็มปี

_____________________
หมายเหตุ
(1)
นายภูเวียง ประคํามินทร์ ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการ ผู้แทนจากกระทรวงกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม แทนนางอาทิตยา สุธาธรรม ที่
ลาออกจากตําแหน่งเนื่องจากเกษียณอายุราชการ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 4/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 มีผลตังแต่
้
วันที่ 2 เมษายน 2562 เป็ นต้ นไป

ทังนี
้ ้ สําหรับการประชุมกันเองระหว่างกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร ประจําปี 2562 ได้ กําหนดวันประชุมไว้ เป็ นวันที่ 29
มกราคม 2563 เพื่อให้ สอดคล้ องกับวาระการประชุม คือ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ประจําปี
2562 และแนวทางการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของบริษัทเพื่อผลการดําเนินงานที่ดีขึ ้น
8.2 ผู้บ ริห าร (Management)
ตามโครงสร้ างการบริ หารจัดการของบริ ษัท ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 บริ ษัทมีผ้ บู ริ หารตามคํานิยามของประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จํานวน 8 ท่าน ดังนี ้
1.
2.
3.
4.

รายชื่อ ผู้บ ริห าร
นายอนันต์ แก้ วร่วมวงศ์
นายอนุวฒ
ั น์ สงวนทรัพยากร
นายปฐมภพ สุวรรณศิริ
นายวิชยั กิตติวิทยากุล

รายงานประจําปี 2562

ตําแหน่ ง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
หัวหน้ าคณะผู้บริหาร ด้ านการเงิน
หัวหน้ าคณะผู้บริหาร ด้ านการค้ า
หัวหน้ าคณะผู้บริหาร ด้ านตรวจสอบภายใน
ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 10

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

5. ดร.สกล กิตติวชั ราพงษ์
6. นายเอกชัย ภัคดุรงค์
7. นางพรรณี นิวาศนันทน์
8. นายสลิล จารุจินดา(1)
_____________________

ส่วนที่ 2 ข้ อที่ 8 โครงสร้ างการจัดการ

หัวหน้ าฝ่ ายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
หัวหน้ าฝ่ ายงานรัฐกิจ
หัวหน้ าฝ่ ายงานการเงิน
หัวหน้ าฝ่ ายงานกฎหมายและกํากับดูแล

หมายเหตุ
(1) จากการแต่งตัง้ นายสลิล จารุ จินดา ให้ ดํารงตําแหน่งหัวหน้ าฝ่ ายงานกฎหมายและกํ ากับดูแล เมื่ อวันที่ 1 เมษายน 2562 ทํ าให้ นายสลิ ล
จารุจินดา เป็ นผู้บริ หารตามคํานิยามของประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.3 เลขานุก ารบริษัท
ปั จจุบนั นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริ ษัท โดยได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการ
้
บริ ษั ท เมื่ อ วันที่ 12 พฤศจิ กายน 2555 จนถึงปั จจุบัน ซึ่งนางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง ได้ ผ่านการอบรมหลักสูตร
ที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ของเลขานุการบริ ษัทจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย เป็ นผู้มีความรู้ ความเข้ าใจ
ในหลักการ และข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีของการกํากับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนัน้ ยังเป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ในงานเลขานุการ รวมถึง
คุณสมบัติอื่นที่ช่วยให้ งานเลขานุการบริ ษัทเป็ นไปอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ ้น (รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา การฝึ กอบรม
และประสบการณ์การทํางานของเลขานุการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)
ทัง้ นี ้ เลขานุการบริ ษัทจะรายงานตรงต่อทัง้ คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร เพื่อทําหน้ าที่เกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการบริ ษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังสนั
้ บสนุนให้ การกํากับ
ดูแลกิจการเป็ นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาล และการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเลขานุการบริ ษัทมีหน้ าที่และความรับผิดชอบ
หลัก ดังนี ้
หน้ าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
(1) แจ้ งมติและนโยบายของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้ ผ้ ูบริ หารที่เกี่ ยวข้ องรั บทราบ พร้ อมทัง้ ให้ คําปรึ กษา และ
ข้ อเสนอแนะเบื ้องต้ นแก่คณะกรรมการตามระเบียบปฏิบตั ิของบริษัท และข้ อพึงปฏิบตั ิด้านการกํากับดูแลกิจการ
(2) จัดทําและจัดเก็บเอกสาร ดังนี ้ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุม ผู้ถื อ หุ้น
รายงานประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจําปี ของบริษัท
(3) ดําเนินการให้ กรรมการและผู้บริ หารจัดทํารายงานการมีส่วนได้ เสียของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้ องตามข้ อกําหนดของ
กฎหมาย พร้ อมทัง้ เก็บรั กษารายงานดังกล่าว และส่งสําเนาให้ ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ตามที่กฎหมายกําหนด
(4) จัดการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
ข้ อบังคับของบริ ษัท กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด รวมถึงข้ อพึงปฏิบตั ิ รวมทัง้ บันทึกรายงานการประชุมและ
ติดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามมติที่ประชุม
(5) ดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
(6) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทัว่ ไป ให้ ได้ รับทราบสิทธิตา่ งๆ ของผู้ถือหุ้น
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(7) ดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท และเป็ นผู้ประสานงานระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร พร้ อมทัง้ ให้ ข่าวสาร
และข้ อมูลแก่กรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัท รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มี
นัยสําคัญแก่กรรมการทราบ
(8) จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวมถึงการประเมิน
ตนเองเป็ นรายบุคคล และรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
(9) ดําเนินการอื่นใดเพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์ รวมถึงกฎหมายและข้ อบังคับอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ อง

8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บ ริห าร
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนของบริษัทพิจารณาหลักเกณฑ์ในการกําหนดนโยบายค่าตอบแทน โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ พิจารณาจากหน้ าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการ โดย
ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ รับค่าตอบแทนเพิ่มตามหน้ าที่ และความรับผิดชอบ
รวมทังพิ
้ จารณาเปรี ยบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในประเภท ขนาด ที่ใกล้ เคียงกัน โดย
จํานวนของค่าตอบแทนต้ องสามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีคณ
ุ ภาพให้ อยูก่ บั บริษัทได้
2. บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายค่าตอบแทนสําหรั บประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และผู้บริ หารระดับสูง ประกอบด้ วย
เงินเดือน โบนัส และกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ และผลตอบแทนอื่นๆ ซึง่ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะสอดคล้ องกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัททังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
รวมทังผลการปฏิ
้
บตั ิงานของผู้บริหาร ตลอดจนแนวปฏิบตั ิและ
มาตรฐานของกลุม่ ธุรกิจชันนํ
้ า
3. ค่าตอบแทนระยะยาวที่ไม่ใช่ตวั เงิน บริ ษัทมีโครงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญต่อกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัท ซึง่ นโยบายค่าตอบแทนแบบระยะยาวแบ่งเป็ น 4 โครงการ แต่ละโครงการมีอายุ 5 ปี โดย
บริษัทได้ เริ่มใช้ นโยบายนี ้ตังแต่
้ ปี 2556 ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นแรงจูงใจให้ กรรมการและผู้บริหารอยู่ปฏิบตั ิงานกับบริ ษัทใน
ระยะยาว
8.4.1 ค่ าตอบแทนที่เ ป็ นตัวเงิน
(ก) ค่ าตอบแทนกรรมการ
กรรมการของบริษัทมีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนในการปฏิบตั ิหน้ าที่ ซึง่ ค่าตอบแทน ได้ แก่ เงินเดือน เบี ้ยประชุม เบี ้ย
้
อง
เลี ้ยงเดินทางต่างประเทศกรณี ไปปฏิบตั ิหน้ าที่ โบนัส และค่าประกันสุขภาพ โดยการจ่ายค่าตอบแทนทังหมดต้
ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
สําหรับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2562 นัน้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน
2562 ได้ มีมติอนุมตั ิกําหนดงบประมาณค่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท
ภายในวงเงินไม่เกิน 22,000,000 บาท
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ทังนี
้ ้ นโยบายค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัทนัน้ บริ ษัทจะจ่ายค่าตอบแทนให้ กบั ประธานกรรมการ กรรมการ
อิ ส ระ และกรรมการที่ ไ ม่ เ ป็ น ผู้บ ริ ห าร ในรู ป แบบของค่ า ตอบแทนรายเดื อ น เบี ย้ ประชุม กรรมการ โบนัส และ
ผลประโยชน์อื่นๆ ดังนี ้
กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริห าร
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการบริหาร
คณะกรรมการชุด ย่ อ ยอื่น ๆ
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
_____________________

ค่ าตอบแทนรู ป ตัวเงิน ปี 2562 (บาท)
ค่ าตอบแทน
เบีย้ ประชุม
โบนัส
รายเดือ น
(ครั ง้ ละ)
250,000
50,000


25,000




25,000

25,000
25,000




25,000
25,000




25,000
25,000





25,000

10,000


หมายเหตุ
(1)
ประธานกรรมการบริ ษัทจะไม่ได้ รับเบี ้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทอีก และในกรณีที่ประธานกรรมการบริ ษัทไปดํารง
ตําแหน่งประธานกรรมการหรื อกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ จะไม่ได้ คา่ ตอบแทนและเบี ้ยประชุมใดๆ
(2)
ประธานกรรมการบริ ษัทได้ รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้ แก่ รถประจําตําแหน่งพร้ อมคนขับ
(3)
กรรมการบริ ษัทที่เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัทจะไม่ได้ รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
(4)
กรรมการบริ ษัทจะได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงในกรณีที่ต้องเดินทางไปปฏิบตั ิงานให้ บริ ษัทตามอัตราที่บริ ษัทกําหนด
(5)
กรรมการบริ ษัทจะได้ รับค่าเบี ้ยประกันชีวิตและค่าเบี ้ยประกันสุขภาพประจําปี

สําหรับปี 2562 ค่าตอบแทนรวมที่เป็ นตัวเงิน สําหรับประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร
รวมเป็ นจํานวนเงินทังสิ
้ ้น 14,208,167 บาท ซึง่ ประกอบด้ วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี ้ยประชุม และค่าตอบแทนประจําปี
และสิท ธิ ป ระโยชน์ อื่ น ๆ ทัง้ นี ้ กรรมการบริ ษั ท ที่ เป็ น ผู้บ ริ หารไม่ไ ด้ รับ ค่าตอบแทนในฐานะเป็ นกรรมการบริ ษั ท โดยมี
รายละเอียดแยกเป็ นรายบุคคล ดังนี ้

รายงานประจําปี 2562

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 13

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 ข้ อที่ 8 โครงสร้ างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกําหนด
ค่ าตอบแทน

คณะกรรมการบรรษัท ภิบ าล
และสรรหา

คณะกรรมการบริห าร

การประชุม กรรมการอิส ระ

การประชุม กรรมการ
ที่ไ ม่ เ ป็ นผู้บ ริห าร

ค่ าตอบแทนประจําปี *

ค่ าตอบแทนรายเดือ นและค่ าเบีย้ ประชุม (บาท)

1. นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์

3,000,000

-

-

-

-

-

-

877,500

3,877,500

2. นางภัทรี ยา เบญจพลชัย
3. ศาสตราจารย์สําเรี ยง เมฆเกรี ยงไกร
4. นางชริ นทร วงศ์ภธู ร
5. นายสมประสงค์ บุญยะชัย
6. นายเกว็ก บัค ไช
7. นายภูเวียง ประคํามินทร์ (1)

825,000
825,000
825,000
800,000
825,000
520,917

550,000
250,000
250,000
-

150,000
270,000
-

100,000
220,000
100,000
-

300,000
-

-

-

789,750
607,500
607,500
607,500
607,500
300,000

2,264,750
2,052,500
1,952,500
1,407,500
1,832,500
820,917

รายชื่อ กรรมการ

รวม

ค่ าตอบแทน
รวม

14,208,167

_____________________
หมายเหตุ
(1)
นายภูเวียง ประคํามินทร์ ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 4/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน
2562 แทนนางอาทิตยา สุธาธรรม ที่ลาออก

ทังนี
้ ้ ในปี 2562 นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการอิสระของบริ ษัท ได้ รับค่าตอบแทนจากการดํารงตําแหน่ง
กรรมการอิสระในบริ ษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษัทใหญ่ของบริ ษัท เป็ นเงินจํานวน 4,003,563
บาท
(ข) ค่ าตอบแทนผู้บ ริห าร**
ในปี 2562 ค่ า ตอบแทนรวมที่ เ ป็ น ตัว เงิ น ของคณะผู้ บริ ห าร จํ า นวน 7 ท่ า น รวมเป็ น เงิ น จํ า นวนทั ง้ สิ น้
41,638,531 ล้ า นบาท ซึ่ง ประกอบด้ ว ย ค่า ตอบแทนรายเดื อ น โบนัสรวม และค่า ตอบแทนอื่ น ๆ ซึ่ง ค่า ตอบแทน
ดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับการดําเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริหารเป็ นเกณฑ์
_____________________
หมายเหตุ **ผู้บริ หาร หมายถึง ผู้บริ หารตามคํานิยามในประกาศคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ได้ แก่
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หัวหน้ าคณะผู้บริ หารด้ านการค้ า หัวหน้ าคณะผู้บริ หารด้ านการเงิน หัวหน้ าคณะผู้บริ หารด้ านตรวจสอบ
ภายใน หัวหน้ าฝ่ ายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ หัวหน้ าฝ่ ายงานรัฐกิจ หัวหน้ าฝ่ ายงานการเงิน หัวหน้ าฝ่ ายงานกฎหมายและ
กํากับดูแล

8.4.2 ค่ าตอบแทนอื่น ของกรรมการและผู้บ ริห าร
(ก) ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant)
บริ ษัทได้ จดั สรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญให้ แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ตามโครงการจ่ายค่าตอบแทนระยะยาวให้ แก่ผ้ บู ริ หาร โดยเป็ นโครงการที่มีวตั ถุประสงค์ที่จะสร้ างแรงจูงใจและ
ตอบแทนการปฏิบตั ิงานของพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และเป็ นการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคณ
ุ ค่าต่อ
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บริ ษัทให้ ทํางานกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง และสร้ างประโยชน์สงู สุดให้ แก่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยเพื่อการเติบโตที่
ยัง่ ยืนในระยะยาว ซึง่ กําหนดให้ พนักงานระดับผู้บริ หารของบริ ษัทที่เข้ าร่ วมโครงการสามารถนําเงินเฉพาะที่เป็ น
เงินโบนัสบางส่วนตามเกณฑ์การจัดสรรที่บริ ษัทกําหนดให้ แต่ละรายได้ รับมาใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่
ออกและเสนอขายได้ เท่านัน้ โดยเงินโบนัสที่แต่ละรายจะได้ รับนัน้ จะขึน้ อยู่กับเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ รวมถึง
เป้าหมายที่บริ ษัทจะพิจารณากําหนด ซึ่งบริ ษัทได้ มีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการดังกล่าวไปแล้ ว
จํานวน 4 ครัง้ ตังแต่
้ ปี 2556-2559 โดยมีรายชื่อและจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ (Warrant) ที่
ได้ รับดังนี ้

รายชื่อ กรรมการและผู้บ ริห าร
(1)

1. นายอนันต์ แก้ วร่ วมวงศ์
2. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ
3. นายอนุวฒ
ั น์ สงวนทรัพยากร
4. นายวิชยั กิตติวิทยากุล
5. นายสกล กิตติวชั ราพงษ์
6. นายเอกชัย ภัคดุรงค์
7. นางพรรณี นิวาศนันทน์
8. นายสลิล จารุจินดา

ปี 2556
จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิท ธิท่ จี ัด สรร
หน่ วย ร้ อ ยละ
32,111
4.71
31,933
4.68
18,022
2.64
12,633
1.85
-

ปี 2557
จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิท ธิท่ จี ัด สรร
หน่ วย
ร้ อ ยละ
116,400
9.72
48,200
4.02
53,000
4.43
23,000
1.92
23,000
1.92

ปี 2558
จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิท ธิท่ จี ัด สรร
หน่ วย ร้ อ ยละ
97,611
8.99
35,335
3.26
38,849
3.58
23,622
2.18
21,477
1.98

ปี 2559
จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิท ธิท่ จี ัด สรร
หน่ วย ร้ อ ยละ
96,738
9.00
35,019
3.26
38,502
5.58
21,282
1.98
21,282
1.98

_____________________
หมายเหตุ
(1)

ผู้บริ หาร หมายถึง ผู้บริ หารตามคํานิยามในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็ นไปตาม
โครงสร้ างการบริ หารจัดการใหม่ที่ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

รายงานการถือ หลัก ทรั พ ย์ ข องกรรมการและผู้บ ริห าร ประจําปี 2562
บริ ษัทได้ มีการแจ้ งให้ คณะกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัททราบถึงหน้ าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพ ย์ ของ
ตนเอง คู่สมรส หรื อผู้ที่อยู่กินด้ วยกันฉันสามีภริ ยา และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะในบริ ษัท ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 7
วันนับแต่วนั ที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการหรื อผู้บริหาร และทุกครัง้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดงั กล่าวต้ อง
รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่มีการซื ้อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์นนั ้ ตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ กําหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจําทุกไตรมาส โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 การถือหลักทรัพย์ของกรรมการ
และผู้บริหารของบริ ษัท เป็ นดังนี ้
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ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 15

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 ข้ อที่ 8 โครงสร้ างการจัดการ
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

รายชื่อ กรรมการและผู้บ ริห าร
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
คูส่ มรส หรื อผู้ที่อยู่กินด้ วยกันฉันสามี
ภริ ยา และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางชริ นทร วงศ์ภธู ร
คูส่ มรส หรื อผู้ที่อยู่กินด้ วยกันฉันสามี
ภริ ยา และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ศาสตราจารย์ สําเรี ยง เมฆเกรี ยงไกร
คูส่ มรส หรื อผู้ที่อยู่กินด้ วยกันฉันสามี
ภริ ยา และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางภัทรี ยา เบญจพลชัย
คูส่ มรส หรื อผู้ที่อยู่กินด้ วยกันฉันสามี
ภริ ยา และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายสมประสงค์ บุญยะชัย
คูส่ มรส หรื อผู้ที่อยู่กินด้ วยกันฉันสามี
ภริ ยา และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายเกว็ก บัค ไช
คูส่ มรส หรื อผู้ที่อยู่กินด้ วยกันฉันสามี
ภริ ยา และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายเอนก พนาอภิชน
คูส่ มรส หรื อผู้ที่อยู่กินด้ วยกันฉันสามี
ภริ ยา และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายอนันต์ แก้ วร่ วมวงศ์
คูส่ มรส หรื อผู้ที่อยู่กินด้ วยกันฉันสามี
ภริ ยา และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายภูเวียง ประคํามินทร์
คูส่ มรส หรื อผู้ที่อยู่กินด้ วยกันฉันสามี
ภริ ยา และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายอนุวฒ
ั น์ สงวนทรัพยากร
คูส่ มรส หรื อผู้ที่อยู่กินด้ วยกันฉันสามี
ภริ ยา และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายปฐมภพ สุวรรณศิริ
คูส่ มรสหรื อผู้ที่อยู่กินด้ วยกันฉันสามี
ภริ ยา และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายวิชยั กิตติวิทยากุล
คูส่ มรส หรื อผู้ที่อยู่กินด้ วยกันฉันสามี
ภริ ยา และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายเอกชัย ภัคดุรงค์
คูส่ มรส หรื อผู้ที่อยู่กินด้ วยกันฉันสามี
ภริ ยา และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายสกล กิตติวชั ราพงษ์
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หุ้น สามัญ (หุ้น )

ใบสําคัญแสดงสิท ธิ (หน่ วย)

หุ้น กู้ (หน่ วย)

31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 เพิ่ม / (ลด) 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 เพิ่ม / (ลด) 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 เพิ่ม / (ลด)
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-

8,905

8,905

-

137,182

137,182

-

1,000

-

(1,000)

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 16

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 ข้ อที่ 8 โครงสร้ างการจัดการ
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

รายชื่อ กรรมการและผู้บ ริห าร

หุ้น สามัญ (หุ้น )

ใบสําคัญแสดงสิท ธิ (หน่ วย)

หุ้น กู้ (หน่ วย)

31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 เพิ่ม / (ลด) 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 เพิ่ม / (ลด) 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 เพิ่ม / (ลด)

15.

16.

คูส่ มรส หรื อผู้ที่อยู่กินด้ วยกันฉันสามี
ภริ ยา และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นางพรรณี นิวาศนันทน์
75,274
75,274
1,000
(1,000)
คูส่ มรส หรื อผู้ที่อยู่กินด้ วยกันฉันสามี
ภริ ยา และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
นายสลิล จารุจินดา(2)
65,759
65,759
คูส่ มรส หรื อผู้ที่อยู่กินด้ วยกันฉันสามี
ภริ ยา และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
หมายเหตุ
(1) นายภูเวียง ประคํามินทร์ ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการ แทนนางอาทิตยา สุธาธรรม ที่ลาออกจากตําแหน่ง โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ครัง้ ที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 และมีผลตังแต่
้ วันที่ 2 เมษายน 2562
(2) จากการแต่งตัง้ นายสลิล จารุ จินดา ให้ ดํารงตําแหน่งหัวหน้ าฝ่ ายงานกฎหมายและกํากับดูแล เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ทําให้ นายสลิล
จารุ จินดา เข้ าข่ายผู้บริ หาร 4 รายแรกที่มีหน้ าที่ต้องจัดทํารายงานการมีส่วนได้ เสียตามนิยามของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (กลต.) มาตรา 3/1 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(ข) เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ โดยในปี 2562 บริ ษัทได้ จ่ายเงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพสําหรับ
ผู้บริหาร** จํานวน 7 ราย เป็ นเงินจํานวนทังสิ
้ ้น 2,578,397.50 บาท
_____________________
หมายเหตุ
**ผู้บริ หาร หมายถึง ผู้บริ หารตามคํานิยามในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ได้ แก่ ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารและหัวหน้ าคณะผู้บริ หาร

8.5 บุค ลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัท และบริษัทในเครื อ มีพนักงานรวมทังสิ
้ ้น 3,272 คน โดยแบ่งตามสายธุรกิจดังนี ้
ประเภทธุร กิจ
สายธุรกิจอินเทอร์ เน็ตและสื่อ
สายธุรกิจดาวเทียม
สายธุรกิจโทรศัพท์
รวม

จํานวนพนัก งาน (คน)
12
460
2,800
3,272

ผลตอบแทนของพนักงานบริ ษัท และบริษัทในเครื อ ได้ แก่ เงินเดือน เงินสมทบกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพและผลประโยชน์
้ ้น 894,235,389 บาท
ตอบแทนอื่น ๆ สําหรับปี 2562 รวมเป็ นจํานวนเงินทังสิ
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ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 17

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 ข้ อที่ 8 โครงสร้ างการจัดการ

นโยบายการบริห ารบุค ลากร
บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่เป็ นบริษัทไทยและดําเนินกิจการทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศที่ม่งุ เน้ น
การสร้ างความมัน่ คงและเติบโตอย่างยัง่ ยืนในธุรกิจสื่อสาร บริ ษัทเล็งเห็นถึงคุณค่าและความสําคัญของทรัพยากรมุนษย์
ุ ภาพเป็ นปั จจัยสําคัญยิ่งต่อการนําพาองค์กรสู่ความเจริ ญเติบโตและความสําเร็ จที่
โดยมีความเชื่อมัน่ ว่าพนักงานที่มีคณ
ยัง่ ยืน และยังเป็ นปั จจัยบ่งชี ถ้ ึงความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในยุคปั จจุบนั อีกด้ วย บริ ษัทจึงมุ่งมั่นในการดูแล
อัตราส่วนกําลังคน รวมทังต้
้ นทุนของพนักงานให้ อยู่ในระดับที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้ นไปที่ การแสวงหาคนดี รักษาคน
เก่ง สร้ างความผูกพันในองค์กร และสร้ างความพร้ อมให้ พนักงานทุกระดับเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถโดยมุ่งเน้ นไปที่
ุ ธรรม สร้ างโอกาสและความท้ าทายใหม่ ๆ เพื่อ
การเพิ่มศักยภาพของพนักงานให้ สามารถแข่งขันได้ ในโลกยุคดิจิทลั มีคณ
กระตุ้นให้ พนักงานได้ ใช้ ศกั ยภาพที่มีอยู่ของตนอย่างเต็มที่ พร้ อมถ่ายทอดและปลูกฝั งหลักการทํางานที่ยึดมัน่ ในค่านิยม
ขององค์กร เพื่อความเจริญก้ าวหน้ าไปพร้ อมกับความเจริญเติบโตของบริษัท
ด้ วยความเชื่อมัน่ นี ้ บริ ษัทจึงได้ กําหนดนโยบายการบริ หารบุคลากรเพื่อแสดงให้ เห็นถึงเจตนารมณ์อนั แน่วแน่ในการ
สรรหา ดูแล และรักษาบุคลากรของบริ ษัทเป็ นอย่างดี สอดคล้ องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทใน
แต่ละระยะ ทังยั
้ งนํามาตรการต่อต้ านการทุจริตมาเป็ นส่วนหนึง่ ในกระบวนการบริ หารบุคลากรด้ วย
บริษัทได้ กําหนดนโยบายการบริหารบุคลากรด้ านต่าง ๆ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้
1) การจัดโครงสร้ างองค์กรและอัตรากําลัง
บริ ษั ท จัด โครงสร้ างองค์ ก ร ตํ า แหน่ ง และระดับ ตํ า แหน่ ง งาน รวมทัง้ กํ า หนดอัต รากํ า ลัง โดยพิ จ ารณาให้
สอดคล้ องกับทิศทางและเป้าหมายการดําเนินธุรกิจที่กําหนดขึ ้นแต่ละปี และทบทวนเป็ นระยะ ๆ เพื่อให้ ตอบสนองได้
ทันต่อความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้น
2) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็ นธรรม
บริ ษัทดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรแต่ละระดับอย่างเป็ นธรรม โดยมองที่คณ
ุ ลักษณะ คุณสมบัติและ
ความสามารถของตัว บุค คลที่ ส อดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการของงาน รวมทัง้ พิ จ ารณาศัก ยภาพที่ จ ะพัฒ นาให้ มี
ความก้ าวหน้ าต่อไปได้ ในอนาคตควบคู่ไปด้ วย โดยใช้ คณะกรรมการทําหน้ าที่คดั สรร ใช้ การทดสอบและเครื่ องมือ
ด้ านการประเมินบุคคลมาประกอบ มีกระบวนการตรวจสอบข้ อ มูลของผู้สมัครว่า เคยมีป ระวัติเกี่ ยวข้ อ งกับ การ
กระทําผิดใด ๆ หรื อไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัติการทุจริ ต เพื่อให้ มนั่ ใจว่าได้ คนดีและเก่ง เหมาะสมอย่างแท้ จริ งกับ
งาน วัฒนธรรมองค์กร และมีความพร้ อมที่จะพัฒนาต่อยอดต่อไปได้ ในอนาคต
3) โอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการว่าจ้ างและบรรจุแต่งตัง้
บริ ษัทให้ โอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการว่าจ้ างและบรรจุแต่งตัง้ รวมทังโอกาสด้
้
านการพัฒนาและความก้ าวหน้ า
โดยพิจารณาบนพื ้นฐานคุณธรรม ความรู้ ความสามารถ ความมุ่งมัน่ และผลสําเร็ จของงานที่เกิดขึ ้น ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิด
ความหลากหลาย และสามารถใช้ ทรัพยากรบุคคลให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท โดยไม่เลือกปฏิบตั ิต่อบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดอันเนื่องมาจากเชื ้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถานภาพทางการสมรส หรื อความบกพร่องทางกายภาพ
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4) สิทธิมนุษยชน
บริ ษัทมีนโยบายการเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน โดยในนโยบายดังกล่าวนัน้ พนักงานต้ องทําความ
เข้ าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับหน้ าที่และความรับผิดชอบของตนเองโดยตรงอย่างถี่ถ้วน และปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด
หากมีข้อสงสัยสามารถขอคําปรึ กษาจากฝ่ ายกฎหมายหรื อที่ปรึ กษากฎหมาย โดยมิให้ ปฏิบตั ิตามความเข้ าใจของ
ตนเองโดยไม่มีคําแนะนํา อีกทัง้ กรณีที่เมื่อพนักงานของบริ ษัทต้ องไปปฏิบตั ิงานในต่างประเทศพนักงานควรศึกษา
กฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศนัน้ ๆ ก่อนการดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของ
บริ ษัท เพื่อไม่ให้ ขดั กับกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศนัน้ ๆ รวมถึงบริ ษัทยังสนับสนุน
และเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิให้ ธุรกิจของบริ ษัทเข้ าไปมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน
เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้ แรงงาน (Forced Labor) ต่อต้ านการใช้ แรงงานเด็ก (Child Labor) อีกทัง้ ยังปฏิบตั ิต่อ
ผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายด้ วยความเป็ นธรรมบนพืน้ ฐานของศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่น
้ ้ ยังส่งเสริ มให้ มีการเฝ้าระวังการปฏิบตั ิ
กําเนิด เชื ้อ ชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล ทังนี
ตามข้ อกําหนดด้ านสิทธิมนุษยชนภายในบริ ษัท และส่งเสริ มให้ บริ ษัทย่อย ผู้ร่วมทุน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย
ปฏิบตั ิตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล และคุ้มครองสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียที่ได้ รับความเสียหายจาก
การละเมิดสิทธิอนั เกิดจากการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ ไม่ตํ่ากว่าอัตราที่กฎหมาย
กําหนด
5) สิทธิในการเข้ าร่วมสมาคม
บริ ษัทเคารพในสิทธิ และเสรี ภาพของพนักงาน และไม่ปิดกัน้ หากพนักงานประสงค์ จะเข้ าร่ วมกับสมาคมหรื อ
องค์กรอื่นใดที่จดั ตังขึ
้ ้นอย่างถูกต้ องตามกรอบของกฎหมายเพื่อยังประโยชน์ให้ เกิดขึ ้นกับบุคคล กลุ่มบุคคล สังคม
หรื อประเทศชาติ โดยต้ องไม่เป็ นการทํางานเพื่อแสวงหารายได้ อื่นจากหน้ าที่การงานที่พนักงานทําอยู่ ไม่เผยแพร่
ความลับของบริษัท หรื อนําความรู้และเวลาของบริษัทไปใช้ โดยไม่ได้ รับอนุญาตเพื่อเอื ้อหรื อก่อประโยชน์ให้ เกิดขึ ้นกับ
ตนเอง
6) การปกป้องและเคารพความเป็ นส่วนตัวของพนักงาน
บริ ษัทเคารพในความเป็ นส่วนตัวของพนักงาน โดยจะปกป้องและไม่นําข้ อมูลส่วนตัวของพนักงาน เช่น เงินเดือน
ประวัติการรักษาพยาบาล ประวัติครอบครัว ฯลฯ ไปเปิ ดเผยให้ กบั บุคคลภายนอกหรื อผู้ที่ไม่เกี่ยวข้ อง เว้ นแต่เป็ น
ข้ อมูลที่ต้องเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้ องตามบทบัญญัติของกฎหมาย
7) การใช้ ระบบคุณธรรมในการจัดสรรประโยชน์ตอบแทนการทํางาน
บริ ษั ท ใช้ ก ารประเมิ น ค่ า งานอย่ า งเป็ น ระบบเพื่ อ จัด กลุ่ม งาน และระดับ ตํ า แหน่ ง งานตามขอบเขตหน้ า ที่
ความรับผิดชอบและความสําคัญที่มีต่อองค์กร ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมในการจ่ายค่าตอบแทน ทําการสํารวจ
รายได้ และประโยชน์ตอบแทนการทํางานของพนักงานทุกระดับ เปรี ยบเทียบกับตลาดงานและสภาวะการครองชีพที่
เปลี่ย นแปลงไปอยู่เสมอ เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่า พนัก งานมี ร ายได้ แ ละได้ รับ ประโยชน์ ตอบแทนการทํ า งานที่ เ หมาะสม
สามารถแข่งขันกับตลาดงานภายนอกได้
การจัดสรรประโยชน์ ต อบแทนการทํ า งานของบริ ษั ท ตัง้ อยู่บ นพื น้ ฐานของความรู้ ความสามารถและหน้ า ที่
ความรับผิดชอบ ตาม “ระบบคุณธรรม” โดยยึดหลักสามประการประกอบด้ วย
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1. การจ่ายค่าตอบแทนตามตําแหน่งงาน
การสร้ างความเป็ นธรรมภายใน โดยพิจารณาค่าของงานแต่ละงาน เปรี ยบเทียบให้ เหมาะสมกับตลาดงาน
ภายนอก
2. การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน
การพิจารณาผลตอบแทนตามระดับความสําเร็จของผลงาน ทังระดั
้ บองค์กร ทีมงาน และตัวบุคคล
3. การจ่ายค่าตอบแทนตามวิชาชีพและความสามารถของตัวบุคคล
การให้ ผลตอบแทนการทํางานโดยพิจารณาความรู้ความสามารถหรื อสมรรถนะ และทักษะตามวิชาชีพและ
ความชํานาญของตัวบุคคล
บริ ษัทนําระบบบริ หารผลการปฏิบตั ิงานมาใช้ ซึง่ นอกจากจะมุ่งหวังให้ เกิดความสอดคล้ องของวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายการทํางานในทุกระดับ และทําให้ พนักงานมองเห็นถึงคุณค่าในงานของตนที่มีต่อการสร้ างความสําเร็ จ
ให้ กับบริ ษัทแล้ ว ยังเป็ นการส่งเสริ มให้ พนักงานได้ ใช้ ความสามารถของตนอย่างเต็มที่เพื่อปฏิบัติหน้ าที่ ให้ บรรลุ
เป้าหมาย รวมทังได้
้ รับข้ อมูลป้อนกลับและการชี ้แนะจากผู้บงั คับบัญชาเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนด้ วย
ทังนี
้ ้ การปฏิบตั ิงานโดยสุจริ ตเป็ นส่วนสําคัญในการประเมินผลงาน การให้ ผลตอบแทน และการเลื่อนตําแหน่ง
ของพนัก งาน บริ ษั ท จะไม่ ป ระนี ป ระนอมหากพิ สูจ น์ พ บว่า พนัก งานมี พ ฤติ ก รรมใด ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การทุจ ริ ต
คอร์ รัปชัน่
8) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน
บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญในเรื่ องของสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
สําหรับพนักงานทุกคนทุกระดับ ทังในส่
้ วนของข้ อปฎิบตั ิที่เกี่ยวข้ องกับสวัสดิการแรงงาน และสวัสดิการบริ ษัท ด้ วย
การจัดให้ มีสวัสดิการที่สอดคล้ องเหมาะสม
ในด้ านการสร้ างความผาสุกใจ ได้ จดั ให้ มีโครงการ Wellness Program โครงการที่ดแู ลพนักงานอย่างบูรณาการ
ทัง้ ด้ านการส่งเสริ มสุขภาพร่ างกายและจิ ตใจ ส่งเสริ มการสร้ างผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้ านสุขภาพภายในองค์กร
(Wellness Coach) สนับสนุนกิจกรรมชมรมกีฬาเพื่อสุขภาพ การจัดให้ มีห้องพยาบาลที่ให้ คําปรึกษาด้ านการป้องกัน
และการรักษาสุขภาพร่ างกาย การตรวจสุขภาพร่ างกายประจําปี จากโรงพยาบาลชันนํ
้ า ประกันสุขภาพและการให้
ความช่ ว ยเหลื อ เรื่ อ งค่า รั ก ษาพยาบาลที่ เ กิ น จากประกัน สุข ภาพกลุ่ม ให้ แ ก่ พ นัก งานที่ เ จ็ บ ป่ วยแบบนอนพัก ใน
โรงพยาบาล หรื อเจ็บป่ วยจากโรคมะเร็ ง นอกจากนี ้ บริ ษัทยังจัดให้ มีการดูแลให้ ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการวางแผน
การเงินและภาษี ประจําปี พร้ อมทังการจั
้
ดให้ มีกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ ซึ่งให้ พนักงานสามารถเลือกการออมได้ ตาม
ความสามารถของแต่ละคน เป็ นต้ น
โครงการที่ต่างๆที่เกิดขึ ้นก็เพื่อส่งส่งเสริ มคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานทังทางร่
้
างกาย จิตใจ และสติปัญญา โดย
บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่าบุคคลากรที่มีความสุขจะทํางานได้ อย่างมีความสุขและเกิดประโยชน์สงู สุดต่อพนักงานและบริ ษัทเอง
ด้ วย
9) การพัฒนาบุคลากร
บริ ษัทยังคงให้ การสนับสนุนและลงทุนในด้ านการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดย
การพัฒนามุ่งเน้ นในส่วนของการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตลั และสอดคล้ องกับ
รายงานประจําปี 2562
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การดําเนินงานและกลยุทธ์ การดําเนินธุรกิจขององค์กร โดยเฉพาะการส่งเสริ มให้ เกิดการคิดนอกกรอบ การทํางาน
ร่วมกันแบบทีมเร็ว (Agile team) และการเรี ยนรู้เพื่อสร้ างสรรค์นวัตกรรม ในการนําไปต่อยอดธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่
ในอนาคต
นอกจากนี ้ บริ ษัทจัดเส้ นทางและความก้ าวหน้ าในการพัฒนาสายอาชีพอย่างต่อเนื่องที่เอื ้อต่อการวางแผนผู้สืบ
ทอดตําแหน่ง และการพัฒนากลุ่มพนักงานผู้มีศกั ยภาพสูงอย่างต่อเนื่องและเข้ มข้ น เพื่อให้ เกิดการสานต่อในการ
ปฏิบัติตามพันธกิจและคํ ามั่นสัญญาของบริ ษัทที่มีต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกภาคส่วนของสังคม และธํ ารงรั กษาไว้ ซึ่ง
วัฒนธรรมการบริหารจัดการตามธรรมาภิบาลที่ดี
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบุคลากรของบริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญ และมีความเข้ าใจเกี่ยวกับนโยบายต่อต้ านการทุจริ ต
บริ ษัทจึงบรรจุเรื่ องต่อต้ านการทุจริ ตเข้ าในเนื ้อหาการอบรมพนักงานใหม่ และจัดให้ พนักงานทุกคนของบริ ษัทได้ รับ
การอบรมและทําแบบทดสอบประจําปี เพื่อทบทวนความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ
บริ ษัทส่งเสริ มการพัฒนานวัตกรเพื่อให้ เกิดนวัตกรรม เปิ ดโอกาสให้ พนักงานสามารถเสนอแนะความคิดเห็นที่
เป็ นประโยชน์ ต่อการพัฒนากระบวนการทํางาน รวมทัง้ สนับสนุนการศึกษา ค้ นคว้ า วิจัยต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์
อันเป็ นการเพิ่มผลิตภาพและเพิ่มผลิตผล ซึง่ จะสร้ างคุณค่าให้ กบั องค์กร เป็ นมิตรต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้ อม
บริ ษัทให้ ความสําคัญต่อการฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงาน เพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานในปี 2562 ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ กําหนดแผนการพัฒนาที่เหมาะสมสําหรับพนักงานในแต่ละระดับครอบคลุม
ทัง้ ทัก ษะทางด้ านการบริ หารจัด การ (Managerial & Leadership Skill) ความรู้ เฉพาะทางวิชาชี พ (Professional
Skill) ความรู้ ตามข้ อกําหนดและกฎหมาย ตลอดจนการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพให้ กบั กลุม่ พนักงานที่มีศกั ยภาพ
สูง (Next Generation Leader) โดยสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลก ยกตัวอย่างเช่น
ระดับ พนัก งาน
ทุกระดับ
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เป้ าหมายการพัฒนา
ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดตาม
กฎหมายและส่งเสริมเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงาน

หลัก สูต ร
หลักสูตรดับเพลิงขันต้
้ นและซ้ อมหนีไฟ
 หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย
 หลักสูตร ระบบไฟฟ้าและปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น
 หลักสูตร ปลูกจิตสํานึกการอนุรักษ์ พลังงาน
 หลักสูตร AIS Academy for THAIS Intelligent Nation
Series
 หลักสูตร ธุรกิจใหม่ไทยคมกับกฎหมายความมัน
่ คง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ Cyber
 หลักสูตร พรบ CyberSecurity
 หลักสูตร การรักษาความมัน
่ คงปลอดภัยไซเบอร์
 หลักสูตร ทิศทางเศรษฐกิจ AIS
 หลักสูตร การวางแผนการเงินกับธนาคารกรุ งเทพ
 หลักสูตร TC We Peace ธรรมและทําสมาธิ
 หลักสูตร TC We Rich เงินทองต้ องวางแผน
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เป้ าหมายการพัฒนา

ระดับปฏิบตั ิการ

เพิ่มทักษะและเตรี ยมความ
พร้ อมแก่พนักงานมุง่ สู่
เป้าหมายในสายอาชีพ
ของตน

ระดับผู้บริหาร และ
ผู้บริหารระดับสูง

เพื่อพัฒนาศักยภาพ และ
ทักษะในการบริ หารงานและ
ทีมให้ แข็งแกร่งยิ่งขึ ้น รวมทัง้
มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้
กับผู้บริหารชันนํ
้ าทังในและ
้
ต่างประเทศ พร้ อมทังเพิ
้ ่ม
โอกาสในการสร้ างกลุม่
สัมพันธ์ในทางอาชีพ
(Connection)

หลัก สูต ร
หลักสูตร Software Robotics UiPath
 หลักสูตร Idirect system overview training for
GNOC
 หลักสูตร DLTV Anywhere
 หลักสูตร DLTV Digital Life service for operation
 หลักสูตร IDP Compression training
 หลักสูตร Gilat VSAT for Opeartion Team
 หลักสูตร C BAND Heights Remote Site
 หลักสูตร Consult Design Thinking
 หลักสูตร Kratos SigX Training and Testing
 หลักสูตร Tableau Workshop
 หลักสูตร Workshop on Tech PI, Cyber and Crime
insurance
 หลักสูตร Workshop with Facebook
 หลักสูตร Agile Project
 หลักสูตร Online Learning Platform - O'Reilly Media
 หลักสูตร Online Learning Platform - Udemy
 หลักสูตร Digital CEO ผู้นําการส่งเสริ มเศรษฐกิจดิจิทล
ั
 หลักสูตร Leadership Development Program by
Manchester Business Scholl
 หลักสูตร Leadership Development Program by
Harvard Business School
 หลักสูตร Emerald Development Program by SEAC


นอกจากนี ้ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริ ษัทยังจัดทําระบบการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง E-learning และ Online
Training Course ในการให้ ความรู้ ต่าง ๆ แก่พนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวด Compliance อันได้ แก่ นโยบาย
การกํากับดูแลกิจการ การใช้ งานระบบ IT ให้ ปลอดภัย โดยพนักงานทุกคนจะได้ เรี ยนรู้ ผ่านบทเรี ยนมัลติมีเดีย ซึ่งมี
รูปแบบที่น่าสนใจและเข้ าใจง่าย ทังยั
้ งกําหนดให้ มีแบบทดสอบหลังการเรี ยน เพื่อให้ มนั่ ใจว่าพนักงานได้ รับทราบและ
เข้ าใจนโยบายสําคัญของบริ ษัทอย่างแท้ จริง

รายงานประจําปี 2562

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 22

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 ข้ อที่ 8 โครงสร้ างการจัดการ

10) การวางแผนสรรหาและพัฒนาผู้บริหารเพื่อรองรับการสืบทอดตําแหน่ง
บริ ษัทมีการวางแผนสรรหาและพัฒนาผู้บริ หารเพื่อรองรับการสืบทอดตําแหน่งอย่างเป็ นระบบ โดยมีการจัดตัง้
คณะกรรมการเพื่อดูแลให้ มีการวางแผนสรรหาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและโปร่ งใส เพื่อเตรี ยมความพร้ อมให้ กบั
ผู้บริ หารของกลุม่ บริษัทที่จะเติบโตทังในสายอาชี
้
พและสายงานด้ านบริ หารจัดการ โดยมุง่ เน้ นในกลุม่ ตําแหน่งงานที่มี
ความสํ า คัญ และเป็ น กลไกหลัก ในการขับ เคลื่ อ นองค์ ก ร ซึ่ง เป็ น ตํ า แหน่ง งานในระดับ ผู้อํ า นวยการสํ า นักขึน้ ไป
การวางแผนสรรหาและพัฒนาผู้บริ หารเพื่อรองรับการสืบทอดตําแหน่งดังกล่าว นอกจากจะเป็ นการลดความเสี่ยงใน
ด้ านความต่อเนื่องของการบริ หารจัดการองค์กรแล้ ว ยังเป็ นการรักษาบุคลากรที่มีศกั ยภาพสูงไว้ กบั บริ ษัท เพื่อสร้ าง
ความเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนขององค์กรต่อไป
11) บทบาทผู้บงั คับบัญชาในการบริหารบุคลากร
บริ ษัทกําหนดให้ การบริ หารบุคลากรเป็ นหน้ าที่หลักที่ผ้ บู งั คับบัญชาทุกระดับต้ องรับผิดชอบ และให้ ความสําคัญ
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการบริหารจัดการงานและองค์กร ผู้บงั คับบัญชาเป็ นผู้มีบทบาทสําคัญในเรื่ องดังต่อไปนี ้
 การสร้ างความเข้ าใจที่ถูกต้ องตรงกันระหว่างบริ ษัท กับพนักงาน สร้ างและรั กษาไว้ ซึ่งสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างพนักงานกับฝ่ ายบริหารและ/หรื อระหว่างพนักงานด้ วยกัน
 การสร้ างขวัญและกําลังใจในการทํางานให้ กบั พนักงาน รับฟั งความคิดเห็น ข้ อกังวลใจและความเดือดร้ อน
ของพนักงานผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย พร้ อมให้ คําปรึกษาที่เหมาะสม
 การพิจารณาให้ ความช่วยเหลือด้ วยความเป็ นธรรมและด้ วยหลักมนุษยธรรม บนพื ้นฐานของหลักปฏิบตั ิ
และระเบียบบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท รวมถึงหลักกฎหมายและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
้ โดยมีจํานวนชัว่ โมงการฝึ กอบรมเฉลี่ย
ในปี 2562 บริ ษัทได้ จดั ฝึ กอบรมให้ กบั พนักงานอย่างต่อเนื่องตลอดทังปี
อยูท่ ี่ 13.80 ชัว่ โมงต่อคน
ปี
จํานวนชั่วโมงอบรมต่ อ ปี

2562
13.80

2561
23.75

2560
32.09

2559
24.95

นอกจากนี ้ บริ ษัทยังให้ ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่ องสิ่งแวดล้ อม โดยส่งเสริ มให้ พนักงานอบรมด้ านสิ่งแวดล้ อมทังที
้ ่
เป็ นหลักสูตรภายในบริ ษัทและภายนอกบริ ษัท อีกทังบริ
้ ษัทได้ กําหนดให้ มีการอบรมด้ านสิ่งแวดล้ อมอยู่ในแผนการ
ฝึ กอบรมของบริษัทอย่างต่อเนื่องเป็ นประจําทุกปี โดยในปี 2562 มีหลักสูตรที่เกี่ยวดังนี ้
ชื่อ หลัก สูต ร
Energy Saving ปลูกจิตสํานึกการอนุรักษ์ พลังงาน
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จํานวนพนัก งาน
ที่เ ข้ าอบรม
38

หมายเหตุ
หลักสูตรภายใน
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9. การกํากับ ดูแ ลกิจ การ
9.1 นโยบายการกํากับ ดูแ ลกิจ การ
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ว่าเป็ นรากฐานสําคัญในการดําเนินธุรกิจ
ให้ เจริ ญเติบโต อย่างยัง่ ยืน มีความเป็ นมืออาชีพ โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ อันจะสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั ผู้ถือหุ้น
้
งได้
และผู้มีสว่ นได้ เสียอื่นๆ ทุกภาคส่วน และสามารถสร้ างคุณค่าให้ กบั สังคม ประเทศชาติต่อไปได้ ดังนันคณะกรรมการจึ
ถือเป็ นภารกิจสําคัญ ในการปรับปรุ งนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัท ให้ มีความทันสมัย สอดคล้ องกับสภาวะ
แวดล้ อม ปั จจุบนั ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว และรุ นแรง เพื่อให้ โครงสร้ างความสัมพันธ์ ของผู้มีส่วนได้ เสีย และแนว
ปฏิบตั ิตา่ งๆ ตามนโยบายสอดคล้ องกับทิศทางการดําเนินกิจการของบริษัททังในปั
้ จจุบนั และอนาคต
นอกเหนือจากการกําหนดนโยบายที่มีความทันสมัยแล้ ว คณะกรรมการยังคอยสอดส่องดูแลเพื่อให้ มั่นใจว่าฝ่ าย
จัดการได้ มีการนําแนวปฏิบตั ิตามนโยบายที่กําหนด ไปปฏิบตั ิจริ ง ผ่านการดูแลของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร
หา โดยกําหนดให้ มีการรายงานให้ คณะกรรมการทราบถึงผลการปฏิบตั ิเป็ นประจําทุกปี นอกจากนีย้ งั กําหนดเรื่ องการ
รักษามาตรฐานการดํารงไว้ ซงึ่ การเป็ นองค์กรที่มีธรรมภิบาลที่ดี เป็ นเป้าหมายผลการดําเนินงาน หรื อตัวชี ้วัด หรื อ KPI ของ
บริษัทอีกด้ วย
ทัง้ นี ใ้ นปี 2562 นับเป็ นปี ที่ 7 ของไทยคม ในการดํารงไว้ ซึ่งมาตรฐานบรรษัทภิบาลตามนโยบายที่คณะกรรมการ
กําหนด โดยยังคงสามารถรักษาสถานะดีเลิศ หรื อ 5 ดาว จากโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริ ษัทจดทะเบียน จาก
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย หรื อ CGR 2019 รวมถึงได้ รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ อยู่ใน
รายชื่อบริ ษัทหุ้นยัง่ ยืนประจําปี 2562 เป็ นปี ที่ 5 ติดต่อกัน โดยจัดอยู่ในกลุ่มบริ ษัทจดทะเบียนที่มีมลู ค่าหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาดระหว่าง 3,000 - 10,000 ล้ านบาท
นโยบายการกํากับ ดูแ ลกิจ การ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“กลต.”) ได้ ออกหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี หรื อ
Corporate Governance Code (CG Code) ฉบับปี 2560 ขึ ้น เพื่อเป็ นหลักปฏิบตั ิให้ คณะกรรมการบริษัท ซึง่ เป็ นผู้นําหรื อ
ผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กร นําไปปรับใช้ ในการกํากับดูแล ให้ กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือสําหรับผู้
ถือหุ้นและผู้คนรอบข้ าง เพื่อประโยชน์ในการสร้ างคุณค่าให้ กิจการอย่างยัง่ ยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทังภาคธุ
้
รกิจ ผู้
้ ่อให้ คณะกรรมการได้ พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนํา
ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม อีกทังเพื
CG Code ไปปรับใช้ อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ และบันทึกการพิจารณาไว้ เป็ นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการ รวมทังเปิ
้ ดเผย
ข้ อความยืนยันว่า คณะกรรมการได้ พิจารณาและทบทวนการนําหลักปฏิบตั ิตาม CG Code ไปปรับใช้ ตามบริบททางธุรกิจ
ของบริษัทแล้ ว ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ อนุมตั ิแก้ ไข นโยบายการกํากับดูแลกิจการฉบับล่าสุด เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็ น
การปรับปรุ งตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ฉบับปี 2560 ของ กลต. ดังกล่าว โดยมุ่งเน้ นบทบาทหน้ าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในแต่ละด้ านของการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทจดทะเบียน เพื่อใช้ เป็ นแนว
ปฏิบตั ิที่ดีสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยนโยบายฉบับนี ้ ประกอบด้ วยหลักการ 5 หมวด ได้ แก่
หมวดที่ 1 คณะกรรมการบริ ษัท
หมวดที่ 2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส
หมวดที่ 5 การบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
ทังนี
้ ้ ในปี 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีการพิจารณาทบทวนนโยบาย
กํากับดูแลกิจการ โดยมีความเห็นว่านโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ยังคงมีความเป็ นปั จจุบนั และมีหลักเกณฑ์ที่
ครอบคลุมเพียงพอต่อการดําเนินงานของบริ ษัท และสอดคล้ องตามหลักเกณฑ์ของ CG Code จึงคงนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการไว้ เช่นเดิม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
การสื่อ สารนโยบายการกํากับ ดูแ ลกิจ การ
บริ ษัทได้ จดั ทําคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ประกอบไปด้ วยเนื ้อหาหลัก 3 ส่วน
ได้ แก่ ส่วนที่ 1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ ส่วนที่ 2 จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ และส่วนที่ 3 นโยบายต่อต้ านการ
้
ผู้บริ หาร และพนักงาน ได้ ยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดีใน
ทุจริ ต เพื่อใช้ ในการสื่อสารและทําความเข้ าใจกับทังคณะกรรมการ
การปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ รวมถึ ง ได้ ใ ห้ มี ก ารลงนามรั บ ทราบและถื อ ปฏิ บัติ ต ามนโยบายการกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การ
จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตของบริ ษัทดังกล่าวด้ วย นอกจากนี ้ เมื่อมีพนักงานเข้ าใหม่บริ ษัทก็จะส่งมอบ
คู่มือดังกล่าวให้ พนักงานได้ อ่านทําความเข้ าใจและลงนามรับทราบและถือปฏิบตั ิอีกด้ วย ทังนี
้ ้ สามารถอ่านรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net หัวข้ อ การกํากับดูแลกิจการที่ดี > นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ในปี 2562 คณะกรรมการบริ ษัทยังคงมุ่งมัน่ ที่จะดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามนโยบาย และแนวปฏิบตั ิที่ดีอย่างเคร่ งครัด
รวมถึงพัฒนาการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรี ยมความพร้ อมให้ บริ ษัทก้ าวไปสูก่ ารกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัทในระดับสากล โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ บริ ษัทบรรลุเป้าหมายในการสร้ างความมัน่ คง และความ
เจริ ญ เติบ โตอย่า งต่อ เนื่ อ ง และยั่ง ยื น ให้ กับ องค์ กร ผู้ถือ หุ้น รวมทัง้ ผู้มี ส่ว นได้ เสียทุก ภาคส่ว น โดยมุ่ง เน้ นการรั ก ษา
มาตรฐานและการพัฒนาการกํากับดูแล รวมถึงส่งเสริ มให้ การกํากับดูแลที่ดีให้ เป็ นวัฒนธรรมขององค์กร โดยผ่านกิจกรรม
ต่างๆ ดังนี ้
 มีการจัดทําคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ให้ พนักงานได้ อ่านและลงนามว่าจะ
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของบริ ษัท ซึ่งได้ มีดําเนินการมาตังแต่
้ ปี 2556 รวมถึงเมื่อมีพนักงานเข้ าใหม่ก็จะได้ ส่งมอบ
คูม่ ือดังกล่าวให้ พนักงานได้ อา่ นและทําความเข้ าใจและลงนามเพื่อลงนามว่าจะปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของบริษัท
 การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้ ข้อแนะนําและให้ เข้ าใจวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงเข้ าใจการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจขององค์กร รวมถึงเจตนารมณ์ของนโยบายการต่อต้ านการทุจริตของบริษัท
 มีการประกาศใช้ แนวทางปฏิบตั ิของคู่ค้า เพื่อเสริ มสร้ างความเข้ าใจร่วมกันระหว่างบริ ษัทและคู่ค้าว่าจะนําหลักการนี ้
ไปใช้ เป็ นส่วนหนึ่งในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งเป็ นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งในการคัดเลือกและประเมินคู่ค้าด้ วย โดยบริ ษัทได้
แจ้ งให้ คคู่ ้ าทุกรายทราบถึงแนวปฏิบตั ิดงั กล่าว และให้ คคู่ ้ าลงนามรับทราบและถือปฏิบตั ิเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
 มีการให้ พนักงานของบริ ษัททุกคนรายงานการมีส่วนได้ เสียของตนเอง ครอบครัว และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้ อง รวมถึง
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูล พนักงานต้ องแจ้ งเปลี่ยนแปลงข้ อมูลโดยเร็ว เพื่อส่งเสริ มให้ การทําธุรกรรมต่างๆ ของ
กลุม่ บริษัทเป็ นไปอย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล และคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษัทเป็ นสําคัญ
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รางวัล ด้ านการกํากับ ดูแ ลกิจ การ
ในปี 2562 บริษัทได้ รับรางวัลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องต่างๆ ดังต่อไปนี ้
 บริ ษัทได้ รับการประเมินโดยได้ 99 คะแนน จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562
ของบริ ษั ท จดทะเบี ย น (AGM Assessment Program) จากการประเมิ น โดยสมาคมส่ ง เสริ ม ผู้ล งทุน ไทย (Thai
้
Investor Association) ซึง่ เป็ นคะแนนที่สงู กว่าค่าเฉลี่ยของการประเมินของบริษัทจดทะเบียนทังหมด
 บ ริ ษั ท ไ ด้ รั บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล จ า ก ก า ร สํ า ร ว จ ใ น โ ค ร ง ก า ร ดั ง ก ล่ า ว ใ น ค ะ แ น น ร ะ ดั บ “ดี เ ลิ ศ ”
เป็ นปี ที่ 7 ต่อเนื่องกัน (2556 – 2562) จากการประกาศผลการสํารวจการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียน ประจําปี 2562 (CGR 2019) จากสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (Thai Institute of Directors – IOD)
การปฏิบ ัต ติ ามนโยบายการกํากับ ดูแ ลกิจ การ
ในปี 2562 คณะกรรมการได้ สอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และติดตามให้ มีการปฏิบตั ิตาม
นโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รวมถึงขันตอนและแนวปฏิ
้
บตั ิที่เกี่ยวข้ อง แต่อย่างไรก็ตาม มีหลักการบางเรื่ องที่บริ ษัทยัง
ปฏิบตั ิแตกต่างจากหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริ ษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในเรื่ องต่อไปนี ้
หลัก การ/แนวปฏิบ ัต ทิ ่ ดี ีข อง
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทย
บริ ษัทได้ กําหนดวาระการดํารงตําแหน่ง คณะกรรมการ
อิ ส ระไว้ ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ติ ด ต่ อ กั น ไม่ ไ ด้ เกิ น 3 วาระ
หรื อ ไม่ เ กิ น 9 ปี แล้ ว แต่ ร ะยะเวลาใดจะนานกว่ า หาก
คณะกรรมการเห็นว่ามีความจําเป็ นต้ องขอให้ กรรมการ
อิสระที่ดํารงตําแหน่ง ติดต่อ มากันครบ 3 วาระหรื อ 9 ปี
ดํ า รงตํ า แหน่ ง ต่ อ ไป ก็ ใ ห้ อํ า นาจคณะกรรมการบริ ษั ท
ขยายระยะเวลาการดํ า รงตํ า แหน่ ง ของกรรมการอิ ส ระ
ออกไปได้ อีก

คําชีแ้ จงบริษัท
เนื่องจากธุรกิจดาวเทียมเป็ นธุรกิจที่ต้องใช้ ความชํานาญ
และผู้เชี่ยวชาญเป็ นการเฉพาะ กรรมการของบริ ษัทต้ องมี
ความรู้ ความเข้ าใจในลักษณะของธุรกิจ การบริหารจัดการ
การบริ ห ารการเงิ น จากการลงทุน ในโครงการที่ ต้ อ งใช้
เงินทุนมากโครงสร้ างของระบบบัญชีจากการดําเนินธุรกิจ
ในต่างประเทศ ที่มีความแตกต่างทางภูมิสงั คม บริ ษัทเห็น
ว่าประสบการณ์ในการทํางานร่วมกันมานาน มีสว่ นช่วยให้
กรรมการเหล่านี ้ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ดี ประกอบกับบริ ษัทมีการ
ประเมิ น ผลกรรมการเป็ น ประจํ า ทุก ปี โดยได้ เ ริ่ ม ทํ า การ
ประเมินผลกรรมการโดยที่ปรึกษาภายนอกในปี 2558 เป็ น
ปี แรก เพื่อประเมินความสามารถและความเป็ นอิสระของ
กรรมการ บริ ษั ท มี ค วามเชื่ อ มั่ น ว่ า กรรมการที่ ไ ด้ ผ่ า น
การพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ และ
ผู้ ถื อ หุ้ นของบริ ษั ท ยั ง เป็ นผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสม
ครบถ้ วนทุกประการ
อย่างไรก็ตามในปี 2561 คณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ิให้
ปรั บ ปรุ ง นโยบายการกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การ โดยได้ กํ า หนด
คุณ สมบัติ ข องกรรมการอิ ส ระเพิ่ ม เติ ม ขึ น้ ในข้ อ 7) การ
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คําชีแ้ จงบริษัท

จํ า กัด อายุข องกรรมการ ไว้ ที่ 72 ปี และสามารถเสนอ
แต่งตังกรรมการที
้
่มีอายุ 72 ปี หรื อเกินสูงกว่า ได้ เพียงอีก 1
วาระเท่านัน้
คณะกรรมการสรรหาควรประกอบด้ วยกรรมการอิสระทัง้ ณ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร
คณะ
หาประกอบด้ วยกรรมการอิสระคิดเป็ นร้ อยละ 66.7 ของ
จํานวนคณะกรรมการทังคณะ
้
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทมี
ความเห็ น และเชื่ อ ว่ า องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการ
ดังกล่าวมีความเหมาะสมกับธุรกิจและโครงสร้ างของบริ ษัท
ณ ปั จจุบนั
รายละเอียดของนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ปี 2562 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
หมวดที่ 1
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท มี บ ทบาทสํ า คัญ ในการกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การ เพื่ อ ดูแ ลรั ก ษาผลประโยชน์ ข องผู้ถื อ หุ้น และ
ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกรายอย่างเป็ นธรรม ซึง่ เป็ นปั จจัยสําคัญในการเพิ่มมูลค่าให้ กบั บริ ษัทในระยะยาวอย่างยัง่ ยืน

1. องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการบริษัท
1.1 คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความหลากหลาย (Board Diversity) ทังในด้
้ านเพศ ทักษะ
วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท และมีจํานวนกรรมการที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการกํากับดูแลธุรกิจของบริ ษัท
กล่าวคือ จํ านวนไม่น้อยกว่า 5 คนตามกฎหมายและไม่เกิน 12 คน ซึ่งประกอบด้ วย ประธานกรรมการและ
กรรมการ โดยอย่างน้ อย 1 คน เป็ นผู้มีประสบการณ์ ด้านกิจการโทรคมนาคม และอย่างน้ อย 1 คน เป็ นผู้มี
ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน
1.2 คณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยกรรมการการอิส ระและกรรมการที่ ไ ม่เ ป็ น ผู้บ ริ ห ารเป็ น ส่ว นใหญ่ โดยมี
กรรมการอิ ส ระอย่ า งน้ อ ย 1 ใน 3 ของจํ า นวนกรรมการทัง้ คณะ และมี จํ า นวนไม่ น้ อ ยกว่ า 3 คน เพื่ อ ให้
มีการถ่วงดุลและสามารถแสดงความเห็นได้ อย่างอิสระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามหนังสือรับรองบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน
9 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ จํานวนทังสิ
้ ้น 4 ท่าน หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 44.44 ของจํานวนกรรมการทังคณะ
้
และแบ่งเป็ น
กรรมการที่เป็ นผู้บริหารจํานวน 1 ท่าน และไม่เป็ นผู้บริ หารจํานวน 8 ท่าน
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สัด ส่ วนกรรมการที่ไ ม่ เ ป็ นผู้บ ริห าร

สัด ส่ วนกรรมการอิส ระ

กรรมการที่เ ป็ นผู้บ ริห าร,
11.11%
กรรมการ, 55.56%

กรรมการอิส ระ,
44.44%

กรรมการที่ไ ม่ เ ป็ น
ผู้บ ริห าร, 88.89%

หญิง / ชาย
หญิง

ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ ง

2

ชาย

0 - 5 ปี
>5 - 10 ปี
>10 ปี

7

6
0
3

ทัก ษะและประสบการณ์ ข องกรรมการ
วิศวกรรม
เทคโนโลยีส ารสนเทศ
ธุร กิจ โทรคมนาคม/นวัต กรรม
การค้ าระหว่ างประเทศ
การตลาดและการขาย
การเงิน และบัญชี/เศรษฐศาสตร์
บริห ารธุร กิจ /กลยุท ธ์
กฎหมาย
การกํากับ ดูแ ลกิจ การและการพัฒนาอย่ างยั่งยืน
ค่ าตอบแทนและทรั พ ยากรบุค คล
นโยบายภาครั ฐและรั ฐกิจ สัม พัน ธ์
บริห ารความเสี่ยง

2
2
3
3
3
6
6
1
9
3
4
9

1.3 คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ นตั ว แทนของผู้ ถื อ หุ้ นทั ง้ หมดโดยรวม มิ ใ ช่ เ ป็ นตั ว แทนของผู้ ถื อ หุ้ นกลุ่ ม ใด
กลุม่ หนึง่
1.4 คณะกรรมการบริ ษั ท มี น โยบายให้ มี จํ า นวนกรรมการเป็ น ไปตามสัด ส่ว นอย่ า งยุติ ธ รรมของเงิ น ลงทุน ของ
ผู้ถือหุ้นที่มีอํานาจควบคุม (Controlling Shareholders) ในบริษัท
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2. คุณสมบัต ขิ องกรรมการ
2.1 กรรมการบริ ษัทต้ องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กําหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชน
จํากัด
2.2 กรรมการบริ ษัทต้ องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่ได้ รับการไว้ วางใจให้ บริหารกิจการที่มหาชน
เป็ นผู้ถือหุ้นตามที่กําหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2.3 เป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการบริ หารงาน รวมถึงต้ องเป็ นผู้ที่มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
2.4 มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ แก่บริษัทได้
3. คุณสมบัต ขิ องกรรมการอิส ระ
กรรมการอิสระต้ องมีคุณสมบัติครบถ้ วนตามที่ กําหนดโดยคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน และต้ องสามารถดูแ ล
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้ เท่าเทียมกัน และไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ นอกจากนันยั
้ งต้ องสามารถ
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
กรรมการอิสระต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระ
รายนันๆ
้ ด้ วย
(2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจํา หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับการ
แต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ
หรื อที่ปรึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท
(3) ไม่เป็ นบุคคลที่ มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตรของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อ
บุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริหาร หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรื อบริษัทย่อย
(4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ น
หรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัท
ย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทเว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
้ นกรรมการอิสระ
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้ าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิ จการการเช่ า หรื อ ให้ เช่า อสัง หาริ มทรั พ ย์ รายการเกี่ ย วกับ สิน ทรั พ ย์ ห รื อ บริ ก าร หรื อ การให้ หรื อ รั บ ความ
ช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น ด้ ว ยการรั บ หรื อ ให้ ก้ ูยื ม คํ า้ ประกัน การให้ สิ น ทรั พ ย์ เ ป็ น หลัก ประกัน หนี ส้ ิ น รวมถึ ง
พฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัท หรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อย
รายงานประจําปี 2562

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 29

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 ข้ อที่ 9 การกํากับดูแลกิจการ

ละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท หรื อตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทังนี
้ ้ การ
คํ า นวณภาระหนี ด้ ัง กล่ า ว ให้ เป็ น ไปตามวิ ธี ก ารคํ า นวณมูล ค่ า ของรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนี ้ดังกล่าวให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่ เ ป็ นหรื อ เคยเป็ นผู้ สอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม ผู้ ถื อ หุ้ นรายใหญ่ หรื อ
ผู้ มี อํ า นาจควบคุ ม บริ ษั ท และไม่ เ ป็ นผู้ ถื อ หุ้ นที่ มี นั ย ผู้ มี อํ า นาจควบคุ ม หรื อ หุ้ นส่ ว นของสํ า นั ก งาน
สอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตัง้
เป็ นกรรมการอิสระ
(6) ไม่ เ ป็ นหรื อ เคยเป็ นผู้ ให้ บริ ก ารทางวิ ช าชี พ ใดๆ ซึ่ ง รวมถึ ง การให้ บริ ก ารเป็ นที่ ป รึ ก ษากฎหมาย หรื อ
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้
ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับ
การแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
(7) ไม่ เ ป็ น กรรมการที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั ง้ ขึ น้ เพื่ อ เป็ น ตัว แทนของกรรมการของบริ ษั ท ผู้ ถื อ หุ้ นรายใหญ่ หรื อ
ผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่
เป็ นหุ้ นส่ ว นที่ มี นั ย ในห้ างหุ้ นส่ ว น หรื อเป็ นกรรมการที่ มี ส่ ว นร่ วมบริ หารงาน ลู ก จ้ าง พนั ก งาน
ที่ ป รึ ก ษาที่ รั บ เงิ น เดื อ นประจํ า หรื อ ถื อ หุ้ นเกิ น ร้ อยละ 1 ของจํ า นวนหุ้ นที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั ง้ หมดของ
บริ ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัท
ย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
ภายหลังได้ รับการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามข้ อ (1) ถึง (9) แล้ ว กรรมการอิสระอาจได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัท
ย่อ ยลํ า ดับ เดี ยวกัน ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ หรื อ ผู้มีอํ า นาจควบคุม ของบริ ษั ท โดยมี การตัด สิน ใจในรู ป แบบขององค์ ค ณะ
(collective decision) ได้
บริษัทอาจแต่งตังบุ
้ คคลที่มี หรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรื อการให้ บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้ อ 4 หรื อ 6
เป็ นกรรมการอิสระได้ หากคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาอย่างระมัดระวัง และมีความเห็นว่าการแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่าว
ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่และการให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระ และให้ เปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี ้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือ
หุ้นในวาระพิจารณาแต่งตังกรรมการอิ
้
สระด้ วย
ุ สมบัติไม่เป็ นไปตาม
ก ลักษณะความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ หรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพ ที่ทําให้ บคุ คลดังกล่าวมีคณ
หลักเกณฑ์ที่กําหนด
ข เหตุผลและความจําเป็ นที่ยงั คงหรื อแต่งตังให้
้ บคุ คลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
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ค ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้ มีการแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
4. การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการ
4.1 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ทําหน้ าที่ในการสรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และ
เสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง้ หรื อเสนอขออนุมตั ิแต่งตังต่
้ อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้ อบังคับบริษัท
4.2 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จะพิจารณาทบทวนทักษะและคุณลักษณะของกรรมการ (Skill and
Characteristic) และองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริ ษัทเทียบกับทิศทางในการดําเนินธุรกิจและ
กลยุทธ์ในปั จจุบนั และอนาคต โดยจัดทํา Board Skill Matrix เพื่อกําหนดเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่ต้องการ
เป็ น ประจํ า ทุก ปี ในการทบทวนดัง กล่า ว คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและสรรหา ยัง ได้ พิ จ ารณาถึง ความ
หลากหลาย ทังในด้
้ านของทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็ นอิสระ สัญชาติ อายุ และเพศ
ของกรรมการ
4.3 ในการพิ จ ารณาเสนอแต่ ง ตัง้ กรรมการเดิ ม เป็ น กรรมการต่ อ อี ก วาระ คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและ
สรรหาจะพิจารณาปั จจัยต่างๆ ซึง่ รวมถึง ผลการปฏิบตั ิงาน ประวัติการเข้ าร่วมและการมีสว่ นร่วมในการประชุม
และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
4.4 ในการสรรหาบุคคลเพื่อมาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาใช้ วิธีการดังนี ้ใน
การคัดเลือกรายชื่อผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
(1) เปิ ดโอกาสให้ คณะกรรมการแต่ละท่านเสนอชื่อ
(2) ที่ปรึกษาภายนอก
(3) รายชื่ อ ที่ ป รากฏอยู่ใ นระบบรายชื่ อ กรรมการของสํา นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลักทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ และทําเนียบกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(4) ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้ รับการพิจารณามายังบริ ษัทล่วงหน้ าก่อนวันประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทได้ กําหนดไว้
4.5 การแต่งตังกรรมการให้
้
เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัท และข้ อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ จะต้ องมี
ความโปร่งใสและชัดเจน
5. ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริห าร และประธานเจ้ าหน้ าที่บ ริห าร
บริ ษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกหน้ าที่ความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริ ษัท (Chairman of the Board
of Directors) ประธานกรรมการบริ ห าร (Chairman of the Executive Committee) และประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห าร
(Chief Executive Officer) โดยจะต้ องเป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม และต้ อง
ไม่เป็ นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้ มีการถ่วงดุลอํานาจและโปร่งใส โดยแยกหน้ าที่การกํากับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน
5.1 ประธานคณะกรรมการบริ ษัท (Chairman of the Board of Directors) – เป็ นกรรมการอิสระ รับผิดชอบใน
ฐานะผู้นําของคณะกรรมการ ซึ่งมีหน้ าที่ติดตามดูแลการบริ หารงานของคณะกรรมการบริ หารให้ บรรลุผลสําเร็จ
ตามแผนงานที่ได้ กําหนดไว้ นอกจากนี ้ ยังมีหน้ าที่ในฐานะเป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการ และการ
ประชุมผู้ถือหุ้น
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5.2 ประธานคณะกรรมการบริ ห าร (Chairman of the Executive Committee) – รับผิดชอบในฐานะผู้นําของ
คณะกรรมการบริ หาร มีหน้ าที่ในการดูแลให้ คณะกรรมการบริ หารสามารถปฏิบัติหน้ าที่ตามที่คณะกรรมการ
บริ ษัทได้ มอบหมาย รวมถึงพิจารณากลัน่ กรองเรื่ องต่างๆ ก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/ หรื อ
พิจารณาอนุมตั ิการดําเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจปกติของบริษัท
5.3 ป ร ะธ าน เ จ้ าห น้ าที่ บ ริ ห าร (Chief Executive Officer) – เป็ นหั ว หน้ าของฝ่ ายบริ ห ารรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัทในการบริ หารจัดการงานของบริ ษัทตามทิศทาง กลยุทธ์ และงบประมาณที่ได้ รับการอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ให้ บ รรลุต ามเป้ า หมายที่ ว างไว้ และรายงานผลการบริ ห ารงานต่ อ คณะ
กรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท แล้ วแต่กรณี
6. วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการ
6.1 วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการเป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัท โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทกุ
ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด
้
ถ้ าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออก
ให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนที่ใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 โดยให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนาน
ที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง ทังนี
้ ้ กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่อีก
ได้
6.2 กรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้ ไม่เกิน 3 วาระหรื อไม่เกิน 9 ปี แล้ วแต่ระยะเวลาใดจะนาน
กว่า แต่หากคณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่า มีความจําเป็ นต้ องขอให้ กรรมการอิสระที่ดํารงตําแหน่งติดต่อกันมาครบ
3 วาระหรื อ 9 ปี ดํารงตําแหน่งต่อไป ก็ให้ อํานาจคณะกรรมการบริ ษัทขยายระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของ
กรรมการอิสระออกไปได้ อีก
7. การจํากัด อายุข องกรรมการ
้ ้
7.1 คณะกรรมการบริ ษัทไม่มีนโยบายที่จะเสนอบุคคลที่จะมีอายุครบ 72 ปี หรื อสูงกว่า ณ วันที่ดํารงตําแหน่ง ทังนี
เมื่อนโยบายนี ้มีผลบังคับใช้ กรรมการปั จจุบนั ที่มีอายุ 72 ปี หรื อสูงกว่า จะยังคงดํารงตําแหน่งต่อไปได้ ตามวาระ
การดํารงตําแหน่งของตนที่เหลืออยู่
7.2 คณะกรรมการบริ ษัทอาจพิจารณาอนุมตั ิเสนอแต่งตังกรรมการที
้
่มีอายุ 72 ปี หรื อสูงกว่า ณ วันที่แต่งตังกลั
้ บเข้ า
ดํารงตําแหน่งใหม่ได้ เพียงอีก 1 วาระเท่านัน้
8. บทบาทหน้ าที่แ ละความรั บ ผิด ชอบของคณะกรรมการบริษัท
8.1 คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่กํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ
บริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ทังนี
้ ้ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่และกํากับดูแล
กรรมการจะต้ องใช้ ดลุ พินิจในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างระมัดระวัง สมเหตุสมผล ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ไม่มี
ส่วนได้ เสีย และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
8.2 คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบอํานาจให้ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และฝ่ ายบริ หาร
ตามที่ได้ กําหนดไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด นโยบายเรื่ องอํานาจอนุมัติของบริ ษัท และ
นโยบายอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริ ษัทได้ สงวนอํานาจอนุมตั ิในเรื่ องสําคัญไว้
โดยเรื่ องดังกล่าวต้ องได้ รับการพิจารณาและอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริษัท
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8.3 คณะกรรมการบริ ษัทในฐานะที่เป็ นผู้นําสูงสุดขององค์กรต้ องกําหนดพฤติกรรมองค์กรที่ถกู ต้ อง กรรมการทุกคน
ต้ องประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี และต้ องดูแลให้ มนั่ ใจว่ามาตรฐานพฤติกรรมองค์กรได้ รับการเผยแพร่ และ
นําไปปฏิบตั ิในทัว่ ทุกระดับขององค์กร
8.4 คณะกรรมการบริษัทมีหน้ าที่และความรับผิดชอบดังนี ้

(1) เป็ นผู้นําและกําหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริ ษัท โดยมีเป้าหมายในการเสริ มสร้ างการสร้ างคุณค่า
อย่างยัง่ ยืน (Sustainable Value Creation) ดําเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบ (Responsible Business)
และปฏิบตั ิตวั เป็ นประชากรที่ดี (Good Corporate Citizenship)

(2) ทบทวนและอนุมตั ิ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม และมาตรฐานทางจริยธรรมของบริษัท
(3) ทบทวนและอนุมตั ิกลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และตัวชี ้วัดผลการดําเนินงาน รวมทังติ
้ ดตามดูแลให้
ฝ่ ายบริ ห ารนํ า กลยุท ธ์ ไ ปปฏิ บัติ ตลอดจนติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานโดยเปรี ย บเที ย บกับ แผนธุ ร กิ จ
งบประมาณ และตัวชี ้วัดผลการดําเนินงานที่กําหนดไว้

(4) พิจารณาอนุมตั ิรายการที่สําคัญเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เช่น โครงการลงทุน
ธุรกิจใหม่ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อํานาจการบริ หาร การซื ้อขายทรัพย์สินต่างๆ งบจ่ายลงทุนที่สําคัญ
และรายการอื่นใดที่กฎหมายกําหนด

(5) พิจารณาอนุมตั ิ และ/หรื อให้ ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยให้ เป็ นไปตามประกาศ ข้ อกําหนด และแนวทางปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ องของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(6) พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ ประเมินผลงาน กําหนดค่าตอบแทน และถอดถอนประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและ
ผู้บริ หารระดับสูงของบริษัท

(7) พิจารณาอนุมตั ินโยบายและกรอบค่าตอบแทนของบริษัท
(8) กํากับดูแลการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีสาระสําคัญของบริษัทให้ เพียงพอและทันเวลา
(9) ดูแ ลให้ บ ริ ษั ท มี ร ะบบและกรอบการบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุม ภายในที่ เ หมาะสมและมี
ประสิทธิผล รวมทังกํ
้ าหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของบริษัท

(10) ดูแลให้ มีระบบบัญชีและการรายงานทางการเงินที่ถกู ต้ อง เชื่อถือได้ มีการตรวจสอบบัญชีจากภายนอก
(11) ดูแลไม่ให้ เกิดปั ญหาความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีสว่ นได้ เสียของบริษัท
(12) ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทและประเมินความมีประสิทธิ ผลและการปฏิบัติตาม
นโยบายดังกล่าวเป็ นประจําทุกปี

(13) กํ า กั บ ดู แ ลให้ มี ก ารนํ า นโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท ไปปฏิ บั ติ และยอมรั บ โดย
บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่ร่วมลงทุนของบริษัท
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(14) จัดทํ ารายงานความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทต่อรายงานทางการเงิ น โดยเสนอควบคู่กับ
รายงานทางการเงิ น ที่ ต รวจสอบโดยผู้ สอบบั ญ ชี ไ ว้ ในรายงานประจํ า ปี ซึ่ ง ครอบคลุ ม ในเรื่ อ ง
สําคัญๆ ตามนโยบายเรื่ องข้ อพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์แห่ง
ประเทศไทย

(15) ให้ มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการทังคณะและรายบุ
้
คคล อย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้
9. การประชุม คณะกรรมการบริษัท
9.1 จํานวนครัง้ และกําหนดการประชุม
(1) การประชุมคณะกรรมการได้ มีการกําหนดตารางการประชุมอย่างเป็ นทางการไว้ ล่วงหน้ าตลอดทังปี
้ และ
แจ้ งให้ กรรมการแต่ละคนรับทราบตังแต่
้ ต้นปี เพื่อจัดสรรเวลาในการเข้ าร่วมประชุม
(2) คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ มีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 8 ครัง้ และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติม
ตามความจําเป็ น
9.2 วาระการประชุม
(1) ประธานกรรมการโดยการหารื อร่ วมกับประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และเลขานุการบริ ษัท จะเป็ นผู้ดูแลให้
ความเห็นชอบวาระการประชุม
(2) กรรมการท่านอื่นสามารถเสนอวาระการประชุมหรื อหัวข้ ออื่นที่เกี่ยวข้ องเพื่อนํามาพิจารณาได้
9.3 การจัดส่งเอกสารการประชุม
เลขานุการบริ ษัทมีหน้ าที่ในการนัดหมาย จัดเตรี ยมเอกสารประกอบการประชุมให้ เพียงพอ และจัดส่งล่วงหน้ า
พร้ อมหนังสือเชิญประชุม ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้ คณะกรรมการได้ มีเวลาศึกษามาก่อน
9.4 การเข้ าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทคาดหวังว่ากรรมการแต่ละท่านจะใช้ ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการเข้ า ร่ ว ม
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนเองดํารงตําแหน่งอยู่ทกุ ครัง้ คณะกรรมการบริ ษัท
ตระหนักดีว่าในบางโอกาสหรื อสถานการณ์ อาจทําให้ กรรมการไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ อย่างไรก็ตาม
ภารกิจดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการอย่างเป็ นสาระสําคัญ ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัท
คาดหมายว่ากรรมการจะเข้ าร่วมประชุมอย่างตํ่าคิดเป็ นร้ อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการบริษัททังหมด
้
9.5 องค์ประชุมและการประชุม
้
(1) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการต้ องมาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
(2) จํานวนองค์ประชุมขันตํ
้ ่า ณ ขณะที่ คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้ องมีกรรมการอยู่ไม่
น้ อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด
้
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(3) ในการประชุม ประธานกรรมการทําหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุมมีหน้ าที่ดแู ละจัดสรรเวลาให้ อย่างเพียงพอที่
ฝ่ ายบริ หารจะเสนอเอกสารและข้ อมูลเพื่อการอภิปรายปั ญหาสําคัญ และเพียงพอสําหรับคณะกรรมการที่
จะอภิปรายในประเด็นที่สําคัญ โดยกรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น
(4) กรรมการผู้มีสว่ นได้ เสีย จะต้ องไม่อยูใ่ นที่ประชุมเมื่อมีการพิจารณาวาระที่ตนมีสว่ นได้ เสีย
9.6 รายงานการประชุม
(1) เลขานุการบริ ษัทจะเป็ นผู้ทําการจดบันทึก และจัดทํารายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และเสนอให้
ประธานกรรมการบริ ษัทสอบทานและส่งให้ กรรมการทุกท่านให้ ความเห็น โดยจะดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จ
ภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุม ซึ่งรายงานการประชุมจะมีการบันทึกมติของที่ประชุมและข้ อมูลไว้ อย่าง
เพียงพอ ชัดเจน และเป็ นไปตามกฎหมาย
(2) เลขานุการบริ ษัทจะเป็ นผู้จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรั บรองแล้ ว รวมทัง้ เอกสารประกอบการ
ประชุม และพร้ อมที่จะให้ ตรวจสอบได้
9.7 การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารจะประชุมระหว่างกันเองอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ โดยไม่มีกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารหรื อ
ฝ่ ายบริ หารเข้ าร่ วมประชุม เพื่อเปิ ดโอกาสให้ อภิปรายปั ญหาต่างๆ ทังที
้ ่เกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษัท หรื อเรื่ องการ
จัดการที่อยู่ในความสนใจ และให้ มีการรายงานผลการประชุมให้ คณะกรรมการบริ ษัทและประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหารทราบ

9.2.คณะกรรมการชุด ย่ อ ย
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาและอนุมตั ิในการจัดให้ มีคณะกรรมการชุดย่อยจํานวน 6 ชุด เพื่อ ทํา หน้ า ที่ศึก ษา
กลั่น กรองงานและแบ่ ง เบาภาระหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท โดยให้ มี ก ารกํ า หนดขอบเขตอํ า นาจหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการชุดย่อยอย่างชัดเจน ดังนี ้

10.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมการตรวจสอบต้ องประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 3 คน ซึ่งทุกคนต้ องเป็ นกรรมการอิสระ โดย
อย่างน้ อย 1 คน ต้ องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรื อการเงินอย่างเพียงพอที่จะสามารถทําหน้ าที่ในการสอบ
ทานความเชื่อถือได้ ของงบการเงิน ซึง่ เป็ นไปตามที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกํากับ
้ นกรรมการตรวจสอบ
ตลาดทุน กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถได้ รับการแต่งตังเป็
อีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้ นแต่คณะกรรมการจะเห็นเป็ นอย่างอื่น คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอํานาจ
หน้ าที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ
อาจได้ รับการแต่งตังใหม่
้ อีกได้ แต่ต้องไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้ นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นเป็ นอย่างอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน โดยมีรายนาม
ดังต่อไปนี ้
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ชื่อ – นามสกุล
1. นางภัทรี ยา เบญจพลชัย
2. นางชรินทร วงศ์ภธู ร
3. ศาสตราจารย์สําเรี ยง เมฆเกรี ยงไกร
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ตําแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบต้ องมีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 8 ครัง้ และต้ องมีคณะกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึง่ หนึง่ ของจํานวนคณะกรรมการตรวจสอบทังหมดที
้
่คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตัง้ จึงจะเป็ นองค์ประชุม โดยในปี 2562
มีการประชุมจํานวนทังสิ
้ ้น 10 ครัง้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้ อ “การเข้ าประชุม
คณะกรรมการชุดย่อยในปี 2562”)
ขอบเขตและอํานาจหน้ าที่ข องคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมี ข อบเขตอํ า นาจหน้ า ที่ เ ป็ น ลายลัก ษณ์ อัก ษรเป็ น ไปตามกฎบัต รของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึง่ ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท และมีการสอบทานและปรับปรุงเป็ นประจําทุกปี ดังนี ้
1.1 สอบทานให้ บริ ษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้ องและครบถ้ วนตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีการ
เปิ ดเผยอย่างเพียงพอ
1.2 กํากับดูแลให้ มีการพัฒนาระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินให้ ถูกต้ องเชื่อถือได้ และให้ มี
ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลและวิธีปฏิบตั ิในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษา
ความน่าเชื่ อถื อ (integrity) และความพร้ อมใช้ ของข้ อมูล (availability) รวมทัง้ การจัดการข้ อมูลที่อาจมี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
1.3 สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ร ะบบการควบคุม ภายใน (System of Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมมีประสิทธิผล
1.4 สอบทานให้ มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็ นประโยชน์ให้ กบั หน่วยงานเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลใน
การปฏิบตั ิงานให้ ดียิ่งขึ ้น
1.5 สอบทานให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล
พิจารณาอนุมตั ิแผนการตรวจสอบภายใน พิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร พิจารณาความ
เป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิก
จ้ าง พิจารณาความดีความชอบและการลงโทษหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
1.6 สอบทานให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้ อ กํ า หนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทังระเบี
้
ยบ ข้ อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
1.7 สอบทานความมี ป ระสิท ธิ ภาพและประสิท ธิ ผลของของระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่ เกี่ ย วข้ อ งกับการ
ปฏิ บัติง าน รายงานการเงิ น และการปฏิ บัติต ามระเบี ยบข้ อ บัง คับ และกฎหมาย รวมทัง้ เสนอแนะการ
ปรับปรุงระบบให้ มีความปลอดภัยและทันสมัยอยูเ่ สมอ
1.8 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังและเลิ
้
กจ้ างบุคคลที่มีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชี และ
เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัท รวมทังเข้
้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วม
ประชุมอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
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1.11

1.12
1.13

1.14

1.15
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สอบทานความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชีและพิจารณานโยบายการรับบริ การอื่นที่มิใช่การสอบบัญชีจาก
สํานักสอบบัญชีเดียวกัน รวมทังการประสานงานกั
้
บผู้สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายใน
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตาม กฎหมาย
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่า
และข้ อกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี
รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
พิจารณารายการได้ มาและจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนยั สําคัญให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกําหนดของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริษัท
ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และรายการได้ มาและ
จําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ให้ มีความถูกต้ องครบถ้ วน
สอบทานนโยบายและ มาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชั่น เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิภาระหน้ าที่ตามที่
กฎหมายและ จริยธรรมที่กําหนดไว้
สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ร ะบบการบริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk Management) ที่ เ หมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
รวมทังนํ
้ าผลการประเมินระบบควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ยงของบริ ษัทย่อยและบริ ษัท
ร่วมมาเป็ นส่วนหนึง่ ในการพิจารณาความเสี่ยงของบริษัท
สอบทานให้ มีกระบวนการรับเรื่ องร้ องเรี ยนและแจ้ งเบาะแสจากพนักงานและผู้มีส่วนได้ เสียต่างๆ ในเรื่ อง
การกระทําผิด การทุจริ ต รวมทังรายการผิ
้
ดปกติเกี่ยวกับงบการเงิน สอบทานสรุ ปผลตรวจสอบทุจริ ตและ
ประพฤติมิชอบ และสอบทานมาตรการการป้องกันดังกล่าวภายในองค์กร
จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริษัท ซึง่ รายงานดังกล่าว
ต้ องลงนามโดย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้ องประกอบ ด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
1.15.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ องครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท
1.15.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ และรายงานการสอบทานความมีประสิทธิ ภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
1.15.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ
ของบริษัท
1.15.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
1.15.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อ รายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และ
การทุจริต
1.15.6 ความเห็นเกี่ ยวกับการป้องกัน การทุจริ ตและการกระทํา ผิด และรายงานผลการสอบทานการ
ตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.15.7 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
1.15.8 ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร
1.15.9 รายการอื่ น ใดที่ เ ห็น ว่ า ผู้ถื อ หุ้น และผู้ล งทุน ทั่ว ไปควรทราบภายใต้ ข อบเขตหน้ า ที่ และความ
รับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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1.16 รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบ อย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้
1.17 พิจารณาทบทวนขอบเขตอํานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบทังโดยรวมทั
้
งคณะ
้
และรายบุคคลเป็ นประจําทุกปี
1.18 ในการปฏิ บัติห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อ มี ข้ อสงสัยว่า มี รายการหรื อการกระทํ า
ดัง ต่อ ไปนี ้ ซึ่ง อาจมี ผลกระทบอย่า งมี นัย สํา คัญ ต่อ ฐานะการเงิ น และผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริ ษัทเพื่อดําเนินการปรับปรุ งแก้ ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
1.18.1 รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
1.18.2 การทุจริตหรื อมีสงิ่ ผิดปกติหรื อมีความบกพร่องที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
1.18.3 การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการของบริ ษัทหรื อผู้บริ หารไม่ดําเนินการให้ มีการปรับปรุ งแก้ ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรื อการกระทําตามวรรคหนึ่งต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.)
1.19 ในกรณี ที่ผ้ ูสอบบัญชี พบพฤติการณ์ อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรื อบุคคลซึ่งรั บผิดชอบในการ
ดําเนินงานของบริ ษั ทได้ กระทําความผิดตามที่กฎหมายระบุและได้ แ จ้ งข้ อเท็จจริ งเกี่ ยวกับพฤติ การณ์
ดังกล่าวให้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททราบและเพื่อดําเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชกั ช้ า และให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื ้องต้ นให้ แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจาก
ผู้ส อบบัญ ชี พฤติ ก ารณ์ อัน ควรสงสัย ที่ ต้ อ งแจ้ ง ดัง กล่ า ว และวิ ธี ก ารเพื่ อ ให้ ไ ด้ ซึ่ง ข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกับ
พฤติการณ์นนั ้ ให้ เป็ นไปตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ั นาตนเอง โดยเข้ าร่ วมการอบรมและเสริ มสร้ างความรู้ อย่างต่อเนื่อง
1.20 กรรมการตรวจสอบทุกคนมีหน้ าที่พฒ
และสมํ่าเสมอในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.21 ปฏิ บัติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายกํ า หนดหรื อ คณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมาย ด้ ว ยความเห็น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และมีอํานาจตามที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดไว้ ในประกาศนโยบายฉบับอื่น
ของบริ ษัท
ในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขตอํานาจหน้ าที่ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญฝ่ ายจัดการ ผู้บริ หาร หัวหน้ า
หน่วยงานหรื อพนักงานของบริ ษัทหารื อหรื อตอบคําถามของคณะกรรมการตรวจสอบและให้ มีอํานาจว่าจ้ างที่ปรึกษา หรื อ
บุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ ความเห็นหรื อคําปรึกษาในกรณีจําเป็ น
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั ิงานภายในขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบตามคําสัง่ ของคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้รับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีสว่ นได้ เสียและบุคคลทัว่ ไป
ทัง้ นี ้ รายละเอี ยดเกี่ ย วกับ การปฏิ บัติห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562 ปรากฏตามเอกสารแนบ 5
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2562
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10.2 คณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทน (Compensation Committee)
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 3 คน และมีกรรมการอิสระเป็ นส่วนใหญ่
โดยประธานคณะกรรมการต้ องเป็ นกรรมการอิสระและได้ รับแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท มีวาระการดํารงตําแหน่ง
คราวละ 3 ปี และสามารถได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการกําหนดค่าตอบแทนอีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้ นแต่
คณะกรรมการจะเห็นว่ามีความจําเป็ นต้ องขอให้ ดํารงตําแหน่งต่อไป คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีขอบเขตและ
อํานาจหน้ าที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการกําหนดค่าตอบแทนซึ่งพ้ น
้ อีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้ นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่ามีความ
จากตําแหน่งตามวาระอาจได้ รับแต่งตังใหม่
จําเป็ นต้ องขอให้ ดํารงตําแหน่งต่อไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้ วยคณะกรรมการจํานวน 3 ท่าน โดยมี
รายนามดังต่อไปนี ้
ชื่อ – นามสกุล
1. นางชรินทร วงศ์ภธู ร
2. ศาสตราจารย์สําเรี ยง เมฆเกรี ยงไกร
3. นายเอนก พนาอภิชน

ตําแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนต้ องมีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้ ซึง่ ต้ องมีกรรมการมาประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทังหมดที
้
่คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ จึงจะเป็ นองค์ประชุม โดยในปี 2562 มีการประชุมจํานวนทังสิ
้ ้น
6 ครัง้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้ อ “การเข้ าประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี
2562”)
ขอบเขตและอํานาจหน้ าที่ข องคณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีขอบเขตอํานาจหน้ าที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน ซึง่ ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี ้
o กําหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และสมเหตุสมผล ทังที
้ ่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั
เงินเพื่อจูงใจ และรักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริ หารระดับสูงของบริษัทให้ อยูต่ อ่ ไป
o จัดทําหลักเกณฑ์และนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ และ/หรื อ นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิตามแต่กรณี
o พิจารณาให้ ความเห็นชอบการกําหนดค่าตอบแทนรายปี ของกรรมการเพื่อเสนอให้ คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
และ/หรื อ นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิแล้ วแต่กรณี
o พิจารณาสอบทานผลการดําเนินงานของบริ ษัทเพื่อใช้ ประกอบการพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินโบนัสประจําปี ของ
บริ ษั ทตามผลการชี ว้ ัดการปฏิ บัติง านและพิจ ารณาโบนัส และการปรั บ เพิ่ มเงิ น เดื อ นประจํ า ปี ข องผู้บ ริ ห าร
ระดับสูง (สูงกว่าระดับ 15 ขึ ้นไป) และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
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o พิจารณาสอบทานข้ อเสนอของฝ่ ายจัดการเรื่ องปรับนโยบายการจ่ายเงินโบนัสพิเศษ (Special Bonus) และ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
o พิจารณาให้ ความเห็นชอบแผน EV Bonus (Economic Value Bonus) และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการดําเนินการ
ตามแผน EV Bonus รวมทังให้
้ ความเห็นชอบการจัดสรร EV Bonus ประจําปี ให้ กบั ผู้บริ หารของบริ ษัทเพื่อเสนอ
ให้ คณะกรรมการพิจารณา
o พิจารณาวินิจฉัยชี ้ขาด ในกรณีที่มีปัญหาหรื อข้ อขัดแย้ งเกี่ยวกับการดําเนินการตามแผน EV Bonus และรายงาน
ให้ คณะกรรมการทราบ
o พิจารณาและให้ ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบตั ิงานเพื่อกําหนดเงินโบนัสประจําปี EV Bonus และการ
ปรับขึ ้นเงินเดือนประจําปี ให้ แก่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (CEO) ของบริ ษัท เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการพิจารณา
อนุมตั ิ
o พิจารณาทบทวนโครงสร้ างเงินเดือนและแผนค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริ หารระดับสูง (สูงกว่าระดับ 15 ขึ ้นไป)
เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
o พิจารณาเห็นชอบแผนเกษี ยณอายุก่อนกําหนดของผู้บริ หารระดับสูง (สูงกว่าระดับ 15 ขึ ้นไป) เพื่อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ
o พิจารณาเห็นชอบเรื่ องการจ้ างงานและค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง (สูงกว่าระดับ 15 ขึ ้นไป ซึง่ รวมถึง เรื่ อง
การจ้ าง/แต่งตัง้ ปรับลําดับขัน้ ปรับเงินพิเศษ และค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมตั ิ
o หากมี ก ารเสนอขายหลัก ทรั พ ย์ ใ หม่ (หรื อ ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้ น )ให้ แ ก่ ก รรมการและพนั ก งาน
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนควรพิจารณาให้ เงื่อนไขต่างๆ เป็ นไปเพื่อจูงใจให้ กรรมการและพนักงานปฏิบตั ิ
หน้ าที่เพื่อให้ เกิดมูลค่าเพิ่มให้ ผ้ ถู ือหุ้นในระยะยาว และสามารถรักษาบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพได้ อย่างแท้ จริ ง และ
ต้ องเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นด้ วย นอกจากนี ้ หากมีกรรมการ หรื อพนักงานรายใดจะได้ รับการจัดสรรหลักทรัพย์เกิน
ั้
่จะจัดสรร คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ต้ องพิจารณาความ
กว่าร้ อยละ 5 ของจํานวนหลักทรัพย์ทงหมดที
เหมาะสมและให้ ความเห็นชอบ อย่างไรก็ตาม ต้ องไม่มีกรรมการรายใดในคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
ที่จะได้ รับจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่าร้ อยละ 5 ด้ วย ถึงจะมีสทิ ธิในการให้ ความเห็นชอบ
o คณะกรรมการกํ า หนดค่า ตอบแทนรั บ ผิด ชอบต่อ คณะกรรมการบริ ษั ท และมี ห น้ า ที่ ใ ห้ คํา ชี แ้ จงตอบคํ า ถาม
เกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น
o ว่าจ้ างที่ปรึกษาหรื อบุคคลที่มีความเป็ นอิสระ เพื่อให้ ความเห็นหรื อคําแนะนําตามความจําเป็ น
o พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตร และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
เปลี่ยนแปลง
o รายงานผลการปฏิบตั ิงานที่สําคัญให้ คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบเป็ นประจํา รวมทังประเด็
้
นสําคัญต่างๆ ที่
คณะกรรมการบริษัทควรได้ รับทราบ
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o รายงานผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตรในปี ที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้น เช่น ในรายงานประจําปี หรื อตอบคําถามใน
การประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึง รายงานนโยบายด้ านค่าตอบแทนกรรมการ หลักการ/เหตุผล และวัตถุประสงค์ของ
นโยบายโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี
o ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเองเป็ นประจําทุกปี
o มีอํานาจเชิญฝ่ ายจัดการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลใดที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัทมาให้ ความเห็น เข้ าร่ วมประชุมหรื อให้
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
o ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ทังนี
้ ้ รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนในปี 2562 ปรากฏตามเอกสารแนบ
6 รายงานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2562
10.3 คณะกรรมการบรรษัท ภิบ าลและสรรหา (Governance and Nomination Committee)
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 3 คน โดยเป็ นกรรมการอิสระไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 50 ทัง้ นี ้ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถได้ รับการ
แต่งตังเป็
้ นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้ นแต่คณะกรรมการจะเห็นว่ามีความ
จําเป็ นต้ องขอให้ ดํารงตําแหน่งต่อไป คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีขอบเขตและอํานาจหน้ าที่เป็ นลายลักษณ์
อักษรไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
้ อีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้ นแต่คณะกรรมการจะเห็นว่ามี
ซึ่งพ้ นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้ รับการแต่งตังใหม่
ความจําเป็ นต้ องขอให้ ดํารงตําแหน่งต่อไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน โดยมี
รายนามดังต่อไปนี ้
ชื่อ – นามสกุล
1. ศาสตราจารย์สําเรี ยง เมฆเกรี ยงไกร

ตําแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

2. นางภัทรี ยา เบญจพลชัย

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

3. นายเกว็ก บัค ไช

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาต้ องมีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้ โดยต้ องมีกรรมการมาประชุมเกินกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทังหมดที
้
่คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังจึ
้ งจะเป็ นองค์ประชุม ในปี 2562 มีการประชุมจํานวน
ทังสิ
้ ้น 4 ครัง้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้ อ “การเข้ าประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี
2562”)
ขอบเขตและอํานาจหน้ าที่ข องคณะกรรมการบรรษัท ภิบ าลและสรรหา
คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและสรรหามี ข อบเขตอํ า นาจหน้ า ที่ เ ป็ น ลายลัก ษณ์ อัก ษรเป็ น ไปตามกฎบัต รของ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึง่ ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี ้
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ด้ านการพิจารณาสรรหา
o กําหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท
o พิจารณาสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ จะมาดํ ารงตํ าแหน่งกรรมการ โดย
พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการจากประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ ความชํานาญเฉพาะด้ านอย่างน้ อย
ด้ านหนึง่ ด้ านใด ต้ องเป็ นผู้ที่พร้ อมอุทิศเวลาในการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการบริ ษัทอย่างเต็มที่ และต้ องไม่มีลกั ษณะ
ต้ องห้ ามตามกฎหมาย รวมถึงต้ องสอดคล้ องกับกลยุทธ์ ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท นอกจากนี ้ ในการสรรหา
คณะกรรมการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา อาจใช้ บริ การบริ ษัทที่ปรึ กษาภายนอก (Professional
Search Firm) และ/หรื อ ใช้ ฐานข้ อมูลจากทําเนียบกรรมการ (IOD Chartered Director) เพื่อนํามาประกอบการ
พิจารณาตามที่เห็นสมควร เพื่อสรรหาบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท ต่อคณะกรรมการบริ ษั ท
พิจารณาและเสนอขออนุมตั ิแต่งตังต่
้ อที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
o พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการบริ หารและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ในกรณีที่มีตําแหน่งว่างลง และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตังต่
้ อไป
o พิจารณาเสนออนุมตั ิแต่งตังบุ
้ คคลที่จะดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อ
คณะกรรมการบริษัท
o พิจารณาเสนอชื่อบุคคลของบริ ษัทที่จะไปดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทร่ วม และ
บริษัทร่วมค้ าของบริษัท
ด้ านบรรษัทภิบาล
o กําหนดนโยบายการปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท รวมทัง้ พิจารณาทบทวน
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัททุกๆ ปี พร้ อมเสนอปรับปรุ งแก้ ไขนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ
o จัดให้ มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ส่งเสริมให้ กรรมการได้ รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วย
ให้ กรรมการสามารถทําหน้ าที่ และกํากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
o พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดผู้บริ หารระดับสูง ตังแต่
้ ระดับหัวหน้ าคณะผู้บริ หารด้ านต่างๆ (UC) ที่
รายงานตรงต่อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (CEO) เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิเป็ นประจําทุกปี
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
o จัด ให้ มีก ารประเมิ นผลการปฏิ บัติง านประจํ าปี ของคณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการแต่ล ะชุด (รวมทัง้
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเองของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา) และกรรมการแต่ละคนตลอดจน
ทําหน้ าที่สอบทานผลการประเมินของคณะกรรมการแต่ละชุด และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท
o จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (CEO) เป็ นประจํ าทุกปี และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการบริษัท
o ว่าจ้ างที่ปรึ กษาหรื อบุคคลที่มีความเป็ นอิสระ เพื่อให้ ความเห็น หรื อคําแนะนําตามความจําเป็ นตามระเบียบ
ข้ อบังคับของบริษัท
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o พิจารณาทบทวน และประเมินความเพียงพอของกฎบัตรนี ้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
เปลี่ยนแปลง
o รายงานผลการปฏิบตั ิงานที่สําคัญให้ คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบเป็ นประจํา รวมทังประเด็
้
นสําคัญต่างๆ ที่
คณะกรรมการบริษัทควรได้ รับทราบ
o คณะกรรมการสรรหาควรร่ วมกับประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและ
แต่งตังผู
้ ้ บริหารระดับสูง
o ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ทังนี
้ ้ รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาในปี 2562 ปรากฏตามเอกสาร
แนบ 7 รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประจําปี 2562
10.4 คณะกรรมการบริห าร (Executive Committee)
คณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 4 คน ที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติเหมาะสม และ
ได้ รับแต่งตังโดยคณะกรรมการบริ
้
ษัท และจะพ้ นจากตําแหน่งเมื่อตาย หรื อลาออก หรื อคณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ พ้น
จากตําแหน่งคณะกรรมการบริ หารจะรายงานผลการบริ หารงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท โดยมีขอบเขตและอํานาจหน้ าที่
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริ หารต้ องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้ าที่ให้ แก่บริ ษัทได้ รวมถึงต้ องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ ยวข้ อง นอกจากนี ้ กรรมการบริ หารไม่
สามารถประกอบกิจการ เข้ าเป็ นหุ้นส่วน หรื อเข้ าเป็ นกรรมการในนิติบคุ คลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขัน
กับกิจการของบริ ษัท ไม่ว่าจะทําเพื่อประโยชน์ ของตนเอง หรื อประโยชน์ ของบุคคลอื่น เว้ นแต่จะได้ รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริ ษัท
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 คณะกรรมการบริ ห าร ประกอบด้ ว ยกรรมการจํ า นวน 4 ท่า น โดยมี ร ายนาม
ดังต่อไปนี ้
ชื่อ – นามสกุล
1. นายเอนก พนาอภิชน
2. นายเกว็ก บัค ไช
3. นายอนันต์ แก้ วร่ วมวงศ์
4. นายไพบูลย์ ภานุวฒ
ั นวงศ์(1)
_____________________

ตําแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

หมายเหตุ
(1)

นายไพบูลย์ ภานุวฒ
ั นวงศ์ ได้ รับแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ หาร แทนนายปฐมภพ สุวรรณศิริ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ครัง้ ที่ 3/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน 2562 เป็ นต้ นไป
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คณะกรรมการบริ หารต้ องมีการประชุมอย่างน้ อยเดือนละ 1 ครัง้ โดยต้ องมีกรรมการบริ หารมาประชุมเกินกว่ากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการบริ หารที่คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังจึ
้ งจะเป็ นองค์ประชุม ในปี 2562 มีการประชุมจํานวนทังสิ
้ ้น
12 ครัง้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้ อ “การเข้ าประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี
2562”)
ขอบเขตและอํานาจหน้ าที่ข องคณะกรรมการบริห าร
คณะกรรมการบริ หารมีขอบเขตอํานาจหน้ าที่เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรเป็ นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริ หาร ซึ่ง
ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี ้
o พิจารณาและนําเสนอเป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริ ษัทต่อคณะกรรมการบริ ษัท กํากับดูแลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของคณะกรรมการบริ ษัท กฎหมาย
กฎระเบียบ ข้ อบังคับของบริษัท และเงื่อนไขพันธะสัญญาที่ผกู พันบริษัท
o กําหนดแนวทางการดําเนินการ การพัฒนา และการขยายธุรกิจให้ เป็ นไปตามแนววิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
นโยบาย และมติของคณะกรรมการบริษัท
o กํากับและติดตามผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษัท และรายงานผลการดําเนินงาน พร้ อมวิธีแก้ ไข
ถ้ าผลประกอบการไม่เป็ นไปตามเป้าหมายให้ กรรมการบริษัทรับทราบเป็ นประจําทุกเดือน
o แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่
o พิจารณาและให้ ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท
o พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเกี่ ยวกับการลงทุนและจํ าหน่ายทรั พย์ สิน การบริ หารทรั พยากรบุคคล
การเงินและการบริ หารเงิน การบริ หารงานทัว่ ไป และรายการอื่นใดที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษัท ภายในขอบเขต
อํานาจที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท
o แต่งตัง้ ผู้บริ หารบริ ษัท เพื่อปฏิบัติหน้ าที่ทุกตําแหน่งตามอํานาจบริ หารบุคคล และกลัน่ กรองแต่งตัง้ ผู้บริ หาร
ระดับสูง (UC ขึ ้นไป) เพื่อขออนุมตั ิตอ่ คณะกรรมการ
o พิจารณาและให้ ความเห็นต่อเรื่ องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริ ษัท ยกเว้ นในกิจกรรมใดๆ ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัท ได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการชุดอื่นเป็ นผู้ดําเนินการไว้ แล้ ว
o พิจารณาและสอบทานการบริ หารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัท
o คณะกรรมการบริ หารอาจมอบอํานาจช่วงให้ ผ้ บู ริหาร หรื อบุคคลใดบุคคลหนึง่ มีอํานาจในการดําเนินการในเรื่ อง
ใดเรื่ อ งหนึ่ ง หรื อ หลายเรื่ อ งตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารพิ จ ารณาเห็ น สมควรได้ การอนุมัติ ร ายการของ
คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ การมอบอํานาจช่วงต้ องไม่เป็ นการอนุมตั ิรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่
อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อรายการที่คณะกรรมการบริ หารมีสว่ นได้ เสีย ตามที่กําหนดในข้ อบังคับ
ของบริษัท และตามที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานกํากับดูแล
o ว่าจ้ างที่ปรึกษาหรื อบุคคลที่มีความเป็ นอิสระ เพื่อให้ ความเห็นหรื อคําแนะนําตามความจําเป็ น
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o มีอํานาจเชิญฝ่ ายจัดการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลใดที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัทมาให้ ความเห็น เข้ าร่ วมประชุมหรื อให้
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องตามที่จําเป็ น
o รายงานผลการปฏิบตั ิงานที่สําคัญของคณะกรรมการบริ หาร ให้ คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบเป็ นประจําทุกเดือน
ในวาระการรายงานของประธานคณะกรรมการบริหาร
o ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และประเมินความเพียงพอของกฎบัตรของคณะกรรมการบริ หารเป็ น
ประจําทุกปี โดยอยูภ่ ายใต้ การดูแลของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
o ดํ า เนิ น การอื่ น ๆ ใด หรื อ ตามอํ า นาจและความรั บ ผิ ด ชอบ ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายหน้ า ที่ ใ ห้
เป็ นคราวๆ ไป
ทังนี
้ ้ รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หารในปี 2562 ปรากฏตามเอกสารแนบ 8 รายงาน
คณะกรรมการบริหารประจําปี 2562
10.5 คณะกรรมการจัด การ (Management Committee)
คณะกรรมการจัดการ ได้ รับการแต่งตังโดยคณะกรรมการบริ
้
หาร ประกอบไปด้ วยประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและ
ผู้บริ หารระดับสูงที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่ อทําหน้ าที่สนับสนุน และกลั่นกรองข้ อมูลให้ กับคณะกรรมการบริ หาร
รวมถึงประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารในทุกๆ ด้ าน ไม่ว่าจะเป็ นด้ านการบริ หารจัดการธุรกิจของบริ ษัท การบริ หารด้ านการเงิน
การพิจารณาธุรกิจใหม่ และงานอื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้ วยกรรมการจํ า นวน 5 ท่า น โดยมี ร ายนาม
ดังต่อไปนี ้
ชื่อ – นามสกุล
1. นายอนันต์ แก้ วร่วมวงศ์
2. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ
3. นายอนุวฒ
ั น์ สงวนทรัพยากร
4. นายภาคย์ บุญยุบล
5. นายสรรเพชญ สรรพศิริ
_____________________

ตําแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการจัดการ
กรรมการจัดการ
กรรมการจัดการ
กรรมการจัดการ
กรรมการจัดการ

หมายเหตุ
คณะกรรมการจัดการได้ รับการจัดตังขึ
้ ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร ครัง้ ที่ 3/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 มีผลตังแต่
้ วนั ที่
4 เมษายน 2562 เป็ นต้ นไป

ขอบเขตและอํานาจหน้ าที่ข องคณะกรรมการจัด การ
คณะกรรมการจัดการมีขอบเขตอํานาจหน้ าที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริหาร ดังนี ้
o บริหารจัดการธุรกิจเพื่อให้ บรรลุผลตามแผนกลยุทธ์ที่บริษัทตังไว้
้
o ติดตามผลการดําเนินงาน ตลอดจนประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทใน
กลุม่
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o พิจารณากลัน่ กรองข้ อมูลเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมัติ
พร้ อมทังให้
้ ความเห็นและแนวทางที่เหมาะสมในการดําเนินการ
o ติดตามประเด็นสําคัญต่างๆ ที่ได้ รับจากมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการบริ ษัท
พร้ อมทังให้
้ ความเห็นและดําเนินการให้ เหมาะสมตามที่ได้ รับมอบหมาย
o พิจารณาสรรหาและประเมินโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ
o ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท
10.6 คณะกรรมการบริห ารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ประกอบด้ วยกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่มากกว่า 15 คน โดยเป็ น
ผู้บริ หารที่มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์สจุ ริ ต และอุทิศเวลาให้ การบริ หารและดําเนินการเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายด้ าน
การบริหารความเสี่ยงและสอดคล้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ประกอบด้ วยกรรมการจํ านวน 10 ท่าน โดยมี
รายนามดังต่อไปนี ้
ชื่อ – นามสกุล
1. นายอนันต์ แก้ วร่วมวงศ์
2. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ
3. นายอนุวฒ
ั น์ สงวนทรัพยากร
4. นายธีระยุทธ บุญโชติ
5. นายวิชยั กิตติวิทยากุล
6. นายประมุข ชัยวงศ์วฒ
ุ ิกลุ
7. นายเอกชัย ภัคดุรงค์
8. นางยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง
9. นายสลิล จารุจินดา
10. นายคมสัน เสรี ภาพงศ์

ตําแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง มีกําหนดการประชุมอย่างน้ อยไตรมาสละ 1 ครัง้ หรื อตามความเหมาะสม ในปี
2562 มีการประชุมจํานวนทังสิ
้ ้น 4 ครัง้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้ อ “การเข้ าประชุม
คณะกรรมการชุดย่อยในปี 2562”)
ขอบเขตและอํานาจหน้ าที่ข องคณะกรรมการบริห ารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้ าที่ความรับผิดชอบดังนี ้
o กําหนดและทบทวนกรอบโครงสร้ างการบริ หารความเสี่ยง นโยบายการบริ หารความเสี่ยง เกณฑ์ระดับความ
เสี่ยงที่ ยอมรั บ ได้ เกณฑ์ ก ารประเมินความเสี่ยงและกระบวนการบริ หารความเสี่ยง เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกับ
มาตรฐานสากลและสอดคล้ องกับทิศทางกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ผลการดําเนินงานประจําวัน และสภาวการณ์ที่
มี การเปลี่ยนแปลง จากนัน้ เสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ห ารสอบทาน และให้
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมตั ิ
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o สอบทานความเสี่ยงและพิจารณาความเหมาะสมของแผนการจัดการความเสี่ยงของบริ ษัท เพื่อให้ หน่วยงาน
เจ้ าของความเสี่ยงนําไปปรับปรุงแก้ ไขและนําไปปฏิบตั ิได้ จริง
o ติดตามให้ มีการรายงานความคืบหน้ าของการบริ หารความเสี่ยงจากหน่วยงานเจ้ าของความเสี่ยงต่อคณะ
กรรมการบริ หารความเสี่ยง เพื่อร่ วมกันพิจารณาให้ มนั่ ใจว่าการบริ หารจัดการความเสี่ยงยังคงมีประสิทธิผล
อยูใ่ นระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และสอดคล้ องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
o รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หารอย่างสมํ่าเสมอเกี่ยวกับ
การบริ หาร การดําเนินงาน สถานะความเสี่ยงของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ ไขเพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กําหนด
10.7 คณะกรรมการการพัฒนาอย่ างยั่งยืน (Sustainable Development Committee)
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัท และกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารระดับสูง
รวมกันอย่างน้ อย 5 คน ที่มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์สจุ ริ ต และอุทิศเวลาให้ การบริ หารและดําเนินการเพื่อให้ บรรลุ
เป้ า หมายด้ า นการพัฒ นาอย่ า งยั่ง ยื น และสอดคล้ อ งกับ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ซึ่ ง ต้ อ งได้ รั บ การแต่ ง ตัง้ โดย
คณะกรรมการบริ ษัท และจะพ้ นจากตําแหน่งเมื่อตาย หรื อลาออก หรื อพ้ นจากการเป็ นประธานกรรมการบริ หาร ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร ผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท หรื อคณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ พ้นจากตําแหน่งคณะกรรมการการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืนจะรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท โดยมีขอบเขตและอํานาจหน้ าที่เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรไว้ ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ซึง่ เป็ นไปตามแนวทางของบริ ษัท และสอดคล้ องกับกรอบการดําเนินงานของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 8 ท่าน โดยมีรายนาม
ดังต่อไปนี ้
ชื่อ – นามสกุล
1. นายอนันต์ แก้ วร่วมวงศ์
2. นายอนุวฒ
ั น์ สงวนทรัพยากร
3. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ
4. นายธีระยุทธ บุญโชติ
5. นายสรรเพชญ สรรพศิริ
6. นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง
7. นายภาคย์ บุญยุบล
8. นางสาวปิ ยะนุช สุจปลื ้ม

ตําแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
กรรมการการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
กรรมการการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
กรรมการการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
กรรมการการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
กรรมการการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
กรรมการการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้ องมีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้ หรื อตามความเหมาะสม โดยต้ องมี
กรรมการเข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนคณะกรรมการทังหมด
้
จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม ในปี 2562 มีการ
ประชุม จํ า นวนทัง้ สิ น้ 2 ครั ง้ และรายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท (โปรดดูร ายละเอี ย ดในหัว ข้ อ “การเข้ า ประชุ ม
คณะกรรมการชุดย่อยในปี 2562”)
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ขอบเขตและอํานาจหน้ าที่ข องคณะกรรมการการพัฒนาอย่ างยั่งยืน
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนมีขอบเขตอํานาจหน้ าที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ซึง่ ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี ้
o พิจ ารณาและกํ า หนดเป้า หมาย นโยบาย กลยุท ธ์ ตลอดจนแผนดํ า เนิ น งานเพื่ อ การพัฒนาอย่า งยั่ง ยื นที่
้ านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้ อมขององค์กร
สอดคล้ องกับการดําเนินธุรกิจทังในด้
o กําหนดระยะเวลาในการดําเนินงาน ตลอดจนผู้รับผิดชอบในแต่ละด้ านอย่างชัดเจน
o กํากับดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตาม นโยบาย กลยุทธ์ แผนการดําเนินงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ผ่านคณะทํางาน
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
o กํ าหนดประเด็น สําคัญและให้ ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษั ทเกี่ ยวกับนโยบายการพัฒนาอย่า งยั่ง ยื น
ที่สอดคล้ องกับกรอบแนวทางในการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อขออนุมตั ิตอ่ คณะกรรมการบริษัท
o มีอํานาจหน้ าที่ในการขอข้ อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องและมีอํานาจในการเชิญผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องมาประชุม
หรื อให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องตามที่จําเป็ น
o มีอํานาจหน้ าที่ในการแต่งตังคณะทํ
้
างานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (SDWG) เพื่อร่ วมรับผิดชอบและดําเนินงาน
ในด้ านต่างๆ เพื่อขออนุมตั ิตอ่ คณะกรรมการบริษัท
o พิจารณาให้ คําแนะนําและพิจารณาอนุมตั ิรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนเพื่อขออนุมตั ิตอ่ คณะกรรมการบริษัท
o รายงานการดําเนินงานให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบอย่างน้ อยปี ละหนึ่งครัง้ และรายงานสรุ ปการดําเนินงาน
ตอนสิ ้นปี งบประมาณ
้
o ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง และการปฏิบตั ิงานโดยรวมของคณะกรรมการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนทังคณะ
ตลอดจนประเมินความพอเพียงของกฎบัตรนี ้ เป็ นประจําทุกปี
o ดําเนินการอื่นๆที่เห็นสมควร เพื่อให้ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของบริ ษัทบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด หรื อตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
11. ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บ ริห าร
11.1 คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดและอนุมตั ิกรอบและนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริ ษัท
ไว้ อย่างชัดเจน
11.2 ค่า ตอบแทนของกรรมการบริ ษัท จะสอดคล้ อ งกับ หน้ า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบ และเมื่อ เปรี ย บเทีย บกับ
บริ ษัท ในอุต สาหกรรมเดีย วกัน และบริ ษัท ที่มีข นาดใกล้ เ คีย งกัน แล้ ว ค่า ตอบแทนดัง กล่า วอยู่ใ นระดับ ที่
ุ ภาพไว้ และยังจัดให้ มีค่าตอบแทนเพิ่มเติมเมื่อ
เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคณ
กรรมการต้ องรับภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบในคณะกรรมการชุดย่อย
11.3 ค่าตอบแทนกรรมการตามที่กําหนดไว้ ในข้ อบังคับบริ ษัทประกอบด้ วย เงินเดือน เบี ้ยประชุม เบี ้ยเลี ้ยง และ
โบนัส ทังนี
้ ้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผู้พิจารณากลัน่ กรองและเสนองบประมาณค่าตอบแทน
ของกรรมการในแต่ละปี เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทและผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
11.4 กรรมการบริ ษัทที่เป็ นพนักงาน หรื อผู้บริหารของบริษัท หรื อของผู้ถือหุ้น จะไม่มีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนในฐานะ
กรรมการบริษัทหรื อกรรมการชุดย่อย
11.5 กรอบค่าตอบแทนของผู้บริหารได้ พฒ
ั นาขึ ้นบนหลักการพื ้นฐาน ดังนี ้
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เพื่อให้ มนั่ ใจว่าผลประโยชน์ของผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทมีความสอดคล้ องกัน
เสริมสร้ างวัฒนธรรมที่อิงกับผลการปฏิบตั ิงาน
เพียงพอที่จะดึงดูด รักษาไว้ และจูงใจบุคลากรที่มีศกั ยภาพของบริษัท
สะท้ อนถึงวงจรธุรกิจ และลําดับความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์ ของบริษัท

11.6 ค่ า ตอบแทนของผู้ บริ ห าร ประกอบด้ วยเงิ น เดื อ น โบนั ส กองทุ น สํ า รองเลี ย้ งชี พ และผลตอบแทน
อื่นๆ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริ ษัท และผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หาร
เป็ นเกณฑ์
11.7 คณะกรรมการกํ า หนดค่ า ตอบแทนมี ห น้ า ที่ ใ นการทบทวนกรอบและนโยบายค่ า ตอบแทนเป็ น ประจํ า
ทุกปี
12. การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท อื่น
12.1 กรรมการสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอื่นได้ ไม่เกิน 6 บริ ษัท แต่การเป็ นกรรมการ
ดังกล่าวต้ องไม่เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการของบริษัท และไม่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
12.2 คณะกรรมการบริ ษัทไม่มีนโยบายให้ กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารไปดํารงตําแหน่ง
กรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น (ยกเว้ นบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมของบริ ษัท) เว้ นแต่จะได้ รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท
13. การประเมิน ผลการปฏิบ ัต งิ านของคณะกรรมการ
13.1 คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเองของคณะกรรมการบริ ษัททังคณะ
้
และกรรมการเป็ น รายบุค คลเป็ น ประจํ า ทุก ปี เพื่ อ นํ า ผลการประเมิ น มาใช้ ป รั บ ปรุ ง การปฏิ บัติ ง านของ
คณะกรรมการบริ ษัทให้ มีประสิทธิ ผลยิ่งขึน้ และใช้ ในการพัฒนากรรมการของบริ ษัท ทังนี
้ ้ กําหนดให้ มีการ
ประเมินโดยมีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกําหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินอย่างน้ อย
ทุกๆ 3 ปี เพื่อให้ การประเมินเป็ นไปอย่างโปร่งใส
13.2 คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะต้ องประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเองเป็ นประจําทุกปี และรายงานผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการบริ ษัท
13.3 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามอบหมายให้ สํานักเลขานุการบริ ษัทเป็ นตัวแทนจัดส่งแบบประเมิน
ตนเอง (Self-Assessment) เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อยได้ ใช้ ในการประเมินตนเอง
และเป็ นกรอบในการพิจารณาทบทวนการปฏิบตั ิหน้ าที่ในประเด็นต่างๆ ระหว่างปี ที่ผ่านมา ซึง่ แบบประเมินนี ้
เป็ นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13.4 ภายหลังจากได้ รับแบบประเมินจากคณะกรรมการแล้ ว สํานักเลขานุการบริษัทจะทําการสรุปผลคะแนน พร้ อม
เปิ ดเผยกระบวนการ และหลักเกณฑ์ ในการประเมิน เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบรรษั ทภิบาลและสรรหา
พิจารณานําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี ้ บริ ษัทกํ าหนดให้ มีการประเมินโดยมีที่ปรึ กษาภายนอกมาช่วยในการกํ าหนดแนวทาง และเสนอแนะ
ประเด็นในการประเมิน อย่างน้ อยทุกๆ 3 ปี เพื่อให้ การประเมินเป็ นไปอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ โดยในปี 2558 บริ ษัทได้
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ว่าจ้ างบริ ษัท AON Hewitt ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่ปรึกษาภายนอก (Third Party) มาทําการประเมินคณะกรรมการบริ ษัททังคณะ
้
เป็ นครัง้ แรก
ในปี 2562 เลขานุการบริ ษัทได้ จดั ส่งแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานคณะกรรมการทังคณะและแบบประเมิ
้
นผลการ
ปฏิบตั ิงานโดยตนเองเป็ นรายบุคคลให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เพื่อทําการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานประจําปี 2562 โดยมีหลักเกณฑ์และผลการประเมินการปฏิบตั ิงานดังนี ้
ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์ ก ารประเมิน

ผลการ
ประเมิน

คณะกรรมการบริษัท
การประเมินทั้งคณะ
รู ป แบบหลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น แบ่ ง ออกเป็ น 7 หั ว ข้ อ ได้ แก่ (1) นโยบายของคณะกรรมการ
(2) โครงสร้ างและคุ ณ สมบั ติ ข องคณะกรรมการ (3) บทบาท หน้ าที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของ 3.64 / 4.00
คณะกรรมการ (4) การเตรี ยมและดําเนินการประชุม (5) การทําหน้ าที่ของกรรมการ (6) ความสัมพันธ์
กับฝ่ ายจัดการ (7) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริ หาร
การประเมินตนเองรายบุคคล
รู ปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็ น 5 หัวข้ อ ได้ แก่ (1) ความรู้ พื ้นฐานเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่
3.79 / 4.00
ของคณะกรรมการบริ ษั ท (2) ความรู้ พื น้ ฐานเกี่ ย วกับ องค์ ก ร (3) การประชุ ม คณะกรรมการ (4)
ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ/คณะผู้บริหาร (5) การปฏิบตั ิหน้ าที่ของท่านในฐานะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
การประเมินทั้งคณะ
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็ น 2 หัวข้ อ ได้ แก่ (1) การทําหน้ าที่โดยรวมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (2) การปฏิบตั ิหน้ าที่เฉพาะด้ านของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วย (2.1) การสอบ
ทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ (2.2) การสอบทานด้ านการควบคุม
ภายใน และความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (2.3) การสอบทานให้ บริ ษัทปฏิบัติตาม
2.98 / 3.00
กฎหมาย ว่า ด้ ว ยหลักทรั พ ย์ และตลาดหลักทรั พ ย์ ข้ อ กํ า หนดของตลาดหลักทรั พ ย์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท (2.4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทํา
หน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท (2.5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ (2.6) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี
ของบริ ษัท

รายงานประจําปี 2562
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ผลการ
ประเมิน

ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์ ก ารประเมิน
การประเมินตนเองรายบุคคล
รู ป แบบหลัก เกณฑ์ ก ารประเมิ น แบ่ ง ออกเป็ น 3 หัว ข้ อ ได้ แก่ (1) โครงสร้ างและคุ ณ สมบั ติ ข อง
คณะกรรมการ ประกอบด้ วย (1.1) กรรมการมีคณ
ุ สมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจ
ของบริ ษั ท (1.2) กรรมการมี คุณ สมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ ที่ เ หมาะสมกับ บทบาทที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย (2) การประชุมของคณะกรรมการ ประกอบด้ วย (2.1) กรรมการได้ ศึกษาเอกสารและข้ อมูล
ก่อนการประชุม (2.2) ระหว่างการประชุม กรรมการได้ ให้ ความเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อที่ประชุมอย่าง
เหมาะสม (2.3) กรรมการได้ งดเว้ นการเข้ าร่ วมประชุมและงดออกเสียงในรายการที่ตนเองมีส่วนได้ เสีย
(2.4) ประธานกรรมการหรื อบุคคลที่ดําเนินการเป็ นประธานในที่ประชุม ได้ กํากับให้ การประชุมดําเนินไป
อย่างมีประสิทธิ ภาพ และ (3) บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบด้ วย
(3.1) ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎบัตร (Charter) ได้ กําหนดไว้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ (3.2) มีเวลาและทุม่ เทในการปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ กบั บริษัท (3.3) ไม่แทรกแซงการทํางานของ
ฝ่ ายจัดการ (3.4) มีการควบคุมและติดตามการดําเนินการของฝ่ ายจัดการอย่างเหมาะสม (3.5) พัฒนา
และเรี ยนรู้เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบตั ิหน้ าที่อยูต่ ลอดเวลา
คณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทน
การประเมินทั้งคณะ
รู ปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็ น 5 หัวข้ อ ได้ แก่ (1) ความพร้ อมของคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน (2) การกําหนดนโยบายและกระบวนการพิจารณา (3) การติดตามและการประเมินผล (4)
การประชุมคณะกรรมการกํ าหนดค่าตอบแทน (5) การทําหน้ าที่ของประธานคณะกรรมการกํ าหนด
ค่าตอบแทน
การประเมินตนเองรายบุคคล
รู ป แบบหลัก เกณฑ์ ก ารประเมิ น แบ่ ง ออกเป็ น 10 หัว ข้ อ ได้ แ ก่ (1) ผลการดํ า เนิ น งานโดยรวมของ
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน (2) ความเข้ าใจในบทบาทหน้ าที่ของตนตามกฎบัตร (3) การกําหนด
บทบาทหน้ า ที่ อ ย่ า งชัด เจน (4) ความสัม พัน ธ์ ที่ ดี ร ะหว่ า งกัน (5) มี ก ระบวนการพิ จ ารณากํ า หนด
ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงที่เหมาะสม สอดคล้ องกับผลประกอบการธุรกิจและ
ระดับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรม (6) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมินประธานกรรมการบริ หาร
(7) จัดสรรเวลาในการพิจาณาเรื่ องหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาที่เหมาะสม (8) มีการจัดสรร
เวลาในการพิจารณาแนวทางแก้ ไขหากไม่เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ที่กําหนดอย่างเพียงพอ (9) มีการเตรี ยม
ตัวก่อนการประชุมทุกครัง้ (10) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระและปราศจากอคติ
คณะกรรมการบรรษัท ภิบ าลและสรรหา
การประเมินทั้งคณะ
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็ น 5 หัวข้ อ ได้ แก่ (1) ความพร้ อมของคณะกรรมการบรรษัทภิ
บาลและสรรหา (2) การกําหนดแนวทางและกระบวนการพิจารณา (3) การติดตามและการประเมินผล
(4) การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (5) การทําหน้ าที่ของประธานคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา
รายงานประจําปี 2562

3.79 / 4.00

2.90 / 3.00

4.36 / 5.00

2.98 / 3.00
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ผลการ
ประเมิน

ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์ ก ารประเมิน
การประเมินตนเองรายบุคคล
รู ป แบบหลัก เกณฑ์ ก ารประเมิ น แบ่ ง ออกเป็ น 9 หัว ข้ อ ได้ แ ก่ (1) ผลการดํ า เนิ น งานโดยรวมของ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (2) ความเข้ าใจในบทบาทหน้ าที่ของตนตามกฎบัตร (3) การ
กําหนดบทบาทหน้ าที่อย่างชัดเจน (4) ความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างกัน (5) มีกระบวนการพิจารณาสรรหา
และแต่งตังบุ
้ คคลที่จะเข้ ามาดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงอย่างรอบคอบ สอดคล้ องกับ
หลักเกณฑ์ แ ละความต้ องการของบริ ษัท (6) มี การพิจารณาทบทวนนโยบายการกํ ากับ ดูแลกิ จการ
รวมถึงนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องอย่างสมํ่าเสมอ (7) จัดสรรเวลาในการพิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์
ต่ า งๆ ของการกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การอย่ า งเหมาะสมเพี ย งพอ (8) มี ก ารเตรี ย มตัว ก่ อ นการประชุม (9)
กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและปราศจากอคติ
คณะกรรมการบริห าร
การประเมินทั้งคณะ
รู ป แบบหลักเกณฑ์ ก ารประเมินแบ่งออกเป็ น 4 หัว ข้ อ ได้ แ ก่ (1) โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะ
กรรมการบริ หาร (2) การดําเนินการประชุม (3) บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบ (4) ความรู้ และ
ทักษะในการวิเคราะห์เฉพาะทาง
การประเมินตนเองรายบุคคล
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็ น 14 หัวข้ อ ได้ แก่ (1) ความพึงพอใจในเรื่ องผลการดําเนินงาน
โดยรวม (2) ความพึงพอใจในเรื่ องการดําเนินการแก้ ไขปั ญหาของคณะกรรมการบริ หาร (3) ความเข้ าใจ
ในบทบาทหน้ าที่ของตนตามกฎบัตร (4) ความเข้ าใจในกลยุทธ์ของบริ ษัท (5) ความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่าง
กัน (6) การกําหนดบทบาทหน้ าที่อย่างชัดเจน (7) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมินผลงาน (8)
จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่ องนโยบายและทิศทางขององค์กรอย่างเพียงพอและเหมาะสม (9)
จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่ องผลการดําเนินการของบริ ษัทเพียงพอและเหมาะสม (10) จัดสรรเวลา
ในการพิจารณาในเรื่ องแนวทางการแก้ ไขการดําเนินงาน หากไม่เป็ นไปตามกําหนดอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม (11) กรรมการมีการเตรี ยมตัวก่อนการประชุมทุกครั ง้ (12) กรรมการสามารถแสดงความ
คิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ (13) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างปราศจากอคติ (14) ประธานเปิ ด
โอกาสและสนับสนุนให้ กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ
คณะกรรมการบริห ารความเสี่ยง
การประเมินทั้งคณะ
รู ปแบบหลักเกณฑ์ การประเมินแบ่งออกเป็ น 5 หัวข้ อ ได้ แก่ (1) องค์ ประกอบและคุณภาพ (2) ความ
เข้ าใจในธุรกิจ และความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้ อ ง (3) กระบวนการและขัน้ ตอนการปฏิ บัติ (4) กิจกรรมการ
ตรวจสอบ (5) กิจกรรมการสื่อสาร
การประเมินตนเองรายบุคคล
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็ น 12 หัวข้ อ ได้ แก่ (1) ความพึงพอใจในเรื่ องผลการดําเนินงาน
(2) ความพึงพอใจในเรื่ องการดําเนินการแก้ ไขปั ญหา (3) ความเข้ าใจในบทบาทหน้ าที่ตามที่กําหนดใน
กฎบัตร (4) ความเข้ าใจในนโยบายการบริ หารความเสี่ยงระดับองค์กรของบริ ษัท (5) ความสัมพันธ์ ที่ดี
รายงานประจําปี 2562

4.82 / 5.00

3.32 / 4.00

3.55 / 4.00

3.70 / 4.00
4.38 / 5.00

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 52

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 ข้ อที่ 9 การกํากับดูแลกิจการ

ผลการ
ประเมิน

ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์ ก ารประเมิน
ระหว่างกัน (6) การกําหนดบทบาทหน้ าที่อย่างชัดเจน (7) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมินผล
งาน (8) จัด สรรเวลาในการพิ จ ารณาในเรื่ อ งการบริ ห ารความเสี่ ย งขององค์ ก รอย่ า งเพี ย งพอและ
เหมาะสม (9) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่ องการบริ หารความเสี่ยง มาตรการบรรเทาความเสี่ยงที่
สําคัญอย่างเพียงพอและเหมาะสม (10) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่ องแนวทางการแก้ ไ ขการ
ดําเนินงาน หากไม่เป็ นไปตามกําหนดอย่างเพียงพอและเหมาะสม (11) กรรมการมีการเตรี ยมตัวก่อน
การประชุมทุกครัง้ (12) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ

คณะกรรมการการพัฒนาอย่ างยั่งยืน
การประเมินทั้งคณะ
รู ปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็ น 6 หัวข้ อ ได้ แก่ (1) ด้ านความพร้ อมของคณะกรรมการการ
พัฒ นาอย่ า งยั่ง ยื น (2) ด้ า นการกํ า หนดกลยุท ธ์ (3) ด้ า นการบริ ห ารความเสี่ ย ง (4) ด้ า นกรอบการ 1.78 / 3.00
ดําเนินงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (5) ด้ านการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (6) ด้ านการ
ทําหน้ าที่ของประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
การประเมินตนเองรายบุคคล
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็ น 14 หัวข้ อ ได้ แก่ (1) ความพึงพอใจในเรื่ องผลการดําเนินงาน
โดยรวม (2) ความพึงพอใจในเรื่ องการดําเนินการแก้ ไขปั ญหา (3) ความเข้ าใจในบทบาทหน้ าที่ของตน
ตามกฎบัตร (4) ความเข้ าใจในกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของบริษัท (5) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
ของคณะกรรมการ (6) การกํ าหนดบทบาทหน้ าที่อย่างชัดเจน (7) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการ
ประเมินผลงาน (8) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่ องนโยบายและทิศทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของ
4.27 / 5.00
องค์กรอย่างเพียงพอและเหมาะสม (9) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่ องการจัดทํารายงานการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน และผลการดําเนินการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนอื่นๆ ของบริษัทเพียงพอและเหมาะสม (10) จัดสรร
เวลาในการพิจารณาในเรื่ องแนวทางการแก้ ไขการดําเนินงาน หากไม่เป็ นไปตามกําหนดอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม (11) กรรมการมีการเตรี ยมตัวก่อนการประชุมทุกครัง้ (12) กรรมการสามารถแสดงความ
คิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ (13) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างปราศจากอคติ (14) ประธานเปิ ด
โอกาสและสนับสนุนให้ กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ
14. สํานัก เลขานุก ารบริษัท
บริ ษัทได้ แต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัท ซึ่งเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อทําหน้ าที่จดั ทํา
และจัดเก็บรักษาเอกสาร รายงานการประชุม รวมทังรายงานการมี
้
สว่ นได้ เสียของกรรมการและผู้บริ หาร และการอื่น
ใดที่เกี่ยวข้ อง โดยเลขานุการบริ ษัทยังเป็ นผู้ทําหน้ าที่ให้ คําแนะนํากฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่ง
คณะกรรมการบริ ษั ท ควรทราบ โดยเป็ น ไปตามบทบาทหน้ า ที่ ข องเลขานุก ารบริ ษั ท ตามที่ บ ริ ษั ท ได้ กํ า หนดไว้
นอกจากนัน้ ยังเป็ นผู้มีหน้ าที่ดูแล และจัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเลขานุการบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความ
้
มีการ
ซื่อสัตย์สจุ ริ ต รวมทังต้
้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับบริ ษัท รวมทังประสานงานให้
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ปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจและหน้ าที่ในการแต่งตัง้
และถอดถอนเลขานุการบริษัท
15. การปฐมนิเ ทศ และการพัฒนาความรู้ อ ย่ างต่ อ เนื่อ งกรรมการและผู้บ ริห าร
15.1 กรรมการและผู้บริ หารที่ได้ รับตําแหน่งใหม่ทุกท่านต้ องเข้ าร่ วมการปฐมนิเทศของบริ ษัท เพื่อให้ ได้ รับทราบ
ข้ อมูลของบริ ษัท กฎระเบียบ คู่มือจรรยาบรรณ นโยบายต่างๆ และข้ อมูลธุรกิจของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องอย่าง
เพียงพอก่อนปฏิบตั ิหน้ าที่ โดยในปี 2562 ได้ มีการจัดปฐมนิเทศให้ กับกรรมการใหม่ 1 ท่าน คือ นายภูเวียง
ประคํามินทร์ กรรมการผู้แทนกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
15.2 บริ ษัทมี นโยบายที่จะสนับ สนุนให้ กรรมการและผู้บ ริ หารได้ รับการอบรมและพัฒนาความรู้ อย่างต่อ เนื่ อ ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่จดั โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย เพื่อช่วยให้ กรรมการสามารถทําหน้ าที่ และกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ในปี 2562 มีกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทได้ เข้ ารับการอบรมและร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ สําหรับกรรมการ
และผู้บริหาร ดังนี ้
กรรมการ / ผู้บ ริห าร
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)

2. นางชรินทร วงศ์ภธู ร
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

รายงานประจําปี 2562

หลัก สูต รการอบรมหรื อ สัม มนา
- AIS Digital Intelligent Nation & AIS Academy for
THAIs 2019
- Innovfest Unbound ณ ประเทศสิงคโปร์
- Advanced Security Operations Centre ณ ประเทศ
สิงคโปร์
- FutureNow Innovation Centre ณ ประเทศสิงคโปร์
- AIS Digital Intelligent Nation & AIS Academy for
THAIs 2019
- Innovfest Unbound ณ ประเทศสิงคโปร์
- Advanced Security Operations Centre ณ ประเทศ
สิงคโปร์
- FutureNow Innovation Centre ณ ประเทศสิงคโปร์
- APSCC 2019 Satellite Conference & Exhibition in
Bangkok ณ ประเทศไทย
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กรรมการ / ผู้บ ริห าร
3. นายสมประสงค์ บุญยะชัย
กรรมการ

4. นายสําเรี ยง เมฆเกรี ยงไกร
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา

5. นางภัทรี ยา เบญจพลชัย
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

รายงานประจําปี 2562
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หลัก สูต รการอบรมหรื อ สัม มนา
- AIS Digital Intelligent Nation 2019 & AIS
Academy for THAIs 2019
- Innovfest Unbound ณ ประเทศสิงคโปร์
- Advanced Security Operations Centre ณ ประเทศ
สิงคโปร์
- FutureNow Innovation Centre ณ ประเทศสิงคโปร์
- การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ ณ บริษัทคูค่ ้ าที่สําคัญใน
ประเทศจีน ได้ แก่ บริษัทหัวเหว่ย และบริ ษัทแซดทีอี
- การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ ณ บริษัทคูค่ ้ าที่สําคัญใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ แก่ บริ ษัทไมโครซอฟ และ
บริษัทอเมซอน
- Consumer Electronics Showcases ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
- AIS Digital Intelligent Nation & AIS Academy for
THAIs 2019
- Innovfest Unbound ณ ประเทศสิงคโปร์
- Advanced Security Operations Centre ณ ประเทศ
สิงคโปร์
- FutureNow Innovation Centre ณ ประเทศสิงคโปร์
- APSCC 2019 Satellite Conference & Exhibition in
Bangkok ณ ประเทศไทย
- AIS Digital Intelligent Nation & AIS Academy for
THAIs 2019
- Innovfest Unbound ณ ประเทศสิงคโปร์
- Advanced Security Operations Centre ณ ประเทศ
สิงคโปร์
- FutureNow Innovation Centre ณ ประเทศสิงคโปร์
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กรรมการ / ผู้บ ริห าร

หลัก สูต รการอบรมหรื อ สัม มนา

6. นายเอนก พนาอภิชน
กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน

- AIS Digital Intelligent Nation 2019 & AIS
Academy for THAIs 2019
- Innovfest Unbound ณ ประเทศสิงคโปร์
- Advanced Security Operations Centre ณ ประเทศ
สิงคโปร์
- FutureNow Innovation Centre ณ ประเทศสิงคโปร์
- การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ ณ บริษัทคูค่ ้ าที่สําคัญใน
ประเทศจีน ได้ แก่ บริษัทหัวเหว่ย และบริษัทแซดทีอี
- การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ ณ บริษัทคูค่ ้ าที่สําคัญใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ แก่ บริ ษัทไมโครซอฟ และ
บริษัทอเมซอน
- Consumer Electronics Showcases ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
- Innovfest Unbound ณ ประเทศสิงคโปร์
- Advanced Security Operations Centre ณ ประเทศ
สิงคโปร์
- FutureNow Innovation Centre ณ ประเทศสิงคโปร์
- APSCC 2019 Satellite Conference & Exhibition in
Bangkok ณ ประเทศไทย
- Innovfest Unbound ณ ประเทศสิงคโปร์
- Advanced Security Operations Centre ณ ประเทศ
สิงคโปร์
- FutureNow Innovation Centre ณ ประเทศสิงคโปร์
- APSCC 2019 Satellite Conference & Exhibition in
Bangkok ณ ประเทศไทย

7. นายเกว็ก บัค ไช
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา

8. นายอนันต์ แก้ วร่วมวงค์
กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร
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กรรมการ / ผู้บ ริห าร
9. นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง
เลขานุการบริ ษัท

10. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ
หัวหน้ าคณะผู้บริ หารด้ านการค้ า

11. นายอนุวฒ
ั น์ สงวนทรัพยากร
หัวหน้ าคณะผู้บริหารด้ านการเงิน

รายงานประจําปี 2562
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หลัก สูต รการอบรมหรื อ สัม มนา
- SET: “How To Communicate Effectively In A
Digital Age”
- TMA Trend Talk #10: Mastering the foresight by
Digital Lead
- AIS Digital Intelligent Nation & AIS Academy for
THAIs 2019
- โครงการ CAC ประชุมแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต
- APSCC 2019 Satellite Conference & Exhibition in
Bangkok ณ ประเทศไทย
- Agile Mindset Development Program Management Team
- Harvard Leadership Program (ระยะเวลา 1 ปี จาก
เดือนมกราคม 2561 – เดือนมกราคม 2562)
- Executive Learning Sustainment Program
(Advance)
- Agile Mindset Development Program Management Team
- APSCC 2019 Satellite Conference & Exhibition in
Bangkok ณ ประเทศไทย
- พรบ การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ :
Regulatory Compliance: Thailand Cyber Security
Law
- Executive Learning Sustainment Program
(Advance)
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กรรมการ / ผู้บ ริห าร
12. นายวิชยั กิตติวิทยากุล
หัวหน้ าคณะผู้บริหารด้ านตรวจสอบภายใน

13. ดร. สกล กิตติวชั ราพงษ์
หัวหน้ าฝ่ ายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

14. นายเอกชัย ภัคดุรงค์
หัวหน้ าฝ่ ายงานรัฐกิจ

หลัก สูต รการอบรมหรื อ สัม มนา
- Harvard Leadership Program (ระยะเวลา 1 ปี จาก
เดือนมกราคม 2561 – เดือนมกราคม 2562)
- AIS Digital Intelligent Nation & AIS Academy for
THAIs 2019
- โครงการส่งเสริ มมาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน
- Analytics and Forensic Technology Showcase
- Innovfest Unbound ณ ประเทศสิงคโปร์
- Advanced Security Operations Centre ณ ประเทศ
สิงคโปร์
- FutureNow Innovation Centre ณ ประเทศสิงคโปร์
- Re-inventing Internal Controls in the Digital Age
- Economic Sharing กับกรุงศรี
- Harvard Leadership Program (ระยะเวลา 1 ปี จาก
เดือนมกราคม 2561 – เดือนมกราคม 2562)
- Executive Learning Sustainment Program
(Advance)
- XWF Workshop with Facebook
- ธุรกิจใหม่ไทยคมกับกฎหมายความมัน่ คงปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ New Cyber Security Law
- พรบ การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ :
Regulatory Compliance: Thailand Cyber Security
Law
- APSCC 2019 Satellite Conference & Exhibition in
Bangkok ณ ประเทศไทย

16. การประเมิน ผลการปฏิบ ัต งิ านของประธานเจ้ าหน้ าที่บ ริห าร (Chief Executive Officer)
บริษัทมอบหมายให้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้ดําเนินการ จัดการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธาน
้
เจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นประจําทุกปี โดย ใช้ บรรทัดฐานที่ได้ ตกลงกันไว้ ล่วงหน้ าตามเกณฑ์ที่เป็ นรู ปธรรม รวมทังผล
ปฏิบตั ิงานทางการเงิน และผลงานเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร แบ่งเป็ น 7 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่หนึง่

การประเมินผลด้ านภาวะผู้นํา

ส่วนที่สอง

การประเมินด้ านการบริหารจัดการด้ านการเงิน
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ส่วนที่สาม

การประเมินด้ านทักษะและทัศนคติ

ส่วนที่สี่

การประเมินด้ านความสําเร็จของงานที่สําคัญตามเป้าหมายในระยะเวลามากกว่า 12 เดือน ที่ผา่ นมา

ส่วนที่ห้า

การประเมินด้ านการตัดสินใจที่สําคัญในรอบระยะเวลา 12 เดือนที่ผา่ นมา

ส่วนที่หก

การประเมินด้ านความเตรี ยมพร้ อมสําหรับความท้ าทายที่สําคัญในอนาคต

ส่วนที่เจ็ด

การประเมินด้ านอื่นๆ

ทังนี
้ ้ ผลการประเมินดังกล่าวจะนําไปสูก่ ารพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารในแต่ละปี และนําเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
17. การติด ต่ อ สื่อ สารกับ ฝ่ ายบริห ารและการเข้ าถึงที่ป รึก ษาอิส ระ
17.1 กรรมการมีส ิท ธิ ใ นการร้ องขอและรับ ข้ อ มูล เพิ ่ม เติม ตามที่ต นเห็น ว่า มีค วามจํ า เป็ น ในการพิจ ารณา
ตัดสินใจและทําหน้ าที่กรรมการของบริ ษัท
17.2 กรรมการสามารถเข้ า ถึง และติด ต่อ สื่อ สารกับ ฝ่ ายบริ ห ารและเลขานุก ารบริ ษัท ได้ โ ดยตรง รวมถึงได้ รั บ
ทราบข้ อมูลความคิดเห็นจากผู้บริ หารที่รับผิดชอบงานโดยตรง แต่การเข้ าถึงและติดต่อสื่อสารนัน้ ต้ องไม่
เป็ นการก้ าวก่ายหรื อแทรกแซงต่อการดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท
17.3 คณะกรรมการบริ ษัทสนับสนุนให้ ผ้ ูบริ หารระดับสูงเข้ าร่ วมการประชุมกับคณะกรรมการบริ ษัท
17.4 คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีอํานาจในการว่าจ้ างผู้เชี่ยวชาญหรื อที่ปรึ กษา รวมถึงที่
ปรึ กษาทางกฎหมาย โดยบริ ษัทเป็ นผู้ออกค่าใช้ จ่าย
18. แผนการสืบ ทอดตําแหน่ งผู้บ ริห าร
18.1 คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ มีแผนการสืบทอดตําแหน่งของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและผู้บริ หารระดับสูง
ของบริ ษั ท เพื่ อ รั กษาความเชื่ อ มั่นให้ กับ ผู้ลงทุน องค์ กร ตลอดจนพนักงาน ว่า การดํ า เนิ นงานของบริ ษัท
จะได้ รับการสานต่ออย่างทันท่วงทีหากตําแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารหรื อผู้บริหารระดับสูงว่างลง
18.2 คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ทําหน้ าที่กําหนดหลักเกณฑ์และ
แผนการสืบทอดตําแหน่ง และสรรหาประธานกรรมการบริ หาร ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง
ตังแต่
้ ระดับรองกรรมการผู้อํานวยการ (EVP) ขึน้ ไป ที่รายงานตรงต่อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร (CEO) ของ
บริ ษัท รวมทัง้ จัดให้ มีการทบทวนแผนการสืบทอดตําแหน่งเป็ นประจําทุกปี และรายงานให้ คณะกรรมการ
บริษัททราบ
หมวดที่ 2 การปฏิบ ัต ติ ่ อ ผู้ถ ือ หุ้น อย่ างเท่ าเทียมกัน
ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิในฐานะเจ้ าของบริ ษัท โดยควบคุมบริ ษัทผ่านคณะกรรมการบริ ษัทที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ แต่งตังให้
้ ทําหน้ าที่
แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของบริ ษัท ดังนัน้ บริ ษัทจึงส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้
สิทธิของตน โดยบริ ษัทเคารพในสิทธิต่างๆ ที่ผ้ ถู ือหุ้นและนักลงทุนสถาบันมีอยู่ตามกฎหมาย และ/ หรื อ ตามข้ อบังคับของ
้
นผู้ถือหุ้นรายย่อย หรื อชาวต่างชาติ
บริ ษัท โดยบริ ษัทจะปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนันจะเป็
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หรื อนักลงทุนสถาบัน หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่คํานึงถึงเพศ อายุ ความพิการ เชื ้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ หรื อ
ความคิดเห็นทางการเมือง ซึง่ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสทิ ธิที่จะได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
1. สนับสนุน ส่งเสริ ม และอํานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิขนพื
ั ้ ้นฐานของผู้ถือหุ้น อันได้ แก่
 สิทธิในการซื ้อขายหรื อโอนหุ้นของบริษัทตามที่กฎหมายกําหนด
 สิทธิในการได้ รับข้ อมูลสารสนเทศ ที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน เพียงพอ ทันเวลา ในรู ปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ
เพื่อติดตามการดําเนินงาน รวมถึงบริ ษัทไม่มีนโยบายในการที่จะกีดกันหรื อสร้ างอุปสรรคในการสื่อสารระหว่าง
กันของผู้ถือหุ้นทุกๆ ราย
 สิ ท ธิ ใ นการเข้ าร่ ว มประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น แสดงความคิ ด เห็ น ให้ ข้ อเสนอแนะ การซั ก ถามในการประชุ ม
ผู้ถือหุ้น และร่วมพิจารณาตัดสินใจในเรื่ องที่สําคัญต่างๆ ของบริษัท
 สิทธิในการแต่งตัง้ ถอดถอนกรรมการ
 สิทธิในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
 สิทธิในการได้ รับส่วนแบ่งผลกําไรของบริษัทในรูปแบบของเงินปั นผลอย่างเท่าเทียมกัน
 สิทธิในการได้ รับใบหุ้น โอนหุ้น การรับซื ้อหุ้นคืนอย่างเท่าเทียมกันในนามบริษัท
 สิทธิในการกําหนดหรื อแก้ ไขวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
 สิทธิอื่นๆ ตามบทบัญญัติที่กําหนดไว้ ในกฎหมาย กฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงข้ อบังคับของบริษัท
2. สนับสนุน ส่งเสริ ม และอํานวยความสะดวกให้ ผ้ ูถือหุ้นทุกรายมีโอกาสอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกันในการเข้ าร่ วม
ประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงมติ ดังนี ้
2.1

ดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่กําหนดโดยหน่วยงาน
กํากับดูแล

2.2

เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นการล่วงหน้ าไม่
น้ อยกว่า 3 เดือน โดยกําหนดหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลไว้ อย่างชัดเจนและ
เผยแพร่หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไว้ บนเว็บไซต์ของบริษัท

2.3

ดูแลให้ มีการให้ ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีวตั ถุประสงค์และเหตุผล รวมถึง
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทประกอบในแต่ละวาระ ตลอดจนข้ อมูลทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่จะต้ อง
ตัดสินใจในการประชุมคราวนันๆ
้ ไว้ ในหนังสือเชิญผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอต่อการใช้ สิทธิ
ของผู้ถือหุ้น

2.4

ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกราย รวมทังนั
้ กลงทุนสถาบันได้ ใช้ สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นและ
ออกเสียงอย่างเต็มที่

2.5

กําหนดวัน เวลา และสถานที่ สําหรับการประชุมผู้ถือหุ้นที่คํานึงถึงความสะดวกในการเข้ าร่วมประชุมของผู้ถือ
หุ้น
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2.6

จัดทําและเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทังในรู
้ ปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกราย
สามารถเข้ าถึงข้ อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

2.7

จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้ อมเอกสารที่เกี่ยวข้ องให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์ล่วงหน้ า
อย่างน้ อย 21 วันก่อนวันประชุม และเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันก่อนวันประชุม
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีระยะเวลาเพียงพอในการศึกษาข้ อมูลล่วงหน้ าก่อนวันประชุม

2.8

ดูแลไม่ให้ มีการกระทําใดๆ ที่เป็ นการจํากัดโอกาสการเข้ าประชุมของผู้ถือหุ้น หรื อสร้ างภาระให้ ผ้ ถู ือหุ้นจนเกิน
สมควร

2.9

เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถส่งคําถามเกี่ ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าก่อนวันประชุม โดยกํ าหนด
หลักเกณฑ์การส่งคําถามล่วงหน้ าไว้ อย่างชัดเจนและเผยแพร่หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไว้ บนเว็บไซต์ของบริษัท
2.10 สนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าร่ วมประชุมและ
ออกเสียงแทนตนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะรู ปแบบที่ผ้ ถู ือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
ซึ่งบริ ษัทได้ แนบไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้ บริ ษัทจะเสนอชื่อ
กรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ท่าน เป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นด้ วย
้
ยน การนับคะแนน และการแสดงผล
2.11 สนับสนุนให้ นําเทคโนโลยีมาใช้ กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทังการลงทะเบี
คะแนน เพื่อให้ การดําเนินการประชุมสามารถกระทําได้ รวดเร็ว ถูกต้ อง และแม่นยํา
2.12 สนับ สนุน ให้ มี ก ารใช้ บัต รลงคะแนนเสี ย งในทุก วาระ ในกรณี ที่ ว าระใดมี ห ลายรายการควรจัด ให้ มี ก าร
ลงมติแยกในแต่ละรายการ และเปิ ดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ
ให้ ที่ประชุมทราบ พร้ อมทังบั
้ นทึกไว้ ในรายงานการประชุม ทังนี
้ ้ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
2.13 สนับสนุนให้ กรรมการทุกท่านและผู้บริหารระดับสูงเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้ อซักถามในประเด็นต่างๆ
ของผู้ถือหุ้น พร้ อมทัง้ เชิญผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคําถามที่เกี่ ยวข้ องกับงบ
การเงินของบริษัท
2.14 จัดให้ มีบุคคลที่เป็ นอิสระเพื่อทําหน้ าที่เป็ นผู้ตรวจนับหรื อตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และ
เปิ ดเผยให้ ที่ประชุมทราบ พร้ อมบันทึกไว้ ในรายงานการประชุม
2.15 ก่อนเริ่ มการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ มีการชี ้แจงให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบเกี่ยวกับจํานวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้ า
ร่ วมประชุมด้ วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนน
เสียง
2.16 ผู้ถื อ หุ้น ทุก รายมี สิ ท ธิ แ ละความเท่ า เที ย มกัน ในการรั บ ทราบสารสนเทศ การแสดงความคิ ด เห็ น และ
ตังคํ
้ าถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่ องที่เสนอ โดยประธานที่ประชุมมีหน้ าที่จดั สรร
เวลาให้ อย่างเหมาะสมและส่งเสริ มให้ มีการแสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุม
2.17 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิ ในการแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายคน โดยใช้ บตั รลงคะแนนเสียงเป็ นรายบุคคล
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสทิ ธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้ อย่างแท้ จริง
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2.18 ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรื อเปลี่ยนแปลงข้ อมูลสําคัญที่ไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าโดยไม่จําเป็ น เพื่อ
ความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ เข้ าร่วมประชุม
2.19 ดูแลให้ บริ ษัทเปิ ดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระภายในวันทําการถัดไป
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท
2.20 จัดทําและจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษัท โดยรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้ บนั ทึกข้ อมูลอย่างน้ อย
ดังต่อไปนี ้
(1) รายชื่อกรรมการและผู้บริ หารที่เข้ าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้ าร่ วมการประชุมและไม่เข้ าร่ วมการ
ประชุม
(2) วิ ธี ก ารลงคะแนนและนับ คะแนน มติ ที่ ป ระชุม และผลการลงคะแนน (เห็ น ชอบ ไม่ เ ห็ น ชอบ และ
งดออกเสียง) ของแต่ละวาระ
(3) ประเด็นคําถามและคําตอบในที่ประชุม รวมทังชื
้ ่อ- นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ
3. กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนของบริ ษัท ต้ องไม่ใช้ ข้อมูลภายในของกลุ่มบริ ษัทที่ยงั มิได้ มีการเปิ ดเผยต่อ
ประชาชนเป็ นการทั่ว ไปซึ่ง เป็ น สาระสํา คัญ ต่อ การเปลี่ ย นแปลงราคาหรื อ มูลค่า หลักทรั พ ย์ ข องกลุ่มบริ ษั ท เพื่ อ
ประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อื่น
4. กรรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนัก งานที่ มีความประสงค์ จะซื อ้ หรื อขายหลักทรั พ ย์ ของกลุ่มบริ ษัท จะต้ อ งปฏิ บัติตาม
นโยบายการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างเคร่งครัด
5. กรรมการและผู้บริ หารต้ องรายงานการมีสว่ นได้ เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้ องต่อบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
รายงานส่วนได้ เสียที่คณะกรรมการบริ ษัทกําหนด เพื่อป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้น ทังนี
้ ้ หาก
้
กรรมการหรื อผู้บริ หารท่านใดมีสว่ นได้ เสียในเรื่ องที่บริ ษัทจะเข้ าทํารายการ ห้ ามมิให้ กรรมการหรื อผู้บริ หารท่านนันมี
ส่วนร่วมในการพิจารณาและอนุมตั ิในเรื่ องนัน้ ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตามขันตอน
้
หรื อมาตรการอนุมตั ิการทํารายการระหว่าง
กันของบริษัท
6. ในการพิจารณาอนุมตั ิการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการจะพิจารณารายการระหว่างกันภายในกลุ่มบริ ษัท
โดยปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และขันตอนที
้
่กําหนดไว้ ในกฎหมาย เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทเป็ นสําคัญ
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้ม ีส่ ว นได้ เ สีย
บริ ษัทและคณะกรรมการบริ ษัทได้ ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม โดยบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามแนวนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ รวมถึงนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ กิจการของบริ ษัทดําเนินไปด้ วยดี มีความ
้ ้ ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้ า คู่
มัน่ คง สร้ างความเชื่อมัน่ และส่งเสริ มให้ มีการร่วมมือกันระหว่างผู้มีสว่ นได้ เสียในกลุม่ ต่างๆ ทังผู
ค้ า เจ้ าหนี ้ คู่แข่ง ตลอดจนชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อมโดยรวมอย่างเหมาะสม ตามบทบาทหน้ าที่ และตอบสนอง
ผลประโยชน์ที่เป็ นธรรมแก่ทกุ ฝ่ าย อีกทังยั
้ งได้ คํานึงถึงสิทธิมนุษยชนและการต่อต้ านการทุจริ ต ซึง่ บริษัทได้ ให้ ความสําคัญ
และตระหนักดีวา่ ความรับผิดชอบดังกล่าวถือเป็ นหัวใจของการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ดังนี ้
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1. นโยบายและแนวปฏิบ ัต ติ ่ อ ผู้ถ ือ หุ้น
บริ ษัทปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค เป็ นไปตามนโยบายกํากับดูแลและคู่มือจรรยาบรรณของบริ ษัท โดย
มุ่งมัน่ ในการดําเนินธุรกิจเพื่อสร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ กับผู้ถือหุ้น และคํานึงถึงความเจริ ญเติบโตในมูลค่าของ
บริ ษัทอย่างต่อเนื่องด้ วยผลตอบแทนที่ดี
2. นโยบายและแนวปฏิบ ัต ติ ่ อ ลูก ค้ า
บริ ษัทมีนโยบายคุณภาพและระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ที่ม่งุ ดําเนินธุรกิจเพื่อสร้ างความพึงพอใจสูงสุด
ให้ แ ก่ลูกค้ า โดยคํ า นึง ถึง คุณ ภาพผลิตภัณ ฑ์ สิน ค้ า และบริ การที่ มีคุณ ภาพ เชื่ อ ถื อ ได้ ในระดับ ราคาที่ เ หมาะสม
ปลอดภัย และมุ่งมัน่ ที่จะรักษาความสัมพันธ์ ที่ดีและยัง่ ยืนระหว่างลูกค้ าและบริ ษัท รวมถึงการไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของ
ลูกค้ าโดยไม่ได้ รับอนุญาต ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและคู่มือจรรยาบรรณในส่วนของความ
รับผิดชอบต่อลูกค้ า
3. นโยบายและแนวปฏิบ ัต ติ ่ อ คู่ค้ าและเจ้ าหนี ้
บริษัทปฏิบตั ิตามนโยบายที่เป็ นธรรมต่อคูค่ ้ าและ/หรื อเจ้ าหนี ้ ในการปฏิบตั ิตอ่ คู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจ ซึง่ มีการ
้ วนของการคัดเลือกคูค่ ้ าให้ เป็ นไปตามแนวทางปฏิบตั ิของคูค่ ้ า และ
กําหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ อย่างเป็ นธรรม ทังในส่
คงไว้ ซงึ่ ความสัมพันธ์อนั ยัง่ ยืน โดยคํานึงถึงการสร้ างประโยชน์และการเติบโตร่วมกันของธุรกิจ อีกทัง้ บริษัทยังยึดมัน่
ในสัญญาและถือปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่มีตอ่ เจ้ าหนี ้เป็ นสําคัญ เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของบริษัทและเป็ นไปตามคูม่ ือ
จรรยาบรรณของกลุม่ บริษัท ขณะเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์หรื อ
นํามาซึง่ ความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรื อขัดต่อกฎหมายใดๆ ดังนี ้
o บริ ษั ท จะปฏิ บัติ ต ามสัญ ญา ข้ อตกลง หรื อ เงื่ อ นไขต่า งๆ ที่ มีต่อ คู่ค้าและ/หรื อ เจ้ า หนี อ้ ย่า งเต็ม ที่ ในกรณี ที่
ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ บริ ษัทจะแจ้ งให้ คู่ค้าและ/หรื อเจ้ าหนี ท้ ราบในเวลาที่เหมาะสม เพื่อร่ วมกัน
พิจารณาหาแนวทางแก้ ไขโดยใช้ หลักความสมเหตุสมผล
o บริ ษัทต้ องให้ ข้อมูลอย่างเพียงพอ ไม่รายงานหรื อให้ ข้อมูลที่เป็ นเท็จ บิดเบือน หรื อไม่ครบถ้ วนแก่ค่คู ้ าและ/หรื อ
เจ้ าหนี ้ ซึง่ อาจมีผลทําให้ เกิดความเข้ าใจผิดและอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
o บริ ษัทต้ องบริ หารเงินทุนเพื่อให้ ค่คู ้ าและ/หรื อเจ้ าหนี ้ มีความเชื่อมัน่ ในสถานะทางการเงินและความสามารถใน
การชําระหนี ้ของบริษัท
o บริษัทต้ องไม่เรี ยก รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ ากับคูค่ ้ าและ/หรื อเจ้ าหนี ้โดยไม่สจุ ริต หากมีเหตุการณ์
ดังกล่าวเกิดขึ ้น บริ ษัทต้ องทําการแจ้ งรายละเอียดต่อคู่ค้าและ/หรื อเจ้ าหนี ้ เพื่อร่ วมมือแก้ ไขปั ญหาโดยรวดเร็ ว
และหามาตรการป้องกันเพื่อมิให้ เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวอีก
o การดําเนินธุรกิจกับคู่ค้าและ/หรื อเจ้ าหนี ใ้ ดๆ ต้ องไม่นํามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริ ษัทหรื อขัดต่อ
กฎหมายใดๆ รวมทังคํ
้ านึงถึงความเสมอภาค ความเป็ นธรรมในการดําเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกัน
ทัง้ นี ้ บริ ษัทได้ มีการเปิ ดเผยนโยบายที่เป็ นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่ค้าและ/หรื อเจ้ าหนี ้ ไว้ ในเว็บไซต์ ของบริ ษัทที่
www.thaicom.net หัวข้ อ การกํากับดูแลกิจการที่ดี > นโยบายด้ านอื่นๆ
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4. นโยบายและแนวปฏิบ ัต ติ ่ อ ชุม ชนและสังคม
บริ ษัทเชื่อมัน่ และนําแนวคิดในการสร้ างคุณค่าร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจกับสังคมมาเป็ นแนวทางในการดําเนินธุรกิจ
เพื่อให้ ธุรกิจ ชุมชน และสังคมเจริ ญเติบโตไปพร้ อมกันอย่างยัง่ ยืน โดยมุ่งเน้ นสนับสนุนการศึกษา การเปิ ดโอกาสใน
การเข้ าถึงเทคโนโลยีและการเรี ยนรู้ สร้ างเสริ มอาชีพและการพัฒนาทักษะ ส่งเสริ มการลงทุนเพื่อสังคม โดยคํานึงถึง
การมีส่วนร่ วมและลักษณะเฉพาะของแต่ละชุมชน ภายใต้ การมีจิตสาธารณะ การลดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้ อ ม
ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมในระยะยาว โดยเฉพาะในด้ านการสื่อสารโทรคมนาคม บริษัทมีบทบาท
้
และภาวะภัยพิบตั ิ เพื่อให้
สําคัญในการสร้ างความร่วมมือในการพัฒนาและรักษาคุณภาพการสื่อสาร ทังในภาวะปกติ
ผู้ใช้ บริ การในชุมชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย สามารถได้ รับความช่วยเหลือในโอกาสแรกที่ทําได้ และเป็ นไป
อย่างทัว่ ถึงและทันต่อเหตุการณ์ ทังนี
้ ้ ตามที่ระบุไว้ ในนโยบายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และคูม่ ือจรรยาบรรณของบริษัท
5. นโยบายและแนวปฏิบ ัต ติ ่ อ สิ่งแวดล้ อ ม
บริ ษั ท มี น โยบายดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ โดยให้ ค วามสํ า คัญ กับ ความยั่ง ยื น ของสิ่ ง แวดล้ อ มและการอนุรั ก ษ์ ท รั พ ยากร
ต่างๆ โดยเน้ นการสร้ างวัฒนธรรมองค์กรและส่งเสริ มพฤติกรรมการดูแลรักษาและฟื น้ ฟูสิ่งแวดล้ อม การให้ ความรู้
และฝึ กอบรมแก่พนักงานในเรื่ องสิ่งแวดล้ อม การป้องกันและลดมลภาวะ การใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยัง่ ยืน การ
ลดผลกระทบภาวะโลกร้ อน ส่งเสริ มการดํารงชีวิตที่สอดคล้ องกับธรรมชาติ ทังภายในกระบวนการดํ
้
าเนินงานและบน
้ ้ ตามที่ระบุไว้ ในนโยบายการ
ความร่ วมมือระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการมีส่วนร่ วมของชุมชนภายนอกบริ ษัท ทังนี
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน และคูม่ ือจรรยาบรรณของบริษัท
6. นโยบายและแนวปฏิบ ัต ติ ่ อ พนัก งาน
คณะกรรมการเล็งเห็นว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที่สําคัญของบริ ษัท จึงมีนโยบายส่งเสริ มความก้ าวหน้ าของพนักงาน
ั้
ว่ ไป
และมีกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรในด้ านต่างๆ โดยส่งเสริ มให้ มีการฝึ กอบรมความรู้ ทงเฉพาะทางและทั
เป็ นประจําอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางาน รวมถึงยังให้ ความสําคัญกับการปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่าง
เท่าเทียม และเป็ นธรรม นอกจากนี ้ บริ ษัทมีนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสมและ
้
นและระยะยาว
้
และเพื่อเสริ มสร้ างบรรยากาศการทํางานที่ดี
สอดคล้ องกับผลการดําเนินงานของบริ ษัททังในระยะสั
บริ ษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพอนามัยและรักษาสภาพแวดล้ อมการทํางานให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมัน่ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยแรงงานอย่างเคร่ งครัด และเป็ นไปตาม
นโยบายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน นโยบายด้ านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และคูม่ ือจรรยาบรรณของบริ ษัท
7. นโยบายและแนวปฏิบ ัต ติ ่ อ สิท ธิม นุษยชน
บริ ษัทสนับสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีการปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายด้ วยความเป็ นธรรม บนพื ้นฐาน
ของศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ โดยมีนโยบายตามแนวทางการปฏิบตั ิด้านสิทธิมนุษยชนที่ประกาศใช้ ในนานาประเทศ
ซึง่ รวมถึงปฏิญญา และอนุสญ
ั ญาต่างๆ ของสหประชาชาติว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผ้ ู
มีสว่ นได้ เสียได้ รับความเสียหายจากการที่บริ ษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีสว่ นได้ เสีย ไว้ ในนโยบายการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน และคูม่ ือจรรยาบรรณของบริษัท
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8. นโยบายและแนวปฏิบ ัต ติ ่ อ คู่แ ข่ ง
บริ ษัทสนับสนุน และส่งเสริ มนโยบายการแข่งขันทางการค้ าอย่างเสรี เป็ นธรรมไม่ผกู ขาด และไม่ขดั ต่อกฎหมายและ
จริ ยธรรม ตามคูม่ ือจรรยาบรรณของบริษัท
9. นโยบายและแนวปฏิบ ัต ติ ่ อ การต่ อ ต้ านการทุจ ริต
บริ ษั ท ต่อ ต้ า นการทุจริ ตทุกรู ปแบบ และถื อ ปฏิ บัติตามกฎหมายทัง้ หมดที่เกี่ ย วข้ อ งกับการต่อต้ านการทุจริ ตใน
ประเทศไทย รวมถึงบริ ษัทในกลุ่มที่ดําเนินธุรกิจในต่างประเทศ โดยบริ ษัทได้ จดั ทํานโยบายต่อต้ านการทุจริ ต พร้ อมทัง้
กําหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการกํากับดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริ ต สําหรับเป็ นแนวปฏิบตั ิของ
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัททุกคน และมีการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็ นการส่งเสริ มให้ พนักงานทุกคนของ
บริษัทปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว
นโยบายต่อ ต้ า นการทุจริ ต ของบริ ษั ท มี วัตถุป ระสงค์ เพื่ อ แสดงออกถึง จุดยื นของบริ ษั ทในการต่อ ต้ านการทุจริ ต
ทุกรู ปแบบอย่างสิ ้นเชิง โดยกําหนดเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเพื่อป้องกันมิให้ บริ ษัท และพนักงานฝ่ าฝื นกฎหมายต่อต้ านการ
ทุจริ ต และกํ าหนดขัน้ ตอนการสอบทานและกํ ากับดูแลติดตาม เพื่อให้ มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายนี ้ ตลอดจน
สนับสนุนให้ พนักงานเฝ้าระวัง และรายงานการพบเห็นการทุจริตผ่านช่องทางสื่อสารที่ปลอดภัย
การทุจริ ตหรื อ คอร์ รัป ชั่น ตามนโยบายฉบับ นี ้ หมายถึง การใช้ อํ า นาจที่ ไ ด้ มาโดยหน้ าที่ ของตนกระทํ า การ หรื อ
ไม่กระทําการใดที่มิชอบ โดยการเรี ยก รับ ยอมจะรับ ให้ ขอให้ รับว่าจะให้ หรื อกระทําการใดๆ เพื่อให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์สิน
หรื อประโยชน์อื่นใดแก่เจ้ าหน้ าที่รัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน เพื่อให้ บคุ คล
และ/หรื อ หน่ ว ยงานดัง กล่า วข้ า งต้ น แสวงหาผลประโยชน์ ส่ว นตน และ/หรื อ ของกลุ่ม บริ ษั ท ไทยคม เว้ น แต่ กรณี ที่
บทบัญญัติของกฎหมายขนบธรรมเนียมและจารี ตประเพณี ได้ กําหนดว่าสามารถกระทําได้
นอกจากนี ้ ในปี 2556 บริ ษัทได้ เข้ าร่ วมลงนามในคําประกาศเจตนารมณ์ “แนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้ านการทุจริ ต” ในโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (Private Sector Collective
Action Coalition Against Corruption : CAC) ซึ่งดําเนินการโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย ด้ วยเล็งเห็น
ถึงความสําคัญที่จะดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และมีความตังมั
้ น่ ที่จะสนับสนุนและต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่
และเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาและอนุมตั ิให้ นําส่งแบบประเมินตนเอง
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและสอบทานข้ อมูลแล้ ว เพื่อเข้ าร่ วมในการตรวจรับรองการเป็ นสมาชิกแนวร่ วม
ปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ตภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 โดยคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อ ต้ า นการทุจริ ต ได้ มีมติใ ห้ บ ริ ษั ท ได้ รับการรั บรองการเป็ นสมาชิ ก แนวร่ วมโครงการฯ เป็ น ที่
เรี ยบร้ อยแล้ วเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558
ในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ได้ พิจารณาและอนุมตั ิให้ บริษัท
ยื่นต่ออายุการรับรองการเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต นอกจากนี ้ ในปี 2560
บริษัทได้ ดําเนินการต่างๆ เพื่อปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ดังนี ้
1. บริ ษั ท มี ก ารนํ า นโยบายไปปฏิ บัติ อ ย่า งเคร่ ง ครั ด โดยคณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบทําหน้ าที่กํากับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตเพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามภาระหน้ าที่ตาม
กฎหมายและจริยธรรมที่กําหนดไว้ และปรับปรุงเป็ นประจําสมํ่าเสมออย่างต่อเนื่อง
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2. คณะทํางานธรรมาภิบาลมีหน้ าที่หลักในการนํานโยบายฉบับนี ้ไปปฏิบตั ิ และสื่อสารทําความเข้ าใจกับพนักงาน
ทุกระดับ รวมทังติ
้ ดตามประสิทธิผลของนโยบายฉบับนี ้
3. ผู้บ ริ หารทุกคนมี ห น้ า ที่ รับ ผิด ชอบทํ า ให้ มั่น ใจว่า ผู้ใ ต้ บัง คับ บัญ ชาของตนได้ ต ระหนักถึง และมี ค วามเข้ า ใจ
นโยบายฉบับนี ้ โดยได้ รับการอบรมอย่างเพียงพอและสมํ่าเสมอ
4. พนักงานจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ สอดคล้ องกับนโยบายฉบับนี ้ กรณีมีข้อสงสัยหรื อพบเห็นการฝ่ าฝื นนโยบายฉบับ
นี ้ จะต้ องรายงานต่อผู้บงั คับบัญชา หรื อผ่านช่องทางการรายงานที่กําหนดไว้ ตามนโยบายการรับเรื่ องร้ องเรี ยนและเบาะแส
การกระทําผิดและทุจริต
5. บริ ษัทมีการวางแนวปฏิบตั ิเรื่ องระเบียบปฏิบตั ิอนั เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายต่อต้ านการ
ทุจริต โดยพนักงานจะต้ องทําการกรอกแบบฟอร์ มผ่านระบบคําขอในเรื่ องต่างๆ ดังนี ้
(1) การบริจาคเพื่อการกุศล และ/หรื อ การเป็ นผู้ให้ การสนับสนุน
(2) การสันทนาการ หรื อการเลี ้ยงรับรอง
(3) การรับหรื อการให้ ของขวัญ
โดยต้ องระบุรายละเอียดต่างๆ อาทิเช่น รายชื่อผู้รับบริ จาค หรื อผู้รับการสนับสนุน รายชื่อผู้เข้ าร่ วมสันทนาการ หรื อผู้
มีส่วนร่ วมของทังสองฝ่
้
าย ชื่อผู้รับของขวัญ ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ เป็ นต้ น เมื่อกรอกแบบฟอร์ มผ่านระบบแล้ วระบบจะ
จัดส่งข้ อมูลให้ ผ้ มู ีอํานาจอนุมตั ิดําเนินการตามขันตอนต่
้
อไป
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังสรุ ปข้ อมูลการรายงานดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําทุกไตรมาส เพื่อ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการทุจริต
6. บริ ษัทกําหนดให้ หน่วยงานกํากับการปฏิบตั ิงาน (Compliance Office) มีหน้ าที่ติดตามให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงาน
มีการประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับงานที่ตนรับผิดชอบ เป็ นประจําสมํ่าเสมอ
7. บริ ษัทจัดให้ มีการอบรมและสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้ านการทุจริ ตไปถึงผู้บริ หาร และพนักงาน
อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ มีความรู้ความเข้ าใจเพิ่มขึ ้น และสามารถปฏิบตั ิตวั ได้ ถกู ต้ อง โดยมีการจัดอบรมและทดสอบความรู้
ออนไลน์ (E-Learning) และมี ช่ อ งทางในการสื่ อ สารผ่ า นนิ ต ยสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ค ส์ ภ ายใต้ ชื่ อ “Keeping Up with
Compliance” เพื่อให้ พนักงานทุกคนได้ รับทราบโดยทัว่ กัน
8. บริ ษัทได้ จดั ตัง้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึง่ มีหน้ าที่รับผิดชอบในการ
้ านการ
กําหนดกระบวนการบริ หาร ประเมิน วิเคราะห์ วางแผนป้องกัน ติดตาม ควบคุมความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งรวมทังด้
ปฏิบตั ิการ และความเสี่ยงด้ านการทุจริ ต (Fraud Risk) เพื่อระบุถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นจากการบริ หาร ในขันตอน
้
การปฏิบตั ิงาน ที่อาจส่งผลให้ เกิดการทุจริ ตภายในองค์กร
9. บริ ษั ท ได้ กํา หนดให้ มีก ารประเมิ น ความเสี่ย งจากการทุจ ริ ต เพื่ อ ให้ สามารถกํ า หนดแนวทางการจัด การกับ
ความเสี่ยงในเรื่ องดังกล่าว ครอบคลุมถึงการควบคุม ป้องกัน ติดตาม ตรวจสอบ รวมถึงการประเมินประสิทธิภาพสําหรับ
มาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ากระบวนการในการจัดการความเสี่ยงจากการทุจริ ตที่มีนนั ้ มี
ประสิทธิผล และรายงานผลต่อฝ่ ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
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10. บริ ษัทได้ กําหนดแนวปฏิบัติเกี่ ยวกับการกํ ากับ ดูแ ลเพื่อ ป้องกันและติ ดตามความเสี่ยงจากการทุจริ ต โดยมี
หน่วยงานตรวจสอบภายในทําหน้ าที่ในการประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริ หารความเสี่ยงให้ มีประสิทธิผล
11. บริ ษั ท กํ า หนดให้ กรรมการและผู้ บริ ห ารตามนิ ย ามของประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรั พ ย์ รายงานการมี ส่ว นได้ เสี ย ตามที่ ก ฎหมายกํ า หนด และขยายไปยัง พนัก งานทุก คนให้ ร ายงานการมี
ส่วนได้ เสียของตนเอง ครอบครัว และนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ องผ่านระบบการรายงานการมีส่วนได้ เสียของบริ ษัทด้ วย เพื่อให้
เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของกลุม่ บริษัท ที่สง่ เสริมการทําธุรกรรมต่างๆ ของกลุม่ บริษัทเป็ นไปอย่างโปร่ งใส
สมเหตุสมผล และคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษัทเป็ นสําคัญ
12. บริ ษัทได้ ดําเนินการสื่อสารและให้ ความรู้ ความเข้ าใจถึงนโยบายต่อต้ านการทุจริ ต (Anti-Corruption Policy)
ให้ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี ้
o เปิ ดเผยนโยบายต่อต้ านการทุจริตผ่านหน้ าอินทราเน็ต และเว็บไซต์ของบริษัท
o จัดให้ มีการอบรมและสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้ านการทุจริ ตผ่านสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์
(E-Learning) อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ มีความรู้ความเข้ าใจเพิ่มขึ ้น และสามารถปฏิบตั ิตวั ได้ ถกู ต้ อง
o ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้ ข้อแนะนําและให้ เข้ าใจถึงเจตนารมณ์ ของนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตของ
บริษัท
o สื่อสารเกี่ยวกับนโยบายต่อต้ านการทุจริ ต ที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงานของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
ผ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ ชื่อ “Keeping Up with Compliance” เป็ นประจํา เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร
และพนักงานทุกคนได้ รับทราบและส่งเสริ มให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจ สามารถปฏิบตั ิตามได้ อย่างถูกต้ องและ
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
o จัดกิจกรรม “Catching up with HQ” ซึ่งเป็ นการอบรมพนักงานของบริ ษัทที่ทํางานในต่างประเทศ ให้ มีความรู้
ความเข้ าใจที่ตรงกันในเรื่ องของการต่อต้ านการทุจริต
o บริ ษัทได้ ประกาศแนวปฏิบัติเรื่ องการให้ และรั บของขวัญ เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงการให้ และรั บของขวัญ
ประเภทที่ไม่เหมาะสม และเพื่อให้ ปฏิบตั ิไปในแนวทางเดียวกันและเป็ นไปตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ต
o บริ ษัทมีการสื่อสารนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตของบริ ษัทไปยังบริ ษัทย่อยในต่างประเทศ เพื่อให้ หวั หน้ าหน่วยงาน
ที่ประจํ าอยู่ในต่างประเทศขยายการสื่อสารนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตไปยังคู่ค้า และ/หรื อตัวแทนจํ าหน่าย
เพื่อให้ รับทราบและถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานในการต่อต้ านการทุจริตเช่นเดียวกับบริษัท
o จัดสัมมนา “งานเปิ ดบ้ านไทยคมเพื่อสร้ างโอกาสในการดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน ครัง้ ที่ 1” เพื่อสร้ างความเข้ าใจที่
ตรงกันกับคูค่ ้ า ในการดําเนินธุรกิจด้ วยความโปร่งใสและเป็ นธรรม ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
13. บริ ษัทได้ ประกาศนโยบายในการงดรั บของขวัญจากคู่ค้าและผู้ร่วมค้ าในช่วงเทศกาลปี ใหม่ รวมถึงขอความ
ร่วมมือพนักงานในการพิจารณาให้ ของขวัญเท่าที่จําเป็ นและยึดหลักประหยัด
14. บริ ษัทได้ แจ้ งและสื่อสารให้ ค่คู ้ าทราบถึงแนวทางปฏิบตั ิของคู่ค้าและนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตของบริ ษัท โดยให้
คูค่ ้ าลงนามรับทราบและถือปฏิบตั ิเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
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15. บริ ษั ท ได้ มีการปรั บ ปรุ งนโยบายการบริ หารบุคลากร เพื่ อ นํ ามาตรการต่อ ต้ านการทุจริ ตมาเป็ น ส่วนหนึ่งใน
กระบวนการบริ หารบุคลากรด้ วย เช่น การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็ นธรรมเพื่อให้ ได้ คนดีและคนเก่ง การใช้
ระบบคุณธรรมในการจัดสรรประโยชน์ตอบแทนการทํางาน การให้ โอกาสอย่างเท่าเทียมในการว่าจ้ างและบรรจุแต่งตัง้
ต่อมาในปี 2561 บริ ษัทได้ รับการรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต ตาม
โครงการการสร้ างแนวร่ วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต(CAC) ต่อเนื่องเป็ นวาระที่ 2 ติดต่อกัน
หลังจากได้ รับการรับรองครัง้ แรกในปี 2558
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ มีการเปิ ดนโยบายฉบับนี ้ไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทที่ www.thaicom.net หัวข้ อ การกํากับดูแลกิจการที่ดี
> การต่อต้ านการทุจริต
10. นโยบายและแนวปฏิบ ัต ใิ นการปฏิบ ัต ติ ามกฎหมาย ระเบียบ และข้ อ บังคับ
บริษัทมีการกําหนดนโยบายการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ซึง่ กําหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
ต้ อ งดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ และข้ อ บัง คับ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนไม่มี ส่ว นรู้ เห็น
ช่วยเหลือ หรื อกระทําการใดๆ อันเป็ นการละเมิด ฝ่ าฝื นกฎหมาย หรื อระเบียบข้ อบังคับ
11. นโยบายและแนวปฏิบ ัต ใิ นการปฏิบ ัต ใิ นเรื่ อ งกิจ กรรมทางการเมือ ง
บริ ษัทมีนโยบายเป็ นกลางทางการเมือง โดยให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนของกลุ่มบริ ษัทปฏิบัติตาม
นโยบายการต่อต้ านการทุจริตในส่วนของการช่วยเหลือทางการเมือง และคูม่ ือจรรยาบรรณของบริษัท
12. นโยบายและแนวปฏิบ ัต ใิ นเรื่ อ งความขัด แย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests)
คณะกรรมการตระหนักถึงการดําเนินธุรกิจที่อาจจะทําให้ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงาน เข้ าไปมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับ
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และอาจเป็ นผลให้ ขาดความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที่ จึงได้ กําหนดแนวทางปฏิบตั ิ
ไว้ ในคูม่ ือจรรยาบรรณของบริษัท
13. นโยบายและแนวปฏิบ ัต ใิ นการปกป้ อ งดูแ ลรั ก ษาทรั พ ย์ ส นิ ของบริษัท
คณะกรรมการส่งเสริ มและสนับสนุนให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการ
ดูแลรักษาการใช้ ทรัพย์สนิ ของกลุม่ บริษัทเพื่อประโยชน์สงู สุดของกลุม่ บริษัท รวมถึงการเก็บรักษาความลับที่ได้ รับรู้ มา
จากหน้ าที่ในการทํางาน และยังมิได้ เปิ ดเผยสู่สาธารณชน ตลอดจนการจัดเก็บเอกสารข้ อมูลที่เป็ นความลับตาม
นโยบายด้ านความรับผิดชอบต่อทรัพย์สนิ ของบริษัท และคูม่ ือจรรยาบรรณของบริ ษัท
14. นโยบายและแนวปฏิบ ัต ใิ นการปฏิบ ัต ติ ่ อ ทรั พ ย์ ส นิ ทางปั ญญา
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาของบุคคลอื่น และหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิดงั กล่าว
โดยได้ กํ า หนดนโยบายและแนวปฏิ บัติ เ รื่ อ งทรั พ ย์ สิน ทางปั ญ ญาไว้ ใ นนโยบายทรั พ ย์ สิน ทางปั ญ ญา และคู่มื อ
จรรยาบรรณของบริษัท
15. นโยบายและแนวปฏิบ ัต ติ ่ อ สื่อ มวลชนหรื อ ต่ อ สาธารณชน
การให้ ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริ ษัท ต้ องอยู่บนพื ้นฐานข้ อมูลที่เป็ นจริ ง ถูกต้ อง และปฏิบตั ิด้วยความระมัดระวังตามคูม่ ือ
จรรยาบรรณของบริ ษัท โดยผู้ที่ไม่มีหน้ าที่เกี่ ยวข้ องหรื อไม่ไ ด้ รับมอบหมาย ไม่สามารถให้ ข้อมูลข่าวสารหรื อ ให้
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สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหรื อต่อสาธารณชนใดๆ เกี่ยวกับหรื อพาดพิงกลุ่มบริ ษัทไม่ว่าในด้ านใด อันอาจส่งผลกระทบ
ต่อชื่อเสียงและการดําเนินธุรกิจของกลุม่ บริษัท
ในปี 2562 บริษัทได้ จดั ให้ มีการให้ มีการพบสื่อมวลชนและกิจกรรมสําหรับผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี ้
งานพบผู้ถ ือ หุ้น และนัก วิเ คราะห์
การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting)
งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)

จํานวนครั ง้ / ปี
2
4

16. นโยบายและแนวปฏิบ ัต กิ ารรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ยนและเบาะแสการกระทําผิด และการทุจ ริต
บริ ษัทยึดมัน่ ในการดําเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบ ถูกต้ อง และโปร่ งใส บริ ษัทจึงมุ่งมัน่ ที่จะปกป้องการดําเนินงาน
และทรัพย์สินต่างๆ จากความเสี่ยงที่เกิดขึน้ จากการประพฤติที่ขัดต่อคู่มือจรรยาบรรณและการทุจริ ตต่างๆ ที่อาจ
เกิดขึ ้น ซึง่ มีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรื อมูลค่าของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ดังนัน้ บริ ษัทจึงได้ จดั ทํานโยบายรับเรื่ องร้ องเรี ยน
และเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริ ตขึ ้น เพื่อกําหนดช่องทางในการรายงานและสนับสนุนให้ กรรมการ ผู้บริ หาร
พนักงาน และผู้มีส่วนได้ เสียให้ ข้อมูลและรายงานเบาะแสการกระทําผิดหรื อการทุจริ ตใดๆ ที่เกิดขึ ้นในบริ ษัท รวมถึง
ได้ กําหนดกระบวนการขันตอนในการจั
้
ดการกับเรื่ องที่ได้ รับร้ องเรี ยน การคุ้มครองผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้ให้ ข้อมูล และการ
รักษาความลับ
ช่องทางในการแจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยนและเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริต
1. เมื่อพนักงานพบเห็นหรื อมีเหตุอนั ควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการกระทําผิดหรื อการทุจริ ตเกิดขึ ้นเกี่ยวข้ องกับบริษัท
หรื อบริษัทในกลุม่ ต้ องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชาต้ นสังกัด ตังแต่
้ ระดับผู้จดั การทราบโดยทันที ไม่วา่ ด้ วยวาจาหรื อลายลักษณ์
อักษร หากไม่ได้ รับการพิจารณาให้ แจ้ งต่อผู้บงั คับบัญชาระดับสูงขึ ้นไปจนถึงระดับหัวหน้ าส่วนงาน / สายงาน
2. หากอยูใ่ นสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรื อไม่สะดวกใจที่จะแจ้ งต่อผู้บงั คับบัญชา หรื อสงสัยว่าผู้บงั คับบัญชาหรื อ
ผู้บริหารของบริ ษัทเกี่ยวข้ องกับการกระทําผิด พนักงานสามารถเลือกที่จะแจ้ งผ่านช่องทาง ดังนี ้
2.1 หัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โทร +662 596 5001 หรื อ E-mail: wichaik@thaicom.net
2.2 ผู้จดั การฝ่ ายกลยุทธ์งานบุคคล โทร +662 596 5060 ต่อ 8436 หรื อ E-mail: monteainn@thaicom.net
2.3 Ethical Hotline ใน Intranet ของบริ ษั ท ซึ่ ง ข้ อ มูล จะถูก ส่ ง ผ่ า นโดยตรงไปยัง ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล
2.4 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (เป็ นกรรมการภายนอกที่มีความเป็ นอิสระ) หรื อ คณะกรรมการของ
บริษัท ตามที่อยูด่ งั นี ้
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
63/21 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
หรื อส่ง E-mail มาที่ comsec@thaicom.net
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3. ในกรณีที่ผ้ บู ริ หารระดับสูงที่เป็ นผู้บริ หารระดับฝ่ าย หรื อเทียบเท่าขึ ้นไป หรื อหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรื อ หัว หน้ า หน่ว ยงานทรั พ ยากรบุค คล เกี่ ย วข้ อ งกับการกระทํ า ผิด หรื อ การทุจริ ต ให้ แ จ้ ง ถึง ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรื อคณะกรรมการบริ ษัท
4. ผู้บงั คับบัญชา หรื อหน่วยงานต่างๆ ตามข้ อ 1 และ/หรื อ 2 เมื่อได้ รับแจ้ งว่ามีการกระทําผิดและการทุจริต รวมทัง้
หากพบว่า มี การกระทํ า ผิดหรื อ การทุจริ ตใดๆ เกิ ดขึน้ ให้ แ จ้ ง หน่ว ยงานตรวจสอบภายในของบริ ษั ท (หรื อ หน่ว ยงาน
้
่กําหนด
ตรวจสอบภายในของสายงานธุรกิจที่ตนเองสังกัด) ภายใน 7 วันทําการ เพื่อดําเนินการตามขันตอนการสอบสวนที
5. สํ า หรั บ บุค คลภายนอก สามารถแจ้ ง ข้ อ ร้ องเรี ย นและเบาะแสได้ ท างเว็ บ ไซต์ www.thaicom.net ในหัว ข้ อ
“การกํากับดูแลกิจการที่ดี” >“รับข้ อร้ องเรี ยนและแจ้ งเบาะแส” โดยข้ อมูลการร้ องเรี ยนและเบาะแสจะถูกส่งไปยัง
5.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5.2 หัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
5.3 หัวหน้ าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล
การดําเนินการของบริ ษัทเมื่อได้ รับข้ อร้ องเรี ยน
1. เมื่ อได้ รับเรื่ องร้ องเรี ยนหรื อเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริ ตผ่านทางช่องทางต่างๆ ที่ บริ ษัทกํ าหนด ให้
ดําเนินการประเมินและตรวจสอบข้ อมูลที่ได้ รับในเบื ้องต้ นให้ แล้ วเสร็ จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้ รับเรื่ องร้ องเรี ยนหรื อ
เบาะแสการกระทําผิดหรื อการทุจริต
o หากตรวจสอบข้ อเท็จจริ งและพบว่ามีมลู การกระทําผิดหรื อการทุจริ ต ให้ หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อ
หน่วยงานที่ได้ รับมอบหมายดําเนินการเสนอคณะกรรมการจรรยาบรรณ และผู้มีอํานาจตามที่ระบุไว้ แต่งตัง้
คณะกรรมการสอบสวน
o หากตรวจสอบและพบว่าไม่มีมลู ข้ อเท็จจริ งใดๆ ตามที่ร้องเรี ยนหรื อแจ้ งเบาะแส ให้ หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในหรื อหน่วยงานที่ได้ รับมอบหมาย แจ้ งกลับไปยังผู้ร้องเรี ยนและผู้ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อยุติเรื่ องร้ องเรี ยน
ดังกล่าว
2. คณะกรรมการสอบสวนจะต้ องสอบสวนผู้ถูก กล่า วหา ผู้บัง คับ บัญ ชาของผู้ถูกกล่า วหา รวมทัง้ บุคคลอื่ น ที่
เกี่ยวข้ อง และจัดทํารายงานผลการสอบสวนให้ แล้ วเสร็ จภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้ รับทราบหนังสือแต่งตัง้ แต่ถ้ามี
ความจําเป็ นซึง่ ไม่สามารถดําเนินการให้ แล้ วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้ คณะกรรมการสอบสวน รายงานเหตุผล
้
ครัง้ ละไม่เกิน 30 วัน
ที่ทําให้ การสอบสวนล่าช้ า เพื่อขอขยายเวลาต่อผู้ที่ลงนามแต่งตังคณะกรรมการสอบสวน
3. เมื่อดําเนินการสอบสวนเสร็ จแล้ ว ให้ คณะกรรมการสอบสวนจัดทํารายงานผลการสอบสวนเสนอต่อผู้ที่ลงนาม
แต่งตังคณะกรรมการสอบสวน
้
และจัดทําสําเนาส่งให้ ประธานคณะกรรมการบริ หาร ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หัวหน้ า
หน่วยงานการเงิน หัวหน้ าหน่วยงานบัญชี หัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หัวหน้ าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล หัวหน้ า
หน่วยงานกฎหมาย และผู้ที่เกี่ยวข้ องแล้ วแต่ละกรณี รวมทังคณะกรรมการพิ
้
จารณาลงโทษทางวินยั ในกรณีที่พบว่ามีการ
กระทําผิดทางวินยั
4. ในกรณีที่ผ้ ทู ี่ลงนามแต่งตังคณะกรรมการสอบสวนและ/หรื
้
อหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายในเห็นว่าข้ อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับการกระทําผิดและการทุจริ ตไม่ชัดเจน หรื อไม่ครบถ้ วน ให้ ผ้ ทู ี่ลงนามแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนสัง่ การให้
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คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติม หรื อแต่งตังคณะกรรมการสอบสวนชุ
้
ดใหม่เพื่อดําเนินการสอบสวนได้
ตามที่เห็นสมควร
การลงโทษทางวินยั และการดําเนินการทางกฎหมาย
1. คณะกรรมการพิจารณาลงโทษทางวินยั จะต้ องพิจารณาลักษณะการกระทําผิดวินยั และกําหนดบทลงโทษทาง
วินยั กับผู้กระทําผิด และเสนอให้ ผ้ มู ีอํานาจตามที่ได้ ระบุไว้ อนุมตั ิให้ ดําเนินการลงโทษทางวินยั กับผู้กระทําผิดภายใน 30
วัน นับจากวันที่ได้ รับรายงานผลการสอบสวน
2. เมื่อมีการอนุมัติให้ ดําเนินการลงโทษทางวินัยแล้ ว ให้ หน่วยงานทรัพยากรบุคคลจัดทําคําสัง่ ลงโทษทางวินัย
เสนอให้ ผ้ ูมีอํ า นาจตามที่ กํา หนดไว้ ใ นนโยบายอํ า นาจอนุมัติ (Approval Authority Policy) อนุมัติคํา สั่ง ดังกล่า วก่ อ น
ดําเนินการลงโทษทางวินัยกับผู้กระทําผิด และแจ้ งคําสัง่ ลงโทษทางวินัยกับผู้กระทําผิด รวมทัง้ ให้ ผ้ ูกระทําผิดลงนาม
รับทราบคําสัง่ ลงโทษดังกล่าว
3. ในกรณีที่การกระทําผิดหรื อการทุจริ ตใดๆ ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ของบริ ษัท
หรื อเป็ นการปฏิบตั ิฝ่าฝื นกฎหมาย ให้ คณะกรรมการพิจารณาลงโทษทางวินยั เสนอผู้มีอํานาจตามที่กําหนดไว้ ในนโยบาย
อํานาจอนุมตั ิ (Approval Authority Policy) ของบริ ษัท เป็ นผู้พิจารณาตัดสินว่าจะดําเนินคดีทางแพ่งและ/หรื อคดีอาญา
ต่อผู้กระทําผิด โดยอาจร่วมพิจารณากับหัวหน้ าหน่วยงานกฎหมาย หรื อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง
การแจ้ งผลกับผู้ร้องเรี ยน
บริ ษัทจะแจ้ งความคืบหน้ าและผลการพิจารณาเรื่ องร้ องเรี ยนการกระทํ าผิดและการทุจริ ตให้ กับผู้ร้องเรี ยนที่ ไ ด้
เปิ ดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ หรื อช่องทางติดต่ออื่นๆ ไว้ อย่างไรก็ตาม ในบางครัง้ ด้ วยเหตุผลความจําเป็ น
ในเรื่ องข้ อมูลส่วนบุคคลและรักษาความลับ บริ ษัทอาจไม่สามารถให้ ข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนหรื อการ
ลงโทษทางวินยั
การคุ้มครองผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้ให้ ข้อมูล
1. บริ ษัทจะไม่ยินยอมให้ มีการข่มขู่ คุกคาม ผู้ร้องเรี ยน รวมถึงผู้ที่ให้ ความร่ วมมือ หรื อความช่วยเหลือในการ
สอบสวนด้ วยเจตนาสุจริ ต บริ ษัทจะให้ ความคุ้มครองและห้ ามพนักงานหรื อผู้บริหารของบริษัทเลิกจ้ าง พักงาน ลงโทษทาง
วินยั หรื อขู่ว่าจะดําเนินการต่างๆ จากการที่พนักงานให้ ข้อมูลเรื่ องการกระทําผิดหรื อการทุจริ ต หากผู้ใดกระทําการฝ่ าฝื น
ดังกล่าวจะถูกลงโทษทางวินยั
2. หากผู้ร้องเรี ยนเห็นว่าตนอาจเดือดร้ อนเสียหาย สามารถร้ องขอมาตรการคุ้มครองได้ ตลอดเวลา และบริ ษัทอาจ
ให้ ความคุ้มครองเพิ่มเติมเป็ นพิเศษตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากระดับความร้ ายแรงและความสําคัญของเรื่ อง
ที่ร้องเรี ยน ในกรณี ที่ผ้ ูร้องเรี ยนถูกข่มขู่ คุกคาม ให้ รายงานต่อหัวหน้ าหน่วยงานทรั พยากรบุคคลโดยทันที ซึ่งหัวหน้ า
หน่วยงานทรัพยากรบุคคลจะทําหน้ าที่เป็ นเจ้ าหน้ าที่ค้ มุ ครองผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้ให้ ข้อมูล ตามนโยบายฉบับนี ้
3. กรณีผ้ รู ้ องเรี ยนเป็ นพนักงานซึ่งให้ ข้อมูลการกระทําผิดหรื อการทุจริ ตด้ วยเจตนาสุจริ ต แม้ ว่าภายหลังบริ ษัทได้
ดําเนินการสอบสวนแล้ วและพบว่าไม่มีการกระทําผิดตามที่ได้ ร้องเรี ยน บริ ษัทจะไม่ดําเนินการลงโทษใดๆ กับพนักงานที่
ให้ ข้อมูล อย่างไรก็ตาม หากผลการสอบสวนพบว่าไม่มีมลู ข้ อเท็จจริ งใดๆ ตามที่ร้องเรี ยน และได้ ทําด้ วยเหตุเจตนาให้ ร้าย
หรื อจงใจให้ เกิดผลที่เป็ นอันตราย หรื อให้ ข้อมูลเท็จ บริ ษัทจะพิจารณาดําเนินการลงโทษพนักงาน ตามข้ อบังคับเกี่ยวกับ
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การทํางาน ซึ่งมีบทลงโทษตังแต่
้ ตักเตือนด้ วยวาจาหรื อลายลักษณ์อกั ษร พักงาน จนถึงให้ ออกจากงาน รวมทังพิ
้ จารณา
ดําเนินคดีตามกฎหมาย
การรักษาความลับ
1. ผู้ที่เกี่ยวข้ องในการรับร้ องเรี ยนและเบาะแสการกระทําผิดหรื อการทุจริ ต ต้ องเก็บรักษาข้ อมูลที่ได้ รับมาไว้ เป็ น
ความลับ ไม่เปิ ดเผยแก่บคุ คลหนึ่งบุคคลใด เว้ นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามความจําเป็ นในการปฎิบตั ิงานเท่านันหรื
้ อเป็ นการ
ปฏิบตั ิตามที่กฎหมายกําหนด
2. ห้ ามนํารายงานผลการสอบสวนไปเปิ ดเผยแก่บุคคลใด ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการหลีกเลี่ยงการสร้ างความเสียหายต่อ
ชื่อเสียงของบุคคลผู้ถกู กล่าวหาหากภายหลังพบว่าเป็ นผู้บริ สทุ ธิ์ และเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ ้นกับ
บริษัท
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อ มูล และความโปร่ งใส
บริ ษัทให้ ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลและข่าวสารสําคัญที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ทังข้
้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลที่
มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา และโปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่าย มีความเท่าเทียมกัน
และน่าเชื่อถือ
1. บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายการเปิ ดเผยสารสนเทศ (Market Disclosure Policy) ไว้ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรอย่างชัดเจน
และสอดคล้ องกับกฎระเบียบและข้ อบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกรายสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่าย และเท่าเทียมกัน
2. บริ ษั ท ได้ จัด ตัง้ หน่ ว ยงานนัก ลงทุน สัม พัน ธ์ (Investor Relations) เพื่ อ เป็ น ตัว แทนบริ ษั ท ในการทํ า หน้ า ที่ สื่ อ สาร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ ได้ รับทราบ
ข้ อมูลของบริษัท
3. ดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลงบการเงิน รายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สามารถ
สะท้ อนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทังสนั
้ บสนุนให้ จดั ทําคําอธิบายและการวิเคราะห์ของ
ฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรื อ MD&A) เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงินทุกไตรมาส
4. จัดให้ มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบั รายงานของผู้สอบบัญชีใน
รายงานประจําปี
5. เปิ ดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริ การอื่นที่ผ้ ูสอบบัญชีให้ บริ การในรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจําปี
6. เปิ ดเผยบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครัง้ ของการประชุมและจํานวนครัง้
ที่กรรมการแต่ละท่านเข้ าประชุม รวมถึงการฝึ กอบรมและพัฒนาความรู้ ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการ
ซึง่ ได้ แสดงไว้ ในรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี
7. เปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงที่สะท้ อนถึงภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ของแต่ละคน รวมทัง้ รู ป แบบหรื อ ลัก ษณะของค่า ตอบแทนในรายการข้ อ มูลประจํ า ปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจําปี
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8. บริ ษัทมีนโยบายให้ กรรมการและผู้บริ หารต้ องรายงานการซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัทให้
คณะกรรมการทราบทุกครัง้
9. นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กําหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว บริษัทยังมีการ
้
งฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท และมีการ
เปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศที่สําคัญของบริ ษัท ทังภาษาไทยและภาษาอั
ปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั อย่างสมํ่าเสมอ ดังนี ้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

วิสยั ทัศน์และพันธกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
รายชื่อคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารของบริษัท
งบการเงินและคําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการรายไตรมาส (MD&A) ทังฉบั
้ บปั จจุบนั และของปี ก่อนหน้ า
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) ที่สามารถดาวน์โหลดได้
โครงสร้ างการถือหุ้นและโครงสร้ างองค์กร
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
้
มผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง รวมทังรายงานการประชุ
ข้ อบังคับบริษัทและหนังสือรับรองบริษัท
นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัท จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ นโยบายต่อต้ านการทุจริ ต นโยบาย
ด้ านการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และนโยบายด้ านอื่นๆ ของบริษัท
(11) กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
(12) ข้ อมูลติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
(13) ข้ อมูลหรื อเอกสารอื่นใดที่บริษัทนําเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จดั การกองทุน หรื อสื่อต่างๆ
หมวดที่ 5 บทบาทและความรั บ ผิด ชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทให้ ความสําคัญกับการกํากับดูแลให้ มนั่ ใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในที่จะทําให้ บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง
1. การบริห ารความเสี่ยง
1.1 บริ ษัทได้ จดั ทํากรอบและนโยบายบริ หารความเสี่ยง เพื่อใช้ ในการระบุและบริ หารความเสี่ยง เป้าประสงค์หลัก
ของการบริหารความเสี่ยง เพื่อปกป้องมูลค่าของบริษัทและเพื่อใช้ ประโยชน์ในการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั บริ ษัท
1.2 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และฝ่ ายบริ หารมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการ
ออกแบบและนํากรอบการบริ หารความเสี่ยงไปใช้ ปฏิบตั ิ และบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทให้ อยู่ภายใต้ ความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ ที่ได้ กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
บริ ษัทระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงในทุกขันตอนตั
้
งแต่
้ การพัฒนาและเลือกใช้ กลยุทธ์ การนํากลยุทธ์ ไป
ปฏิบตั ิ การตัดสินใจลงทุนและบริหารงานประจําวัน
คณะกรรมกรรมการตรวจสอบ มีหน้ าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริ ษัท โดยสอบทานให้ มั่นใจว่าบริ ษัทมี
ระบบการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
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2. การควบคุม ภายใน
2.1

บริษัทได้ นํามาตรฐานการควบคุมภายในระดับสากล และแนวปฏิบตั ิที่ออกโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้ ในการพัฒนาระบบควบคุมภายในของบริ ษัท เพื่อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทจะ
สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ในเรื่ องดังต่อไปนี ้
้
และทังที
้ ่เป็ นตัว
 ความถูกต้ องและเชื่อถือได้ และความทันเวลาของรายงานทังจากภายในและภายนอก
เงินและไม่ใช่ตวั เงิน
 มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
 การดูแลรักษาทรัพย์สนิ ของบริษัท
 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานของบริษัท

2.2

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและฝ่ ายบริ หาร มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการออกแบบและนําระบบควบคุม
ภายในที่ดีไปใช้ ปฏิบตั ิ

2.3

คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้ าที่สอบทานความมีประสิทธิผลของระบบ
การควบคุมภายในอย่างน้ อยปี ละครัง้ และเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิก่อนที่จะรายงานให้ ผ้ ู
ถือหุ้นทราบ

3. การตรวจสอบภายใน
บริ ษัทได้ จดั ตังสํ
้ านักตรวจสอบภายในเป็ นหน่วยงานอิสระหน่วยงานหนึง่ ในบริษัท หัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ การทําหน้ าที่เป็ นไปด้ วยความอิสระและเที่ ยงธรรม กิจกรรมการ
ตรวจสอบจะช่วยให้ บริ ษัทสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์โดยการนําวิธีที่เป็ นระบบมาใช้ เพื่อประเมินและปรับปรุงความมี
ประสิทธิผลของระบบบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน และระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัท
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การประชุม คณะกรรมการชุด ย่ อ ยในปี 2562

1. นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
2. นางภัทรี ยา เบญจพลชัย
3. ศาสตราจารย์สําเรี ยง เมฆเกรี ยงไกร
4. นางชรินทร วงศ์ภธู ร
5. นายสมประสงค์ บุญยะชัย
6. นายเอนก พนาอภิชน
7. นายเกว็ก บัค ไช
8. นายอนันต์ แก้ วร่วมวงศ์
9. นายภูเวียง ประคํามินทร์ (1)
10. นายไพบูลน์ ภานุวฒ
ั นวงศ์(2)
11. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ
12. นายอนุวฒ
ั น์ สงวนทรัพยากร
13. นายวิชยั กิตติวิทยากุล
14. นายธีระยุทธ บุญโชติ
15. นายเอกชัย ภัคดุรงค์
16. นายประมุข ชัยวงศ์วฒ
ุ ิกลุ (3)
17. นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง
18. นายสลิล จารุจินดา
19. นายคมสัน เสรี ภาพงศ์
20. นายธีรวัฒน์ กุสลางกูรวัฒน์(4)
21. นายสรรเพชญ สรรพศิริ
22. นายภาคย์ บุญยุบล
23. นางสาวปิ ยะนุช สุจปลื ้ม
_____________________

10/10
10/10
10/10

6/6
6/6

คณะกรรมการการ
พัฒนาอย่ างยั่งยืน

คณะกรรมการบริห าร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการบริห าร

คณะกรรมการบรรษัท ภิ
บาลและสรรหา

คณะกรรมการกําหนด
ค่ าตอบแทน

รายชื่อ กรรมการ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

การเข้ าร่ วมประชุม / การประชุม ทัง้ หมด (ครั ง้ )

4/4
4/4

6/6
4/4

12/12
12/12
12/12
10/12
2/12

4/4

2/2

4/4
4/4
4/4
3/4
4/4
3/4
4/4
4/4
4/4
-

2/2
2/2
2/2

1/2

2/2
2/2
2/2

หมายเหตุ
(1)
นายภูเวียง ประคํามินทร์ ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการ ผู้แทนจากกระทรวงกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม แทนนางอาทิตยา สุธาธรรม
ที่ลาออกจากตําแหน่ง โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 4/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 2 เมษายน
2562 เป็ นต้ นไป
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(2)

นายไพบูลย์ ภานุวฒ
ั นวงศ์ ได้ รับแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ หาร แทนนายปฐมภพ สุวรรณศิริ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ครัง้ ที่ 3/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน 2562 เป็ นต้ นไป
(3)
นายประมุข ชัยวงศ์วฒ
ุ ิกลุ ลาออกจากบริ ษัท มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2563
(4)
นายธีรวัฒน์ กุสลางกูรวัฒน์ เกษียณอายุ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2562

9.3 การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการ และผู้บ ริห ารระดับ สูง
(1) การสรรหากรรมการอิส ระ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ รวมถึงคุณสมบัติ และกระบวนการสรรหา ได้ เปิ ดเผยไว้ แล้ วใน หมวดที่ 5
บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ > 1. โครงสร้ างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ > 1.3 คุณสมบัติของ
กรรมการอิสระ
(2) การสรรหากรรมการ และผู้บ ริห าร
การสรรหาและแต่งตังกรรมการ
้
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการบรรษั
้
ทภิบาลและสรรหาเพื่อทําหน้ าที่ในการพิจารณาคัดเลือก และ
กลัน่ กรองบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ เพื่อการคัดเลือกและเสนอแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งกรรมการตามนโยบายการสรรหา
กรรมการของบริ ษัท โดยในการพิจารณาคัดเลือกจะคํานึงถึงสัดส่วน จํานวน ความหลากหลาย และองค์ประกอบของ
คณะกรรมการที่เหมาะสมในด้ านต่างๆ โดยจะพิจารณาจากทักษะ และความรู้ความชํานาญเฉพาะด้ านของคณะกรรมการ
บริ ษัทที่ต้องการเพิ่มเติมและสอดคล้ องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท รวมถึงต้ องเป็ นผู้ที่พร้ อมในการอุทิศเวลา
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการบริษัทอย่างเต็มที่ และต้ องไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย และหลักการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยมีหลักเกณฑ์การสรรหา รวมถึงขันตอนการคั
้
ดเลือกกรรมการ ดังนี ้
1. กําหนดหลักเกณฑ์ – คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะพิจารณาสรรหากรรมการโดยมีการจัดทํา Board Skill
Matrix เพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จําเป็ นซึง่ ยัง
ขาดอยูใ่ นคณะกรรมการบริษัท และสอดคล้ องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
2. วิ ธีการสรรหา – พิจารณาสรรหาบุคคลโดย
o เปิ ดโอกาสให้ คณะกรรมการแต่ละท่านเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้ วเห็นว่าเป็ นผู้ที่เหมาะสม
o เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้ รับการพิจารณาผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทล่วงหน้ า
ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทกําหนด
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ทางบริ ษัทได้ แจ้ งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้นทราบว่า ได้ พ้น
กําหนดระยะเวลาการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทแล้ ว ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอ
ุ สมบัติเหมาะสมได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด
รายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรและมีคณ
o ให้ บริ ษัทที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) ช่วยคัดกรองผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
o ให้ เลขานุการบริ ษัท นํารายชื่อผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม ตามที่ปรากฏอยู่ในฐานข้ อมูลกรรมการ (Director Pool)
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทําเนียบกรรมการ (กรรมการอาชีพ) ของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มาประกอบการพิจารณา
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3. การคัดเลื อก – คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จะทําการประเมินคุณสมบัติเบื ้องต้ นของบุคคลที่ได้ รับการ
เสนอชื่อ และคัดเลือกผู้ที่พิจารณาแล้ วเห็นว่าเหมาะสม
4. การแต่งตัง้ – คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนําชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตังเป็
้ นรายบุคคล ในกรณีแต่งตัง้
กรรมการที่ถงึ คราวต้ องออกตามวาระ และแต่งตังกรรมการใหม่
้
สําหรับกรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ ให้ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
้
บริษัทพิจารณาแต่งตังแทน
อย่างไรก็ดี การเลือกตังกรรมการในที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหลักเกณฑ์และวิธีการ ซึง่ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัท
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ในการประชุมสามัญประจําปี ทกุ ครัง้ กรรมการต้ องพ้ นจากตําแหน่งตามวาระเป็ นจํานวน 1 ใน 3 โดยให้ กรรมการ
ที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง และกรรมการที่ออกตามวาระนี ้อาจถูกเลือกเข้ ามาดํารง
ตําแหน่งต่อได้
2. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ถือ
2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตามข้
ั้
อ 2.1 เพื่อที่จะเลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณี ที่เลือกตังบุ
้ คคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อย
เพียงใดไม่ได้
้ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่
2.3 บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตังในลํ
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
เท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
3. กรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระดังกล่าว ให้ คณะกรรมการมีมติด้วยคะแนน
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่เหลืออยู่เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม
ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํ า กัด พ.ศ.2535 เข้ ามาเป็ นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการจะเหลืออยู่ไม่ถึงสองเดือน บุคคลซึ่งเข้ าเป็ นกรรมการแทน
ดังกล่าวจะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้ เพียงวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
การสรรหาและแต่งตังผู
้ ้ บริ หาร
สําหรับการสรรหาและแต่งตังผู
้ ้ บริ หาร ได้ เปิ ดเผยไว้ แล้ วใน หมวดที่ 5 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ข้ อ 11 การสืบทอดตําแหน่งผู้บริหาร

9.4 การกํากับ ดูแ ลการดําเนิน งานของบริษัท ย่ อ ยและบริษัท ร่ วม
คณะกรรมการของบริ ษัทใช้ อํานาจในการกํากับดูแลบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม โดยใช้ อํานาจหน้ าที่ในการบริ หารงาน
ตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ซึ่งจะทําการบริ หารงานผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
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โดยการพิจารณาและอนุมัติ และ/หรื อ ให้ อํานาจแก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และ/หรื อ มอบอํานาจให้ แก่บุคคลใด
แล้ วแต่กรณี เพื่อการบริ หารงาน โดยการส่งตัวแทนไปนันจะต้
้
องเป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัท อย่างไรก็ตาม
การดําเนินการบริหารนันจะต้
้ องอยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลของคณะกรรมการบริษัทซึง่ จะต้ องเป็ นไปด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างสูงสุดเป็ นสําคัญ
คณะกรรมการบริ ษัทจะกํากับดูแลโดยการมอบอํานาจให้ กรรมการ และ/หรื อ ผู้บริ หาร เข้ าไปเป็ นตัวแทนของบริ ษัท
ย่อย และ/หรื อ บริ ษัทร่วม โดยจะมีมาตรการและขันตอนในการบริ
้
หารจัดการผ่านคณะกรรมการบริ ษัท ซึง่ คณะกรรมการ
บรรษั ทภิบาลและสรรหา จะทําการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ และ/หรื อ
ผู้บริ หาร แล้ วแต่กรณี ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เพื่อพิจารณาเลือกบุคคลที่เห็นสมควร แล้ วจึง
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการบริษัทย่อย และ/หรื อ บริษัทร่วมต่อไป
ทังนี
้ ้ กรรมการ และ/หรื อ ผู้บริ หาร ที่ได้ รับการแต่งตังดั
้ งกล่าว จะต้ องดําเนินการบริ หารงานให้ เป็ นไปตามนโยบายที่
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายไว้ โดยจะต้ องยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ และนโยบายต่างๆ ของ
บริ ษัท ที่ได้ มีการวางไว้ อย่างเคร่งครัด ซึง่ ยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และบริษัทเป็ นหลัก โดยไม่สามารถดําเนินการใดๆ
อันขัดต่อวัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท รวมถึงจะต้ องดําเนินการให้ เป็ นไปตามระบบควบคุมภายใน อีกทังการ
้
ดําเนินงานในกิจการบริ หารจะต้ องเป็ นไปตามแบบแผนที่ดีโดยไม่ขดั ต่อนโยบายของบริ ษัทในเรื่ องต่างๆ อาทิเช่น วิธีการ
ปฏิ บั ติ ใ นการออกเสี ย งในแต่ ล ะวาระ ขั น้ ตอนการขอความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ กลไกการกํ า กั บ ดู แ ล
การเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน การทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้ มาหรื อ
จํ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงระบบควบคุมภายในของบริ ษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและมีความเหมาะสม รัดกุม
เพียงพอ ซึง่ การดําเนินการดังกล่าวต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และหลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการกํากับดูแลที่
ดี และแนวปฏิบตั ิที่ดี (Best Practice) ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9.5 การดูแ ลเรื่อ งการใช้ ข้ อ มูล ภายใน
บริ ษัทมีนโยบายห้ ามมิให้ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับ นําข้ อมูลบริ ษัทไปเปิ ดเผยหรื อนําไปใช้ สว่ นตน หรื อกระทํา
การที่อาจมีการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หากฝ่ าฝื นบริษัทถือว่าเป็ นความผิดอย่างร้ ายแรงและกําหนดบทลงโทษขันสู
้ งสุด
บริ ษัทยังกํ าหนดให้ ผ้ ูบริ หาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้ อมูลภายในหลีกเลี่ยง หรื องดการซื อ้ ขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินให้ แก่สาธารณชน นอกจากนี ้ บริษัทได้ ให้ ความรู้
และความเข้ าใจแก่ผ้ บู ริ หารในระดับต่างๆ เกี่ยวกับภาระหน้ าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัทตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทัง้ บทลงโทษ
และตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนการสนับสนุนข้ อมูลให้ กบั บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทได้ กําหนด
หลักเกณฑ์เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้ อมูล เช่น การขอหนังสือข้ อตกลงในการเก็บรักษาความลับและการห้ ามถ่ายข้ อมูล
เอกสารโดยไม่ได้ รับอนุญาต
ในปี 2562 บริ ษัทได้ ปรับปรุ งระเบียบว่าด้ วยการจัดชัน้ ความลับและการจัดการข้ อมูล เพื่อปฏิบตั ิตามระเบียบการ
บริ หารจัดการข้ อมูลความลับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั นักลงทุน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ เสีย ในการจัดการข้ อมูลให้ มีความ
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ปลอดภัย และเป็ นแนวทางปฏิบตั ิให้ กบั ผู้บริ หาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้ อง ในการจัดการข้ อมูลตามระดับชันความลั
้
บ
โดยระเบียบฉบับนี ้ บริ ษัทได้ ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐาน ISO 27001 โดยปรับให้ เหมาะสมกับบริ บทของบริ ษัท นอกจากนี ้
บริ ษัทยังมีนโยบายด้ านความปลอดภัยด้ านระบบสารสนเทศ เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิควบคูก่ นั ไปอีกด้ วย

9.6 ค่ าตอบแทนของผู้ส อบบัญชี
ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยได้ จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(1) ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fees)
บริษัทและบริ ษัทย่อย ได้ จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้ แก่สํานักงานสอบบัญชี บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ
ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ดังนี ้
บริษัท
บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม
รวมค่าสอบบัญชี
Out-of-pocket
รวมค่าสอบบัญชีและ Out-of-pocket

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
(ล้ านบาท)
1.86
4.40
6.26
0.36
6.62

(2) ค่ าตอบแทนอื่น (Non-Audit Fees)
บริ ษั ท ได้ จ่า ยค่า ตอบแทนจากการตรวจสอบสํา หรั บกรณี เฉพาะเรื่ อ ง และค่า บริ ก ารให้ คํา ปรึ ก ษาด้ า นอื่ นที่
ไม่เกี่ยวข้ องกับงานสอบบัญชี ให้ แก่สํานักงานสอบบัญชี บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เป็ น
จํานวนเงิน 180,000 บาท
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10. ความรั บ ผิด ชอบต่ อ สังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)
ความรั บ ผิด ชอบเพื่อ เสริม สร้ างสังคมที่ย่ งั ยืน
การดําเนิน ธุร กิจ อย่ างยั่งยืน
ไทยคมตระหนักดีว่าการบรรลุและรักษาเป้าหมายตามวิสยั ทัศน์และพันธกิจจะสําเร็ จได้ อย่างยัง่ ยืนนัน้ บริ ษัท
ต้ องมุ่งมัน่ และใส่ใจการดําเนินธุรกิจที่ตอบสนองและลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม บริ ษัท จึงกําหนด
วิถีส่คู วามยัง่ ยืนที่ยงั คงสร้ างมูลค่าและความเติบโตทางเศรษฐกิจ และไม่ลืมที่จะสร้ างคุณค่าต่อสังคม และสิ่งแวดล้ อม
เพื่ อ ให้ ค รอบคลุม และตอบสนองกับ ทุก กลุ่ม ผู้มี ส่ว นได้ เ สี ย เพื่ อ มุ่ง สู่ Thaicom Sustainability Goals ภายใต้ แ นวคิด
“Connectivity for Sustainability” หรื อ “การสร้ างโอกาส สร้ างอนาคต สู่การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน” ไทยคมจึงดําเนินธุรกิจ
โดยคํานึงถึงในทุกมิติดงั ที่กล่าวมา
โดยมีนโยบายเพื่อส่งเสริ มความยัง่ ยืนเป็ นกรอบในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อการ เจริ ญเติบโต
อย่างต่อเนื่องและมัน่ คง และ ได้ รับ การยอมรับและไว้ วางใจจากผู้มีสว่ นได้ เสีย บนพื ้นฐานของการ กํากับดูแลกิจการที่ดี
บริ ษัทจึงได้ กําหนดนโยบาย ในเรื่ องต่างๆ เพื่อส่งเสริ มการพัฒนาอย่างตามหลักการกํากับ ดูแลกิจการที่ดี โดยประกาศ
นโยบายดังกล่าวไว้ ชัดเจน เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริ ษัท เพื่อให้ ทราบโดยทัว่ กัน สําหรับ
นโยบายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ครอบคลุมในประเด็นดังต่อไปนี ้
1. ยึดมัน่ ในหลักธรรมาภิบาลตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
2. ดําเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรม ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ
3. ต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ ซึ่งครอบคลุมความสัมพันธ์ ต่อผู้เกี่ยวข้ องทุกภาคส่วน รวมถึงการ ร่ วมมือและ
พัฒนาเครื อข่ายระหว่างกลุม่ ธุรกิจบนหลักการบริหารความเสี่ยงกิจการ
4. เคารพในสิทธิมนุษยชนและคุ้มครองศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
5. ถือว่าพนักงานเป็ นทรัพย์สนิ ที่มีคา่ สูงสุดสําหรับองค์กร ไม่เลือกปฏิบตั ิในการจ้ างงาน สนับสนุนการ ฝึ กอบรมและ
พัฒนาความรู้
6. ส่งมอบสินค้ าและบริ การที่มีคณ
ุ ภาพ บริ หารความสัมพันธ์ กบั ลูกค้ าและผู้บริ โภค อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่ง เน้ นการ
เคารพสิทธิของผู้บริ โภค
7. นําแนวคิดในการสร้ างคุณค่าร่ วมระหว่างภาคธุรกิจกับสังคมมาเป็ นแนวทางในการดําเนินธุรกิจ เพื่อ ให้ ธุรกิจ
ชุมชน และ สังคมเจริ ญเติบโตไปพร้ อมกันอย่างยัง่ ยืน โดยมุ่งเน้ นสนับสนุนการศึกษา การเปิ ด โอกาสในการ
เข้ าถึงเทคโนโลยีและการเรี ยนรู้ สร้ างเสริมอาชีพและการพัฒนาทักษะส่งเสริมการลงทุน เพื่อสังคม
8. เชื่อมัน่ ในศักยภาพการสร้ างสรรค์นวัตกรรม อันเป็ นองค์ประกอบสําคัญในการดําเนินธุรกิจ และ การ เติบโต
อย่างยัง่ ยืนขององค์กร บริ ษัทจึงสนับสนุนให้ พนักงานมีโอกาสมีสว่ นร่วม ในการสร้ างสรรค์ นวัตกรรม ทังในด้
้ าน
เทคโนโลยี กระบวนการ ทํางาน และรูปแบบธุรกิจ ทังที
้ ่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ใหม่หรื อการพัฒนาต่อยอด โดย
มีเป้าหมายเพื่อการสร้ างสรรค์เชิงบวก การปรับปรุงผลิตภัณฑ์
9. ดําเนินธุรกิจโดยให้ ความสําคัญกับความยัง่ ยืนของสิ่งแวดล้ อมและการอนุรักษ์ ทรัพยากรต่างๆ โดยเน้ น การ
สร้ างวัฒนธรรมองค์กร และส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลรักษา และ ฟื น้ ฟูสงิ่ แวดล้ อม
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การต่ อ ต้ านการทุจ ริต
ไทยคมต่อต้ านการทุจริ ตทุกรู ปแบบ ด้ วยตระหนักดีว่าการทุจริ ตเป็ นภัยร้ ายแรงที่ทําลายการแข่งขันอย่าง เสรี
และเป็ นธรรม และก่อให้ เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตของ บริ ษัท อยู่
ในคูม่ ือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทและเป็ นแนวทางที่ทกุ คนในองค์กรต้ องปฏิบตั ิตาม โดยมีการจัด อบรมให้ กบั พนักงาน
ควบคู่ไปกับเรื่ องจรรยาบรรณธุรกิจ นอกจากนี ้มีการประกาศให้ ลกู ค้ าพันธมิตรธุรกิจ คู่ค้า หรื อผู้ที่จะเข้ ามาทําธุรกิจกับ
บริษัทให้ รับทราบ ถึงเจตนารมณ์ และ นโยบายการต่อต้ านการทุจริตของไทยคม โดย คาดหวังให้ ผ้ ทู ี่อยูใ่ นห่วงโซ่ธุรกิจของ
บริษัทได้ ปฏิบตั ิตามด้ วย
ปี 2562 ไทยคมเข้ าร่วมแสดงพลังร่ วมกับกลุม่ บริ ษัทในกิจกรรมของ “แนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย ในการ
ต่ อ ต้ า นการทุจ ริ ต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เพื่ อ ยํ า้ จุ ด ยื น ของ
บริษัทในการต่อต้ านการทุจริต
การเคารพหลัก สิท ธิม นุษยชน
ไทยคมสนับสนุนและเคารพการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ด้ วยการดูแลไม่ให้ ธุรกิจของบริ ษัทเข้ าไปมีสว่ น เกี่ยวข้ อง
กับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน อีกทังยั
้ งให้ ความเคารพนับถือ และปฏิบตั ิต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายด้ วย ความเป็ นธรรม
บนพื ้นฐานของศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ เช่น การแบ่งแยกถิ่นกําเนิด เชื ้อชาติ สีผิว อายุ เพศ ฯลฯ
บริ ษัทมีนโยบายการเคารพกฎหมายและหลักการด้ านสิทธิ มนุษยชน ซึ่งพนักงานของบริ ษัทต้ อง ทําความเข้ าใจตัวบท
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับหน้ าที่ และ ความรับผิดชอบของตนเองอย่างถี่ถ้วน และปฏิบตั ิตาม กฏหมายอย่างเคร่ งครัดด้ วย
เนื่ องจากบริ ษัทมีธุรกิจในหลายประเทศที่มีวัฒนธรรมและบรรทัดฐานที่แตกต่างกัน พนักงานที่ต้องไปปฏิบัติงานยัง
้ ให้
ประเทศเหล่านัน้ ยิ่งมีความจําเป็ นที่จะต้ องศึกษากฎหมายขนบธรรมเนียมประเพณี และ วัฒนธรรมของประเทศ นันๆ
ถี่ถ้วน เพื่อไม่ให้ เกิดปั ญหาล่วงละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนดังกล่าว
การเสริม สร้ างสังคมที่ย่ งั ยืน
ด้ วยความเชื่อว่ามนุษย์ทกุ คนควรได้ รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะสิทธิ์ในเรื่ องของการศึกษา และ การ
เข้ าถึงข้ อมูล และเรายังเชื่ออีกว่าการศึกษาคือพื ้นฐานของการพัฒนาคนเพื่อสังคมที่ยงั่ ยืน บริ ษัทจึงมีเป้าหมาย ที่จะมุ่ง
พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมลํ ้าทางสังคมผ่านโครงการในด้ านต่าง ๆ ได้ แก่
 ด้ านการส่ งเสริม การศึก ษาทางไกลผ่ านดาวเทียม (Long Distance Learning Education)
โครงการ “ไทยคิด ไทยคม” เป็ นโครงการที่ดําเนินการอย่างต่อเนื่องมาตังแต่
้ ปี 2552 เพราะ เล็งเห็นถึง ประโยชน์
จากการใช้ ดาวเทียมไทยคม ในการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ และลดความเหลื่อมลํ ้า ในการเข้ าถึงแหล่งข้ อมูล และเพิ่มช่อง
ทางการเรี ยนการสอนของเยาวชนในพื ้นที่ห่างไกลและพื ้นที่ที่ขาดแคลนครู ผ้ สู อน และมีส่วนช่วยส่ง เสริ มเยาวชน ไทยใน
การพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ อย่างทัดเทียมกัน นอกจากการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียม ไทยคมให้ ช่อง
การศึก ษาทางไกลผ่า นดาวเที ย ม “DLTV” ของมูล นิ ธิ ก ารศึก ษาทางไกลผ่า นดาวเที ย ม ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ ให้ มี
ประสิทธิ ภาพ สามารถรั บชมได้ ทุกพื น้ ที่ ทุกเวลา และ อย่างต่อเนื่ องแล้ ว ไทยคมยังมอบ “ชุด อุปกรณ์ รับสัญ ญาณ
ดาวเที ยม” ให้ แ ก่โ รงเรี ยนที่ อยู่ใ นพื น้ ที่ ห่างไกล หรื อ ขาดแคลนครู ผ้ ูสอน รวมทัง้ การส่ง ที ม งานไปติดตัง้ อุปกรณ์ รับ
สัญญาณ ดาวเทียม พร้ อมทังฝึ
้ กอบรมการใช้ งานและบํารุ งรักษาอุปกรณ์ เพื่อให้ ใช้ อปุ กรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี
2562 สนับสนุนการติดตังให้
้ กบั โรงเรี ยนตํารวจตระเวนชายแดนสังกัด กก.ตชด. 21, 22, 23 และ 24 ทัง้ โรงเรี ยนที่มีความ
ประสงค์จะติดตังใหม่
้ และเพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ชํารุด
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จนถึงปั จจุบนั ไทยคมมอบจากดาวเทียมพร้ อมชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม รวมแล้ วทัง้ สิ ้น 7,861 ชุด มี
นักเรี ยนที่ได้ รับประโยชน์จากการเรี บนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม จํานวนทังสิ
้ ้นประมาณ 786,100 คน
นอกจากใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมและติดตามข้ อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ใน การ
นํ า ไปปรั บ ใช้ กั บ ชี วิ ต จริ ง ของนัก เรี ย นแล้ ว ไทยคมยัง ได้ พัฒ นากล่ อ งรั บ ชมโทรทัศ น์ ผ่ า นดาวเที ย มแบบใหม่ คื อ
“ดิจ ทิ ัล ไลฟ์ ” เพื่อตอบโจทย์ความต้ องการของลูกค้ า “มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์” ช่ อ ง
้ งเพิ่ม
DLTV และต่อยอดการใช้ งานกล่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเดิมให้ เป็ นระบบภาพความคมชัดสูงหรื อ HD อีกทังยั
ฟั งก์ชนั่ การใช้ งานที่มีประะสิทธิภาพ และ มีแอพลิเคชัน่ ที่มีความหลากหลายมากขึ ้น สามารถรองรับ การใช้ งานได้ กบั ทุก
อุปกรณ์ ทัง้ เครื่ องรับโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และยังสามารถรับชม ได้ ทงั ้ เวลาปกติและชม
ย้ อนหลังผ่านการกระจายสัญญาณไวไฟ ซึง่ จะป็ นประโยชน์ตอ่ การเรี ยนการสอน ทําให้ โรงเรี ยนสามารถจัดการเรี ยนการ
สอนทางไกลผ่านดาวเทียมได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น โดยในปี 2562 ไทยคมได้ สง่ มอบให้ กบั โรงเรี ยนในสังกัดของ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จํานวนทังสิ
้ ้น 1,500 ชุด และ ยังมีโรงเรี ยนนําร่ องที่เข้ าร่ วมในโครงการไทยคิด
ไทยคม “ดิจ ิท ัล ไลฟ์ เพื่อ การศึก ษา” ของบริ ษัทเอง เป็ นจํานวน ทังสิ
้ ้น 10 โรงเรี ยน ซึ่งจะมีนกั เรี ยนที่จะได้ รับประโยชน์
เฉพาะจาก“ดิจ ิท ัล ไลฟ์ เพื่อ การศึก ษา” ของไทยคม จํานวน ประมาณ 2,462 คน และมีนกั เรี ยนในโรงเรี ยนสังกัดของ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนับพันคนที่จะได้ รับประโยชน์จากกล่องดิจิตอลไลฟ์ นี ้
้ ปกรณ์รับสัญญาณ โทรทัศน์
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังดําเนินการเรื่ องการถ่ายทอดความรู้เรื่ องการประกอบและติดตังอุ
ผ่านดาวเทียมให้ แก่นกั ศึกษาระดับอาชีวศึกษา ตํารวจตระเวนชายแดน และกลุ่มครู และนักศึกษาจาก ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โดยมุ่งหวังในการสร้ างมาตรฐานทางอาชีพ และ สามารถนําทักษะความรู้
้
บ สัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
ไปใช้ ในการประกอบอาชีพต่อไปได้ ปี 2562 ไทยคมได้ ลงพื ้นที่สอนการติดตังจานรั
และ การติดตังชุ
้ ดอุปกรณ์ดิจิทลั ไลฟ์ เพื่อการศึกษาให้ กบั นักศึกษาระดับ ปวช.และ ปวส. ที่ "วิทยาลัยเทคนิคตาก จังหวัด
ตาก"
 ด้ านการแบ่ งปั น ความรู้ แ ละประสบการณ์ (Knowledge Sharing)
ไทยคมมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ เรื่ องดาวเทียมและอวกาศ สําหรับเยาวชนและประชาชน ทัว่ ไปที่สนใจ เพื่อ
สร้ างแรงบันดาลใจให้ แก่เยาวชนไทยในเด้ านนี ้ บริ ษัทมีห้องนิทรรศการดาวเทียม (Thaicom Space & Satellite Pavilion)
ภายในสถานีดาวเทียมไทยคม จ.นนทบุรี ตังแต่
้ เปิ ดให้ เยี่ยมชมในปี 2537 ก็มีการปรับปรุงให้ ทนั สมัย มาโดยตลอด โดย
วิศวกรไทยคมจะเป็ นผู้บรรยายให้ ความรู้และแบ่งปั นประสบการณ์ ในการเยี่ยมชมเป็ น หมู่คณะ รวมทังการสนั
้
บสนุนให้
พนักงานไปบรรยายให้ ความรู้แก่นกั ศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะสาขาวิศวกรรม ศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวเนื่อง
หรื อหน่วยงานที่สนใจ นอกจากมีโอกาสได้ แบ่งปั นความรู้ และประสบการณ์ เรายัง ช่วยแนะแนวอาชี พด้ วย เพราะ
เยาวชนเหล่านี ้จะเป็ นกําลังสําคัญที่จะช่วยพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต ปี 2562 มีกลุม่ นักเรี ยน นักศึกษา และหน่วย
ราชการต่างๆ ทังในกรุ
้
งเทพฯ และต่างจังหวัด เข้ าเยี่ยมชมบริ ษัท จํานวน 1,242 คน ยังไม่รวมลูกค้ าและพันธมิตรที่เข้ า
มาเจารจาธุรกิจที่เรามีโอกาสได้ แชร์ ประสบการณ์เรื่ องดาวเทียม ในแต่ ละปี ไทยคมยังรับนักศึกษาเข้ าฝึ กงานแบบ Onthe-Job Training สร้ างประสบการณ์จากการมอบหมายงานให้ จริง
โครงการห้ อ งเรี ย นไทยคม สนับสนุนการเรี ยนรู้ แนวใหม่แบบ Constructionism โดยจัดการ เรี ยนการสอน ที่
“โรงเรี ยนวัดเขียนเขต จ.ปทุมธานี” ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2557 จนจบโครงการในปี 2562 ซึ่งเริ่ มต้ นจากหนึ่งห้ องเรี ยน และ ขยาย
เป็ นสามห้ องเรี ยน ตังแต่
้ ชนั ้ ม.4-6 ในปั จจุบนั มีนกั เรี ยนเรี ยนจบ ไปแล้ วสามรุ่น โดยเน้ นกระบวนการจัดการ เรี ยนรู้ตาม
ความสนใจของผู้เรี ยน มีการสืบค้ นหาข้ อมูลด้ วยตนเอง มีการรวมกลุ่มทําโครงงานตลอดระยะเวลาที่ศึกษา และสอบใน
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ภาคการศึกษาสุดท้ าย นอกจากนี ้ ช่วงที่ทําโครงการฯ บริ ษัทสนับสนุนการจัดฝึ กอบรมเพิ่มเติม ให้ กับครู ผ้ ูสอน ครู ที่
ปรึ กษาในห้ องเรี ยนไทยคม และครู ในชัน้ เรี ยนทั่วไปมาร่ วมด้ วย ทางโรงเรี ยนมีการต่อยอดสร้ าง ความยั่งยื นในการ
เรี ยนรู้ โดยการนํ าแนวคิ ดแบบ Constructionism นี ้ ไปประยุกต์ ใช้ ในห้ องเรี ยนทั่วไปด้ ว ย ซึ่ง ประสบผลสําเร็ จ ในแง่
พัฒนาการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน เมื่อเปรี ยบกับวิธีการเรี ยนการสอนแบบเดิม
 ด้ านการส่ งเสริม การพัฒนาชุม ชนยั่งยืน (Community Development)
“โครงการกองทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ในฐานะที่บริ ษัทเป็ นสมาชิกของสังคม ไทย และเป็ น
องค์กรที่มงุ่ หวังให้ เกิดการพัฒนาตังแต่
้ ระดับรากหญ้ า โดยเฉพาะพื ้นที่หา่ งไกลทุรกันดาร จึงมีแนวทางในการพัฒนาชุมชน
และสังคมให้ เกิดความเข้ มแข็งและยัง่ ยืนอย่างต่อเนื่อง ตังแต่
้ การสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐานการเรี ยนรู้ ด้วย ศักยภาพของการ
สื่อสาร ไปสูก่ ระบวนการสร้ างความรู้ จากการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จนเกิดเป็ นองค์ความรู้
การประยุกต์ใช้ งาน และนําไปสู่การ ประกอบอาชีพ เพื่อให้ สามารถนําความรู้ ที่ได้ ไปพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมจน เกิด
คุณภาพชีวิตที่ดี ขึ ้น ด้ วยแนวคิดนี ้ ไทยคมจึงประสานความร่วมมือกับ "สํานัก งานส่ งเสริม การศึก ษานอก ระบบ และ
การศึก ษาตามอัธ ยาศัย " (กศน.) ในการต่อยอดการเรี ยนรู้ จากโครงการ “ไทยคิด ไทยคม” ไปยังพื ้นที่ ห่าง ไกลในพื ้นที่
สูงตามแนวชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่ น่าน และแม่ฮ่องสอน โดยริ เริ่ ม ดําเนินโครงการ “กองทุน ทางสัง คมเพื่อ การ
พัฒ นาอย่ างยั่ง ยืน ” ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนเกิด การนําความรู้ จากการศึกษา ทางไกลผ่าน ดาวเทียมมาพัฒนา
คุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริ มสร้ างทักษะ การประกอบอาชีพของชุมชน นอกจากนี ้ บริษัทยังจัด ตัง้ “กองทุน พัฒนาสร้ าง
อาชีพ ตามศัก ยภาพชุม ชน” ของนักเรี ยน กศน. โดยให้ การสนับสนุนการสร้ างองค์ความรู้ การบริ หารจัดการเงินกอง ทุน
อย่างเป็ นระบบ ซึ่งนําแนวคิดของ “Constructionism” ผสมผสานกับ “กลไกปรัชญา การศึกษา ตลอดชีวิต” ของ กศน.
เป็ นตัวขับเคลื่อน บริษัทคาดหวังว่า “การเรี ยนรู้ สู่ก ารสร้ างอาชีพ ” นี ้ จะทําให้ ชุมชนตามพื ้นที่ชายขอบของไทยมีรายได้
เพิ่มมากขึ ้น จนเกิดความเข้ มแข็ง และสามารถสร้ างความยัง่ ยืนให้ กบั ชุมชนของตนเองได้ ในที่สดุ
ปี 2562 ไทยคมมอบทุนแก่นกั เรี ยน กศน. โดยนักเรี ยนต้ องเสนอแผนโครงการเพื่อการเรี ยนรู้ ส่กู ารสร้ าง อาชีพ
ตามความสนใจและความเหมาะสมของแต่ละพื ้นที่และการมีสว่ นร่วมของชุมชน จํานวน 48 โครงการ รวม เป็ นโครงการ
ภายใต้ “กองทุน พัฒนาสร้ างอาชีพ ตามศัก ยภาพชุม ชน” รวมแล้ วทังสิ
้ ้น 84 โครงการ และมี นักเรี ยน กศน.เข้ าร่ วม
โครงการรวมทังสิ
้ ้น 409 คน ซึ่งบริ ษัทได้ ติดตามและประเมินผลร่ วมกับ กศน. เพื่อการขยาย การสนับสนุนหรื อการช่วย
แก้ ปัญหาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการ กล้ วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ (ศศช.บ้ านโป่ ง ขาว อ.กัลยาณิวฒ
ั นา) การเลี ้ยง
กบดอย (ศศช.บ้ าน ห้ วยวอก อ.แม่แจ่ม) การเลี ้ยงแพะ (ศศช. บ้ านแม่ปะกลาง อ.สบเมย) การเพราะเห็ดหอมด้ วยกิ่งไม้
ก่อ (ศศช. บ้ านห้ วยยาก อ.สบเมย) การแปรรูปกาแฟ (ศศช. บ้ านหนองน่าน อ.บ่อเกลือ) เป็ นต้ น
(หมายเหตุ “ศศช.” ย่อมาจาก ศูนย์การศึกษาเพือ่ ชุมชนในเขตภูเขา ในสังกัด กศน.)

 การพัฒนาศัก ยภาพความเป็ นนัก พัฒนา (Thaicom Volunteer)
โครงการ “Thaicom We Share” เป็ นโครงการที่สนับสนุนให้ พนักงานไทยคม และ บริ ษัทในเครื อเข้ ามามี ส่วน
ร่ วมในการพัฒนาชุมชนสังคม โดยให้ พนักงานร่ วมกันคิด การนําเสนอวิธีการดําเนินงาน และแนวทางแก้ ปั ญหา แล้ ว
นําไปสู่การลงมือทํา เพื่อช่วยกันแก้ ปัญหาสังคม ปี 2562 ไทยคม ให้ พนักงานจัดกิจกรรมในรู ปแบบ ดังกล่าว จํานวน 6
ครัง้ สามารถแก้ ปัญหาสังคมด้ านต่างๆ ได้ เป็ น อย่างดี อาทิ การสาธารณสุข การศึกษา การเกื ้อ กูล ผู้ด้อยโอกาส และการ
ช่วยเหลือสังคมในภาวะวิกฤติ โดยมีการติดตามผลและเข้ าไปมีส่วนร่ วมในกิจกรรมที่มี ความต่อเนื่อง ทําให้ พนักงานได้
พัฒนาตนเองในด้ านที่ไม่ใช่หน้ าที่ความรับผิดชอบในบริษัท เป็ นการสร้ างจิตสํานึก มีจิตอาสา เพื่อเป็ นนักพัฒนาต่อไปใน
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อนาคต เพราะเราเชื่อว่าหากพนักงานมีจิตอาสาและสํานึกในการพัฒนาแล้ ว จะสามารถขยายผลเป็ นนักพัฒนา ทัง้
บทบาทภารกิจในหน้ าที่การงานตนเองและนักพัฒนาในบทบาทสมาชิกของสังคมได้ ตอ่ ไป
สําหรับโครงการ ปี 2562 ที่พนักงานร่ วมกันคิดและลงมือทํา ได้ แก่ การช่วยเหลือให้ เกิดการจ้ างงานผู้พิการ หู
หนวก การจัดการเคลื่อนย้ ายศูนย์เครื่ องมือแพทย์ให้ ยืม การส่งเสริ มคุณภาพ อาหารกลางวันในโรงเรี ยน การช่วย บรรเทา
ความเดือดร้ อนจากผลกระทบของอุทกภัย และกิจกรรม เรี ยนรู้ ธรรมชาติด้วยการปลูกป่ าชายเลน มีจํานวน พนักงานไทย
้
379
คมอาสา ที่เข้ าร่วมโครงการรวม ทังสิ
้ ้น 126 คน หรื อ 33.24% ของจํานวนพนักงานไทยคมและบริ ษัท ในเครื อทังหมด
คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
 การจั ด การทรั พ ยากรและบรรเทาผลกระทบด้ า นสิ่ง แวดล้ อ ม การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและการจั ด หา
พลังงานทดแทน
ไทยคมตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการที่เหมาะสมว่าเป็ นความรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจที่อาจส่งผล
้
องค์กร จะเห็น
กระทบโดยตรงหรื อโดยอ้ อมต่อสิ่งแวดล้ อม เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทังในและนอก
ได้ ว่าผลิตภัณฑ์และบริ การตลอดจนกระบวนการดําเนินกิจกรรมางธุรกิจของบริ ษัท นัน้ ต้ องใช้ พลัง งานไฟฟ้าเป็ นจํานวน
มาก จึงมีการตังเป้
้ าหมายในการลดปริ มาณการใช้ พลังงานอย่างต่อเนื่อง และ เพิ่มประสิทธิ ภาพการอนุรักษ์ พลังงาน
นอกจากนโยบายการจัดการพลังงานเพื่อกําหนดปฏิบตั ิการตังแต่
้ ปี 2552 ภายในองค์กร มีแคมเปญ “iSAVE” ที่มีการ
ผลักดันมาตรการและกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ ยังมีการจัดหาพลังงาน ทดแทน โดยติดตังโซล่
้ าเซลล์ใน
ส่วนของสํานักงานที่สถานีบริ การภาคพื ้นดินไทยคม จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีกําลัง ผลิต 92,151.87 kWh ในปี 2562 เมื่อ
เทียบกับปี 2561 ที่ผลิตได้ 73,500 kWh ไม่เพียงแต่ลดการใช้ พลังงานและ ค่าใช้ จ่ายแล้ ว แต่ยงั เป็ นทางเลือกในการลด
การ ปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็ นสาเหตุสําคัญของปรากฏ การณ์ เรื อนกระจกที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศโลกอีกด้ วย
ไทยคมสนับ สนุน การลดโลกร้ อ นอย่ างต่ อ เนื่อ ง
ด้ วยความมุ่งมัน่ ในการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้ อมที่ดี ตังแต่
้ ปี 2561 ที่ไทยคมสมัครเข้ าร่ วมเป็ นองค์กรนํา ร่ องใน
“โครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์ บอน เพื่อสนับสนุนตลาดคาร์ บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ ปี ที่ 5” ดําเนิน
โครงการโดยคณะสิ่งแวดล้ อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้ รับทุนสนับสนุนจากองค์การบริ หารจัดการ ก๊ าซเรื อน
กระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) บริ ษัทมีเป้าหมายที่จะเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กรธุรกิจลดโลกร้ อน เพื่อการ เติบโตอย่าง
ยัง่ ยืน ในปี 2562 บริ ษัทได้ จดั ทํารายงานปริ มาณการปล่อยและดูดกลับก๊ าซเรื อนกระจกขององค์กร สําหรับ ปี 2561 อย่าง
ต่อเนื่องเป็ นปี ที่สอง ซึ่งเป็ นรายงานผลการคํานวณปริ มาณการปล่อยและดูดกลับก๊ าซเรื อน กระจกของ สถานีดาวเทียม
ไทยคม จ.นนทบุรี และ สถานีบริ การภาคพื ้นดินไทยคม จ.ปทุมธานี เพื่อเป็ นการเปิ ดเผย ข้ อมูลแก่ผ้ มู ีส่วนได้ เสียและหา
มาตรการที่จะช่วยลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกของบริ ษัท โดยรายงานดังกล่าวได้ รับการทวนสอบจากหน่วยงานที่ได้ รับ
อนุญาตจาก อบก. คือ สถาบันนํ ้าเพื่อสิ่งแวดล้ อมและความยัง่ ยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริ ษัทได้ ขึน้
ทะเบียนรับรองรายงานกับ อบก.เป็ นที่เรี ยบร้ อย
จากรายงานผลการคํ า นวณของปี 2561 ดัง กล่า วข้ า งต้ น บริ ษั ท มี ก ารปล่อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกจาก “สถานี
ดาวเทีย มไทยคม จ.นนทบุรี ” เท่ากับจํานวน 1,261.00 ตันคาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึง่ ลดลง 6.31% จาก ปี ฐาน
(2560) และ สถานี บ ริ ก ารภาคพืน้ ดิน ไทยคม จ.ปทุม ธานี จํานวน 2,920.00 ตันคาร์ บอนไดออกไซด์ เทียบ เท่า ซึ่ง
เพิ่มขึ ้น 0.89% จากปี ฐาน (2560) โดยมีสาเหตุจากการใช้ พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ ้นในปี 2561 จากการทดสอบ อุปกรณ์บาง
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ตัวในปี นนั ้ สําหรับมาตรการที่บริษัทนํามาใช้ เพื่อลดปริ มาณการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกนัน้ จะใช้ มาตร การส่วนหนึง่ ในการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ซึง่ อยูใ่ นขอบเขตที่ 2 และเป็ นสาเหตุหลักของการปล่อยก๊ าซเรื อน กระจกของไทยคมด้ วย
บริ ษัทได้ เปิ ดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนผลการ
ดําเนินงานเพื่อส่ง เสริ มความยั่ง ยื น ซึ่งได้ เผยแพร่ ไว้ ทัง้ ในเว็บไซต์ ของ บริ ษัท ที่ www.thaicom.net หัวข้ อนักลงทุน
สัมพันธ์ > เอกสารเผยแพร่ > รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
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11. การควบคุม ภายในและการบริห ารจัด การความเสี่ย ง
11.1 สรุ ป ความเห็น ของคณะกรรมการบริษัท ที่เ กี่ยวกับ การควบคุม ภายในของบริษัท
ในปี 2562 คณะกรรมการบริ ษั ทได้ ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยใช้ แบบประเมิน ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแบบประเมินการควบคุมภายในของ The
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) แล้ ว เห็ น ว่ า บริ ษั ท มี ร ะบบการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอ มี ประสิทธิ ผลและมี การพัฒนาด้ านการบริ หารความเสี่ยงที่เหมาะสม ทัง้ นี ้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ แสดงความเห็นไว้ ใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2562”
การควบคุม ภายในและการตรวจสอบภายใน
บริ ษัทได้ จัดทําระบบควบคุมภายในตามแนวที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย รวมทัง้ ได้ ใช้ กรอบ
โครงสร้ างการควบคุมภายในของ COSO (Internal Control Framework) โดยมีองค์ประกอบหลักของโครงสร้ างดังกล่าว 5
ประการ คือ
1) สภาพแ วดล้ อ มการ ควบคุ ม (Control Environment) สภาพแวดล้ อ มการควบคุม ประกอบด้ ว ยมาตรฐาน
กระบวนการและโครงสร้ างต่างๆ ซึ่งเป็ นรากฐานของการควบคุมภายในทั่วทัง้ บริ ษัท ทัง้ นี ค้ ณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้
ความสําคัญในเรื่ องการควบคุมภายใน และการปฏิบตั ิงานที่เป็ นมาตรฐานโดยองค์ประกอบหลักของสภาพแวดล้ อมการ
ควบคุมของบริษัท มีดงั นี ้
 คณะกรรมการบริ ษัทมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หารและได้ แสดงถึงความเชี่ยวชาญและความชํานาญในการ
ทําหน้ าที่กํากับดูแล คณะกรรมการบริ ษัทยังได้ กําหนดเรื่ องที่เป็ นอํานาจอนุมตั ิของคณะกรรมการบริ ษัทและเรื่ อง
ที่มอบอํานาจการอนุมตั ิให้ แก่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารและฝ่ ายบริหารไว้ อย่างชัดเจนและเหมาะสม
 คณะกรรมการบริ ษัทและฝ่ ายบริหารในทุกระดับชันได้
้ แสดงให้ เห็นถึงความสําคัญของคุณค่าความซื่อสัตย์และมี
จริยธรรมผ่านการบังคับบัญชา การกระทําและพฤติกรรมซึง่ ช่วยสนับสนุนให้ ระบบการควบคุมภายในสามารถทํา
หน้ าได้ ตามที่กําหนดไว้ นอกจากนี ้ยังได้ จดั ทําคู่มือประมวลจรรยาบรรณขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นแนวปฏิบตั ิให้ แก่กรรมการ
ฝ่ ายบริหารและพนักงาน
 โครงสร้ างองค์กรมีการกําหนดสายการรายงาน อํานาจและความรับผิดชอบของฝ่ ายบริหารไว้ อย่างชัดเจน
 กําหนดให้ มีขนตอนในการจู
ั้
งใจ พัฒนา และรักษาพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ รวมทังมี
้ วิธีการประเมินผล
และการให้ คา่ ตอบแทนที่เหมาะสม
 ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หารและผู้บ ริ หาร ได้ จัดโครงสร้ างองค์ กร และมีการมอบอํานาจ รวมถึงกํ าหนดความ
รั บผิดชอบในเรื่ องการควบคุมภายในไว้ ในทุกระดับของบริ ษัท ทัง้ นี ม้ ีการสอบทานความเหมาะสมของเรื่ อง
ดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ
2) การประเมิน ความเสี่ย ง (Risk Assessment) บริ ษัทดําเนินธุรกิจภายใต้ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ที่กําหนดไว้
เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท ความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษัท การทุจริตที่อาจเกิดขึ ้น
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รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมทังภายในและภายนอกบริ
้
ษัท ได้ มีการระบุและประเมินไว้ ทวั่ ทังบริ
้ ษัท เพื่อ
กําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
ทังนี
้ ้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทเป็ นเจ้ าของความเสี่ยง ซึง่ มีหน้ าที่ความรับผิดชอบในการระบุ และประเมิน
ความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ โดยถือเป็ นส่วนหนึ่งของการจัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนธุรกิจประจําปี การ
บริหารงานและการตัดสินใจประจําวัน รวมถึงกระบวนการบริหารโครงการต่างๆ
3) กิจ กรรมการควบคุม (Control Activities) บริ ษัทได้ จัดให้ มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบายและขัน้ ตอน
ปฏิ บัติ ง านต่ า งๆ และนํ า เอาระบบการจั ด การคุณ ภาพของ ISO มาปรั บ ใช้ กับ การควบคุ ม การปฏิ บัติ ง านให้ เกิ ด
ประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล ซึ่งจะช่วยให้ มนั่ ใจว่าการควบคุมใดๆของฝ่ ายบริ หารที่ได้ นําไปปฏิบตั ินนั ้ สามารถจัดการ
ความเสี่ยงเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษัท กิจกรรมการควบคุมของบริ ษัทจะถูกดําเนินการในทุกระดับขององค์กร ใน
้
รกิจและภายใต้ สภาพแวดล้ อมทางเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึง อํานาจการอนุมตั ิ การสอบ
แต่ละขันตอนของกระบวนการทางธุ
ทาน การกระทบยอด การแบ่งแยกหน้ าที่ และการสอบทานผลการดําเนินงาน
4) สารสนเทศและการสื่อ สารข้ อ มูล (Information & Communication) บริษัทจัดทําและใช้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องและมี
คุณภาพจากทัง้ ภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถทําหน้ าที่ได้ ตามที่กําหนดไว้ รวมทัง้
สื่อสารข้ อมูลซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จําเป็ นต่อการสนับสนุนให้ การควบคุม
ภายในสามารถทําหน้ าที่ ได้ ตามที่กําหนดให้ แก่ผ้ ูที่เกี่ ยวข้ องภายในบริ ษัท ตลอดจนสื่อสารข้ อมูลอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้ องแก่
บุคคลภายนอก
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ นํานโยบายการรับเรื่ องร้ องเรี ยนและเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริ ตมาใช้ เพื่อกําหนด
ช่องทางที่ปลอดภัยและเป็ นความลับสําหรับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกคนในการร้ องเรี ยนและแจ้ งเบาะแสการกระทําผิดและ
การทุจริ ตต่อบริ ษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานรายงานการรับแจ้ งข้ อมูลการกระทําผิดและการทุจริ ตเป็ น
ประจําทุกไตรมาส
5) กิ จ กรรมการติด ตามประเมิน ผล (Monitoring Activities) บริ ษั ท ได้ จัด ให้ มีกิจกรรมการติดตามประเมินผล
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าองค์ประกอบต่างๆของการควบคุมภายในยังคงมีอยู่และทําหน้ าที่ได้ ตามที่กําหนด โดยผู้จดั การของแต่ละ
สายงานทํ า หน้ า ที่ ติ ด ตามประเมิ น ผลการควบคุม ภายในอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทัง้ นี ้ ผู้จัด การของแต่ ล ะสายงานเป็ น ผู้ มี
ความสามารถและมีความรู้ อย่างเพียงพอที่จะเข้ าใจถึงวัตถุประสงค์และขัน้ ตอนการประเมิน รวมทังสามารถวิ
้
เคราะห์
ข้ อ มูลที่ ไ ด้ รับ อย่า งระมัด ระวัง นอกจากนี ้ บริ ษั ท ยัง ได้ จัดตัง้ หน่ว ยงานตรวจสอบภายในขึน้ เพื่ อ ทํ า หน้ า ที่ สนับ สนุน
คณะกรรมการตรวจสอบในการกํากับดูแลระบบการควบคุมภายใน โดยมีหน้ าที่สําคัญคือการทําให้ มนั่ ใจอย่างอิสระว่า
การควบคุมภายในมีอย่างเพียงพอและมีประสิทธิผล
ทังนี
้ ้ข้ อบกพร่องของการควบคุมภายในจะมีการสื่อสารให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ อง ซึง่ รวมถึงผู้บริ หารที่รับผิดชอบ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท อย่างทันเวลา เพื่อให้ สามารถดําเนินการแก้ ไขได้ อย่างรวดเร็ว
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทได้ ทําการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในด้ าน
ต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบตั ิงาน ระบบสารสนเทศ
การสื่อสารข้ อมูล ระบบติดตาม และหลักการขององค์ประกอบอีก 17 หลักการ พร้ อมแสดงเหตุผลและคําอธิบาย ประกอบ
กับรายงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้ องในเรื่ องนี ้แล้ ว เห็นว่าบริ ษัทมีระบบการ
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ควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล โดยเฉพาะการป้องกันและควบคุมของฝ่ ายบริ หาร (Management
Control) ที่สามารถป้องกันความเสียหายจากการนําทรัพย์ สินของบริ ษัทไปใช้ หรื อจําหน่ายจ่ายโอนโดยมิชอบ การทํา
ธุ ร กรรมต่า ง ๆ ได้ รั บ การอนุมัติ จ ากผู้มี อํ า นาจจัด การ มี ก ารบัน ทึก บัญ ชี ที่ ถูก ต้ อ งครบถ้ ว นเพื่ อ ให้ ง บการเงิ น มี ค วาม
น่าเชื่ อถื อ และมีระบบการจัดเก็บเอกสารสํา คัญที่ ทําให้ กรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้มีอํานาจตามกฎหมายสามารถ
ตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาอันควร
อนึง่ เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่าระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกํากับดูแลกิจการมีประสิทธิผล
และมีการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้ บริ ษัทสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ได้ บริ ษัทจึงได้ จัดตังสํ
้ านักตรวจสอบ
ภายในที่เป็ นอิสระขึ ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและมีกฎบัตรที่ได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง
ชัดเจนรวมทังมี
้ การทบทวนกฎบัตรเป็ นประจําทุกปี เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุบนั โดยในปั จจุบนั มีผ้ ตู รวจสอบ
ภายในที่ มีคุณ วุฒิทางวิชาชี พที่ ได้ รับการรั บรองจากสถาบัน ผู้ตรวจสอบสากล เช่น Certified Internal Auditor (CIA),
Certified Information Systems Auditor (CISA) และ Certified Public Accountants (CPA) โดยผู้ ตรวจสอบภายใน
สามารถเข้ าถึงข้ อมูลและทําการตรวจสอบในส่วนงานต่างๆ ได้ โดยไม่มีข้อจํากัดและสามารถรายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษัท ประธานคณะกรรมการบริ หาร และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
เพื่อให้ เกิดการแก้ ไข ป้องกัน และปรับปรุงได้ ในระยะเวลาที่เหมาะสม
สําหรับปี 2562 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ นําผลจากการบริ หารความเสี่ยงของฝ่ ายบริ หาร ทิศทางและกลยุทธ์ของ
บริ ษัท และการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานตรวจสอบภายใน มาปรับปรุงแผนการตรวจสอบสําหรับปี 2563 โดยเน้ น
การให้ ความมัน่ ใจในด้ านความน่าเชื่อถือของระบบรายได้ ด้ านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบตั ิงานและความ
คุ้มค่าของการใช้ ทรัพยากร ด้ านวินยั ในการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบต่าง ๆ และความมัน่ คงปลอดภัยของทรัพย์สิน ด้ าน
สารสนเทศและการสื่อสาร ด้ านการกํากับดูแลกิจการและการต่อต้ านคอรัปชัน่ และการทุจริ ตประเภทต่าง ๆ
นอกจากนี ้ หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในยัง ให้ คํ า ปรึ ก ษาในเรื่ อ งการปรั บ ปรุ ง ระบบงานและระบบสารสนเทศที่
ฝ่ ายบริ หารนํามาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพและประสิทธิผลในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ เช่น กระบวนการติดตามหนี ้
กระบวนการจัดซื ้อ การทําประกันภัยดาวเทียม การบริหารจัดการเงินสดและทรัพย์สนิ เป็ นต้ น หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ยังทําการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในให้ มีคณ
ุ สมบัติเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของสถาบันผู้
ตรวจสอบภายในสากลหรื อ The Institute of Internal Auditors, USA
การบริห ารความเสี่ยง
บริ ษัทได้ นําคู่มือและแนวทางการบริ หารความเสี่ยงของกลุ่มบริ ษัทอินทัชมาปรับใช้ ให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อม
ของบริ ษั ท โดยในปี 2561 ได้ มี ก ารจัด สัม มนาในเชิ ง ปฏิ บัติ ก ารพร้ อมกับ จัด ตัง้ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งที่
ประกอบด้ วยประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารและผู้บริหารที่เกี่ยวข้ องจากส่วนงานต่างๆ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงยังได้ ออกแบบขันตอนของกระบวนการบริ
้
หารความเสี่ยงให้ สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์
ของ COSO แนวทางของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และสํ า นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยเริ่ มนํามาปรับให้ เข้ ากับการกําหนดวิสยั ทัศน์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมทังภายในและภายนอกใน
้
การตอบสนองวิสยั ทัศน์ การกําหนดพันธกิจและวัตถุประสงค์ การกําหนดกลยุทธ์ และการกําหนดตัวชี ้วัดสําหรับแผนการ
ปฏิบตั ิงานในระดับต่าง ๆ มีการประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยงซึ่งอาจเกิดขึ ้นและมีผลกระทบที่เป็ นสาระสําคัญพร้ อมทังมี
้
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การวางแผนบรรเทาความเสี่ยงและปรับปรุ งระบบการควบคุมภายใน โดยปี ที่ผ่านมา ได้ ให้ ความสําคัญกับระบบบริ หาร
ความเสี่ย งองค์ กรที่ มีป ระสิท ธิ ภ าพด้ ว ยการกํ า หนดให้ แ นบหลัก ฐานเพื่ อ ยื น ยัน ว่า มี การดํ า เนิ น การตามแผนบรรเทา
ความเสี่ยงจริ ง และจัดให้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงได้ มีการทบทวนบทเรี ยนจากประสบการณ์ ของแต่ละแผน
้ าเร็ จหรื อไม่สําเร็ จ ทังหมดนี
้
้เพื่อให้ ฝ่ายบริ หารสามารถควบคุมและบริ หาร
บรรเทาความเสี่ยงหลักที่ได้ ดําเนินการมาทังสํ
ความเสี่ยงได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการติดตามผลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทอย่างเหมาะสมและด้ วยวิธีการดังกล่าวนี ้ทําให้ การบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทเป็ น
กระบวนการที่ได้ รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากทุกระดับ
ในปี 2561 บริ ษัทย่อยที่อยู่ในต่างประเทศมีการประเมินและบริ หารจัดการความเสี่ยงครบทุกบริ ษัทและมีการทบทวน
การบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทร่วมอื่นที่บริ ษัทได้ ถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ 20 ได้ แก่ บริ ษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ จํากัด
เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายและกระบวนการจากส่วนกลางอันจะทําให้ การบริ หารความเสี่ยงทัว่ ทังองค์
้ กรมีประสิทธิภาพ
มากขึ ้น

11.2 ความเห็น ของผู้ส อบบัญชีเ กี่ย วกับ การควบคุม ภายใน
บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ซึ่งเป็ นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจําปี 2562 ของบริ ษัท ได้ ให้
ความเห็นว่าไม่พบข้ อบกพร่องที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในด้ านรายงานทางการเงินของบริ ษัทแต่อย่างใด
ระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล

11.3 หัว หน้ างานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และหัว หน้ างานกํากับ ดูแ ลการปฏิบ ัต งิ านของ
บริษัท (Compliance)
(1) หัวหน้ างานตรวจสอบภายในของบริ ษัทคือ นายวิชยั กิตติวิทยากุล ดํารงตําแหน่งหัวหน้ าคณะผู้บริ หารด้ าน
ตรวจสอบภายใน ส่วนงานตรวจสอบภายใน โดยนายวิชยั กิตติวิทยากุล จบการศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขา
การบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นผู้ตรวจสอบภายในที่มีคณ
ุ วุฒิทางวิชาชีพที่ได้ รับการรับรองจาก
สถาบันผู้ตรวจสอบสากล เช่น Certified Internal Auditor (CIA) และ Certified Information Systems Auditor
(CISA) นอกจากนี ้ ยังเป็ นผู้มีความชํานาญในหลายด้ าน เช่น การกํากับดูแลกิจการด้ าน Compliance การ
ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริ หารความเสี่ยง และยังเคยดํารงตําแหน่งกรรมการในชมรม
เลขานุการบริ ษั ทไทยและนายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
้
ารงตําแหน่งดังกล่าวเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติ
เห็นสมควรว่าหัวหน้ าส่วนงานตรวจสอบภายในที่ได้ รับแต่งตังและดํ
เหมาะสม ทัง้ ในด้ า นวุฒิก ารศึก ษา คุณ วุฒิด้า นวิชาชี พ ประสบการณ์ ใ นการทํ า งาน รวมถึง การอบรมที่
เกี่ ยวข้ องอย่างเหมาะสมเพียงพอสําหรั บการปฏิบัติหน้ าที่หัวหน้ างานตรวจสอบภายในของบริ ษัทอย่างมี
ประสิทธิภาพ
หัว หน้ า งานกํ า กับ ดูแลการปฏิ บัติง านของบริ ษั ท (compliance) คื อ นายสลิล จารุ จินดา ซึ่ง ปั จจุบัน ดํ า รง
ตําแหน่ง Head of Legal & Compliance Department
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ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 89

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 ข้ อที่ 11 การควบตุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ยง

(2) กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ได้ ระบุแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ าย การให้
ความดีความชอบ และการเลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่ รับ ผิดชอบ
เกี่ ย วกับ การตรวจสอบภายในของบริ ษั ท นัน้ จะต้ อ งได้ รั บ ความเห็น ชอบและอนุมัติ จ ากคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษัท โดยเป็ นไปตามขอบเขตและอํานาจหน้ าที่ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ได้ มีการ
สอบทานและปรั บ ปรุ ง เป็ น ประจํ า ทุก ปี (รายเอี ย ดของกฎบัต รคณะกรรมการตรวจสอบสามารถดูไ ด้ ที่
www.thaicom.net หัวข้ อ > การกํากับดูแลกิจการที่ดี > กฎบัตร
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ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 90

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 ข้ อที่ 12 รายการระหว่างกัน

12. รายการระหว่ างกัน
ในรอบปี 2562 บริษัทและบริ ษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งกับบริษัทและบริษัทย่อย โดย
มีรายละเอียดดังนี ้
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง/
ความสัมพันธ์กบั บริ ษัท
บริ ษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จํากัด
(มหาชน) (อินทัช) / เป็ นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ของบริ ษัท ถือหุ้น 41.13%
และมีกรรมการร่วมกัน
- ประกอบธุรกิจด้ านการลงทุน
โดยการเข้ าถือหุ้นและเข้ าไป
บริ หารงานในบริ ษัทต่าง ๆ

ลักษณะรายการ

- ค่าบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ

1.44

บริ ษั ท ใช้ บริ การ การบํ า รุ ง รั ก ษาระบบ
สารสนเทศที่ ดํ า เนิ น การโดยอิ น ทัช เพื่ อ ให้
ระบบการจัดการสอดคล้ องกับนโยบายของ
กลุม่ บริ ษัท

0.18
0.13

1. ค่าใช้ จ่าย
- บริ ษัทใช้ บริ การที่เกี่ยวข้ องกับการ
พัฒนาแอพพลิเคชัน่

2.25

บริ ษั ท ใช้ บริ ก ารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพัฒ นา
แอพพลิ เคชั่น ซึ่ง เป็ นการดํ าเนิ น ธุรกิ จปกติ
โดยจ่ า ยค่า บริ ก ารตามสัญ ญาและเงื่ อ นไข
ทางการค้ าปกติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก

- กลุม่ บริ ษัทจ่ายค่าบริ การ
อินเทอร์ เน็ต และอื่น ๆ

0.82

กลุ่มบริ ษัทใช้ บริ การอินเทอร์ เน็ต และอื่ น ๆ
ซึ่ ง เป็ นการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ โดยจ่ า ย
ค่าบริ การตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้ า
ปกติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก

2. เจ้ าหนี ้การค้ า

รายงานประจําปี 2562

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

1. ค่าใช้ จ่าย

2. ลูกหนี ้อื่น
3. เจ้ าหนี ้การค้ า
บริ ษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด
(มหาชน) (ซีเอสแอล) / บริ ษัท
ย่อยในกลุม่ เอไอเอส
- ประกอบธุรกิจให้ บริ การศูนย์
ข้ อมูลอินเตอร์ เน็ต และบริ การ
รับ-ส่งผ่านดาวเทียมเพื่อการ
สื่อสาร

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สําหรับปี สิ ้นสุด
31 ธ.ค. 2562 (ล้ านบาท)
งบการเงินรวม

1.86

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 91

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง/
ความสัมพันธ์กบั บริ ษัท
บริ ษัท ไอ.ที. แอพพลิเคชัน่ ส์ แอนด์
เซอร์ วิส จํากัด (ไอทีเอเอส) / มี
อินทัช ถือหุ้นอยู่ 99.99%
- ให้ บริ การโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และบริ การอื่นที่
เกี่ยวเนื่อง

ลักษณะรายการ

- กลุม่ บริ ษัทใช้ บริ การด้ านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผลบัญชี
และบริ การด้ านการให้ คําปรึกษา

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

6.68

กลุ่มบริ ษัทใช้ บริ การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่ อ ประมวลผลทางบั ญ ชี ร วมถึ ง การให้
คํ า ปรึ ก ษาซึ่ง เป็ น การสนับ สนุน ธุร กิ จ ปกติ
โดยคิ ด ค่ า บริ ก ารใกล้ เคี ย งกั บ ราคาของ
บริ ษัทอื่นที่ให้ บริ การในลักษณะเดียวกัน

1.11

1. รายได้ อื่น
- ดอกเบี ้ยรับ

- บริ ษั ท รั บ จ้ างให้ คํ า ปรึ ก ษา โดย
เชนต้ องจ่ า ยค่ า ที่ ป รึ กษาและ
บริ หารงานเป็ นรายเดื อ นโดย
ค่าบริ การกํ าหนดจากต้ น ทุน ของ
ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ พ นั ก ง า น ที่ ใ ห้
คํ า ปรึ ก ษาและบริ หารงานเพื่ อ
สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของ
บริ ษัทในกลุม่
2. เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาว
3. ลูกหนี ้อื่น
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มูลค่ารายการระหว่างกัน
สําหรับปี สิ ้นสุด
31 ธ.ค. 2562 (ล้ านบาท)
งบการเงินรวม

1. ค่าใช้ จ่าย

2. เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
บริ ษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้ นท์
พีทีอี ลิมิเต็ด (เชน)/ บริ ษัทถือหุ้น
ใน เชน ร่วมกับ Asia Mobile
Holdings Pte Ltd.”AMH”
ในสัดส่วน 51% : 49%
- เป็ นบริ ษัทถือเงินลงทุนใน
ธุรกิจให้ บริ การโทรคมนาคม

ส่วนที่ 2 ข้ อที่ 12 รายการระหว่างกัน

103.26

บริ ษั ท ให้ ความช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น ใน
รู ปแบบของเงินให้ ก้ ยู ืม อัตราดอกเบี ้ยที่เรี ยก
เก็บถูกคํานวณจากต้ นทุนการกู้ยืมที่เกิ ดขึน้
จริ งบวกด้ วยส่วนต่าง เสมือนทํารายการกับ
บุคคลภายนอก

7.39

เป็ นนโยบายในการกํากับดูแลบริ ษัทย่อยของ
บริ ษัท เพื่อให้ การควบคุมเป็ นประโยชน์สงู สุด

1,758.13
5.67

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 92

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง/
ความสัมพันธ์กบั บริ ษัท
บริ ษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์
จํากัด (แอลทีซี) / ถือหุ้นโดยเชน
ร่วมกับรัฐบาลของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ใน
สัดส่วน 49% : 51%
- ให้ บริ การด้ านโทรคมนาคมใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
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ลักษณะรายการ

ส่วนที่ 2 ข้ อที่ 12 รายการระหว่างกัน
มูลค่ารายการระหว่างกัน
สําหรับปี สิ ้นสุด
31 ธ.ค. 2562 (ล้ านบาท)
งบการเงินรวม

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

1. ค่าใช้ จ่าย
- ค่าบริ การควบคุมดูแลสถานี
เครื อข่ายภาคพื ้นดิน

0.93

บริ ษั ท ย่ อ ย (ไอพี ส ตาร์ อิ น เตอร์ เ นชั่น แนล
พีทีอี) ใช้ บริ การดําเนินการ ดูแล บํารุ งรักษา
สถานีควบคุมเครื อข่ายภาคพื ้นดินไอพีสตาร์
ในประเทศลาว ซึ่งเป็ นการดําเนินธุรกิจปกติ
โดยจ่ า ยค่า บริ ก ารตามสัญ ญาและเงื่ อ นไข
ทางการค้ าปกติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 93

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง/
ความสัมพันธ์กบั บริ ษัท
บริ ษัท แอดวานซ์ ไวร์ เลส
เน็ทเวร์ ค จํากัด (เอดับบลิวเอ็น)/
บริ ษัทย่อยในกลุม่ เอไอเอส
- ให้ บริ การโทรคมนาคมบริ การ
โครงข่ายโทรคมนาคม

ลักษณะรายการ

ส่วนที่ 2 ข้ อที่ 12 รายการระหว่างกัน
มูลค่ารายการระหว่างกัน
สําหรับปี สิ ้นสุด
31 ธ.ค. 2562 (ล้ านบาท)
งบการเงินรวม

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

1. รายได้
- รายได้ จากการให้ เช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม
บนดาวเทียมไทยคม

45.26

บริ ษั ท เป็ นผู้ ให้ บริ การเช่ า ช่ อ งสั ญ ญาณ
ดาวเทียม ซึ่งเป็ นการดําเนินธุรกิจปกติ โดย
คิ ด ค่ า บริ การตามสั ญ ญาและเงื่ อ นไข
ทางการค้ าปกติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก

- รายได้ จากการดําเนินงานวาง
ระบบโดยรวม

0.70

บริ ษัทมีรายได้ จากการขายอุปกรณ์พร้ อม
ให้ บริ การในการการวางระบบโครงสร้ างซึง่
เป็ นการดําเนินธุรกิจปกติ โดยคิดราคาและ
ค่าบริ การตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้ า
ปกติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก

- รายได้ อื่น

6.42

2. ค่าใช้ จ่าย
- กลุม่ บริ ษัทจ่ายเงินค่าใช้ บริ การ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้ กบั ผู้บริ หาร
และพนักงาน และอื่น ๆ

0.84

- ค่าใช้ จ่ายอื่น

0.16

3. ลูกหนี ้การค้ าและรายได้ ค้างรับ
4. เจ้ าหนี ้การค้ า เงินรับล่วงหน้ าค่า
สินค้ า เจ้ าหนี ้อื่น และ
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
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กลุ่มบริ ษัทใช้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่รวมถึง
ค่ า บริ ก ารอื่ น ผ่ า นช่ อ งทางโทรศั พ ท์ เพื่ อ
สนับสนุนธุรกิจปกติ อัตราค่าบริ การเป็ นราคา
ตลาดเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก

10.49
4.46

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 94

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง/
ความสัมพันธ์กบั บริ ษัท
บริ ษัท ไฮ ช็อปปิ ง้ จํากัด (ไฮ
ช็อปปิ ง้ ) / มีอินทัชเป็ นผู้ถือหุ้นใน
ไฮ ช็อปปิ ง้ ร่วมกับ บริ ษัท ฮุนได
โฮมช็อปปิ ง้ เน็ตเวิร์ค
คอร์ ปอเรชัน่ (ฮุนได โฮมช็อปปิ ง้ )
ในสัดส่วน 51% : 49%
- ประกอบธุรกิจโฮมช็อปปิ ง้ ใน
ประเทศไทย

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
สําหรับปี สิ ้นสุด
31 ธ.ค. 2562 (ล้ านบาท)
งบการเงินรวม

เหตุผลและความจําเป็ นของการทํารายการ

1. รายได้
- รายได้ จากการให้ บริ การแพร่ ภาพ
ออกอากาศรายการโทรทัศน์ และ
บริ การระบบทีวีไกด์

10.44

- รายได้ อื่น

2.43

2. ลูกหนี ้การค้ า
3. เงินรับล่วงหน้ าค่าสินค้ าและ
เจ้ าหนี ้อื่น
4. หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน

ส่วนที่ 2 ข้ อที่ 12 รายการระหว่างกัน

บริ ษัทย่อย (ดีทีวี เซอร์ วิส) มีรายได้ จากการ
ให้ บริ การแพร่ ภ าพออกอากาศรายการ
โทรทัศน์ และบริ การระบบทีวีไกด์ ซึง่ เป็ นการ
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ โดยคิ ด ค่ า บริ ก ารตาม
สัญญาและเงื่อนไขทางการค้ าปกติเช่นเดียว
กับบุคคลภายนอก

0.01
1.19
1.74

1. รายได้
- รายได้ จากการให้ บริ การส่ง
สัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม

7.08

- รายได้ จากการให้ บริ การอื่น ๆ

0.92

บริ ษัทย่อย (ทีซี บรอดคาสติง้ ) มีรายได้ จาก
การรับจ้ างดําเนินการให้ บริ การส่งสัญญาณ
โทรทัศน์ผ่านดาวทียม โดยคิดค่าบริ การตาม
สั ญ ญาและเงื่ อ นไขทางการค้ าโดยปกติ
เช่นเดียวกับบุคคลภายนอก

2. ค่าใช้ จ่าย

รายงานประจําปี 2562

- ค่าบริ การที่ปรึกษาและจัดการ

2.77

3. ลูกหนี ้การค้ า
4. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
5. เจ้ าหนี ้การค้ า เงินรับล่วงหน้ าค่า
สินค้ า และเจ้ าหนี ้อื่น

1.77
0.01
0.24

บริ ษั ท ใช้ บริ ก ารที่ ป รึ ก ษาและจั ด การเพื่ อ
สนับสนุนธุรกิจปกติ อัตราค่าบริ การเป็ นราคา
ตลาดเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 95

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 ข้ อที่ 12 รายการระหว่างกัน

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ในปี 2562 บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย (บริ ษัท) มีรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน โดยแสดง
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ ว ข้ อ 4 ในงบการเงิ นประจํ าปี 2562 ซึ่งตรวจสอบแล้ วโดยผู้ตรวจสอบบัญชี
รับอนุญาต ได้ สรุ ปรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกันในการทํารายการดังกล่าวว่า รายการที่บริ ษัทมีกบั บริ ษัทในกลุ่ม
อินทัช และกลุ่ม Singtel เช่น บริ ษัทย่อย การร่ วมค้ า ผู้บริ หาร และกิจการอื่นที่ อินทัช Singtel และบริ ษัท มี อิทธิ พลอย่างมี
สาระสําคัญ ไม่วา่ จะทางตรงหรื อทางอ้ อม จะแสดงเป็ นรายการกับบุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับบริษัท
บริ ษัทคิดราคาซื ้อขายสินค้ าและบริ การกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกันตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้ าโดยปกติเช่นเดียวกับ
บุคคลภายนอก สําหรับรายการที่มีนยั สําคัญและต้ องดําเนินการตามระเบียบปฏิบตั ิของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ รายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานรายการและได้
ให้ ความเห็นว่าเป็ นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
มาตรการขัน้ ตอนการอนุม ัต กิ ารทํารายการระหว่ างกัน
บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีเป้าหมายในการประกอบการ
เพื่อให้ เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น มีนโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ แก่นักลงทุนอย่างเพียงพอ รวมทัง้ ยึดถื อปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข้ อกําหนด และกฎหมายต่าง ๆ ในประเทศที่บริ ษัทประกอบการอยู่ ดังนัน้ เพื่อให้ การดําเนินการเกี่ ยวกับรายการ
ระหว่า งกลุ่ม บริ ษัท กับ บุค คลหรื อ กิจ การที่เ กี่ย วข้ อ งกัน เป็ น ไปอย่า งโปร่ ง ใส ลดความขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์แ ละ
สอดคล้ องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้ อบังคับของหน่วยงานกํากับดูแล
ที่เกี่ยวข้ อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากัลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในอัน
ที่จะทําให้ ผ้ ลู งทุนมีข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการใช้ ดลุ ยพินิจในการตัดสินใจลงทุนได้ บริ ษัทจึงกําหนดแนวทางการทํารายการ
ระหว่างกลุม่ บริษัทกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน เพื่อเป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาทํารายการดังรายละเอียดต่อไปนี ้
การทํารายการระหว่างกันของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง บริ ษัทจะพิจารณาดําเนินการเสมือน
หนึ่งทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s length basis) เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทโดยจะต้ องมีเงื่อนไขการค้ าที่มีราคาและ
เงื่อนไขที่เป็ นธรรมและไม่ก่อให้ เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ในกรณีที่ไม่ชดั เจนว่าราคาระหว่างกันเข้ าข่าย Arm’s length basis
หรื อไม่ จะต้ องนําเสนอรายการดังกล่าวหารื อต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อขอความเห็นชอบก่อนทํารายการ
บริ ษัทมีการมอบอํานาจอนุมตั ิวงเงินแก่ผ้ บู ริ หารตามลําดับขัน้ โดยจะกําหนดอํานาจของผู้มีสิทธิ อนุมัติตามวงเงินที่
กําหนด อย่างไรก็ตาม บริ ษัทห้ ามมิให้ กรรมการและผู้บริ หารที่มีส่วนได้ เสียหรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์โดย
ส่วนตัวเป็ นผู้อนุมตั ิทํารายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งตนมีส่วนได้ เสีย และกรรมการที่มีส่วนได้ เสียในการตกลงเข้ าทํารายการที่
เกี่ยวโยงกันต้ องไม่เข้ าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม โดยคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้ าที่สอบทานการ
ทํารายการระหว่างบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและให้ ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การทํารายการระหว่างบริ ษัทกับบริ ษัทที่มีบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งมีสดั ส่วนการถือหุ้น
ตํ่ากว่าร้ อยละ 10 จะไม่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้ องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยการเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
การทํารายการระหว่างกันพึงกระทําได้ ตามปกติเนื่องจากเป็ นการทํารายการตามปกติธุรกิจและตามเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป
เสมือนลูกค้ าภายนอกทัว่ ไปโดยปกติ รวมทังราคาหรื
้
อค่าตอบแทนอยู่ในกรอบซึง่ ต้ องได้ รับอนุมตั ิตามระเบียบปฏิบตั ิทางการเงิน
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ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 96

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 ข้ อที่ 12 รายการระหว่างกัน

ของบริ ษัทและต้ องทบทวนกระบวนการคัดเลือกผู้ขายและผู้ผลิต (Vendor selection process) อยู่เสมอ เพื่อให้ แน่ใจว่าบริ ษัท
ได้ เปิ ดโอกาสแก่ ผ้ ูประกอบการนอกกลุ่ม ซึ่งอาจให้ ผลประโยชน์ แก่ บริ ษั ทมากกว่ า และเป็ นแหล่งภายนอกสํ าหรั บการ
เปรี ยบเทียบราคาและเงื่อนไขทางการค้ า
บริ ษัททําการเปิ ดเผยข้ อมูลรายการระหว่างกันโดยยึดแนวปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน และตามระเบียบปฏิบตั ิของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย ทัง้ นี ้ ฝ่ ายกฎหมายและกํ ากับดูแล (Legal and
Compliance) และฝ่ ายบัญชีจะนําเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้นเข้ าสู่
การพิ จารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่ อสอบทานและให้ ความเห็นต่อความจํ าเป็ นและความ
สมเหตุสมผลของรายการว่าเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทหรื อไม่ ก่อนรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทต่อไป นอกจากนี ้
ฝ่ ายบัญชีจะนําเสนอรายการระหว่างกันทุก ๆ เดือนเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นโยบายหรื อ แนวโน้ ม การทํารายการระหว่ างกัน ในอนาคต
ในอนาคตบริ ษัทอาจมีความจําเป็ นที่จะต้ องเข้ าทํารายการระหว่างกัน ทังที
้ ่เป็ นรายการทางการค้ าตามปกติธุรกิจและ
รายการที่ไม่เป็ นไปตามการค้ าปกติธุรกิจ โดยการเข้ าทํารายการดังกล่าวจะตังอยู
้ ่บนเงื่อนไข ราคาที่สมเหตุสมผล และเป็ น
ประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท ทังนี
้ ้ บริษัทจะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ
คําสัง่ หรื อข้ อกํ าหนดของตลาดหลักทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้ อกําหนดและปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สําคัญของบริ ษัทจดทะเบียนและ
บริ ษัทย่อย บริ ษัทจะทําการเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบโดยผู้สอบ
บัญชีของบริษัท
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ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
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บริ ษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3 ข้ อที่ 14 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ

13. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
13.1 รายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
นายชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4301 บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
จากัด ได้ ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุม่ บริษัท”) และงบการเงินเฉพาะ
กิจการของ บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึง่ ประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 และงบกาไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบกาไรขาดทุน และกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะ
กิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิ จการ
สาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการ
บัญชีที่สาคัญ
โดยผู้สอบบัญชี เห็นว่า งบการเงินรวมและเฉพาะกิจการข้ างต้ นนีแ้ สดงฐานะการเงินของบริ ษัท ไทยคม จากัด
(มหาชน) และบริ ษัทย่อย และของบริ ษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการดาเนินงานและ
กระแสเงินสดสาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน













รายงานประจาปี 2562

ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 1

บริ ษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3 ข้ อที่ 14 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ

13.2 ตารางสรุ ปงบการเงิน
บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงินรวม สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบแสดงฐานะการเงินรวม
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี ้กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ ของงวดปั จจุบนั
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินลงทุนในการร่วมค้ า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนภายใต้ สญ
ั ญาอนุญาตให้
ดาเนินการ
ค่าใช้ จ่ายรอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้หมุนเวียนอื่น
เจ้ าหนี ้กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึง่ ปี
เงินรับล่วงหน้ าค่าบริ การจากลูกค้ า
ผลประโยชน์ตอบแทนค้ างจ่าย
ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
หนี ้สินที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่
ถือไว้ เพื่อขาย
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
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%

2561
จานวนเงิน

%

(หน่วย : บาท)
2560
จานวนเงิน
%

2,621,710,435
3,080,846,431
1,889,979,972
5,849,681
630,634,826
124,027,672
78,804,510
28,188,571
8,460,042,098

15.41
18.11
11.11
0.03
3.71
0.73
0.46
0.17
49.73

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

12.75
19.04
8.34
0.19
2.19
0.55
0.43
0.10
43.59

1,960,770,857
3,407,069,423
1,666,859,482
90,824,861
244,591,079
124,813,587
93,203,229
1,837,189,239
9,425,321,757

7.56
13.13
6.43
0.35
0.94
0.48
0.36
7.08
36.34

1,127,498,629
1,408,768,775
3,312,615,980
1,365,689,010

6.63
8.28
19.47
8.03

1,457,174,448
1,444,282,683
4,814,703,118
3,007,340,364

6.56
6.51
21.69
13.55

1,712,137,550
1,356,700,860
7,859,316,266
3,986,568,906

6.60
5.23
30.30
15.37

11,597,293
228,075,766
797,296,114
299,195,600
8,550,737,167
17,010,779,265

0.07
1.34
4.69
1.76
50.27
100.00

13,614,935
325,027,926
1,117,018,424
344,227,641
12,523,389,539
22,202,079,127

0.06
1.46
5.03
1.55
56.41
100.00

15,632,576
427,047,889
775,824,882
380,643,468
16,513,872,397
25,939,194,154

0.06
1.65
2.99
1.47
63.66
100.00

554,716,866
1,028,799
392,001,950

3.26
0.01
2.30

712,891,519
169,230
2,673,841,281

3.21
0.00
12.04

866,662,159
829,729
421,788,460

3.34
0.00
1.63

349,788,454
171,654,807
140,438
56,577,787
-

2.06
1.01
0.00
0.33
-

275,480,256
258,340,350
34,032,013
91,314,282
-

1.24
1.16
0.15
0.41
-

218,392,223
263,344,848
7,225,864
95,844,393
1,055,257,237

0.84
1.02
0.03
0.37
4.07

1,525,909,101

8.97

4,046,068,931

18.22

2,929,344,913

11.29

2562
จานวนเงิน

ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 2

บริ ษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงินรวม
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
เจ้ าหนี ้ - อาคารและอุปกรณ์ระยะยาว
ประมาณการหนี ้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์
พนักงาน
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถือหุ้น
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ส่วนที่ 3 ข้ อที่ 14 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ

%

2561
จานวนเงิน

%

(หน่วย : บาท)
2560
จานวนเงิน
%

3,810,724,091
209,285,970
231,765,525

22.40
1.23
1.36

4,349,010,715
225,042,120
160,746,632

19.59
1.01
0.72

7,024,628,257
226,645,680
175,939,941

27.08
0.87
0.68

238,134,841
4,489,910,427
6,015,819,528

1.40
26.39
35.36

284,153,167
5,018,952,634
9,065,021,565

1.28
22.61
40.83

302,925,926
7,730,139,804
10,659,484,717

1.17
29.80
41.09

5,499,884,200
5,480,509,770
4,325,271,183

32.33
32.22
25.43

5,499,884,200
5,480,509,770
4,325,271,183

24.77
24.68
19.48

5,499,884,200
5,480,333,200
4,324,626,137

21.20
21.13
16.67

549,988,420
873,555,310
(234,364,684)
10,994,959,999
(262)
10,994,959,737
17,010,779,265

3.23
5.14
(1.38)
64.64
(0.00)
64.64
100.00

549,988,420
2,936,698,328
(155,409,877)
13,137,057,824
(262)
13,137,057,562
22,202,079,127

2.48
13.23
(0.70)
59.17
(0.00)
59.17
100.00

549,988,420
4,201,676,132
265,469,175
14,822,093,064
457,616,373
15,279,709,437
25,939,194,154

2.12
16.20
1.02
57.14
1.76
58.91
100.00

2562
จานวนเงิน

ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 3

บริ ษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3 ข้ อที่ 14 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ

บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนรวมสาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบกาไรขาดทุนรวม
รายได้
รายได้ จากการขายและการให้ บริ การ
รายได้ ค่าก่อสร้ างภายใต้ สญ
ั ญาอนุญาตให้ ดาเนินการ
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
รายได้ อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขายและต้ นทุนการให้ บริ การ
ต้ นทุนค่าก่อสร้ างภายใต้ สญ
ั ญาอนุญาตให้ ดาเนินการ
ต้ นทุนค่าอนุญาตให้ ดาเนินการ
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้ อยค่าสินทรัพย์
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
ขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
ต้ นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและการร่วมค้ า
กาไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี จากการดาเนินงานต่ อเนื่อง
การดาเนินงานที่ยกเลิก
กาไรสาหรับปี จากการดาเนินงานที่ยกเลิกสุทธิจากภาษี
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
การแบ่งปั นกาไร (ขาดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของ
การดาเนินงานต่อเนื่อง
การดาเนินงานที่ยกเลิก
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไรต่อหุ้น (บาท)

2562
จานวนเงิน

%

2561*
จานวนเงิน

%

(หน่วย : บาท)
2560*
จานวนเงิน
%

4,663,285,238 93.26
0.00
337,065,896
6.74
5,000,351,134 100.00

6,008,200,977 73.51
17,980,846
0.22
5,515,942
0.07
1,949,515,538 23.85
192,303,277
2.35
8,173,516,580 100.00

6,688,843,268 92.54
186,400
0.00
152,243,504
2.11
387,141,296
5.36
7,228,414,468 100.00

2,968,072,357 59.36
702,808,759 14.06
42,335,305
0.85
937,663,149 18.75
1,622,699,764 32.45
59,951,261
1.20
128,326,746
2.57
28,542,789
0.57
299,742,497
5.99
6,790,142,627 135.79
(116,447,819) (2.33)
(1,906,239,312) (38.12)
(343,709,537) (6.87)
(2,249,948,849) (45.00)

3,301,555,523 40.39
17,980,846
0.22
917,473,311 11.22
97,842,549
1.20
1,362,031,738 16.66
2,253,000,000 27.56
56,957,789
0.70
338,242,739
4.14
8,345,084,495 102.10
119,387,670
1.46
(52,180,245) (0.64)
269,216,801
3.29
217,036,556
2.66

4,312,036,220 59.65
186,400
0.00
978,521,346 13.54
105,906,051
1.47
1,515,011,381 20.96
3,308,681,047 45.77
63,129,812
0.87
382,429,405
5.29
10,665,901,662 147.56
196,184,926
2.71
(3,241,302,268) (44.84)
454,566,970
6.29
(2,786,735,298) (38.55)

(2,249,948,849) (45.00)

29,649,253
246,685,809

0.36
3.02

325,660,831
4.51
(2,461,074,467) (34.05)

(2,249,948,849) (45.00)

229,545,355

2.81

(2,649,777,292) (36.66)

(2,249,948,849) (45.00)
(2.05)

17,140,454
246,685,809
0.21

0.21
3.02

188,702,825
2.61
(2,461,074,467) (34.05)
(2.42)

หมายเหตุ *ในปี 2560 เงินลงทุนใน บริ ษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จากัด (มหาชน) (ซีเอสแอล) ซึง่ จากเดิมเคยถูกบันทึกเป็ นเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยทางอ้ อม ได้
ถูกเปลี่ยนรู ปแบบการนาเสนอเป็ นกลุ่มสินทรัพย์ ที่ยกเลิกที่ถือไว้ เพื่อขาย เนื่องจากเงื่อนไขในการทาคาเสนอซื ้อแบบมีเงื่อนไข ( Conditional Voluntary
Tender Offer) ตามสัญญา Shares Tender Agreement ที่ลงนามระหว่าง บริ ษัท ดีทีวี เซอร์ วิส จากัด กับ บริ ษัท แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จากัด ได้
เสร็จสิ ้นสมบูรณ์แล้ วเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 และบันทึกเป็ น กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย จานวน 1,949,515,538 บาท ในปี 2561
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ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 4

บริ ษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3 ข้ อที่ 14 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ

บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสดรวม สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบกระแสเงินสดรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
รายการปรับปรุง :
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
ค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนภายใต้ สญ
ั ญาอนุญาตให้ ดาเนินการ
ค่าตัดจาหน่ายค่าใช้ จ่ายรอตัดบัญชี
ค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รายได้ จากการลงทุน
การจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์
ต้ นทุนทางการเงิน
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าตัดจาหน่ายค่าใช้ จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม
หนี ้สูญและหนี ้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อสินค้ าเสื่อมสภาพ (กลับรายการ)
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายอาคารและอุปกรณ์
การตัดจาหน่ายอาคารและอุปกรณ์
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
การตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้ า
ภาษีเงินได้
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี ้สินดาเนินงาน :
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี ้กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
เจ้ าหนี ้กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า
ผลประโยชน์ตอบแทนค้ างจ่าย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี ้สินหมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายภาษี เงินได้

รายงานประจาปี 2562

2562
จานวนเงิน

2561
จานวนเงิน

(หน่วย : บาท)
2560
จานวนเงิน

(2,249,948,849)

246,685,809

(2,461,074,467)

500,283,459
1,213,974,532
2,017,642
97,795,101
1,613,406,614
9,293,150
(200,657,578)
2,226,464
299,742,497
248,538,557
910,874
65,866,756
(5,570,270)
(5,161,397)
1,393,792
28,542,789
116,447,819
343,709,537
2,082,811,489

719,411,686
1,150,329,737
2,017,642
103,920,740
2,253,000,000
(181,558,213)
3,773,577
338,242,739
12,420,499
1,065,891
358,394,586
9,996,089
4,585,037
148,358
(1,949,515,538)
7,223
(119,387,670)
(260,628,962)
2,692,909,230

910,015,082
2,022,365,154
2,017,642
125,264,936
3,308,681,047
(159,053,634)
9,874,025
400,807,998
(297,171,291)
1,065,891
494,032,966
12,931,779
(4,798,459)
1,691,518

(212,409,540)
36,341,168
(5,494,623)
7,888,805
5,615,895
(141,090,524)
1,183,688
74,308,197
(86,685,543)
(32,487,566)
(24,658,947)
38,012,101
(83,017,850)

(549,956,343)
48,053,827
(25,011,294)
25,282,541
(43,119,327)
(212,108,369)
(681,364)
57,088,032
(5,004,497)
(5,606,818)
(18,772,759)
(27,643,171)
(66,474,200)

(234,633,428)
33,311,762
147,918,136
(27,229,677)
132,322,907
(112,096,459)
780,360
(465,788,925)
(52,878,113)
21,961,645
(17,929,002)
143,402
(234,177,100)

950,001
(196,184,926)
(383,352,970)
3,788,062,292

ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 5

บริ ษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสดรวม
กระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี ้ย
เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้ออาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ การร่วมค้ า
เงินสดจ่ายสาหรับซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
ชาระคืนเงินกู้ยืม
จ่ายดอกเบี ้ย
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น (ลดลง)-สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขาย
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ ้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

รายงานประจาปี 2562

ส่วนที่ 3 ข้ อที่ 14 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
2562
จานวนเงิน
1,660,316,750

2561
จานวนเงิน
1,868,955,488

(หน่วย : บาท)
2560
จานวนเงิน
2,979,767,800

208,956,365
1,167,407,949
(224,126,037)
25,290,324
46,858,086
(1,658,484)
18,100,341
1,240,828,544

169,092,557
(818,477,229)
(81,963,778)
5,989,370
(1,409,200)
1,950,779,922
1,224,011,642

161,005,365
98,250,625
(303,764,408)
7,783,701
18,185,988
(27,857,560)
(46,396,289)

(2,790,944,948)
(318,735,726)
(3,109,680,674)
(208,535,380)
2,830,234,585
11,230
2,621,710,435

(1,490,585,395)
(414,482,938)
(318,269,838)
(2,223,338,171)
869,628,959
1,960,770,857
(165,231)
2,830,234,585

(918,734,829)
480,000,000
(2,496,861,589)
(391,157,693)
(3,326,754,111)
(393,382,600)
2,683,685,053
(329,573,477)
41,881
1,960,770,857

ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 6

บริ ษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3 ข้ อที่ 14 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ

บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)
อัตราส่วนทางการเงิน
งบการเงินรวม
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้ (เท่า)
ระยะเวลาชาระหนี ้ (วัน)
Cash Cycle (วัน)
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไรขันต้
้ น (%)
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (%)
อัตรากาไรอื่น (%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร (%)
อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนี ้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน (เท่า) (Cash Basis)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)
ข้ อมูลต่ อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
กาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)
เงินปั นผลต่อหุ้น (บาท)

2562

2561*

2560*

5.54
4.75
0.60
3.03
119
7.72
47
11.55
31
134

2.39
2.13
0.54
4.05
89
5.33
68
9.35
38
118

3.22
2.35
0.91
3.79
95
6.53
55
8.65
42
109

21.28
(39.18)
4.52
(90.87)
(48.25)
(18.65)

29.78
(33.27)
27.39
(94.36)
3.82
1.64

20.90
(53.74)
9.91
(82.90)
(39.61)
(15.90)

(11.48)
(6.97)
24.91

0.95
22.42
0.26

(9.02)
2.70
0.25

0.38
0.55
7.69
0.55
0.00

0.53
0.69
5.75
0.94
649.41

0.49
0.70
7.48
0.80
0.00

10.03
(2.05)
0.00

11.99
0.21
1.36

13.52
(2.42)
0.00

หมายเหตุ *ในปี 2560 เงินลงทุนใน บริ ษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จากัด (มหาชน) (ซีเอสแอล) ซึง่ จากเดิมเคยถูกบันทึกเป็ นเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยทางอ้ อม ได้
ถูกเปลี่ยนรู ปแบบการนาเสนอเป็ นกลุ่มสินทรัพย์ ที่ยกเลิกที่ถือไว้ เพื่อขาย เนื่องจากเงื่อนไขในการทาคาเสนอซื ้อแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary
Tender Offer) ตามสัญญา Shares Tender Agreement ที่ลงนามระหว่าง บริ ษัท ดีทีวี เซอร์ วิส จากัด กับ บริ ษัท แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จากัด ได้
เสร็จสิ ้นสมบูรณ์แล้ วเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 และบันทึกเป็ น กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย จานวน 1,949,515,538 บาท ในปี 2561

รายงานประจาปี 2562
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บริ ษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)
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14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and
Analysis: MD&A)
การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)
ในการอ่านคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ นักลงทุนควรศึกษาเอกสารประกอบ ซึ่งได้ แก่ งบการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินที่มีการปรั บปรุ ง ตัวเลขการดาเนินงานโดยสรุ ปในอดีต และที่มีการปรับปรุ ง ควบคู่ไปกับหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินและข้ อมูลที่นาเสนอไว้ ในเอกสารนี ้


เหตุการณ์สาคัญในปี 2562

การด้ อยค่าของสินทรัพย์ในโครงการดาวเทียม
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ได้ เกิดเหตุขดั ข้ องทางเทคนิคของระบบแจ้ งสถานะของดาวเทียมไทยคม 5 ซึง่ ส่งผลให้ มี
ข้ อจากัดทางเทคนิคในการตรวจสอบสถานะของดาวเทียมไทยคม 5 โดยบริ ษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) (บริ ษัท หรื อ ไทย
คม) ร่ วมกับผู้ผลิตดาวเทียมไทยคม 5 และผู้เชี่ยวชาญ ได้ พยายามกู้คืนระบบที่ขดั ข้ องดังกล่าวหลายครัง้ ซึ่งผลการกู้คืน
ระบบยังไม่ประสบความสาเร็ จ ในขณะเดียวกัน บริ ษัทได้ ประสานงานกับลูกค้ าทุกรายที่เกี่ยวข้ องกับเหตุการณ์ ดงั กล่าว
เกี่ยวกับแผนการบริ หารจัดการโอนย้ ายลูกค้ าไปยังดาวเทียมอื่น เพื่อให้ เกิดความต่อเนื่องของบริ การทังด้
้ านโทรคมนาคม
และโทรทัศน์ ซึ่งเหตุขดั ข้ องในครัง้ นี ้ นี ้ เป็ นเหตุให้ บริ ษัทตังด้
้ อยค่าสินทรัพย์ของดาวเทียมไทยคม 5 ทังจ
้ านวน รวมทังสิ
้ ้น
222 ล้ านบาท
นอกจากนี ้ บริ ษัทบันทึกการด้ อยค่าของดาวเทียมและอุปกรณ์เป็ นมูลค่ารวม 1,401 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักจาก
ภาวะอุตสาหกรรมดาวเทียมที่ชะลอตัวลงเนื่องจากพฤติกรรมผู้บริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทัง้ การแข่งขันที่รุนแรงใน
อุตสาหกรรม ส่งผลให้ ราคาขายต่อหน่วยลดลงมากกว่าที่เคยได้ คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม การด้ อยค่าของสินทรัพย์ถือ
เป็ นรายการที่ไม่ใช่เงินสด ดังนันจึ
้ งไม่ได้ มีผลกระทบต่อการบริหารเงินสดของบริษัท


ภาพรวมธุรกิจ

ธุรกิจบริการดาวเทียมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับดาวเทียม
ในปี 2562 บริ ษัทบันทึกรายได้ จากธุรกิจบริ การดาวเทียมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับดาวเทียม เป็ นจานวน 4,663 ล้ าน
บาท ลดลง 22.4% จาก 5,850 ล้ านบาทในปี 2561 แม้ ภาวะอุตสาหกรรมดาวเทียมยังมีการแข่งขันที่สงู แต่บริ ษัทยังคงใช้
กลยุทธ์ เพื่อสร้ างความแข็งแกร่ งในการเป็ น “Hot Bird” หรื อดาวเทียมที่ได้ รับความนิยมสูงสาหรับธุรกิจดาวเทียมแบบ
ทัว่ ไป ณ ตาแหน่งวงโคจร 78.5 องศาตะวันออกซึ่งเป็ นดาวเทียมที่มีความนิยมสูงทังจากจ
้
านวนฐานผู้ชมและจานวนช่อง
รายการโทรทัศน์
ณ สิ ้นปี 2562 อัตราการใช้ บริ การของลูกค้ าเมื่อเทียบกับความสามารถในการให้ บริ การของดาวเทียมแบบทัว่ ไปซึ่ง
ประกอบด้ วยดาวเทียมไทยคม 5 ไทยคม 6 ไทยคม 7 และไทยคม 8 อยู่ที่ระดับ 55% ลดลงจาก 59% ณ สิ ้นปี 2561 ซึ่ง
เป็ นผลมาจากการลดลงของลูกค้ าในช่วงไตรมาส 1/2562 โดยที่อตั ราการใช้ งานดาวเทียมแบบทัว่ ไปค่อนข้ างคงที่ตงแต่
ั้
ไตรมาสที่ 2/2562 เป็ นต้ นมา สาหรับดาวเทียมบรอดแบนด์หรื อดาวเทียมไทยคม 4 มีอตั ราการใช้ บริ การของลูกค้ าเมื่อ
เทียบกับความสามารถในการให้ บริ การของดาวเทียมที่ระดับ 23% ลดลงจาก 30% ณ สิ ้นปี 2561 เป็ นผลมาจากการลด
ระดับการใช้ งานและการยุติการใช้ บริการของลูกค้ าบางราย
รายงานประจาปี 2562
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ในปี 2562 บริษัทได้ ตกลงในความร่วมมือการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคมในระยะยาวกับ บริษัท ทรูวิชนั่ ส์ กรุ๊ป
จากัด เพื่อสร้ างความต่อเนื่องในการให้ บริการสมาชิกโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็ นสมาชิกในประเทศไทย ไทยคมได้ จดั เตรี ยม
ช่องสัญญาณบนดาวเทียมไทยคม 8 ให้ แก่ทรู วิชั่นส์เพื่อให้ บริ การออกอากาศรายการกี ฬาและความบันเทิงชัน้ นาแก่
สมาชิกทรู วิชั่นส์ และนอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ ตกลงในความร่ วมมือกับลูกค้ าใหม่ เช่น ลูก ค้ าในประเทศเมียนมาร์ และ
แอฟริกา เพื่อทดแทนลูกค้ าที่ลดการใช้ งาน
สาหรับความต่อเนื่องในการให้ บริ การดาวเทียมภายหลังจากที่สมั ปทานสิ ้นสุดลงสาหรับดาวเทียมไทยคม 4 ไทยคม 5
และไทยคม 6 ในเดือนกันยายน 2564 นัน้ บริ ษัทยินดีที่จะเข้ าร่ วมยื่นข้ อเสนอตามที่ภาครัฐจะมีการกาหนดขึ ้นมา และมี
ความมุ่งมั่นที่จะได้ ดาเนินธุรกิจร่ วมกับภาครั ฐ รวมทัง้ ยินดีที่จะเปิ ดกว้ างในการร่ วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน
(public-private partnership – PPP) เพื่อเป็ นการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่ลกู ค้ าของไทยคม ให้ มนั่ ใจได้ ว่าดาวเทียมจะยัง
สามารถให้ บริการได้ อย่างต่อเนื่องทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศ
นอกเหนือจากธุรกิจหลักของบริษัทแล้ ว ไทยคมยังคงให้ ความสาคัญกับการพัฒนาธุรกิจใหม่ โดยมีจดุ มุง่ หมายในการ
เป็ นผู้ให้ บริ การด้ านสมาร์ ทโซลูชั่น และแพลตฟอร์ มเทคโนโลยีจากอวกาศสู่ภาคพื ้นดินชัน้ นาแห่งเอเชีย เพื่อเสริ มสร้ าง
ความสาเร็จแห่งอนาคต
ธุรกิจบริการอินเทอร์ เน็ตและสื่อ
หลังจากการขายหุ้นสามัญของ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จากัด (มหาชน) (ซีเอสแอล) ให้ แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์ เลส
เน็ทเวอร์ ค จากัดได้ เสร็ จสมบูรณ์ในเดือน มกราคม 2561 บริ ษัทจึงยุติการรับรู้ สว่ นแบ่งผลกาไรจาก ซีเอสแอล และในช่วง
ไตรมาส 3/2562 บริ ษัทจาหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญในบริ ษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จากัด (CDN) เนื่องจากการ
แข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรม ดังนันรายได้
้
จากธุรกิจการให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและสื่อตังแต่
้ ไตรมาสที่ 4/2562 เป็ นต้ นมา
จึงเป็ นรายได้ จากบริ ษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชัน่ จากัด (Thai AI) ในการจัดจาหน่ายอุปกรณ์ ชุดรับสัญญาดาวเทียม
(set-top-box) และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้ อง รวมทังให้
้ บริ การจาหน่ายและให้ เช่าแพลตฟอร์ ม เช่น แพลตฟอร์ มสาหรับช่อง
IPTV, video streaming, eSport และ LOOX TV โดยบริ ษัทมีรายได้ จากธุรกิจบริ การอินเทอร์ เน็ตและสื่อในปี 2562 เป็ น
จานวน 122 ล้ านบาท ลดลง 46.5% จาก 229 ล้ านบาท ในปี 2561
ธุรกิจบริการโทรศัพท์ในต่างประเทศ
ในเดือน มกราคม 2562 บริ ษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จากัด (แอลทีซี) ได้ เข้ าทาสัญญาซือ้ ขายหุ้น จานวน
500,000 หุ้น หรื อคิดเป็ น 100% ของหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัท วิมเปิ ลคอม จากัด ซึ่งเป็ นหนึ่งในผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในประเทศลาว โดยการเข้ าซื ้อกิจการในครัง้ นี ้เป็ นการช่วยเพิ่มโครงข่ายโทรคมนาคมของแอลทีซีให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
อีกทังยั
้ งช่วยขยายกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายโดยเฉพาะในกลุม่ ลูกค้ าวัยรุ่นในประเทศลาว หลังจากการเข้ าซื ้อกิจการ บริ ษัท วิม
เปิ ลคอม จากัด ได้ ถกู เปลี่ยนชื่อเป็ น บริษัท ทีพลัส ดิจิทลั จากัด เพื่อทาการตลาดในแบรนด์ “T-PLUS”
วันที่ 16 ตุลาคม 2562 แอลทีซีเปิ ดตัวเทคโนโลยี 5G เป็ นครัง้ แรก ในงานเปิ ดทดลองใช้ ระบบ 5G ที่จดั ขึ ้น ณ ที่ทาการ
สานักงานใหญ่ของแอลทีซี ในเมืองเวียงจันทน์ โดยแอลทีซีวางแผนที่จะขยายการให้ บริ การเทคโนโลยี 5G อย่างต่อเนื่อง
เพื่อรองรับการพัฒนาของเทคโนโลยีและโซลูชั่นอื่นๆ ที่ต้องเชื่อมต่อและใช้ งานผ่านอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสูง และต้ อง
เชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ จานวนมากพร้ อมๆ กัน
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ณ สิ ้นปี 2562 แอลทีซีมีจานวนผู้ใช้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ไม่รวม fixed wireless) ในระบบรวมทังสิ
้ ้น 1.42 ล้ าน
ราย และยังคงมีส่วนแบ่งในตลาดโทรศัพท์ เคลื่อนที่เป็ นอันดับหนึ่ง คิดเป็ นประมาณ 55.3% ของตลาดรวม ซึ่งลดลง
เล็กน้ อยจาก ณ สิ ้นปี 2561 ที่ 56.1% เนื่องจากการแข่งขันด้ านราคาในอุตสาหกรรม
14.1 ผลการดาเนินงานสาหรั บงวด 12 เดือน สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2562 เปรี ยบเทียบงวด 12 เดือนสิน้ สุด 31
ธันวาคม 2561
ภาพรวมผลประกอบการของบริษัท
บริ ษัทมีรายได้ จากการขายและการให้ บริ การในปี 2562 ที่ระดับ 4,663 ล้ านบาท ลดลง 22.4% จาก 6,008 ล้ านบาท
ในปี 2561 เป็ นผลมาจากการลดลงของรายได้ จากการให้ บริ การดาวเทียม เนื่องจากการลดลงของราคาขายต่อหน่วยจาก
การให้ ส่วนลดลูกค้ าไทยเพื่อการต่อสัญญาระยะยาว ประกอบกับการลดการใช้ งานของลูกค้ าดาวเทียมบรอดแบนด์
นอกจากนี ้ ยังเป็ นผลมาจากรายได้ จากบริ การอินเทอร์ เน็ตและสื่อที่ลดลงเนื่องจากการขายเงินลงทุนในบริ ษัท แคมโบ
เดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จากัด
ทังนี
้ ้ บริษัทมีผลกาไร (ขาดทุน) สุทธิในปี 2562 เป็ นจานวน (2,250) ล้ านบาท คิดเป็ นผลกาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (2.05)
บาท ซึง่ หากไม่รวมค่าใช้ จ่ายพิเศษต่างๆ บริษัทมีผลกาไร (ขาดทุน) จากผลการดาเนินงานปกติเป็ นจานวน (432) ล้ านบาท
โดยในปี 2562 บริษัทมีผลกาไร (ขาดทุน) จากผลการดาเนินงานปกติเป็ นจานวน 82 ล้ านบาท
สรุปข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
หน่วย: ล้ านบาท
รายได้ จากการขายและการให้ บริการ
ต้ นทุนขายและการให้ บริการ
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหารปกติ *
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานปกติ
รายได้ อื่น
กาไร (ขาดทุน) จากการจาหน่ายเงินลงทุน **
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานก่อนดอกเบี ้ยจ่าย ภาษี และ
ค่าเสื่อมราคา
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้ า
ต้ นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
กาไรสาหรับปี จากการดาเนินงานที่ยกเลิก
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
รายงานประจาปี 2562

จานวน
ปี 2562
ปี 2561
4,663
6,008
(3,671)
(4,219)
(1,040)
(1,517)
(48)
272
337
192
(29)
1,950
(128)
6
(1,623)
(2,253)
(1,490)
167

เปลี่ยนแปลง
YoY (%)
-22.4%
-13.0%
-31.4%
n/a
75.3%
n/a
n/a
-28.0%
n/a

1,766

2,246

-21.4%

(116)
300
(2,250)
(2,250)

119
338
217
30
247

n/a
-11.4%
n/a
-100.0%
n/a
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หน่วย: ล้ านบาท
กาไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)
ค่าใช้ จ่ายพิเศษ หลังภาษี :
- ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์
- กาไร (ขาดทุน) จากการจาหน่ายเงินลงทุน
- กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
- การตัดจาหน่ายสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
- การรับรู้ ต้ นทุนบริ การเพิ่มเติม (ค่าใช้ จ่ายทางบัญชีจากการเพิ่ม
ค่าชดเชยของลูกจ้ าง) ตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงาน (ฉบับที่
7) พ.ศ. 2562
กาไรจากการดาเนินงานปกติ

จานวน
ปี 2562
ปี 2561
17
(2,250)
230
(2.05)
0.21

เปลี่ยนแปลง
YoY (%)
-100.0%
n/a
n/a

(1,818)

147

n/a

(432)

82

n/a

* ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหารปกติ หมายถึง ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
** ผลขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนในปี 2562 เกิดจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัท CDN ในขณะที่ผลกาไรจาก
การจาหน่ายเงินลงทุนในปี 2561 เกิดจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ซีเอส ล๊ อกซอินโฟ จากัด (มหาชน)
รายได้ จากการขายและการให้ บริการ
รายได้ จากการขายและการให้ บริ การรวมในปี 2562 มีจานวนทังสิ
้ ้น 4,663 ล้ านบาท ลดลง 22.4% จาก 6,008 ล้ าน
บาทในปี 2561 เป็ นผลมาจากการลดลงของรายได้ ของธุรกิจการให้ บริ การดาวเทียมและธุรกิจอินเทอร์ เน็ตและสื่อ
รายได้ จากการขายและการให้ บริการ
2562
2561
% YoY
หน่วย: ล้ านบาท
ดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
4,594
5,850
-21.5%
อินเทอร์ เน็ตและสื่อ
122
229
-46.5%
ตัดรายการระหว่างส่วนงาน
(53)
(71)
-25.5%
รวม
4,663
6,008
-22.4%
รายได้ จากการให้ บริการดาวเทียมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
รายได้ จากธุรกิจให้ บริ การดาวเทียมและบริ การที่เกี่ยวเนื่องในปี 2562 อยู่ที่ระดับ 4,594 ล้ านบาท ลดลง 21.5% จาก
5,850 ล้ า นบาท ในปี 2561 เป็ น ผลมาจากการลดลงของรายได้ จ ากดาวเที ย มไทยคมแบบทั่ว ไปและดาวเที ย ม
บรอดแบนด์
รายได้ จากการให้ บริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
2562
2561
% YoY
หน่วย: ล้ านบาท
ดาวเทียมไทยคมแบบทัว่ ไป*
2,536
3,565
-28.9%
ดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4
2,058
2,284
-9.9%
รายได้จากการบริ การ
1,873
2,143
-12.6%
รายได้จากการขาย
185
141
31.1%
รวม
4,594
5,850
-21.5%
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* ประกอบด้ วยดาวเทียมไทยคม 5 6 7 และ 8


รายได้ จากการให้ บริ การดาวเทียมแบบทั่วไปและบริ การที่เกี่ยวเนื่องในปี 2562 มีจานวน 2,536 ล้ านบาท ลดลง
28.9% จาก 3,565 ในปี 2561 ซึง่ เป็ นผลมาจากการเซ็นสัญญาให้ บริ การระยะยาวแก่ลกู ค้ าหลักในประเทศไทย ซึง่ มี
การให้ สว่ นลดจากสัญญาเดิม รวมถึงการยุติการใช้ บริการของทีวีดิจิทลั บางช่อง



รายได้ จากดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 และการให้ บริ การที่เกี่ยวข้ องในปี 2562 มีจานวน 2,058 ล้ านบาท ลดลง
9.9% จาก 2,284 ล้ านบาทในปี 2561 เนื่องจากลูกค้ าต่างประเทศใช้ บริการลดลง

รายได้ จากการให้ บริการอินเทอร์ เน็ตและสื่อ
รายได้ จากการให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและสื่อสาหรับปี 2562 มีจานวน 122 ล้ านบาท ลดลง 46.6% เมื่อเทียบกับ 229
ล้ านบาทในปี 2561ซึง่ เป็ นผลมาจากการขายเงินลงทุนใน CDN ส่งผลให้ บริษัทรับรู้รายได้ จาก CDN เพียงช่วงระยะเวลา 1
ม.ค. 2562 – 16 ก.ย. 2562
ต้ นทุนขายและการให้ บริ การ
บริษัทมีต้นทุนขายและการให้ บริการในปี 2562 ทังสิ
้ ้น 3,671 ล้ านบาท ลดลง 13.0% จาก 4,219 ล้ านบาท ในปี 2561
เป็ นผลมาจากการลดลงของรายได้ และของต้ นทุนค่าเสื่อมราคาจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์หลังการบันทึกด้ อยค่าของ
สินทรัพย์ในช่วงไตรมาส 4/2561
ต้ นทุนขายและการให้ บริการ
หน่วย: ล้ านบาท
บริการดาวเทียมและเกี่ยวเนื่อง
บริการอินเทอร์ เน็ตและสื่อ
ตัดรายการระหว่างส่วนงาน
รวม

2562

2561

% YoY

3,613
112
(54)
3,671

4,112
188
(81)
4,219

-12.1%
-40.6%
-33.3%
-13.0%

ต้ นทุนการให้ บริการดาวเทียมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
ต้ นทุนการให้ บริ การดาวเทียมและบริ การที่เกี่ยวเนื่องในปี 2562 มีจานวนทังสิ
้ ้น 3,613 ล้ านบาท ลดลง 12.1% จาก
4,112 ล้ านบาทในปี 2561 โดยอัตราการลดลงของต้ นทุนจากการให้ บริ การดาวเทียม น้ อยกว่าอัตราการลดลงของรายได้
เนื่องจากต้ นทุนส่วนใหญ่ของบริษัท (ไม่นบั รวมค่าธรรมเนียมส่วนแบ่งรายได้ ให้ กบั หน่วยงานของรัฐ) เป็ นต้ นทุนคงที่
ต้ นทุนการบริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
หน่วย: ล้ านบาท
ดาวเทียมไทยคมแบบทัว่ ไป*
ดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4
รวม

2562

2561

% YoY

1,949
1,664
3,613

2,412
1,700
4,112

-19.2%
-2.1%
-12.1%

* ประกอบด้ วยดาวเทียมไทยคม 5 6 7 และ 8
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ต้ นทุนการให้ บริ การดาวเทียมไทยคมแบบทัว่ ไปและบริ การที่เกี่ยวเนื่องในปี 2562 มีจานวนทังสิ
้ ้น 1,949 ล้ านบาท
ลดลง 19.2% จาก 2,412 ล้ านบาทในปี 2561 โดยมีสาเหตุจากการลดลงของต้ นทุนค่าธรรมเนียมให้ กบั หน่วยงาน
ของรัฐตามรายได้ ที่ลดลง รวมถึงการลดลงของต้ นทุนค่าเสื่อมราคา



ต้ นทุนการให้ บริ การดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 และบริ การที่เกี่ยวเนื่องในปี 2562 มีจานวนทังสิ
้ ้น 1,664 ล้ าน
บาท ลดลง 2.1% จาก 1,700 ล้ านบาท ในปี 2561 ตามการลดลงของรายได้

ต้ นทุนการให้ บริการอินเทอร์ เน็ตและสื่อ
ต้ นทุนการให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและสื่อสาหรับปี 2562 มีจานวนทังสิ
้ ้น 112 ล้ านบาท ลดลง 40.4% จาก 188 ล้ าน
บาทในปี 2561 จากการจาหน่ายเงินลงทุนใน CDN
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารปกติ รวมค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร ในปี 2562 รวมทังสิ
้ ้น 1,040
ล้ านบาท ลดลง 31.4% จาก 1,517 ล้ านบาท ในปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าใช้ จ่ายทางการตลาด
ค่าใช้ จ่ายพนักงาน และค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
นอกจากนี ้ บริษัทมีคา่ ใช้ จ่ายพิเศษที่เพิ่มขึ ้นจากค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหารปกติ ดังนี ้


ผลขาดทุนจากการตัดจาหน่ายและการด้ อยค่าของดาวเทียมและอุปกรณ์ จานวนรวม 1,623 ล้ านบาท



ผลขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนใน CDN จานวน 29 ล้ านบาท



ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จานวน 128 ล้ านบาท

ต้ นทุนทางการเงิน
ในปี 2562 บริ ษัทมีต้นทุนทางการเงินทังสิ
้ ้น 300 ล้ านบาท ลดลง 11.4% จาก 338 ล้ านบาทในปี 2561 เนื่องจากการ
ชาระคืนหุ้นกู้ในช่วงไตรมาสที่ 4/2562 จานวน 2,275 ล้ านบาท รวมทังการช
้
าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวตามกาหนด
ส่ วนแบ่ งกาไรจากเงินลงทุนในการร่ วมค้ า
ในปี 2562 บริ ษัทมีสว่ นแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้ าในธุรกิจโทรศัพท์ทงสิ
ั ้ ้น (116) ล้ านบาท ลดลง
จาก 119 ล้ านบาทในปี 2561 โดยส่วนแบ่งผลขาดทุนในปี 2562 มีสาเหตุจากการลดลงของรายได้ จากธุรกิจโทรศัพท์ใน
ประเทศลาวจากการแข่งขันด้ านราคา ประกอบกับการบันทึกค่าใช้ จ่ายทางภาษี จากเงินปั นผลของแอลทีซี
ในเดือนธันวาคม 2562 แอลทีซีประกาศจ่ายเงินปั นผลเป็ นจานวน 123 ล้ านดอลล่าร์ สหรั ฐฯ โดยแบ่งจ่ายร ายปี
ทังหมด
้
15 งวด บริ ษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้ นท์ส พีทีดี ลิมิเต็ด (เชน) มีสิทธิในเงินปั นผลดังกล่าว 49% ตามสัดส่วนการถือ
หุ้น โดย เชน มิได้ บนั ทึกเงินปั นผลเป็ นรายได้ เนื่องจากถือเป็ นรายการระหว่างกัน อย่างไรก็ตามค่าใช้ จ่ายทางภาษี (10 %
ของเงินปั นผลที่ประกาศจ่าย) ได้ ถูกบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายในทันที เป็ นผลให้ ไทยคมได้ บันทึกส่วนแบ่งผลขาดทุน จาก
ค่าใช้ จ่ายทางภาษี ดงั กล่าวเป็ นจานวนประมาณ 90 ล้ านบาท
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กาไรสุทธิ
บริ ษัทมีผลกาไร (ขาดทุน) สุทธิในปี 2562 เป็ นจานวน (2,250) ล้ านบาท เป็ นผลมาจากรายได้ ที่ลดลงและค่าใช้ จ่าย
พิเศษจานวน 1,818 ล้ านบาท ซึ่งประกอบไปด้ วย ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ ผลขาดทุนจากการขายเงิน
ลงทุน ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน การรับรู้ต้นทุนบริการเพิ่มเติม และการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
ทังนี
้ ้ บริษัทมีผลกาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานปกติสาหรับปี 2562 และปี 2561 เป็ นจานวน (432) ล้ านบาท และ
82 ล้ านบาท ตามลาดับ
14.2. ฐานะการเงิน
สินทรั พย์
ส่ วนประกอบของสินทรั พย์ และคุณภาพของสินทรั พย์
ณ สิ ้นปี 2562 บริ ษัทมีสินทรัพย์รวม 17,011 ล้ านบาท ลดลง 23.4% จาก 22,202 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2561 มีสาเหตุ
หลักมาจากค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่ายอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนภายใต้ สญ
ั ญาอนุญาตให้ ดาเนินการ
ประกอบกับการด้ อยค่าของดาวเทียมและอุปกรณ์
ส่วนประกอบหลักของสินทรัพย์
สินทรั พย์
หน่ วย: ล้ านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนภายใต้ สั ญ ญาอนุ ญ าตให้
ดาเนินการ

31 ธันวาคม 2562

8,460
3,313

ร้ อยละของ
สินทรั พย์
รวม
49.7%
19.5%

1,366

8.0%

จานวน
(ล้ านบาท)

31 ธันวาคม 2561

9,679
4,815

ร้ อยละของ
สินทรั พย์
รวม
43.6%
21.7%

3,007

13.5%

จานวน
(ล้ านบาท)

ลูกหนีก้ ารค้ า
ณ สิ ้นปี 2562 บริษัทมียอดลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น จานวน 1,890 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วน 11.1% ของ
สินทรัพย์รวม ลูกหนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้น 2.1% จาก 1,851 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักจากการชาระเงินล่าช้ าของ
หน่วยงานราชการต่างประเทศ ส่งผลให้ ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ยสาหรับปี 2562 เท่ากับ 119 วัน เพิ่มขึ ้นจาก 89 วันสาหรับปี
2561 ทัง้ นี ้ ในปี 2019 บริ ษัทมีการตัง้ หนี ส้ ูญและหนี ส้ งสัยจะสูญจานวน 66 ล้ านบาท ลดลงจาก ณ สิน้ ปี 2561 ซึ่งมี
จานวน 155 ล้ านบาท เนื่องจากการบริการจัดการลูกนี ้ที่ดีขึ ้น
บริ ษัทมีการสอบทานความสามารถในการเก็บเงินของฝ่ ายตามหนี ้อย่างสม่าเสมอ บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่าค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะ
สูญของบริ ษัท ซึ่งบันทึกจากการวิเคราะห์ลกู หนีแ้ ต่ละรายนัน้ เพียงพอต่อหนีส้ งสัยจะสูญ ภายหลังจากการตังค่
้ าเผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญแล้ ว ฝ่ ายกฎหมายของบริ ษัทจะเริ่ มกระบวนการทางกฎหมายในการติดตามทวงหนี ้ให้ จนถึงที่สดุ ก่อนจะพิจารณา
ตัดจาหน่ายลูกหนี ้การค้ าและค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญที่เรี ยกเก็บไม่ได้
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สินค้ าคงเหลือ
ณ สิ ้นปี 2562 บริ ษัทมีสินค้ าคงเหลือสุทธิทงสิ
ั ้ ้น 124 ล้ านบาท ลดลง 1.3% จากจานวน 122 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2561
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ยของบริษัทคิดเป็ น 47 วัน ในปี 2562 ลดลงจาก 68 วัน ในปี 2561 โดยบริษัทได้ ทาการตรวจสอบ
คุณภาพของสินทรัพย์อย่างสม่าเสมอ โดย ณ สิ ้นปี 2562 บริษัทมีคา่ เผื่อสินค้ าล้ าสมัย เป็ นจานวน 86 ล้ านบาท ลดลงจาก
92 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2561
เงินให้ ก้ ูยืมแก่ การร่ วมค้ าและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ณ สิ ้นปี 2562 บริษัทมีการให้ เงินกู้ยืมแก่การร่วมค้ าและกิจการที่เกี่ยวข้ องกันเป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 1,758 ล้ านบาท ลดลง
9.5% เมื่อเทียบกับ 1,943 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2561 โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวส่วนใหญ่เป็ นเงินกู้ยืมแก่ บริ ษัท เชนนิงตัน อินเวส
เม้ นท์ส พีทีอี ลิมิเต็ด
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
บริ ษัทมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สทุ ธิ (PPE) ณ สิ ้นปี 2562 ทังสิ
้ ้น 3,313 ล้ านบาท ลดลง 31.2% จาก 4,815 ล้ าน
บาท ณ สิ ้นปี 2561 มีสาเหตุหลักจากการบันทึกการด้ อยค่าของสินทรัพย์ดาวเทียม และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
อาคารและอุปกรณ์ในปี 2562
สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตนภายใต้ สัญญาอนุญาตให้ ดาเนินการ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนภายใต้ สญ
ั ญาอนุญาตให้ ดาเนินการ ได้ แก่ สินทรัพย์ของดาวเทียมที่ดาเนินการภายใต้ สญ
ั ญา
สัมปทาน คือ ดาวเทียมไทยคม 4 ดาวเทียมไทยคม 5 และดาวเทียมไทยคม 6 โดย ณ สิ ้นปี 2562 บริ ษัทมีสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนภายใต้ สญ
ั ญาอนุญาตให้ ดาเนินการจานวน 1,366 ล้ านบาท ลดลง 54.6% เมื่อเทียบกับ 3,007 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี
2561 โดยมีสาเหตุหลักจากการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนในปี 2562 รวมทังสิ
้ นทรัพย์ทงหมดของดาวเที
ั้
ยมไทยคม 5
2. สภาพคล่ องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท
แหล่ งที่มาและใช้ ไปของเงินทุน
บริ ษัทมีเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน ในปี 2562 จานวน 1,660 ล้ านบาท ลดลง 11.2% จาก 1,868 ล้ าน
บาท ในปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักจากกาไรจากการดาเนินงานที่ลดลง
เงินกู้ยืมสุทธิของบริ ษัท ณ สิ ้นปี 2562 มีจานวนทังสิ
้ ้น 4,203 ล้ านบาท ลดลง 40.2% จาก 7,023 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี
2561 มีสาเหตุหลักจากการชาระคืนหุ้นกู้จานวน 2,275 ล้ านบาท และการชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวสาหรับโครงการ
ดาวเทียมตามกาหนด
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ณ สิ น้ ปี 2562 มีจานวนทังสิ
้ ้น 10,995 ล้ านบาท ลดลง 16.3% จาก 13,137 ล้ านบาท ณ
สิ ้นปี 2561 มีสาเหตุหลักจากผลขาดทุนสุทธิ
ณ สิ ้นปี 2562 บริ ษัทมีอตั ราส่วนเงินกู้ยืมสุทธิ ต่อส่วนทุน 0.38 เท่า ลดลงอย่างมีนัยสาคัญจาก 0.53 เท่า ณ สิ ้นปี
2561
รายจ่ ายลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมลงทุน ในปี 2562 มีจานวน 1,241 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เป็ นเงินสดจากเงินลงทุน
ชัว่ คราว
รายงานประจาปี 2562
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ความเพียงพอของสภาพคล่ อง
ณ สิ ้นปี 2562 บริ ษัทมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนีส้ ินหมุนเวียน 5.54 เท่า เพิ่มขึน้ จาก 2.39 เท่า ณ สิ ้นปี
2561 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถงึ กาหนดชาระใน 1 ปี จากการชาระคืนหุ้นกู้
บริ ษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้
เพียงพอต่อการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษัท รวมทังจั
้ ดหาวงเงินสินเชื่อระยะสันจากธนาคารต่
้
าง ๆ เพื่อสารองในกรณี ที่มี
ความจาเป็ นและเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด
ความสามารถในการจัดหาแหล่ งเงินทุน
ณ สิ ้นปี 2562 บริ ษัทมีหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยทังสิ
้ ้น 4,203 ล้ านบาท ประกอบด้ วย หุ้นกู้ที่มีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่ทงสิ
ั ้ ้น
2,275 ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ย 4.68% ต่อปี และเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีอตั ราดอกเบี ้ยลอยตัว ซึ่งใช้ สาหรับการลงทุนใน
โครงการดาวเทียม เป็ นจานวน 1,928 ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ยถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักเท่ากับ 4.26% ต่อปี
นอกจากนี ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษัทมีวงเงินกู้ยืมที่ยงั ไม่ได้ ใช้ จากธนาคารในประเทศและต่างประเทศ
เป็ นจานวนรวม 607 ดอลลาร์ สหรัฐฯ
14.3 ปั จจัยหรื อเหตุการณ์ ท่ ีจะมีผลต่ อการดาเนินงานหรื อฐานะการเงินในอนาคต
ความเสี่ยงจากการที่รายได้ หลักของบริษัทขึน้ อยู่กับการให้ บริการแก่ ลูกค้ าหลักเพียงน้ อยราย
รายได้ หลักของบริ ษัทขึน้ อยู่กับการให้ บริ การแก่ลูกค้ าหลักเพียงน้ อยรายซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นผู้ประกอบธุรกิจการสื่อสาร
โทรคมนาคมและการสื่อสารโทรทัศน์ หากลูกค้ าหลักรายใดรายหนึ่งประสบปั ญหาด้ านการเงิ น หรื อได้ รับการติดต่อจาก
ผู้ประกอบการดาวเที ยมรายอื่ น ลูกค้ าหลักรายดังกล่าวอาจยกเลิกสัญญา หรื อไม่ต่อสัญญากับบริ ษั ท ซึ่งอาจก่อให้ เกิ ด
ผลกระทบในทางลบต่อผลประกอบการของบริ ษัท เนื่องจากบริ ษัทต้ องใช้ เวลาในการหาลูกค้ ารายใหม่มาทดแทน อย่างไรก็ตาม
ที่ผ่านมาลูกค้ าหลักของบริ ษัทได้ ชาระค่าบริ การอย่างสม่าเสมอโดยเฉพาะลูกค้ าด้ านการสื่อสารโทรทัศน์ เนื่องมาจากลูกค้ ามี
ความจาเป็ นต้ องใช้ บริ การช่องสัญญาณดาวเทียมเพื่อออกอากาศรายการโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้การเปลี่ยนไปใช้
ดาวเทียมดวงอื่นจะทาให้ มีต้นทุนและความยุ่งยากในการปรับเปลี่ยนแนวรับของจานดาวเทียม ซึ่งเป็ นข้ อจากัดประการสาคัญ
หากลูกค้ าจะเปลี่ยนไปใช้ ดาวเทียมของผู้ให้ บริ การรายอื่น เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าว บริ ษัทได้ ลงนามในสัญญา
ให้ บริ การระยะยาวกับลูกค้ าหลัก โดยเน้ นคุณภาพการให้ บริ การที่ดี รวมทังการน
้
าเสนอรูปแบบบริ การทางเทคนิคและทางธุรกิจ
ที่มีความยืดหยุ่นสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า เพื่อช่วยให้ ธุรกิจของลูกค้ าเติบโต นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ รักษา
ความสัมพันธ์ ที่ดีกบั ลูกค้ าอย่างสม่าเสมอเพื่อสร้ างความพึงพอใจและความร่ วมมืออันดีระหว่างกัน และได้ ทารายงานประเมิน
สุขภาพของลูกค้ าหลักอย่างสม่าเสมอ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ
บริ ษั ทให้ บริ การสื่ อสารผ่ านดาวเที ยมทัง้ ในประเทศและต่ างประเทศ และมี การด าเนิ นธุ รกิ จให้ บริ การโทรศัพท์ ใน
ต่างประเทศ บริ ษัทจึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการมีรายรับ รายจ่าย รวมถึงการกู้ยืมเป็ นเงินตราต่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนส่งผลกระทบต่องบการเงินและกระแสเงินสดของบริษัท
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการที่บริ ษัททาธุรกรรมเกี่ยวกับสกุลเงินตราต่างประเทศที่อาจ
ก่อให้ เกิดผลกาไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งรวมถึงการใช้ อนุพนั ธ์ ทางการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ โดยปั จจัยที่
ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนที่สาคัญได้ แก่
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1. การเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจโลก
2. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินการคลังทังของประเทศไทยและต่
้
างประเทศ
ทัง้ นี ้ บริ ษัทมีนโยบายในการบริ หารและป้องกันความเสี่ยง โดยจะพิจารณาจากฐานะสุทธิ ของรายการที่เป็ นเงิ นตรา
ต่างประเทศ กล่าวคือบริหารโครงสร้ างรายได้ และค่าใช้ จ่ายให้ มีความสมดุลกัน ในกรณีที่เกิดความไม่สมดุล บริษัทอาจใช้ วิธีการ
ป้องกันความเสี่ยงด้ วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทาสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า (Foreign Exchange Forward หรื อ
Forward Contract) การทาสัญญาสิทธิในการซื ้อหรื อขายเงินตราต่างประเทศในอนาคต (Options) การทาสัญญาแลกเปลี่ยน
สกุลเงินและอัตราดอกเบี ้ยล่วงหน้ า (Cross Currency and Interest rate Swap) และการบัญชีเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน (Hedge Accounting) รวมถึงการชาระคืนเงินกู้ยืมที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศในกรณีที่บริ ษัทมีสภาพคล่องที่
เพียงพอ เป็ นต้ น
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การรับ รองความถูก ต้ อ งของข้ อ มูล
“บริ ษัทได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ฉบับนี ้แล้ ว ด้ วยความระมัดระวัง บริ ษัท
ขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ อู ื่นสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ ง
ในสาระสําคัญ นอกจากนี ้ บริ ษัทขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้ อมูลทางการเงิ นที่ สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจํ าปี ได้ แสดงข้ อมูล
อย่างถูกต้ องครบถ้ วนในสาระสําคัญเกี่ ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อยแล้ ว
(2) บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดี เพื่อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนที่เป็ น
สาระสําคัญทังของบริ
้
ษัทและบริ ษัทย่อยอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบ
ดังกล่าว
(3) บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
และบริ ษั ท ได้ แ จ้ ง ข้ อ มูล การประเมิ น ระบบการควบคุม ภายใน ณ วัน ที่ 29 มกราคม 2563 ต่อ ผู้ส อบบัญ ชี แ ละ
กรรมการตรวจสอบของบริ ษัทแล้ ว ซึง่ ครอบคลุมถึงข้ อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุม
ภายใน รวมทังการกระทํ
้
าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ อง
แล้ ว บริ ษั ท ได้ มอบหมายให้ น าย อ นุ วั ฒ น์ ส งวน ท รั พ ย าก ร หั ว หน้ าคณะผู้ บริ ห าร ด้ านการเงิ น เป็ น
ผู้ลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี ้ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายอนุ วัฒน์ สงวนทรั พ ยากร
กํากับไว้ บริ ษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น”
ตําแหน่ ง

ลายมือ ชื่อ

นายเอนก พนาอภิชน

กรรมการ

__________________________

นายอนันต์ แก้ วร่วมวงศ์

กรรมการ

__________________________

หัวหน้ าคณะผู้บริ หาร ด้ านการเงิน

__________________________

ชื่อ

ผู้รั บ มอบอํานาจ
นายอนุวฒ
ั น์ สงวนทรัพยากร
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เอกสารแนบ 1
รายละเอีย ดเกี่ย วกับ กรรมการ ผู้บ ริห าร ผู้ม ีอ าํ นาจควบคุม และ
เลขานุก ารบริษัท

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. ข้ อ มูล ของกรรมการ ผู้บ ริห าร ผู้ม ีอ าํ นาจควบคุม และเลขานุก ารบริษัท
1.1 รายละเอีย ดของกรรมการ ผู้บ ริห าร ผู้ม ีอ าํ นาจควบคุม และเลขานุก ารบริษัท มีด ังนี ้
ชื่อ - สกุล / ตําแหน่ ง /
วัน ที่ไ ด้ ร ับ การแต่ งตัง้
1. นายประเสริฐ บุญสัม พัน ธ์
 ประธานกรรมการ
 กรรมการอิสระ
วันที่ได้ รับการแต่งตั ้งเป็ นกรรมการ
1 ตุลาคม 2558

อายุ
(ปี )
67

คุณวุฒทิ างการศึก ษา / ประวัต อิ บรม
คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาตร์ (NIDA)
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนนั ทา
• Advanced Management Program, Harvard Business School
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Utah State University, USA
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 27/2555
•

Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 26/2547

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
• หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 7 (นปธ 7)
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้ านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 3 (วพน. 3)
สถาบันวิทยาการพลังงาน

รายงานประจําปี 2562

สัด ส่ ว น ความสัม พัน ธ์ ท าง
การถือ หุ้น ครอบครัวระหว่ าง
ในบริษัท (1) กรรมการและ
(ร้ อ ยละ)
ผู้บ ริห าร
ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ท าํ งานในระยะ 5 ปี ที่ผ่ านมา
ช่ วงเวลา
ต.ค. 2558 – ปั จจุบนั
มี.ค. 2561 - ปั จจุบนั
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
เม.ย. 2561 – ปั จจุ บัน
ก.พ. 2561 – ปั จจุบนั
พ.ค. 2561 – ปั จจุบนั

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระและประธานบริหาร
ความเสีย่ ง
เม.ย. 2560 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
ม.ค.2555 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร
ธ.ค. 2554 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ
มี.ค. 2552 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร
ตําแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
พ.ย. 2562 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
มิ.ย. 2562 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
2554 – ปั จจุบนั
ประธาน
ประสบการณ์ทํางานที่ผ่านมา
ก.ย. 2557 – พ.ค. 2562
สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ต.ค. 2554 – 2561
ประธานกรรมการ
เม.ย. 2556 – ก.พ. 2560
กรรมการอิสระ

ชื่อ หน่ วยงาน / บริษัท / ประเภทธุร กิจ
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอสวีไอ จํากัด (มหาชน)
บริษัท โทริเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด
(มหาชน)
บริษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เมอร์ เมด มาริไทม์ จํากัด (มหาชน)
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ )
บริษัท ไอรา พร็อพเพอร์ ตี ้ จํากัด
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
บริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 1

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
ชื่อ - สกุล / ตําแหน่ ง /
วัน ที่ไ ด้ ร ับ การแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึก ษา / ประวัต อิ บรม

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
สัด ส่ ว น ความสัม พัน ธ์ ท าง
การถือ หุ้น ครอบครัวระหว่ าง
ในบริษัท (1) กรรมการและ
(ร้ อ ยละ)
ผู้บ ริห าร

วันที่ได้ รับการแต่งตั ้งเป็ นกรรมการ
30 มีนาคม 2559

65

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด
 พาณิชยศาสตร์ มหาบัณฑิต (บริ หารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ประกาศนียบัตรด้ านการสอบบัญชีข ั ้นสูง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Ethical Leadership ปี 2561
 Driving Company Success with IT Governance ปี 2559
 Director Certification Program Update ปี 2557
 Financial Institutions Governance ปี 2553
 Director Certification Program (DCP) รุ่ น 1/2543
การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
 IOD (Singapore) 2017 Flagship Conference “The Sustainability
Imperative” โดย Singapore Institute of Director (SID) ปี 2560
 IOD (UK) Annual Convention 2016 “Thriving in a changing world”
โดย The Institute of Director (UK) ปี 2559

รายงานประจําปี 2562

ช่ วงเวลา
ต.ค. 2554 – เม.ย. 2558

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 3
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับผู้บริหาร
ขั ้นสูง (ปปร.รุ่นที่ 6) สถาบันพระปกเกล้ า
• Certification in Advanced Management Program (2541) Harvard
Business School (สหรัฐอเมริกา)
• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 4010)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
2. นางภัท รีย า เบญจพลชัย
 กรรมการอิสระ
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 กรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา

ประสบการณ์ ท าํ งานในระยะ 5 ปี ที่ผ่ านมา

ก.ค. 2549 – เม.ย. 2556

ไม่มี

ไม่มี

มี.ค. 2559 – ปั จจุบนั
มี.ค. 2561 – ปั จจุบนั

ตําแหน่ ง
กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ และกรรมการ

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2563 – ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั

ชื่อ หน่ วยงาน / บริษัท / ประเภทธุร กิจ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ตําแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2562 – ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ก.พ. 2560 – ปั จจุบนั
อนุกรรมการวินิจฉัยการเข้ าถือ
หลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการประเมินกองทุนหมุนเวียน

บริษัท ไออาร์ พีซี จํากัด (มหาชน)

บริษัท อินเตอร์ ลิ ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด
(มหาชน)
บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
(มหาชน)

บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
บริษัท บางกอกกล๊ าส จํากัด (มหาชน)
กระทรวงการคลัง

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 2

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
ชื่อ - สกุล / ตําแหน่ ง /
วัน ที่ไ ด้ ร ับ การแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึก ษา / ประวัต อิ บรม

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
สัด ส่ ว น ความสัม พัน ธ์ ท าง
การถือ หุ้น ครอบครัวระหว่ าง
ในบริษัท (1) กรรมการและ
(ร้ อ ยละ)
ผู้บ ริห าร

ประสบการณ์ ท าํ งานในระยะ 5 ปี ที่ผ่ านมา
ช่ วงเวลา
2556 – ปั จจุบนั

2553 – ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทํางานที่ผ่านมา
2557 – 2562
2560 – 2562
2556 – 2562
2554 – 2562
2554 – 2562
2556 - 2560

3. นางชริน ทร วงศ์ ภ ธู ร
 กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ
 ประธานคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน

รายงานประจําปี 2562

73

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด
 ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ Creighton University, USA
 บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Boards that Make a Difference (BMD) รุ่ น 3/2559
 Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่ น 21/2557

ไม่มี

ไม่มี

2554 – 2560
2549 – 2553
2555 – ปั จจุบนั
2542 – ปั จจุบนั
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี –

ตําแหน่ ง
คณะกรรมการพิจารณา SET Award
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้ านบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม
ตําแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาล
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและการค้ า
ระหว่างประเทศกลาง
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
ที่ปรึกษาสําหรับมาตราการลงโทษทาง
แพ่ง
กรรมการ
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการวินยั กรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
กรรมการจรรยาบรรณ
กรรมการและผู้จดั การ
ประธานคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ หน่ วยงาน / บริษัท / ประเภทธุร กิจ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการค้ าระหว่าง
ประเทศกลาง

บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 3

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
ชื่อ - สกุล / ตําแหน่ ง /
วัน ที่ไ ด้ ร ับ การแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

วันที่ได้ รับการแต่งตั ้งเป็ นกรรมการ
8 ธันวาคม 2542

คุณวุฒทิ างการศึก ษา / ประวัต อิ บรม











4. ศาสตราจารย์ ส าํ เรี ยง เมฆเกรี ยงไกร
 กรรมการบริ ษัทอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
 ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา
วันที่ได้ รับการแต่งตั ้งเป็ นกรรมการ
10 สิงหาคม 2550

รายงานประจําปี 2562
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สัด ส่ ว น ความสัม พัน ธ์ ท าง
การถือ หุ้น ครอบครัวระหว่ าง
ในบริษัท (1) กรรมการและ
(ร้ อ ยละ)
ผู้บ ริห าร

Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 2/2553
Advance Audit Committee Programs (AACP) ปี 2553
Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 6/2551
Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 2/2551
Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
(MIR) รุ่น 2/2551
Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 5/2550
DCP Refresher Course 1/2548
Audit Committee Program (ACP) รุ่น 1/2547
Directors Certification Program (DCP) รุ่น 8/2544

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
- ไม่มี คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด
 ปริ ญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) University of Miami, USA
 เนติบณ
ั ฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Boards that Make a Difference (BMD) รุ่น 3/2559
 Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่ น 19/2556
 How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) รุ่ น
2/2556
 Financial Statement for Directors (FSD) รุ่ น 9/2553
 Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่ น 2/2553
 Audit Committee Program (ACP) รุ่ น 20/2550


เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ประสบการณ์ ท าํ งานในระยะ 5 ปี ที่ผ่ านมา
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ตําแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2553 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
ประสบการณ์ทํางานที่ผ่านมา
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
2558 – ม.ค. 2561

ไม่มี

ไม่มี

2556 – ม.ค. 2560
2551 – 2557

ที่ปรึกษาประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ที่ปรึกษาประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

ม.ค. 2561 – ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

2555 – ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
กรรมการอิสระ
2559 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

ตําแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2557 – ปั จจุบนั
อาจารย์พิเศษ
2533 – ปั จจุบนั
นักวิจยั ด้ านกฎหมายและองค์กร

ชื่อ หน่ วยงาน / บริษัท / ประเภทธุร กิจ

บริษัท อินิทรี ดิจติ อล จํากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน โซลาริส
จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมโิ ก้ จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมโิ ก้ จํากัด

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
บริษัท เสริมสร้ าง พาวเวอร์ คอร์ ปอเรชัน่
จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
คณะนิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 4

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
ชื่อ - สกุล / ตําแหน่ ง /
วัน ที่ไ ด้ ร ับ การแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึก ษา / ประวัต อิ บรม

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
สัด ส่ ว น ความสัม พัน ธ์ ท าง
การถือ หุ้น ครอบครัวระหว่ าง
ในบริษัท (1) กรรมการและ
(ร้ อ ยละ)
ผู้บ ริห าร

Directors Certification Program (DCP) รุ่น 96/2550
การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
 Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 8)
 Deloitte AC Forum “Anti-Bribery & Anti-Corruption”

ประสบการณ์ ท าํ งานในระยะ 5 ปี ที่ผ่ านมา
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื่อ หน่ วยงาน / บริษัท / ประเภทธุร กิจ



5. นายสมประสงค์ บุญยะชัย
 กรรมการ
วันที่ได้ รับการแต่งตั ้งเป็ นกรรมการ
11 สิงหาคม 2549

64

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 21/2552
• Directors Certification Program (DCP) รุ่น 65/2548
• Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 30/2547
การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 4313)
• Graduate School of Business, Stanford University: Leading
Change and Organizational Renewal
• IMD International, MIT Sloan: Leadership Dilemmas and Profitable
Growth
• สถาบันพระปกเกล้ า: หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 6
• Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 4)
• Harvard Business School: Corporate Restructuring, Mergers, and
Acquisitions
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่น 17

รายงานประจําปี 2562

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานที่ผ่านมา
กรรมการอิสระ
2555 – 2562
2561 – 2561
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
2518 – 2557
อาจารย์ประจํา
2549 – ปั จจุบนั
กรรมการ
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2561 – ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
2551 – ปั จจุบนั
กรรมการ
2551 – ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ
2560 – ปั จจุบนั
กรรมการ
2560 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
2545 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ตําแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2560 – ปั จจุบนั
กรรมการ

2559 – ปั จจุบนั
ประสบการณ์ทํางานที่ผ่านมา
2559 – 2561
ม.ค. 2560 – มี.ค. 2561
ม.ค. 2559 – มิ.ย. 2560
ม.ค. 2559 – ม.ค. 2560
2559 – 2559
2551 – 2559

บริษัท เอชอาร์ ไอ เอนเทค จํากัด
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
คณะนิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน)
บริษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ดุสติ ธานี จํากัด (มหาชน)
บริษัท เพาเวอร์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)

กรรมการ

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ ชาติ 2560 ด้ านการ
พัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพและทรัพยากร
มนุษย์ขอบเขต
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จํากัด

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ที่ปรึกษาประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

บริษัท โอสถสภา จํากัด
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตท จํากัด (มหาชน)
บริษัท พฤกษา โฮลดิ ้ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้ า จํากัด

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 5

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
ชื่อ - สกุล / ตําแหน่ ง /
วัน ที่ไ ด้ ร ับ การแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึก ษา / ประวัต อิ บรม

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
สัด ส่ ว น ความสัม พัน ธ์ ท าง
การถือ หุ้น ครอบครัวระหว่ าง
ในบริษัท (1) กรรมการและ
(ร้ อ ยละ)
ผู้บ ริห าร

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้ านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 4
• High Performance Board ปี 2558 จัดโดย IMD
6. นายเกว็ก บัค ไช
 กรรมการ
 กรรมการบริ หาร
 กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
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คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด
 Advanced Management Program, Harvard University, USA
 ปริ ญญาตรี การบัญชี University of Singapore

ไม่มี

ไม่มี

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
 High Performance Board ปี 2558 จัดโดย IMD

7. นายเอนก พนาอภิช น
 ประธานกรรมการบริ หาร
 กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
 กรรมการ
(กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท)
วันที่ได้ รับการแต่งตั ้งเป็ นกรรมการ
1 กรกฎาคม 2560

รายงานประจําปี 2562

54

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด
 ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Directors Certification Program (DCP) รุ่ น 111/2551
การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
Advanced Management Program – The Wharton School of the
University of Pennsylvania USA



ช่ วงเวลา
2551 – 2559
2551 – 2558

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Director Certification Program (DCP) รุ่ น 214/2558

วันที่ได้ รับการแต่งตั ้งเป็ นกรรมการ
27 มีนาคม 2558

ประสบการณ์ ท าํ งานในระยะ 5 ปี ที่ผ่ านมา

ไม่มี

ไม่มี

ตําแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

มี.ค. 2560 – ปั จจุบนั
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
มี.ค. 2558 – ปั จจุบนั
กรรมการและกรรมการบริหาร
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
เม.ย. 2560 – ปั จจุบนั
กรรมการ
เม.ย. 2559 – ปั จจุบนั
กรรมการ
ม.ค. 2558 – ปั จจุบนั
กรรมการ
ตําแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2556 – ปั จจุบนั
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ
เม.ย. 2560– ปั จจุบนั
กรรมการ / สมาชิกความเสี่ยงและ
ตรวจสอบ
2554 - ปั จจุบนั
Advisory Committee Member
ประสบการณ์ทํางานที่ผ่านมา
ก.ย. 2535 – ก.ย. 2556
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ านการเงิน
มี.ค. 2561 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริหาร
ก.ค. 2560 – ปั จจุบนั
กรรมการ และกรรมการผู้มีอํานาจลง
นาม
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
28 มี.ค. 2562 – ปั จจุบนั
กรรมการ
ม.ค. 2562 – ปั จจุบนั
ก.ค. 2560 – ปั จจุบนั

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
กรรมการและกรรมการผู้มีอํานาจลง
นาม

ชื่อ หน่ วยงาน / บริษัท / ประเภทธุร กิจ
บริษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
Accuron Technologies Ltd.
Trailblazer Foundation Ltd. (Singapore)
บริษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จํากัด (มหาชน)

Singapore CFO Institute, subsidiary of
Singapore Accounting Commission
Precision Engrg & Aerospace Parts Mfg
StarHub Ltd.
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด
(มหาชน)
บริษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 6

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
ชื่อ - สกุล / ตําแหน่ ง /
วัน ที่ไ ด้ ร ับ การแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึก ษา / ประวัต อิ บรม



8. นายอนัน ต์ แก้ วร่ วมวงศ์ (2)
 กรรมการ
 กรรมการบริ หาร
 ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
(กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท)
วันที่ได้ รับการแต่งตั ้งเป็ นกรรมการ
1 พฤษภาคม 2561

รายงานประจําปี 2562

58

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
สัด ส่ ว น ความสัม พัน ธ์ ท าง
การถือ หุ้น ครอบครัวระหว่ าง
ในบริษัท (1) กรรมการและ
(ร้ อ ยละ)
ผู้บ ริห าร

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 15
Harvard Leadership Development Program โดย Harvard Business)
Publishing (2560 – 2561)

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด
 ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน (ปริ ญญาบัตร ปรอ
รุ่น 26)
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 DCP: Director Certification Program รุ่ น 66/2548
 DAP: Director Accreditation Program รุ่ น 45/2548
 EDP: Executive Development Program รุ่ น 2/2551

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ท าํ งานในระยะ 5 ปี ที่ผ่ านมา
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ตําแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
30 เม.ย. 2562 – ปั จจุบนั
กรรมการ
28 มี.ค. 2562 – ปั จจุบนั
กรรมการ
1 ก.ค. 2560 – ปั จจุบนั
กรรมการ
2560 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
2558 – ปั จจุบนั
กรรมการ
2558 – ปั จจุบนั
กรรมการ
ประสบการณ์ทํางานที่ผ่านมา
2561 – 2562
กรรมการและกรรมการบริหาร
2561 - 2562
กรรมการและกรรมการบริหาร
2560 – 2561
รักษาการประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
2553 – 2561
รองกรรมการผู้อํานวยการ สายงาน
การเงินและบัญชี
2553 – 2561
กรรมการบริหาร
2558 – มิ.ย. 2560
กรรมการ
2553 – 2558
กรรมการ
พ.ค. 2561 – ปั จจุบนั
กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
มี.ค. 2561 – ปั จจุบนั
กรรมการบริหาร
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มีตําแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
พ.ค. 2561 – ปั จจุบนั
กรรมการและกรรมการบริหาร
พ.ค. 2561 – ปั จจุบนั
กรรมการ
พ.ค. 2561 – ปั จจุบนั
กรรมการ
พ.ค. 2561 – ปั จจุบนั
กรรมการ
พ.ค. 2561 – ปั จจุบนั
กรรมการ

ชื่อ หน่ วยงาน / บริษัท / ประเภทธุร กิจ

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จํากัด
บริษัท อินทัช มีเดีย จํากัด
บริษัท ไฮ ช็อปปิ ง้ จํากัด
บริษัท ไอ.ที.เเอพพลิเคชัน่ ส์ แอนด์ เซอร์ วสิ จํากัด
บริษัท ไฮ ช็อปปิ ง้ ทีวี จํากัด
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จํากัด (มหาชน)
บริษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไฮ ช็อปปิ ง้ จํากัด
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้ นท์ส พีทีอี ลิมเิ ต็ด
บริษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล แซทเทลไลท์ จํากัด
บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ มหาชน
บริษัท ไอพีสตาร์ จํากัด
บริษัท สตาร์ นิวเคลียส จํากัด

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 7

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
ชื่อ - สกุล / ตําแหน่ ง /
วัน ที่ไ ด้ ร ับ การแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึก ษา / ประวัต อิ บรม



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
สัด ส่ ว น ความสัม พัน ธ์ ท าง
การถือ หุ้น ครอบครัวระหว่ าง
ในบริษัท (1) กรรมการและ
(ร้ อ ยละ)
ผู้บ ริห าร

SFE: Successful Formulation and Executive of Strategy รุ่น 6/2553
How to Develop a Risk Management Plan รุ่นที่ 9/2559

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
EDP-Executive Development Program รุ่น 2/2551 จาก TLCA
Harvard Business School
 Harvard Leadership Development Program (2017-2018)


9. นายภูเ วีย ง ประคํามิน ทร์
• กรรมการ
วันที่ได้ รับการแต่งตั ้งเป็ นกรรมการ
2 เมษายน 2562

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (วิทยาศาสตร์ ทางทะเล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ ทางทะเล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10. นายปฐมภพ สุวรรณศิร ิ (2)
 หัวหน้ าคณะผู้บริ หาร ด้ านการค้ า

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ไม่มี การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
- ไม่มี คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด
 Advanced Management Program, Harvard Business School

รายงานประจําปี 2562

58

51

ไม่มี

0.0008

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ท าํ งานในระยะ 5 ปี ที่ผ่ านมา
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื่อ หน่ วยงาน / บริษัท / ประเภทธุร กิจ

พ.ค. 2561 – ปั จจุบนั
กรรมการ
พ.ค. 2561 – ปั จจุบนั
กรรมการ
พ.ค. 2561 – ปั จจุบนั
กรรมการ
พ.ค. 2561 – ปั จจุบนั
กรรมการ
พ.ค. 2561 – ปั จจุบนั
กรรมการ
พ.ค. 2561 – ปั จจุบนั
กรรมการ
2550 - ปั จจุบนั
กรรมการและกรรมการบริหาร
ประสบการณ์ทํางานที่ผ่านมา
ก.พ. 2559 – 2562
กรรมการบริหาร
มี.ค. 2553 – 2561
กรรมการและกรรมการบริหาร
ส.ค. 2552 – 2561
กรรมการ
เม.ย. 2556 – เม.ย.2561
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ก.ค.2548 – เม.ย.2561
กรรมการผู้จดั การ
2 เมษายน 2562 – ปั จจุบนั
กรรมการ
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มีตําแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
9 พ.ย. 2562 – ปั จจุบนั
รองปลัดกระทรวง
ประสบการณ์ทํางานที่ผ่านมา
15 ธ.ค. 2560 – 8 พ.ย. 2562 อธิบดี
6 มี.ค. 2557 - 2560
ผู้อํานวยการสํานักอุตนุ ิยมวิทยาการบิน

บริษัท ไอพีสตาร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล พีทีอี จํากัด
บริษัท ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์ วิส จํากัด
บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จํากัด
บริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จํากัด
บริษัท ไอพีสตาร์ เจแปน จํากัด
บริษัท ทีซี บรอดคาสติ ้ง จํากัด
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน)

ม.ค. 2559 – ปั จจุบนั

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

หัวหน้ าคณะผู้บริหาร ด้ านการค้ า

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน)
บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอดี เวนเจอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรมอุตนุ ิยมวิทยา
กรมอุตนุ ิยมวิทยา

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 8

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
ชื่อ - สกุล / ตําแหน่ ง /
วัน ที่ไ ด้ ร ับ การแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึก ษา / ประวัต อิ บรม


วันที่ได้ รับการแต่งตั ้งเป็ นผู้บริหาร
1 มกราคม 2559

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
สัด ส่ ว น ความสัม พัน ธ์ ท าง
การถือ หุ้น ครอบครัวระหว่ าง
ในบริษัท (1) กรรมการและ
(ร้ อ ยละ)
ผู้บ ริห าร

Executive MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ ท าํ งานในระยะ 5 ปี ที่ผ่ านมา
ช่ วงเวลา

ตําแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ก.ย. 2562 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชัน่ จํากัด

ก.พ. 2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล แซทเทลไลท์

ก.พ. 2557 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท โอไรอ้ อน แซทเทลไลท์ ซิสเทม
พีทีวาย จํากัด

พ.ย. 2558 – เม.ย. 2562

กรรมการบริหาร

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

ก.ย. 2560 – 2562

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (คณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการ
มหาบัณฑิต)
หัวหน้ าคณะผู้บริหาร ด้ านการตลาด

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการอาวุโส
ส่วนงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการ ส่วนงาน
การตลาดและพัฒนาธุรกิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการ ส่วนงาน
การตลาดและการขาย
หัวหน้ าคณะผู้บริหาร ด้ านการเงิน

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทํางานที่ผ่านมา

พ.ค. 2557 – ธ.ค. 2558
เม.ย. 2556 – เม.ย. 2557
ม.ค. 2555 – มี.ค. 2556
ก.ค. 2552 – ธ.ค. 2554

วันที่ได้ รับการแต่งตั ้งเป็ นผู้บริหาร
1 กันยายน 2560

รายงานประจําปี 2562

54

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด
 ปริ ญญาโท บัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ชื่อ หน่ วยงาน / บริษัท / ประเภทธุร กิจ

– ไม่มี –

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Director Certification Program (DCP) รุ่ น 185/2557
การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
 Harvard Leadership Development Program (2560-2562)
 Strategy and Innovation for Business in Asia (SIBA), College of
Management Mahidol University
 หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง รุ่ น 18/2557 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

11. นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพ ยากร (2)
 หัวหน้ าคณะผู้บริ หาร ด้ านการเงิน

ตําแหน่ ง

ไม่มี

ไม่มี

ก.ย. 2560 – ปั จจุบนั

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
– ไม่มี –
ตําแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 9

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
ชื่อ - สกุล / ตําแหน่ ง /
วัน ที่ไ ด้ ร ับ การแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึก ษา / ประวัต อิ บรม


เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
สัด ส่ ว น ความสัม พัน ธ์ ท าง
การถือ หุ้น ครอบครัวระหว่ าง
ในบริษัท (1) กรรมการและ
(ร้ อ ยละ)
ผู้บ ริห าร

Director Certification Program (DCP) รุ่น 88/2560

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
Harvard Leadership Development Program (2560-2562)
 Capital Market Academy (CMA 27/2561)
 Executive Development Program (EDP) จัดโดย TLCA รุ่ น 9/2555
 Diploma ISP Class 116 Institute of Security Psychology, National
Defense Studies Institute, Royal Thai Armed Forces Headquarters


ประสบการณ์ ท าํ งานในระยะ 5 ปี ที่ผ่ านมา
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื่อ หน่ วยงาน / บริษัท / ประเภทธุร กิจ

2560 – ปั จจุบนั

กรรมการ

2560 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้ นท์ส พีทีอี ลิมเิ ต็ด
จํากัด
บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวอร์ ค จํากัด

2560 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท ไอพีสตาร์ โกเบิล เซอร์ วิส จํากัด

2560 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท สตาร์ นิวเคลียส จํากัด

2560 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล แซทเทลไลท์ จํากัด

2560 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท ไอพีสตาร์ จํากัด

2560 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย จํากัด

2560 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จํากัด

2560 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท ไอพีสตาร์ แจแปน จํากัด

2560 – ปั จจุบนั

กรรมการ

2560 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท ไอพีสตาร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล พีทีอี
จํากัด
บริษัท ลาวเทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ มหาชน

2560 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท ทีซี บรอดคาสติ ้ง จํากัด

2560 - 2562
พ.ค. 2546 – ส.ค. 2560

กรรมการ
หัวหน้ าคณะผู้บริหาร ด้ านการเงิน

บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวอร์ ค จํากัด
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน)

ส.ค. 2561 – ปั จจุบนั

หัวหน้ าคณะผู้บริหาร ด้ านตรวจสอบ
ภายใน

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทํางานที่ผ่านมา

12. นายวิช ัย กิต ติวทิ ยากุล (2)
 หัวหน้ าคณะผู้บริ หาร ด้ านตรวจสอบภายใน
วันที่ได้ รับการแต่งตั ้งเป็ นผู้บริหาร
1 สิงหาคม 2561

รายงานประจําปี 2562
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คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Risk Management for Corporate Leader 2562
 Directors Certification Program รุ่ น 104/2551
 Company Secretary Program 2548

0.000004

ไม่มี

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ส.ค. 2551 – ปั จจุบนั
รองกรรมการผู้อํานวยการ สายงาน
กํากับดูแลกิจการ และบริหารความ
เสี่ยง
2551 – ปั จจุบนั
เลขานุการบริษัท

บริษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จํากัด (มหาชน)

บริษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 10

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
ชื่อ - สกุล / ตําแหน่ ง /
วัน ที่ไ ด้ ร ับ การแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึก ษา / ประวัต อิ บรม

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
สัด ส่ ว น ความสัม พัน ธ์ ท าง
การถือ หุ้น ครอบครัวระหว่ าง
ในบริษัท (1) กรรมการและ
(ร้ อ ยละ)
ผู้บ ริห าร
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คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด
 ปริ ญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า The Ohio State University

2554 – 2560
2553 – 2560
2554 - 2556

0.0008

วันที่ได้ รับการแต่งตั ้งเป็ นผู้บริหาร
1 พฤศจิกายน 2561

รายงานประจําปี 2562

49

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด
 ปริ ญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า University of Southern California
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Directors Certification Program (DCP) รุ่ น 157/2557

0.0007

ชื่อ หน่ วยงาน / บริษัท / ประเภทธุร กิจ

นิติบคุ คลอาคารชุดโอกาสหัวหิน
บริษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จํากัด (มหาชน)

กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษา
และเทคโนโลยีการบัญชี
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยกรอาวุโส ส่วน
งานเลขานุการบริษัทและตรวจสอบ
ภายใน

สมาคมวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมป์

หัวหน้ าฝ่ ายงานการตลาดและพัฒนา
ธุรกิจ

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

2559 – ปั จจุบนั

ไม่มี

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มีตําแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2559 – ปั จจุบนั
กรรมการ
ประสบการณ์ทํางานที่ผ่านมา
- ไม่มีหัวหน้ าฝ่ ายงานรัฐกิจ
2561 - ปั จจุบนั

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
 Harvard Leadership Development Program (2560-2562)
14. นายเอกชัย ภัค ดุร งค์ (2)
 หัวหน้ าฝ่ ายงานรัฐกิจ

ตําแหน่ ง

ไม่มี

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Directors Certification Program (DCP) รุ่ น 193/2557

วันที่ได้ รับการแต่งตั ้งเป็ นผู้บริหาร
1 พฤศจิกายน 2561

ช่ วงเวลา

ตําแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2559 – ปั จจุบนั
กรรมการ
ประสบการณ์ทํางานที่ผ่านมา
2556 – 2561
รองกรรมการผู้อํานวยการ สายงาน
เลขานุการ บริษัทและตรวจสอบภายใน

Board & CEO Assessment Program 2546
Effective Audit Committee 2545
 Board Practices / Board Policy 2545
 Board Composition and Relations 2545
การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
 Harvard Leadership Development Program (2560-2562)
 High Performance Board Program จัดโดย IMD 2558
 Risk Management for Corporate Leader จัดโดย Harvard Business
School (HBS) 2555


13. นายสกล กิต ติวัช ราพงษ์ (2)
 หัวหน้ าฝ่ ายงานการตลาดและพัฒนา
ธุรกิจ

ประสบการณ์ ท าํ งานในระยะ 5 ปี ที่ผ่ านมา

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มีตําแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ปั จจุบนั
กรรมการ

สมาคมผู้ตรวยสอบภายในแห่งประเทศไทย
บริษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จํากัด (มหาชน)

บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์ วิส จํากัด

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

บริษัท ทีซี บรอดคาสติ ้ง จํากัด

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 11

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
ชื่อ - สกุล / ตําแหน่ ง /
วัน ที่ไ ด้ ร ับ การแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึก ษา / ประวัต อิ บรม

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
สัด ส่ ว น ความสัม พัน ธ์ ท าง
การถือ หุ้น ครอบครัวระหว่ าง
ในบริษัท (1) กรรมการและ
(ร้ อ ยละ)
ผู้บ ริห าร

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
-ไม่มี-

ประสบการณ์ ท าํ งานในระยะ 5 ปี ที่ผ่ านมา
ช่ วงเวลา
ปั จจุบนั

บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชัน่ จํากัด

2557 – 2561

ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการอาวุโส
ส่วนงานรัฐกิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการอาวุโส
ส่วนงานสือ่ และธุรกิจรีเทล
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการ ส่วนงาน
กิจการองค์กร
หัวหน้ าฝ่ ายการเงิน

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

2554 – 2557
57

วันที่ได้ รับการแต่งตั ้งเป็ นผู้บริหาร
1 พฤศจิกายน 2561

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด
 ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ไม่มี

ไม่มี



หัวหน้ าฝ่ ายกฎหมายและกํากับดูแล

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด


Master of Law, Washington College of Law, The American University

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

- ไม่มี-

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 DCP: Directors Certification Program รุ่ น 179/2556

56

พ.ย. 2561 – ปั จจุบนั

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ตําแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

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

16. นายสลิล จารุ จ นิ ดา (2)

ชื่อ หน่ วยงาน / บริษัท / ประเภทธุร กิจ

ปั จจุบนั
ประสบการณ์ทํางานที่ผ่านมา

2560 – 2561

15. นางพรรณี นิวาศนัน ทน์ (2)
 หัวหน้ าฝ่ ายงานการเงิน

ตําแหน่ ง

2559 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท ไอพีสตาร์ (อินเดีย) ไพรเวท จํากัด

2559 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์ วิส จํากัด

2559 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชัน่ จํากัด

ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายการเงิน
ผู้อํานวยการฝ่ ายการเงิน
หัวหน้ าฝ่ ายกฎหมายและกํากับดูแล

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทํางานที่ผ่านมา

ไม่มี

ไม่มี

พ.ค. 2561 – ต.ค. 2561
2553 – เม.ย. 2561
1 เม.ย. 2562– ปั จจุบนั
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี-

วันที่ได้ รับการแต่งตั ้งเป็ นผู้บริหาร
1 เมษายน 2562

รายงานประจําปี 2562

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Director Certificate Program DCP รุ่ น 184/2558
 Advance Audit Committee Program รุ่ น 31/2561

ตําแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2559 – ปั จจุบนั
กรรมการ
2559 – ปั จจุบนั
กรรมการ

บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์ วิส จํากัด
บริษัท ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์ วิส จํากัด

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 12

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
ชื่อ - สกุล / ตําแหน่ ง /
วัน ที่ไ ด้ ร ับ การแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึก ษา / ประวัต อิ บรม

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
สัด ส่ ว น ความสัม พัน ธ์ ท าง
การถือ หุ้น ครอบครัวระหว่ าง
ในบริษัท (1) กรรมการและ
(ร้ อ ยละ)
ผู้บ ริห าร

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
- ไม่มี -

ประสบการณ์ ท าํ งานในระยะ 5 ปี ที่ผ่ านมา
ช่ วงเวลา
2559 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั

ตําแหน่ ง

ชื่อ หน่ วยงาน / บริษัท / ประเภทธุร กิจ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท สตาร์ นิวเคลียส จํากัด
บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชัน่ จํากัด
บริษัท ทีซี บรอดคาสติ ้ง จํากัด

พ.ย. 2553 – 2562

หัวหน้ าส่วนงานกฎหมาย

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

1 ก.ย. 2557 – ปั จจุบนั

รักษาการหัวหน้ าแผนกงานบัญชี

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทํางานที่ผ่านมา
17. นางสาวชลาลัย ลีภ้ มู ิวนิช ย์
(3)
 รักษาการหัวหน้ าแผนกงานบัญชี

41

วันที่ได้ รับการแต่งตั ้งให้ ทําหน้ าที่รับผิดชอบ
การควบคุมดูแลการทําบัญชีของบริษัท
1 กรกฎาคม 2562

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด
 ปริ ญญาโท สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ไม่มี

ไม่มี

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี-

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ไม่มี -

ตําแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี-

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง


School of Tax: Mini-MBA in Taxation รุ่น 17/2558
ประสบการณ์ทํางานที่ผ่านมา
2 ก.ค. 2544 – 31 ส.ค. 2557

18. นางสาวยุพ าพรรณ ปานเคลือ บทอง
 หัวหน้ าส่วนงานเลขานุการบริ ษัท และ
เลขานุการบริษัท (4)
วันที่ได้ รับการแต่งตั ้งเป็ นเลขานุการบริษัท
12 พฤศจิกายน 2555

รายงานประจําปี 2562

56

คุณวุฒทิ างการศึกษาสูงสุด
 ปริ ญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Boards that Make a Difference (BMD) รุ่ น 3/2559
 Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่ น 10/2557
 Directors Certification Program (DCP) รุ่ น 185/2557
 Company Secretary Program (CSP) รุ่ น 48/2555

ไม่มี

ไม่มี

Associate Director

1 เม.ย. 2562– ปั จจุบนั
หัวหน้ าส่วนงานเลขานุการบริษัท
2555 – ปั จจุบนั
เลขานุการบริษัท
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี –
ตําแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี ประสบการณ์ทํางานที่ผ่านมา
12 พ.ย. 2555 - 2562
หัวหน้ าส่วนงานกํากับดูแล
2560 – 2561
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการ สํานัก

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 13

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
ชื่อ - สกุล / ตําแหน่ ง /
วัน ที่ไ ด้ ร ับ การแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึก ษา / ประวัต อิ บรม

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
สัด ส่ ว น ความสัม พัน ธ์ ท าง
การถือ หุ้น ครอบครัวระหว่ าง
ในบริษัท (1) กรรมการและ
(ร้ อ ยละ)
ผู้บ ริห าร

ประสบการณ์ ท าํ งานในระยะ 5 ปี ที่ผ่ านมา
ช่ วงเวลา

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง


TMA: Management Development Program รุ่น 26/2560



ITD World: Change your habits, change your world 2560



TLCA Executive Development Program – EDP รุ่น 12/2556

เม.ย. 2557 – 2561

2555 – 2557
2532 – 2555

ตําแหน่ ง
สื่อสารองค์กร
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการ สํานัก
ประธานกรรมการบริหารและ
เลขานุการบริษัท
ผู้อํานวยการ สํานักประธาน
กรรมการบริหาร
เลขานุการ ประธานกรรมการบริหาร

ชื่อ หน่ วยงาน / บริษัท / ประเภทธุร กิจ

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ
(1) สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมจํานวนหุ้นของคูส่ มรส หรื อผู้ที่อยู่กินด้ วยกันฉันสามีภริ ยา และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุติภาวะ
(2) เป็ นผู้บริ หารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(3) เป็ นผู้ทําหน้ าที่รับผิดชอบการควบคุมดูแลการทําบัญชีของบริ ษัท
(4) หน้ าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริ ษัทได้ แสดงไว้ แล้ วในหัวข้ อการจัดการและการกํากับดูแลกิจการที่ดี หัวข้ อย่อย เลขานุการบริ ษัท

รายงานประจําปี 2562

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 14

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.2 หน้ าที่ค วามรั บ ผิด ชอบของเลขานุก ารบริษัท
เลขานุการบริษัทมีหน้ าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี ้
(1) แจ้ งมติและนโยบายของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้ ผ้ ูบริ หารที่เกี่ ยวข้ องรั บทราบ พร้ อมทัง้ ให้ คําปรึ กษา และ
ข้ อเสนอแนะเบื ้องต้ นแก่คณะกรรมการตามระเบียบปฏิบตั ิของบริษัท และข้ อพึงปฏิบตั ิด้านการกํากับดูแลกิจการ
(2) จัดทํ า และจัดเก็บเอกสาร ดัง นี ้ ทะเบี ยนกรรมการ หนัง สือ นัด ประชุมคณะกรรมการ หนัง สือ นัด ประชุมผู้ถือ หุ้น
รายงานประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจําปี ของบริษัท
(3) ดําเนินการให้ กรรมการและผู้บริ หารจัดทํารายงานการมีส่วนได้ เสียของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้ องตามข้ อกําหนดของ
กฎหมาย พร้ อมทัง้ เก็บรักษารายงานดังกล่าว และส่งสําเนาให้ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ตามที่กฎหมายกําหนด
(4) จัดการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการต่าง ๆ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับของ
บริ ษัท กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด รวมถึงข้ อพึงปฏิบตั ิ รวมทัง้ บันทึกรายงานการประชุมและติดตามให้ มีการ
ปฏิบตั ิตามมติที่ประชุม
(5) ดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
(6) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทัว่ ไป ให้ ได้ รับทราบสิทธิตา่ ง ๆ ของผู้ถือหุ้น
(7) ดูแลกิจการของคณะกรรมการบริ ษัท และเป็ นผู้ประสานงานระหว่างคณะกรรมการและผู้บริ หาร พร้ อมทัง้ ให้ ข่าวสาร
และข้ อมูลแก่กรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัท รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มี
นัยสําคัญแก่กรรมการทราบ
(8) จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวมถึงการประเมิน
ตนเองเป็ นรายบุคคล และรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
(9) ดําเนินการอื่นใดเพื่อให้ เป็ นไปตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551กฎหมาย และ
ข้ อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทัง้ ประกาศและข้ อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

รายงานประจําปี 2562

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 15

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

2. ข้ อ มูล การดํารงตําแหน่ งของกรรมการ ผู้บ ริห าร และผู้ม ีอ าํ นาจควบคุม ในบริษัท ย่ อ ยและบริษัท ร่ วม

(ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
บริษัท ย่ อ ยและบริษัท ร่ ว ม

รายชื่อ กรรมการและผู้บ ริห าร

บริษัท ใหญ่

INTOUCH
1. นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์

/

บริษัท

/

3. ศาสตราจารย์สําเรี ยง เมฆเกรี ยงไกร

/

4. นางภัทรี ยา เบญจพลชัย

/

5. นายสมประสงค์ บุญยะชัย

/

/

6. นายเกว็ก บัค ไช

/

/, //

7. นายเอนก พนาอภิชน

/

8. นายอนันต์ แก้ วร่วมวงศ์

/, //
/, //, E

9. นายภูเวียง ประคํามินทร์

/

10. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ

E
E
E
E
E
E
E

12. นายวิชยั กิตติวิทยากุล
13. นายสกล กิตติวชั ราพงษ์
14. นายเอกชัย ภัคดุรงค์
15. นางพรรณี นิวาศนันทน์
16. นายสลิล จารุจินดา

2

3

4

5

6

7

THAICOM IPSTAR IPNZ IPA OSS IPIN IPGS IPJ
C

2. นางชริ นทร วงศ์ภธู ร

11. นายอนุวฒ
ั น์ สงวนทรัพยากร

1

/

/

/

/

/

/

8

9

10

/

/

12

/

/

/

/

/

14

/, //

/
/

13

15

16

IPI STAR TCB ISC TCGS ThaiAI SHEN LTC TPLUS (1)

/
/

11

/

/

/

/

/

/, //
/

/
/

/

/

/

/

/
/

/

/

/

17. นางสาวชลาลัย ลี ้ภูมิวนิชย์
18. นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง
C = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริ หาร E = ผู้บริ หาร

หมายเหตุ
(1) บริษัท วิมเปิ ลคอม จํากัดได้ จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็ นบริษัท ทีพลัส ดิจิทลั จํากัด เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562

รายงานประจําปี 2562

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 16

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายชื่อบริ ษัท
บริษัท ใหญ่

INTOUCH

บริษัท

THAICOM

1

IPSTAR

2

IPNZ

3

IPA

4

OSS

5

IPIN

รายงานประจําปี 2562

บริ ษัท อินทัช โฮลดิ ้ง จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไอพีสตาร์ จํากัด
บริ ษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จํากัด
บริ ษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จํากัด
บริ ษัท โอไรอ้ อน แซทเทลไลท์ ซิสเท็ม พีทีวาย จํากัด
บริ ษัท ไอพีสตาร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล พีทีอี จํากัด

6

IPGS

7

IPJ

8

IPI

9

STAR

10

TCB

11

ISC

12

TCGS

บริ ษัท ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์ วิส จํากัด
บริ ษัท ไอพีสตาร์ เจแปน จํากัด
บริ ษัท ไอพีสตาร์ (อินเดีย) ไพรเวท จํากัด
บริ ษัท สตาร์ นิวเคลียส จํากัด
บริ ษัท ทีซี บรอดคาสติ ้ง จํากัด
บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล แซทเทลไลท์ จํากัด
บริ ษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์ วิส จํากัด

13

ThaiAI

14

SHEN

15

LTC

16

TPLUS

บริ ษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชัน่ จํากัด
บริ ษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้ นท์ส พีทีอี จํากัด
บริ ษัท ลาวเทเลคอมมิวนิเคชัน่ มหาชน
บริ ษัท ทีพลัส ดิจิทลั จํากัด

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 17

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

3. ประวัต กิ ารถูก ลงโทษของกรรมการ ผู้บ ริห ารและผู้ม ีอ าํ นาจควบคุม
ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา ไม่มีกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทถูกลงโทษ เนื่องจากการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรื อพระราชบัญญัติซื ้อขายล่วงหน้ า พ.ศ. 2546

รายงานประจําปี 2562

เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 18

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2
รายละเอีย ดเกี่ย วกับ กรรมการของบริษัท ย่ อ ย

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษัทย่อย

รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการของบริษัท ย่ อ ย (ทัง้ ทางตรงและทางอ้ อ ม) ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561
รายชื่อ กรรมการ
1. นายอนันต์ แก้ วร่วมวงศ์
2. นายอนุวฒ
ั น์ สงวนทรัพยากร
3. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ
4. Mr. Mark D. Thompson
5. Mr. Chris Ockwell
6. Mr. Shannon Fisher
7. Mr. Teh Kwang Hwee
8. นายสลิล จารุจินดา
9. Mr. Tommy Lo Seen Chong
10. Mrs. Smitha Algoo Bissonauth
11. Mr. Seiji Sugiura
12. Mr. Toru Ishii
13. นางพรรณี นิวาศนันทน์
14. Mr. Gouri Prasad Das
15. Mr. Rajendra Singh Rathore
16. Mr. William L. Snell
17. นายเอกชัย ภัคดุรงค์
18. Ms. Beatrice Lan Kung Wa
19. นาย. สกล กิตติวชั ราพงษ์
20. Mr. Kevin Allagapen
21. Mr. Yuvraj Juwaheer
22. นายปราโมทย์ บุญนําสุข

รายงานประจําปี 2562
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บริ ษัท ย่ อ ยและบริษัท ร่ วม
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เอกสารแนบ 2 หน้ าที่ 1

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
รายชื่อ กรรมการ

1
2
IPSTAR IPNZ

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษัทย่อย
3
IPA

4
OSS

5
6
IPIN IPGS

23. นายชุติเดช ปริญฐิ ติภา
24. นายคิมห์ สิริทวีชยั
25. Mr. Steven Geoffrey Miller
26. Ms. Ho Koon Lian Irene
27. Dr. Nasser Marafih
28. Mr. Alvin Oei
29. Mr. David Poon
30. Ms. Lee Pui Yee
31. Mr. Thongsay Xanexaya
32. Mr. Keovisouk Lolaphom
33. Mr. Philip Chen Chong Tan
34. Mr. Khenlangsy Seankhamyong
35. Dr. Thongpheth Chanthanivong
36. Mr. Xayphone Kongmanila
37. Mr. Latthapanya Khieovongphachanh
38. Mr. Chanthadeth Atanaphone
40. Mr. Phanawouth Phongsampanh
41. Mr. Niwat Yenkai
42. Ms. Arunee Panpipat
/ = Director // = Executive Director

บริ ษัท ย่ อ ยและบริษัท ร่ วม
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หมายเหตุ
(1)

บริษัท วิมเปิ ลคอม จํากัดได้ จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็ นบริษัท ทีพลัส ดิจิทลั จํากัด เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562

รายงานประจําปี 2562

เอกสารแนบ 2 หน้ าที่ 2

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษัทย่อย

รายชื่อบริ ษัท
1

IPSTAR

2

IPNZ

3

IPA

4

OSS

5

IPIN

6

IPGS

7

IPJ

รายงานประจําปี 2562

บริ ษัท ไอพีสตาร์ จํากัด
บริ ษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จํากัด
บริ ษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จํากัด
บริ ษัท โอไรอ้ อน แซทเทลไลท์ ซิสเท็ม พีทีวาย จํากัด
บริ ษัท ไอพีสตาร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล พีทีอี จํากัด
บริ ษัท ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์ วิส จํากัด
บริ ษัท ไอพีสตาร์ เจแปน จํากัด

8

IPI

9

STAR

10

TCB

11

ISC

12

TCGS

13

ThaiAI

14

SHEN

บริ ษัท ไอพีสตาร์ (อินเดีย) ไพรเวท จํากัด
บริ ษัท สตาร์ นิวเคลียส จํากัด
บริ ษัท ทีซี บรอดคาสติ ้ง จํากัด
บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล แซทเทลไลท์ จํากัด
บริ ษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์ วิส จํากัด
บริ ษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชัน่ จํากัด
บริ ษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้ นท์ส พีทีอี จํากัด

15

LTC

16

TPLUS

บริ ษัท ลาวเทเลคอมมิวนิเคชัน่ มหาชน
บริ ษัท ทีพลัส ดิจิทลั จํากัด

เอกสารแนบ 2 หน้ าที่ 3

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3
รายละเอีย ดเกี่ย วกับ หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและ
หัวหน้ างานกํากับ ดูแ ลการปฏิบ ัต งิ านของบริษัท

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษัท

รายละเอีย ดเกี่ยวกับ หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
ชื่อ – นามสกุล

:

นายวิชยั กิตติวิทยากุล

ตําแหน่ ง

:

หัวหน้ าคณะผู้บริหาร ส่วนงานตรวจสอบภายใน

คุณวุฒทิ างการศึกษา

:

ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณวุฒดิ ้ านวิช าชีพ

:



เป็ นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA) จากสถาบันผู้ตรวจสอบภายใน สหรัฐอเมริ กา



เป็ นผู้ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรับอนุญาตสากล (CISA) จากสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบ
สารสนเทศ สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ ท าํ งาน :


รองกรรมการผู้อํานวยการ สายงานกํากับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง บริษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จํากัด (มหาชน)



เลขานุการบริษัท บริษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จํากัด (มหาชน)



หัวหน้ าคณะผู้บริหาร ด้ านตรวจสอบภายใน บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)



รองกรรมการผู้อํานวยการ สายงานเลขานุการบริษัทและตรวจสอบภายใน บริ ษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จํากัด (มหาชน)



กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมป์



ที่ปรึกษา สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย



ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการอาวุโส ส่วนงานเลขานุการบริษัทและตรวจสอบภายใน บริ ษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จํากัด
(มหาชน)



ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการ ส่วนงานเลขานุการบริษัทและตรวจสอบภายใน บริษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จํากัด (มหาชน)



นายกสมาคม สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย



เลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท บริษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จํากัด (มหาชน)

การฝึ กอบรมที่เ กี่ยวข้ อ ง :
 Risk Management for Corporate Leader ปี 2562 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Harvard Leadership Development ปี 2560 – 2562 จัดโดย Harvard Business Publishing
 High Performance Board Program ปี 2558 จัดโดย IMD
 Risk Management for Corporate Leader ปี 2555 จัดโดย Harvard Business School (HBS)
 DCP: Directors Certification Program รุ่น 104/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รายงานประจําปี 2562

เอกสารแนบ 3 หน้ าที่ 1

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษัท

 Company Secretary Program ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Board & CEO Assessment Program ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Effective Audit Committee ปี 2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
 Board Practices ปี 2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
 Board Composition and Relations ปี 2545 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Board Policy ปี 2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
*คณะกรรมการตรวจสอบสามารถให้ ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ ายหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อ
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของบริษัท ซึง่ เป็ นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท

รายงานประจําปี 2562

เอกสารแนบ 3 หน้ าที่ 2

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษัท

รายละเอีย ดเกี่ยวกับ หัวหน้ างานกํากับ ดูแ ลการปฏิบ ตั งิ านของบริษัท
(ดํารงตําแหน่ งระหว่ างเดือ นพฤศจิก ายน 2555 ถึง 31 มีน าคม 2562)
ชื่อ – นามสกุล

:

นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง

ตําแหน่ ง

:

หัวหน้ าส่วนงานเลขานุการบริษัท

คุณวุฒทิ างการศึกษา

:

ปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ ท าํ งาน
1 เม.ย. 2562 – ปั จจุบนั

:

2555 – ปั จจุบนั
พ.ย. 2555 – 2562
2560 – 2561
เม.ย. 2557 – ต.ค. 2561
2555 – 2557
2532 – 2555

หัวหน้ าส่วนงานเลขานุการบริษัท
บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
เลขานุการบริษัท
บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
หัวหน้ าส่วนงานกํากับดูแล
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการ สํานักสื่อสารองค์กร
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการ สํานักประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
ผู้อํานวยการ สํานักประธานกรรมการบริ หาร
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
เลขานุการ ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

การฝึ กอบรมที่เ กี่ยวข้ อ ง :

Boards that Make a Difference (BMD) รุ่น 3/2559 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่น 10/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Directors Certification Program (DCP) รุ่น 185/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

Company Secretary Program (CSP) รุ่น 48/2555 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่น 12/2556 สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย

TMA: Management Development Program รุ่น 26/2560

ITD World: Change your habits, change your world 2560

รายงานประจําปี 2562

เอกสารแนบ 3 หน้ าที่ 3

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษัท

(ดํารงตําแหน่ งระหว่ างเดือ นเมษายน 2562 ถึงปั จ จุบ ัน )
ชื่อ – นามสกุล

:

นายสลิล จารุจินดา

ตําแหน่ ง

:

หัวหน้ าฝ่ ายกฎหมายและกํากับดูแล

คุณวุฒทิ างการศึกษา

:

Master of Law, Washington College of Law, The American University

ประสบการณ์ ท าํ งาน
1 เม.ย. 2562 – ปั จจุบนั

:

2559 – ปั จจุบนั
2559 – ปั จจุบนั
2559 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
พ.ย. 2553 – 2562

หัวหน้ าฝ่ ายกฎหมายและกํากับดูแล
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์ วิส จํากัด
กรรมการ
บริษัท ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์ วิส จํากัด
กรรมการ
บริษัท สตาร์ นิวเคลียส จํากัด
กรรมการ
บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชัน่ จํากัด
กรรมการ
บริ ษัท ทีซี บรอดคาสติ ้ง จํากัด
หัวหน้ าส่วนงานกฎหมาย
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

การฝึ กอบรมที่เ กี่ยวข้ อ ง :

Director Certificate Program (DCP) รุ่น 184/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 31/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
หน้ าที่ความรั บผิดชอบ :
(1) กํ ากับดูแลการดํ าเนิ นงานให้ มี ความโปร่ งใสเป็ นไปตามมติ ของคณะกรรมการบริ ษั ท นโยบายการกํ ากับดูแลกิ จการ
(Corporate Governance Policy) และภายใต้ กรอบของกฎหมาย รวมถึงภายใต้ ระเบียบข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนแนวทางในการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ตามมาตรฐานสากล
(2) ให้ คําแนะนําในการกํากับดูแลกิจการแก่กรรมการและฝ่ ายบริ หารในการปฏิบตั ิหน้ าที่และความรับผิดชอบตามกรอบและ
หลักเกณฑ์ของนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัท รวมถึงหลักการกํากับดูแลที่ดี (Best Practice) เพื่อสนับสนุนให้
กรรมการและผู้บริ หารดําเนินงานเป็ นไปด้ วยดี และโปร่ งใส ให้ เป็ นไปตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสียของ
บริษัท โดยคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
(3) ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย รวมถึงการปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลที่ดีของกิจการ ตามแนวทาง
การปฏิบตั ิที่ดีที่กําหนดไว้

รายงานประจําปี 2562

เอกสารแนบ 3 หน้ าที่ 4

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4
รายละเอีย ดเกี่ย วกับ รายการประเมิน ราคาทรั พ ย์ ส ิน

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพย์สิน

- ไม่ ม ี -

รายงานประจําปี 2562

เอกสารแนบ 4 หน้ าที่ 1

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2562
เรี ยน ท่ านผู้ถ อื หุ้น บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นตามมติของคณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ จํานวน 3 ท่าน
คือ นางภัทรี ยา เบญจพลชัย เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ นางชริ นทร วงศ์ภธู ร และศาสตราจารย์สําเรี ยง เมฆเกรี ยง
ไกร เป็ นกรรมการตรวจสอบ ทังนี
้ ้ มีนายวิชัย กิตติวิทยากุล หัวหน้ าคณะผู้บริ หาร ด้ านตรวจสอบภายใน ทําหน้ าที่เป็ น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย โดยนางภัท รี ย า เบญจพลชัย และนางชริ น ทร วงศ์ ภูธ ร เป็ น กรรมการตรวจสอบที่ มี ค วามรู้ และ
ประสบการณ์ทางด้ านบัญชีและการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่หลักในการช่วยคณะกรรมการบริษัทสอบทานความถูกต้ องของรายงานทางการเงิน ความ
เพียงพอและมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ยง การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี ตลอดจนกํ ากับดูแลการปฏิบัติงานของ
หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในและผู้ส อบบัญ ชี ภายใต้ ข อบเขตหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบตามกฎบัต รที่ อ นุมัติ โ ดย
คณะกรรมการบริษัทซึง่ สามารถดูรายละเอียดของกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบได้ ที่ www.thaicom.net
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ประชุมร่วมกับฝ่ ายบริหาร หัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี รวม
10 ครัง้ โดยกรรมการทุกท่านได้ เข้ าร่ วมประชุมครบทุกครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ รายงานผลการปฏิบตั ิหน้ าที่และ
ข้ อเสนอแนะต่างๆต่อคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจําทุกไตรมาส ซึง่ สามารถสรุปสาระสําคัญของการปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ดงั นี ้
1. งบการเงิน : สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจําปี 2562 รวมทังการเปิ
้
ดเผยข้ อมูลในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินของบริ ษัท ซึ่งได้ ผ่านการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี นอกจากนี ้ ยังได้ หารื อร่ วมกับฝ่ ายบริ หารและ
ผู้สอบบัญชี เพื่อพิจารณาถึงการประมาณการและการใช้ ดลุ ยพินิจต่างๆ เพื่อใช้ ในการจัดทํางบการเงิน ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุ งใหม่ ประเด็นทางด้ านบัญชีที่เป็ นสาระสําคัญตลอดจน
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) ตามที่ระบุไว้ ในหน้ ารายงานของผู้สอบบัญชี
2. การควบคุม ภายในและการบริ ห ารความเสี่ย ง: สอบทานความมีประสิทธิ ผลของระบบการควบคุมภายในระดับ
องค์กร (Entity-Level) โดยใช้ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรอบการควบคุมภายในของ COSO ซึ่งจัดทําโดยฝ่ ายบริ หาร รวมทังยั
้ งได้ สอบทาน
ผลการตรวจสอบระบบงานต่างๆที่สําคัญเป็ นประจําทุกไตรมาสจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนประเด็นปั ญหา
และข้ อเสนอแนะในหนังสือจากผู้สอบบัญชีถึงฝ่ ายบริ หาร (Management Letter) นอกจากนี ้ คณะกรรมการได้ สอบทาน
้ สอบทาน
ผลการบริ หารความเสี่ยง ซึง่ ดําเนินการโดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทเป็ นรายไตรมาส รวมทังได้
และให้ ความเห็นชอบต่อกรอบการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัท (Risk management framework) และนโยบายความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ (Risk appetite statement)

รายงานประจําปี 2562

เอกสารแนบ 5 หน้ าที่ 1

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

3. งานตรวจสอบภายใน: พิจารณาอนุมตั ิแผนการตรวจสอบภายในประจําปี ซึ่งได้ เน้ นและให้ ความสําคัญในเรื่ องการ
ตรวจสอบการป้องกันเชิงรุ กตามฐานความเสี่ยง และที่สอดคล้ องกับทิศทางและกลยุทธ์ของบริ ษัท นอกจากนี ้ได้ สอบทาน
ความเป็ นอิสระ ทิศทางกลยุทธ์ ความเพียงพอของทรัพยากรต่างๆ ต่อการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ ติดตามผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นประจําทุกไตรมาส ประเมินผล
การปฏิบตั ิงานประจําปี ของหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายในและประชุมร่ วมกับผู้ตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายบริ หาร
ของบริษัทเข้ าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารื อกันอย่างเป็ นอิสระ
4. การปฏิบ ัต ติ ามกฎหมาย: ประชุมร่วมกับหน่วยงานกฎหมาย หน่วยงาน Compliance และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ของบริ ษัท เพื่อสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ รวมทัง้ ข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
นอกจากนี ้ ในปี 2562 ไม่มีรายงานจากผู้สอบบัญชีว่าพบพฤติการณ์ อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรื อบุคคลซึ่ง
รับผิดชอบในการดําเนินงานของบริ ษัท ได้ กระทําความผิดตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
5. การกํา กับ ดูแ ลกิจ การ: สอบทานให้ บริ ษัทนําหลักปฏิบัติ (Principles) ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรั บ
บริ ษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Code) ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทังนํ
้ า
แนวปฏิบตั ิที่ดีในการกํากับดูแลกิจการ เช่น หลักเกณฑ์ของโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของ
สมาคมส่ ง เสริ ม สถาบัน กรรมการบริ ษั ท ไทย (IOD) และ ASEAN CG Scorecard มาปรั บ ใช้ ในการกํ า กับ ดูแ ลการ
ดําเนินงานของบริ ษัท ตลอดจนได้ สอบทานให้ บริ ษัทมีการปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ได้ กําหนดไว้ สําหรับ
ปี 2562 บริ ษัทได้ รับการประเมินให้ เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนที่มีการกํากับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ซึง่ เป็ นปี ที่ 7 ติดต่อกัน
(2556 – 2562) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
6. การรั บ แจ้ งข้ อ มูล การกระทําผิด และการทุจ ริต (Whistleblowing): สอบทานรายงานการรับแจ้ งข้ อมูลการกระทําผิด
และการทุจริ ตของบริ ษัทและบริ ษัทในกลุ่ม ซึ่งได้ รับการรายงานผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น การส่ง E-mail หรื อ Ethics
้ ้ ในปี 2562 บริ ษัทได้ รับข้ อร้ องเรี ยนจํานวน 3
Hotline ใน Internet และ Intranet ของบริ ษัท เป็ นประจําทุกไตรมาส ทังนี
เรื่ อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ เสนอแนะให้ นําผลจากการสอบสวนมาใช้ ในการปรับปรุงกระบวนการทํางาน รวมถึง
กําหนดแนวทางการป้องกันและวิธีปฎิบตั ิตอ่ ไป
7. ผู้ ส อบบัญ ชี: พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริ ษัทโดยเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทชันนํ
้ าที่ให้ บริ การสอบบัญชีในระดับสากล มีความเป็ นอิสระและเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี
ตลอดจนมีค่าสอบบัญชี ที่เหมาะสมและปฏิ บัติห น้ าที่ในปี ที่ ผ่านมาได้ เป็ นอย่างดี จึงได้ เสนอให้ คณะกรรมการบริ ษั ท
พิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี 2562 โดยมีค่าสอบบัญชีประจําปี 2562 เป็ นจํานวนเงิน 1.86 ล้ านบาท ซึ่งเป็ น
จํานวนเดียวกันกับปี ก่อน นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ ทบทวนนโยบายการว่าจ้ างผู้สอบบัญชีเพื่อทําหน้ าที่
รายงานประจําปี 2562

เอกสารแนบ 5 หน้ าที่ 2

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้ บริ การอื่นที่มิใช่การสอบบัญชี ซึ่งในปี 2562 ได้ มีการใช้ บริ การอื่นที่มิใช่การสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีเป็ นจํานวนเงิน
180,000 บาท
นอกจากนี ้ ยังได้ ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริ หารของบริ ษัทเข้ าร่วมประชุมด้ วย 1 ครัง้ เพื่อหารื อในเรื่ องต่างๆ
ที่คณะกรรมการตรวจสอบหรื อผู้สอบบัญชีเห็นว่าควรหารื อเป็ นการส่วนตัว ตลอดจนปั ญหาหรื ออุปสรรคในการปฏิบัติ
หน้ าที่ของผู้สอบบัญชี
8. รายการที่เ กี่ย วโยงกัน : สอบทานความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทของรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อ
้
ดเผยข้ อมูลดังกล่าวให้ ถกู ต้ องและครบถ้ วนตามกฎหมายและ
รายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมทังการเปิ
ข้ อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแลและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. การต่ อ ต้ า นการให้ ส ิน บนและการคอร์ รั ป ชั น : สอบทานให้ มีการปฏิ บัติตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ต รวมทัง้
เห็ น ชอบให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง นโยบายต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ให้ เ ป็ น ปั จ จุ บัน และสอดคล้ อ งกับ แนวปฏิ บัติ ข องสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นอกจากนี ้ ยังได้ สนับสนุนให้ บริ ษัทเข้ าร่ วมกิจกรรม
ต่างๆ ของแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต
10. การประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง านของตนเอง: สอบทานและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเองประจําปี โดยได้
เปรี ยบเทียบกับแนวทางปฏิบตั ิที่ดีและกฎบัตร ซึง่ ผลของการประเมินดังกล่าวสรุ ปได้ ว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิ
หน้ าที่อย่างมีประสิทธิผลและเป็ นไปตามขอบเขตหน้ าที่ที่กําหนดไว้ ในกฎบัตร นอกจากนี ้ ยังได้ ทบทวนกฎบัตรและเสนอ
ขออนุมตั ิตอ่ คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อแก้ ไขกฎบัตรให้ สอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิที่ดียิ่งขึ ้น
โดยสรุ ปคณะกรรมการตรวจสอบเชื่อว่า ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามขอบเขตหน้ าที่ที่ได้ รับ
มอบหมายอย่างครบถ้ วน โดยใช้ ความรู้ ความสามารถ ความรอบคอบ และเป็ นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
บริ ษัทมีการจัดทํางบการเงินโดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิ ดเผย
สารสนเทศอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันมีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิผล นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง รวมทังหลั
้ กการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยไม่มีข้อบกพร่องที่สําคัญตลอดปี ที่ผา่ นมา

(นางภัทรี ยา เบญจพลขัย)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
13 มกราคม 2563

รายงานประจําปี 2562

เอกสารแนบ 5 หน้ าที่ 3

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 6
รายงานคณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทน

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทน ประจําปี 2562
เรี ยน ท่ านผู้ถ อื หุ้น บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการกํ า หนดค่ า ตอบแทนยัง คงประกอบไปด้ ว ย กรรมการ 3 ท่ า น ได้ แ ก่ นางชริ น ทร วงศ์ ภูธ ร ประธาน
คณะกรรมการกํ า หนดค่ า ตอบแทน ศาสตราจารย์ สํ า เรี ย ง เมฆเกรี ย งไกร และนายเอนก พนาอภิ ช น กรรมการกํ า หนด
ค่าตอบแทน และมีนางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง เลขานุการบริษัท ทําหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการ
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ ปฎิบตั ิหน้ าที่ตามขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตร และตามที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทอย่างครบถ้ วนด้ วยความรอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็ นอิสระเพื่อประโยชน์โดยรวม
ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
โดยในปี 2562 มี ก ารประชุมทัง้ สิน้ 6 ครั ง้ ซึ่งสามารถสรุ ปสาระสํา คัญ ของงานที่ ไ ด้ พิจ ารณาและปฎิ บัติ ใ นปี 2562
ดังต่อไปนี ้


พิจารณานโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัทประจําปี 2562 โดยเห็นชอบให้ คงไว้ ซึ่งองค์ประกอบ
ของค่ า ตอบแทนกรรมการเช่ น เดี ย วกับ ปี ก่ อ น คื อ ประกอบไปด้ ว ย ค่ า ตอบแทนรายเดื อ น เบี ย้ ประชุ ม
ค่าตอบแทนรายปี เบี ้ยเลี ้ยง ค่าเบี ้ยประกันชีวิตและค่าเบี ้ยประกันสุขภาพประจําปี ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายของ
กลุม่ บริษัท



พิจารณากําหนดงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 โดยกํ าหนดไว้ ที่จํานวน 22 ล้ านบาท ซึ่ง
เท่ากับปี 2561 โดยพิจารณาให้ สอดคล้ องกับผลประกอบการของบริ ษัท หน้ าที่ความรับผิดชอบและผลการ
ปฏิบตั ิงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้ กบั ตลาดและ
ุ ภาพไว้ กบั บริษัท
อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทังเพี
้ ยงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคณ



พิ จ ารณาการจัด สรรค่า ตอบแทนประจํ า ปี 2562 ให้ แ ก่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท โดยในปี 2562 ได้ มี ก ารจ่ า ย
ค่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัท (รวมค่าตอบแทนทุกประเภท) เป็ นจํานวน 14,208,167 บาท ซึง่ ไม่เกิน
วงเงินที่ได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี



พิจารณาผลประเมินการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และผู้บริ หารระดับสูง รวมทังกํ
้ าหนดอัตรา
การขึ ้นเงินเดือนและโบนัสประจําปี



พิจารณางบประมาณและอัตราการขึ ้นเงินเดือน และการจ่ายเงินโบนัสประจําปี ของบริ ษัท



พิจารณาเห็นชอบผลการใช้ สทิ ธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของผู้บริหาร (Result of Performance Share Plan โครงการ
ที่ 4) ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท



พิจารณาเห็นชอบผล Economic Value (EV) Achievement และการจัดสรรและจ่าย Economic Value (EV)
Bonus ประจําปี ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ

รายงานประจําปี 2562

เอกสารแนบ 6 หน้ าที่ 1

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน



พิจารณากําหนดตัวชี ้วัดผลการดําเนินงานประจําปี 2562 ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และ ผู้บริ หารระดับสูง
ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ และมีการติดตามผลเป็ นระยะ



ทบทวนกฏบัตรของคณะกรรมการกํ าหนดค่าตอบแทน และเห็นว่ากฎบัตรคณะกรรมการชุดปั จจุบันยังคง
เหมาะสม และสอดคล้ องกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการ รวมถึงนโยบาย และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ อง



ทบทวนและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง โดยเห็นว่าโครงสร้ างและองค์ประกอบของคณะกรรมการมี
ความเหมาะสม และสามารถปฎิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างครบถ้ วน และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

ในนามคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

(นางชริ นทร วงศ์ภธู ร)
ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

รายงานประจําปี 2562

เอกสารแนบ 6 หน้ าที่ 2

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 7
รายงานคณะกรรมการบรรษัท ภิบ าลและสรรหา

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 7 รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

รายงานคณะกรรมการบรรษัท ภิบ าลและสรรหา ประจําปี 2562
เรี ยน ท่ านผู้ถ อื หุ้น บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหายังคงประกอบด้ วย กรรมการ 3 ท่าน ได้ แก่ ศาสตราจารย์สําเรี ยง เมฆเกรี ยงไกร
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา นางภัทรี ยา เบญจพลชัย และนายเกว็ก บัค ไช กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
และมีนางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง เลขานุการบริษัท ทําหน้ าที่เลขานุการคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ ปฎิบตั ิหน้ าที่ตามขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตร และตามที่
รั บมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทอย่างครบถ้ วนด้ วยความรอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็ นอิสระเพื่อประโยชน์
โดยรวมต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
โดยมีหน้ าที่รับผิดชอบที่สําคัญ ได้ แก่ การพัฒนาและกํากับดูแลให้ บริษัทดําเนินงานภายใต้ หลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อให้
องค์กรเติบโตอย่างยัง่ ยืน รวมถึงการพิจารณาและสรรหาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ โดยในปี
2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีการประชุมทังสิ
้ ้น 4 ครัง้ สามารถสรุปสาระสําคัญ ได้ ดงั นี ้
1. ด้ านการพิจ ารณาสรรหา
- พิจารณาเสนอแต่งตังกรรมการที
้
่มีกําหนดพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ซึง่ ได้ แก่ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
นางภัทรี ยา เบญจพลชัย และนายสมประสงค์ บุญยะชัย
านได้ รับพิจารณาให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้ นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
โดยทังสามท่
้
บริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
- พิจารณาเสนอแต่งตังกรรมการใหม่
้
ซึง่ เป็ นผู้แทนจากกระทรวงดิจิทลั และสังคม ได้ แก่ นายภูเวียง ประคํามินทร์
แทนกรรมการที่ลาออก และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเพื่ออนุมตั ิแต่งตัง้ มีผลเมื่อวันที่
2 เมษายน 2562
- พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ ในการสืบทอดตําแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และผู้บริ หารระดับสูง ตัง้ แต่
ระดับหัวหน้ าคณะผู้บริ หารทุกส่วนงาน ที่รายงานตรงต่อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เพื่อให้ การบริ หารงานของ
บริ ษัทสามารถดําเนินไปได้ อย่างต่อเนื่อง และเตรี ยมความพร้ อมให้ แก่ผ้ สู ืบทอดตําแหน่ง ในกรณี ที่ผ้ บู ริ หาร
ระดับสูงเกษี ยณอายุ หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
- พิจารณาปรั บโครงสร้ างคณะกรรมการบริ หาร เพื่อเสริ มองค์ ประกอบและความเชี่ ยวชาญด้ านเทคโนโลยี
สํ า หรั บ คณะกรรมการบริ ห ารของบริ ษั ท โดยเสนอแต่ ง ตัง้ นายไพบูล ย์ ภานุวัฒ นวงศ์ ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง
กรรมการบริ หาร แทนนายปฐมภพ สุวรรณศิริ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเพื่ออนุมตั ิ
แต่งตัง้ มีผลเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562
- พิจารณาทบทวนโครงสร้ างคณะกรรมการ และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้แทนในบริ ษัทย่อย เพื่อให้ มั่นใจว่า
โครงสร้ างและองค์ประกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะสม และสอดคล้ องกับกลยุทธ์ และสภาพธุรกิจของ

รายงานประจําปี 2562

เอกสารแนบ 7 หน้ าที่ 1

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 7 รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

แต่ล ะบริ ษั ท รวมถึง เพื่ อ ให้ แ น่ใ จว่า บริ ษั ท มี การติด ตามควบคุม ดูแ ลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ย่อ ยอย่ า ง
เหมาะสม สอดคล้ องกับกฎหมาย และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
- พิ จ ารณาทบทวนตาราง Board Skills Matrix เพื่ อ เป็ น การสอบทานโครงสร้ าง องค์ ป ระกอบ และความ
เชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และใช้ ประกอบการพิจารณาในการสรรหา
กรรมการ และให้ เห็นถึงความจําเป็ นต่อองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ยงั ขาดอยู่
- ดูแลให้ มีการปฐมนิเทศสําหรั บกรรมการใหม่ โดยมีเลขานุการบริ ษัท และผู้บริ หารจากสายงานต่างๆ เป็ น
ผู้บรรยายชี ้แจงให้ กรรมการใหม่ได้ รับทราบถึงการบริ หารงาน ลักษณะธุรกิจตลอดจนแนวปฎิบตั ิในการกํากับ
ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท โดยในปี 2562 มี ก ารจั ด ปฐมนิ เ ทศให้ กรรมการใหม่ 1 ครั ง้ ให้ กั บ นายภู เ วี ย ง
ประคํามินทร์ กรรมการผู้แทนจากกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
2. ด้ านบรรษัท ภิบ าล
- ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทและเห็นว่า ยังคงมีความเป็ นปั จจุบนั เหมาะสมกับธุรกิจ และ
สอดคล้ องกับการสํารวจการรายงานด้ านการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Report หรื อ CGR
Checklist) และหลักปฏิบตั ิของ CG Code
- นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ ส่งเสริ มให้ มีการปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาลอย่างสมํ่าเสมอ ผ่านการสื่อสารนโยบาย
ของบริษัทให้ พนักงานได้ รับทราบ เพื่อเสริมสร้ างความเข้ าใจ และสามารถปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์นโยบายต่าง ๆ
ของบริษัทได้ อย่างถูกต้ อง
- ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และเห็นว่ากฎบัตรคณะกรรมการชุดปั จจุบนั ยังคง
เพียงพอและสอดคล้ องกับการปฎิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมการ รวมถึงสอดคล้ องกับนโยบาย และแนวทาง
ปฎิบตั ิที่เกี่ยวข้ อง
- ทบทวนและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง โดยเห็นว่าโครงสร้ างและองค์ประกอบของคณะกรรมการมี
ความเหมาะสม และสามารถปฎิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างครบถ้ วน และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี ้ ผลจากการที่บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญต่อการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทําให้ ในปี 2562 บริษัทได้ รับ
รางวัลด้ านบรรษัทภิบาล ดังนี ้
- ได้ รับการประเมินจากผลสํารวจรายงานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทจดทะเบียน ประจําปี 2562 โดยมี
คะแนนอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” หรื อ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 7 (2556-2562) จากผลการสํารวจประจําปี ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ได้ รับคัดเลือกให้ อ ยู่ในรายชื่ อ หุ้น ยั่ง ยืน หรื อ “Thailand Sustainability Investment (THSI)” ประจํ าปี 2562
ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 5
ความสําเร็ จดังกล่าว สะท้ อนให้ เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดําเนินธุรกิจภายใต้ หลักธรรมาภิบาลของบริ ษัท ผ่านการ
ยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ให้ มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ บริ ษัทจะยังคง

รายงานประจําปี 2562

เอกสารแนบ 7 หน้ าที่ 2

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 7 รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

เดินหน้ าพันธกิจของการดําเนินตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและมีมาตรฐานอย่างเคร่ งครัด เพื่อสร้ างคุณค่าร่วมให้ กบั
ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกภาคส่วน ควบคูไ่ ปกับการสร้ างการเติบโตให้ เกิดขึ ้นกับบริ ษัทอย่างยัง่ ยืน

ในนามคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

(ศาสตราจารย์สําเรี ยง เมฆเกรี ยงไกร)
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

รายงานประจําปี 2562

เอกสารแนบ 7 หน้ าที่ 3

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 8
รายงานคณะกรรมการบริห าร

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 8 รายงานคณะกรรมการบริ หาร

รายงานคณะกรรมการบริห าร ประจําปี 2562
เรี ยน ท่ านผู้ถ อื หุ้น บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
ในปี 2562 ยังคงเป็ น อี กหนึ่ง ปี ที่ บ ริ ษั ท ต้ อ งเผชิ ญ ความท้ า ทายในการดํ า เนิ น ธุ รกิ จ จากสภาวะการชะลอตัว ของ
อุตสาหกรรมดาวเทียม และการแข่งขันทางด้ านราคาอย่างรุ นแรงในตลาด อีกทัง้ ความไม่แน่นอนทางด้ านกฎระเบียบของ
ภาครัฐ ที่บริ ษัทยังคงต้ องติดตามและประสานงานอย่างใกล้ ชิด โดยคณะกรรมการบริหาร ได้ รับมอบนโยบายและแนวทางการ
ดําเนินงานจากคณะกรรมการบริ ษัทมาบริ หาร ติดตามและทํางานร่ วมกับฝ่ ายจัดการ เพื่อเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งให้ กับ
้ ้ นโยบายที่คณะกรรมการบริ หาร
องค์กรในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และพร้ อมในการก้ าวสู่การต่อยอดธุรกิจใหม่ ทังนี
ได้ รับมอบหมายให้ ติดตามการดําเนินการที่สําคัญๆ มีดงั ต่อไปนี ้
1) บริ หารสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด นัน่ คือเร่ งดําเนินการขาย และใช้ ประโยชน์จากดาวเทียมที่มีอยู่ให้
มากที่สดุ
2) เพิ่มช่องทางรายได้ จากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ต่อยอดจากธุรกิจดาวเทียม
3) พิจารณาสรรหาและพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ
4) บริหารจัดการค่าใช้ จ่ายให้ สอดคล้ องกับผลการดําเนินงาน
5) ติดตาม ประเมิน และเตรี ยมการให้ พร้ อมสําหรับกฎระเบียบใหม่ของภาครัฐที่จะออกมาควบคุมดูแลกิจการ
ดาวเทียมในอนาคต
สําหรับกิจกรรมที่สําคัญของคณะกรรมการบริหารในปี 2562 ซึง่ เห็นควรรายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ ดังต่อไปนี ้
คณะกรรมการบริ ษั ท แต่ง ตัง้ นายไพบูลย์ ภานุวัฒ นวงศ์ ซึ่ง มี ความเชี่ ย วชาญด้ า นวิศวกรรมดาวเทียม ให้ ดํา รง
้ วนั ที่ 1 เมษายน 2562
ตําแหน่งเป็ น กรรมการบริ หาร แทน นายปฐมภพ สุวรรณศิริ โดยมีผลตังแต่
ดังนัน้ คณะกรรมการบริหาร จึงประกอบด้ วย กรรมการ 4 ท่าน คือ
1.
2.
3.
4.

นายเอนก พนาอภิชน
นายเกว็ก บัค ไช
นายอนันต์ แก้ วร่วมวงศ์
ั นวงศ์
นายไพบูลย์ ภานุวฒ

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ หาร ได้ มีการแต่งตัง้ ที่ปรึ กษาเพื่อช่วยให้ คําแนะนําทิศทางการดําเนินธุรกิจ การค้ า
ระหว่างประเทศ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ แก่บริ ษัทเพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายในการพิจารณาสรรหาธุรกิจใหม่ๆ ของบริ ษัท
โดยมีนางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง เลขานุการบริษัท ทําหน้ าที่เป็ น เลขานุการคณะกรรมการ
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริ หาร ได้ มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดการ (Management Committee) มีผลตัง้ แต่วันที่ 4
เมษายน 2562 เพื่อทําหน้ าที่บริหารจัดการธุรกิจด้ านต่างๆ ของบริ ษัท รวมถึงสนับสนุน กลัน่ กรองข้ อมูลที่จะนําเข้ าพิจารณาใน
คณะกรรมการบริ ห าร ตลอดจนงานอื่ น ๆ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ห าร โดยคณะกรรมการจั ด การ
(Management Committee) ประกอบไปด้ วย

รายงานประจําปี 2562

เอกสารแนบ 8 หน้ าที่ 1

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

1.
2.
3.
4.
5.

นายอนันต์ แก้ วร่วมวงศ์
นายปฐมภพ สุวรรณศิริ
นายอนุวฒ
ั น์ สงวนทรัพยากร
นายภาคย์ บุญยุบล
นายสรรเพชญ สรรพศิริ

เอกสารแนบ 8 รายงานคณะกรรมการบริ หาร

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ หารได้ ปฎิบตั ิหน้ าที่ตามขอบเขตหน้ าที่ และความรับผิดชอบตามกฎบัตร ที่ได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้ วนด้ วยความรอบคอบ และเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์โดยรวมต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
อย่างเหมาะสม
คณะกรรมการบริ หารมีหน้ าที่รับผิดชอบหลักที่สําคัญ คือ บริ หารจัดการ และควบคุมดูแลกิจการของบริ ษัท ให้ เป็ นไป
้ ดตามการดําเนินให้ เป็ นไปตามนโยบาย ข้ อบังคับ หรื อ
ตามกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริ ษัท รวมทังติ
ตามมติของคณะกรรมการบริ ษัท อีกทัง้ มีหน้ าที่ในการพิจารณากลัน่ กรองเรื่ องต่างๆ ที่จะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
ในปี 2562 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมทังสิ
้ ้น 12 ครัง้ ซึง่ สามารถสรุปสาระสําคัญของเรื่ องที่ได้ พิจารณา ดังนี ้












พิจารณา จัดทําและทบทวนแผนกลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง แผนการดําเนินงาน
งบประมาณ และการกําหนดตัวชีว้ ดั ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ รวมถึงติดตามผลการดําเนินงานของฝ่ ายจัดการให้ เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณ
อย่างต่อเนื่อง
ติดตามการดําเนินนโยบาย และแนวทางการบริ หารงานด้ านต่างๆ รวมถึงการใช้ งบประมาณของบริ ษัท ให้
เป็ นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และตามแผนงานงานที่กําหนดไว้
พิจารณาอนุมตั ิการดําเนินโครงการ การลงทุน หรื อการดําเนินรายการอื่นๆ อันเป็ นปกติธุรกิจของบริ ษัท
ภายใต้ วงเงินหรื องบประมาณประจําปี ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทและอํานาจดําเนินการ
ตามที่กําหนดไว้ ในตารางอํานาจอนุมตั ิของบริษัท (Authority Approval Table)
พิจารณาและติดตามการดําเนินงานธุรกิจหลักของบริษัท และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
พิจารณาแสวงหา รวมถึงติดตามการศึกษา พัฒนา และลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ของบริ ษัท โดยเปิ ดกว้ างทัง้
การพิจารณาลงทุน ร่วมทุน และรูปแบบการลงทุนอื่นๆ
พิจารณาและติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษัทเป็ นประจําทุกเดือน ทังทางด้
้
านธุรกิจ ด้ านการเงิน และ
ด้ านกฎหมาย
พิจารณาและติดตามความคืบหน้ าด้ านกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท รวมทัง้
คดีความต่าง ๆ ที่คงค้ างอยู่
พิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของบริษัทเป็ นประจําทุกไตรมาส
พิจารณา ทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรคณะกรรมการบริ หาร และได้ มีการแก้ ไขกฎบัตร
คณะกรรมการบริหารให้ สอดคล้ องกับโครงสร้ างและองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดปั จจุบนั โดยในส่วน
ของหน้ าที่และความรับผิดชอบยังคงเดิม
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เอกสารแนบ 8 หน้ าที่ 2

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)


เอกสารแนบ 8 รายงานคณะกรรมการบริ หาร

ทบทวนและประเมินผลการปฎิบตั ิงานของตนเอง โดยเห็นว่าโครงสร้ างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ
มีความเหมาะสม และสามารถปฎิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างครบถ้ วน และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

ในนามคณะกรรมการบริ หาร

(นายเอนก พนาอภิชน)
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
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เอกสารแนบ 8 หน้ าที่ 3

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 9
สรุ ปสาระสาคัญสัญญาดาเนินกิจการดาวเทียม สัญญาร่ วมทุน และ
ใบอนุญาต

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 9 สรุปสำระสำคัญสัญญำดำเนินกิจกำรดำวเทียม สัญญำร่วมทุน และใบอนุญำต

สรุ ปสาระสาคัญสัญญาดาเนินกิจการดาวเทียม สัญญาร่ วมทุน และใบอนุญาต
สำระสำคัญสัญญำดำเนินกิจกำรดำวเทียม สัญญำร่วมทุน และใบอนุญำตของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม มีดงั นี ้
1. สัญญาดาเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ
1) สิทธิให้ บริกำรวงจรดำวเทียม
บริษัทมีสิทธิในกำรบริหำรกิจกำรและให้ บริกำรวงจรดำวเทียม รวมทังมี
้ สิทธิเก็บค่ำใช้ วงจรดำวเทียมจำกผู้ใช้
2) ระยะเวลำดำเนินกิจกำรและกำรคุ้มครองสิทธิ
บริ ษัทมีสิทธิ ในกำรดำเนินกิจกำรเป็ นเวลำ 30 ปี นับแต่วันลงนำมในสัญญำ โดยกระทรวงคมนำคม (ปั จจุบันอยู่
ภำยใต้ กำรกำกับดูแลของกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (กระทรวงฯ) จะคุ้มครองสิทธิในกำรดำเนินกิจกำร
ของบริ ษัทโดยไม่ให้ บคุ คลอื่นเข้ ำมำดำเนินกิจกำรแข่งขันเป็ นเวลำ 8 ปี ซึง่ ได้ หมดควำมคุ้มครองดังกล่ำวไปแล้ ว เมื่อ
วันที่ 11 กันยำยน 2542
3) บริษัท ชิน คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) จะต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นใน บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) (ชื่อเดิม บริษัท ชิน แซท
เทลไลท์ จำกัด (มหำชน) ไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 40
4) กำรดำเนินงำนและแผนกำรดำเนินงำน
บริษัทตกลงที่จะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
 จัดสร้ ำงและจัดส่งดำวเทียมสื่อสำรดวงที่ 1 ขึ ้นสู่ตำแหน่งวงโคจรภำยใน 33 เดือน นับจำกวันลงนำมในสัญญำ
พร้ อมกับจัดให้ มีระบบดำวเทียมสำรองในลักษณะดำวเทียมสำรองภำคพื ้นดิน รวมทังจั
้ ดให้ มีดำวเทียมหลักและ
ดำวเทียมสำรองดวงที่ 2 และดวงต่อๆ ไปขึ ้นทันใช้ งำนได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ และต่อเนื่องกับกำรสิ ้นอำยุของ
ดำวเทียมดวงก่อน
 ก่อสร้ ำงสถำนีควบคุมดำวเทียม ณ สถำนที่ที่กระทรวงฯ และบริ ษัทตกลงร่วมกัน
 จัดหำและติดตังเครื
้ ่ องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็ นในกำรดำเนินงำน
 จัดส่งดำวเทียมสำรองขึ ้นสูต่ ำแหน่งวงโคจร หลังจำกดำวเทียมดวงแรกเริ่มให้ บริกำรแล้ วไม่เกิน 12 เดือน
5) คุณสมบัติของดำวเทียมดวงที่หนึง่
ย่ านความถี่
C-Band
Ku-Band
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แถบความถี่
ที่สามารถใช้ งานได้
(Usable Bandwidth)
ไม่น้อยกว่ำ 36 MHz
ไม่น้อยกว่ำ 54 MHz

จานวน
วงจรดาวเทียม

ค่ า EIRP วัดที่กรุ งเทพ
เชียงราย อุบล ตาก และสงขลา

10 วงจร
2 วงจร

ไม่น้อยกว่ำ 37 dBW
ไม่น้อยกว่ำ 50 dBW

เอกสำรแนบ 9 หน้ ำ 1

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 9 สรุปสำระสำคัญสัญญำดำเนินกิจกำรดำวเทียม สัญญำร่วมทุน และใบอนุญำต

6) กำรจัดหำตำแหน่งวงโคจรดำวเทียมและย่ำนควำมถี่
กระทรวงฯ จะเป็ นผู้ดำเนินกำรติดต่อกับหน่วยงำนของประเทศต่ำงๆ โดยบริ ษัทต้ องให้ ควำมร่ วมมือและสนับสนุน
ทำงด้ ำนเทคนิค และรับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยทังหมด
้
7) กำรนำวงจรดำวเทียมไปให้ ประเทศอื่นใช้
บริ ษัทจะให้ โอกำสเท่ำเทียมกัน สำหรับผู้ใช้ วงจรดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศทุกรำย แต่หำกมีวงจรดำวเทียม
เหลือ บริษัทด้ วยควำมเห็นชอบของกระทรวงฯ สำมำรถนำวงจรดำวเทียมที่เหลือนันไปให้
้
ประเทศอื่นๆ ใช้ ได้
8) กำรโอนกรรมสิทธิ์ กำรส่งมอบ และรับมอบทรัพย์สนิ
บริ ษัทจะต้ องยกกรรมสิทธิ์ของดำวเทียมทุกดวงให้ เป็ นของกระทรวงฯ หลังจำกส่งดำวเทียมเข้ ำสูต่ ำแหน่งวงโคจรและ
ผ่ำนกำรทดสอบกำรใช้ งำนเรี ยบร้ อยแล้ ว ส่วนสถำนีควบคุมดำวเทียมและอุปกรณ์ต่ำงๆ ตกเป็ นของกระทรวงฯ ทันที
หลังกำรจัดตังและทดสอบประสิ
้
ทธิภำพ โดยกระทรวงฯ จะมอบทรัพย์สินดังกล่ำวให้ บริ ษัทครอบครองเพื่อใช้ ในกำร
ดำเนินกิจกำรต่อไป
9) อัตรำค่ำใช้ วงจรดำวเทียม
บริ ษัทมีสิทธิ กำหนดค่ำใช้ วงจรดำวเทียมได้ แต่จะต้ องไม่สงู กว่ำอัตรำค่ำใช้ วงจรดำวเทียมที่กระทรวงฯ กำหนด ซึ่ง
จะต้ องไม่สงู กว่ำอัตรำในตลำดของดำวเทียมอื่นๆ ที่มีคณ
ุ ลักษณะใกล้ เคียงกัน โดยในกำรกำหนดอัตรำค่ำใช้ วงจร
ดำวเทียมจะต้ องคำนึงถึง
 คุณภำพกำรใช้ งำน
 ระยะเวลำและกำหนดเริ่มกำรใช้ วงจรดำวเทียม
 ประเภทกำรใช้ วงจรดำวเทียม
 กำรไม่เลือกปฏิบตั ิต่อผู้ใช้ วงจรดำวเทียม
 ประเภทและขนำดของสถำนีภำคพื ้นดิน รวมทังประเภทของสั
้
ญญำณ
10) กำรประกันภัยทรัพย์สิน
ตลอดระยะเวลำของสัญญำ บริ ษัทต้ องเอำประกันภัยประเภทคุ้มครองกำรเสี่ยงภัยทุกชนิด และเต็มมูลค่ำของ
ทรัพย์สินนันๆ
้
11) กำรใช้ วงจรดำวเทียมโดยไม่เสียค่ำตอบแทน
บริ ษัทตกลงให้ กระทรวงฯ หรื อส่วนรำชกำรหรื อหน่วยงำนที่กระทรวงฯ เห็นชอบ ใช้ วงจรดำวเทียมในย่ำนควำมถี่
C-Band 1 ทรำนสพอนเดอร์ ตลอดอำยุสญ
ั ญำโดยไม่ต้องเสียค่ำตอบแทนใดๆ
12) กำรต่ออำยุสญ
ั ญำ
หำกบริษัทมีควำมประสงค์ที่จะดำเนินกิจกำรตำมสัญญำนี ้ต่อไป บริษัทต้ องเสนอขอทำควำมตกลงใหม่กบั กระทรวงฯ
ภำยในปี ที่ 25 นับจำกวันลงนำมในสัญญำ ระหว่ำงวันที่ 11 กันยำยน 2558 ถึง 10 กันยำยน 2559
13) ผลประโยชน์ตอบแทนกำรให้ อนุญำตดำเนินกำร
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เอกสำรแนบ 9 หน้ ำ 2

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 9 สรุปสำระสำคัญสัญญำดำเนินกิจกำรดำวเทียม สัญญำร่วมทุน และใบอนุญำต

บริ ษัทตกลงให้ ผลประโยชน์ตอบแทนแก่กระทรวงฯ เป็ นร้ อยละของรำยได้ ก่อนหักค่ำใช้ จ่ำย ตลอดระยะเวลำสัญญำ
30 ปี โดยผลประโยชน์ตอบแทนขันต
้ ่ำที่บริ ษัทต้ องจ่ำยให้ กระทรวงฯ ตลอดอำยุสญ
ั ญำ 30 ปี เป็ นเงิน จำนวน 1,415
ล้ ำนบำท
อัตรำผลประโยชน์ตอบแทนเป็ นร้ อยละของรำยได้ ก่อนหักค่ำใช้ จ่ำยต่อปี มีดงั นี ้
ปี
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549

ผลประโยชน์ ตอบแทนเป็ นร้ อยละ
ของรายได้ ก่อนหักค่ าใช้ จ่าย
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5

ปี
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564

ผลประโยชน์ ตอบแทนเป็ นร้ อยละ
ของรายได้ ก่อนหักค่ าใช้ จ่าย
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
20.5
20.5
20.5
20.5
20.5
22.5
22.5
22.5
22.5
22.5

2. สัญญาร่ วมทุนเพื่อดาเนินกิจการโทรคมนาคมในประเทศลาว
1) สิทธิให้ บริกำร
บริ ษัท ลำว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ มหำชน (แอลทีซี) มีหน้ ำที่ดำเนินกำรและพัฒนำโครงข่ำยโทรคมนำคมเพื่อรองรับ
ควำมต้ องกำรของทัง้ ภำครัฐ และประชำชนทัว่ ไป และเพื่อให้ เป็ นไปตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2) ระยะเวลำดำเนินกิจกำรและกำรคุ้มครองสิทธิ
แอลทีซี มีสิทธิในกำรดำเนินกิจกำรเป็ นเวลำ 25 ปี นับแต่วนั ลงนำมในสัญญำ และได้ รับสิทธิค้ มุ ครองกำรลงทุนเป็ น
เวลำ 5 ปี โดยรัฐบำล สปป.ลำว มีหน้ ำที่ในกำรจัดหำคลื่นควำมถี่ อำนวยควำมสะดวกในเชื่อมโยงเครื อข่ำยกำร
สื่ อ สำรทัง้ ภำยในและภำยนอกประเทศ (Transmission Link) ต้ อ งอนุญ ำตให้ มี ก ำรจัด ตัง้ สถำนี เ ครื อ ข่ ำ ยและ
ช่วยเหลือในกำรจัดหำสถำนที่ในกำรตังสถำนี
้
และอุปกรณ์
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เอกสำรแนบ 9 หน้ ำ 3

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 9 สรุปสำระสำคัญสัญญำดำเนินกิจกำรดำวเทียม สัญญำร่วมทุน และใบอนุญำต

3) กำรโอนกรรมสิทธิ์ กำรส่งมอบ และรับมอบทรัพย์สนิ
เมื่อครบกำหนดอำยุสมั ปทำนตำมสัญญำร่ วมทุนแล้ ว บริ ษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้ นท์ส พีทีอี ลิมิเต็ด ต้ องโอนหุ้น ของ
แอลทีซีให้ แก่รัฐบำลของ สปป.ลำว โดยไม่คิดค่ำตอบแทนใดๆ
4) กำรต่ออำยุสญ
ั ญำ
เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2558 ทำงรัฐบำลของ สปป. ลำว และบริ ษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้ นท์ส พีทีอี ลิมิเต็ด ได้ ลงนำม
อย่ำงเป็ นทำงกำรในข้ อตกลงในกำรขยำยเวลำของสัญญำร่วมทุนและสัญญำอนุญำตให้ ดำเนินกำรในกำรให้ บริ กำร
ทำงด้ ำนโทรคมนำคมใน สปป. ลำว ต่อไปอีก 25 ปี โดยเริ่มจำกปี 2565 ถึงปี 2589
3. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ของ บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)
บริ ษัทได้ รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบที่หนึ่ง จำกคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียงกิจกำรโทรทัศน์และ
กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (“กสทช.”) เป็ นผู้ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมที่ไม่มีโครงข่ำยโทรคมนำคมเป็ นของตนเอง และเป็ น
กิจกำรที่มีลกั ษณะสมควรให้ มีกำรบริ กำรได้ โดยเสรี เป็ นเวลำ 5 ปี นับจำกวันที่ 16 สิงหำคม 2559 ถึง วันที่ 15 สิงหำคม 2564 โดย
ครอบคลุมกำรบริกำรดังต่อไปนี ้
(1) บริกำรขำยต่อบริกำรโทรคมนำคมเพื่อสำธำรณะ (Public Switched Telecommunication Service) ประกอบด้ วย
(1.1) บริกำรสื่อสำรร่วมระบบดิจิตอล (Integrated Service Digital Network Service – ISDN)
(1.2) บริกำรสำยผู้เช่ำดิจิทลั (Digital Subscriber Line – xDSL)
(1.3) บริกำร General Packet Radio Service (GPRS)
(2) บริกำรขำยต่อบริกำรวงจรหรื อช่องสัญญำณเช่ำ (Leased Circuit / Channel Service) ประกอบด้ วย
(2.1) บริกำรโครงข่ำยส่วนตัวเสมือนจริงที่ใช้ Internal Protocol (Internet Protocol Virtual Private Network-IP VPN)
(2.2) บริกำร Multi-Protocol Label Switching (MPLS)
(2.3) บริกำร Frame Relay
(2.4) บริกำร Asynchronous Transfer Mode (ATM)
(2.5) บริกำรคูส่ ำยเช่ำหรื อวงจรเช่ำ (Leased line)
(2.6) บริกำรวงจรเช่ำส่วนบุคคลระหว่ำงประเทศ (International Private Leased Circuit – IPLC)
(2.7) บริกำรสื่อสำรผ่ำนดำวเทียมที่ใช้ งำนสำยอำกำศขนำดเล็ก (Very Small Aperture Terminal (VSAT) Service)
(2.8) บริกำรรับ-ส่งสัญญำณผ่ำนดำวเทียมแบบ Transmission Platform
(3) บริกำรมูลค่ำเพิ่มกำรบันทึกและส่ง (Store-and-Retrieve Value-Added Service)
(3.1) บริกำร GPS Tracking
(3.2) บริกำร Vessel Monitoring System (VMS)
(3.3) บริ กำรสื่อสำรข้ อมูลผ่ำนดำวเทียม สำหรับกำรติดตำมเรื อประมง และเรื อทุกชนิดที่เกี่ยวเนื่องกับกำรประมง
(ERS/EM)
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4. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ของ บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)
บริ ษัทได้ รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบที่สำม จำกคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียงกิจกำรโทรทัศน์และ
กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) เป็ นผู้ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมที่มีโครงข่ำยโทรคมนำคมเป็ นของตนเอง เพื่อให้ บริ กำร
โครงข่ำยสื่อสำรผ่ำนดำวเทียม (Satellite Network Operator) ในลักษณะให้ บริ กำรช่องสัญญำณดำวเทียม (Transponder) เป็ นเวลำ
20 ปี นับจำกวันที่ 26 มิถนุ ำยน 2555 ถึงวันที่ 25 มิถนุ ำยน 2575
5. ใบอนุญาตการให้ บริการอินเทอร์ เน็ตแบบที่หนึ่ง ของ บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)
บริ ษัทได้ รับใบอนุญำตจำกคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียงกิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.)
เป็ นผู้ให้ บริ กำรอินเทอร์ เน็ตแบบที่หนึ่ง โดยสำมำรถให้ บริ กำรอินเทอร์ เน็ตเคลื่อนที่ผ่ำนดำวเทียม และบริ กำร Co-location
ภำยใต้ ขอบเขตของใบอนุญำตกำรให้ บริ กำรอินเทอร์ เน็ตแบบที่หนึง่ ประเภทไม่มีโครงข่ำยเป็ นของตนเอง เป็ นเวลำ 5 ปี นับจำก
วันที่ 7 พฤษภำคม 2558 ถึงวันที่ 6 พฤษภำคม 2563
6. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรื อโทรทัศน์ เพื่อให้ บริการโครงข่ ายกระจายเสียงหรื อโทรทัศน์ ของ
บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จากัด (ไทยเอไอ)
บริ ษัท ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด (ไทยเอไอ) ได้ รับใบอนุญำตจำกคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร
โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) เพื่อให้ บริ กำรโครงข่ำยกำรกระจำยเสียงหรื อโทรทัศน์ที่ไม่ใช้ คลื่นควำมถี่
ระดับชำติ เป็ นเวลำ 15 ปี นับจำกวันที่ 21 มกรำคม 2556 สิ ้นสุดวันที่ 20 มกรำคม 2571
7. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรื อโทรทัศน์ เพื่อให้ บริ การกระจายเสียงหรื อโทรทัศน์ ช่ องรายการ
ของ บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จากัด (ไทยเอไอ)
บริ ษัท ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด (ไทยเอไอ) ได้ รับใบอนุญำตจำกคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร
โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) เพื่อให้ บริ กำรกำรกระจำยเสียงหรื อโทรทัศน์ ช่องรำยกำร ซึ่ง ได้ แก่
ใบอนุ ญ ำตประกอบกิ จ กำรกระจำยเสี ย งหรื อโทรทั ศ น์ เพื่ อ ให้ บริ กำรกระจำยเสี ย งหรื อโทรทั ศ น์ ช่ อ งรำยกำร
D-Channel เป็ นเวลำ 5 ปี นับจำกวันที่ 28 มกรำคม 2559 สิ ้นสุดวันที่ 27 มกรำคม 2564
8. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรื อโทรทัศน์ ประเภทโครงข่ าย ของ บริษัท ทีซี บรอดคาสติง้ จากัด
บริ ษัท ทีซี บรอดคำสติ ้ง จำกัด ได้ รับใบอนุญำตจำกคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) เพื่อให้ บริ กำรโครงข่ ำยกำรกระจำยเสียงหรื อโทรทัศน์ที่ไม่ใช้ คลื่นควำมถี่ ระดับชำติ เป็ นเวลำ
15 ปี นับจำกวันที่ 4 มีนำคม 2556 สิ ้นสุดวันที่ 3 มีนำคม 2571 ซึง่ ครอบคลุมกำรให้ บริกำรดังต่อไปนี ้
1. บริ กำรโครงข่ำยกระจำยเสียงหรื อโทรทัศน์ สำหรั บกิจกำรไม่ใช้ คลื่นควำมถี่ แบบบอกรั บสมำชิ ก เพื่อให้ บริ กำร
โครงข่ำยดำวเทียม
2. บริกำรโครงข่ำยกระจำยเสียงหรื อโทรทัศน์ เพื่อให้ บริกำรเผยแพร่บริกำรโทรทัศน์ที่เป็ นกำรทัว่ ไปผ่ำนระบบดำวเทียม
3. บริ กำรโครงข่ำยกระจำยเสียงหรื อโทรทัศน์ สำหรั บกิจกำรไม่ใช้ คลื่นควำมถี่ แบบบอกรั บสมำชิ ก เพื่อให้ บริ กำร
โครงข่ำยทำงสำยระบบไอพีทีวี
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9.
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ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ของ บริษัท ทีซี บรอดคาสติง้ จากัด

บริ ษัท ทีซี บรอดคำสติง้ จำกัด ได้ รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบที่สำม จำกคณะกรรมกำรกิจกำร
กระจำยเสียงกิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) เป็ นผู้ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมที่มีโครงข่ ำย
โทรคมนำคมเป็ นของตนเอง เพื่อให้ บริ กำรโครงข่ำยโทรคมนำคมเพื่อให้ เช่ำใช้ และเพื่อให้ บริ กำรโทรคมนำคม (Network
Provider and Service Provider) เป็ น เวลำ 15 ปี นับ จำกวัน ที่ 10 พฤศจิ ก ำยน 2558 สิ น้ สุด วัน ที่ 9 พฤศจิ ก ำยน 2573 ซึ่ง
ประกอบด้ วยประเภทของกิจกำรโทรคมนำคมและบริกำร ดังนี ้
1) บริกำรรับ-ส่งสัญญำณเป็ น Transmission Platform
2) บริกำรรับ-ส่งสัญญำณผ่ำนดำวเทียม (Satellite Uplink/Downlink Service)
3) บริกำรรับ-ส่งสัญญำณผ่ำนดำวเทียม (Satellite Uplink/Downlink Service) จำกสถำนีแม่ข่ำย
4) บริกำรสื่อสำรผ่ำนดำวเทียมที่ใช้ จำนสำยอำกำศขนำดเล็ก (Public Very Small Aperture Terminal (VSAT)
Service) เพื่อให้ บริกำรแก่บคุ คลทัว่ ไปจำนวนมำก
5) บริกำรอินเทอร์ เน็ตผ่ำนดำวเทียม ที่มีสถำนีแม่ข่ำยเป็ นของตนเอง
6) บริ กำรขำยส่งบริกำรสำหรับบริกำรข้ อ 1) – 5)
7) บริ กำรให้ เช่ำช่องสัญญำณผ่ำนดำวเทียม (Transponder)
8) บริกำรอินเทอร์ เน็ตประจำที่ผ่ำนดำวเทียมพร้ อมบริกำรขำยส่ง
9) บริกำรอินเทอร์ เน็ตเคลื่อนที่ผ่ำนดำวเทียมพร้ อมบริกำรขำยส่ง
10) บริกำร Co-Location
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เอกสารแนบ 10
รายงานความรั บ ผิด ชอบของคณะกรรมการ
ต่ อ รายงานทางการเงิน

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 10

รายงานความรับ ผิด ชอบของคณะกรรมการต่ อ รายงานทางการเงิน ประจําปี 2562
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของ
บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย รวมถึงข้ อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงิน
ดังกล่าวจัดทําขึ ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ และใช้
ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สดุ ในการจัดทํารวมทังให้
้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สําคัญอย่างเพียงพอในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้ เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทัว่ ไปอย่าง
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบบริ หารความเสี่ยง รวมถึงให้ มีและดํารงรักษาไว้ ซงึ่ ระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีป
ระสิทธิผลเพื่อให้ มนั่ ใจได้ อย่างมีเหตุผลว่าข้ อมูลทางบัญชีมีความถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไว้ ซึ่งทรัพย์สิน
ตลอดจนเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริ ตหรื อการดําเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ
ในการนีค้ ณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
เพื่อทําหน้ าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของ
รายงานทางการเงินสอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริ หารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณา
การเปิ ด เผยข้ อ มูล รายการระหว่ า งกัน โดยความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ย วกับ เรื่ อ งนี ป้ รากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ แสดงไว้ ในรายงานประจําปี แล้ ว
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท และงบการเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
คือ บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัสสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ในการตรวจสอบนันทางคณะกรรมการบริ
้
ษัทได้ สนับสนุนข้ อมูลและ
เอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ ผ้ สู อบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของ
ผู้สอบบัญชีได้ ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซงึ่ แสดงไว้ ในรายงานประจําปี แล้ ว
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้ างความ
เชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลได้ ว่างบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริ ษัท ไทยคม
จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีความถูกต้ อง เชื่อถือได้ โดยถือปฏิบตั ิตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทัว่ ไป และปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง

(นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์)
ประธานกรรมการ

รายงานประจําปี 2562

(นายอนันต์ แก้ วร่วมวงศ์)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

เอกสารแนบ 10 หน้ าที่ 1

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 11

เอกสารแนบ 11
งบการเงิน บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัท ย่ อ ย
สําหรั บ ปี สิน้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562

รายงานประจําปี 2562

เอกสารแนบ 11

บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

31 ธันวาคม
2562
บาท

31 ธันวาคม
2561
บาท

31 ธันวาคม
2562
บาท

31 ธันวาคม
2561
บาท

5
6
7
4

2,621,710,435
3,080,846,431
1,889,979,972
5,849,681

2,830,234,585
4,227,209,793
1,851,432,896
42,699,114

1,717,356,107
2,633,569,666
3,094,843,758
58,399,710

1,719,753,567
3,834,155,421
2,571,027,795
88,525,483

4
8

630,634,826
124,027,672
78,804,510
28,188,571
8,460,042,098

485,724,816
122,483,562
96,384,799
22,520,023
9,678,689,588

655,634,826
113,600,249
78,804,510
21,203,460
8,373,412,286

525,724,816
98,280,234
96,384,799
19,786,409
8,953,638,524

4
9
9
10

1,127,498,629
1,408,768,775
3,312,615,980

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

1,127,498,629
1,232,336,021
1,408,768,775
3,305,220,394

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

11
11
11
12
13

1,365,689,010
11,597,293
228,075,766
797,296,114
299,195,600
8,550,737,167

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

1,365,689,010
11,597,293
152,270,274
741,912,231
287,412,153
9,632,704,780

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

17,010,779,265

22,202,079,127

18,006,117,066

22,718,973,394

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่ วนของเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนภายใต้สัญญาอนุญาต
ให้ดาํ เนินการ
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
8

บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

31 ธันวาคม
2562
บาท

31 ธันวาคม
2561
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2562
บาท

31 ธันวาคม
2561
บาท

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
เงินรับล่วงหน้าค่าบริ การจากลูกค้า
ผลประโยชน์ตอบแทนค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน

15
4

554,716,866
1,028,799

712,891,519
169,230

418,755,625
38,961,588

543,581,634
3,724,256

14

392,001,950
349,788,454
171,654,807
140,438
56,577,787
1,525,909,101

2,673,841,281
275,480,256
258,340,350
34,032,013
91,314,282
4,046,068,931

392,001,950
105,904,926
171,654,807
23,788,529
1,151,067,425

2,695,841,281
65,907,840
258,340,350
44,493,053
3,611,888,414

9

3,810,724,091
209,285,970
-

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

3,813,724,091
209,285,970
1,399,893,099

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

16

หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
เจ้าหนี้ - อาคารและอุปกรณ์ระยะยาว
หนี้สินสุ ทธิในบริ ษทั ย่อย
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน

14

17

231,765,525

160,746,632

205,055,735

135,591,812

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

18

238,134,841
4,489,910,427

284,153,167
5,018,952,634

232,130,747
5,860,089,642

277,356,357
5,970,027,156

6,015,819,528

9,065,021,565

7,011,157,067

9,581,915,570

รวมหนีส้ ิ น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
9

บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม
2562
บาท

31 ธันวาคม
2561
บาท

31 ธันวาคม
2562
บาท

31 ธันวาคม
2561
บาท

5,499,884,200

5,499,884,200

5,499,884,200

5,499,884,200

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

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

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

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

549,988,420
873,555,310
(234,364,684)
10,994,959,999

549,988,420
2,936,698,328
(155,409,877)
13,137,057,824

549,988,420
873,555,310
(234,364,684)
10,994,959,999

549,988,420
2,936,698,328
(155,409,877)
13,137,057,824

ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

(262)
10,994,959,737

(262)
13,137,057,562

10,994,959,999

13,137,057,824

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

17,010,779,265

22,202,079,127

18,006,117,066

22,718,973,394

หมายเหตุ

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ น้
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่

19

19

20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
10

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
การดําเนินงานต่ อเนื่อง
รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
รายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินการ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุ ทธิ
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รายได้อื่น
รวมรายได้

หมายเหตุ
4
22

ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
ต้นทุนค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินการ
ต้นทุนค่าอนุญาตให้ดาํ เนินการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุ ทธิ
ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย

4

ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้า
ขาดทุนก่ อนภาษีเงินได้ จากการดําเนินงานต่ อเนื่อง
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

23
24

27

กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับปี จากการดําเนินงานต่ อเนื่อง
การดําเนินงานที่ย กเลิก
กําไรสําหรับปี จากการดําเนินงานที่ยกเลิกสุ ทธิจากภาษี

23

2562
บาท

2561
บาท

4,663,285,238
337,065,896
5,000,351,134

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

4,269,611,432
293,837,264
4,563,448,696

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

2,968,072,357
702,808,759
42,335,305
937,663,149
1,622,699,764
59,951,261
128,326,746
28,542,789
299,742,497
6,790,142,627

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

2,522,579,097
702,808,759
17,746,331
732,488,699
1,468,819,073
59,697,348
136,340,095
28,542,789
294,758,082
5,963,780,273

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

(116,447,819)
(1,906,239,312)

119,387,670
(52,180,245)

(597,865,755)
(1,998,197,332)

1,628,779,604
(117,893,025)

(343,709,537)

269,216,801

(251,751,517)

334,929,581

(2,249,948,849)

217,036,556

(2,249,948,849)

217,036,556

-

กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับปี
การแบ่งปั นกําไร (ขาดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของ
การดําเนินงานต่อเนื่อง
การดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
11

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
บาท
บาท

29,649,253

-

12,508,799

(2,249,948,849)

246,685,809

(2,249,948,849)

229,545,355

(2,249,948,849)

229,545,355

(2,249,948,849)

229,545,355

(2,249,948,849)

17,140,454
246,685,809

(2,249,948,849)

229,545,355

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน (ต่อ)
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม

กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น (บาท)
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ปรับลด
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น - การดําเนินงานต่ อเนื่อง (บาท)
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ปรับลด

หมายเหตุ
28

2562
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
บาท
บาท

2561
บาท
(2.05)
(2.05)

0.21
0.21

(2.05)
(2.05)

0.21
0.21

(2.05)
(2.05)

0.20
0.20

(2.05)
(2.05)

0.20
0.20

28

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
12

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2562
บาท

2561
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
บาท
บาท

(2,249,948,849)

246,685,809

(2,249,948,849)

229,545,355

233,780,317
(46,974,486)
186,805,831

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

233,780,317
(46,974,486)
186,805,831

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

(98,016,940)
-

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

(98,016,940)
-

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับปี - สุ ทธิจากภาษี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

(2,677,724)
23,722,310
(4,208,917)
(81,181,271)
105,624,560
(2,144,324,289)

(1,481,089)
(12,182,265)
2,732,671
(423,831,013)
(427,848,898)
(181,163,089)

(2,677,724)
23,722,310
(4,208,917)
(81,181,271)
105,624,560
(2,144,324,289)

(1,481,089)
(12,182,265)
2,732,671
(423,831,013)
(427,848,898)
(198,303,543)

การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

(2,144,324,289)
(2,144,324,289)

(198,303,543)
17,140,454
(181,163,089)

(2,144,324,289)
(2,144,324,289)

(198,303,543)
(198,303,543)

กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้ าไปไว้ ในกําไรหรื อขาดทุน
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้ าไปไว้ ในกําไรหรื อขาดทุน
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงาน
ในต่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงผลสะสมจากการลดสัดส่ วนเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิของเงินลงทุนเผื่อขาย
ส่ วนที่โอนไปกําไรหรื อขาดทุน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิของเงินลงทุนเผื่อขาย
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
13

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ย นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

กําไรสะสม
ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและ
หมายเหตุ ชําระแล้ว
บาท

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้
บาท

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
บาท

ยังไม่ได้
จัดสรร
บาท

5,480,333,200

4,324,626,137

549,988,420

4,201,676,132

11,792,737

19
19
29

176,570
176,570

645,046
645,046

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

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

28

5,480,509,770

4,325,271,183

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

14,744,698

สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
หุน้ ทุนออกให้ตามสิ ทธิ
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
การจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยทางอ้อม
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ผลสะสมจาก
ผลต่างจาก
รวม
ทุนสํารองอื่น การลดสัดส่ วน
ผลต่างจาก
การเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบอื่น
การจ่ายโดยใช้
เงินลงทุน
การแปลงค่า ในมูลค่ายุติธรรมของ ของส่ วนของ
งบการเงิน
เงินลงทุนเผื่อขาย
ผูถ้ ือหุน้
หุน้ เป็ นเกณฑ์ ในบริ ษทั ย่อย
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

-

549,988,420

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
14

328,844,639

-

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

(77,646,719)

-

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

2,478,518

-

265,469,175

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

รวมส่ วนของ
บริ ษทั ใหญ่
บาท

ส่ วนของ
ส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม
บาท

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
บาท

14,822,093,064

457,616,373

15,279,709,437

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

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

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

17,140,454
17,140,454
(262)

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

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ย นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สํ าหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ผลสะสมจาก
ผลต่างจาก
รวม
ทุนสํารองอื่น การลดสัดส่ วน
ผลต่างจาก
การเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบอื่น
การจ่ายโดยใช้
เงินลงทุน
การแปลงค่า ในมูลค่ายุติธรรมของ ของส่ วนของ
งบการเงิน
เงินลงทุนเผื่อขาย
ผูถ้ ือหุน้
หุน้ เป็ นเกณฑ์ ในบริ ษทั ย่อย
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

กําไรสะสม
ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและ
หมายเหตุ ชําระแล้ว
บาท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
ขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

5,480,509,770

19

28

-

5,480,509,770

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้
บาท

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
บาท

ยังไม่ได้
จัดสรร
บาท

4,325,271,183

549,988,420

2,936,698,328

-

4,325,271,183

-

549,988,420

-

(2,249,948,849)
186,805,831
(2,063,143,018)
873,555,310

14,744,698

2,226,464
2,226,464

16,971,162

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
15

(22,126,049)

-

(22,126,049)

(139,576,361)

-

(98,016,940)
(98,016,940)
(237,593,301)

รวมส่ วนของ
บริ ษทั ใหญ่
บาท

(8,452,165) (155,409,877) 13,137,057,824

-

16,835,669
16,835,669
8,383,504

2,226,464
2,226,464

2,226,464
2,226,464

(2,249,948,849)
(81,181,271)
105,624,560
(81,181,271) (2,144,324,289)
(234,364,684) 10,994,959,999

ส่ วนของ
ส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม
บาท
(262)

-

(262)

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
บาท
13,137,057,562

2,226,464
2,226,464

(2,249,948,849)
105,624,560
(2,144,324,289)
10,994,959,737

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ย นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

กําไรสะสม
ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออกและ
หมายเหตุ ชําระแล้ว
บาท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
หุ ้นทุนออกให้ตามสิ ทธิ
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
เงินปันผลให้ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สํ าหรับปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สํ าหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ ้น
บาท

5,480,333,200

4,324,626,137

19
19
29

176,570
176,570

645,046
645,046

28

-

-

5,480,509,770

4,325,271,183

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
บาท

ยังไม่ได้
จัดสรร
บาท

549,988,420

งบการเงินเฉพาะกิจ การ
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ผลสะสมจาก
ผลต่างจาก
รวม
ทุนสํารองอื่น การลดสัดส่ วน ผลต่างจาก
การเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบอื่น
การจ่ายโดยใช้
เงินลงทุน
การแปลงค่า ในมูลค่ายุติธรรมของ ของส่ วนของ
รวมส่ วนของ
หุ ้นเป็ นเกณฑ์ ในบริ ษทั ย่อย
งบการเงิน
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
ผูถ้ ือหุ ้น
ผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
า
บาท

4,201,676,132

11,792,737

-

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

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

-

229,545,355
(4,017,885)
225,527,470

549,988,420

2,936,698,328

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
16

14,744,698

328,844,639

-

(77,646,719)

-

2,478,518

-

265,469,175

14,822,093,064

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

3,773,577
(1,490,505,274)
(1,486,731,697)

(350,970,688)
(350,970,688)

(61,929,642)
(61,929,642)

(10,930,683)
(10,930,683)

(423,831,013)
(423,831,013)

229,545,355
(427,848,898)
(198,303,543)

(22,126,049)

(139,576,361)

(8,452,165)

(155,409,877)

13,137,057,824

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ย นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สํ าหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินเฉพาะกิจ การ
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ผลสะสมจาก
ผลต่างจาก
รวม
ทุนสํารองอื่น การลดสัดส่ วน ผลต่างจาก
การเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบอื่น
การจ่ายโดยใช้
เงินลงทุน
การแปลงค่า ในมูลค่ายุติธรรมของ ของส่ วนของ
หุ ้นเป็ นเกณฑ์ ในบริ ษทั ย่อย
งบการเงิน
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
ผูถ้ ือหุ ้น
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

กําไรสะสม
ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออกและ
หมายเหตุ ชําระแล้ว
บาท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สํ าหรับปี
ขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สํ าหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

5,480,509,770

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ ้น
บาท
4,325,271,183

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
บาท
549,988,420

19

-

-

-

28

-

-

-

5,480,509,770

4,325,271,183

ยังไม่ได้
จัดสรร
บาท
2,936,698,328

-

(2,249,948,849)
186,805,831
(2,063,143,018)

549,988,420

873,555,310

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
17

14,744,698

2,226,464
2,226,464

16,971,162

(22,126,049)

-

(22,126,049)

(139,576,361)

-

(8,452,165)

-

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั
บาท

(155,409,877)

13,137,057,824

2,226,464
2,226,464

2,226,464
2,226,464

(98,016,940)
(98,016,940)

16,835,669
16,835,669

(81,181,271)
(81,181,271)

(2,249,948,849)
105,624,560
(2,144,324,289)

(237,593,301)

8,383,504

(234,364,684)

10,994,959,999

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
2562
บาท

หมายเหตุ

2561
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
บาท
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
รายการปรั บปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคาอาคารและอุปกรณ์
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนภายใต้
สัญญาอนุญาตให้ดาํ เนิ นการ
ค่าตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รายได้จากการลงทุน
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
ต้นทุนทางการเงิน
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกูย้ ืม
หนี้ สูญและหนี้ สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อสิ นค้าเสื่ อมสภาพ (กลับรายการ)
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์
การตัดจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
การตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ส่ วนแบ่ง (กําไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
และการร่ วมค้า
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(2,249,948,849)

246,685,809

(2,249,948,849)

229,545,355

10

500,283,459

719,411,686

455,050,178

673,105,752

11
11
11

1,213,974,532
2,017,642
97,795,101
1,613,406,614
9,293,150
(200,657,578)
2,226,464
299,742,497
248,538,557
910,874
65,866,756
(5,570,270)
(5,161,397)
1,393,792
28,542,789
-

1,150,329,737
2,017,642
103,920,740
2,253,000,000
(181,558,213)
3,773,577
338,242,739
12,420,499
1,065,891
358,394,586
9,996,089
4,585,037
148,358
(1,949,515,538)
7,223

1,213,974,532
2,017,642
88,811,135
1,459,525,923
9,293,150
(192,648,091)
2,226,464
294,758,082
217,720,861
910,874
111,680,903
(7,333,429)
(4,812,966)
1,393,450
28,542,789
-

1,150,329,737
2,017,642
94,592,453
2,253,000,000
(177,488,647)
3,773,577
338,228,829
(18,933,924)
1,065,891
337,681,328
5,680,403
4,541,280
148,350
7,223

116,447,819
343,709,537
2,082,811,489

(119,387,670)
(260,628,962)
2,692,909,230

597,865,755
251,751,517
2,280,779,920

(1,641,288,403)
(334,929,581)
2,921,077,265

19

14, 25
7

23

9

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
2562
บาท

หมายเหตุ

2561
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
บาท
บาท

การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรั พย์ และหนีส้ ิ นดําเนิ นงาน
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตให้ดาํ เนิ นการค้างจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

(212,409,540)
36,341,168
(5,494,623)
7,888,805
5,615,895
(141,090,524)
1,183,688
74,308,197
(86,685,543)
(32,487,566)
(24,658,947)
38,012,101
(83,017,850)
1,660,316,750

(549,956,343)
48,053,827
(25,011,294)
25,282,541
(43,119,327)
(212,108,369)
(681,364)
57,088,032
(5,004,497)
(5,606,818)
(18,772,759)
(27,643,171)
(66,474,200)
1,868,955,488

(731,197,250)
27,768,502
(17,128,156)
(1,819,929)
407,929
(104,973,195)
35,550,377
39,997,086
(86,685,543)
(19,994,082)
(25,144,055)
37,313,681
(420,951)
1,434,454,334

(967,715,787)
101,771,630
(14,277,128)
8,090,689
(45,387,964)
(121,335,822)
(19,819,551)
5,887,548
(5,004,497)
(19,836,906)
(21,922,548)
(24,253,642)
(450,012)
1,796,823,275

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
รับเงินปั นผล
เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ ออาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ ืมแก่การร่ วมค้า
เงินให้กยู้ ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายสําหรับซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมลงทุน

208,956,365
1,167,407,949
(224,126,037)
25,290,324
46,858,086
(1,658,484)
18,100,341
1,240,828,544

169,092,557
(818,477,229)
(81,963,778)
5,989,370
(1,409,200)
1,950,779,922
1,224,011,642

198,650,148
184,088,137
1,221,630,342
(13,105,888)
6,532,828
25,000,000
46,858,086
24,640,320
1,694,293,973

174,454,150
1,717,154,736
(359,635,556)
(59,518,209)
5,888,374
(10,000,000)
(1,409,200)
1,466,934,295

9

4
4
4
23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
2562
บาท

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
ชําระคืนเงินกูย้ ืม
จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
คงเหลือสิ้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

29
14

5

รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
ซื้ ออาคารและอุปกรณ์เป็ นเงินเชื่ อ
ซื้ ออาคารและอุปกรณ์ภายใต้สญ
ั ญาอนุญาตให้ดาํ เนิ นการ
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
20

2561
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
บาท
บาท

(2,790,944,948)
(318,735,726)
(3,109,680,674)

(1,490,585,395)
(414,482,938)
(318,269,838)
(2,223,338,171)

(2,812,944,948)
(318,212,049)
(3,131,156,997)

(1,490,585,214)
(414,482,938)
(322,536,394)
(2,227,604,546)

(208,535,380)

869,628,959

(2,408,690)

1,036,153,024

2,830,234,585

1,960,770,857

1,719,753,567

683,765,774

11,230
2,621,710,435

(165,231)
2,830,234,585

11,230
1,717,356,107

(165,231)
1,719,753,567

1,808,702
25,906,391

6,191,328
271,331
30,788,907

1,744,942
25,906,391

1,701,109
271,331
30,788,907

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

สารบัญ
ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนภายใต้สญ
ั ญาอนุญาตให้ดาํ เนินการ ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
ทุนเรื อนหุน้ และการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
สํารอง
ส่ วนงานดําเนินงาน
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้
เงินปันผล
เครื่ องมือทางการเงิน
21

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ
31.
32.
33.
34.
35.

สารบัญ
ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
เหตุการณ์อื่น
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วแต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้

22

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยูจ่ ดทะเบียนตั้งอยูเ่ ลขที่
414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400
บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนมกราคม 2537
บริ ษทั ใหญ่ในระหว่างปี คือ บริ ษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) (ถือหุ น้ ร้อยละ 41.13) ซึ่ งเป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้ง
ขึ้นในประเทศไทย
บริ ษทั บริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้า (รวมเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) ประกอบธุ รกิจหลักในการให้บริ การวงจรดาวเทียม
เพื่อการสื่ อสารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จัดจําหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมไอพีสตาร์ บริ การเนื้อหา
สําหรั บเครื อข่ายบรอดแบนด์ จัดจําหน่ ายอุ ปกรณ์ รับสัญ ญาณโทรทัศน์ บริ การศู นย์ขอ้ มู ลอิ นเทอร์ เน็ ต บริ การ
อินเทอร์ เน็ต บริ การรับ-ส่ งสัญญาณผ่านดาวเทียม บริ การให้คาํ ปรึ กษาด้านเทคนิ คที่เกี่ยวกับดาวเทียม บริ การธุ รกิจ
กระจายเสี ยงโทรทัศน์และโทรคมนาคม บริ การระบบโทรศัพท์ บริ การเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริ การด้าน
วิศวกรรมพัฒนาเทคโนโลยีการสื่ อสารและอิ เล็กทรอนิ กส์ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการประกอบธุ รกิ จภายใต้สัญ ญา
อนุญาตให้ดาํ เนินการต่าง ๆ
กลุ่มบริ ษทั มีการประกอบกิ จการใน 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สิ งคโปร์ กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มอริ เชียส เกาะบริ ติช-เวอร์จิน ญี่ปุ่นและอินเดีย
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญากับกระทรวงคมนาคมเพื่อดําเนิ นกิจการดาวเทียมสื่ อสารเป็นเวลา 30 ปี โดยบริ ษทั มีสิทธิ ในการ
บริ หารกิจการและการให้บริ การวงจรดาวเทียมเพื่อการสื่ อสารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และมีสิทธิ เก็บค่า
ใช้วงจรดาวเทียมจากผูใ้ ช้วงจรดาวเทียมภายในระยะเวลา 30 ปี ซึ่ งปั จจุบนั สัญญาดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของ
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมและจะหมดอายุในปี 2564
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริ ษทั ได้รับอนุ ญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์และ
กิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) ซึ่ งบริ ษทั มี สิทธิ ให้บริ การโทรคมนาคมบนโครงข่ายของตนเองทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยใบอนุญาตดังกล่าวมีอายุ 20 ปี และจะหมดอายุในปี 2575
รายละเอียดของบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
ชื่ อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศทีก่ จิ การ
จัดตั้ง

จัดจําหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณ
โทรทัศน์ บริ การให้คาํ ปรึ กษาและ
ติดตั้งระบบสําหรับเครื อข่ายบรอด
แบนด์แบบครบวงจร (System
Integration)

ไทย

99.99

99.99

บริ ษทั ไอพีสตาร์ จํากัด

จัดจําหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียม
ไทยคม 4

เกาะบริ ติชเวอร์จิน

100

100

บริ ษทั สตาร์ นิวเคลียส จํากัด

ให้บริ การด้านวิศวกรรมพัฒนา
เทคโนโลยีการสื่ อสารและ
อิเล็กทรอนิกส์

เกาะบริ ติชเวอร์จิน

100

100

บริ ษทั ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จัดจําหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียม
พีทีอี จํากัด
ไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4

สิ งคโปร์

100

100

บริ ษทั ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วสิ
จํากัด

จัดจําหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียม
ไทยคม 4

มอริ เชียส

100

100

บริ ษทั แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค
จํากัด

จัดจําหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณ
โทรทัศน์

กัมพูชา

- (1)

100

บริษทั ย่ อยทางตรง
บริ ษทั ไทย แอดวานซ์
อินโนเวชัน่ จํากัด
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ส่ วนได้ เสียใน
ความเป็ นเจ้ าของ
2562
2561
ร้อยละ
ร้อยละ

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ชื่ อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศทีก่ จิ การ
จัดตั้ง

บริ ษทั ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย
พีทีวาย จํากัด

จัดจําหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียม
ไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศ
ออสเตรเลีย

ออสเตรเลีย

บริ ษทั ทีซี บรอดคาสติ้ง จํากัด

ให้บริ การด้านธุรกิจกระจายเสี ยง
และกิจการโทรทัศน์

ไทย

99.99

99.99

บริ ษทั ไอพีสตาร์ เจแปน จํากัด

จัดจําหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียม
ไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศ
ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น

100

100

บริ ษทั ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จํากัด จัดจําหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียม
ไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศ
นิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์

100

100

บริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล
แซทเทลไลท์ จํากัด

จัดจําหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียม
ไทยคม 7 และไทยคม 8

มอริ เชียส

100

100

บริ ษทั ไอพีสตาร์ (อินเดีย)
ไพรเวท จํากัด

ให้บริ การคําปรึ กษาด้านเทคนิคที่
เกี่ยวข้องกับระบบโครงข่ายของ
ดาวเทียม

อินเดีย

100

100

บริ ษทั ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จํากัด

ให้บริ การด้านเทคโนโลยี

มอริ เชียส

100

100
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ส่ วนได้ เสียใน
ความเป็ นเจ้ าของ
2562
2561
ร้อยละ
ร้อยละ
100
100

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ชื่ อกิจการ

บริษทั ย่ อยทางอ้ อมของบริษทั
บริ ษทั โอไรอ้อน แซทเทลไลท์
ซิสเทม พีทีวาย จํากัด

การร่ วมค้ าของบริษทั
บริ ษทั เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส
พีทีอี จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศทีก่ จิ การ
จัดตั้ง

ให้บริ การด้านการสื่ อสารข้อมูล
ผ่านดาวเทียมและโซลูชนั่ เพื่อ
ธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย

ออสเตรเลีย

100

100

ประกอบธุรกิจหลักในการลงทุน
ด้านการสื่ อสารโทรคมนาคมใน
ระดับนานาชาติ

สิ งคโปร์

51

51

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

24.99

24.99

การร่วมค้ าของบริ ษทั เชนนิงตัน อิ นเวสเม้ นท์ ส พีทีอี จํากัด
บริ ษทั ลาว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์
ให้บริ การโทรศัพท์พ้นื ฐาน
จํากัด
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศัพท์
สาธารณะ โทรศัพท์ระหว่าง
ประเทศและอินเทอร์เน็ต
(1)

ส่ วนได้ เสียใน
ความเป็ นเจ้ าของ
2562
2561
ร้อยละ
ร้อยละ

กลุ่ ม บริ ษ ทั ได้ขายเงิ น ลงทุ น ในหุ ้ น สามัญ ทั้งหมดในบริ ษ ทั แคมโบเดี ย น ดี ที วี เน็ ต เวิ ร์ ค จํากัด เมื่ อ วัน ที่ 17
กันยายน 2562 (ดูหมายเหตุขอ้ 9)

รายการระหว่างกิ จการที่มีสาระสําคัญระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้รวมข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ที่ได้ตรวจสอบแล้ว
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
2.

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

2.1 เกณฑ์ การถือปฏิบตั ิ
กลุ่มบริ ษทั จัดทําบัญชี เป็ นเงินบาทและจัดทํางบการเงินตามกฎหมายเป็ นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย
งบการเงิ น ของกลุ่ ม บริ ษ ัท ได้จัด ทําขึ้ น ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ที่ 1 (ปรั บ ปรุ ง 2561) เรื่ อ ง “การนําเสนอ
งบการเงิน” ซึ่งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็ น
ต้นไป และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เรื่ อง “การจัดทําและส่ ง
งบการเงิ นและรายการเกี่ ยวกับฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบี ยน พ.ศ. 2560” และตาม
ประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า เรื่ อง “กําหนดรายการย่อที่ ตอ้ งมี ในงบการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559” ลงวันที่
11 ตุลาคม 2559
ในระหว่างปี กลุ่ มบริ ษทั ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรั บปรุ งและฉบับใหม่รวมถึ งแนวปฏิ บตั ิ
ทางการบัญ ชี ที่ ออกโดยสภาวิชาชี พ บัญ ชี ซึ่ งมี ผ ลบังคับ ใช้สําหรั บรอบระยะเวลาบัญ ชี ที่ เริ่ ม ในหรื อ หลังวัน ที่
1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มี
เนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและ
คําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2562 กลุ่ มบริ ษ ทั ได้เริ่ มต้น ปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 15 เรื่ อ ง
รายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า เป็ นครั้งแรกตามที่มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ซึ่ งมีผล
บังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้นไป กลุ่มบริ ษทั
พิจารณาแล้วพบว่าผลกระทบไม่เป็ นสาระสําคัญ
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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2.2 เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
งบการเงินนี้จดั ทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นที่ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
2.3 สกุลเงินทีใ่ ช้ ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้ จดั ทําและแสดงหน่วยเงินตราเป็ นเงินบาทซึ่ งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ข้อมูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปั ดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็ นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็น
อย่างอื่น
2.4 การประมาณการและการใช้ วจิ ารณญาณ
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณการ
และข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ
สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่ อง การปรับประมาณ
การทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
(1) การใช้วิจารณญาณ
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้วิจารณญาณในการเลือกนโยบายการบัญชีซ่ ึ งมีผลกระทบที่มีนยั สําคัญที่สุดต่อจํานวนเงิน
ที่รับรู ้ในงบการเงินซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุขอ้ 9
หมายเหตุขอ้ 9

การจัดประเภทการร่ วมค้า
การจัด ทํางบการเงิ น รวม: กลุ่ ม บริ ษ ทั มี อ าํ นาจควบคุ ม โดยพฤติ นัย (De facto control)
เหนือผูไ้ ด้รับการลงทุน
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(2) การประมาณการข้อสมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการที่สาํ คัญซึ่ งมีความเสี่ ยงอย่างมีนยั สําคัญที่เป็นเหตุให้ตอ้ งมี
การปรับปรุ งจํานวนเงินที่รับรู ้ในงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้

3.

หมายเหตุขอ้ 7
หมายเหตุขอ้ 8
หมายเหตุขอ้ 9, 10, 11
หมายเหตุขอ้ 10
หมายเหตุขอ้ 11

ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
มูลค่าสุ ทธิที่คาดว่าจะได้รับคืนจากสิ นค้าคงเหลือ
ข้อสมมติฐานสําหรับการประมาณการในการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต
การประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์
การประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลื อของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนภายใต้
สัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินการ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น

หมายเหตุขอ้ 12
หมายเหตุขอ้ 17
หมายเหตุขอ้ 19
หมายเหตุขอ้ 30
หมายเหตุขอ้ 32 และ 33

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
การวัดมูลค่าของการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
นโยบายการบัญชีที่นาํ เสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบตั ิโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

3.1 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย และส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในการร่ วมค้า
การรวมธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชีสาํ หรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ื อ เมื่อการควบคุมถูกโอนไปยังกลุ่มบริ ษทั ยกเว้นในกรณี ที่เป็น
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
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การควบคุ ม หมายถึ งอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงิ น และการดําเนิ น งานของกิ จการเพื่ อ ให้ ได้ม าซึ่ ง
ประโยชน์จากกิ จกรรมของกิ จการนั้น ในการพิจารณาอํานาจในการควบคุม กิ จการต้องนําสิ ทธิ ในการออกเสี ยงที่
เกิดขึ้นมารวมในการพิจารณา วันที่ซ้ื อกิจการคือวันที่อาํ นาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยังผูซ้ ้ื อ การกําหนดวันที่
ซื้อกิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอนอํานาจควบคุมจากฝ่ ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ ายหนึ่งต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง
ค่าความนิ ยม ถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ื อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ซ่ ึ งรวมถึงการรับรู ้จาํ นวน
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ หักด้วยมูลค่าสุ ทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและ
หนี้สินที่รับมาซึ่งวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ือ กําไรจากการซื้อในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนทันที
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้ ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่โอนไป หนี้สินที่กลุ่มบริ ษทั ก่อขึ้นเพื่อจ่ายชําระให้แก่
เจ้าของเดิ ม และส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของที่ ออกโดยกลุ่ มบริ ษทั ทั้งนี้ สิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ยงั รวมถึ งมู ลค่า
ยุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ที่ออกแทนโครงการของผูถ้ ูกซื้ อเมื่อ
รวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลให้สิ้นสุ ดความสัมพันธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริ ษทั และผูถ้ ูกซื้ อ ให้ใช้ราคา
ที่ ต่ าํ กว่าระหว่าง มู ลค่ าจากการยกเลิ กสัญญาตามที่ ระบุ ในสัญญา และมู ลค่ าองค์ประกอบนอกตลาด ไปหักจาก
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้ และรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายอื่น
หากมีการออกโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (โครงการทดแทน) เพื่อแลกเปลี่ยนกับโครงการที่พนักงานของผูถ้ ูก
ซื้ อถื ออยู่ (โครงการผูถ้ ูกซื้ อ) ขึ้นอยู่กบั ต้นทุนบริ การในอดี ต ผูซ้ ้ื อต้องวัดส่ วนของโครงการทดแทนด้วยมูลค่าตาม
ราคาตลาดซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของสิ่ งตอบแทนที่โอน หากมีขอ้ กําหนดเกี่ ยวกับการทํางานในอนาคต ผลต่างระหว่าง
มู ลค่ าซึ่ งรวมอยู่ในสิ่ งตอบแทนที่ โอนไป และ ราคาตลาดของโครงการทดแทน รั บรู ้ เป็ นผลตอบแทนพนักงาน
ภายหลังการรวมธุรกิจ
หนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้นของบริ ษทั ที่ ถูกซื้ อที่ รับมาจากการรวมธุ รกิ จ รับรู ้ เป็ นหนี้ สินหากมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ซึ่ ง
เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมตามอัตราส่ วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผูถ้ ูกซื้อ
ต้น ทุ นที่ เกี่ ยวข้อ งกับการซื้ อของกลุ่ มบริ ษ ัทที่ เกิ ดขึ้ น ซึ่ งเป็ นผลมาจากการรวมธุ รกิ จ เช่ น ค่ าที่ ปรึ กษากฎหมาย
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึ กษาอื่นๆ ถือเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
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การรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
การรวมธุ รกิจซึ่ งเกิดจากการโอนส่ วนได้เสี ยในกิจการภายใต้การควบคุมของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งควบคุมกลุ่มบริ ษทั ถือเป็ น
การเข้าครอบครองเสมือนว่าได้เกิดขึ้นตั้งแต่วนั ต้นงวดของปี เปรี ยบเทียบก่อนหน้าสุ ดหรื อ ณ วันที่มีการรวมธุ รกิ จ
ภายใต้การควบคุมเดียวกันแล้วแต่วนั ใดจะหลังกว่า เพื่อปรับปรุ งงบการเงินเปรี ยบเทียบ สิ นทรัพย์และหนี้สินที่ได้มา
จะถูกรับรู ้ดว้ ยมูลค่าตามบัญชีก่อนการจัดทํางบการเงินรวมภายใต้การควบคุมของผูถ้ ือหุน้ ที่กลุ่มบริ ษทั มีส่วนควบคุม
ส่ วนประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของที่ได้มาจากการรวมธุรกิจถือเป็ นส่ วนหนึ่งของทุนของกลุ่มบริ ษทั เว้นแต่ส่วนที่
ได้มานั้นได้รับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่งของส่ วนเกินมูลค่าหุน้ เงินสดจ่ายในการรวมธุรกิจรับรู ้โดยตรงในส่ วนของเจ้าของ
บริ ษทั ย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ ใน
ผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ ยวข้องกับกิ จการนั้นและมีความสามารถในการใช้อาํ นาจเหนื อกิ จการนั้นทําให้เกิ ด
ผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่
วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง
การสูญเสียการควบคุม
เมื่อกลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินของบริ ษทั ย่อยนั้นออก
รวมถึงส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมและส่ วนประกอบอื่นในส่ วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ย่อยนั้น กําไร
หรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเดิม
ที่ยงั คงเหลืออยูใ่ ห้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสี ยการควบคุม
ส่ วนได้ เสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้ เสีย
ส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในเงินลงทุนที่บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย ได้แก่ส่วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
การร่ วมค้าเป็ นการร่ วมการงานที่กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมร่ วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิ ในสิ นทรัพย์สุทธิ ของการ
ร่ วมการงานนั้นมากกว่าการมีสิทธิ ในสิ นทรัพย์และภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่ วมการงานนั้น
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ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้าบันทึกบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสี ย โดยรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกด้วยราคาทุนซึ่ งรวมถึงต้นทุน
การทํารายการ ภายหลังการรั บรู ้ รายการเริ่ มแรก ส่ วนแบ่งกําไรหรื อขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นของเงิน
ลงทุนที่บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยความมี
อิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญ หรื อการควบคุมร่ วม
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรื อค่าใช้จ่ายที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็นผลมาจาก
รายการระหว่างกิ จการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม กําไรที่ยงั ไม่เกิ ดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมาจาก
รายการกับบริ ษทั ร่ วมและกิจการที่ควบคุมร่ วมกันถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริ ษทั มีส่วนได้เสี ยในกิจการที่
ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิ ดขึ้นจริ งถูกตัดรายการในลักษณะเดี ยวกับกําไรที่ยงั ไม่เกิ ดขึ้นจริ ง แต่เท่าที่เมื่อไม่มี
หลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น
3.2 เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนิ นงานของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรั พย์และหนี้ สินที่ เป็ นตัวเงิ นและเป็ นเงิ นตราต่างประเทศ ณ วันที่ รายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการ
ดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กําไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรั พย์และหนี้ สินที่ ไม่ เป็ นตัวเงิ นซึ่ งเกิ ดจากรายการบัญชี ที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศซึ่ งบันทึ กตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
หน่ วยงานในต่ างประเทศ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินของหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิ ยมและรายการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้น
จากการซื้อหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
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ค่าความนิ ยมและรายการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื้ อหน่ วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดย
ใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในระหว่างปี
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นรายการผลต่าง
จากอัตราแลกเปลี่ยนในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น จนกว่ามีการจําหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเว้นผลต่างจากการแปลงค่าที่
ถูกปันส่ วนให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เมื่ อหน่ วยงานต่ างประเทศถู กจําหน่ ายส่ วนได้เสี ยทั้งหมดหรื อเพี ยงบางส่ วนที่ ทาํ ให้สู ญเสี ยการควบคุ ม ความมี
อิ ท ธิ พ ลอย่างมี ส าระสําคัญ หรื อ การควบคุ ม ร่ วมกัน ผลสะสมของผลต่ างจากอัตราแลกเปลี่ ยนที่ เกี่ ยวข้องกับ
หน่ วยงานต่ างประเทศนั้นต้องถู กจัดประเภทเป็ นกําไรหรื อขาดทุ นโดยเป็ นส่ วนหนึ่ งของกําไรขาดทุ นจากการ
จําหน่ าย หากกลุ่มบริ ษทั จําหน่ ายส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเพียงบางส่ วนแต่ยงั คงมีการควบคุม ผลสะสมต้องถูกปั น
สัดส่ วนให้กบั ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม หากกลุ่มบริ ษทั จําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมหรื อการร่ วมค้า
เพียงบางส่ วนโดยที่กลุ่มบริ ษทั ยังคงมีอิทธิ พลหรื อการควบคุมร่ วมที่มีสาระสําคัญอยู่ กลุ่มบริ ษทั ต้องจัดประเภทยอด
สะสมบางส่ วนที่เกี่ยวข้องเป็ นกําไรหรื อขาดทุน
3.3 เครื่ องมือทางการเงินทีเ่ ป็ นตราสารอนุพนั ธ์
เครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุ พนั ธ์ได้ถูกนํามาใช้เพื่อจัดการความเสี่ ยงที่เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตรา
แลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ ที่เกิ ดจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน กิ จกรรมจัดหาเงิน และกิ จกรรมลงทุน เครื่ องมือทาง
การเงินที่เป็ นตราสารอนุ พนั ธ์ไม่ได้มีไว้เพื่อค้า อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุ พนั ธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไข การกําหนดให้เป็ น
เครื่ องมือป้องกันความเสี่ ยงถือเป็ นรายการเพื่อค้า
เครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์จะถูกบันทึกบัญชีเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทํา
รายการดังกล่าวบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น การวัดมูลค่าใหม่ภายหลังการบันทึกครั้งแรกใช้มูลค่ายุติธรรม
กําไรหรื อ ขาดทุ น จากการวัด มู ล ค่ าใหม่ ให้ เป็ นมู ล ค่ ายุติ ธรรมบัน ทึ ก ในกําไรหรื อ ขาดทุ น ทัน ที อย่างไรก็ ต าม
หากตราสารอนุพนั ธ์เข้าเงื่อนไขมีไว้เพื่อเป็นเครื่ องมือป้องกันความเสี่ ยง การบันทึกรายการกําไรหรื อขาดทุนจากการ
ตีราคาจะขึ้นอยูก่ บั ประเภทของรายการที่ได้รับการป้องกันความเสี่ ยง
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มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าถือตามราคาตลาดของสัญญาล่วงหน้า ณ วันที่รายงาน
ถ้ามีราคาตลาด ในกรณี ที่ไม่มีราคาตลาด ให้ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยการคิดลดจากผลต่างระหว่างราคาล่วงหน้า
ตามสัญญากับราคาล่วงหน้าของสัญญาปั จจุบนั ณ วันที่รายงานที่ครบกําหนดในวันเดียวกัน โดยใช้อตั ราดอกเบี้ย
ประเภทที่ใช้กบั ธุรกรรมการเงินที่ปลอดความเสี่ ยง เช่น พันธบัตรรัฐบาล
3.4 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรี ยก และเงินลงทุน
ระยะสั้นที่ มีสภาพคล่ องสู ง และมี ระยะเวลาครบกําหนดเริ่ มแรกภายใน 3 เดื อนหรื อน้อยกว่า เงิ น เบิ กเกิ นบัญ ชี
ธนาคารซึ่งจะต้องชําระคืนเมื่อทวงถามถือเป็ นส่ วนหนึ่งของกิจกรรมดําเนินงานในงบกระแสเงินสด
3.5 ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ ยวกับการชําระหนี้ ใน
อนาคตของลูกค้า โดยคํานวณสุ ทธิจากเงินมัดจํารับจากลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจําหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็ นหนี้สูญ
3.6 สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
ต้นทุนของสิ นค้าคํานวณโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วย ราคาทุนที่ซ้ื อและค่าใช้จ่ายทางตรงที่
เกี่ยวข้องกับการซื้ อสิ นค้านั้น เช่น ค่าภาษีอากร ค่าขนส่ ง หักด้วยส่ วนลดและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้ อสิ นค้า ต้นทุน
ของสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทําประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าโสหุ ้ยใน
การผลิต ซึ่งปันส่ วนตามเกณฑ์การดําเนินงานตามปกติ แต่ไม่รวมต้นทุนการกูย้ มื
มู ล ค่ า สุ ท ธิ ที่ จ ะได้รั บ เป็ นการประมาณราคาที่ จ ะขายได้จ ากการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ หั ก ด้ว ยค่ า ใช้จ่ า ยที่ จ ํา เป็ น
โดยประมาณในการขาย
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3.7 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่ อยและการร่วมค้ า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและกิจการร่ วมค้า ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั บันทึกบัญชี โดยใช้วิธีส่วนได้เสี ย
ส่ วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในการร่ วมค้าในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสี ย
ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าบันทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย โดยรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกด้วยราคา
ทุ น ซึ่ งรวมถึ งต้น ทุ นการทํารายการ ภายหลังรั บรู ้ รายการเริ่ ม แรก ส่ วนแบ่ งกําไรหรื อขาดทุ นและกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่นของเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั จะถูกบันทึกในงบการเงินเฉพาะกิจการจนถึงวันที่บริ ษทั
สู ญเสี ยความมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญ หรื อการควบคุมร่ วม
เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ ละตราสารทุนอื่ น
ตราสารหนี้ และตราสารทุนซึ่ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่ งถือไว้เพื่อค้า จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์
หมุนเวียนและแสดงในมูลค่ายุติธรรม กําไรหรื อขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บนั ทึกในงบกําไรหรื อขาดทุน
ตราสารหนี้ ซ่ ึ งกลุ่มบริ ษทั ตั้งใจและสามารถถื อจนครบกําหนดจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนที่ จะถื อจนครบกําหนด
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด แสดงในราคาทุนตัดจําหน่ายหักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่าง
ระหว่างราคาทุนที่ซ้ื อมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้ จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งตลอดอายุของ
ตราสารหนี้ที่เหลือ
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรื อตั้งใจถือ
ไว้จนครบกําหนดจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรู ้ มูลค่าในครั้งแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงใน
มูลค่ายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของ
รายการที่ เป็ นตัว เงิ น บัน ทึ ก ในกําไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น ส่ ว นผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ าและผลต่ า งจากการ
แลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่ างประเทศรั บรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุ น เมื่ อมี การตัดจําหน่ ายเงิ น ลงทุ น จะรั บรู ้ ผลกําไรหรื อ
ขาดทุนสะสมที่เคยบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นเข้ากําไรหรื อขาดทุน ในกรณี ที่เป็ นเงินลงทุนประเภทที่ มี
ดอกเบี้ย จะต้องบันทึกดอกเบี้ยในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
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เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินสําหรับหลักทรัพย์เพื่อค้าและหลักทรัพย์เผือ่ ขายจะใช้ราคาเสนอซื้ อ ณ วันที่
รายงาน
การจําหน่ ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจํานวนเงินสุ ทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกําไรหรื อขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ จะถูกบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั จําหน่ายบางส่ วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคํานวณต้นทุนสําหรับเงินลงทุนที่จาํ หน่ ายไปและ
เงินลงทุนที่ยงั ถืออยูใ่ ช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักปรับใช้กบั มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยูท่ ้ งั หมด
3.8 ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรั พย์ ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุนรวมถึ งต้นทุนทางตรง ที่เกี่ ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรั พย์ ต้นทุนของการก่ อสร้ างสิ นทรัพย์ที่กิจการ
ก่อสร้ างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่ น ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์
เพื่ อ ให้ สิ น ทรั พ ย์น้ ัน อยู่ในสภาพที่ พ ร้ อ มจะใช้ง านได้ต ามความประสงค์ ต้น ทุ น ในการรื้ อถอน การขนย้า ย
การบู รณะสถานที่ ต้ งั ของสิ น ทรั พ ย์และต้น ทุ นการกู้ยืม สําหรั บเครื่ องมื อที่ ควบคุ มโดยลิ ขสิ ทธิ์ ซอฟแวร์ ซึ่ งไม่
สามารถทํางานได้โดยปราศจากลิขสิ ทธิ์ซอฟแวร์น้ นั ให้ถือว่า ลิขสิ ทธิ์ซอฟแวร์ดงั กล่าวเป็ นส่ วนหนึ่งของอุปกรณ์
ส่ วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ
ส่ วนประกอบที่มีนยั สําคัญแยกต่างหากจากกัน
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการ
จําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของอาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู ้สุทธิในกําไรหรื อขาดทุน

36

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สิ นทรั พย์ ที่เช่ า
การเช่าซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ได้รับส่ วนใหญ่ของความเสี่ ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นๆ ให้จดั
ประเภทเป็ นสัญญาเช่าการเงิน ส่ วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทําสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์
ด้วยมู ลค่ายุติธรรมหรื อมู ลค่าปั จจุ บนั ของจํานวนเงิ นขั้น ตํ่าที่ ตอ้ งจ่ ายตามสัญ ญาเช่ าแล้วแต่ จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า
หักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ชาํ ระจะแยกเป็ นส่ วนที่เป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และ
ส่ วนที่จะหักจากหนี้ ตามสัญญา เพื่อทําให้อตั ราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่ สําหรับยอดคงเหลื อของหนี้ สิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรั พย์ ที่ใ ห้ เช่ า
สิ นทรั พย์ที่ใ ห้เช่ าตามสัญญาเช่ าดําเนิ นงานรวมแสดงอยู่ในอาคารและอุ ปกรณ์ ในงบแสดงฐานะการเงิ น และ
ตัด ค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ดว้ ยเกณฑ์เดี ยวกันกับอาคารและอุปกรณ์ซ่ ึ งมีลกั ษณะ
คล้ายคลึงกัน
ต้ นทุนที่เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้น ทุ น ในการเปลี่ ยนแทนส่ วนประกอบจะรั บ รู ้ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของมู ลค่าตามบัญ ชี ของรายการที่ ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และ
สามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่ าเชื่ อถื อ ชิ้ นส่ วนที่ ถูกเปลี่ ยนแทนจะถูกตัดจําหน่ ายตามมูลค่า
ตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบํารุ งอาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจําจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อ
ขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคํานวณจากมูลค่าเสื่ อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์
หรื อต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
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ค่าเสื่ อมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณ
ของส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ หรื ออายุสัญญาเช่าในกรณี ที่อายุสัญญาเช่าสั้นกว่า ประมาณการอายุ
การให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
สิ ทธิการเช่าที่ดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ ง
อุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ยานพาหนะ

30 ปี
5-10 ปี
5-18 ปี
5-18 ปี
3-5 ปี
5 ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้ นรอบ
ปี บัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
3.9 สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนภายใต้ สัญญาอนุญาตให้ ดาํ เนินการ
สิ น ทรั พ ย์ไม่ มี ต วั ตนภายใต้สั ญ ญาอนุ ญ าตให้ ด าํ เนิ น การประกอบด้วย สิ ท ธิ ในการเรี ย กเก็บ ค่ าบริ ก ารจากการ
ให้บริ การดาวเทียมภายใต้สญ
ั ญาอนุญาตให้ดาํ เนินการ
วิธีการตัดจําหน่ าย ตัดจําหน่ ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสิ นทรัพย์หรื ออายุของสัญญาอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการ
แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า
3.10 ค่ าใช้ จ่ายรอตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่างๆในการออกหุน้ กูแ้ ละเงินกูย้ มื ระยะยาว และตัดจําหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตาม
อายุของหุน้ กูห้ รื ออายุของสัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาว
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3.11 สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
ค่ าความนิยม
ค่าความนิ ยมที่เกิดจากการซื้ อกิจการของบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน การรับรู ้มูลค่าเริ่ มแรกของค่าความ
นิยม ได้อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 3.1 ภายหลังจากการรับรู ้เริ่ มแรก ค่าความนิยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธี
ราคาทุ น หัก ผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ าสะสม สําหรั บ ตราสารทุ น - การบัญ ชี ด้านผูล้ งทุ น มู ล ค่ าตามบัญ ชี ข อง
ค่าความนิยมรวมอยูใ่ นมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน และ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนต้องไม่ถูกปั นส่ วน
ให้สินทรัพย์ใด ๆ ที่เป็ นส่ วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยรวมถึงค่าความนิยม
รายจ่ ายในการวิจัยและพัฒนา
รายจ่ายในขั้นตอนการวิจยั ได้แก่ การสํารวจตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ ง ความรู ้ความเข้าใจใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์
หรื อทางด้านเทคนิค รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ต้นทุนที่เกิ ดขึ้นของโครงการเพื่อการพัฒนา (ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการออกแบบและการทดสอบผลิ ตภัณฑ์ใหม่หรื อที่
ปรับปรุ งขึ้น) รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าโครงการนั้นจะประสบความสําเร็ จ
โดยการประเมินความเป็ นไปได้ท้ งั ทางพาณิ ชยกรรมและทางเทคโนโลยี และต้องสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
ส่ วนรายจ่ายในการพัฒนาอื่นรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิ ดขึ้น ต้นทุนการพัฒนาที่ได้รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายไปแล้วในงวด
ก่อนไม่สามารถรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ในงวดถัดไป ต้นทุนการพัฒนาที่บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์จะเริ่ มตัดจําหน่ ายเมื่อเริ่ ม
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อการพาณิ ชย์
รายจ่ายในการพัฒนาซึ่ งรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์แสดงราคาด้วยราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสมและผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าสะสม
สิ นทรั พย์ ไ ม่ มตี ัวตนอื่ น ๆ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นๆ ที่กลุ่มบริ ษทั ซื้ อมาและมีอายุการใช้งานจํากัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
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ต้น ทุ น ของสิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนอื่ น ประกอบด้ว ยค่ าพัฒ นาเทคโนโลยี ข องดาวเที ย มไอพี ส ตาร์ ค่ าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ รายจ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ ทธิบตั ร เครื่ องหมายทางการค้าและใบอนุญาตโดยมีกาํ หนดตัดจ่ายโดย
วิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องโดยมีระยะเวลาตัดจําหน่ายระหว่าง 5 ปี ถึง 15.75 ปี
สิ ทธิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงที่ ซ้ื อมาจะเริ่ มตัดจําหน่ ายเมื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
นํามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจําหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 3-5 ปี
วิธีการตัดจําหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
3.12 การด้ อยค่ า
ยอดสิ นทรั พย์ตามบัญชี ของกลุ่ มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุ กวันที่ รายงานว่ามี ขอ้ บ่ งชี้ เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่
ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สําหรับค่าความนิ ยมและสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ นอน หรื อ ยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี
ในช่วงเวลาเดียวกัน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารั บรู ้ เมื่ อมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์หรื อมูลค่าตามบัญชี ของหน่ วยสิ นทรั พย์ที่ก่อให้เกิ ด
เงินสดสู งกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
การคํานวณมูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ทางการเงินสําหรับหลักทรัพย์เผือ่ ขาย คํานวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่ สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึ งมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ หรื อ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์หักต้นทุ นในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมิ นมูลค่าจากการใช้ของ
สิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคํานึ ง
ภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์
สําหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิ ดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
รวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
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การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น จะถู ก กลับ รายการ เมื่ อ มู ล ค่ าที่ ค าดว่ าจะได้รั บ คื น เพิ่ ม ขึ้ น
ในภายหลัง และการเพิ่ ม ขึ้ น นั้ นสั ม พัน ธ์ โ ดยตรงกับ ขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า ที่ เคยรั บ รู ้ ใ นกํา ไรหรื อ ขาดทุ น
ส่ วนสิ นทรัพย์ทางการเงินที่เป็ นตราสารทุนที่จดั ประเภทเป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู ้โดยตรง
ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิ ยมจะไม่มีการปรับปรุ งกลับรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่
ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรู ้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้เรื่ องการ
ด้อยค่าหรื อไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคํานวณ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ไม่เกิน
กว่ ามู ล ค่ าตามบัญ ชี ภ ายหลัง หั ก ค่ าเสื่ อ มราคาหรื อ ค่ าตัด จําหน่ าย เสมื อ นหนึ่ งไม่ เคยมี ก ารบัน ทึ ก ขาดทุ น จาก
การด้อยค่ามาก่อน
3.13 หนีส้ ิ นทีม่ ีภาระดอกเบีย้
หนี้ สินที่ มีภาระดอกเบี้ ยบันทึ กเริ่ มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวกับการเกิ ดหนี้ สิน ภายหลังจากการ
บัน ทึ ก หนี้ สิ น ที่ มี ภาระดอกเบี้ ยจะบัน ทึ กต่ อมาโดยวิธีราคาทุ น ตัดจําหน่ าย ผลต่ างระหว่างยอดหนี้ เริ่ มแรกและ
ยอดหนี้เมื่อครบกําหนดไถ่ถอน จะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุการกูย้ มื โดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
3.14 เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นแสดงในราคาทุน
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3.15 ประมาณการหนีส้ ิ นสํ าหรับผลประโยชน์ ของพนักงาน
โครงการเงินสมทบ
กลุ่มบริ ษทั จัดให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่ งเป็ นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้กาํ หนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว
สิ นทรั พย์ของกองทุ นสํารองเลี้ ยงชี พได้แยกออกไปจากสิ นทรั พย์ของกลุ่ มบริ ษทั และบริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุ น
ภายนอก กองทุนสํารองเลี้ ยงชี พดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุ่มบริ ษทั ที่
เกี่ยวข้อง เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิด
รายการนั้น
โครงการผลประโยชน์ ที่กาํ หนดไว้
ภาระผูกพันสุ ทธิของกลุ่มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ถูกคํานวณแยกต่างหากเป็ นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดปั จจุบนั และงวดก่อนๆ ผลประโยชน์
ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั
การคํานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้น้ ันจัดทําโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ ได้รับ
อนุ ญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ ผลจากการคํานวณอาจทําให้กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์เกิดขึ้น ซึ่ ง
การรั บรู ้ เป็ นสิ นทรั พย์จะใช้มู ลค่าปั จจุ บ ันของประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จที่ มี ในรู ปของการได้รับคื นในอนาคตจาก
โครงการหรื อการหักการสมทบเข้าโครงการในอนาคต ในการคํานวณมูลค่าปัจจุบนั ของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้มี
การพิจารณาถึงความต้องการเงินทุนขั้นตํ่าสําหรับโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริ ษทั
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ในการวัด มู ล ค่า ใหม่ ข องหนี้ สิ น ผลประโยชน์ที่ กาํ หนดไว้สุ ท ธิ กํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจะถูกรับรู ้รายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นทันที กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั กําหนดดอกเบี้ย
จ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้สุทธิโดยใช้อตั ราคิดลดที่ใช้วดั มูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
ณ ต้นปี โดยคํานึ งถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้สุทธิ ซ่ ึ งเป็นผลมาจากการสมทบเงิน
และการจ่ ายชําระผลประโยชน์ ดอกเบี้ ยจ่ ายสุ ทธิ และค่าใช้จ่ายอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์ รับ รู ้
รายการในกําไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องกับการบริ การในอดีต หรื อ กําไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนทันที
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั รับรู ้กาํ ไรและขาดทุนจากการจ่ายชําระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ ระยะยาวอื่ น
ภาระผูกพันสุ ทธิของกลุ่มบริ ษทั ที่เป็ นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็ นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการ
ทํางานของพนักงานในงวดปั จจุ บนั และงวดก่ อ นๆ ซึ่ งผลประโยชน์น้ ี ได้คิดลดกระแสเงิ นสดเพื่ อให้เป็ นมู ลค่า
ปัจจุบนั การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ เมื่อเลิกจ้ าง
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน เมื่อกลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถยกเลิก
ข้อ เสนอการให้ผ ลประโยชน์ ดังกล่ าวได้อี ก ต่ อ ไป หรื อ เมื่ อ กลุ่ ม บริ ษ ทั รั บ รู ้ ต ้น ทุ น สําหรั บ การปรั บ โครงสร้ าง
หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
จะถูกคิดลดกระแสเงินสด
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทํางานให้ หนี้ สินรับรู ้ดว้ ยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่าย
ชําระ หากกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุ มานที่จะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจาก
การที่พนักงานได้ทาํ งานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
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การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
มูลค่ายุติธรรมของสิ ทธิ ซ้ื อหุ น้ ณ วันที่ให้สิทธิ แก่พนักงาน (ชําระด้วยตราสารทุน) รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายพร้อม ๆ ไปกับ
การเพิ่มขึ้นในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ตลอดระยะเวลาที่พนักงานสามารถเข้าใช้สิทธิ ได้อย่างไม่มีเงื่อนไข จํานวนที่รับรู ้
เป็ นค่าใช้จ่ายจะถูกปรับปรุ งเพื่อให้สะท้อนถึงจํานวนสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นที่แท้จริ งซึ่ งเข้าเงื่อนไขการให้บริ การที่เกี่ยวข้อง
และเงื่อนไขการได้รับสิ ทธิ ที่ไม่ใช่เงื่อนไขเรื่ องตลาดทุน ซึ่ งเป็นจํานวนที่เดิมเคยรับรู ้ตามจํานวนสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นที่เข้า
เงื่ อ นไขการให้บ ริ ก ารที่ เกี่ ยวข้อ งและเงื่ อนไขการได้รับ สิ ท ธิ ที่ ไม่ ใช่ เงื่ อ นไขเรื่ อ งตลาดทุ น ณ วัน ที่ ได้รับ สิ ท ธิ
สําหรับเงื่อนไขการได้รับสิ ทธิ ที่ไม่ใช่เงื่อนไขการบริ การหรื อผลงาน มูลค่ายุติธรรมของสิ ทธิ ซ้ื อหุ น้ ณ วันที่ให้สิทธิ
จะถูกวัดค่าเพื่อให้สะท้อนถึงเงื่อนไขนั้นและไม่มีการปรับปรุ งสําหรับผลต่างระหว่างจํานวนที่คาดไว้กบั ผลที่เกิดขึ้นจริ ง
มูลค่ายุติธรรมของจํานวนที่จ่ายให้แก่พนักงานจากราคาหุน้ ที่เพิ่มขึ้นที่ชาํ ระด้วยเงินสดรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายพร้อมๆ ไป
กับการเพิ่มขึ้นในส่ วนของหนี้ สิน ตลอดระยะเวลาที่พนักงานมีสิทธิ ได้รับชําระอย่างไม่มีเงื่อนไข หนี้ สินถูกวัด
มูลค่าใหม่ทุกๆ วันที่ในรายงานและวันที่จ่ายชําระ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหนี้ สินรับรู ้เป็นค่าใช้จ่าย
พนักงานในกําไรหรื อขาดทุน
3.16 ประมาณการหนีส้ ิ น
ประมาณการหนี้ สินจะรับรู ้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระหนี้ สินตามกฎหมายที่เกิ ดขึ้นในปั จจุบนั หรื อที่ก่อตัวขึ้นอัน
เป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไป
เพื่อชําระภาระหนี้ สินดังกล่าว ประมาณการหนี้ สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้
อัตราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคํานึ งถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจํานวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ ง
แปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อหนี้ สิน ประมาณการหนี้ สินส่ วนที่เพิ่มขึ้นเนื่ องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู ้ เป็ น
ต้นทุนทางการเงิน
ประมาณการค่ าประกันความเสียหาย
ประมาณการค่าประกันความเสี ยหายจะบันทึกเมื่อได้ขายสิ นค้าหรื อให้บริ การแก่ลูกค้าแล้ว ประมาณการค่าใช้จ่าย
พิจารณาจากประวัติการจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการประกันความเสี ยหาย และปั จจัยต่างๆ ที่อาจเกี่ ยวข้องกับความ
น่าจะเป็ นที่จะเกิดความเสี ยหายดังกล่าว
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3.17 รายได้
รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ และแสดงสุ ทธิจากส่ วนลดการค้า
การขายสิ นค้ าและให้ บริ การ
รายได้จะรั บรู ้ เมื่ อกลุ่ มบริ ษทั ได้ปฏิ บตั ิ ตามข้อผูกพันในการโอนสิ นค้าหรื อบริ การแก่ ลูกค้าแล้ว โดยต้องปั นส่ วน
รายได้ที่ได้รับจากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้าให้กบั แต่ละภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิ ซึ่งอ้างอิงกับราคาขายแบบเอกเทศ
รายได้จากการขายสิ นค้า รวมถึงรายได้จากการขายอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อได้โอนอํานาจ
การควบคุมในสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว กล่าวคือผูซ้ ้ื อสามารถสั่งการการใช้และได้รับประโยชน์ที่เหลืออยูเ่ กือบทั้งหมด
จากสิ นค้าและกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ที่จะได้รับชําระเงินสําหรับสิ นค้านั้น ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั จะไม่รับรู ้รายได้ถา้ ฝ่ ายบริ หาร
ยังมีการควบคุมหรื อบริ หารสิ นค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรื อมีความไม่แน่ นอนที่ มีนัยสําคัญในการได้รับประโยชน์เชิ ง
เศรษฐกิจจากการขายสิ นค้านั้นไม่อาจวัดมูลค่าของจํานวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่ าเชื่ อถือ หรื อมีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสิ นค้า
รายได้จากการให้บริ การวงจรดาวเทียมและบริ การอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิจดาวเทียม บริ การอินเตอร์เน็ตและบริ การ
อื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอินเตอร์ เน็ต และบริ การโทรศัพท์ รับรู ้เมื่อลูกค้าได้รับและใช้ประโยชน์จากการให้บริ การของ
บริ ษทั
รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์ รับรู ้รายได้ตลอดช่วงเวลาและตามอัตราที่กาํ หนดในสัญญาเช่า
รายได้เกี่ ยวกับค่าสิ ทธิ รับรู ้ ตามเกณฑ์คงค้างซึ่ งเป็ นไปตามเนื้ อหาและความเป็ นจริ งเชิ งเศรษฐกิ จของข้อตกลงที่
เกี่ยวข้อง
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ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
3.18 ต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกูย้ ืมและประมาณการหนี้สินส่ วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผา่ นไป
และสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ขาดทุนจากการจําหน่ ายสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้เพื่อขาย เงินปั นผลของ
หุ ้นบุริมสิ ทธิ ซ่ ึ งถูกจัดประเภทเป็ นหนี้ สิน ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่รับรู ้ในกําไรหรื อ
ขาดทุ น หรื อ ขาดทุ นจากการด้อ ยค่าของสิ น ทรั พ ย์ทางการเงิ น (นอกเหนื อจากลู ก หนี้ การค้า) และ ขาดทุ น จาก
เครื่ องมือป้องกันความเสี่ ยง รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนการกูย้ มื ที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา การก่อสร้างหรื อ การผลิตสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
โดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
3.19 สั ญญาเช่ าดําเนินงาน
รายจ่ ายภายใต้สัญญาเช่ าดําเนิ นงานบันทึ กในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่ า ค่าเช่ าที่ อาจ
เกิดขึ้นต้องนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยัน
การปรับค่าเช่า
การจําแนกประเภทสัญญาเช่ า
ณ วันที่ เริ่ มต้นข้อตกลง กลุ่มบริ ษทั จะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่ าวประกอบด้วยสัญญาเช่ าหรื อมี สัญญาเช่ าเป็ น
ส่ วนประกอบหรื อไม่ โดยพิจารณาจากสิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบตั ิตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยูก่ บั
การใช้สินทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะนําไปสู่ สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทําให้กลุ่มบริ ษทั มี
สิ ทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์

46

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่เริ่ มต้นข้อตกลง หรื อ มีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริ ษทั แยกค่าตอบแทนสําหรับสัญญาเช่า และส่ วนที่
เป็ นองค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็ นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริ ษทั สรุ ปว่าเป็ นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจํานวนดังกล่าวได้อย่างน่ าเชื่ อถือ ให้รับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินในจํานวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจํานวนหนี้สินจะลดลงตามจํานวนที่จ่าย และต้นทุนทางการ
เงินตามนัยจากหนี้สินจะรับรู ้โดยใช้อตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ส่ วนเพิม่ ของกลุ่มบริ ษทั
3.20 ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของปี
ปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเว้นแต่ในส่ วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องในการ
รวมธุรกิจ หรื อ รายการที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั ได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชําระหรื อได้รับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรื อขาดทุนประจําปี ที่
ต้องเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทาง
ภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิ น และจํานวนที่ ใช้เพื่ อความมุ่ งหมายทางภาษี ภาษี เงิ น ได้รอการตัดบัญ ชี จะไม่ ถูกรั บ รู ้ เมื่ อเกิ ดจากผล
แตกต่างชัว่ คราวต่อไปนี้ การรับรู ้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนี้สินในครั้งแรกซึ่ งเป็ นรายการ
ที่ ไม่ ใช่ การรวมธุ รกิ จและรายการนั้นไม่ มี ผลกระทบต่ อกําไรขาดทุ น ทางบัญ ชี ห รื อทางภาษี และผลแตกต่ างที่
เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าหากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ตอ้ งสะท้อนถึ งผลกระทบทางภาษีที่จะเกิ ดจากลักษณะวิธีการที่ กลุ่ ม
บริ ษ ทั คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสิ น ทรั พ ย์ห รื อ จะจ่ ายชําระหนี้ สิ น ตามมู ลค่ าตามบัญ ชี ณ วัน ที่ สิ้ น รอบ
ระยะเวลาที่รายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการโดย
ใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริ ษทั ต้องคํานึ งถึงผลกระทบ
ของสถานการณ์ ทางภาษี ที่ ไม่ แน่ น อนและอาจทําให้ จ าํ นวนภาษี ที่ ต ้องจ่ ายเพิ่ ม ขึ้ น และมี ดอกเบี้ ยที่ ต ้องชําระ
กลุ่ มบริ ษทั เชื่ อว่าได้ต้ งั ภาษี เงิ นได้คา้ งจ่ ายเพียงพอสําหรั บภาษี เงิ นได้ที่จะจ่ ายในอนาคต ซึ่ งเกิ ดจากการประเมิ น
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลกระทบจากหลายปั จจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้ อยูบ่ น
พื้ นฐานการประมาณการและข้อสมมติ ฐาน และอาจจะเกี่ ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับเหตุ การณ์ ในอนาคต
ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทําให้กลุ่มบริ ษทั เปลี่ยนการตัดสิ นใจโดยขึ้นอยู่กบั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายที่มีอยู่
การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิ ตาม
กฎหมายที่จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั และภาษีเงินได้น้ ี
ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกัน สําหรับหน่วย
ภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชําระหนี้สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิหรื อตั้งใจ
จะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สิ น ทรั พ ย์ภาษี เงิ น ได้รอการตัดบัญ ชี จะบัน ทึ กต่ อเมื่ อมี ความเป็ นไปได้ค่อ นข้างแน่ น อนว่ากําไรเพื่ อเสี ยภาษี ใน
อนาคตจะมีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
4.

บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน ได้แก่ บุคคลและหรื อกิ จการที่ มีอาํ นาจควบคุ ม หรื อถู กควบคุ มไม่ว่าจะเป็ นโดย
ทางตรงหรื อทางอ้อม ซึ่ งกระทําผ่านบริ ษทั ที่ทาํ หน้าที่ถือหุ ้น บริ ษทั ย่อย และกิจการที่เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน
นอกจากนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันยังรวมถึงการร่ วมค้าและบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับกิจการไม่ว่าจะเป็ น
โดยตรงหรื อทางอ้อม ผูบ้ ริ หารสําคัญของกิ จการรวมตลอดทั้งสมาชิ กในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวซึ่ งมี
อํานาจชักจูง หรื ออาจถูกชักจูงให้ปฏิบตั ิตามบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลข้างต้น ในการพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันแต่ละรายการบริ ษทั คํานึ งถึงเนื้ อหาของความสัมพันธ์มากกว่า
รู ปแบบทางกฎหมาย
บริ ษทั อยูภ่ ายใต้การควบคุมของ บริ ษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) (“Intouch”) ซึ่ งตั้งอยูใ่ นประเทศไทย โดย
ถือหุน้ คิดเป็ นอัตราร้อยละ 41.13 ของจํานวนหุน้ ทั้งหมดของบริ ษทั รายการที่กลุ่มบริ ษทั มีกบั บริ ษทั ในกลุ่ม Intouch
และผูถ้ ือหุน้ ของกลุ่ม Intouch จะถือเป็ นรายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษ ัท คิ ด ราคาซื้ อ ขายสิ น ค้าและบริ ก ารกับ กิ จ การที่ เกี่ ย วข้อ งกัน ตามสั ญ ญาและเงื่ อ นไขทางการค้าโดยปกติ
เช่ นเดี ยวกับลูกค้าทัว่ ไป สําหรับรายการค่าที่ปรึ กษาและบริ หารงาน กลุ่มบริ ษทั คิดราคาตามที่ตกลงร่ วมกัน โดย
คํานวณตามอัตราร้อยละของสิ นทรัพย์
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายการที่สาํ คัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2562
2561
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
พันบาท
พันบาท

รายได้
รายได้ จากการขายและการให้ บริการ
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

73,077
-

91
114,016
45

1,709,980
52,346
-

1,794,641
72,121
-

รายได้ อื่น
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
รวมรายได้

110,648
176
183,901

109,316
19
223,487

30,748
110,648
176
1,903,898

43,476
109,316
19
2,019,573
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
2562
2561
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
พันบาท
พันบาท

ค่ าใช้ จ่าย
การซื้อสินค้ าและบริการ
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

929
2,665
-

5,322
4,658
21,760

102,936
2,665
-

135,827
2,945
7,768

ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย

1,445
10,863
60,673
76,575

771
7,898
57,782
98,191

1,445
16,718
10,527
60,419
194,710

723
17,767
7,153
57,414
229,597
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2562
2561
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
พันบาท
พันบาท

ลูกหนีก้ ารค้ าและรายได้ ค้างรับ
ลูกหนี้การค้ า
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

8,762
8,762

29,288
52,736
82,024

2,025,736
5,705
2,031,441

1,295,882
28,834
2,629
1,327,345

รายได้ ค้างรับ
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
รวม

3,505
3,505

350
1
351

2,372
3,388
5,760

1,580
350
1,930

12,267
12,267

82,375
(52,737)
29,638

2,037,201
2,037,201

1,329,275
(2,629)
1,326,646

180
5,670
5,850

250
42,449
42,699

180
52,550
5,670
58,400

250
45,826
42,449
88,525

รวมลูกหนีก้ ารค้ าและรายได้ ค้างรับ
หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
รวม
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
2562
2561
พันบาท
พันบาท
เงินให้ ก้ ยู ืมแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ส่ วนของเงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาวทีถ่ งึ กําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาว
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
พันบาท
พันบาท

630,635
630,635

485,725
485,725

25,000
630,635
655,635

40,000
485,725
525,725

1,127,499
1,127,499
1,758,134

1,457,174
1,457,174
1,942,899

1,127,499
1,127,499
1,783,134

10,000
1,457,174
1,467,174
1,992,899

เงินให้กูย้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อยมีอายุสัญญา 2 ปี และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีอตั ราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
5.77 ต่อปี (31 ธันวาคม 2561 : ร้อยละ 5.05 ถึง 5.64 ต่อปี )
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่การร่ วมค้ามีอายุสญ
ั ญา 10 ปี และมีอตั ราดอกเบี้ยต่อปี ในอัตราร้อยละ LIBOR + 3
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กูย้ ืมแก่บริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2562
2561
พันบาท
พันบาท
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาว
บริษทั ย่ อย
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
การร่ วมค้ า
ณ วันที่ 1 มกราคม
ลดลง
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
พันบาท
พันบาท

-

-

50,000
(25,000)
25,000

40,000
10,000
50,000

1,942,899
(46,858)
(137,907)
1,758,134

1,956,729
(13,830)
1,942,899

1,942,899
(46,858)
(137,907)
1,758,134

1,956,729
(13,830)
1,942,899
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
2562
2561
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
พันบาท
พันบาท

สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
รวม

11
11

2
2

3
11
14

2
2

เจ้ าหนีก้ ารค้ า
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

132
2,499
2,631

72
445
2,052
1,252
3,821

133
3,744
1,985
5,862

72
13,596
1,781
1,252
16,701

เจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

1,029
1,029

97
72
169

38,254
708
38,962

3,555
97
72
3,724

เงินรับล่ วงหน้ าค่ าบริการจากลูกค้ า
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
รวม

5,294
5,294

9,974
9,974

360
4,386
4,746

3,411
8,865
12,276
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
2562
2561
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
พันบาท
พันบาท

ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

34
34

374
14,686
15,060

126,726
32
126,758

143,663
370
144,033

หนีส้ ิ นหมุนเวียนอื่น
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน

1,740

2,200

-

160

-

-

-

1,308

หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ย่อย
ค่ าตอบแทนผู้บริหารสํ าคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญประกอบด้วย

งบการเงินรวม
2562
2561
พันบาท
พันบาท
58,819
55,403

สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
- ต้นทุนบริ การที่แสดงรวมในค่าใช้จ่ายบริ หาร
- ต้นทุนดอกเบี้ยที่แสดงรวมในต้นทุนทางการเงิน
- การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
รวม

922
722
210
60,673

1,154
824
401
57,782

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
พันบาท
พันบาท
58,565
55,035
922
722
210
60,419

1,154
824
401
57,414

ตลอดเวลาที่ผ่านมากรรมการของกลุ่มกิ จการหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกัน อาจซื้ อสิ นค้าจากกลุ่มบริ ษทั รายการซื้ อ
เหล่านี้มีระยะเวลาและเงื่อนไขปกติเช่นเดียวกับรายการที่กลุ่มบริ ษทั มีกบั พนักงานหรื อลูกค้า
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนประจําปี เบี้ยประชุมและผลประโยชน์อื่น ค่าตอบแทน
กรรมการเหล่านี้ ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ค่าตอบแทนกรรมการนี้ เป็นส่ วนหนึ่ ง
ของค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารที่แสดงไว้ในงบกําไรขาดทุน
สัญญาสําคัญทีท่ าํ กับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกันมีดงั นี้
1. บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญากับบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องชําระ
ค่าสิ ทธิ (Royalty) ร้อยละ 1 ของรายได้ที่ได้มาจากการขายหรื อให้เช่าสถานี ควบคุมเครื อข่ายภาคพื้นดิน (เกตเวย์)
ไอพีสตาร์ ร้อยละ 1 ของรายได้ที่ได้มาจากการขายหรื อให้เช่าอุปกรณ์ปลายทางไอพีสตาร์ (IPSTAR User Terminal
: “UT”) และร้อยละ 3 ของรายได้ที่ได้มาจากการขายหรื อให้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4
2. บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาในการดําเนิ นธุ รกิจทางด้านดาวเทียมกับบริ ษทั ย่อยและกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
โดยบริ ษทั มีภาระผูกพันในการให้บริ การเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมและให้คาํ ปรึ กษา บริ ษทั ย่อยและกิจการที่อยู่
ภายใต้การควบคุมเดียวกันมีภาระผูกพันต่อบริ ษทั ที่จะต้องชําระค่าบริ การดังกล่าวตามสัญญาอีกเป็ นจํานวนเงิน
รวมประมาณ 6.36 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ 4.38 ล้านบาท (2561: ประมาณ 14.97 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ 9.20
ล้านบาท) ค่าบริ การเป็ นไปตามอัตราที่ตกลงไว้ในสัญญา คิดตามจํานวนที่ใช้จริ งหรื อคิดตามจํานวนการติดตั้ง
อุปกรณ์รับส่ งสัญญาณปลายทาง
3. บริ ษ ทั ได้ท าํ สั ญญากับบริ ษ ทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง โดยบริ ษ ทั ย่อยมี ภาระผูกพันในการให้ บริ การรวมสั ญญาณภาพ
สั ญ ญาณเสี ยง และสั ญ ญาณข้อ มู ล ซึ่ งบริ ษ ัท มี ภ าระผูก พัน ที่ จ ะต้อ งชําระค่ าบริ ก าร เป็ นจํานวนเงิ น 6,480
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อช่อง/ต่อปี
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
5.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันและ
ประเภทออมทรัพย์
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง
รวม
อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของ
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และ
เงินฝากประจํา
6.

งบการเงินรวม
2562
2561
พันบาท
พันบาท
2,008
105,311

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
พันบาท
พันบาท
1,786
91,879

1,697,169
922,533
2,621,710

2,230,682
494,242
2,830,235

844,016
871,554
1,717,356

1,330,209
297,666
1,719,754

0.47%

0.71%

0.58%

0.77%

เงินลงทุนชั่วคราว

เงินฝากระยะสั้นและตัว๋ แลกเงิน
ตราสารหนี้ที่เป็ นหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
รวม

งบการเงินรวม
2562
2561
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
พันบาท
พันบาท

1,135,692
1,945,154
3,080,846

524,892
2,108,678
2,633,570

2,272,934
1,954,276
4,227,210

1,787,934
2,046,221
3,834,155

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 เงิ น ฝากระยะสั้ นและตัว๋ แลกเงิ น มี อ ัต ราดอกเบี้ ย ร้ อ ยละ 1.50 ถึ ง ร้ อ ยละ 2.40 ต่ อ ปี
(31 ธันวาคม 2561: ร้อยละ 0.80 ถึง ร้อยละ 2.87 ต่อปี ) และครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี

57

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
7.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
2562
2561
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
พันบาท
พันบาท

4

8,762
1,910,811
1,919,573

82,024
1,891,098
1,973,122

2,031,441
989,884
3,021,325

1,327,345
1,144,910
2,472,255

4

3,505
557,974
561,479

351
639,793
640,144

5,760
415,304
421,064

1,930
447,482
449,412

55,240
96,123
194,028
345,391

49,760
159,038
106,599
315,397

41,228
95,328
168,313
304,869

28,567
139,418
79,881
247,866

2,826,443
(936,463)
1,889,980

2,928,663
(1,077,230)
1,851,433

3,747,258
(652,414)
3,094,844

3,169,533
(598,505)
2,571,028

2562
พันบาท

2561
พันบาท

2562
พันบาท

2561
พันบาท

หมายเหตุ
ลูกหนี้การค้ า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
รวม
รายได้ ค้างรับ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
รวม
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินจ่ายล่วงหน้า
อื่นๆ
รวม
รวมลูกหนีก้ ารค้ า รายได้ ค้างรับ
และลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญสําหรับ
ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

65,867
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358,395

111,681

337,681

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2562
2561
พันบาท
พันบาท
กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ:
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

กิจการอื่น
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ:
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
พันบาท
พันบาท

5,464

8,668

247,576

795,961

2,837
461
8,762
8,762

3,721
15,537
463
53,635
82,024
(52,737)
29,287

361,480
376,769
1,045,155
461
2,031,441
2,031,441

411,054
115,739
1,063
3,528
1,327,345
(2,629)
1,324,716

92,857

138,934

50,409

97,118

147,626
188,277
525,542
956,509
1,910,811
(811,815)
1,098,996

416,532
226,721
256,184
852,727
1,891,098
(1,024,493)
866,605

101,957
76,523
65,030
695,965
989,884
(527,766)
462,118

345,010
100,455
148,889
453,438
1,144,910
(595,876)
549,034

1,107,758

895,892

2,493,559

1,873,750

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั สําหรับลูกค้าทัว่ ไป มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วัน ถึง 120 วัน
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
8.

สิ นค้ าคงเหลือ

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง
งานระหว่างทํา
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างทาง
หั ก ค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2562
2561
พันบาท
พันบาท
26,873
45,066
72,144
15,434
110,852
154,303
1,042
134
210,911
214,937
(86,883)
(92,453)
124,028
122,484
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
พันบาท
พันบาท
26,600
44,777
72,144
15,434
83,005
113,551
181,749
173,762
(68,149)
(75,482)
113,600
98,280

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
9.

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและการร่ วมค้ า

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
รวมเงินลงทุน - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2562
2561
พันบาท
พันบาท
1,408,769
1,444,283
1,408,769
1,444,283

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
พันบาท
พันบาท
(167,557)
522,595
1,408,769
1,444,283
1,241,212
1,966,878

โดยแสดงรายการในงบแสดงฐานะ
ทางการเงินดังนี้
เงินลงทุนซึ่ งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสี ย
หนี้สินสุ ทธิ ในบริ ษทั ย่อย
รวมเงินลงทุน - สุ ทธิ

1,408,769
1,408,769

2,641,105
(1,399,893)
1,241,212

ณ วันที่ 1 มกราคม
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิจากเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ย
ส่ วนแบ่งกําไรสุ ทธิจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
เงินปันผลรับ
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
รายการตัดจ่ายจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
การปรับปรุ งการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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1,444,283
1,444,283

2,946,904
(980,026)
1,966,878

งบการเงินรวม
2562
2561
พันบาท
พันบาท
1,444,283
1,356,701

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
พันบาท
พันบาท
1,966,878
2,455,515

(116,448)
-

119,388
-

(597,866)
(184,088)

1,628,780
12,509
(1,717,155)

207,939
(127,005)
1,408,769

(31,806)
1,444,283

207,488
(40,685)
(110,515)
1,241,212

130
(350,971)
(61,930)
1,966,878

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และเงินปันผลรับสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน มีดงั นี้
งบการเงินรวม
สัดส่ วนความเป็ น
เจ้าของ
2561
2562
ร้ อยละ ร้อยละ
การร่ วมค้ า
บริ ษทั เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จํากัด

51.00

51.00

ทุนชําระแล้ว
2562

2561

15 ล้านดอลลาร์
สิ งคโปร์

15 ล้านดอลลาร์
สิ งคโปร์

บริ ษทั ไม่มีเงินลงทุนในการร่ วมค้าซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน
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มูลค่าตาม
วิธีส่วนได้เสี ย
ราคาทุน
2562
2561
2562
2561
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

138
138

138
138

1,409
1,409

1,444
1,444

เงินปันผลรับ
2562
2561
ล้านบาท
ล้านบาท

-

-

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

สัดส่ วนความเป็ น
เจ้าของ
2562
2561
ร้อยละ
ร้อยละ
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชัน่ จํากัด
บริ ษทั ไอพีสตาร์ จํากัด
บริ ษทั สตาร์ นิวเคลียส จํากัด
บริ ษทั ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล พีทีอี จํากัด
บริ ษทั ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วสิ จํากัด
บริ ษทั แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จํากัด
บริ ษทั ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จํากัด
บริ ษทั ทีซี บรอดคาสติ้ง จํากัด
บริ ษทั ไอพีสตาร์ เจแปน จํากัด
บริ ษทั ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จํากัด
บริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล แซทเทลไลท์ จํากัด
บริ ษทั ไอพีสตาร์ (อินเดีย) ไพรเวท จํากัด
บริ ษทั ทีซี โกลเบิล เซอร์วสิ จํากัด
รวม
การร่ วมค้ า
บริ ษทั เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จํากัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุนสุ ทธิ
จากการด้อยค่า
2561
2562
2561
ล้านบาท
ล้านบาท

ทุนชําระแล้ว
2562

99.99
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.99
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

99.99
399 ล้านบาท
100.00
2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
100.00
100.00
20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
100.00
20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
100.00
100.00 6.95 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
99.99
0.25 ล้านบาท
100.00
100 ล้านเยน
100.00 3.20 ล้านดอลลาร์นิวซี แลนด์
100.00
50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
100.00
30 ล้านรู ปีอินเดีย
100.00
12,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ

51.00

51.00

15 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์

มูลค่าตาม
วิธีส่วนได้เสี ย
2562
2561
ล้านบาท
ล้านบาท

เงินปั นผลสําหรับปี
2562
2561
ล้านบาท
ล้านบาท

399 ล้านบาท
2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
600,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
6.95 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
0.25 ล้านบาท
100 ล้านเยน
3.20 ล้านดอลลาร์นิวซี แลนด์
50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
30 ล้านรู ปีอินเดีย
12,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ

399
157
1
1
425
33
98
2
16
1
1,133

399
157
1
1
21
425
33
98
2
16
1
1,154

464
(1,331)
88
(51)
17
178
14
301
94
41
36
(19)
(168)

478
(964)
74
1
54
84
249
8
261
102
160
32
(16)
523

44
29
111
184

1,491
99
29
98
1,717

15 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์

138

138

1,409

1,444

-

-
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
การร่ วมค้ า
ตารางต่อไปนี้สรุ ปข้อมูลทางการเงินการร่ วมค้าที่รวมอยูใ่ นงบการเงินของการร่ วมค้า ปรับปรุ งด้วยการปรับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ และความแตกต่างของนโยบายการบัญชี การกระทบยอดรายการ
ระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปดังกล่าวกับมูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยของกลุ่มกิจการในกิจการเหล่านี้
วันที่ สั ดส่ วนความ
รายงาน เป็ นเจ้ าของ
ร้อยละ
ปี 2562
บริ ษทั เชนนิงตัน
31
อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จํากัด ธันวาคม
รวม
ปี 2561
บริ ษทั เชนนิงตัน
31
อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จํากัด ธันวาคม
รวม

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์
หมุนเวียน ไม่ หมุนเวียน
พันบาท
พันบาท

หนีส้ ิ น
หมุนเวียน
พันบาท

หนีส้ ิ นไม่
หมุนเวียน
พันบาท

สิ นทรัพย์
สุ ทธิ
พันบาท

รายได้
รวม
พันบาท

51.00

1,714,903
1,714,903

4,591,210
4,591,210

(1,355,402)
(1,355,402)

(2,133,396)
(2,133,396)

2,817,315
2,817,315

-

(228,329)
(228,329)

(297,664)
(297,664)

(525,993)
(525,993)

51.00

151,905
151,905

6,701,997
6,701,997

(89,239)
(89,239)

(3,829,076)
(3,829,076)

2,935,587
2,935,587

4
4

234,093
234,093

(73,483)
(73,483)

160,610
160,610
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กําไร (ขาดทุน)
ขาดทุน
สุ ทธิ
เบ็ดเสร็จอื่น
พันบาท
พันบาท

กําไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จรวม
พันบาท

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
การเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
มีดงั ต่อไปนี้
บริษทั ย่ อย
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญา Share Purchase Agreement กับบริ ษทั แห่ งหนึ่ งในกัมพูชา เพื่อขายเงิน
ลงทุนในบริ ษทั แคมโบเดี ยน ดี ทีวี เน็ตเวิร์ค จํากัด (“CDN”) ทั้งหมดที่ถืออยู่จาํ นวน 1,000 หุ ้นหรื อคิดเป็ นร้อยละ 100
ของหุ ้นทั้งหมดให้แก่บริ ษทั ดังกล่าว โดยบริ ษทั ตกลงขายหุ ้นดังกล่าวในราคา 0.8 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯหรื อประมาณ 24.64
ล้านบาทและได้รับชําระค่าหุน้ แล้ว เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562
การร่ วมค้ า
การจ่ ายเงินปั นผลของบริ ษทั ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จํากัด (“LTC”)
ในการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้นของ LTC เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลแก่
ผูถ้ ือหุน้ จากผลการดําเนินงานประจําปี 2561 ของ LTC เป็ นจํานวนเงิน 26 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของ LTC เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลพิเศษแก่ผู ้
ถือหุ ้นจากกําไรสะสมของ LTC เป็ นจํานวนเงิน 123 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ โดยจะจ่ายชําระเป็ นงวดทั้งหมด 15 งวด
งวดละ 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี
สัญญาซื ้อหุ้น บริ ษทั Vimpelcom Lao Company Limited
เมื่ อ วัน ที่ 16 มกราคม 2562 Lao Telecommunication Public Company (“LTC”) ได้ ท ํ า สั ญ ญา Sale and Purchase
Contract for Shares in Vimpelcom Lao Company Limited กับ The Government of The Lao PDR (“LAOGOV”) เพื่ อ
ซื้ อหุ ้นในบริ ษทั Vimpelcom Lao Company Limited จํานวน 500,000 หุ ้น คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของหุ ้นทั้งหมด โดย
LTC ตกลงซื้ อหุ ้นดังกล่ าวในราคา 42 ล้านดอลลาร์ สหรั ฐฯ ซึ่ ง LTC ได้ชาํ ระเงิ นแก่ LAOGOV แล้วทั้งจํานวนใน
เดื อ นกรกฎาคม 2562 และ LTC ได้รั บมอบใบหุ ้ นจํานวน 500,000 หุ ้ น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 100 ของหุ ้ น ทั้ง หมดจาก
LAOGOV แล้ว ในวันที่ 1 สิ งหาคม 2562 ต่อมาบริ ษทั Vimpelcom Lao Company Limited ได้เปลี่ยนชื่ อเป็ น TPLUS
Digital Company Limited
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ภาระผูกพัน
ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นสั ญ ญาร่ ว มทุ น ระหว่ างกลุ่ ม บริ ษ ัท และรั ฐ บาลของสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว
กลุ่มบริ ษทั จะต้องโอนหุ ้นทั้งหมดใน LTC ให้แก่ รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวโดยไม่คิด
ค่าตอบแทนใด ๆ เมื่อสิ้ นสุ ดระยะเวลาอนุญาตให้ดาํ เนินการในปี 2589 (หมายเหตุ 31.2)
10. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน สิ ทธิ
การเช่าที่ดิน
และอาคาร
พันบาท
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เพิม่ ขึ้น
โอน
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
การปรับปรุ งการแปลงค่าเงินตรา
ต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
1 มกราคม 2562
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
การปรับปรุ งการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

อุปกรณ์
พันบาท

งบการเงินรวม
รถยนต์และ
อุปกรณ์
สํานักงาน
พันบาท

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
พันบาท

รวม
พันบาท

438,709
2,010
(1,630)
(427)
(1,138)

11,443,954
61,474
(9,939)
(32,149)
(17,704)

378,881
24,061
(9,122)
(33,594)
(2,994)

4,380
5,237
(77)
-

12,265,924
92,782
(20,768)
(66,170)
(21,836)

(27,248)

(19,726)

(5,004)

(577)

(52,555)

410,276
35
522
(6,131)
(5,824)

11,425,910
183,713
17,920
(41,814)
(11,762)

352,228
7,666
(71,440)
(451)

8,963
10,365
(9,711)
(277)
-

12,197,377
201,779
8,731
(119,662)
(18,037)

(18,927)
379,951

(30,361)
11,543,606

(7,042)
280,961

(773)
8,567

(57,103)
12,213,085
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ที่ดิน สิ ทธิ
การเช่าที่ดิน
และอาคาร
พันบาท
ค่ าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุน
จากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ขาดทุนจากการด้อยค่า
โอน
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
การปรับปรุ งการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
1 มกราคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ขาดทุนจากการด้อยค่า
โอน
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
การปรับปรุ งการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

อุปกรณ์
พันบาท

งบการเงินรวม
รถยนต์และ
อุปกรณ์
สํานักงาน
พันบาท

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
พันบาท

รวม
พันบาท

379,094
19,752
(1,558)
(356)
(1,136)

3,740,605
660,192
2,423,000
(29,015)
(25,349)
(17,620)

286,909
39,468
(8,370)
(29,891)
(2,931)

-

4,406,608
719,412
2,423,000
(38,943)
(55,596)
(21,687)

(27,027)

(18,638)

(4,455)

-

(50,120)

368,769
15,693
(3,762)
(5,615)

6,733,175
444,005
1,186,881
(410)
(41,046)
(11,762)

280,730
40,586
(54,725)
(418)

-

7,382,674
500,284
1,186,881
(410)
(99,533)
(17,795)

(18,616)
356,469

(27,577)
8,283,226

(5,439)
260,734

-

(51,632)
8,900,469
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ที่ดิน สิ ทธิ
การเช่าที่ดิน
และอาคาร
พันบาท
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
1 มกราคม 2562
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

อุปกรณ์
พันบาท

งบการเงินรวม
รถยนต์และ
อุปกรณ์
สํานักงาน
พันบาท

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
พันบาท

รวม
พันบาท

59,615
59,615

7,703,349
7,703,349

70,984
20,988
91,972

4,380
4,380

7,838,328
20,988
7,859,316

41,507
41,507

4,692,735
4,692,735

55,131
16,367
71,498

8,963
8,963

4,798,336
16,367
4,814,703

23,482
23,482

3,260,340
3,260,340

12,236
7,991
20,227

8,567
8,567

3,304,625
7,991
3,312,616

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่ อมราคาเต็มจํานวนแล้ว
แต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจาํ นวน 2,422.43 ล้านบาท ( 31 ธันวาคม 2561 : 2,239.61 ล้านบาท)
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
การด้ อยค่ าของอุปกรณ์
เนื่ องจากธุ รกิ จดาวเที ยมมี การแข่งขันสู ง มี ผลทําให้ราคาตลาดลดลงอย่างมี นัยสําคัญ ซึ่ งมี ผลกระทบต่อผลการ
ดําเนิ นงานของธุ รกิจดาวเทียม ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ได้ทดสอบการด้อยค่าของอุปกรณ์
ซึ่ งวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของอุปกรณ์ (มูลค่าจากการใช้) โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะ
ได้รับ โดยใช้อตั ราคิดลดร้อยละ 8.3 และร้อยละ 8 ตามลําดับ ซึ่ งพบว่ามูลค่าตามบัญชี สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้
รับคืน บริ ษทั จึงบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าจํานวน 1,187 ล้านบาท และ 2,423 ล้านบาท ตามลําดับ โดยแสดงอยู่
ในขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ตามลําดับ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รถยนต์และ
อุปกรณ์
อุปกรณ์
สํานักงาน
พันบาท
พันบาท

สิ ทธิการเช่า
ที่ดินและ
อาคาร
พันบาท
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
1 มกราคม 2562
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
พันบาท

รวม
พันบาท

168,560
2,004
(1,630)
(427)
(1,138)

10,554,888
51,233
11,030
(32,149)
(17,468)

222,817
12,608
(8,298)
(24,450)
(1,878)

-

10,946,265
65,845
1,102
(57,026)
(20,484)

167,369
35
(5,824)
161,580

10,567,534
9,385
9,478
(39,198)
(11,713)
10,535,486

200,799
3,876
(26,244)
(355)
178,076

1,555
(746)
(55)
754

10,935,702
14,851
8,732
(65,497)
(17,892)
10,875,896
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์
รถยนต์และ
อุปกรณ์
ระหว่าง
อุปกรณ์
สํานักงาน
ก่อสร้าง
พันบาท
พันบาท
พันบาท

สิ ทธิการเช่า
ที่ดินและ
อาคาร
พันบาท
ค่ าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุน
จากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ขาดทุนจากการด้อยค่า
โอน
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
1 มกราคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ขาดทุนจากการด้อยค่า
โอน
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

รวม
พันบาท

114,783
18,841
(1,558)
(356)
(1,136)

2,875,368
629,635
2,423,000
(7,831)
(25,349)
(17,384)

162,073
24,630
(7,548)
(20,892)
(1,815)

-

3,152,224
673,106
2,423,000
(16,937)
(46,597)
(20,335)

130,574
14,927
(5,614)
139,887

5,877,439
419,462
1,033,000
(410)
(38,839)
(11,713)
7,278,939

156,448
20,661
(24,938)
(321)
151,850

-

6,164,461
455,050
1,033,000
(410)
(63,777)
(17,648)
7,570,676

53,777
53,777

7,679,520
7,679,520

39,756
20,988
60,744

-

7,773,053
20,988
7,794,041
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์
รถยนต์และ
ระหว่าง
อุปกรณ์
อุปกรณ์
สํานักงาน
ก่อสร้าง
พันบาท
พันบาท
พันบาท

สิ ทธิการเช่า
ที่ดินและ
อาคาร
พันบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
1 มกราคม 2562
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

รวม
พันบาท

36,795
36,795

4,690,095
4,690,095

27,984
16,367
44,351

-

4,754,874
16,367
4,771,241

21,693
21,693

3,256,547
3,256,547

18,235
7,991
26,226

754
754

3,297,229
7,991
3,305,220

ราคาทรัพย์สินของบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งได้คิดค่าเสื่ อมราคาเต็มจํานวนแล้ว
แต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจาํ นวน 1,860.39 ล้านบาท ( 31 ธันวาคม 2561 : 1,722.15 ล้านบาท)
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
11. สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนภายใต้ สัญญาอนุญาตให้ ดาํ เนินการ ค่ าใช้ จ่ายรอตัดบัญชีและสิ นทรัพย์ ไม่ มีตวั ตน
งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน
ภายใต้สญ
ั ญา
อนุญาตให้
ดําเนินงาน
พันบาท

ค่าใช้จ่าย
รอตัดบัญชี
พันบาท

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
26,233,096
เพิ่มขึ้น
271
โอน
17,710
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
การปรับปรุ งการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
1 มกราคม 2562
26,251,077
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหน่าย
(430)
ตัดจําหน่าย
(237,171)
การปรับปรุ งการแปลงค่าเงินตรา
ต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
26,013,476
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สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์
รวม
ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์
ค่าความนิยม
อื่น
ไม่มีตวั ตน
พันบาท
พันบาท
พันบาท

20,177
-

967,503
-

1,615,807
1,409
(298)
(8,135)

2,583,310
1,409
(298)
(8,135)

-

(5,096)

(5,639)

(10,735)

20,177
-

962,407
-

1,603,144
1,658
10,000
(18)
(144)

2,565,551
1,658
10,000
(18)
(144)

20,177

962,407

(12,390)
1,602,250

(12,390)
2,564,657

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสมและขาดทุน
จากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
กลับรายการการด้อยค่า
โอน
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
การปรับปรุ งการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
1 มกราคม 2562
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ขาดทุนจากการด้อยค่า
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
การปรับปรุ งการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน
ภายใต้สญ
ั ญา
อนุญาตให้
ดําเนินงาน
พันบาท

ค่าใช้จ่าย
รอตัดบัญชี
พันบาท

22,246,527
1,150,330
(170,000)
16,880
-

4,544
2,018
-

913,539
-

1,242,723
103,921
(298)
(8,128)

2,156,262
103,921
(298)
(8,128)

-

-

(5,877)

(5,357)

(11,234)

23,243,737
1,213,975
426,526
(430)
(236,021)

6,562
2,018
-

907,662
-

1,332,861
97,795
9,293
(1)
(144)

2,240,523
97,795
9,293
(1)
(144)

24,647,787

8,580

907,662

(10,885)
1,428,919

(10,885)
2,336,581
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สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์
รวม
ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์
ค่าความนิยม
อื่น
ไม่มีตวั ตน
พันบาท
พันบาท
พันบาท

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน
ภายใต้สญ
ั ญา
อนุญาตให้
ดําเนินงาน
พันบาท
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
1 มกราคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ค่าใช้จ่าย
รอตัดบัญชี
พันบาท

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์
รวม
ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์
ค่าความนิยม
อื่น
ไม่มีตวั ตน
พันบาท
พันบาท
พันบาท

3,986,569

15,633

53,964

373,084

427,048

3,007,340
1,365,689

13,615
11,597

54,745
54,745

270,283
173,331

325,028
228,076
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนภายใต้ สัญญาอนุญาตให้ ดาํ เนินการ
เนื่ องจากธุ รกิ จดาวเทียมมีการแข่งขันสู ง มีผลทําให้ราคาตลาดลดลงอย่างมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ บริ ษทั ยังสู ญเสี ย
ลูกค้ารายใหญ่ท้ งั ในประเทศและต่างประเทศและยังไม่มีความแน่นอนในการหาลูกค้าทดแทน ซึ่งมีผลกระทบต่อผล
การดําเนินงานของธุรกิจดาวเทียมซึ่ งบริ ษทั ได้พิจารณาบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนภายใต้
สัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินการจํานวน 3,196 ล้านบาท สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้
ทดสอบการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินการ ซึ่ งวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดาํ เนิ นการ (มูลค่าจากการใช้) โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต
ที่คาดว่าจะได้รับ โดยใช้อตั ราคิดลดร้อยละ 8 ซึ่ งพบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนสู งกว่ามูลค่าตามบัญชี จึงบันทึก
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจํานวน 170 ล้านบาทสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ได้พบเหตุขดั ข้องทางเทคนิ คของระบบแจ้งสถานะของดาวเทียมไทยคม 5 โดย
บริ ษทั พร้อมทั้งผูผ้ ลิตดาวเทียมไทยคม 5 และผูเ้ ชี่ ยวชาญอยู่ระหว่างดําเนิ นการกูค้ ืนระบบดังกล่าว โดยหลังจากนี้
ผูเ้ ชี่ยวชาญจะให้ความเห็นเกี่ยวกับการบริ หารจัดการดาวเทียมไทยคม 5 ซึ่ งอาจจะส่ งผลให้มีการหยุดให้บริ การใน
อนาคต อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความต่อเนื่ องในการให้บริ การแก่ลูกค้า บริ ษทั ได้ประสานงานกับลูกค้าทุกรายที่ใช้
บริ การดาวเทียมไทยคม 5 เพื่อจัดการโอนย้ายลูกค้าไปยังดาวเทียมดวงอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดาวเทียมไทยคม 5 และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีมูลค่าตามบัญชีจาํ นวน 222 ล้านบาท
โดยบริ ษทั ได้ต้ งั สํารองค่าเผื่อการด้อยค่าแล้วทั้งจํานวน นอกจากนี้ บริ ษทั ได้ทดสอบการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนภายใต้สญ
ั ญาอนุญาตให้ดาํ เนินการ (ไม่รวมดาวเทียมไทยคม 5) ซึ่งวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินการ (มูลค่าจากการใช้) โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะ
ได้รับ โดยใช้อตั ราคิดลดร้อยละ 8.3 เป็ นผลให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีเป็ นจํานวน 205 ล้านบาท
ซึ่งบริ ษทั ได้รับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าแล้วสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ภายใต้สัญญาอนุญาต
ให้ดาํ เนินงาน
พันบาท
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้น
โอน
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562
โอน
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสมและขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
กลับรายการด้อยค่า
โอน
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ขาดทุนจากการด้อยค่า
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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ค่าใช้จ่าย
รอตัดบัญชี
พันบาท

สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตนอื่น
พันบาท

26,233,096
271
17,710
26,251,077
(430)
(237,171)
26,013,476

20,177
20,177
20,177

1,426,004
1,409
(298)
(8,135)
1,418,980
10,000
(144)
1,428,836

22,246,527
1,150,330
(170,000)
16,880
23,243,737
1,213,975
426,526
(430)
(236,021)
24,647,787

4,544
2,018
6,562
2,018
8,580

1,092,439
94,592
(298)
(8,128)
1,178,605
88,812
9,293
(144)
1,276,566

3,986,569
3,007,340
1,365,689

15,633
13,615
11,597

333,565
240,375
152,270

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
12. สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภายหลังจากการนํามาหักกลบกันตามความเหมาะสม ได้แสดงรวมไว้ในงบ
แสดงฐานะการเงินโดยมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2562
2561
พันบาท
พันบาท
797,296
1,117,018
797,296
1,117,018

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
พันบาท
พันบาท
741,912
992,281
741,912
992,281

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้

ณ วันที่
1 มกราคม
2562
พันบาท
สินทรั พย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ยอดขาดทุนยกไป
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ่ สิ นค้าเสื่ อมสภาพ
เงินมัดจํารับ
เงินรับล่วงหน้าค่าบริ การจากลูกค้า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
อื่นๆ
รวม

61,228
6,202
15,096
24,463
12,948
31,016
34,015
915,429
16,621
1,117,018
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งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย)/รายได้ ใน
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(หมายเหตุ 27)
พันบาท
พันบาท
(60,136)
1,922
(1,467)
(3,537)
1,524
14,350
(9,950)
(261,421)
6,398
(312,317)

(659)
(486)
(1,226)
5,010
(1,815)
(2,187)
(6,042)
(7,405)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562
พันบาท
433
7,638
13,629
20,926
13,246
50,376
22,250
651,821
16,977
797,296

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่
1 มกราคม
2561
พันบาท
สินทรั พย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ยอดขาดทุนยกไป
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ่ สิ นค้าเสื่ อมสภาพ
เงินมัดจํารับ
เงินรับล่วงหน้าค่าบริ การจากลูกค้า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
อื่นๆ
รวม

3,122
4,350
16,250
30,735
21,131
33,941
17,765
639,200
9,331
775,825
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งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย)/รายได้ ใน
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(หมายเหตุ 27)
พันบาท
พันบาท
63,904
2,284
(293)
(6,272)
(7,452)
(3,856)
18,946
276,229
5,854
349,344

(5,798)
(432)
(861)
(731)
931
(2,696)
1,436
(8,151)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561
พันบาท
61,228
6,202
15,096
24,463
12,948
31,016
34,015
915,429
16,621
1,117,018

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่
1 มกราคม
2562
พันบาท
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ สิ นค้าเสื่ อมสภาพ
เงินมัดจํารับ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
อื่นๆ
รวม

15,096
23,301
27,118
915,429
11,337
992,281

ณ วันที่
1 มกราคม
2561
พันบาท
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ สิ นค้าเสื่ อมสภาพ
เงินมัดจํารับ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
อื่นๆ
รวม

13,960
29,963
29,790
639,200
(8,060)
704,853
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น (รายจ่าย)/รายได้ ใน
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(หมายเหตุ 27)
พันบาท
พันบาท
(1,467)
(3,233)
13,893
(258,303)
(2,221)
(251,331)

5,170
(4,208)
962

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น (รายจ่าย)/รายได้ ใน
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(หมายเหตุ 27)
พันบาท
พันบาท
1,136
(6,662)
(3,709)
276,229
16,664
283,658

1,037
2,733
3,770

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562
พันบาท
13,629
20,068
46,181
657,126
4,908
741,912

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561
พันบาท
15,096
23,301
27,118
915,429
11,337
992,281

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
13. สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
เงินมัดจําการประเมินภาษี
เงินมัดจําอื่น
อื่นๆ
หั ก ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
รวม

งบการเงินรวม
2562
2561
พันบาท
พันบาท
147,970
164,440
182,701
200,994
15,256
15,290
4,422
17,459
350,349
398,183
(51,153)
(53,955)
299,196
344,228
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
พันบาท
พันบาท
140,608
154,075
182,701
200,994
15,256
15,290
10,000
338,565
380,359
(51,153)
(53,955)
287,412
326,404

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
14. หนีส้ ิ นทีม่ ีภาระดอกเบีย้
งบการเงินรวม
2562
2561
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
พันบาท
พันบาท

ส่ วนทีห่ มุนเวียน
ส่ วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื จากบุคคลภายนอกอื่น
รวมส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี

383,273
8,729

412,127
8,714

383,273
8,729

412,127
8,714

392,002

420,841

392,002

420,841

หุน้ กูท้ ี่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ยระยะสั้น

392,002

2,253,000
2,673,841

392,002

2,275,000
2,695,841

ส่ วนทีไ่ ม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื จากบุคคลภายนอกอื่น
รวมเงินกูย้ มื ระยะยาว

1,533,091
6,410
1,539,501

2,060,638
18,061
2,078,699

1,533,091
6,410
1,539,501

2,060,638
18,061
2,078,699

หุน้ กูร้ ะยะยาว

2,271,223

2,270,312

2,274,223

2,273,312

รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ยไม่หมุนเวียน

3,810,724

4,349,011

3,813,724

4,352,011

รวม

4,202,726

7,022,852

4,205,726

7,047,852
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หุ้นกู้ระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีหุน้ กูร้ ะยะยาวชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือไม่มีหลักประกัน ไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และมีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ จํานวน 1 ชุด วงเงิน 2,275 ล้านบาท มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท
มีรายละเอียดดังนี้

วันที่จาํ หน่ าย

29 กันยายน 2557

จํานวนหน่ วย
หลักล้าน

จํานวนเงิน
ล้านบาท

2.275

2,275

อัตราดอกเบีย้
(ต่ อปี )

กําหนด
จ่ ายชําระ
ดอกเบีย้

ร้อยละ 4.68

ทุก 6 เดือน

รวมหุ ้นกู้
หั ก ต้นทุนในการออกหุ น้ กู้
สุ ทธิ
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กําหนดชําระคืนเงินต้ น

ครบกําหนดไถ่ถอนทั้งจํานวนใน
วันที่ 2 ตุลาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
ล้านบาท

2,275
2,275
(1)
2,274

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2561
หมายเหตุ 2562
พันบาท
พันบาท
สํ าหรับแต่ ละปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ราคาตามบัญชีตน้ งวด - สุ ทธิ
จ่ายคืนเงินกูย้ มื
ค่าตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาเงินกูย้ มื
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
อื่นๆ
ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุ ทธิ

25

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
พันบาท
พันบาท

7,022,852
(2,790,945)

7,446,417
(414,483)

7,047,852
(2,812,945)

7,483,417
(414,483)

911
(30,092)
4,202,726

1,066
(28,433)
18,285
7,022,852

911
(30,092)
4,205,726

1,066
(28,433)
6,285
7,047,852

กลุ่มบริ ษทั ต้องดํารงอัตราส่ วนทางการเงินตามที่กาํ หนดไว้ในสัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาว
อัตราดอกเบี้ยของเงินกูย้ มื ของกลุ่มบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้

เงินกูย้ มื ทั้งสิ้ น
- อัตราคงที่
- อัตราลอยตัว
รวม
อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
- เงินกูย้ มื
- หุน้ กู้
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งบการเงินรวม
2562
2561
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
พันบาท
พันบาท

2,286,362
1,916,364
4,202,726

4,550,086
2,472,766
7,022,852

2,289,362
1,916,364
4,205,726

4,575,086
2,472,766
7,047,852

4.27%
4.68%

4.78%
4.48%

4.27%
4.68%

4.78%
4.48%

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ระยะเวลาการครบกําหนดของเงินกูย้ มื ระยะยาวและหุน้ กูร้ ะยะยาว - สุ ทธิจากต้นทุนทางการเงิน มีดงั ต่อไปนี้

เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
เกินกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

งบการเงินรวม
2562
2561
พันบาท
พันบาท
2,656,315
423,778
1,154,409
3,925,233
3,810,724
4,349,011

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
พันบาท
พันบาท
2,659,315
423,778
1,154,409
3,928,233
3,813,724
4,352,011

กลุ่มบริ ษทั ต้องดํารงอัตราส่ วนทางการเงินตามที่กาํ หนดไว้ในสัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาว และต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
รวมทั้งการรั ก ษาอัต ราส่ ว นทางการเงิ น ที่ ก ําหนดไว้ในข้อ กําหนดว่ าด้ว ยสิ ท ธิ แ ละหน้าที่ ข องผูอ้ อกหุ ้ น กู้แ ละ
ผูถ้ ือหุน้ กู้
วงเงินกู้ยืมจากธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินกูย้ ืมที่ยงั ไม่ได้ใช้จากธนาคารในประเทศและต่างประเทศเป็ นจํานวน
3,247.57 ล้านบาท และ 30.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (2561: 3,924.41 ล้านบาท และ 30.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
การเปลีย่ นแปลงในหนี้สินทีเ่ กิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
หน่วย: พันบาท
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
การเปลีย่ นแปลงในกระแสเงินสด
ชําระคืนเงินกูย้ มื
รายการที่ไ ม่ ใ ช่ เงินสด
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกูย้ มื ตัดจําหน่าย
ปรับปรุ งการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หนีส้ ิ นตาม
สั ญญาเช่ า
การเงิน
26,775

เงินกู้ยืม
ระยะยาว
2,472,765

หุ้นกู้
4,523,312

รวม
7,022,852

(11,635)

(526,310)

(2,253,000)

(2,790,945)

15,140

(30,092)
1,916,363

911
2,271,223

911
(30,092)
4,202,726
หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
การเปลีย่ นแปลงในกระแสเงินสด
ชําระคืนเงินกูย้ มื
รายการที่ไ ม่ ใ ช่ เงินสด
สัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกูย้ มื ตัดจําหน่าย
การลงทุนในหุ น้ กูภ้ ายในกลุ่มกิจการ
ปรับปรุ งการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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หนีส้ ิ นตาม
สั ญญาเช่ า
การเงิน
30,721

เงินกู้ยืม
ระยะยาว
2,905,450

หุ้นกู้
4,510,246

รวม
7,446,417

(10,231)

(404,252)

-

(414,483)

6,285
26,775

(28,433)
2,472,765

1,066
12,000
4,523,312

6,285
1,066
12,000
(28,433)
7,022,852

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย: พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
การเปลีย่ นแปลงในกระแสเงินสด
ชําระคืนเงินกูย้ มื
รายการที่ไ ม่ ใ ช่ เงินสด
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกูย้ มื ตัดจําหน่าย
ปรับปรุ งการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หนีส้ ิ นตาม
สั ญญาเช่ า
การเงิน
26,775

เงินกู้ยืม
ระยะยาว
2,472,765

หุ้นกู้
4,548,312

รวม
7,047,852

(11,635)

(526,310)

(2,275,000)

(2,812,945)

15,140

(30,092)
1,916,363

911
2,274,223

911
(30,092)
4,205,726
หน่วย: พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
การเปลีย่ นแปลงในกระแสเงินสด
ชําระคืนเงินกูย้ มื
รายการที่ไ ม่ ใ ช่ เงินสด
สัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกูย้ มื ตัดจําหน่าย
ปรับปรุ งการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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หนีส้ ิ นตาม
สั ญญาเช่ า
การเงิน
30,721

เงินกู้ยืม
ระยะยาว
2,905,450

หุ้นกู้
4,547,246

รวม
7,483,417

(10,231)

(404,252)

-

(414,483)

6,285
26,775

(28,433)
2,472,765

1,066
4,548,312

6,285
1,066
(28,433)
7,047,852

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
15. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
หมายเหตุ 2562
2561
พันบาท
พันบาท
เจ้ าหนีก้ ารค้ า
- บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- บุคคลหรื อกิจการอื่นๆ
รวม

4

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
พันบาท
พันบาท

2,631
248,507
251,138

3,821
258,785
262,606

5,862
127,679
133,541

16,701
146,204
162,905

เจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
- อื่นๆ
รวม

234,211
69,368
303,579

329,036
121,250
450,286

250,958
34,257
285,215

302,859
77,818
380,677

รวมเจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น

554,717

712,892

418,756

543,582

16. หนีส้ ิ นหมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
2562
2561
พันบาท
พันบาท
22,228
31,091
33,592
58,215
758
2,008
56,578
91,314

เงินมัดจํารับจากลูกค้าระยะสั้น
ภาษีอื่นๆ
อื่นๆ
รวม
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
พันบาท
พันบาท
19,677
28,197
4,111
16,296
1
23,789
44,493

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
17. ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสํ าหรับผลประโยชน์ พนักงาน
ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2562
2561
พันบาท
พันบาท
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน
ที่ไม่ได้จดั ให้มีกองทุน
ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงิน

231,766
231,766

160,747
160,747

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
พันบาท
พันบาท
205,056
205,056

135,592
135,592

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
งบการเงินรวม

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
รับรู้ ในกําไรขาดทุน
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั และดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการจ่ายชําระผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี

รับรู้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยที่รับรู ้ในระหว่างปี

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

160,747
(30,401)

175,940
(85,311)

135,592
(18,657)

148,951
(71,172)

75,278
75,278

23,212
41,957
65,169

62,269
62,269

19,387
33,241
52,628

26,142
26,142

4,949
4,949

25,852
25,852

5,185
5,185

231,766

160,747

205,056

135,592

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถวั เฉลี่ย
ถ่วงนํ้าหนัก)
งบการเงินรวม
2562
2561
ร้อยละ
ร้อยละ
2.40
3.20
5.00
5.00

อัตราคิดลด
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
ร้อยละ
ร้อยละ
2.40
3.20
5.00
5.00

การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่
กําหนดไว้เป็ นจํานวนเงินดังต่อไปนี้

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)

งบการเงินรวม
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พันบาท
พันบาท

เพิ่มขึ้น
(13,056)

ลดลง
14,074

เพิ่มขึ้น
(10,898)

ลดลง
11,739

12,970

(12,188)

10,812

(10,167)

แม้ว่าการวิเคราะห์ น้ ี ไม่ ได้คาํ นึ งการกระจายตัวแบบเต็ม รู ป แบบของกระแสเงิ น สดที่ คาดหวังภายใต้โครงการ
ดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่างๆ
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
18. หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
2562
2561
พันบาท
พันบาท
127,165
161,876
110,970
122,277
238,135
284,153

เงินมัดจํารับจากลูกค้าระยะยาว
อื่นๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
พันบาท
พันบาท
121,161
155,079
110,970
122,277
232,131
277,356

19. ทุนเรื อนหุ้นและการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ออกหุน้ ใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ
หุ้นทีอ่ อกและชําระแล้ ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
การออกหุน้ สามัญโดยใช้
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

2562

2561

มูลค่ าหุ้น
ต่ อหุ้น
(บาท)

จํานวนหุน้
พันหุน้

จํานวนเงิน
พันบาท

จํานวนหุน้
พันหุน้

จํานวนเงิน
พันบาท

5
5

1,099,977
-

5,499,884
-

1,099,977
-

5,499,884
-

5

1,099,977

5,499,884

1,099,977

5,499,884

5

1,096,102

5,480,510

1,096,067

5,480,333

5

-

-

35

177

5

1,096,102

5,480,510

1,096,102

5,480,510

ผูถ้ ือหุ ้นสามัญจะได้รับสิ ทธิ ในการรับเงินปั นผลจากการประกาศจ่ายเงินปั นผลและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนหนึ่ ง
เสี ยงต่อหนึ่งหุน้ ในที่ประชุมของบริ ษทั
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
การจ่ ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์
19.1 การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ ทชี่ ําระด้ วยตราสารทุน
19.1.1 ข้ อมูลโครงการ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญออกให้สําหรับกรรมการและพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ได้
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญโดยจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ให้แก่พนักงานที่
ทํางานเต็ม เวลา (Full-time Employment) ของบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ยที่ เข้าร่ ว มโครงการ Performance share plan
(“โครงการ”) โดยข้อมูลสําคัญของใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญมีดงั นี้

วันที่อนุมตั ิ:
จํานวนหน่วยที่เสนอขาย:
ราคาใช้สิทธิที่จะซื้ อหุน้ :
จํานวนหุ น้ ที่ออกเพื่อรองรับ:
อายุของโครงการ:
ราคาเสนอขายต่อหุน้ :
อัตราการใช้สิทธิ:

โครงการ 2
โครงการ 3
โครงการ 4
27 มีนาคม 2557
26 มีนาคม 2558
30 มีนาคม 2559
1,197,700 หน่วย
1,085,300 หน่วย
1,074,300 หน่วย
38.265 บาท/หุน้
37.626 บาท/หุน้
25.918 บาท/หุน้
1,197,700 หุน้
1,085,300 หุน้
1,074,300 หุน้
5 ปี นับจากวันที่มีการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ื อหุน้ สามัญครั้งแรก
หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ื อหุ น้ สามัญได้ 1 หุน้
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
การเปลี่ยนแปลงใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญแสดงได้ดงั นี้
1 มกราคม
2562
พันหน่วย
ESOP - Grant II
กรรมการ
พนักงาน
รวม
ESOP - Grant III
กรรมการ
พนักงาน
รวม
ESOP - Grant IV
กรรมการ
พนักงาน
รวม
รวมทั้งสิ้น

ออกให้
ระหว่างงวด
พันหน่วย

รับคืน
ระหว่างงวด
พันหน่วย

ใช้สิทธิ
ระหว่างงวด
พันหน่วย

หมดอายุ
ระหว่างงวด
พันหน่วย

31 ธันวาคม
2562
พันหน่วย

374
769
1,143

-

-

-

(374)
(769)
(1,143)

-

254
691
945

-

-

-

-

254
691
945

155
741
896

-

-

-

-

155
741
896

2,984

-

-

-

(1,143)

1,841
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
19.1.2 การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
บริ ษทั วัดมูลค่าของรายจ่ายโครงการ โดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ณ วันที่ให้สิทธิ โดยใช้
Monte Carlo Simulation techniques โดยมีขอ้ สมมติฐานที่สาํ คัญดังนี้
โครงการ 2
โครงการ 3
โครงการ 4
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ให้สิทธิ
27.864 บาท
20.424 บาท
12.475 บาท
ราคาหุน้ ณ วันที่ให้สิทธิ
40.500 บาท
36.500 บาท
27.000 บาท
ราคาใช้สิทธิ
38.265 บาท
37.626 บาท
25.918 บาท
ความผันผวนที่คาดหวัง
41.562%
39.894%
36.534%
เงินปันผลที่คาดหวัง
1.111%
1.781%
2.407%
อัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ ยง
3.082%
2.340%
1.721%
รายการกระทบยอดทุนสํ ารองอื่น - การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ ทชี่ ําระด้ วยตราสารทุน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
พันบาท
พันบาท
ณ วันที่ 1 มกราคม
14,745
11,793
ค่าใช้จ่ายรวมที่รับรู ้ระหว่างปี ในงบกําไรขาดทุน
2,226
3,774
ลดลงในระหว่างปี
(822)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
16,971
14,745
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
19.2 การจ่ ายผลตอบแทนแก่ ผู้บริหารโดยชําระด้ วยเงินสด
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิแก้ไขจํานวนเงินสําหรับการจ่ายค่าตอบแทน
สําหรับผลการดําเนิ นงานเป็ นจํานวนรวม 22.76 ล้านบาท เพื่อจัดสรรให้กบั ผูบ้ ริ หาร ณ วันสิ้ นสุ ดโครงการ โดยมี
เงื่อนไขว่าผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ น้ โดยรวม (Absolute Total Shareholder Return) และผลตอบแทนโดยรวมของผูถ้ ือ
หุ ้นเมื่อเที ยบกับผลตอบแทนเฉลี่ ยของกลุ่มอุตสาหกรรมเดี ยวกันในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (Relative
Total Shareholder Return) ต้องถึงเกณฑ์ที่กาํ หนดในปี ที่ 3 ของโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ได้มีการ
ประเมินเกณฑ์ที่กาํ หนดของโครงการพบว่า บริ ษทั ไม่สามารถดําเนินการได้ตามเงื่อนไขที่กาํ หนดได้ บริ ษทั จึงไม่ได้
บันทึกรายการดังกล่าว
ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุน้ สู งกว่า
มูลค่าหุน้ ที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุน้ ส่ วนเกินนี้ต้ งั เป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ ”) ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
นี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
20. สํ ารอง
สํารองประกอบด้วย
การจัดสรรกําไร และ/หรือ กําไรสะสม
สํ ารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญ ญัติแห่ งพระราชบัญ ญัติบ ริ ษ ทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษ ทั จะต้องจัดสรรทุ น สํารอง
(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สํารองดังกล่าวมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ผลต่ างจากการแปลงค่ างบการเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่ วนของเจ้าของประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศ
ผลต่ างจากการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ ายุตธิ รรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในส่ วนของเจ้าของประกอบด้วยผลรวม
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผือ่ ขายจนกระทัง่ มีการตัดรายการหรื อเกิดการด้อยค่า
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
21. ส่ วนงานดําเนินงาน
กลุ่มบริ ษทั นําเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานโดยแสดงส่ วนงานธุ รกิ จและส่ วนงานภูมิศาสตร์ เป็ น
รู ปแบบหลักในการรายงาน โดยพิจารณาจากโครงสร้ างการบริ หารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่ ม
บริ ษทั เป็ นเกณฑ์ในการกําหนดส่ วนงาน
ส่ วนงานธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั เสนอส่ วนงานธุรกิจที่สาํ คัญ ดังนี้
ส่ วนงาน 1
ส่ วนงาน 2
ส่ วนงาน 3

บริ การวงจรดาวเทียมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจดาวเทียม
การขายและบริ การที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่ อ
การขายและบริ การที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโทรศัพท์

ส่ วนงานภูมิศาสตร์
ในการนําเสนอการจําแนกส่ วนงานภูมิศาสตร์ รายได้ตามส่ วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์โดยกําหนดจากสถานที่ต้ งั
ของลูกค้า
ส่ วนงานในประเทศไทยมีขอบเขตการดําเนิ นงานหลักเกี่ยวกับการบริ การวงจรดาวเทียมและธุ รกิจที่เกี่ยวเนื่ องกับ
ธุ รกิ จดาวเทียม ธุ รกิ จอินเทอร์ เน็ตและสื่ อ ส่ วนงานในประเทศสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวมีขอบเขต
การดําเนิ นงานหลักเกี่ยวกับการขายและบริ การที่เกี่ยวเนื่ องกับธุ รกิ จโทรศัพท์ การบริ การวงจรดาวเทียมและธุ รกิ จที่
เกี่ ย วข้อ งกับ ธุ ร กิ จ ดาวเที ย ม ส่ ว นงานในประเทศออสเตรเลี ย ประเทศอิ น เดี ย ประเทศญี่ ปุ่ น ประเทศพม่ า
ประเทศมาเลเซี ยและประเทศสิ งคโปร์ มีขอบเขตการดําเนิ นงานหลักเกี่ ยวกับการขายและบริ การที่เกี่ ยวเนื่ องกับ
ธุรกิจดาวเทียม
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
กลุ่มบริ ษทั เสนอส่ วนงานภูมิศาสตร์ที่สาํ คัญ ดังนี้
ส่ วนงาน 1
ส่ วนงาน 2
ส่ วนงาน 3
ส่ วนงาน 4
ส่ วนงาน 5
ส่ วนงาน 6
ส่ วนงาน 7
ส่ วนงาน 8

ประเทศไทย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศอินเดีย
ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศพม่า
ประเทศมาเลเซีย
ประเทศสิ งคโปร์
ประเทศอื่น ๆ
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
การจําแนกรายได้
กลุ่มบริ ษทั จําแนกรายได้จากการขายสิ นค้าและให้บริ การให้แก่ลูกค้าตลอดช่วงเวลาและ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ งตาม
ประเภทส่ ว นงานซึ่ งสอดคล้อ งกับ การเปิ ดเผยข้อ มู ล รายได้แ ยกตามส่ ว นงานที่ ร ายงานสําหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่
31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้

งบการเงินรวม
2562
2561
พันบาท
พันบาท
รายได้ ตามส่ วนงาน
บริ การธุรกิจดาวเทียม
บริ การอินเตอร์เน็ตและสื่ อ
รวม
ช่ วงเวลาแห่ งการรับรู้ รายได้
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
บริ การธุรกิจดาวเทียม
บริ การอินเตอร์เน็ตและสื่ อ
ตลอดช่วงเวลา
บริ การธุรกิจดาวเทียม
บริ การอินเตอร์เน็ตและสื่ อ
รวม
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4,560,949
102,336
4,663,285

5,808,081
200,120
6,008,201

326,316
82,223
408,539

216,189
177,328
393,517

4,234,633
20,113
4,254,746
4,663,285

5,591,893
22,791
5,614,684
6,008,201

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายได้และผลการดําเนินงานจากส่ วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
บริการธุรกิจดาวเทียม
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในการร่ วมค้า
ต้นทุนขายและบริ การตามส่ วนงาน
ค่าใช้จ่ายตามส่ วนงาน
ผลการดําเนินงานตามส่ วนงาน
กําไร (ขาดทุน) จากการ
จําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รายได้อื่น
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุ ทธิ
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์
กําไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน
และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ

2562
ล้านบาท
4,594

2561
ล้านบาท
5,850

(3,613)
(1,001)
(20)

(4,112)
(1,487)
251

บริการอินเตอร์ เน็ต
และสื่ อ
2562
2561
ล้านบาท ล้านบาท
122
229
(112)
(39)
(29)

(188)
(33)
8

บริการระบบโทรศัพ ท์
2562
ล้านบาท
-

2561
ล้านบาท
-

(116)
(116)

119
119
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ตัดรายการระหว่ าง
ส่ วนงาน
2562
2561
ล้านบาท
ล้านบาท
(53)
(71)
54
1
2

81
4
14

การดําเนินงานต่ อเนื่อง

การดําเนินงานทีย่ กเลิก

งบการเงินรวม

2562
ล้านบาท
4,663

2561
ล้านบาท
6,008

2562
ล้านบาท
-

2561
ล้านบาท
224

2562
ล้านบาท
4,663

2561
ล้านบาท
6,232

(116)
(3,671)
(1,039)
(163)

119
(4,219)
(1,516)
392

-

(137)
(51)
36

(116)
(3,671)
(1,039)
(163)

119
(4,356)
(1,567)
428

(29)
337
(128)
(1,623)

1,950
192
5
(2,253)

-

3
-

(29)
337
(128)
(1,623)

1,950
195
5
(2,253)

(1,606)
(300)
(1,906)
(344)

286
(338)
(52)
269

-

39
(1)
38
(8)

(1,606)
(300)
(1,906)
(344)

325
(339)
(14)
261

(2,250)

217

-

(17)
13

(2,250)

(17)
230

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริการธุรกิจดาวเทียม

สิ นทรัพย์จาํ แนกตามส่ วนงาน
เงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
รวมสิ นทรัพ ย์
หนี้สินจําแนกตามส่ วนงาน
เงินกูย้ มื
รวมหนีส้ ิ น

บริการอินเตอร์ เน็ต
และสื่ อ

2562
ล้านบาท
13,891
1,758
-

2561
ล้านบาท
18,741
1,943
-

2562
ล้านบาท
488
-

2561
ล้านบาท
644
-

1,806
4,202

1,987
7,023

14
-

72
-

บริการระบบโทรศัพ ท์
2562
ล้านบาท
1,409

ตัดรายการระหว่ าง
ส่ วนงาน

การดําเนินงานต่ อเนื่อง

การดําเนินงานทีย่ กเลิก
2562
ล้านบาท
-

2561
ล้านบาท
1,444

2562
ล้านบาท
(535)
-

2561
ล้านบาท
(570)
-

2562
ล้านบาท
13,844
1,758
1,409

2561
ล้านบาท
18,815
1,943
1,444

-

(6)
-

(17)
-

1,814
4,202

2,042
7,023

-

100

-

2561
ล้านบาท
-

-

งบการเงินรวม
2562
ล้านบาท
13,844
1,758
1,409
17,011

2561
ล้านบาท
18,815
1,943
1,444
22,202

1,814
4,202
6,016

2,042
7,023
9,065

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายได้จากส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้

รายได้ จากส่ วนงาน
ประเทศไทย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศอินเดีย
ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศพม่า
ประเทศมาเลเซีย
ประเทศอื่นๆ
รวมส่ วนงานทีด่ าํ เนินงานอยู่
ส่ วนงานที่ยกเลิกการดําเนินงาน
รวม

2562
พันบาท

2561
พันบาท

2,250,706
250,008
660,084
618,626
126,924
257,905
499,032
4,663,285
4,663,285

3,224,969
252,494
649,830
662,558
180,258
272,771
765,321
6,008,201
224,527
6,232,728

ข้ อมูลเกีย่ วกับลูกค้ ารายใหญ่ ของกลุ่มกิจการ
สําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีรายการกับลูกค้าภายนอกกิจการรายใดรายหนึ่ ง
ที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนตามส่ วนงานภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ประเทศไทย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศอินเดีย
ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศพม่า
ประเทศสิ งคโปร์
ประเทศอื่นๆ
รวม
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2562
พันบาท

2561
พันบาท

5,102,533
24,295
7,308
9,182
2,536,267
73,856
7,753,441

8,323,092
16,787
17,460
17,636
19
2,901,457
129,920
11,406,371

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
22. รายได้ จากการขายและการให้ บริการ

การดําเนินงานต่ อเนื่อง
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ

งบการเงินรวม
2562
2561
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
พันบาท
พันบาท

264,909
4,398,376
4,663,285

382,882
5,625,319
6,008,201

147,187
4,122,424
4,269,611

191,381
5,266,149
5,457,530

-

31,184
193,343
224,527

-

-

4,663,285

6,232,728

4,269,611

5,457,530

การดําเนินงานทีย่ กเลิก
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ

รวม
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
23. กําไรจากการจําหน่ ายเงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
บริ ษ ทั ไทย แอนวานซ์ อิ น โนเวชั่น จํากัด (“Thai AI”) ซึ่ งเป็ นบริ ษ ทั ย่อยของบริ ษ ทั ได้ท าํ สัญ ญา Shares Tender
Agreement เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เพื่อขายหุ ้นสามัญทั้งหมดที่ถืออยูใ่ นบริ ษทั ซี เอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน)
(“CSL”) จํานวน 250,099,990 หุ ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 42.07 ของหุ ้นที่ ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว ให้แก่ บริ ษทั
แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ ค จํากัด (“AWN”) ในราคาเสนอซื้ อ 7.80 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นมูลค่า 1,950.78 ล้านบาท ซึ่ งการ
ขายได้เสร็ จสิ้ นแล้ว เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 โดยมีกาํ ไรจากการจําหน่ ายเงินลงทุนดังกล่าวจํานวน 1,949.52 ล้าน
บาท และกําไรจากการดําเนิ นงานที่ ยกเลิ กจํานวน 29.65 ล้านบาท ในงบกําไรขาดทุ นรวมสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวัน ที่
31 ธันวาคม 2561
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แสดงรายการดังต่อไปนี้
หน่ วย : พันบาท
สิ่ งตอบแทนที่ได้รับจากการขาย
หัก ค่าใช้จ่ายในการขาย
สิ่ งตอบแทนทีไ่ ด้ รับจากการขาย-สุ ทธิ

1,950,780
(4,876)
1,945,904

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
สิ นทรัพย์ สุทธิ
หัก ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
สิ นทรัพย์ สุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
โอนกลับบัญชีผลกําไรสะสมจากการลดสัดส่ วนการลงทุนในบริ ษทั ย่อย

1,842,453
1,020,338
822,115
(474,756)
347,359
350,971
3,612

กําไรจากการจําหน่ ายเงินลงทุนในบริษทั ย่ อย

1,949,516
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ถูกนําเสนอการดําเนินงานที่ยกเลิกเป็ นรายการแยก
ต่างหากจากการดําเนินงานต่อเนื่อง ดังนี้

หมายเหตุ

สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2561
พันบาท

ผลการดําเนินงานของการดําเนินงานทีย่ กเลิก
รายได้
ค่าใช้จ่าย
ผลการดําเนินงานจากกิจกรรมการดําเนินงาน
ภาษีเงินได้
ผลการดําเนินงานจากกิจกรรมการดําเนินงาน (สุ ทธิจากภาษีเงินได้ )

227,372
(189,241)
38,131
(8,482)
29,649

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)
กําไรต่อหุน้ ปรับลด (บาท)

28
28

0.01
0.01

24. รายได้ อื่น
งบการเงินรวม
2562
2561
พันบาท
พันบาท
การดําเนินงานต่ อเนื่อง
รายได้ค่าที่ปรึ กษาและบริ หาร
รายได้ดอกเบี้ย
กําไร (ขาดทุน) จากการจําหน่ายอุปกรณ์
รายได้ค่าเบี้ยปรับจากลูกค้า
หนี้สูญรับคืน
อื่นๆ
รวมรายได้ อื่นจากการดําเนินงานต่ อเนื่อง
การดําเนินงานที่ยกเลิก
รวม

7,389
203,335
5,161
59,530
51,752
9,899
337,066
337,066
105

7,717
182,852
(4,585)
6,319
192,303
2,845
195,148

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
พันบาท
พันบาท
35,425
192,648
4,813
51,752
9,199
293,837
293,837

48,603
177,488
(4,541)
3,636
225,186
225,186

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
25. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
งบการเงินได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิ ดเผยตามข้อกําหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับต่าง ๆ ดังนี้

การดําเนินงานต่ อเนื่อง
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาของอาคาร และอุปกรณ์
ค่าตัดจําหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนภายใต้
สัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินการ ค่าใช้จ่าย
รอตัดบัญชีและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกูย้ มื
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
การดําเนินงานทีย่ กเลิก
ค่าเสื่ อมราคาของอาคาร และอุปกรณ์
ค่าตัดจําหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าใช้จ่ายพนักงาน

งบการเงินรวม
2562
2561
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
พันบาท
พันบาท

1,622,700
500,283

2,253,000
719,412

1,468,819
455,050

2,253,000
673,106

1,313,787
911
887,799

1,256,268
1,066
959,965

1,304,803
911
627,277

1,246,940
1,066
663,717

-

13,029
1,312
42,221

-

-

26. เงินสมทบกองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของกลุ่มบริ ษทั บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงาน
ในการเป็ นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ถึงอัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือนทุกเดือน
และกลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 ถึง อัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารอง
เลี้ ยงชี พนี้ ได้จดทะเบียนเป็ นกองทุนสํารองเลี้ ยงชี พตามข้อกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดย
ผูจ้ ดั การกองทุนที่ได้รับอนุญาต

106

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
27. ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
หมายเหตุ
ภาษีเงินได้ จากการดําเนินงานต่ อเนื่อง
ภาษีเงินได้ ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
รวม
รวมภาษีเงินได้ จากการดําเนินงานต่ อเนื่อง
ภาษีเงินได้จากการดําเนินงานที่ยกเลิก

12

23

รวมค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
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งบการเงินรวม
2562
2561
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
พันบาท
พันบาท

(31,393)

(80,127)

(421)

51,271

(312,317)
(343,710)

349,344
269,217

(251,331)
(251,752)

283,658
334,929

(343,710)
-

269,217
(8,482)

(251,752)
-

334,929
-

(343,710)

260,735

(251,752)

334,929

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีทแี่ ท้ จริง
งบการเงินรวม
2562
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รวม
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้รวม
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบจากความแตกต่างของอัตราภาษีสาํ หรับ
กิจการในต่างประเทศ
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ผลกระทบจากรายได้ที่รับรู ้ต่างงวดกัน
ระหว่างบัญชีและภาษี
ผลกระทบจากค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษีได้
และค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ต่างงวดกัน
ระหว่างบัญชีและภาษี
ผลขาดทุนในปี ปัจจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อื่นๆ
รวม
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20

(18)

2561
พันบาท
(2,249,949)
343,710
(1,906,239)
381,248

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

20

พันบาท
217,036
(269,217)
(52,181)
10,436

(131,972)
(23,290)

110,897
(23,878)

-

7,119

(201,812)

51,497

(68,456)
(269,213)
(30,215)
(343,710)

29,827
83,319
269,217
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สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้า
ผลกระทบจากรายได้ที่รับรู ้ต่างงวด
กันระหว่างบัญชีและภาษี
ผลกระทบจากค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหัก
ภาษีเงินได้และค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ต่างงวดกัน
ระหว่างบัญชีและภาษี
ผลขาดทุนในปี ปัจจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อื่นๆ
รวม

20

(13)
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2561

พันบาท
(2,249,949)
251,752
(1,998,197)
399,639
5,951

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

20

พันบาท
217,036
(334,929)
(117,893)
23,579
9,720

(119,573)

325,756

-

6,684

(200,557)

(85,442)

(67,999)
(269,213)
(251,752)

54,632
334,929
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สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
28. กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 คํานวณจากกําไร (ขาดทุน)
สําหรับปี ที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ สามัญของบริ ษทั และจํานวนหุ ้นสามัญที่ออกจําหน่ายแล้วระหว่างปี ในแต่ละปี โดย
วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก แสดงการคํานวณดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การ
ดําเนินงาน
ต่อเนื่อง

2562
การ
ดําเนินงาน
ที่ยกเลิก

การ
ดําเนินงาน
รวม
ต่อเนื่อง
(พันบาท/พันหุ้น)

2561
การ
ดําเนินงาน
ที่ยกเลิก

รวม

สําหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
กําไร (ขาดทุน) ที่เป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้นสามัญ
ของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน)
(2,249,949)

-

(2,249,949)

217,036

12,509

229,545

จํานวนหุ้นสามัญที่ออกจําหน่ ายแล้ ว

1,096,102

-

1,096,102

1,096,102

1,096,102

1,096,102

(2.05)

-

(2.05)

0.20

0.01

0.21

กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท)

กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นปรับลด
กําไร (ขาดทุ น ) ต่ อ หุ ้ น ปรั บ ลดสําหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 และ 2561 คํานวณจากกําไร (ขาดทุ น )
สําหรับปี ที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั และจํานวนหุ ้นสามัญที่ออกจําหน่ายแล้วระหว่างปี หลังจากที่ได้
ปรับปรุ งผลกระทบของหุ ้นปรับลด อย่างไรก็ตาม สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ไม่ได้
คํานวณกําไรต่อหุน้ ปรับลด เนื่องจากราคาตามสิ ทธิมีมูลค่าสู งกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยระหว่างปี
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
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สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
29. เงินปันผล
ในการประชุมสามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไร
เป็ นเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุน้ ละ 1.36 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 1,491 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่าย
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ แล้วเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
30. เครื่ องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ต้องเผชิ ญกับความเสี่ ยงทางการเงินที่สําคัญได้แก่ ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ ยน กลุ่ มบริ ษทั ได้กู้ยืมเงิ นสําหรั บรายจ่ ายฝ่ ายทุ น ซึ่ งต้องจ่ ายอัตราดอกเบี้ ยทั้งแบบคงที่ และแบบลอยตัว
รวมทั้งมีรายการขาย และรายการซื้ อที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั จึงทํารายการตราสาร
อนุพนั ธ์เพื่อป้องกันความเสี่ ยงที่อาจเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว
กลุ่มบริ ษทั ใช้ตราสารอนุ พนั ธ์เพื่อลดความไม่แน่ นอนของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน และเพื่อช่วยในการบริ หารสภาพคล่องของเงินสด กลยุทธ์ที่ใช้ในการป้องกันความ
เสี่ ยงได้แก่ ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยได้ป้องกันโดยการทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารที่ให้กยู้ มื ส่ วน
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนที่ จะเกิ ดขึ้ น จากการขายในอนาคตได้ป้ องกัน โดยการทําสั ญ ญาซื้ อ ขายเงิ น ตรา
ต่ างประเทศล่ ว งหน้าและสิ ท ธิ ในการซื้ อ ขายอัต ราแลกเปลี่ ย นล่ ว งหน้า ทั้งนี้ เพื่ อ ป้ อ งกัน ความเสี่ ย งจากอัต รา
แลกเปลี่ ยนในอนาคตของรายการขาย รายการซื้ อและการกู้ยืม การตัดสิ น ใจที่ จะรั บระดับความเสี่ ยงขึ้ นอยู่กับ
นโยบายของกลุ่มบริ ษทั ซึ่งกําหนดระดับความเสี่ ยงที่สามารถรองรับได้ตามประเภทของรายการและคู่คา้
กลุ่ มบริ ษ ทั ไม่ อ นุ ญ าตให้มี การใช้เครื่ อ งมื อทางการเงิ น ที่ มีลกั ษณะเป็ นทางการค้าเพื่ อเก็งกําไร การทําตราสาร
อนุพนั ธ์ทุกประเภทต้องได้รับการอนุมตั ิจากผูบ้ ริ หารก่อนทําสัญญา
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ผูบ้ ริ หารฝ่ ายการเงินมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริ หารความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตรา
ดอกเบี้ย รายงานผูบ้ ริ หารประกอบด้วย รายละเอียดของต้นทุน และราคาตลาดของเครื่ องมือทางการเงินทั้งหมด รวมถึง
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยที่ยงั คงค้างอยู่
นอกจากนี้ ยงั ได้มีการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความเสี่ ยงที่มีอยูก่ บั ระดับความเสี่ ยงที่ผบู ้ ริ หารกําหนดให้เป็นระดับความ
เสี่ ยงที่สามารถรับได้ครอบคลุมถึงความเสี่ ยงในเรื่ องเงินลงทุนโดยมีการกําหนดนโยบายในการลงทุนระยะสั้น
การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนของบริ ษทั เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผูถ้ ือหุ น้ และเป็ นประโยชน์ต่อ
ผูท้ ี่ มีส่วนได้เสี ยอื่ น ตลอดจนเพื่อดํารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้ างของทุนที่ เหมาะสมเพื่อให้มีความสอดคล้องและสามารถ
สนับสนุ นแผนการบริ หารเงินลงทุนหรื อโอกาสในการลงทุนต่างๆ อันจะเป็ นการสร้างมูลค่า และเสริ มความมัน่ คง
ทางการเงินให้กบั กลุ่มบริ ษทั
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งเกิดจากการซื้ อสิ นค้าและการขายสิ นค้าที่เป็ น
เงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อันเป็ นผล
มาจากการมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี้
งบการเงินรวม
2562
2561
เงินตรา
เงินตรา
ต่างประเทศ
เงินบาท
ต่างประเทศ
เงินบาท
หลักล้าน
หลักล้าน
หลักล้าน
หลักล้าน
สิ นทรัพย์
ดอลลาร์สหรัฐฯ
71.07
2,130.46
114.76
3,704.99
ยูโร
0.12
3.86
0.11
4.26
อินเดียรู ปี
463.12
182.70
446.35
193.71
ดอลลาร์นิวซีแลนด์
0.95
19.01
0.14
3.09
ดอลลาร์ออสเตรเลีย
0.06
1.26
0.10
2.15
ดอลลาร์ฮ่องกง
2.50
9.58
2.50
10.26
รวม
2,346.87
3,918.46
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สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
2562
เงินตรา
ต่างประเทศ
หลักล้าน
หนีส้ ิ น
ดอลลาร์สหรัฐฯ
อินเดียรู ปี
ดอลลาร์ออสเตรเลีย
ดอลลาร์นิวซีแลนด์
เวียดนามดอง
รวม

78.61
246.87
0.06
0.34
50.91

2561
เงินบาท
หลักล้าน
2,384.48
110.97
1.25
6.90
6.66
2,510.26

เงินตรา
ต่างประเทศ
หลักล้าน
94.34
246.77
0.05
163.63

เงินบาท
หลักล้าน
3,076.80
122.22
1.22
0.23
3,200.47

สิ น ทรั พ ย์ที่เป็ นเงิ นตราต่ างประเทศส่ วนใหญ่ เป็ นเงิ น ฝากธนาคารและลู ก หนี้ การค้า ส่ วนหนี้ สิ น ที่ เป็ นเงิ นตรา
ต่างประเทศส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้ - อาคารและอุปกรณ์ และเงินกูย้ มื
ความเสี่ยงทางด้ านสินเชื่อ
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อของกลุ่มบริ ษทั มีลกั ษณะที่ไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนยั สําคัญ กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายที่
จะทําให้ แ น่ ใจได้ว่ากลุ่ ม บริ ษ ัท จะขายสิ น ค้าและให้ บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้าที่ มี ป ระวัติ สิ น เชื่ อ ที่ อ ยู่ในระดับ ที่ มี ค วาม
เหมาะสม คู่สญ
ั ญาในอนุพนั ธ์ทางการเงินและรายการเงินสดเป็ นสถาบันการเงินที่มีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถืออยู่
ในระดับสู ง
ความเสี่ยงจากสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงิ นสดให้เพียงพอต่อการดําเนิ นงานของกลุ่ มบริ ษทั รวมทั้งจัดหาวงเงิ นสิ นเชื่ อระยะสั้นจากธนาคารต่างๆ เพื่อ
สํารองในกรณี ที่มีความจําเป็ นและเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด
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การกําหนดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์หรื อชําระหนี้ สินกัน ในขณะที่ท้ งั
สองฝ่ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะ
ของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
ราคาตามบัญชีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่ คราว ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินให้
กู้ยืมระยะสั้นและเงิ นทดรองแก่ กิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน เจ้าหนี้ การค้า เจ้าหนี้ - อาคารและอุ ปกรณ์ เจ้าหนี้ กิ จการที่
เกี่ยวข้องกัน และเงินกูย้ มื ระยะสั้น มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากมีระยะเวลาครบกําหนดที่ส้ นั
มูลค่ายุติธรรมของหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยพร้อมทั้งมูลค่าตามบัญชีที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิน มีดงั นี้

มูลค่าตามบัญชี
พันบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมุนเวียน
ตราสารหนี้ที่เป็ นหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกันที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
ไม่ หมุนเวียน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หุน้ กู้

งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3
พันบาท
พันบาท

ระดับ 1
พันบาท

รวม
พันบาท

1,945,154

-

1,945,154

-

1,945,154

630,635

-

-

632,116

632,116

392,002

-

-

396,693

396,693

1,127,499
1,539,501
2,271,223

-

2,410,492

1,130,148
1,558,266
-

1,130,148
1,558,266
2,410,492
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มูลค่าตามบัญชี
พันบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมุนเวียน
ตราสารหนี้ที่เป็ นหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกันที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
หุน้ กูท้ ี่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ไม่ หมุนเวียน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หุน้ กู้

งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3
พันบาท
พันบาท

ระดับ 1
พันบาท

รวม
พันบาท

1,954,276

-

1,954,276

-

1,954,276

485,725

-

-

598,473

598,473

420,841
2,253,000

-

2,353,503

426,386
-

426,386
2,353,503

1,457,174
2,078,699
2,270,312

-

2,371,588

1,795,418
2,106,425
-

1,795,418
2,106,425
2,371,588
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มูลค่าตามบัญชี
พันบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมุนเวียน
ตราสารหนี้ที่เป็ นหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกันที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
ไม่ หมุนเวียน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หุน้ กู้

ระดับ 1
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3
พันบาท
พันบาท

รวม
พันบาท

2,108,678

-

2,108,678

-

2,108,678

655,635

-

-

657,116

657,116

392,002

-

-

396,693

396,693

1,127,499
1,539,501
2,274,223

-

2,414,125

1,130,148
1,558,266
-

1,130,148
1,558,266
2,414,125
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มูลค่าตามบัญชี
พันบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมุนเวียน
ตราสารหนี้ที่เป็ นหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกันที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
หุน้ กูท้ ี่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ไม่ หมุนเวียน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หุน้ กู้

ระดับ 1
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3
พันบาท
พันบาท

รวม
พันบาท

2,046,221

-

2,046,221

-

2,046,221

525,725

-

-

638,473

638,473

420,841
2,275,000

-

2,376,480

426,386
-

426,386
2,376,480

1,467,174
2,078,699
2,273,312

-

2,374,717

1,795,418
2,106,425
-

1,795,418
2,106,425
2,374,717
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ลําดับขั้นของมูลค่ ายุตธิ รรม
ตารางข้างต้นวิเคราะห์การวัดมูลค่ายุติธรรมที่ เกิ ดขึ้นประจําสําหรับสิ นทรั พย์ทางการเงิน การวัดมูลค่ายุติธรรม
เหล่านี้ ถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ต่างกันของลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า นิ ยาม
ของระดับต่างๆ มีดงั นี้
 ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน
อย่างเดียวกัน ซึ่งกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั สามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า
 ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมสําหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้ สิน
นั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
 ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
กลุ่มบริ ษทั พิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 สําหรับหุ ้นกูโ้ ดยอ้างอิงราคาซื้ อขาย ณ วันที่รายงานจากสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย
บริ ษทั พิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 3 สําหรับเงินกูย้ ืมคํานวณโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดรับ โดยใช้อตั ราดอกเบี้ย
ส่ วนเพิ่มของเงินกูย้ มื ของกลุ่มบริ ษทั ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
31. ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการทีไ่ ม่ เกีย่ วข้ องกัน
31.1 สั ญญาดําเนินกิจการดาวเทียมสื่ อสารภายในประเทศ
บริ ษทั ได้รับสิ ทธิ จากกระทรวงคมนาคมให้ดาํ เนิ นการโครงการดาวเทียมสื่ อสารโดยให้บริ ษทั มีสิทธิ ในการบริ หาร
กิ จการและการให้ บ ริ ก ารวงจรดาวเที ย มเพื่ อ การสื่ อ สารทั้งภายในและต่ างประเทศ และมี สิ ท ธิ เก็ บ ค่ าใช้ว งจร
ดาวเทียมจากผูใ้ ช้วงจรดาวเทียมเป็นระยะเวลา 30 ปี ตามสัญญาลงวันที่ 11 กันยายน 2534 ซึ่ งได้มีการแก้ไขลงวันที่
22 มีนาคม 2535 ซึ่ งปั จจุบนั สัญญาดังกล่าวอยูภ่ ายใต้การดูแลของกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (“MDE”)
(เดิมชื่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (“MICT”))
ภายใต้สัญญาดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั จะต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ MDE ในอัตราร้อยละของรายได้ค่าบริ การ
ที่บริ ษทั ได้รับหรื ออย่างน้อยเท่ากับเงินขั้นตํ่าที่ระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ต้นทุนค่าอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการขั้นตํ่าคงเหลื อ 159 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 245 ล้านบาท) นอกจากนี้ ภายใต้
สัญญาดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ยอมให้ดาวเทียมทุกดวงและสถานี ควบคุมดาวเทียมรวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จดั ตั้งขึ้น
ตามสัญญาฉบับนี้ตกเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของ MDE เมื่อได้ดาํ เนินการก่อสร้างและติดตั้งเรี ยบร้อยแล้ว
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31.2 สั ญญาร่ วมทุน
บริ ษทั ลาว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ จํากัด (“LTC”) ได้ก่อตั้งขึ้นตามสัญญาร่ วมทุน ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2539 ระหว่างรัฐบาล
ของสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) และบริ ษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อบริ ษทั
ชินวัตรคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิ เคชัน่ ส์ จํากัด (มหาชน)) ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินการดังกล่าว LTC ได้รับ
สิ ทธิในการให้บริ การทางด้านโทรคมนาคมใน สปป. ลาว เป็ นระยะเวลา 25 ปี และได้รับสิ ทธิ ในการให้บริ การทางด้าน
โทรศัพท์พ้ืนฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ บริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศ อินเทอร์ เน็ตและโทรศัพท์ติดตามตัว ปั จจุบนั
บริ ษทั เชนนิ งตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จํากัด (“SHEN”) ซึ่ งเป็ นการร่ วมค้าของบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุ ้นในอัตราร้อยละ 49
ของทุนจดทะเบียนของ LTC ตามสัญญาร่ วมทุนดังกล่าวเมื่อสิ้ นสุ ดปี ที่ 20 ของสัญญาร่ วมทุน (ปี 2559) รัฐบาลของ
สปป. ลาว มีสิทธิ ในการพิจารณาการซื้ อหุ น้ ทั้งหมดของ LTC ที่กลุ่มบริ ษทั ถืออยูด่ ว้ ยราคาตลาด และเมื่อสิ้ นสุ ดปี ที่ 23
ของสัญญาร่ วมทุน (ปี 2562) หากกลุ่มบริ ษทั มีความประสงค์ในการดําเนินกิจการตามสัญญาร่ วมทุนต่อไป กลุ่มบริ ษทั
มีสิทธิ ในการยืน่ ขอต่ออายุสัญญา โดยการยืน่ ความประสงค์ขอขยายระยะเวลาของสัญญาต่อรัฐบาลของ สปป. ลาว แต่
อย่างไรก็ตามหากคู่ สั ญญาทั้งสองฝ่ ายไม่ มี การตกลงกันเพื่ อต่ อสั ญญาตามเงื่ อนไขข้างต้น เมื่ อครบกําหนด 25 ปี
(ปี 2564) กลุ่มบริ ษทั จะต้องโอนหุ ้นของ LTC ที่ ถืออยู่ท้ งั หมดให้แก่ รัฐบาลของ สปป. ลาว โดยไม่คิดค่าตอบแทน
(หมายเหตุ 9) ตามข้อตกลงเบื้องต้นของสัญญาร่ วมทุน LTC ต้องลงทุนในโครงการที่ได้รับสิ ทธิ ตามที่ระบุในสัญญา
ร่ วมทุนข้างต้นในประเทศลาวเป็ นจํานวนเงินไม่ต่าํ กว่า 400 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ ภายในระยะเวลา 25 ปี ซึ่ ง LTC ได้
ลงทุนครบถ้วนตามข้อตกลงแล้ว
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 SHEN และรัฐบาลของ สปป. ลาว ได้ลงนามอย่างเป็ นทางการในข้อตกลงในการขยาย
เวลาของสัญญาร่ วมทุนและสัญญาอนุญาตให้ดาํ เนิ นการในการให้บริ การทางด้านโทรคมนาคมใน สปป. ลาว ซึ่ งมี
ผลให้ LTC ได้รับการต่ออายุสิทธิในการให้บริ การทางด้านโทรคมนาคมใน สปป. ลาว ต่อไปอีก 25 ปี จนถึงปี 2589
ทั้งนี้ตามสัญญาที่มีการแก้ไขใหม่ LTC จะต้องลงทุนในโครงการที่ได้รับสิ ทธิตามที่ระบุในสัญญาร่ วมทุนข้างต้นใน
ประเทศลาวเป็ นจํานวนเงินไม่ต่าํ กว่า 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในระยะเวลา 25 ปี
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31.3 สั ญ ญาดําเนินกิจ การในประเทศไทยของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อยที่เกี่ย วกับการรั บส่ งสั ญ ญาณโทรทัศ น์ และสั ญ ญาณ
บริการอินเทอร์ เน็ตผ่ านดาวเทียม และการให้ บริการอินเทอร์ เน็ต
ปั จจุ บนั คณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) (เดิ มชื่ อ
คณะกรรมการกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ (“กทช.”)) เป็ นผู ม้ ี อ ํานาจในการออกใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคม และการให้ บริ การอิ น เทอร์ เน็ ตในประเทศไทย โดยบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อย ได้ด ําเนิ น กิ จการการ
ให้บริ การอินเทอร์เน็ต กระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์และโทรคมนาคมภายใต้ใบอนุญาตต่าง ๆ จาก กสทช. ดังนี้
ประเภทใบอนุญาต

วันทีไ่ ด้ รับใบอนุญาต ระยะเวลาอนุญาต

ใบอนุญาตทีบ่ ริษทั ได้ รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม
ใบอนุญาตการให้บริ การอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง

16 สิ งหาคม 2559
26 กันยายน 2555
7 พฤษภาคม 2558

5 ปี
20 ปี
5 ปี

ใบอนุญาตทีบ่ ริษทั ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จํากัด ได้ รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์

21 มกราคม 2556

15 ปี

4 มีนาคม 2556
10 พฤศจิกายน 2558

15 ปี
15 ปี

ใบอนุญาตทีบ่ ริษทั ทีซี บรอดคาสติง้ จํากัด ได้ รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม
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รายได้ ของบริษทั ภายใต้ ข้อบังคับของ กสทช.
รายได้จากการให้บริ การและให้เช่าอุปกรณ์ของบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สามารถ
จําแนกได้ดงั นี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
พันบาท
พันบาท
39,199
65,566
272,651
229,464
20,963
3,936,798
5,162,500
4,269,611
5,457,530

ใบอนุญาตโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง
ใบอนุญาตโทรคมนาคมแบบที่สาม
ใบอนุญาตอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง
รายได้ค่าบริ การอื่น
รวม
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31.4 สั ญญาเช่ าดําเนินงาน
กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนิ นงาน จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานที่
ไม่สามารถยกเลิกได้ ดังนี้

สกุลเงิน
ไม่เกิน 1 ปี

บาท
อินโดนีเซียรู เปี ย
เวียดนามดอง
เยน
ดอลลาร์สหรัฐฯ
รู ปีอินเดีย
เปโซฟิ ลิปปิ นส์
ดอลลาร์ออสเตรเลีย
หยวน

รวมเป็ นเงินบาท
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

งบการเงินรวม
2562
2561
หลักพัน
หลักพัน
30,655
3,581
42,000
115,000
13,420
13,328
1,392
1,392
38
70
2,596
1,825
85
61
180
188
35,662
11,660

บาท
เยน
ดอลลาร์ออสเตรเลีย
รู ปีอินเดีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
หลักพัน
หลักพัน
30,655
3,581
42,000
115,000
13,420
13,328
38
85
188
32,796
3,872

รวมเป็ นเงินบาท

20,073
2,657
9
4,542
23,046

5,933
4,049
9
7,345

20,073
20,073

5,933
5,933

รวมเป็ นเงินบาททั้งสิ้น

58,708

19,005

52,869

9,805
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31.5 ภาระผูกพันอื่น
กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันในการให้ธนาคารออกหนังสื อคํ้าประกันสัญญาทางธุ รกิจ เลตเตอร์ ออฟเครดิต หนังสื อคํ้า
ประกันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาทางธุรกิจ ดังนี้
งบการเงินรวม
2562
2561
หลักพัน
หลักพัน

สกุลเงิน
ค่าอนุญาตให้ดาํ เนินการขั้นตํ่าที่
ต้องจ่ายให้กระทรวงดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
บาท
สัญญาเช่าดาวเทียมของลูกค้า
ดอลลาร์สหรัฐฯ
บาท
อื่นๆ
บาท

61,238
2,372
50,799
29,356

56,667
2,347
134,349
25,450

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
หลักพัน
หลักพัน

61,238
2,364
50,635
29,087

56,667
2,336
133,799
25,181

31.6 สั ญญาบริการอื่น
เมื่อ วัน ที่ 1 ธัน วาคม 2560 บริ ษ ทั ได้ทาํ สัญ ญาบริ ก ารเพื่อ เพิ่ม อายุก ารใช้ง านของดาวเทีย มเป็ นระยะเวลา 5 ปี
ซึ่ งบริ ษทั มีภาระผูกพันขั้นตํ่าจนถึงวันสิ้ นสุ ดสัญญาสัมปทานเป็ นจํานวน 8.88 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา โดยบริ ษทั
มีสิทธิ ในการยกเลิกสัญญาภายใต้ขอ้ กําหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญา สําหรับค่าบริ การอีกส่ วนหนึ่ ง
เป็ นจํานวน 71.12 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ จะเกิดขึ้นขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขในสัญญาหากบริ ษทั ได้รับอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นงาน
ตามสัมปทานดาวเทียมต่อภายหลังจากที่สญ
ั ญาสัมปทานที่มีอยูส่ ิ้ นสุ ดลง
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 บริ ษทั ได้แจ้งยกเลิกสัญญาดังกล่าว เนื่องจากความล่าช้าในการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขซึ่งถือว่า
เป็ นการผิดสัญญา
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32. หนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
การประเมินภาษีเงินได้ ทปี่ ระเทศอินเดีย
บริ ษทั และเจ้าพนักงานประเมินภาษีของประเทศอินเดียมีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับประเภทรายได้ และภาระ
ภาษีสาํ หรับรายได้จากการให้บริ การช่องสัญญาณดาวเทียม โดยเจ้าพนักงานประเมินภาษีมีความเห็นว่ารายได้ของ
บริ ษทั จากการให้บริ การช่องสัญญาณดาวเทียมให้กบั ผูใ้ ช้บริ การที่มีถิ่นที่อยู่และไม่มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศอินเดียแต่
สามารถรั บ ชมและเข้า ใจได้ โ ดยผู ้รั บ ชมในประเทศอิ น เดี ย เป็ นรายได้ ป ระเภทค่ า สิ ทธิ ห รื อ Royalty ตาม
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ของประเทศอินเดีย และอนุสัญญาเพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีซอ้ นระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศอิ น เดี ย รายได้ดังกล่ าวของบริ ษ ทั จึ งต้องถู กหัก ภาษี ณ ที่ จ่ายในอัต ราร้ อ ยละ 15 บริ ษ ทั ไม่ เห็ น ด้วยกับ
ความเห็ นดังกล่าว โดยบริ ษทั มีความเห็ นว่ารายได้จากการให้บริ การช่ องสัญญาณดาวเทียมเป็ นรายได้จากการทํา
ธุรกิจ (business income) เมื่อบริ ษทั ไม่มีสถานประกอบการถาวรในประเทศอินเดีย รายได้ดงั กล่าวจึงไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ในประเทศอินเดีย
แต่กรมสรรพากรอินเดียยืนยันความเห็นเดิมและได้ประเมินภาษีเงินได้ เงินเพิ่ม ภาษีเพื่อการศึกษาและดอกเบี้ ย
จากรายได้ที่บริ ษทั ได้รับจากผูใ้ ช้บริ การของบริ ษทั สําหรับปี ประเมิน 2541 - 2542 ถึง 2555 - 2556 (วันที่ 1 เมษายน 2540
ถึง วันที่ 30 มีนาคม 2555) เป็ นจํานวนเงินรวม 859.4 ล้านรู ปี (ประมาณ 362.7 ล้านบาท) เบี้ ยปรับและดอกเบี้ ย
ที่เกี่ยวข้องกับเบี้ยปรับเป็ นจํานวนเงินรวม 566.1 ล้านรู ปี (ประมาณ 238.9 ล้านบาท)
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้นาํ ใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ผใู ้ ช้บริ การในประเทศอินเดียได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้จนถึงปี ประเมิน 2555 2556 เป็ นเงินจํานวนสุ ทธิ 593.8 ล้านรู ปี (ประมาณ 250.6 ล้านบาท) ซึ่ งบางส่ วนเป็ นภาษี หัก ณ ที่จ่ายที่ลูกค้าเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบจ่ายแทนบริ ษทั วางเป็นหลักประกันสําหรับภาษีเงินได้ เงินเพิ่ม ภาษีเพื่อการศึกษาและดอกเบี้ย รวมถึง
เบี้ยปรับและดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องกับเบี้ยปรับ และบริ ษทั ยังได้วางเงินประกันเพิ่มเติมเป็ นเงินจํานวน 480.4 ล้านรู ปี
(ประมาณ 202.7 ล้านบาท) โดยบริ ษทั ได้แสดงเงินประกันดังกล่าวไว้เป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ นในงบแสดง
ฐานะการเงิน
เมื่ อ วัน ที่ 4 มี น าคม 2554 Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ได้มี ค ํา ตัด สิ น ว่ า รายได้ ข องบริ ษัท จากการ
ให้บริ การช่องสัญญาณดาวเทียมในประเทศอินเดียไม่ถือว่าเป็นค่าสิ ทธิ (royalty) เมื่อบริ ษทั ไม่มีสถานประกอบการ
ถาวรในประเทศอินเดีย รายได้ดงั กล่าวจึงไม่ตอ้ งเสี ยภาษีในประเทศอินเดีย
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สําหรับเบี้ยปรับและดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องกับเบี้ยปรับที่กรมสรรพากรอินเดียได้เรี ยกเก็บจากบริ ษทั ให้ถือว่าไม่มีผล
และ ITAT ได้มีคาํ สั่งให้ยกเลิ กการเรี ยกเก็บเบี้ ยปรั บ สําหรั บปี ประเมิ น ภาษี 2541-2542, 2542-2543, 2543-2544,
2544-2545 และ 2545-2546 ที่กรมสรรพากรเรี ยกเก็บจากบริ ษทั และ กรมสรรพากรของประเทศอินเดี ยไม่ได้ยื่น
อุทธรณ์คาํ ตัดสิ นในเรื่ องเบี้ยปรับสําหรับปี ประเมินภาษีดงั กล่าวต่อศาล High Court ดังนั้น คําตัดสิ นของ ITAT ใน
เรื่ องของเบี้ ยปรั บจึ งถื อ เป็ นที่ สุ ด และเมื่ อ วัน ที่ 30 ธัน วาคม 2554 กรมสรรพากรของประเทศอิ น เดี ยได้แจ้งคื น
หลักประกันที่บริ ษทั ได้วางไว้สาํ หรับเบี้ยปรับและดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องกับเบี้ยปรับสําหรับปี ประเมิน 2541- 2542 ถึง
2544 - 2545 เป็ นจํานวนเงิน 162.4 ล้านรู ปี (ประมาณ 68.6 ล้านบาท)
จากคําตัดสิ นของ ITAT ข้างต้น บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการดําเนินการขอคืนเงินประกัน และภาษีหกั ณ ที่จ่ายส่ วนที่เหลือ
จากกรมสรรพากรของประเทศอินเดีย โดยภาษี หัก ณ ที่จ่ายส่ วนที่ลูกค้ารับผิดชอบจ่ายแทนบริ ษทั บริ ษทั จะส่ งคืน
ลูกค้า ภายหลังคดีตดั สิ นถึงที่สุดโดย Supreme Court
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554 กรมสรรพากรอินเดียได้ยนื่ อุทธรณ์คาํ พิพากษาของ High Court เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554
ซึ่ งพิพากษาว่ารายได้จากการให้บริ การช่องสัญญาณดาวเทียมไม่ถือเป็ นรายได้ประเภทค่าสิ ทธิ ต่อ Supreme Court แล้ว
ขณะนี้เรื่ องอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาล Supreme Court
ศาลได้มีหนังสื อลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 แจ้งให้ตวั แทนด้านภาษีของบริ ษทั ทราบถึงการอุทธรณ์ดงั กล่าว ขณะนี้
อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของ Supreme Court
33. เหตุการณ์ อื่น
33.1 ตามที่ได้มีคาํ พิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมืองเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่ ง
มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั และบริ ษทั ในกลุ่มอยูห่ ลายประการนั้น บริ ษทั เห็นว่าผลของคําพิพากษาฎีกานั้นจํากัดอยู่
แต่เฉพาะในประเด็นที่วา่ ทรัพย์สินบางส่ วนของผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมืองเป็ นทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่สมควร สื บ
เนื่ องมาจากการปฏิบตั ิหน้าที่หรื อใช้อาํ นาจในตําแหน่งหน้าที่เท่านั้น มิได้มีผลให้บริ ษทั และบริ ษทั ในกลุ่มต้องไป
ดําเนิ นการใด ๆ เนื่ องจากมิใช่คู่ความในคดี บริ ษทั และบริ ษทั ในกลุ่มได้ปฏิบตั ิการทุกอย่างให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และตามสัญญาด้วยความสุ จริ ตตลอดมา ซึ่ งบริ ษทั และบริ ษทั ในกลุ่มมีสิทธิ โดยชอบตามกฎหมายและสัญญาที่จะ
พิสูจน์ขอ้ เท็จจริ งและความสุ จริ ตของตนต่อไปในการดําเนินการใด ๆ ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งจะต้อง
เป็ นไปตามกระบวนการทางกฎหมายและหลักการยุติธรรม
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33.2 เมื่ อ วัน ที่ 19 เมษายน 2550 นายสุ พ งษ์ ลิ้ ม ธนากุ ล ได้ยื่น ฟ้ อ ง กทช. สํานัก งาน กทช. และกระทรวงดิ จิท ัล เพื่ อ
เศรษฐกิ จและสังคม (เดิ มชื่ อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร) ต่อศาลปกครองกลาง โดยอ้างเหตุ
เรื่ องเจ้าหน้าที่รัฐและหน่ วยงานทางปกครองละเลยต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในการตรวจสอบบริ ษทั ว่าประกอบกิจการ
โทรคมนาคมโดยฝ่ าฝื นกฎหมายหรื อไม่ หลังจากที่มีการโอนขายหุ ้นของ บริ ษทั ชิน คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ รายใหม่
ศาลปกครองกลางได้มีคาํ สั่งลงวันที่ 8 เมษายน 2552 เรี ยกให้บริ ษทั เข้ามาเป็ นผูถ้ ูกฟ้องคดีร่วมโดยกําหนดให้บริ ษทั
เป็ นผูถ้ ูกฟ้องคดีที่ 4 ทั้งนี้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้บริ ษทั ได้ยื่นคําให้การแก้คาํ ฟ้องรวมทั้งพยานหลักฐาน ต่อศาลปกครอง
กลางซึ่ งบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการไปแล้วในเดื อน กรกฎาคม 2552 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554 ศาลปกครองกลางได้มี
คําพิพากษายกฟ้อง
เมื่ อ วัน ที่ 8 กรกฎาคม 2554 นายสุ พ งษ์ ลิ้ ม ธนากุล ได้ยื่น อุ ท ธรณ์ ต่ อ ศาลปกครองสู งสุ ด ซึ่ งคดี อ ยู่ร ะหว่างการ
พิจารณาของศาลปกครองสู งสุ ดและเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 บริ ษทั ได้ยนื่ คําแก้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสู งสุ ด
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ศาลปกครองสู งสุ ดมีคาํ สั่งกําหนดให้ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เป็ นวันสิ้ นสุ ดการแสวงหา
ข้อเท็จจริ ง โดยผูฟ้ ้ องคดี และผูถ้ ู กฟ้ องคดี จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติ มต่อศาลภายในกําหนดดังกล่ าว หลังจากพ้น
กําหนดเวลาดังกล่าว ศาลจะกําหนดวันนัง่ พิจารณาคดีครั้งแรกต่อไป
บริ ษทั มีความเห็นว่าบริ ษทั จะไม่ได้รับผลกระทบจากคดีดงั กล่าว เนื่ องจากเป็ นการยื่นฟ้ อง กทช. สํานักงาน กทช.
และกระทรวงเทคโนโลยีฯ ในการละเลยต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ และไม่น่าจะเป็ นเหตุที่กระทรวงเทคโนโลยีฯ บอกเลิก
สัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินการกับบริ ษทั ได้ เนื่องจากบริ ษทั ได้ดาํ เนินการถูกต้องตามสัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินการ
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33.3 บริ ษ ทั ย่อ ยแห่ งหนึ่ ง ถู ก ฟ้ อ งให้ ช ดใช้ค่าเสี ย หายจากความชํารุ ด ของอุ ป กรณ์ รับ สั ญ ญาณดาวเที ยมในประเทศ
ออสเตรเลีย โดยคดีดงั กล่าวเริ่ มมาตั้งแต่ปี 2554 และเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ศาลชั้นต้นมีคาํ สั่งตัดสิ นให้ชดใช้
เงิ น ค่าเสี ยหาย จํานวน 5.3 ล้านเหรี ยญดอลลาร์ ออสเตรเลี ย พร้ อมดอกเบี้ ย โดยบริ ษทั ได้บนั ทึ กผลกระทบของ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวในงบการเงินแล้วในปี 2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 บริ ษทั ย่อยได้ยนื่ อุทธรณ์คาํ พิพากษาแล้ว
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ศาลอุทธรณ์ได้มีคาํ สั่งให้ยกอุทธรณ์ของบริ ษทั ย่อย ซึ่ งบริ ษทั ย่อยได้ชาํ ระดอกเบี้ยและ
ค่าใช้จ่ายบางส่ วนหลังคําพิพากษาเป็นจํานวน 1.8 ล้านเหรี ยญดอลลาร์ ออสเตรเลียแล้ว ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย
ที่บริ ษทั ย่อยต้องรับผิดชอบให้ฝ่ายโจทก์เพิ่มเติมยังอยูร่ ะหว่างการสรุ ปจํานวนที่แน่นอนจากศาลอุทธรณ์
33.4 บริ ษทั มีความเห็นที่ไม่ตรงกันในการตีความข้อสัญญาบางประการในสัญญาความร่ วมมือที่มีต่อกันกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ ง
ซึ่ งทําให้บริ ษทั และบริ ษทั ดังกล่าวต้องยื่นเรื่ องต่ออนุ ญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาความเห็ นในการตีความข้อสัญญา
ดังกล่ าว โดยได้มีการสื บพยานของทั้งสองฝ่ าย และในระหว่างปี 2561 อนุ ญาโตตุ ลาการได้มีคาํ ตัดสิ นแล้ว โดยมี
ความเห็นว่าการตีความข้อสัญญาความร่ วมมือดังกล่าวของบริ ษทั ถูกต้องแล้ว และถือว่าการตัดสิ นคดีน้ ีเป็ นอันสิ้ นสุ ด
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั คู่สัญญาดังกล่าวยังคงมีความเห็ นไม่ตรงกับบริ ษทั และกระทําการอันถื อว่าเป็ นการกระทําผิด
สัญญา บริ ษทั จึ งต้องนําเรื่ องเข้าอนุ ญาโตตุลาการเพื่อให้วินิจฉัยอี กครั้งหนึ่ ง ปั จจุบนั ยังอยู่ในระหว่างกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ และยังไม่ได้กาํ หนดวันนัดพิจารณา
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33.5 ข้อพิพาทเรื่ องดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ภายใต้สญ
ั ญาดําเนินกิจการดาวเทียมสื่ อสารภายในประเทศ
เมื่ อวันที่ 5 ตุ ลาคม 2560 บริ ษ ทั ได้รับหนังสื อจากกระทรวงดิ จิทลั เพื่ อเศรษฐกิ จและสังคม (“กระทรวงดิ จิทลั ฯ”)
แจ้งว่ า ดาวเที ยมไทยคม 7 และดาวเที ยมไทยคม 8 เป็ นดาวเที ยมภายใต้สั ญ ญาดําเนิ น กิ จการดาวเที ยมสื่ อ สาร
ภายในประเทศ ลงนามเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2534 ระหว่างบริ ษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) (“อินทัช”) และ
กระทรวงดิจิทลั ฯ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเดิม) (“สัญญาดําเนิ นกิจการดาวเทียมสื่ อสารฯ”)
โดยอินทัชได้จดั ตั้งบริ ษทั ไทยคมขึ้นมาเพื่อดําเนิ นงานตามสัญญาดังกล่าว ทั้งนี้ หนังสื อจากกระทรวงดิจิทลั ฯ ระบุให้
ปฏิบตั ิตามสัญญาดําเนินกิจการดาวเทียมสื่ อสารฯ ให้ครบถ้วนโดยด่วน อาทิ การโอนกรรมสิ ทธิ์และส่ งมอบทรัพย์สิน
การจัดสร้างดาวเทียมสํารอง การชําระเงินผลประโยชน์ตอบแทน และการประกันภัยทรัพย์สิน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ได้พิจารณาหนังสื อฉบับดังกล่าวรวมถึงได้หารื อ
กับที่ ปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั แล้วมีความเห็ นว่า ดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ไม่ใช่ ดาวเที ยมภายใต้สัญญา
ดําเนิ นกิ จการดาวเที ยมสื่ อสารฯ เพราะการดําเนิ นการดาวเที ยมไทยคม 7 และไทยคม 8 เป็ นการดําเนิ นการภายใต้
กรอบของการรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ
บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกําหนดในสัญญาดําเนิ นกิจการดาวเทียมสื่ อสารฯ อย่างครบถ้วน โดยมิได้มีการ
ดําเนินการใด ๆ ที่ขดั ต่อสัญญาดําเนินกิจการดาวเทียมสื่ อสารฯ ดังนั้นบริ ษทั จึงมีความเห็นในเรื่ องดาวเทียมไทยคม 7
และดาวเทียมไทยคม 8 ตามรายละเอียดข้างต้นแตกต่างไปจากความเห็นของกระทรวงดิจิทลั ฯ ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั จึงมีมติให้บริ ษทั ยืน่ เสนอข้อพิพาทดังกล่าวต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก
ข้อกําหนดหรื อการปฏิ บ ตั ิ ตามสัญญาดําเนิ นกิ จการดาวเที ยมสื่ อสารฯ และคู่สัญญาไม่ สามารถตกลงกันได้ ทั้งนี้
เป็ นไปตามข้อ 45.1 ของสัญญาดําเนิ นกิ จการดาวเที ยมสื่ อสารฯ โดยบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการยื่นข้อโต้แย้งต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เป็ นข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 97/2560
ขณะนี้ ข้อพิ พาทดังกล่ าวอยู่ในกระบวนการทางอนุ ญาโตตุ ลาการ บริ ษ ทั ยังไม่ มี หน้าที่ ใด ๆ ในการปฏิ บตั ิ ตามที่
กระทรวงดิจิทลั ฯ ได้อา้ งถึงข้างต้นจนกว่าคดีจะสิ้ นสุ ด อย่างไรก็ตาม ในเดือนสิ งหาคม 2562 กระทรวงดิจิทลั ฯ ได้ยนื่
คํา ร้ อ งต่ อ ศาลปกครองกลางเพื่ อ ขอให้ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการไม่ มี อ ํา นาจพิ จ ารณาข้อ เรี ยกร้ อ ง
ของบริ ษทั ในข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 97/2560 ของสถาบันอนุ ญาโตตุลาการและยื่นคําร้ องขอให้ศาลมี คาํ สั่งห้าม
คณะอนุ ญาโตตุลาการดําเนิ นกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการไว้เป็นการชัว่ คราวนั้น เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562
ศาลปกครองกลางได้มีคาํ สัง่ ไม่รับคําร้องขอให้ศาลมีคาํ สัง่ ห้ามดังกล่าว
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34. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลาทีร่ ายงาน
การประกาศจ่ ายเงินปั นผลของบริ ษทั
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.20 บาท
เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 219 ล้านบาท โดยบริ ษทั จะนําเสนอให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2563 ของบริ ษทั
พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
35. มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ ว แต่ ยงั ไม่ มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชี พ บัญชี ได้ออกประกาศเกี่ ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตี ความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซึ่ งประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาแล้ว และจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบ
การเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป ดังนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32

เรื่ อง
การแสดงรายการสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
ฉบับที่ 9
ฉบับที่ 16

เรื่ อง
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงิน
สัญญาเช่า

การตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
ฉบับที่ 19

เรื่ อง
การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
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มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน (ปรับปรุ ง 2562) จํานวน 46 ฉบับ ได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล้วเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 โดยไม่ได้
เปลี่ยนแปลงหลักการที่เป็ นสาระสําคัญ ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องมาเริ่ มถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยู่ระหว่างการประเมินผล
กระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวที่มีผลต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ในงวดที่จะเริ่ มถือปฏิบตั ิ
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