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คาํอธ ิบายคาํย่อ  

Analog (อะนาลอ็ก) สญัญาณข้อมลูท่ีมีลกัษณะการเปล่ียนแปลงอยา่งตอ่เน่ือง 
Bandwidth (แบนด์วิดท์)  
    

ช่วงของความถ่ีท่ีสญัญาณไฟฟ้าใช้ นอกจากนีย้งัหมายถึงอตัราการส่งข้อมูลเม่ือ
ส่ือสารผ่านส่ือกลางหรืออุปกรณ์เฉพาะ โดยสัญญาณอะนาล็อก และสัญญาณ
ดิจิตอลมีแบนด์วิดท์ ซึง่สามารถวดัโดยใช้หน่วยเป็นเมกะบิตตอ่วินาที 

Broadband (บรอดแบนด์) เทคโนโลยีในการเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต (Internet) ความเร็วสงู 
Broadcast Beam ขนาดความกว้างของสญัญาณจากดาวเทียมท่ีฉายลงมาบนพืน้โลก ซึง่เกิดจากการ

นําเอาพืน้ท่ีการให้บริการของ SPOT Beam จํานวนหนึ่งมารวมกัน โดยขึน้อยู่กับ
ความต้องการของพืน้ท่ีการให้บริการ แต่จะเน้นการให้บริการในลกัษณะการส่ือสาร
แบบทางเดียว 

C and Ku-Bands   กลุม่ความถ่ีท่ีใช้ในด้านโทรคมนาคมผา่นดาวเทียม โดยมีความแตกตา่งดงันี ้
 

 C-band Ku-band 
ระยะความถ่ี 6/4 GHz 14.5/12.75 GHz 
พืน้ท่ีครอบคลมุ พืน้ท่ีกว้าง พืน้ท่ีเจาะจง 
ขนาดของจานดาวเทียม ใหญ่ (ราคาสงู) เลก็ (ราคาต่ํา) 
การถกูรบกวนโดยฝน ไมม่าก มากกวา่ C-band 
ระดบัความเข้มของสญัญาณ มาตรฐานปกติ ความแรงสงู 
Compression  
 

การบีบอดัสญัญาณเพ่ือให้สามารถส่งข้อมลูได้มากขึน้ผ่านช่องสญัญาณท่ีมีขนาด
เทา่เดิม  

Digital สญัญาณไฟฟ้าหรือข้อมลูท่ีมีลกัษณะการเปล่ียนแปลงอย่างไม่ต่อเน่ือง โดยมีการ
เก็บข้อมลูเป็นสองสถานะ เช่น สถานะบวกหรือลบ หรือ สถานะเปิดหรือปิด เป็นต้น 

Digital Broadcasting  การแปลงสญัญาณภาพโทรทศัน์เป็นตวัเลขเม่ือทําการส่ง และการแปลงสญัญาณ
กลบัเป็นภาพเม่ือได้รับ 

Digital Direct-to-Home (DTH) ระบบการสง่รายการโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมตรงสูบ้่าน 
Downlink การรับสญัญาณจากดาวเทียม 
Frequency (ความถ่ี)   อตัราการเปล่ียนแปลงของเฟสของคล่ืนแบบ Sinusoid (หรือ Sine Wave)  
Gateway มี 2 ความหมาย 1) สําหรับทาง Networking: Gateway เป็นตัวกลางท่ีทําหน้าท่ี

ส่งผ่านข้อมูลระหว่างเน็ตเวิร์กหนึ่งกับเน็ตเวิร์กอ่ืนๆ 2) สําหรับระบบดาวเทียม 
(รวมถงึ IPSTAR) : Gateway คือสถานีแมข่่ายท่ีเช่ือมต่อระหวา่งระบบดาวเทียมกบั
เครือข่ายภาคพืน้ดิน (เช่น internet) 

Geostationary Earth Orbit 
(GEO) 

วงโคจรประจําท่ีสําหรับดาวเทียมเพ่ือการส่ือสารเป็นส่วนใหญ่ อยู่สงูจากพืน้โลก
ประมาณ 35,786 กิโลเมตร เส้นทางโคจรอยู่ในแนวเส้นศูนย์สูตร ดาวเทียมจะ
หมนุรอบโลกด้วยความเร็วเชิงมมุเท่ากบัโลกหมนุรอบตวัเองทําให้ดเูหมือนลอยน่ิง
อยู่เหนือจดุ ๆ หนึ่งบนโลกตลอดเวลา วงโคจรพิเศษนีเ้รียกว่า “วงโคจรค้างฟ้า” ด้วย



การใช้ดาวเทียมเพียง 3-4 ดวงก็สามารถครอบคลมุพืน้ท่ี  ได้ทัว่โลก (ยกเว้นบริเวณ
ขัว้โลกเหนือและขัว้โลกใต้) 

Hertz (Hz) หน่วยวัดความถ่ี , จํานวนครัง้ท่ีคล่ืนเสียง หรือคล่ืนแม่เหล็กสลับใน 1 วินาที   
1 GHz = 1,000,000,000 Hertz  1 MHz = 1,000,000 Hertz 

IPSTAR-1 Satellite ดาวเทียมไทยคม 4 (เป็นดาวเทียม Broadband) 
Low Earth Orbit (LEO) วงโคจรระดบัต่ําท่ีอยู่ห่างจากพืน้โลกประมาณ 200-2,000 กิโลเมตร ดาวเทียมท่ีอยู่

ในวงโคจรนี ้สามารถโคจรรอบโลกได้ในเวลาประมาณหนึ่งชัว่โมงคร่ึง โดยต้องใช้
ดาวเทียมอยา่งน้อย 32 ดวง จงึจะสามารถครอบคลมุพืน้ท่ีได้ทัว่โลก 

MCPC ย่อมาจากคําว่า Multi-channel per carrier คือ ลกัษณะของการส่งข้อมลู ท่ีมีการ
ส่งข้อมลูหลาย ๆ ช่อง เข้าไปในสญัญาณตวัเดียวกนั เช่น เราสามารถส่งสญัญาณ
โทรทศัน์หลาย ๆ ช่อง เข้าไปในสญัญาณดิจิตอลสญัญาณเดียว (carrier) เพ่ือสง่ขึน้
สูด่าวเทียม 

Medium Earth Orbit (MEO) วงโคจรระดบักลาง ท่ีอยู่เหนือวงโคจรระดบัต่ํา (2,000 กิโลเมตร) และอยู่ต่ํากว่าวง
โคจรค้างฟ้า (35,786 กิโลเมตร) และต้องใช้ดาวเทียม 10-20 ดวง จึงจะสามารถ
ครอบคลมุพืน้ท่ีได้ทัว่โลก 

Radio Frequency  (RF) ความถ่ีท่ีอยูร่ะหวา่ง 100 KHz และ 20 GHz  
Shaped Beam สญัญาณดาวเทียมท่ีมีการปรับแต่งรูปร่างบริเวณของการฉายบนพืน้โลก เพ่ือให้

ครอบคลุมและเข้ากับลักษณะของภูมิประเทศนัน้ ๆ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วพืน้ท่ีการ
ให้บริการมกัจะเป็นบริเวณกว้าง เน้นการให้บริการในลกัษณะการส่ือสารแบบสอง
ทาง และเป็นบริเวณท่ีมีประชากรอาศยัอยูน้่อย 

Spot Beam สญัญาณดาวเทียมท่ีมีความแรงของสญัญาณ ครอบคลมุพืน้ท่ีให้บริการท่ีจํากดั ซึง่
เม่ือมองจากดาวเทียมจะมีพืน้ท่ีให้บริการเป็นวงกลมแคบ ๆ หลาย ๆ วงเรียงติดกนั
ในลกัษณะรังผึง้ เป็นรูปแบบของสญัญาณท่ีให้บริการในลกัษณะการสื่อสารแบบ
สองทาง ในบริเวณท่ีมีประชากรอาศยัอยูจํ่านวนมาก 

Teleport
  

สถานีบริการภาคพืน้ดินเพ่ือใช้เป็นศนูย์ให้บริการท่ีครบวงจรในการรับส่งสญัญาณ
โทรทศัน์และวิทยผุ่านดาวเทียม นอกจากนีย้งัให้บริการการเช่ือมต่อเครือข่าย และ 
บริการอินเทอร์เน็ตคณุภาพสงูให้แก่ผู้ รับบริการในท้องถ่ินหา่งไกลอีกด้วย 

Terminal จุดสุดท้ายของเครือข่าย โดยในโครงการ IPSTAR หมายถึง โมเด็มของดาวเทียม 
(อปุกรณ์ภายใน) จานดาวเทียม และ สายเคเบิล (อปุกรณ์ภายนอก) 

Transponder ช่องรับสง่ผ่านสญัญาณดาวเทียมจากสถานีภาคพืน้ดินผ่านจานสายอากาศและนํา
สญัญาณนัน้มาแปลงความถ่ีให้ต่ําลง และขยายสญัญาณให้มีกําลงัแรงขึน้เพ่ือส่ง
สญัญาณกลบัมาสู่สถานีรับสญัญาณปลายทางบนพืน้โลก โดย 2-3 ทรานสพอน
เดอร์ท่ีครอบคลุมพืน้ ท่ีบริเวณเดียวกัน  เ รียกว่า  “Beam” เ ช่น  “India Beam” 
หมายถงึ ทรานสพอนเดอร์ตา่ง ๆ ท่ีมีพืน้ท่ีครอบคลมุประเทศอินเดีย 

Turnaround Service การรับสญัญาณจากดาวเทียมดวงอ่ืน ๆ เพ่ือสง่สญัญาณนัน้ขึน้สูด่าวเทียมไทยคม 
Turnkey Service การให้บริการแบบครบวงจร ท่ีผู้ ซือ้บริการสามารถนําไปใช้งานได้เลย 



TTC & M  ยอ่มาจากคําวา่ Telemetry Telecommand and Monitoring เป็นระบบควบคมุการ
ทํางานของดาวเทียม 

Uplinking  การสง่สญัญาณขึน้สูด่าวเทียม 
Very Small Aperture Terminal 
(VSAT) 

ระบบท่ีสามารถให้บริการได้ทัง้เสียง ข้อมลูและภาพ โดยส่งและรับสญัญาณจาก
ดาวเทียมซึง่ประกอบด้วยการสง่ข้อมลูจากคอมพิวเตอร์และข้อมลูส่ือสารชนิดอ่ืน ๆ 

 
 
 



                                        บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน)  สารจากประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

รายงานประจําปี 2562  หน้าท่ี 1 

สารจากประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าท ี่บริหาร  
 
เรียนทา่นผู้ ถือหุ้น 

ในปี 2562 ท่ีผ่านมา บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) มีรายได้รวม 5,000 ล้านบาท และมีผลการดําเนินงานขาดทนุสทุธิ 2,250 
ล้านบาท โดยผลขาดทนุส่วนใหญ่มาจากการด้อยค่าของสินทรัพย์มลูค่าดาวเทียม อนัเน่ืองจากราคาตลาดของการบริการมี
การปรับตวัลดลง อย่างไรก็ดี บริษัทยงัมีสถานะการเงินท่ีมัน่คง กลา่วคือ ยงัมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเป็นบวก โดยใน
ปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 1,660 ล้านบาท และมีสภาพคลอ่งสงู มีเงินสดรวม 5,703 ล้านบาท ขณะท่ีมี
หนีส้นิระยะยาว 4,203 ล้านบาท 

เพ่ือวางแนวทางให้บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจต่อไปในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทร่วมกบัฝ่ายบริหาร กําหนดวิสยัทศัน์ใหม่
ของบริษัท ท่ีเปิดกว้างมากขึน้ จากการมุ่งเน้นเป็นผู้สร้างดาวเทียมเพ่ือให้บริการการออกอากาศโทรทศัน์ และรับสง่ข้อมลูด้าน
โทรคม มาเป็นผู้ ให้บริการแบบครบวงจรโดยมุ่งเน้นไปท่ีความต้องการของลกูค้า โดยวิสยัทศัน์ใหม่ท่ีกําหนดขึน้คือ ผู้ให้บริการ
ด้านสมาร์ทโซลชูัน่ และแพลตฟอร์มเทคโนโลยีจากอวกาศสูภ่าคพืน้ดินชัน้นําแห่งเอเชีย เพ่ือเสริมสร้างความสําเร็จแห่งอนาคต 
(An Asian leading provider of space-air-ground-maritime enabled platforms and smart solutions for a better future) 
เน่ืองจากในอนาคต จะเกิดการผสมผสานของเทคโนโลยีในทกุๆ ด้าน จะมีการเช่ือมตอ่ระบบทัง้ดาวเทียม (Space) อากาศยาน
ไร้คนขับ (Air) และระบบส่ือสารภาคพืน้ดิน เช่น IoT (Ground) เข้าด้วยกัน ซึ่งจะทําให้เกิดข้อมูลจํานวนมากท่ีเรียกว่า Big 
Data ซึ่งจะมีการนําเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาคิดวิเคราะห์และนําเสนอเป็นข้อมูลท่ีเกิด
ประโยชน์สงูสดุให้ลกูค้า (Smart Solutions) 

โดยอาศยัวิสยัทศัน์ข้างต้น บริษัทจะผลกัดนัธุรกิจภายใต้แนวทางท่ีเปิดกว้าง ร่วมกบัพนัธมิตรในทกุๆ ด้าน เพ่ือขยายโอกาส
ทางธุรกิจให้กว้างมากขึน้ เช่น การสร้างดาวเทียมร่วมกับพันธมิตร และการแสวงหาความร่วมมือกับพันธมิตร ทัง้ท่ีเป็น
ผู้ประกอบการระดบัโลกท่ีดําเนินโครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม หรือบริษัทในประเทศไทยและต่างประเทศท่ีมี
ศกัยภาพทางด้านอากาศยานไร้คนขบั หรือบริการอ่ืนๆ 

สําหรับการบริหารโครงการดาวเทียมภายหลงัสิน้สดุสมัปทาน ขณะนี ้กสทช. ได้ออกประกาศแนวทางตา่งๆ เก่ียวกบัการดําเนิน
ธุรกิจดาวเทียม ท่ีอนญุาตให้ดาวเทียมต่างชาติเข้ามาให้บริการในประเทศได้ (หากปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ี กสทช. อยู่ระหว่างการ
จัดทํา) ความชัดเจนดังกล่าวทําให้บริษัทมีทางเลือกในการดําเนินธุรกิจโดยดาวเทียมของไทย และโดยอาศัยดาวเทียม
ต่างประเทศ ทัง้นีข้ึน้กบัว่าเง่ือนไขใดจะเกิดประโยชน์สงูสดุ และคู่ขนานกบัการวางแผนการดําเนินการ ภายใต้ใบอนญุาตของ 
กสทช. บริษัทก็จะเสนอตวัทํางานร่วมกบัพนัธมิตรในประเทศไทย ในการมีสว่นร่วมในการบริหารจดัการดาวเทียมท่ีได้มีการส่ง
มอบตามสมัปทาน 

ในด้านการบริหารจดัการองค์กร บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างองค์กร และบริหารจดัการกําลงัคนให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมกบั
ศกัยภาพของบริษัทอย่างต่อเน่ือง และได้วางแนวทางการขบัเคล่ือนองค์กรให้สามารถดําเนินธุรกิจได้ยืดหยุ่นและคลอ่งตวัมาก



                                        บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน)  สารจากประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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ขึน้ เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงในโลกยคุใหม่ท่ีเกิดขึน้อย่างรวดเร็ว โดยอาศยัแนวทางการบริหารแบบ Agile Management 
และเสริมด้วยแนวคิดของ Customer Focus ควบคูก่บัการใช้องค์ความรู้ทางธุรกิจเข้ามาตดัสนิใจ 

คณะกรรมการบริษัทได้สืบสานและต่อยอดการพฒันารูปแบบและวิธีการของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ืองในทุกๆ 
ด้าน และในปี 2562 บริษัทได้รับการเล่ือนอนัดบัชัน้ขึน้เป็นผู้ประกอบการดาวเทียมอนัดบั 9 ใน “The Global Top 20” (จาก
อนัดบั 10 ในปี 2561) จากผลสํารวจและจดัอนัดบัผู้ประกอบการเทเลพอร์ต ประจําปี 2562 ของสมาคมเทเลพอร์ตโลก (Top 
Teleport Operators 2019) นอกจากนี ้ยังได้รับรางวัลหุ้นยั่งยืน ประจําปี 2562 ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 5 รวมถึง รางวัลประกาศ
เกียรติคณุ(Sustainability Disclosure Recognition) ประจําปี 2562 จากสถาบนัไทยพฒัน์ รางวลัเหล่านีล้้วนแสดงให้เห็นว่า 
พนัธกิจของคณะกรรมการในการขบัเคล่ือนด้านธรรมาภิบาลนัน้ ประสบความสําเร็จทัง้ในระดบัประเทศและภมิูภาค เป็นการ
สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผู้ ถือหุ้น และนกัลงทนุตอ่ระบบการบริหารจดัการของบริษัท 

ในนามของผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคณุทกุภาคสว่นท่ีได้ช่วยสง่เสริม สนบัสนนุและให้ความไว้วางใจตอ่บริษัท
ไทยคม และขอให้คํามัน่วา่ คณะกรรมการบริษัทจะทําหน้าท่ีในการกํากบัดแูลองค์กรอย่างรอบคอบ ยดึมัน่ในหลกัจรรยาบรรณ
และหลกัการกํากบักิจการท่ีดี มีแผนกลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงการสร้างประโยชน์และผลตอบแทนดีท่ีสดุให้กบั
ทา่นผู้ ถือหุ้น ตลอดจนผู้ มีสว่นได้เสียทกุภาคสว่น 
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                                     บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) สว่นที่ 1 ข้อที่ 1 นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธรุกิจ 

รำยงำนประจ ำปี 2562 สว่นที่ 1 หน้ำที ่1 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ประวัตคิวามเป็นมาของบริษัท 

บริษัทเร่ิมก่อตัง้เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกำยน 2534 โดย บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) (อินทชั) (เดิมช่ือ บริษัท 
ชิน คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน)) บริษัทเป็นผู้ ให้บริกำรด้ำนโทรคมนำคมผ่ำนดำวเทียมภำยใต้สญัญำด ำเนินกิจกำร
ดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศระหว่ำงบริษัทกบักระทรวงคมนำคม (ปัจจบุนัอ ำนำจกำรดแูลสญัญำนีไ้ด้ถกูโอนไปอยู่ภำยใต้
กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม) เป็นระยะเวลำ 30 ปี สิน้สดุสญัญำในปี 2564 โดยท ำหน้ำท่ีจดัสร้ำงจดัสง่ดำวเทียม
ขึน้สู่วงโคจรเพ่ือให้บริกำรช่องสญัญำณดำวเทียม โดยต้องจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนแก่กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและ
สงัคม(กระทรวงดิจิทลัฯ) ในอตัรำร้อยละของรำยได้ค่ำบริกำรช่องสญัญำณดำวเทียมท่ีได้รับหรืออย่ำงน้อยเท่ำกบัจ ำนวน
เงินขัน้ต ่ำท่ีระบไุว้ในสญัญำ และต้องส่งมอบดำวเทียม สถำนีควบคมุดำวเทียม รวมทัง้อปุกรณ์ต่ำง  ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักำร
ด ำเนินธุรกิจดงักลำ่ว ให้เป็นกรรมสทิธ์ิของกระทรวงดิจิทลัฯ เม่ือได้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงและติดตัง้เรียบร้อยแล้ว  

เม่ือวันท่ี 17 ธันวำคม 2534 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนนำม
ดำวเทียมสื่อสำรแห่งชำติดวงแรกของโครงกำรอย่ำงเป็นทำงกำรว่ำ “ไทยคม” (THAICOM) มำจำกค ำว่ำ  Thai 
Communications หรือ ไทยคมนำคม เพ่ือเป็นสัญลักษณ์เช่ือมโยงประเทศไทยกับเทคโนโลยีสื่อสำรสมัยใหม่ บริษัท
ประสบผลส ำเร็จในกำรจดัสง่และให้บริกำรดำวเทียมไทยคมเป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 8 ดวง ได้แก่ ดำวเทียมไทยคม 1 ไทยคม 2 
ไทยคม 3 (ดำวเทียมไทยคม 1 – 3 ได้ปลดระวำงเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว) ไทยคม 4 ไทยคม 5 ไทยคม 6 ไทยคม 7 และไทยคม 
8  

นอกจำกนีบ้ริษัทยังมีกำรขยำยกำรประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ต ธุรกิจกำรให้บริกำร
โทรศพัท์ และธุรกิจให้บริกำรจ ำหน่ำยอปุกรณ์จำนรับสญัญำณดำวเทียม ในปี 2540 2543 และ 2550 ตำมล ำดบั 

บริษัทได้เข้ำเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 18 มกรำคม 2537 โดยมีบริษัท 
อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ มีสดัสว่นกำรถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 41.13 

1.1 วิสัยทศัน์ พันธกิจ ค่านิยม และกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัท 

วสัิยทัศน์  

“ผู้ให้บริการด้านสมาร์ทโซลูช่ัน และแพลตฟอร์มเทคโนโลยีจากอวกาศสู่ภาคพืน้ดินชัน้น าแห่งเอเชีย เพ่ือ
เสริมสร้างความส าเร็จแห่งอนาคต” 

 พันธกจิ 

 สร้ำงช่องทำงของรำยได้ใหม่ๆ โดยใช้หลกักำรของกำรรวมโซลูชั่นส์ให้ครอบคลุมทัง้ทำงอวกำศ ทำงอำกำศ     
ทำงบก และทำงน ำ้ เข้ำไว้ด้วยกนั (Space-Air-Ground-Maritime Integrated) 

 สร้ำงควำมร่วมมือ และควำมรู้ด้ำนกำรตลำดในประเทศเพ่ือพฒันำตอ่ยอดธุรกิจให้ก้ำวหน้ำ 

 สร้ำงกำรเป็นองค์กรท่ีคลอ่งตวั ปรับเปลี่ยนได้อยำ่งรวดเร็วเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงองค์กรและธุรกิจ 

 สร้ำงประโยชน์แก่ผู้ ถือหุ้นภำยใต้กรอบธรรมำภิบำล และหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

 สำนปณิธำนสร้ำงคณุคำ่สูส่งัคมเพ่ือกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน 



                                     บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) สว่นที่ 1 ข้อที่ 1 นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธรุกิจ 
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กลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัท 

บริษัทก ำหนดนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจโดยวำงแผนให้ทกุหน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกลยทุธ์หลกั  เพ่ือให้บริษัท
เป็นองค์กรท่ีสร้ำงผลก ำไรและเติบโตอยำ่งยัง่ยืน ทัง้นี ้กลยทุธ์ในกำรด ำเนินงำนของบริษัทประกอบด้วย 

(1)  กลยุทธ์ด้านธุรกจิ 

บริษัทก ำหนดแผนกลยทุธ์ด้ำนธุรกิจ เพ่ือเป็นกรอบในกำรน ำเสนอสินค้ำและบริกำรท่ีสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของ
ลกูค้ำ สร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขนั และสร้ำงกำรเจริญเติบโตอย่ำงยัง่ยืน โดยแบ่งกลยทุธ์ด้ำนธุรกิจออกเป็นสำม
สว่น ดงันี ้ 

1. กลยทุธ์ส ำหรับบริกำรหลกั  

บริกำรด้ำนบรอดคำสต์ (บริกำรออกอำกำศโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม) : บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำบริกำร
แพร่กระจำยช่องรำยกำรโทรทศัน์ผ่ำนดำวเทียมเพ่ือยกระดบัอตุสำหกรรมบรอดคำสต์ในประเทศไทย โดยกำรน ำเสนอ
บริกำรท่ีมีคณุภำพเพื่อรองรับกำรออกอำกำศรำยกำรโทรทศัน์ท่ีมีควำมคมชดัสงูในระบบ High Definition และ Ultra-High 
Definition และบริกำรเสริมตำ่ง ๆ เพ่ือช่วยเพิ่มศกัยภำพให้กบัผู้ประกอบกำรและน ำสง่คณุภำพกำรรับชมรำยกำรท่ีมีควำม
คมชดัสงูสูป่ระชำชนในประเทศไทย และประเทศในภมูิภำคลุม่แม่น ำ้โขงและเอเชียใต้ รวมถึงยงัมุ่งสร้ำงควำมแข็งแกร่งใน
กำรเป็นดำวเทียมท่ีได้รับควำมนิยมสงูท่ีมีจ ำนวนฐำนผู้ชมและจ ำนวนช่องรำยกำรโทรทศัน์เป็นจ ำนวนมำก ณ ต ำแหน่งวง
โคจร 78.5 องศำตะวนัออก อยำ่งตอ่เน่ือง 

ส ำหรับภมูิภำคแอฟริกำ บริษัทมีแผนกลยทุธ์ในกำรสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกคูแ่ข่งขนัโดยกำรมุ่งเน้นกลุม่ประเทศเปำ้หมำย
อยำ่งชดัเจน โดยบริษัทจะน ำประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญมำประยกุต์ใช้ รวมทัง้กำรสร้ำงควำมร่วมมือกบัพนัธมิตร 

ให้บริกำรสถำนีภำคพืน้ดินในทวีปยโุรปเพือให้บริกำรแพร่สญัญำณภำพและเสียงผ่ำนดำวเทียมจำกประเทศยโุรปสู่ทวีป
แอฟริกำอีกด้วย  

บริกำรด้ำนบรอดแบนด์ (บริกำรอินเทอร์เน็ตผ่ำนดำวเทียม): บริษัทให้ควำมส ำคญัในกำรเพิ่มประสิทธิภำพของกำรใช้
งำนแบนด์วิดท์บนแพลตฟอร์มไอพีสตำร์และแพลตฟอร์มของพนัธมิตรทำงธุรกิจ เพ่ือสร้ำงโอกำสในกำรเพิ่มปริมำณกำรใช้
งำนแบนด์วิดท์ดำวเทียมไทยคม 4  

โดยกำรผสมผสำนกำรให้บริกำรแบนวิดธ์ขนำดใหญ่แก่ผู้ประกอบกำรโครงข่ำย กลุ่มภำคธุรกิจ และกลุ่มภำครัฐบำล
ในภมูิภำค กบักำรให้บริกำรบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตแก่ผู้ ใช้งำนรำยย่อยในประเทศท่ีมีศกัยภำพ นอกจำกนี ้บริษัทมีแผน
ขยำยบริกำรนำวำ (NAVA) หรือบริกำรสื่อสำรควำมเร็วสงูผ่ำนดำวเทียมแบบเคลื่อนท่ีทำงทะเลไปยงัตลำดต่ำงประเทศให้
เพิ่มมำกขึน้ ส ำหรับแผนระยะยำว บริษัทได้ร่วมมือทำงธุรกิจกบัพนัธมิตรในกำรด ำเนินโครงกำรดำวเทียมบรอดแบนด์รุ่น
ใหม่ๆ (Next Generation High Throughput Satellite) ท่ีมีโครงสร้ำงต้นทนุ และรำคำต่อหน่วยต ่ำเพ่ือกำรให้บริกำรด้ำน
บรอดแบนด์ส ำหรับอนำคต 

2. กลยทุธ์ส ำหรับบริกำรทำงนวตักรรมใหม่   

บริษัทมุ่งพฒันำบริกำรท่ีจะเป็นแพลตฟอร์มในกำรเช่ือมต่อกำรสื่อสำร โดยน ำจุดเด่นของระบบสื่อสำรและเทคโนโลยี
ดิจิทลัผ่ำนดำวเทียมท่ีสำมำรถเข้ำถงึได้ทกุท่ี ทกุเวลำ มำผนวกกบักำรใช้งำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต และใช้จดุแข็งของ
บริษัททำงด้ำนกำรสร้ำงนวตักรรมเทคโนโลยี  มำสร้ำงเป็นบริกำรใหม่ๆ แบบอจัฉริยะ (Smart Solutions) เพ่ือตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลกูค้ำ  ได้แก่ กำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสงูแก่เรือเดินทะเล (แพลตฟอร์ม NAVA) และกำรเป็นผู้
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ให้บริกำร TV  solutions แบบครบวงจร (แพลตฟอร์ม LOOX TV และ TV Head-end)  โดยให้บริกำรกับลูกค้ำทัง้ใน
ประเทศไทยและในภมูิภำค   

3. กลยทุธ์ในกำรขยำยธุรกิจ  

บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรขยำยธุรกิจทัง้ทำงแนวตัง้และแนวรำบในระดับภูมิภำค โดยทำงแนวตัง้จะเป็นกำรขยำย
บริกำรท่ีใช้ดำวเทียมในลกัษณะดำวน์สตรีมลงไปในห่วงโซ่ธุรกิจและผสมผสำนกบัระบบบริกำรอ่ืนๆ ทัว่ อวกำศ อำกำศ
และภำคพืน้ดิน เป็นต้นว่ำกำรให้บริกำรบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตไปสู่ผู้ ใช้งำนปลำยทำงและบริกำรอินเทอร์เน็ตทำงเรือ 
ส่วนกำรขยำยธุรกิจทำงแนวรำบจะมุ่งเน้นกำรท ำธุรกิจท่ีมีควำมเก่ียวเน่ืองกับดิจิตอลเทคโนโลยี และธุรกิจหลัก เช่น 
เทคโนโลยีด้ำนกำรส ำรวจระยะไกล (Remote Sensing) กำรเช่ือมโยงหรือสง่ข้อมลูถงึกนัได้ด้วยอินเทอร์เน็ตบนทกุอปุกรณ์ 
(Internet of Things – IOT) และกำรวิเครำะห์ข้อมูล (Data Analytics) เป็นต้น มำใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและ
ลกูค้ำ โดยบริษัทมีแผนกำรขยำยธุรกิจทัง้ 2 มิติอย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือพฒันำศกัยภำพในกำรแข่งขนัและสร้ำงกำรเติบโตให้กบั
บริษัทอย่ำงยัง่ยืน ทัง้นี ้บริษัทยงัตระหนกัถึงกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท่ีเกิดขึน้อย่ำงรวดเร็ว จึงได้เร่ิมแผนกำรขยำย
ธุรกิจไปยงัธุรกิจใหม่ท่ีไม่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจดำวเทียม อำทิเช่น นวตักรรมอำกำศยำนไร้คนขับหรือโดรนเพ่ือใช้ในงำน
เกษตรกรรม ชจูดุเด่นในกำรออกแบบโดรนให้มีฟังก์ชัน่กำรใช้งำนท่ีเหมำะสม ใช้งำนง่ำย และมีระดบัรำคำท่ีเกษตรกรและ
ผู้ ใช้งำนสำมำรถเข้ำถึงได้ มุ่งเสริมประสิทธิภำพให้แก่ภำคเกษตรกรรมของไทย เพ่ือช่วยแก้ปัญหำด้ำนกำรขำดแคลน
แรงงำน และยกระดบัผลผลิตด้ำนกำรเกษตร ช่วยลดต้นทนุเกษตรกร และสง่ผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของไทยโดยรวม มำก
ไปกว่ำนัน้ บริษัทยังพัฒนำแอพพลิเคชั่นส ำหรับเทคโนโลยีอำกำศยำนไร้คนขับ หรือ UAV (UNMANNED AERIAL 
VEHICLE) โครงกำรรถมอเตอร์ไซด์ไฟฟำ้ภำยใต้รูปแบบกำรแบง่สดัสว่นรำยได้เพ่ือให้บริกำรขนสง่ท่ีมหำวิทยำลยั เป็นต้น 

(2) กลยุทธ์ด้านบุคลากร 

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะท่ีเป็นบริษัทไทยและด ำเนินกิจกำรทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศท่ีมุ่งเน้นกำร
สร้ำงควำมมัน่คงและเติบโตอย่ำงยัง่ยืนในธุรกิจสื่อสำร บริษัทเลง็เห็นถึงคณุค่ำและควำมส ำคญัของทรัพยำกรมนุษย์ โดย
มีควำมเช่ือมัน่ว่ำพนกังำนท่ีมีคณุภำพเป็นปัจจยัส ำคญัยิ่งต่อกำรน ำพำองค์กรสูค่วำมเจริญเติบโตและควำมส ำเร็จท่ียัง่ยืน 
และยงัเป็นปัจจยับ่งชีถ้ึงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของธุรกิจในยคุปัจจบุนัอีกด้วย บริษัทจึงมุ่ งมัน่ในกำรดแูลอตัรำส่วน
ก ำลงัคน รวมทัง้ต้นทนุของพนกังำนให้อยู่ในระดบัท่ีมีประสิทธิภำพ โดยมุ่งเน้นไปท่ี กำรแสวงหำคนดี รักษำคนเก่ง สร้ำง
ควำมผูกพนัในองค์กร  และสร้ำงควำมพร้อมให้พนักงำนทุกระดบัเป็นผู้ มีควำมรู้ควำมสำมำรถโดยมุ่งเน้นไปท่ีกำรเพิ่ม
ศกัยภำพของพนกังำนให้สำมำรถแข่งขนัได้ในโลกยคุดิจิทลั มีคณุธรรม สร้ำงโอกำสและควำมท้ำทำยใหม ่ๆ เพ่ือกระตุ้นให้
พนกังำนได้ใช้ศกัยภำพท่ีมีอยู่ของตนอย่ำงเต็มท่ี พร้อมถ่ำยทอดและปลกูฝังหลกักำรท ำงำนท่ียดึมัน่ในค่ำนิยมขององค์กร 
เพ่ือควำมเจริญก้ำวหน้ำไปพร้อมกบัควำมเจริญเติบโตของบริษัท 

(3) กลยุทธ์สู่ความย่ังยืน 

บริษัท ไทยคม จ ำกัด (มหำชน) ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำสู่ควำมยั่งยืน เพ่ือมุ่งสู่  Thaicom Sustainability Goals 
ภำยใต้แนวคิด “Connectivity for Sustainability” ไทยคมจงึด ำเนินธุรกิจโดยค ำนงึถงึในทกุมิติ  โดยมีกำรใช้กลยทุธ์เพ่ือให้
สอดคล้องกบักำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืนใน 3 ด้ำน คือ 
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1. ธุรกิจท่ีมีควำมรับผิดชอบ 

บริษัทมีจุดมุ่งหมำยด้ำนธุรกิจท่ีจะสะท้อนเจตนำรมย์ท่ีบริษัทมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผู้ มีส่วนได้เสีย   โดยกำร
น ำเสนอสินค้ำและบริกำรท่ีสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำ สร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขนัและสร้ำงกำร
เจริญเติบโตอยำ่งยัง่ยืน  และยดึมัน่ในกำรปฏิบตัิตำมหลกัธรรมำภิบำลและจรรยำบรรณธุรกิจท่ีดี   

2. ควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

บริษัทให้ควำมส ำคัญต่อกำรรักษำต่อสิ่งแวดล้อม  โดยมุ่งเน้นควำมรับผิดชอบในกำรลดและบรรเทำผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อมจำกำกรด ำเนินงำนของบริษัท ประกอบกบักำรรักษำทรัพยำกรและสภำพสิง่แวดล้อมท่ีดีอยำ่งยัง่ยืน 

3. ควำมรับผิดชอบต่อคนและสงัคม 

บริษัทตระหนกัถึงควำมรับผิดชอบในด้ำนสิทธิมนษุยชนและกฎหมำยแรงงำน  กำรบริหำรจดักำร กำรดแูลพนกังำนและผู้ มี
ส่วนได้เสียโดยค ำนึงในเร่ืองดงักล่ำว  รวมไปถึงกำรดูแลสงัคมส่วนรวม โดยใช้ประโยชน์จำกผลิตภัณฑ์และบริกำรของ
บริษัทท่ีเน้นเร่ืองกำรเข้ำถึงข้อมลูและกำรสื่อสำร  รวมทัง้นวตักรรมท่ีตอบโจทย์ควำมคำดหวงัของผู้ มีส่วนได้เสีย   สง่เสริม
เร่ืองกำรศกึษำและสร้ำงอำชีพให้ชมุชนอยำ่งยัง่ยืน 

1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

กำรเปลี่ยนแปลงและพฒันำกำรท่ีส ำคญัของกลุม่บริษัทในช่วง 3 ปี ท่ีผ่ำนมำ 
ปี 2562 

ในช่วงปลำยปี 2562 ต่อเน่ืองถึงต้นปี 2563 ได้เกิดปัญหำกำรขดัข้องทำงเทคนิคบนดำวเทียมไทยคม 5 ซึ่งควำม
ขดัข้องนัน้เร่ิมเกิดขึน้เม่ือวนัท่ี 17 ธันวำคม 26562 หลงัจำกนัน้ บริษัทฯได้ร่วมกบับริษัทผู้ผลิตดำวเทียม พยำยำมแก้ไข 
และกู้ คืนควำมขดัข้องดงักล่ำว แต่ก็ไม่ประสบควำมส ำเร็จ ดงันัน้ เพ่ือให้เกิดควำมต่อเน่ืองในกำรให้บริกำร บริษัทฯจึงได้
ท ำกำรโอนย้ำยลกูค้ำออกจำกดำวเทียมไทยคม 5 และในที่สดุบริษัทฯได้ปฏิบตัิตำมค ำแนะน ำของบริษัทผู้ผลิต โดยได้ปลด
ระวำงดำวเทียมไทยคม 5 ออกจำกวงโคจรในวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ 2563 

ในปี 2562 บริษัทจ ำหน่ำยเงินลงทนุในหุ้นสำมญัที่บริษัทถืออยูท่ัง้หมดในบริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จ ำกดั 
จ ำนวน 1,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนของ ในรำคำ 800 ดอลลำ่ร์สหรัฐต่อหุ้น รวมเป็นเงินจ ำนวน
ทัง้สิน้ 800,00 ดอลลำ่ร์สหรัฐ  หรือ 24.6 ล้ำนบำท เน่ืองจำกกำรแข่งขนัท่ีรุนแรงในประเทศกมัพชูำ 

บริษัท ลำว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ส์ มหำชน ผู้ประกอบกำรโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชน
ลำว (สปป.ลำว) ซึง่บริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท เชนนิงตนั อินเวสเม้นท์ส พีทีดี ลิมิเต็ด ถือหุ้นร้อยละ 49 ได้เข้ำลงทนุ
ซือ้กิจกำรของบริษัท วิมเปิลคอม จ ำกดั ซึง่เป็นผู้ประกอบกำรโทรศพัท์เคลื่อนท่ีใน สปป.ลำวเช่นเดียวกนั โดยเข้ำซือ้หุ้นร้อย
ละ 100 จำกรัฐบำล สปป.ลำว กำรเข้ำซือ้กิจกำรในครัง้นีเ้ป็นกำรช่วยเพิ่มโครงข่ำยโทรคมนำคมของแอลทีซีให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึน้ อีกทัง้ยงัช่วยขยำยฐำนลกูค้ำให้กว้ำงมำกขึน้โดยเฉพำะในกลุ่มลกูค้ำวยัรุ่น ทัง้นี ้หลงัจำกกำรเข้ำซือ้
กิจกำร บริษัท วิมเปิลคอม จ ำกดั ได้เปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท ทีพลสั ดิจิทลั จ ำกดั 

นอกจากนี ้ในปี 2562 บริษัทได้รับการจดัอนัดบัจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการคงมาตรฐานบริษัท
จดทะเบียนท่ีมีการก ากับดูแลกิจการอยู่ในเกณฑ์ CG "ดีเลิศ" ระดับห้าดาว ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 7 (2556-2562) จากการท่ี
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บริษัทได้ปฏิบตัิตามหลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินธุรกิจอย่างถกูต้อง ยึดมัน่นโยบายต่อต้านการทจุริตทกุรูปแบบ อย่าง
ครบถ้วนและรอบด้านของการด าเนินธุรกิจ 

บริษัทได้รับคดัเลือกให้อยู่ในรายช่ือ Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ หุ้นยัง่ยืน ประจ าปี 2562 
ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 5 สะท้อนถึงการเป็นบริษัทท่ีมีการด าเนินธุรกิจอย่างสมดลุระหว่างผลประกอบการทางการเงิน และความ
รับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสามารถน าประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม และบรรษัทภิบาล หรือ Environment 
Social and Governance : ESG ไปใช้เป็นกลไกในการพฒันาธุรกิจสูค่วามยัง่ยืนได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

บริษัทได้รับรางวลัประกาศเกียรติคณุ (Sustainability Disclosure Recognition) ประจ าปี 2562 จากการประเมิน
สถานะการเปิดเผยข้อมูล  ตามท่ีสถาบันไทยพัฒน์ได้มีการจัดตัง้ประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน หรือ  
“Sustainability Disclosure Community” (SDC) เพ่ือช่วยองค์กรยกระดบัการเปิดเผยข้อมลูด้านความยัง่ยืน รวมทัง้การ
พฒันาองค์กรสูค่วามยัง่ยืนในระยะยาว  

และบริษัทยงัได้รับรางวลั Drive Award 2019 สาขา Technology ในฐานะท่ีเป็นองค์กรท่ีมีการสร้างและผลกัดนั
ให้เกิดนวตักรรมใหม่ๆ ควบคู่ไปกบัการใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยัง่ยืน ตลอดจนร่วมขบัเคลื่อนเศรษฐกิจและสงัคมให้
สามารถแข่งขนัได้ในระดบัสากล 

ปี 2561 

ในปี 2561 บริษัทมีกำรปรับโครงสร้ำงบริษัทย่อย คือ บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ ำกดั โดยเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท ไทย  
แอดวำนซ์ อินโนเวชัน่ จ ำกดั เพ่ือเตรียมกำรส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจใหม่ท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยี เพ่ือเสริมกบัธุรกิจหลกั
ของบริษัทในปัจจบุนั 

และนอกจำกนี ้บริษัทมีพฒันำกำรท่ีส ำคญัในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำร โดยบริษัทได้รับกำรรับรอง
ในฐำนะสมำชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทจุริต จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
(IOD) ตอ่เน่ืองเป็นวำระที่ 2 หลงัจำกได้รับใบรับรองครัง้แรกเม่ือปี 2558 

ปี 2560 

ในปี 2560 บริษัทได้รับอนมุตัิจำกผู้ ถือหุ้น ในกำรประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 
2560 ในกำรขำยหุ้นสำมญัทัง้หมดท่ี บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ ำกดั (บริษัทย่อยของบริษัท) ถืออยู่ในบริษัท ซีเอส ลอ็กซอินโฟ 
จ ำกดั (มหำชน) (ซีเอสแอล) จ ำนวน 250,099,990 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.07 ของหุ้นท่ีออกและช ำระแล้วทัง้หมดของซี
เอสแอล ให้แก่บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ำกดั (เอดบัเบิล้ยเูอน็) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของ บริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน) ในรำคำเสนอซือ้ 7.80 บำทต่อหุ้น คิดเป็นมลูค่ำรำยกำรเท่ำกบั 1,950.78 ล้ำนบำท โดยผ่ำนกำร
ท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์แบบมีเง่ือนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ท่ีด ำเนินกำรโดยเอดบัเบิล้ยเูอน็ 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บริษัทประกอบธุรกิจในกลุม่ธุรกิจหลกั 3 กลุม่ คือ (1) ธุรกิจดำวเทียมและบริกำรท่ีเก่ียวเน่ือง (2) ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ 
และ (3) ธุรกิจโทรศพัท์ในต่ำงประเทศ ซึ่งบริษัทจะเน้นกำรลงทนุระยะยำว โดยพิจำรณำจำกปัจจยัพืน้ฐำนของธุรกิจท่ีจะ
เข้ำไปลงทนุรวมถึงแนวโน้มของธุรกิจนัน้ ๆ เป็นส ำคญั นอกจำกนี ้บริษัทมีนโยบำยกำรลงทนุในสดัส่วนท่ีมำกพอเพ่ือให้
สำมำรถมีอ ำนำจในกำรบริหำรจดักำรและก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมนัน้ ๆ 
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1. ธุรกจิดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเน่ือง 
บริษัทเป็นผู้ ให้บริกำรและด ำเนินโครงกำรดำวเทียมสื่อสำรแห่งชำติภำยใต้สัญญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำร
ภำยในประเทศระหวำ่งบริษัทกบักระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ปัจจบุนัเปลี่ยนช่ือเป็นกระทรวงดิจิทลัเพ่ือ
เศรษฐกิจและสงัคม) (“กระทรวงฯ”) เป็นระยะเวลำ 30 ปี สิน้สดุปี พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจบุนับริษัทได้จดัสง่ดำวเทียมขึน้สู่
วงโคจรแล้วจ ำนวนทัง้สิน้ 8 ดวง คือ ดำวเทียมไทยคม 1 ไทยคม 2 ไทยคม 3 (ดำวเทียมไทยคม 1 - 3 ได้ปลดระวำงเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว) ไทยคม 4 ไทยคม 5 ไทยคม 6 ไทยคม 7 และไทยคม 8 

บริษัทได้จดัตัง้บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และกิจกำรร่วมค้ำขึน้ เพ่ือให้บริกำรสื่อสำรดำวเทียมและบริกำรท่ีเก่ียวเน่ืองตำ่ง ๆ ดงันี ้

บริษัท ประเภทธุรกจิ 
บริษัท ไอพีสตำร์ จ ำกดั  จดัจ ำหน่ำยช่องสญัญำณดำวเทียมไทยคม 4 
บริษัท ไอพีสตำร์ นิวซีแลนด์ จ ำกดั จัดจ ำหน่ำยช่องสญัญำณดำวเทียมไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสญัญำณ

ดำวเทียมไทยคม 4 ในประเทศนิวซีแลนด์ 
บริษัท ไอพีสตำร์ ออสเตรเลีย พีทีวำย จ ำกดั จัดจ ำหน่ำยช่องสญัญำณดำวเทียมไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสญัญำณ

ดำวเทียมไทยคม 4 ในประเทศออสเตรเลีย 
บริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ ซิสเทม พีทีวำย จ ำกดั ให้บริกำรด้ำนกำรสื่อสำรข้อมลูผ่ำนดำวเทียมและโซลชูัน่เพ่ือธุรกิจ 
บริษัท ไอพีสตำร์ อินเตอร์เนชัน่แนล พีทีอี จ ำกดั จัดจ ำหน่ำยช่องสญัญำณดำวเทียมไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสญัญำณ

ดำวเทียมไทยคม 4  
บริษัท ไอพีสตำร์ โกลเบิล เซอร์วิส จ ำกดั จดัจ ำหน่ำยช่องสญัญำณดำวเทียมไทยคม 4 
บริษัท ไอพีสตำร์ เจแปน จ ำกดั จัดจ ำหน่ำยช่องสญัญำณดำวเทียมไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสญัญำณ

ดำวเทียมไทยคม 4 ในประเทศญ่ีปุ่ น 
บริษัท ไอพีสตำร์ (อินเดีย) ไพรเวท จ ำกดั จัดจ ำหน่ำยอุปกรณ์รับสัญญำณดำวเทียม และบริกำรให้ค ำปรึกษำ

ด้ำนเทคนิคท่ีเก่ียวกบัดำวเทียม 
บริษัท สตำร์ นิวเคลียส จ ำกดั  ให้บริกำรด้ำนวิศวกรรมพฒันำเทคโนโลยีกำรสื่อสำรและอิเลก็ทรอนิคส์ 
บริษัท ทีซี บรอดคำสติง้ จ ำกดั ให้บริกำรด้ำนธุรกิจกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทศัน์  
บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แซทเทลไลท์ จ ำกดั จดัจ ำหน่ำยช่องสญัญำณดำวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 
บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จ ำกดั ให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยี 

2. ธุรกจิอนิเทอร์เน็ตและส่ือ 

บริษัท ประเภทธุรกจิ 
บริษัท ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชัน่ จ ำกดั จัดจ ำหน่ำยอุปกรณ์รับสัญญำณดำวเทียม  บริกำรให้ค ำปรึกษำและ

ติดตัง้ระบบส ำหรับเครือข่ำยบรอดแบนด์แบบครบวงจร  (System 
Integration) 

3.   ธุรกจิโทรศัพท์ในต่างประเทศ 
บริษัทเป็นผู้ให้บริกำรธุรกิจโทรศพัท์ผ่ำน บริษัท เชนนิงตนั อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จ ำกดั (เชน) ซึง่เป็นกิจกำรร่วมค้ำของบริษัท 
ประกอบธุรกิจหลกัโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) ซึ่งลงทุนในธุรกิจโทรคมนำคมในต่ำงประเทศ ซึ่ง
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ปัจจบุนัมีกำรลงทนุ 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท ลำว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ส์ มหำชน ซึง่เป็นกิจกำรร่วมค้ำกบัรัฐบำลของประเทศ
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว โดยได้รับสิทธิในกำรด ำเนินธุรกิจโทรคมนำคมในประเทศลำวเป็นเวลำ 25 ปี 
สิน้สดุปี 2564 นอกจำกนี ้รัฐบำลลำวและเชน ยงัได้ลงนำมสญัญำร่วมทนุฉบบัใหม่เพ่ือต่อสมัปทำนอีก 25 ปี โดยเร่ิมจำก
ปี 2565 ถงึปี 2589 
 

บริษัท ประเภทธุรกจิ 
บริษัท เชนนิงตนั อินเวสเม้นท์ส พีทีอี 
ลิมิเตด็  

ประกอบธุรกิจหลกัในกำรลงทนุด้ำนกำรสื่อสำรโทรคมนำคมในระดบันำนำชำติ 

บริษัท ลำว เทเลคอมมิวนิ เคชั่นส์  
มหำชน 

ให้บริกำรโทรศพัท์พืน้ฐำน โทรศพัท์เคลื่อนท่ี โทรศพัท์สำธำรณะ โทรศพัท์ระหว่ำง
ประเทศ และอินเทอร์เน็ตใน สปป.ลำว 

บริษัท ทีพลสั ดิจิทลั จ ำกดั (1) ให้บริกำรโทรศพัท์พืน้ฐำน โทรศพัท์เคลื่อนท่ีใน สปป.ลำว 
_____________________ 
หมำยเหต ุ

(1) บริษัท วิมเปิลคอม จ ำกดัได้จดทะเบียนเปลี่ยนช่ือเป็นบริษัท ทีพลสั ดิจิทลั จ ำกดั เม่ือวนัท่ี 2 กนัยำยน 2562 
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1.4 ความสัมพนัธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้น 
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทและบริษัทยอ่ย ตัง้แต่ปี 2561 ถงึ ปี 2562 มีดงันี ้

ผลติภัณฑ์ / บริการ ด าเนินการโดย 
2562 2561 

รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 

บริกำรสื่อสำรดำวเทียม ไทยคม  

4,594 91.87 5,850 71.57 
และบริกำรท่ีเก่ียวเน่ือง ทีซี บรอดคำสติง้ 
  และบริษัทในกลุม่ธุรกิจไอพี

สตำร์ 

บริกำรอินเทอร์เน็ตและสื่อ 
ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชัน่ 
และ 122 2.44 229 2.80 
แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค 

ตดัรำยกำรระหว่ำงสว่นงำน -53 -1.06 -71 -0.87 

รายได้จากการขายและบริการ 4,663 93.25 6,008 73.50 

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปลี่ยนสทุธิ 0 0.00 6 0.07 

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 0 0.00 1,950 23.86 
รำยได้อ่ืน  337 6.74 210 2.57 
รวมรายได้ 5,000 100.00 8,174 100.00 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรจ ำแนกตำมสว่นงำนทำงภมูิศำสตร์ ส ำหรับปี 2561 ถงึ ปี 2562 มีดงันี ้

รายชื่อประเทศ 2562 2561 

ไทย 2,251 3,225 

ออสเตรเลีย 250 252 

อินเดีย 660 650 

ญ่ีปุ่ น 618 663 

พมำ่ 127 180 

มำเลเซีย 258 273 

ประเทศอื่น ๆ 499 766 

รวม 4,663 6,008 

 

 

หน่วย: ล้ำนบำท 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มธุรกิจหลัก ดงันี ้

2.1 ธุรกิจดาวเทยีมและบริการที่เกี่ยวเน่ือง 
2.1.1 บริการส่ือสารดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเน่ือง ด าเนินการโดย บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) และ

บริษัทกลุ่มไอพีสตาร์ 
ดำวเทียมไทยคม 
ดำวเทียมไทยคม แบง่กลุม่ออกเป็น 2 ประเภท คือ ดำวเทียมแบบทัว่ไป (Conventional Satellite) และดำวเทียม 

บรอดแบนด์ (High Throughput Satellite, HTS) 

 ดาวเทียมแบบทั่วไป (Conventional Satellite) 
ดำวเทียมแบบทัว่ไปเป็นดำวเทียมท่ีให้บริกำรส ำหรับผู้ใช้บริกำรประจ ำท่ี (Fixed Satellite Service: FSS) โดย

สญัญำณจะถกูสง่จำกสถำนีภำคพืน้ดินขึน้สูด่ำวเทียมและสง่กลบัมำยงัสถำนีรับสญัญำณภำคพืน้ดิน ณ ต ำแหน่ง 
ใด ๆ ภำยใต้พืน้ท่ีครอบคลมุบริเวณกว้ำง (Footprint) ของดำวเทียม คณุสมบตัิดงักลำ่วช่วยให้ผู้ประกอบกำร 
ช่องรำยกำรโทรทศัน์ และผู้ประกอบกำรโทรคมนำคมสำมำรถสง่และรับสญัญำณได้ในบริเวณกว้ำงทัง้ใน
ระดบัประเทศและระดบัภมูิภำค 

 ดาวเทียมบรอดแบนด์ (Broadband Satellite) 
ดำวเทียมบรอดแบนด์ (High throughput Satellite, HTS) เป็นดำวเทียมท่ีให้บริกำรบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต 

(แบบจดุต่อจดุ) ด้วยเทคโนโลยีกำรออกแบบดำวเทียมโดยใช้กำรจดัสรรคลื่นควำมถ่ีขัน้สงูและกำรออกแบบพืน้ท่ี
ให้บริกำรเป็นวงกลมแคบ ๆ หลำย ๆ วงเรียงติดกันในลกัษณะรังผึง้ ท ำให้ดำวเทียมบรอดแบนด์สำมำรถจัดสรร
คลื่นควำมถ่ีเพ่ือเพิ่มขนำดควำมจุแบนด์วิธในกำรให้บริกำรได้มำกกว่ำดำวเทียมแบบทัว่ไปหลำยเท่ำ จึงสำมำรถ
ช่วยให้ผู้ ประกอบกำรลดต้นทุนแบนด์วิธต่อหน่วย (Mbps) ในกำรให้บริกำรได้อย่ำงมีนัยส ำคัญ  นอกจำกนี ้
ดำวเทียมบรอดแบนด์สำมำรถน ำเสนอบริกำรให้กับภำครัฐบำล ภำคธุรกิจ  รวมถึงผู้ ประกอบกำรเครือข่ำย
โทรศพัท์เคลื่อนท่ีอีกด้วย 

ปัจจบุนับริษัทให้บริกำรดำวเทียมแบบทัว่ไปจ ำนวน 4 ดวงในวงโคจร ได้แก่ ดำวเทียมไทยคม 5 ไทยคม 6 ไทยคม 7 
และไทยคม 8 และดำวเทียมบรอดแบนด์อีก 1 ดวง คือ ดำวเทียมไทยคม 4 โดยรำยละเอียดคุณสมบัติของดำวเทียม 
ไทยคมแตล่ะดวงมีดงัตอ่ไปนี ้

 ไทยคม 4 ไทยคม 5 ไทยคม 6 ไทยคม 7 ไทยคม 8 

ชนิดของดาวเทียม 

ดำวเทียมบรอด
แบนด์  

High Throughput 
(HTS) 

ดำวเทียมแบบทัว่ไป ดำวเทียมแบบทัว่ไป ดำวเทียมแบบทัว่ไป ดำวเทียมแบบทัว่ไป 

ที่ตัง้วงโคจร 
119.5 องศำ
ตะวนัออก 

78.5 องศำ
ตะวนัออก 

78.5 องศำ
ตะวนัออก 

120 องศำตะวนัออก 78.5 องศำ
ตะวนัออก 

ผู้ผลติ 
(ประเทศ) 

Space Systems 
Loral 

Aerospatiale 
(ฝร่ังเศส) 

Orbital Sciences 
Corporation 

Space Systems 
Loral 

Orbital ATK 
(สหรัฐอเมริกำ) 
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 ไทยคม 4 ไทยคม 5 ไทยคม 6 ไทยคม 7 ไทยคม 8 

(สหรัฐอเมริกำ) (สหรัฐอเมริกำ) (สหรัฐอเมริกำ) 

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

อายุดาวเทียมตาม
การออกแบบ* 

12 ปี 12 ปี 15 ปี 15 ปี 15 ปี 

จัดส่งสู่วงโคจร สิงหำคม 2548 พฤษภำคม 2549 มกรำคม 2557 กนัยำยน 2557 พฤษภำคม 2559 

ชนิดของ Beams  
ที่ให้บริการ / 

ทรานสพอนเดอร์ 

84 Ku-Spot Beams 
8 Ku-Spot Beams 

(Augment) 
3 Ku-Shaped 

Beams 
7 Ku-Broadcast 

Beams 

25 C-band  
ทรำนสพอนเดอร์ 

15 Ku-band  
ทรำนสพอนเดอร์ 

24 C-band  
ทรำนสพอนเดอร์ 

9 Ku-band  
ทรำนสพอนเดอร์ 

14 C-band  
ทรำนสพอนเดอร์ 

24 Ku-band  
ทรำนสพอนเดอร์ 

พืน้ที่ให้บริาร 

14 ประเทศ: 
ออสเตรเลีย กมัพชูำ 

จีน อินเดีย 
อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่ น 
มำเลเซีย เมียนมำ่ร์ 
นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ 
เกำหลีใต้ ไต้หวนั 
ไทย และเวียดนำม 

C-band: ประเทศ
ไทย  

ภมูิภำคลุม่แมน่ ำ้โขง 
และภมูิภำคเอเชียใต้ 

ทวีปแอฟริกำ 
ยโุรป เอเชีย และ
ออสเตรเลีย 

Ku-band: ประเทศ
ไทย  

ภมูิภำคลุม่แมน่ ำ้โขง 

C-band: ภมูิภำค
เอเชียใต้ 

และทวีปแอฟริกำ  
Ku-band ภมูิภำค
เอเชียตะวนัออก 

เฉียงใต้ 

C-band: ประเทศ
ไทย  

ภมูิภำคลุม่แมน่ ำ้โขง 
และภมูิภำคเอเชีย 

Ku-band:  
ประเทศไทย  

ภมูิภำคลุม่แมน่ ำ้โขง 
 ภมูิภำคเอเชียใต้ 

 

*อำยดุำวเทียมตำมกำรออกแบบ ไม่ค ำนงึถึงสมัปทำนและใบอนญุำตประกอบกิจกำรดำวเทียม 

 
ในช่วงปลำยปี 2562 ตอ่เน่ืองถงึต้นปี 2563 ได้เกิดปัญหำกำรขดัข้องทำงเทคนิคบนดำวเทียมไทยคม 5 ซึง่ควำมขดัข้องนัน้
เร่ิมเกิดขึน้เม่ือวนัท่ี 17 ธันวำคม 26562 หลงัจำกนัน้ บริษัทฯได้ร่วมกับบริษัทผู้ผลิตดำวเทียม พยำยำมแก้ไข และกู้ คืน
ควำมขัดข้องดงักล่ำว แต่ก็ไม่ประสบควำมส ำเร็จ ดงันัน้ เพ่ือให้เกิดควำมต่อเน่ืองในกำรให้บริกำร บริษัทฯจึงได้ท ำกำร
โอนย้ำยลกูค้ำออกจำกดำวเทียมไทยคม 5 และในท่ีสดุบริษัทฯได้ปฏิบตัิตำมค ำแนะน ำของบริษัทผู้ผลิต โดยได้ปลดระวำง
ดำวเทียมไทยคม 5 ออกจำกวงโคจรในวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ 2563 

ลักษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
(1) บริกำรแพร่ภำพสญัญำณโทรทศัน์ (Broadcast) และกำรบริกำรสื่อ (Media) 

(1.1) บริกำรสง่ตอ่ช่องรำยกำรโทรทศัน์ผ่ำนดำวเทียมไปยงัสถำนีกระจำยสญัญำณปลำยทำง 
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บริษัทให้บริกำรส่งช่องรำยกำรโทรทศัน์ผ่ำนดำวเทียมแบบครบวงจร ทัง้ในระบบควำมคมชดัปกติ  (Standard 
Definition)  และในระบบควำมคมชัดสูง  (High Definition และ  Ultra-High Definition) แก่ผู้ ป ระกอบกำร
สถำนีโทรทศัน์ภำคพืน้ดิน สถำนีโทรทศัน์ดำวเทียม และผู้ผลิตสื่อโทรทศัน์ เพื่อสง่รำยกำรโทรทศัน์หรือสื่อโทรทศัน์ ไม่
ว่ำจะเป็นรำยกำรบนัเทิง รำยกำรกีฬำ หรือรำยกำรข่ำว ไปยงัสถำนีปลำยทำงภำยใต้พืน้ท่ีคลอบคลมุของดำวเทียม
ไทยคม บริกำรนีจ้ึงเป็นทำงเลือกท่ีสมบรูณ์แบบส ำหรับผู้ประกอบกำร ในกำรสง่ช่องรำยกำรโทรทศัน์หรือสื่อโทรทศัน์
ของตนไปยังสถำนีปลำยทำงทั่วประเทศในภูมิภำค หรือในทวีปท่ีต้องกำร เช่น สถำนีทวนสัญญำณโทรทัศน์
ภำคพืน้ดิน ผู้ให้บริกำรโครงข่ำยทีวีดิจิทลั และผู้ประกอบกำรเคเบิลทีวี เป็นต้น 
(1.2) กำรให้บริกำรสง่สญัญำณโทรทศัน์บนแพลตฟอร์มไทยคม (Multi-Channel Per Carrier (MCPC) platform) 

บริษัทให้บริกำรส่งสญัญำณภำพและเสียงไปยงัผู้ รับชมปลำยทำงบนแพลตฟอร์มท่ีมีประสิทธิภำพ ด้วยบริกำร
แบบครบวงจร (one stop shop) เพ่ือให้ผู้บริกำรโครงข่ำยทีวีดิจิทลัสำมำรถขยำยไปสูฐ่ำนกลุม่ผู้ รับชม บริษัทสำมำรถ
ให้บริกำรได้อย่ำงต่อเน่ืองครอบคลมุตลอดพืน้ท่ีเอเชีย ยโุรป ตะวนัออกกลำง และแอฟริกำ ทัง้ย่ำนควำมถ่ีซีแบนด์
และเคยแูบนด์ 
(1.3) บริกำรสง่ช่องรำยกำรโทรทศัน์ผ่ำนดำวเทียมถึงบ้ำนผู้ รับโดยตรง 

บริษัทให้บริกำรส่งช่องรำยกำรโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมถึงบ้ำนผู้ รับโดยตรงแบบครบวงจร ทัง้ในระบบควำม
คมชัดปกติ (Standard Definition) และในระบบควำมคมชัดสูง (High Definition และ Ultra-High Definition) ท่ีมี
คุณภำพและมีควำมแรงของสัญญำณสูง เพ่ือให้ผู้ประกอบกำรโทรทัศน์แบบบอกรับสมำชิก และผู้ประกอบกำร
สถำนีโทรทศัน์ดำวเทียมสำมำรถเข้ำถึงผู้ รับชมท่ีติดตัง้จำนรับสญัญำณดำวเทียมไทยคมท่ีมีขนำดเลก็ได้โดยตรง ทัง้นี ้
บริษัทมีควำมพร้อมในกำรให้บริกำรเสริมอ่ืน ๆ เพ่ือเพิ่มศกัยภำพและควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของผู้ประกอบกำร 
เช่น กำรรองรับรำยกำรท่ีผู้ชมต้องช ำระค่ำใช้จ่ำยเม่ือรับชม (pay-per-view) ระบบเรียกชมรำยกำรตำมสัง่ ( video-
on-demand) เมนูแนะน ำรำยกำรอิเล็กทรอนิกส์ (electronic programme guides) รวมทัง้กำรรองรับโฆษณำและ
รำยกำรโฮมชอปปิง้ (home shopping) เป็นต้น 

สถำนีบริกำรภำคพืน้ดิน (Teleport and Digital Direct-to-Home (DTH) Center) 
สถำนีบริกำรภำคพืน้ดิน (Teleport หรือ Telecommunications Port) เป็นสถำนีศนูย์กลำงท่ีให้บริกำรเสริมตำ่ง ๆ 

ในด้ำนธุรกิจกำรแพร่สญัญำณโทรทศัน์และโทรคมนำคม สถำนีบริกำรภำคพืน้ดินไทยคมเป็นสถำนีเทเลพอร์ตท่ีได้รับ
กำรรับรองมำตรฐำน ISO 9002 และ 9001:2000 มีกำรติดตัง้อุปกรณ์และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกครบครัน  เพ่ือ
ให้บริกำรด้ำนกำรแพร่สญัญำณโทรทศัน์ผ่ำนดำวเทียมแก่ผู้ประกอบกำรทัง้ในและนอกประเทศ  บริษัทได้น ำเสนอกำร
ให้บริกำรแบบครบวงจร โดยรวมกำรรวมแบนวิดธ์กบับริกำรเสริมเข้ำด้วยกัน เช่น กำรกระจำยสญัญำณโดยเทป กำร
บีบอัดสัญญำณโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ทัง้ในระบบควำมคมชัดปกติ (Standard Definition) และในระบบควำม
คมชัดสงู  (High Definition และ Ultra-High Definition) กำรถ่ำยทอดสญัญำณดำวเทียม กำรตรวจสอบสญัญำณ 
ตลอดจนกำรให้บริกำรใหม ่คือ กำรให้บริกำรสง่รำยกำรโทรทศัน์หรือวีดีโอผ่ำนโครงข่ำยอินเทอร์เน็ต (Over-The-Top, 
OTT) 

นอกจำกนี ้บริษัทได้ร่วมมือกบับริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท ทีซี บรอดคำสติง้ จ ำกดั ซึ่งเป็นผู้ ให้บริกำรโครงข่ำย
แบบบอกรับสมำชิก ส ำหรับช่องรำยกำรท่ีมีเนือ้หำของประเทศไทย  
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(2) กำรบริกำรบรอดแบนด์ (Broadband) และกำรให้บริกำรข้อมลู (Data) 
(2.1) ตลำดผู้ใช้บริกำรรำยยอ่ย 

บริษัทช่วยให้ผู้ ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตสำมำรถน ำเสนอบริกำรบรอดแบนด์ควำมเร็วสงูแก่ผู้ ใช้งำนกลุ่มผู้อยู่อำศยั
และธุรกิจขนำดย่อมในพืน้ท่ีชนบทห่ำงไกลในภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิก บริกำรดังกล่ำวได้รับควำมไว้วำงใจจำก
ผู้ประกอบกำรมำอย่ำงยำวนำนด้วยระบบควบคมุคณุภำพกำรให้บริกำรแบบ Uniform Quality of Service หรือ QoS 
ของไอพีสตำร์ท่ีมีมำตรฐำนเดียวกนัทัว่ประเทศและมีควำมคุ้มค่ำด้ำนต้นทนุเม่ือเปรียบเทียบกบัดำวเทียมแบบทัว่ไป 
สง่ผลให้ผู้ประกอบกำรอินเทอร์เน็ตมีควำมได้เปรียบในกำรแข่งขนัและสำมำรถขยำยกำรให้บริกำรไปยงัลกูค้ำทัง้กลุม่
ผู้อยูอ่ำศยัและธุรกิจขนำดยอ่มทัว่ประเทศ 

  (2.2) ตลำดผู้ให้บริกำรโครงข่ำย 
บริษัทให้บริกำรดำวเทียมบรอดแบนด์แบบครบวงจรกบัผู้ประกอบกำรโทรศพัท์เคลื่อนท่ีเพ่ือใช้ในกำรเช่ือมต่อ

โครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนท่ีผ่ำนดำวเทียมในบริเวณท่ีระบบโครงข่ำยภำคพืน้ดินไม่สำมำรถเข้ำถึงด้วยต้นทุนท่ีมี
ประสิทธิภำพ โดยสำมำรถรองรับรูปแบบกำรใช้งำนสถำนีฐำนท่ีหลำกหลำย เช่น macro cells, micro cells, small 
cells และ IP-node-Bs โครงข่ำยไอพีสตำร์สำมำรถให้บริกำรเช่ือมต่อโทรศพัท์เคลื่อนท่ีครอบคลมุทัว่ประเทศ เพ่ือ
รองรับกำรขยำยตวัของสงัคมเมืองและกำรใช้งำนเสียงและข้อมลูท่ีเพิ่มมำกขึน้อยำ่งรวดเร็ว  
(2.3) ตลำดกลุม่ภำคธุรกิจ 

บริษัทสร้ำงควำมเหนือกวำ่ในกำรแข่งขนัให้แก่ผู้ประกอบกำรภำคธุรกิจท่ีมีควำมต้องกำรใช้เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 
บรอดแบนด์และกำรสื่อสำรแบบควำมเร็วสงูท่ีเช่ือถือได้เพ่ือด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเน่ือง รวมถึงเป็นระบบส ำรองเม่ือ
เครือข่ำยภำคพืน้ดินล้มเหลว ไม่ว่ำจะอยู่ในอตุสำหกรรมน ำ้มนัและก๊ำซธรรมชำติท่ีมีสถำนีบริกำรทัว่ประเทศ ร้ำนค้ำ
ปลีกขนำดใหญ่ท่ีต้องกำรระบบส ำรองเพ่ือควำมต่อเน่ืองในกำรใช้งำนแอพลิเคชั่นออนไลน์ หรือธนำคำรท่ีต้องกำร
เครือข่ำยท่ีน่ำเช่ือถือส ำหรับกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ผ่ำนดำวเทียมไอพีสตำร์เพ่ือ
ภำคธุรกิจสำมำรถให้บริกำรโดยไมมี่ข้อจ ำกดัด้ำนจ ำนวนสถำนีบริกำร ร้ำนค้ำ หรือธนำคำรท่ีเช่ือมตอ่กบัเครือข่ำย  
(2.4) ตลำดกลุม่ภำครัฐบำล 

หน่วยงำนภำครัฐของประเทศในภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิกสำมำรถพึ่งพำประโยชน์จำกไอพีสตำร์ได้ บริกำรไอพี
สตำร์เพ่ือภำครัฐบำลสำมำรถช่วยกระจำยกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนภำครัฐให้ครอบคลมุทัว่ประเทศ อีกทัง้ช่วย
เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสงูและเช่ือมกำรสื่อสำรของภำครัฐด้วยต้นทนุท่ีมีประสิทธิภำพ ไอพีสตำร์
เป็นบริกำรท่ีพิสจูน์แล้วส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐในกำรขยำยกำรเข้ำถึงกำรข้อมลูข่ำวสำรและกำรติดต่อสื่อสำรทัว่
ประเทศ ไม่ว่ำจะเป็นกำรเช่ือมต่อกำรสื่อสำรเม่ือเกิดภำวะวิกฤตภัยพิบัติในพืน้ท่ีต่ำง ๆ กำรให้บริกำรกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม กำรให้บริกำรเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตชมุชน หรือกำรเช่ือมต่อเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์
ส ำหรับกำรใช้งำนภำยในของหน่วยงำนภำครัฐและกำรให้บริกำรอิเลก็ทรอนิกส์ภำครัฐ 
(2.5) บริกำรสื่อสำรควำมเร็วสงูผ่ำนดำวเทียมแบบเคลื่อนท่ี 

นำวำ (NAVA) คือแพลตฟอร์มในกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสงูผ่ำนดำวเทียมแบบเคลื่อนท่ีทำงทะเล
แบบครบวงจร เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรสื่อสำรแก่ผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรมกำรเดินเรือและอตุสำหกรรม
นอกชำยฝ่ัง (Offshore) เพ่ือกำรรับส่งข้อมลู เช่ือมต่อกำรสื่อสำรให้กบัลกูเรือและผู้ โดยสำร เพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบตัิงำนและสร้ำงควำมมัน่ใจด้ำนควำมปลอดภยัให้กบัผู้ประกอบกำร 
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สถำนีควบคมุเครือข่ำยภำคพืน้ดินไอพีสตำร์ 
สถำนีควบคมุเครือข่ำยภำคพืน้ดินไอพีสตำร์ถกูออกแบบให้มีควำมสำมำรถรองรับกำรใช้งำนท่ีหลำกหลำย เช่น 

กำรให้บริกำรติดต่อสื่อสำรท่ีเข้ำถึงผู้ ใช้บริกำรไม่ว่ำจะเป็นกลุ่มลกูค้ำองค์กร ผู้ ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต  หรือผู้ ใช้บริกำร
ทัว่ไป โดยสำมำรถให้บริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสงู บริกำรเครือข่ำยภำยในองค์กร กำรประชมุทำงไกล กำรแพร่ภำพ
และเสียง บริกำรรับส่งข้อมลูและบริกำรโทรศพัท์ สถำนีควบคมุเครือข่ำยภำคพืน้ดินไอพีสตำร์มีหน้ำท่ีสนบัสนนุกำร
สื่อสำรแบบ wide band จำกสถำนีควบคมุเครือข่ำยภำคพืน้ดินไปยงัอปุกรณ์รับสง่สญัญำณปลำยทำงไอพีสตำร์ และ
กำรสื่อสำรแบบ narrow-band จำกอุปกรณ์รับส่งสญัญำณปลำยทำงไอพีสตำร์กลบัไปยังสถำนีควบคุมเครือข่ำย
ภำคพืน้ดินไอพีสตำร์ อนึ่ง ปัจจุบนับริษัทมีสถำนีควบคมุเครือข่ำยภำคพืน้ดินไอพีสตำร์ 15 สถำนีใน 10 ประเทศใน
ภมูิภำคเอเชีย-แปซิฟิก 

(3) กำรบริกำรด้ำนท่ีปรึกษำ และออกแบบระบบสื่อสำรดำวเทียม 
ในปี 2562 บริษัทได้ให้บริกำรด้ำนท่ีปรึกษำ และออกแบบระบบสื่อสำรดำวเทียมอย่ำงเต็มรูปแบบ เพ่ือตอบสนอง

ควำมต้องกำรให้แก่ผู้ประกอบกำรดำวเทียม ภำคธุรกิจและภำครัฐ ท่ีมีควำมต้องกำรท่ีจะเร่ิมต้นด ำเนินธุรกิจดำวเทียม โดย
บริษัทมีกำรให้บริกำรแบบครบวงจรในสว่นของกำรเป็นท่ีปรึกษำให้กบัลกูค้ำในทกุๆ เร่ือง อำทิเช่น กำรวำงแผนกำรใช้งำน
วงโคจร กำรประสำนงำนควำมถ่ี กำรขอใบอนญุำต กำรให้ค ำปรึกษำเร่ืองกำรออกแบบดำวเทียม รวมถึงกำรท ำกำรตลำด 
และกำรเงินกำรลงทนุในกำรท ำธุรกิจ ด้วยประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจดำวเทียมทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ
ของบริษัทท่ีมีมำอย่ำงยำวนำน บริษัทมีควำมมัน่ใจในศกัยภำพของกำรให้บริกำรดงักล่ำวแก่กลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำย เพ่ือ
ตอบสนองควำมต้องกำรและยกระดบัควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินธุรกิจดำวเทียมให้กับลูกค้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุ ด 
ปัจจุบัน บริษัทให้บริกำรด้ำนท่ีปรึกษำแก่ภำครัฐของประเทศบังกลำเทศ และก ำลังศึกษำถึงโอกำสในกำรร่วมมือกับ
ประเทศอื่นๆ ในภมูิภำคเอเชียใต้อีกด้วย 

การตลาด การแข่งขัน และแผนกลยุทธ์ในปี 2563 
(1) ภำวะอตุสำหกรรมบริกำรแพร่ภำพสญัญำณโทรทศัน์ (Broadcast) และกำรบริกำรสื่อ (Media) 

ถึงแม้ว่ำแนวโน้มกำรรับชมโทรทศัน์ในปัจจบุนั พฤติกรรมผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปรับชมผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตมำกขึน้
โดยกำรรับชมผ่ำนมือถือสมำร์ทโฟนและแทบเลต็  แตค่วำมต้องกำรกำรใช้งำนดำวเทียมยงัคงมีอยู่อยำ่งต่อเน่ืองจำกควำม
ต้องกำรในกำรเปลี่ยนแปลงคณุภำพของช่องโทรทศัน์จำกควำมคมชดัแบบมำตรฐำน (Standard Definition) ไปเป็นควำม
คมชดัท่ีสงูขึน้ (High Definition และ Ultra High Definition) ในทกุภมูิภำค 

ภำวะอตุสำหกรรมในภมูิภำคเอเชีย 
ในภมูิภำคเอเชียนัน้มีอตัรำกำรเติบโตของตลำดดำวเทียมอย่ำงต่อเน่ือง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในประเทศ อินเดีย และ

พมำ่ ถือวำ่มีอตัรำกำรเติบโตอยำ่งมีนยัส ำคญั 
ประเทศอินเดียมีปริมำณควำมต้องกำรใช้ช่องสญัญำณดำวเทียมในย่ำนควำมถ่ี C-band เพิ่มขึน้ อนัเน่ืองมำจำกกำร

ใช้บริกำรสนบัสนนุและบริกำรส่งช่องรำยกำรโทรทศัน์ผ่ำนดำวเทียมมีเพิ่มมำกขึน้ตำมแนวโน้มของจ ำนวนช่องโทรทศั น์ท่ี
เพิ่มขึน้ในปัจจบุนัและยงัมีกำรเปลี่ยนกำรใช้งำนจำกระบบควำมคมชดัมำตรฐำน (Standard Definition) มำสูร่ะบบควำม
คมชัดสูง (High Definition)  ส่วนควำมต้องกำรใช้งำนย่ำนควำมถ่ี Ku-band นัน้ถูกขับเคลื่อนโดยบริกำรส่งรำยกำร
โทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมถึงบ้ำนผู้ รับโดยตรง (Digital Direct-to-Home, DTH) อีกทัง้ผู้ ให้บริกำรยังมีควำมต้องกำรเพิ่ม
จ ำนวนช่องและเปลี่ยนกำรใช้งำนจำกระบบควำมคมชัดมำตรฐำน (Standard Definition) มำเป็นระบบควำมคมชัดสูง 
(High Definition) อีกด้วย  
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ในสว่นของประเทศพม่ำนัน้ ควำมต้องกำรช่องสญัญำณดำวเทียมที่เพิ่มขึน้เกิดจำกกำรใช้งำนดำวเทียมเพ่ือสนบัสนนุ
กำรสื่อสำรให้เข้ำถงึชมุชนทัว่ประเทศ อีกทัง้มีกำรใช้งำนเพื่อขยำยบริกำรเช่ือมตอ่โครงข่ำยโทรศพัท์เคลื่อนท่ี เพ่ือขบัเคลื่อน
ให้ระบบ 4G ครอบคลมุพืน้ท่ีทัว่ประเทศ 

ภำวะอตุสำหกรรมในภมูิภำคแอฟริกำ 
เน่ืองจำกทวีปแอฟริกำมีสภำพภูมิประเทศท่ียำกต่อกำรขยำยโครงข่ำยโทรคมนำคมภำคพืน้ดิน ดงันัน้ดำวเทียมยงัคง

มีบทบำทส ำคญัตอ่กำรสื่อสำรของภมูิภำคนี ้โดยเฉพำะกำรเช่ือมตอ่โครงข่ำยระบบโทรศพัท์เคลื่อนท่ี อินเทอร์เน็ตควำมเร็ว
สงูผำ่นดำวเทียม และบริกำรเครือข่ำยข้อมลูในระบบ VSAT (Very Small Aperture Terminal) 

กำรแข่งขนัของอตุสำหกรรมดำวเทียมแบบทัว่ไป 
กำรแข่งขนัในภมูิภำคเอเชีย 
เน่ืองจำกภูมิภำคเอเชียมีอัตรำกำรเติบโตของกำรใช้งำนดำวเทียมสูง ท ำให้อัตรำกำรแข่งขันสูงตำมไปด้วย อำทิ 

ประเทศอินเดียคู่แข่งท่ีส ำคญัของบริษัทประกอบด้วย บริษัท SES Astra จำกประเทศลกัเซมเบิร์ก บริษัท IntelSat จำก
ประเทศสหรัฐอเมริกำ บริษัท Asia Satellite Telecommunications (Asiasat) จำกประเทศฮ่องกง และบริษัท Measat 
satellite System จำกประเทศมำเลเซีย ส่วนประเทศพม่ำนัน้คู่แข่งท่ีส ำคญัคือ บริษัท IntelSat จำกประเทศสหรัฐอเมริกำ 
บริษัท Asia Satellite Telecommunications (Asiasat) จำกประเทศฮ่องกง บริษัท Sky Perfect JSAT จำกประเทศญ่ีปุ่ น 
และ บริษัท APT Satellite (Apstar) จำกประเทศฮ่องกง  กำรแข่งขนัของผู้ประกอบกำรดำวเทียมท่ีเพิ่มมำกขึน้ส่งผลให้มี
แรงกดดนัทำงด้ำนรำคำในภมูิภำคดงักลำ่ว แต่ทำงบริษัทเช่ือมัน่ว่ำกำรแข่งขนัในปัจจบุนัจะไม่สง่ผลกระทบต่อบริษัทมำก
นกั เน่ืองจำกควำมต้องกำรของผู้บริโภคยงัมีอตัรำกำรเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเน่ือง อีกทัง้บริษัทยงัมีควำมสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้ำ
มำยำวนำน ท ำให้ดำวเทียมไทยคมยงัคงเป็นท่ีต้องกำรของตลำด 

กำรแข่งขนัในภมูิภำคแอฟริกำ 
มีผู้ประกอบกำรดำวเทียมหลำยรำยสนใจและเล็งเห็นโอกำสในกำรขยำยตลำดเป้ำหมำยมำยงัทวีปแอฟริกำมำกขึน้ 

โดยคู่แข่งท่ีส ำคญัของบริษัทในภมูิภำคนีป้ระกอบด้วย บริษัท Arabsat จำกประเทศซำอดุิอำระเบีย บริษัท Eutelsat จำก
ประเทศฝร่ังเศส บริษัท Intelsat จำกประเทศสหรัฐอเมริกำ และบริษัท SES Astra จำกประเทศลกัเซมเบิร์ก โดยส่วนแบ่ง
กำรตลำดในแอฟริกำมำกกว่ำ 50% มำจำกผู้ประกอบกำรรำยใหญ่เพียงสำมรำยนัน่คือ Intelsat, Eutelsat และ SES  จำก
กำรท่ีมีผู้ ให้บริกำรดำวเทียมหลำยรำยให้ควำมสนใจในภมูิภำคนีย้่อมส่งผลให้ภมูิภำคแอฟริกำมีแรงกดดันทำงด้ำนรำคำ
ด้วยเช่นกนั แต่อย่ำงไรก็ตำม แอฟริกำยงัเป็นตลำดท่ีมีศกัยภำพในเชิงปริมำณควำมต้องกำรใช้งำน อนัเน่ืองมำจำกกำรท่ี
เป็นทวีปท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลกและมีจ ำนวนประชำกรอำศยัอยู่เป็นจ ำนวนมำก ซึ่งในปัจจุบนัจ ำนวนประชำกรท่ี
เข้ำถึงเทคโนโลยีกำรสื่อสำรยงัมีอตัรำท่ีค่อนข้ำงต ่ำและมีขีดจ ำกดั บริษัทจึงเช่ือมัน่ว่ำแอฟริกำเป็นภูมิภำคท่ีตลำดจะยงั
สำมำรถเติบโตได้อีกและบริษัทมีควำมสำมำรถท่ีจะแข่งขนัในภมูิภำคนีไ้ด้ 

แผนกลยทุธ์ดำวเทียมแบบทัว่ไปในปี 2563 
บริษัทยังคงใช้กลยุทธ์เพ่ือสร้ำงควำมแข็งแกร่งในกำรเป็นดำวเทียมท่ีได้รับควำมนิยมสูงท่ีมีจ ำนวนฐำนผู้ชมและ

จ ำนวนช่องรำยกำรโทรทัศน์เป็นจ ำนวนมำก ณ ต ำแหน่งวงโคจร 78.5 องศำตะวันออก ซึ่งเป็นต ำแหน่งวงโคจรของ
ดำวเทียมไทยคม 5 ดำวเทียมไทยคม 6 และดำวเทียมไทยคม 8 โดยในปัจจบุนัมีจ ำนวนช่องรำยกำรโทรทศัน์จ ำนวน 972 
ช่องรำยกำร (190 ช่องรำยกำรประเภทควำมคมชดัสงู) ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  

ส ำหรับดำวเทียมไทยคม 7 และดำวเทียมไทยคม 8 บริษัทมุง่เน้นพฒันำควำมร่วมมือกบัลกูค้ำเพ่ือให้บริกำรดำวเทียม
ในโครงกำรระยะยำวแก่ตลำดอินเดีย มำกไปกว่ำนัน้บริษัทยงัให้ควำมส ำคญัในกำรร่วมมือกบัพนัธมิตรในท้องถ่ินเพ่ือให้
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บริกำรเช่ือมต่อโครงข่ำยโทรศพัท์เคลื่อนท่ีให้เข้ำถึงตลำดพม่ำอีกด้วย และในภูมิภำคแอฟริกำนัน้บริษัทยงัคงผลกัดนัใน
กำรสร้ำงพนัธมิตรในท้องถ่ินเพ่ือให้บริกำรอย่ำงครบวงจร เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำ โดยเน้นน ำเสนอบริกำร
ส่งช่องรำยกำรโทรทศัน์ผ่ำนดำวเทียม บริกำรเช่ือมต่อโครงข่ำยโทรศพัท์เคลื่อนท่ี บริกำรเครือข่ำยข้อมลูในระบบ VSAT 
(Very Small Aperture Terminal) และบริกำรเช่ือมต่อเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสงู นอกเหนือจำกนี ้บริษัทยงัร่วมมือ
กบัพนัธมิตรผู้ ให้บริกำรสถำนีภำคพืน้ดินในทวีปยโุรปเพ่ือให้บริกำรแพร่สญัญำณภำพและเสียงผ่ำนดำวเทียมจำกประเทศ
ยโุรปสูท่วีปแอฟริกำอีกด้วย 
(2) ภำวะอตุสำหกรรมบริกำรบรอดแบนด์ (Broadband) และกำรรับสง่ข้อมลู (Data) 

จำกรำยงำนของ Northern Sky Research: NSR (VSAT and Broadband Satellite Markets, 17th  Edition) พบว่ำ
ควำมต้องกำรใช้บริกำรดำวเทียมบรอดแบนด์ค้ำงฟำ้หรือดำวเทียม GEO High Throughput Satellite (GEO-HTS) ทัว่โลก
มีแนวโน้มเติบโตขึน้อย่ำงมำกในอีก 10 ปีข้ำงหน้ำ โดยมีอตัรำกำรเติบโตเฉลี่ยต่อปีท่ีสงูถึงร้อยละ 36% ซึ่งภมูิภำคเอเชีย-
แปซิฟิก จะมีสว่นแบ่งรำยได้สะสมจำกแบนวิดธ์และกำรให้บริกำรอยู่ท่ีร้อยละ 26 คิดเป็นอนัดบัท่ีสองรองจำกทวีปอเมริกำ
เหนือ (ร้อยละ 28)  และมีรำยได้สว่นใหญ่มำจำกตลำดผู้ให้บริกำรโครงข่ำยและโครงกำรของภำครัฐ  

กำรแข่งขนัของอตุสำหกรรมดำวเทียมบรอดแบนด์ 
อตุสำหกรรมดำวเทียมบรอดแบนด์ก ำลงัอยู่ในช่วงกำรเปลี่ยนผ่ำนท่ำมกลำงพฒันำกำรหลำกหลำยท่ีเกิดขึน้พร้อมกนั 

อำทิเช่น กำรขยำยพืน้ท่ีให้บริกำรของผู้ ประกอบกำรดำวเทียมรำยใหญ่ กำรเร่ิมให้บริกำรของกลุ่มผู้ ประกอบกำร
ดำวเทียมบรอดแบนด์รำยใหม่ในวงโคจรค้ำงฟ้ำ (GEO) วงโคจรระยะปำนกลำง (MEO) และวงโคจรระยะต ่ำ (LEO) 
นวตักรรมกำรออกแบบดำวเทียมและอปุกรณ์ระบบภำคพืน้ดิน ตลอดจนโมเดลธุรกิจและโซลชูัน่ใหม่ สง่ผลให้กำรแข่งขนั
โดยรวมของอตุสำหกรรมเพิ่มสงูขึน้ อย่ำงไรก็ตำม ดำวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตำร์) ยงัคงมีควำมได้เปรียบในกำรแข่งขนัใน
ภมูิภำคเอเชีย-แปซิฟิกจำกกำรเป็นผู้ประกอบกำรดำวเทียมบรอดแบนด์รำยแรกท่ีมีประสบกำรณ์ในกำรให้บริกำรมำกกวำ่ 
10 ปี และมีใบอนญุำตให้บริกำร (Landing Rights) ในกวำ่ 10 ประเทศทัว่ภมูิภำค   

แผนกลยทุธ์บริกำรด้ำนบรอดแบนด์ ในปี 2563 
บริษัทให้ควำมส ำคญัในกำรเพิ่มประสิทธิภำพของกำรใช้งำนแบนวิดธ์บนแพลตฟอร์มไอพีสตำร์และแพลตฟอร์มของ

พนัธมิตรทำงธุรกิจ เพ่ือสร้ำงโอกำสในกำรเพิ่มปริมำณกำรใช้งำนแบนวิดธ์ดำวเทียมไทยคม 4 โดยกำรผสมผสำนกำรให้บริ
กำรแบนวิดธ์ขนำดใหญ่แก่ผู้ประกอบกำรโครงข่ำย กลุม่ภำคธุรกิจ และกลุม่ภำครัฐบำลในภมูิภำค กบักำรให้บริกำรบรอด
แบนด์อินเทอร์เน็ตแก่ผู้ ใช้งำนรำยย่อยในประเทศท่ีมีศกัยภำพ นอกจำกนี ้บริษัทมีแผนขยำยบริกำรนำวำ (NAVA) หรือ
บริกำรสื่อสำรควำมเร็วสงูผ่ำนดำวเทียมแบบเคลื่อนท่ีทำงทะเลไปยงัตลำดต่ำงประเทศให้เพิ่มมำกขึน้ ส ำหรับแผนระยะ
ยำว บริษัทได้ร่วมมือทำงธุรกิจกบัพนัธมิตรในกำรด ำเนินโครงกำรดำวเทียมบรอดแบนด์รุ่นใหม่ๆ (Next Generation High 
Throughput Satellite) ท่ีมีโครงสร้ำงต้นทนุ และรำคำตอ่หน่วยต ่ำเพ่ือกำรให้บริกำรด้ำนบรอดแบนด์ส ำหรับอนำคต 

2.1.2 บริการที่ เก่ียวเน่ืองส าหรับการส่ือสารดาวเทียม ด าเนินการโดย บริษัท ทีซี บรอดคาสติง้ จ ากัด  
(ทีซีบี) 

ลักษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

ทีซีบี ให้บริกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรสื่อสำรดำวเทียม เพ่ือเป็นสว่นเสริมให้ธุรกิจของบริษัทมีควำมครบวงจร โดยแบง่
กำรให้บริกำรออกได้ดงันี ้
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บริกำรโครงข่ำยกระจำยเสียงหรือโทรทศัน์ ส ำหรับกิจกำรท่ีไมใ่ช้คลื่นควำมถ่ี 

กำรให้บริกำรโครงข่ำยกระจำยเสียงหรือโทรทศัน์ของทีซีบีจะมีลกัษณะคือ จะเป็นผู้รวบรวม (Multiplex) ข่ำวสำร
สำธำรณะ หรือรำยกำร หรือกลุ่มของข่ำวสำรสำธำรณะ หรือกลุ่มของรำยกำร ท่ีส่งมำจำกผู้ ให้บริกำรกระจำยเสียงหรือ
โทรทศัน์ รวมถึงกำรให้บริกำรเข้ำรหสั (Encryption) ในกรณีท่ีผู้ ให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทศัน์มีควำมประสงค์ในกำร
ก ำหนดเง่ือนไขในกำรรับสญัญำณ อำทิเช่น กำรเข้ำรหสัแบบ Conditional Access (CA) หรือกำรเข้ำรหสัแบบ BISS Key 
ก่อนถ่ำยทอดสญัญำณเสียง หรือภำพท่ีใช้ในกำรส่งข่ำวสำรสำธำรณะ หรือรำยกำรจำกสถำนีไปยังเคร่ืองรับผ่ ำนทำง
โครงข่ำยกำรส่ือสำรผ่ำนดำวเทียมที่ได้รับอนญุำต นอกจำกนี ้ทีซีบี ได้เพิ่มเติมขอบเขตกำรให้บริกำรโครงข่ำยกระจำยเสียง
หรือโทรทัศน์ ส ำหรับกิจกำรท่ีไม่ใช้คลื่นควำมถ่ีแบบบอกรับสมำชิก เพ่ือให้บริกำรระบบไอพีทีวี  (Transcoding & 
Streaming service) โดยมีขอบเขตพืน้ท่ีกำรให้บริกำรครอบคลมุทัว่ทัง้ประเทศไทย 

บริกำรโครงข่ำยโทรคมนำคมเพ่ือให้เช่ำใช้และเพ่ือให้บริกำรโทรคมนำคม (Network Provider and Service 
Provider) 

กำรให้บริกำรโครงข่ำยโทรคมนำคมเพ่ือให้เช่ำใช้ และเพ่ือให้บริกำรโทรคมนำคม (Network Provider and Service 
Provider) ซึง่ประกอบด้วยประเภทของกิจกำรโทรคมนำคมและบริกำร ดงันี ้

1) บริกำรรับ-สง่สญัญำณเป็น Transmission Platform  
2) บริกำรรับ-สง่สญัญำณผำ่นดำวเทียม (Satellite Uplink/Downlink Service)  
3) บริกำรรับ-สง่สญัญำณผำ่นดำวเทียม (Satellite Uplink/Downlink Service) จำกสถำนีแมข่่ำย  
4) บริกำรสื่อสำรผ่ำนดำวเทียมท่ีใช้จำนสำยอำกำศขนำดเลก็ (Public Very Small Aperture Terminal (VSAT) 

Service) เพ่ือให้บริกำรแก่บคุคลทัว่ไปจ ำนวนมำก  
5) บริกำรอินเทอร์เน็ตผ่ำนดำวเทียม ท่ีมีสถำนีแมข่่ำยเป็นของตนเอง  
6) บริกำรขำยสง่บริกำรในข้อ 1) – 5) 
7) บริกำรให้เช่ำช่องสญัญำณผำ่นดำวเทียม (Transponder) 
8) บริกำรอินเทอร์เน็ตประจ ำท่ีผ่ำนดำวเทียมพร้อมบริกำรขำยสง่  
9) บริกำรอินเทอร์เน็ตเคล่ือนท่ีผ่ำนดำวเทียมพร้อมบริกำรขำยสง่ 
10) บริกำร Co-Location 

โดยผู้ ใช้บริกำรสำมำรถเช่ือมต่อสญัญำณข้อมลู ภำพ และเสียงผ่ำนโครงข่ำยสื่อสำรผ่ำนดำวเทียมได้หลำกหลำย
รูปแบบ แม้โดยปรำศจำกข้อจ ำกดัทำงภมูิศำสตร์ของผู้ใช้บริกำร  

2.2 ธุรกิจอนิเทอร์เน็ตและส่ือ 

2.2.1 บริการอนิเทอร์เน็ตและบริการที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการโดยไทย แอดวานซ์ อนิโนเวช่ัน จ ากัด (ไทยเอไอ)  

ลักษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

(1) บริกำรแพลตฟอร์ม 

บริกำรจ ำหน่ำยและให้เช่ำแพลตฟอร์ม หรือให้บริกำรท ำกิจกรรมทำงกำรตลำดเพ่ือสนบัสนนุกำรขำย หรือระบบท่ีทำง
ไทยเอไอได้พัฒนำขึน้ เช่น IPTV Channel ซึ่งเป็นช่องโทรทัศน์บนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต  หรือ Multimedia Streaming 
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Platform ซึ่งใช้ในกำรถ่ำยทอดเนือ้หำอ่ืน ๆ ท่ีเป็น Video หรือ Audio ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต เช่น กำรถ่ำยทอดสถำนี
วิทย ุโทรทศัน์ ผ่ำนอินเทอร์เน็ต รวมถึงแพลตฟอร์มสนนัสนนุกำรจดักำรแข่งขนัเกม eSport ท่ีช่วยอ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรเข้ำร่วมกำรแข่งขนั eSport ให้กบัทัง้ผู้สมคัร และผู้จดักำรแข่งขนั ซึ่งแพลตฟอร์มและแอพพลิเคชัน่ท่ีได้พฒันำขึน้นีมี้
ควำมเหมำะสมอยำ่งมำกกบักำรใช้งำนร่วมกบับรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต รวมทัง้กำรพฒันำบริกำรตำมควำมต้องกำรเฉพำะ
ของลกูค้ำ 

(2) กำรจ ำหน่ำยอปุกรณ์จำนรับสญัญำณดำวเทียมดีทีวี 

อปุกรณ์ชดุรับสญัญำณดำวเทียม ซึ่งประกอบด้วยจำนดำวเทียมและเคร่ืองรับสญัญำณดำวเทียม  Ku-Band เพ่ือรับ
สญัญำณดำวเทียมไทยคม 5 และดำวเทียมไทยคม 6 เป็นจำนดำวเทียมขนำดเล็กรำคำไม่แพง สะดวกในกำรติดตัง้ โดย
จ ำหน่ำยทัง้แบบครบชุด (Full Set) และเฉพำะกล่อง (IRD Box) ผู้ ซือ้สำมำรถรับชมรำยกำรโทรทัศน์ได้ชัดเจน โดยเน้น
บริกำรท่ีช่องฟรีทีวีทัว่ไป โทรทศัน์เพ่ือกำรศกึษำ รวมทัง้ ช่องสำระบนัเทิงอ่ืน ๆ บริษัทจ ำหน่ำยผำ่นร้ำนติดตัง้จำนดำวเทียม 
ร้ำนขำยเคร่ืองใช้ไฟฟำ้ ห้ำงสรรพสินค้ำบำงแหง่ ฯลฯ ทัว่ประเทศ ซึง่อำจจะขำยเฉพำะอปุกรณ์ หรือรวมค่ำติดตัง้ด้วยก็ได้ 

ไทยเอไอ เน้นกำรให้บริกำรหลงักำรขำยเพ่ือให้ลกูค้ำสำมำรถรับชมรำยกำรน่ำสนใจและโดดเด่น เช่น ข่ำว สำรคดี 
ภำพยนตร์ กำร์ตนู เพลง และช่องกำรศึกษำ ได้อย่ำงต่อเน่ือง นอกจำกนี ้ไทยเอไอยงัให้ควำมส ำคญักบักำรอบรมเทคนิค
ให้ช่ำงติดตัง้ทัว่ประเทศ เพ่ือเป็นช่องทำงขำยอีกทำงหนึง่ด้วย 

(3)  บริกำรให้ค ำปรึกษำและติดตัง้ระบบส ำหรับเครือข่ำยบรอดแบนด์แบบครบวงจร และเครือข่ำยทีวีภำยในอำคำร 
(System Integration) 

เป็นกำรออกแบบและติดตัง้ระบบฯ ตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ เน้นบริกำรท่ีใช้สื่อดำวเทียมและสื่ออินเทอร์เน็ต  
อ่ืน ๆ เช่น 

1. กำรให้บริกำร Platform เช่น IPTV บริกำร VDO Conference, Data Transfer, Multimedia Online ฯลฯ 
2. System Integration ให้บริกำร Network และ Software 

3.1 บริกำรส ำหรับเครือข่ำยบรอดแบนด์ 

เพ่ือตอบสนองลกูค้ำในกำรเช่ือมต่อเครือข่ำยส่งผ่ำนข้อมลูหลำกหลำยเนือ้หำในรูปแบบต่ำง ๆ กำรอบรมตำมท่ี
ลกูค้ำต้องกำรทัง้แบบ ONE WAY และ TWO WAY  

3.2 บริกำรส ำหรับเครือข่ำยทีวีภำยใน 

เพ่ือตอบสนองลกูค้ำในกำรติดตัง้ระบบเครือข่ำยทีวีภำยในส ำหรับสถำนพกัอำศยัในอำคำร ทัง้แบบรับชมฟรีโดย
ไมเ่สียคำ่ใช้จ่ำย และแบบรับชมโดยเสียคำ่บริกำรรำยเดือน  

การตลาดและการแข่งขัน 

(1) ภำวะอตุสำหกรรมและกำรแข่งขนั 

 บริกำรแพลตฟอร์ม 
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บริษัทยังคงให้บริกำรกับลูกค้ำกลุ่มเดิมสร้ำงรำยได้จำกอุปกรณ์เดิมท่ีมีอยู่โดยไม่ได้มีกำรขยำยฐำนลูกค้ำออกไป  
มำกนัก เน่ืองจำกกำรให้บริกำรแพลตฟอร์มนีเ้ป็นบริกำรท่ีแพร่หลำยและลงทุนไม่สูงลูกค้ำสำมำรถเลือกใช้บริกำร  
เลือกลงทนุเอง หรือท ำเองได้ รวมทัง้กำรหำลกูค้ำใหมใ่นกลุม่ลกูค้ำท่ีสนใจกำรแข่งขนัเกม eSport 

บริษัท ยังได้ให้บริกำรในกำรท ำกิจกรรมทำงกำรตลำดเพ่ือสนับสนุนกำรขำยให้กับบริกำรหรือแพลตฟอร์มหรือ 
แอปพลิเคชนัของลกูค้ำอีกด้วย 

 กำรจ ำหน่ำยอปุกรณ์จำนรับสญัญำณดำวเทียมดีทีวี 

ปัจจุบันในตลำดมีอุปกรณ์รับสัญญำณโทรทัศน์หลำกหลำยรูปแบบ เช่น จำนรับสัญญำณผ่ำนดำวเทียม เคเบิล
ท้องถ่ิน และเสำอำกำศแบบดิจิทัลทีวี จึงมีกำรแข่งขันท่ีสูง โดยเฉพำะทำงด้ำนรำคำ ช่องรำยกำร รวมทัง้ มีจำนรับ
สญัญำณดำวเทียมรุ่นใหม่ ๆ และกล่องรับสญัญำณทีวีดิจิทัล ออกมำแข่งขัน ในรำคำท่ีถูกลงมำก หรือคู่แข่งโดยอ้อม
อยำ่งเช่น กลอ่ง AIS PLAYBOX – AIS Fibre แตผ่ลติภณัฑ์ดงักลำ่วรองรับสญัญำณจำก internet และผำ่น Routers 

 บริกำรให้ค ำปรึกษำและติดตัง้ระบบส ำหรับเครือข่ำยบรอดแบนด์แบบครบวงจร (System Integration) 

บริกำรส ำหรับเครือข่ำยบรอดแบนด์นัน้ เป็นบริกำรท่ีมีผู้ ให้บริกำรหลำยรำย ซึง่แต่ละรำยจะมีควำมช ำนำญในเทคนิค
เฉพำะด้ำน ส ำหรับไทยเอไอจะเน้นเทคโนโลยีในกำรสง่ไฟล์ขนำดใหญ่ในรูปแบบของ IP File Transfer เป็นหลกั โดยเฉพำะ
แบบบรอดแบนด์ผ่ำนเครือข่ำยดำวเทียม หรือผ่ำนบริกำรไอพีสตำร์ โดยจะเน้นไปท่ีกำรให้บริกำรส่งข้อมลูเพ่ือกำรศึกษำ
อบรมภำยในองค์กรบริกำรส ำหรับเครือข่ำยทีวีภำยในนัน้ เป็นบริกำรท่ีมีคู่แข่งขนัในตลำดทัง้แบบให้บริกำรช่องทีวีผ่ำน
ดำวเทียมเช่นเดียวกับไทยเอไอ และแบบท่ีให้บริกำรผ่ำนทำงเครือข่ำยเคเบิล้ทีวี โดยไทยเอไอจะเน้นเจำะกลุ่มอำคำร
สร้ำงใหม ่โดยเฉพำะอำคำรคอนโดมิเนียมท่ีเกิดขึน้จ ำนวนมำก ไทยเอไอจะเน้นจดุแข็งด้วยกำรน ำเสนอและติดตัง้เครือข่ำย
ทีวีภำยในอำคำรของลกูค้ำด้วยกล่อง HDTV Box ท่ีให้คณุภำพในกำรรับชมรำยกำรทีวีท่ีคมชดักว่ำกล่องดำวเทียมปกติ 
นอกจำกนี ้ไทยเอไอ ได้มีกำรเจำะกลุม่ผู้ ให้บริกำรเคเบิล้ ท้องถ่ินเพ่ือขำยชดุอปุกรณ์ DTV-IP GATEWAY Box เพ่ือใช้งำน
ในกำรเปลี่ยนโครงข่ำยเคเบิล้ทีวีเดิมจำกระบบอนำลอ็ก เป็นแบบระบบดิจิทลั 

(2) กำรตลำดและกำรขำย 

กำรตลำดและกำรขำยแบง่ตำมประเภทกำรให้บริกำรออกเป็น 2 กลุม่บริกำร คือ 

1. กลุ่มท่ีท ำกำรขำยตรง (Direct Sales) – คือ กลุ่มบริกำร System Integration ซึ่งเน้นไปท่ีกำรติดต่อโดยตรงเพ่ือ
อธิบำยสินค้ำ รับทรำบควำมต้องกำรของลกูค้ำ กำรสำธิตสินค้ำ หรือกำรออกแบบกำรวำงระบบเครือข่ำยทีวี
ภำยในอำคำร อำทิเช่น โรงแรม คอนโดมิเนียม อพำร์ทเม้นท์ ซึง่กลุม่ลกูค้ำมกัจะเป็นองค์กร โดยลกูค้ำกลุ่มนีจ้ะ
ไม่ค่อยมีกำรใช้สื่อโฆษณำแบบ Mass Media มำกนัก จะมุ่งเน้นกำรจัดสมัมนำเพ่ือถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เร่ือง
ผลติภณัฑ์ และโซลชูัน่ส์ 

2. กลุม่ท่ีท ำกำรขำยผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำย – คือ กลุม่ท่ีกระจำยสินค้ำแบบชดุอปุกรณ์ผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำยเป็นหลกั 
เป็นบริกำรท่ีไทยเอไอจะท ำกำรตลำดโดยมีสื่อสนบัสนนุกำรขำย ณ พืน้ท่ีเป็นหลกั และกำรจดัสมัมนำอบรม กลุม่
ผู้ประกอบกำรโรงแรม คอนโดมิเนียม อพำร์ทเม้นท์ และผู้ประกอบกำรเคเบิล้ทีวี เป็นต้น  พร้อมน ำเสนอสินค้ำ
หรือรำยกำรส่งเสริมกำรขำยใหม่ ๆ โดยผ่ำนช่องทำงกำรตลำดโซเชียลมีเดียมำร์เก็ตติง้ นอกจำกนัน้ จะมีสื่อ 
Mass Media เสริมเป็นครัง้ครำว รวมทัง้จะมีระบบ Incentive ส ำหรับรำยท่ีมียอดสัง่ซือ้สงู แตท่ัง้นี ้ณ ปัจจบุนัจะ
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มุ่งเน้นท ำกำรขำยและกำรตลำดผ่ำนงำนระบบโซลชูัน่ส์รองรับธุรกิจโรงแรม คอนโดมิเนียม อพำร์ทเม้นท์ และ
บริกำร System Integration ในสดัสว่นท่ีเพิ่มมำกขึน้ 

ลกัษณะลกูค้ำและควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งลกูค้ำกบับริษัท  

 กำรจ ำหน่ำยอปุกรณ์จำนรับสญัญำณดำวเทียมดีทีวี - กลุม่ลกูค้ำ คือ ตวัแทนจ ำหน่ำยจำนรับสญัญำณดำวเทียม 
หรือร้ำนจ ำหน่ำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ รวมทัง้ช่องทำง Modern Trade กบักลุ่มผู้ ใช้บริกำรท่ีเป็น End User หรืออำคำร องค์กร
ต่ำง ๆ อยู่ทัว่ประเทศ ควำมสมัพนัธ์จะเป็นในรูปของกำรให้บริกำร กำรสนบัสนนุด้ำนกำรตลำด กำรดแูลให้ค ำแนะน ำทำง
เทคนิค และ Logistic รวมทัง้ กำรบริกำรเปลี่ยนหรือซอ่มอปุกรณ์ท่ีมีปัญหำหลงัจำกลกูค้ำได้ซือ้สนิค้ำหรือบริกำรไปแล้ว 

 บริกำร System Integration และ Platform - กลุ่มลูกค้ำ ได้แก่ องค์กรหรือหน่วยงำน ทัง้ของภำครัฐบำล 
รัฐวิสำหกิจ และเอกชนท่ีมีสำขำกระจำยอยูท่ัว่ประเทศ หรือสถำบนั ธุรกิจขำยตรง ท่ีมีกำรจดักำรประชมุอบรม หรือสมัมนำ
ภำยในองค์กรอยู่เป็นประจ ำ ตลอดจนภำคอตุสำหกรรม ไม่ว่ำจะเป็นกำรท่องเท่ียวหรือโรงแรม เป็นต้น รวมถึงกลุ่มลกูค้ำ
นิติบุคคลตำมอำคำร อำทิเช่น คอนโดมิเนียม อพำร์ทเม้นท์ และโรงแรม ท่ีมีควำมต้องกำรกำรติดตัง้พร้อมวำงระบบทีวี
ภำยในอำคำร ทัง้ท่ีเป็นแบบผ่ำนทีวีดำวเทียมหรือไอพีทีวี โดยวำงแผนกำรตลำดมุ่งเน้นเร่ืองบริกำร System Integrated 
(SI) เพ่ือตอบโจทย์กลุ่มผู้ประกอบกำรโรงแรม คอนโดมิเนียม อพำร์ทเม้นมท์ เพ่ือบริหำรจัดกำรต้นทุนท่ีมีประสิทธิภำพ
สงูสดุ และสร้ำงประสิทธิผลอย่ำงคุ้มค่ำกับกำรลงทุน ซึ่งควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงลูกค้ำเป็นลกัษณะแบบผู้ ใช้บริกำรกับผู้
ให้บริกำร เน้นกำรขำยน ำเสนอตรงในลกัษณะขำยระบบแบบงำนโครงกำร และบริกำรเสริมอ่ืน ๆ โดยมีสญัญำเป็นรำยปี 

2.3 ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ 

บริษัท ให้บริกำรด้ำนโทรคมนำคม ผ่ำนกำรลงทนุใน บริษัท เชนนิงตนั อินเวสเม้นท์ส พีทีอี ลิมิเต็ด (เชน) ซึง่เป็น บริษัท 
โฮลดิง้ ท่ีจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ บริษัทยอ่ยภำยใต้ เชน เพียงบริษัทเดียวคือ บริษัท ลำว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ส์ 
มหำชน (แอลทีซี). 

บริษัท ลำว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ส์ มหำชน  

(1) ลักษณะการให้บริการ 

แอลทีซี ได้รับใบอนญุำตให้ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมครบวงจร ในสำธำรณรัฐประชำธิปไตย ประชำชนลำว ส ำหรับกำร
ให้บริกำรดงัตอ่ไปนี ้

 โทรศพัท์เคลื่อนที่ (Digital Phone Service (GSM 900/1800/ WCDMA 2100, LTE 1800, 2300 และ 2600 
MHz)) 

 โทรศพัท์โครงข่ำยพืน้ฐำน (Public Switched Telephone Network (PSTN)) 

 บริกำรโทรศพัท์พืน้ฐำนไร้สำยระบบ (Fixed Wireless Local Loop – GSM) 

 บริกำรอินเทอร์เน็ต (Fixed Broadband internet:- บริกำรสำยวงจรเช่ำอินเทอร์เน็ตและดำต้ำ (Leased Line 
service) ภำยในประเทศและระหวำ่งประเทศ, IP Transit, Internet ADSL,  Internet Fiber To The Home 
(FTTH) และ Mobile Broadband (Internet SIM card, MBB ในบริกำรโทรศพัท์เคลื่อนท่ีทัง้แบบรำยเดือน และ
แบบเติมเงิน) 

 บริกำรโทรข้ำมแดนอตัโนมตัิ (International Roaming Service) 
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 บริกำรเสริม (Value-added service) ส ำหรับโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 

รำยได้ของ แอลทีซี มำจำก ค่ำบริกำรโทรศพัท์ภำยในประเทศ และต่ำงประเทศ ค่ำเช่ำบริกำรเลขหมำยต่อเดือน ค่ำขำย
เคร่ืองรับโทรศัพท์พืน้ฐำนไร้สำยระบบ (Fixed Wireless Local Loop – GSM) และซิมกำร์ด ค่ำบริกำรรำยเดือน
อินเทอร์เน็ต ค่ำบริกำรสำยวงจรเช่ำ ค่ำบริกำรโทรข้ำมแดนอตัโนมตัิ (IR) และค่ำส่วนแบ่งโทรคมนำคมระหว่ำงประเทศ 
และภำยในประเทศ (IC) รวมไปถงึคำ่บริกำรส ำหรับบริกำรเสริม (Value-added service) ตำ่งๆ 

การแข่งขันและการตลาด 

(1) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

ในปัจจบุนัมีผู้ให้บริกำรโทรศพัท์พืน้ฐำน 3 รำยในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ได้แก่ แอลทีซี ETL Company 
Limited (อีทีแอล) และ Star Telecom Company Limited (ยนิูเทล) และผู้ให้บริกำรโทรศพัท์มือถือ 4 รำย ได้แก่ แอลทีซี, 
ทีพลสั (ปัจจบุนัถือหุ้นโดยแอลทีซี 100%) อีทีแอล และยนิูเทล  

แอลทีซี ครองอนัดบัหนึง่ในสว่นแบง่กำรตลำด ในขณะที่ ยนิูเทลอยูใ่นอนัดบัท่ีสอง อีทีแอลอนัดบัท่ีสำมและทีพลสัอนัดบัท่ีสี่  

นอกจำกบริกำรโทรศพัท์แล้ว ยงัมีผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตรำยใหญ่ 6 รำย ในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ได้แก่ 
แอลทีซี อีทีแอล ยนิูเทล ทีพลสั Planet Computer Company Limited (Planet Online) และ Sky Telecom Company 
Limited โดย แอลทีซี ถือครองสว่นแบง่กำรตลำดมำกกวำ่ 50%  

ระบบโทรคมนำคมในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว (สปป.ลำว) ได้มีกำรพฒันำและปรับปรุงอย่ำงกว้ำงขวำง
ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่ำนมำ ด้วยกำรเปิดตัวเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเทียบเท่ำกับแนวโน้มของโลก แอลทีซี  เป็นผู้ ให้บริกำร
โทรศพัท์มือถือรำยแรก ท่ีให้บริกำรโทรศพัท์มือถือ 3G ใน สปป. ลำว ด้วยเครือข่ำยท่ีครอบคลมุทกุจงัหวดัของประเทศ และ
เป็นผู้ให้บริกำร 4G รำยแรกท่ีมีเครือข่ำยครอบคลมุอย่ำงต่อเน่ือง บริกำรบรอดแบนด์มือถือได้รับกำรปรับปรุงระบบอย่ำงมี
นยัส ำคญัเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนข้อมลูได้สงูขึน้ ในปี 2561 แอลทีซี เป็นบริษัทท่ีสอง ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ท่ีเปิดตวั
ให้บริกำร 4.5G ปัจจบุนัมีกำรให้บริกำรในทกุเขตเมืองใหญ่ใน 17 จงัหวดัของประเทศ และในปี 2562 แอลทีซีได้เปิดกำร
ทดลองใช้ระบบ 5G เป็นบริษัทแรกใน สปป.ลำว 

ส ำหรับบริกำรโทรศพัท์พืน้ฐำนไร้สำยระบบ (Fixed wireless) ปัจจุบนัวำงตลำดในช่ือผลิตภณัฑ์ Win Phone เทคโนโลยี
และระบบได้รับกำรพฒันำเพ่ือใช้ในเครือข่ำยเดียวกนักบับริกำรโทรศพัท์มือถือ 3G และ 4G ของแอลทีซี โดยอตัรำค่ำใช้
บริกำรโทรศพัท์ Win Phone ถูกกว่ำอตัรำค่ำใช้บริกำรโทรศพัท์มือถือระบบรำยเดือนแบบจ่ำยล่วงหน้ำ รวมทัง้น ำเสนอ
รำคำเคร่ืองโทรศพัท์มือถือท่ีไมส่งูส ำหรับลกูค้ำท่ีต้องกำรใช้เพียงกำรโทร (Voice call)  

ในขณะเดียวกนั Mobile Broadband Service (MBB) ซึ่งเป็นกำรให้บริกำรด้ำนดำต้ำ มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเน่ืองในส่วน
ของอินเทอร์เน็ตซิมกำร์ดทัง้ในด้ำนจ ำนวนผู้ใช้งำนและรำยได้ เป็นท่ีนิยมของลกูค้ำอยำ่งมำก ซึง่สอดคล้องกบัแนวโน้มของ
ประโทศต่ำงๆทัว่โลก  

กระทรวงไปรษณีย์ โทรคมนำคม และกำรสื่อสำร (MPTC) ของ สปป. ลำว ได้ออกกฎระเบียบควบคุมอตัรำค่ำใช้บริกำร 
ส ำหรับกำรให้บริกำรโทรคมนำคมในปี 2554 โดยไม่อนญุำตให้ผู้ประกอบกำรให้บริษัทโทรฟรีแก่ลกูค้ำ และควบคมุกำรท ำ
แผนกำรตลำดของผู้ประกอบกำรทกุรำย  อย่ำงไรก็ตำมในช่วงสองปีท่ีผ่ำนมำกฎระเบียบดงักลำ่วไม่ได้ถกูตรวจสอบอย่ำง
เข้มงวด สง่ผลให้เกิดสงครำมรำคำอยำ่งรุนแรงในช่วงปลำยปี 2561 ตอ่เน่ืองถงึปี 2562 โดยในช่วงกลำงปี 2562 MPTC ได้



                                     บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) สว่นที่ 1 ข้อที่ 2 ลกัษณะกำรประกอบธรุกิจ 

รำยงำนประจ ำปี 2562 สว่นที่ 1 หน้ำที ่22 

เน้นย ำ้ผู้ประกอบกำรในเร่ืองกฎระเบียบดงักลำ่วอีกครัง้ รวมทัง้ก ำหนดให้ผู้ ใช้บริกำรโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและอินเทอร์เน็ตซิม
กำร์ดทกุรำย ต้องลงทะเบียนอย่ำงเป็นทำงกำร ซึง่สง่ผลให้สงครำมรำคำผ่อนคลำยลงบ้ำง แต่ก็ยงัคงมีกำรแข่งกนัท่ีรุนแรง
ระหวำ่งผู้ประกอบกำร   

 (2) การตลาด 

แอลทีซี ให้ควำมส ำคญักบักำรขยำยเครือข่ำยเพ่ือให้ครอบคลมุทัว่ประเทศ ด้วยกำรขยำยตวัทัง้ 4G และ 4.5G และกำร
เพิ่มประสิทธิภำพเครือข่ำย ท ำงำนอย่ำงใกล้ชิดกับพนัธมิตรทำงธุรกิจเพ่ือให้มัน่ใจว่ำกำรบริหำรจัดกำรช่องทำงกำรจดั
จ ำหน่ำยเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนีย้งัมีกำรจัดกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นกำรขยำยฐำนลกูค้ำ รวมถึงกำรขยำยกำร
บริกำรลกูค้ำ และศนูย์บริกำรลกูค้ำทัว่ประเทศ 

แอลทีซี ให้ควำมส ำคญักับกำรเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรตลำดด้วยกำรท ำกิจกรรมทำงกำรตลำดท่ีเจำะจงมำกขึน้โดย
มุ่งเน้นไปท่ีกลุ่มลกูค้ำเฉพำะกลุ่ม ท ำกำรตลำดท่ีสื่อสำรด้วยภำษำท้องถ่ิน  น ำเสนอแพ็คเกจบริกำรท่ีปรับให้เข้ำกับไลฟ์
สไตล์ของลกูค้ำ รวมไปถงึกิจกรรมอ่ืนๆที่เน้นกลุม่เปำ้หมำยใหม ่เช่น วยัรุ่น ผู้ประกอบกำร และ ลกูค้ำกลุม่องค์กร 

แอลทีซี ยังให้ควำมส ำคัญกับกำรเพิ่มปริมำณกำรใช้ดำต้ำ โดยเสนอกำรเข้ำถึงบริกำรคอนเทนต์ท่ีมีมูลค่ำเพิ่มท่ี
หลำกหลำย นอกจำกนี ้แอลทีซียงัมีกำรพฒันำบริกำรและแอพพลเิคชัน่ท่ีให้ควำมสะดวกสบำยแก่ลกูค้ำ เช่น แอพพลเิคชัน่
มือถือ M-Services ท่ีช่วยให้ลกูค้ำสำมำรถเข้ำถึงบริกำร และช ำระเงิน หรือเติมเงิน ตำมกำรใช้งำนของลกูค้ำ โดยตัง้แต่ปี 
2561 แอลทีซีด้เสนอบริกำรเติมเงินอิเล็กทรอนิกส์ M-Top up ผ่ำนธนำคำรพนัธมิตรเพ่ือสร้ำงควำมสะดวกสบำยให้กับ
ลกูค้ำมำกขึน้ และช่วยลดกำรพึ่งพำบตัรเติมเงิน จำกประสิทธิภำพในช่วงปี 2562 ปัจจบุนักำรเติมเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำน 
M-Top up ได้รับควำมนิยมเพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เน่ือง 

เพ่ือสนบัสนนุลกูค้ำองค์กรท่ีต้องกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสงูผ่ำนบริกำรวงจรเช่ำ และลกูค้ำรำยบคุคลที่ต้องกำรใช้บริกำร
อินเทอร์เน็ตบ้ำนผ่ำนสำยเคเบิล้ออฟติค Fiber to The Home (FTTH) แอลทีซีด ำเนินกำรปรับปรุงโครงสร้ำงพืน้ฐำนและ
ขยำยเครือข่ำยอย่ำงตอ่เน่ือง ให้บริกำรท่ีผสมผสำนกบับริกำรประเภทอ่ืนๆของบริษัทตำมลกัษณะควำมต้องกำรของลกูค้ำ 
รวมทัง้แก้ไขปัญหำของลกูค้ำในเวลำที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 
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3.  ปัจจัยความเสี่ยง 

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนกัดีว่ำกำรด ำเนินธุรกิจใด ๆ ย่อมต้องเผชิญกบัควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ทัง้จำกกำรเปลี่ยนแปลง
ของสภำพเศรษฐกิจ สงัคม กำรเมือง กำรเงิน กำรเปลี่ยนแปลงทำงนวตักรรม ทำงเทคโนโลยี ตลอดไปถึงกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพอำกำศของโลก สิ่งเหล่ำนีล้้วนแล้วแต่สำมำรถส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ปัจจุบนับริษัทประกอบ
ธุรกิจหลกั 3 ประเภท คือ (1) ธุรกิจดำวเทียมและบริกำรท่ีเก่ียวเน่ือง (2) ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ และ (3) ธุรกิจโทรศพัท์
ในตำ่งประเทศ โดยแตล่ะสำยธุรกิจยอ่มมีปัจจยัควำมเสี่ยงท่ีแตกตำ่งกนั ทัง้จำกปัจจยัภำยใน และปัจจยัภำยนอก 

ด้วยเหตนีุค้ณะกรรมกำรบริษัทจึงได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงขึน้เพ่ือบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงในด้ำน
ต่ำง ๆ โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะประเมินปัจจยัควำมเสี่ยงทัง้ท่ีเป็นควำมเสี่ยงทัว่ไป  และควำมเสี่ยงเฉพำะ
กิจกำร โดยจะท ำกำรประเมินควำมเสี่ยงเป็นประจ ำทกุไตรมำส และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำทบทวน 
และก ำหนดมำตรกำรในกำรปอ้งกนัควำมเสี่ยง  

ส ำหรับข้อมลูท่ีได้แสดงตอ่ไปนี ้จะอธิบำยถงึปัจจยัควำมเสี่ยงท่ีมีนยัส ำคญัซึง่อำจสง่ผลกระทบตอ่กำรประกอบกิจกำร 
ฐำนะทำงกำรเงิน ผลกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึงมำตรกำรปอ้งกนั และบรรเทำควำมเสี่ยงของบริษัท 

ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks) 

1. ความเส่ียงในการด าเนินธุรกจิ 

ปัจจบุนัรัฐบำลและคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ ก ำลงั เร่งรัด
ด ำเนินกำรในเร่ืองกำรบริหำรจดักำรดำวเทียมก่อนและหลงัสมัปทำน แต่กำรด ำเนินกำรยงัไม่ แล้วเสร็จ จึงส่งผลให้กำร
ให้บริกำรลกูค้ำทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศยงัไม่มีควำมชัดเจนเร่ืองควำมต่อเน่ืองของบริกำร เพ่ือควำมต่อเน่ืองทำง
ธุรกิจบริษัทได้เตรียมพร้อมแผนงำนควำมร่วมมือกบัภำครัฐในรูปแบบของ Public Private Partnership (PPP) ควบคู่ไป
กบักำรหำพนัธมิตรทำงธุรกิจในรูปแบบของกำรใช้ใบอนญุำตจำกตำ่งประเทศ พร้อมกบักำรพฒันำธุรกิจใหม่อย่ำงตอ่เน่ือง 
เช่น NAVA, Drone as a services, เทคโนโลยีอำกำศยำนไร้คนขบั (UAV) เป็นต้น 

2. ความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพของดาวเทียมไทยคม 7 และดาวเทียมไทยคม 8 

บริษัทได้รับใบอนญุำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคม ในกำรด ำเนินโครงกำรดำวเทียมไทยคม 7 และดำวเทียมไทยคม 
8 จำก คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) ซึ่งเป็นไปตำม
กฎหมำยปัจจบุนั ได้แก่ พระรำชบญัญัติกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม พ .ศ. 2544 และพระรำชบญัญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553  และ
กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม ได้แจ้งอนมุตัิกำรใช้ต ำแหน่งวงโคจร ส ำหรับดำวเทียมทัง้สองดวงมำยงั กสทช. 
และ กสทช. ได้ระบกุำรอนมุตัิดงักล่ำวไว้ในใบอนญุำตประกอบกิจกำรฯ แล้ว ต่อมำวนัท่ี 7 สิงหำคม 2560 กระทรวงฯได้
แจ้งมำยงับริษัทวำ่ดำวเทียมไทยคม 7 และดำวเทียมไทยคม 8 เป็นดำวเทียมภำยใต้สญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำร
ภำยในประเทศ (สัญญำสัมปทำน) และวันท่ี 5 ตุลำคม 2560 บริษัทได้รับหนังสือจำกกระทรวงฯ เร่ืองขอเร่งรัดกำร
ด ำเนินกำรตำมสญัญำ กรณีดำวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 

คณะกรรมกำรบริษัทจึงให้จัดประชุมวำระพิเศษ ครัง้ท่ี 11/2560 วันท่ี 24 ตุลำคม 2560 ได้พิจำรณำเร่ืองดังกล่ำว 
พร้อมทัง้ผลกำรหำรือกบัท่ีปรึกษำกฎหมำยของบริษัท ด้วยควำมรอบคอบและด้วยควำมระมดัระวงัแล้ว  มีควำมเห็นว่ำ
ดำวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ไม่ใช่ดำวเทียมภำยใต้สญัญำสมัปทำน เพรำะกำรด ำเนินดำวเทียมทัง้สองดวงนัน้ อยู่
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ภำยใต้กรอบกำรรับใบอนญุำตฯ จำก กสทช. บริษัทได้ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขและข้อก ำหนดในสญัญำสมัปทำนอยำ่งครบถ้วน
แล้ว มิได้ด ำเนินกำรใด ๆ ท่ีขัดต่อสญัญำสมัปทำน ดังนัน้ บริษัทจึงมีควำมเห็นเร่ืองดำวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 
แตกต่ำงจำกควำมเห็นของกระทรวงฯ  ท่ีประชุมจึงมีมติให้บริษัทย่ืนเสนอข้อพิพำทดังกล่ำวต่ออนุญำโตตุลำกำร เพ่ือ
พิจำรณำชีข้ำดข้อพิพำทท่ีเกิดขึน้ ทัง้นีเ้ป็นไปตำมข้อ 45.1 ของสญัญำสมัปทำน โดยบริษัทได้ย่ืนข้อโต้แย้งต่อสถำบนั
อนญุำโตตลุำกำรในวนัท่ี 25 ตลุำคม 2560 เป็นข้อพิพำทหมำยเลขด ำท่ี 97/2560  

อนึง่ ตำมข้อ 45.6 ของสญัญำสมัปทำน ท่ีก ำหนดวำ่ ในกรณีท่ีข้อพิพำทอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของอนญุำโตตลุำกำร 
คู่สญัญำยงัคงต้องปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดในสญัญำต่อไป จนกว่ำจะมีกำรชีข้ำดของอนญุำโตตลุำกำร ดงันัน้ ในขณะท่ีข้อ
พิพำทอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของอนญุำโตตลุำกำร บริษัทยงัไม่มีหน้ำท่ีใด ๆ ในกำรปฏิบตัิตำมท่ีกระทรวงฯ ได้อ้ำงถึง
ข้ำงต้นจนกวำ่จะมีกำรชีข้ำดของอนญุำโตตลุำกำร 

3. ความเส่ียงเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงนโยบายรัฐในการจัดสรรคล่ืนความถี่เพิ่มเตมิให้แก่กจิการเคล่ือนที่
เพื่อรองรับเทคโนโลยี 5G 

สืบเน่ืองจำกนโยบำยของรัฐบำลในกำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนดิจิทลั โดยมีนโยบำยประยกุต์ใช้งำนเทคโนโลยี 
5G  กสทช. จึงมีกำรพิจำรณำกำรเรียกคืนคลื่นควำมถ่ีย่ำน 3400 – 3700 MHz ท่ีใช้งำนในกิจกำรสื่อสำรผ่ำนดำวเทียมใน
ยำ่น C-band เพ่ือน ำมำจดัสรรส ำหรับกิจกำรโทรคมนำคมเคลื่อนท่ีสำกล  

  ทัง้นี ้กำรเรียกคืนคลื่นควำมถ่ีย่ำน 3400 – 3700 MHz เพ่ือใช้ส ำหรับกิจกำรโทรคมนำคมเคลื่อนท่ีสำกลดงักล่ำว ยงั
ไม่มีกำรก ำหนดกรอบระยะเวลำท่ีชัดเจน ในส่วนของบริษัทได้มีกำรเตรียมกำรเพ่ือประเมินผลกระทบเพ่ือประกอบกำร
พิจำรณำกำรเยียวยำตำมระเบียบจำก กสทช. อันเน่ืองมำจำกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว  พร้อมทัง้ จัดเตรียมแผนกำร
ด ำเนินงำนเพื่อลดผลกระทบตอ่ผู้ใช้งำนช่องสญัญำณดำวเทียมตอ่ไป 

ความเส่ียงในการด าเนินงาน (Operational Risks) 

1. ความเส่ียงจากอายุการใช้งานของดาวเทียมสัน้ลง 

ปัจจบุนัดำวเทียมส่วนใหญ่จะมีอำยกุำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 15 ปี โดยอำจมีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่ออำยกุำรใช้งำนของ
ดำวเทียมในวงโคจร เช่น คณุภำพของโครงสร้ำง ควำมแข็งแกร่ง และควำมทนทำนของอปุกรณ์ตำ่ง ๆ ประสทิธิภำพในกำร
จัดส่งดำวเทียมขึน้สู่วงโคจร ตลอดจนปริมำณกำรใช้เชื อ้เพลิงของดำวเทียม และทักษะควำมสำมำรถในกำรควบคุม
ดำวเทียมในสภำวกำรณ์ตำ่ง ๆ ดงันัน้ บริษัทอำจสญูเสียลกูค้ำและรำยได้หำกดำวเทียมของบริษัทมีอำยกุำรใช้งำนสัน้กว่ำ
ท่ีได้คำดกำรณ์ไว้ และบริษัทไม่สำมำรถจดัหำ หรือสง่ดำวเทียมดวงใหม่แทนได้ทนัเวลำ ดงันัน้ วิศวกรดำวเทียมของบริษัท
จะท ำกำรประเมินอำยดุำวเทียมท่ีเหลืออยู่ตลอดเวลำ และถ้ำดำวเทียมใกล้หมดอำยลุง ก็จะแจ้งหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ
พิจำรณำมำตรกำรป้องกนัแก้ไข เช่น กำรโอนย้ำยลกูค้ำไปยงัดำวเทียมดวงอ่ืนๆ กำรเช่ำดำวเทียมจำกผู้ประกอบกำรรำย
อ่ืน หรือพิจำรณำลงทนุสร้ำงดำวเทียมดวงใหมเ่พ่ือทดแทนดำวเทียมที่ก ำลงัจะหมดอำยลุง 

2. ความเส่ียงจากการที่ดาวเทียมอาจเกดิความเสียหายหรือเกดิความบกพร่องในขณะที่อยู่ในวงโคจร  

ดำวเทียมเป็นงำนสร้ำงทำงวิศวกรรมขัน้สงู และเม่ือมีกำรส่งดำวเทียมเข้ำสู่วงโคจรแล้ว ดำวเทียมอำจได้รับควำม
เสียหำยจำกกำรขดัข้องของระบบกำรท ำงำนของดำวเทียม พำยสุริุยะ หรือกำรชนกนัระหว่ำงดำวเทียมกบัวตัถตุ่ำง  ๆ ใน
อวกำศ เป็นต้น ซึง่อำจสง่ผลให้ดำวเทียมได้รับควำมเสียหำย ท ำให้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรถ่ำยทอดสญัญำณลดลง



                                     บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) สว่นที่ 1 ข้อที่ 3 ปัจจยัควำมเสี่ยง 

รำยงำนประจ ำปี 2562 สว่นที่ 1 หน้ำที ่25 

ชัว่ครำวหรือถำวร หรือเกิดควำมเสียหำยทัง้หมด ซึง่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำรให้บริกำร และอำจท ำให้สญูเสียลกูค้ำ
ท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั และ/หรือ สญูเสียโอกำสในกำรหำลกูค้ำใหมใ่นระหวำ่งกำรจดัหำดำวเทียมดวงใหมม่ำให้บริกำรแทน  

อย่ำงไรก็ตำม ผู้ จัดสร้ำงดำวเทียมได้ออกแบบให้ดำวเทียมมีคุณลกัษณะท่ีสำมำรถทนทำนต่อสภำพแวดล้อมใน
อวกำศซึง่ท ำให้ดำวเทียมมีกำรใช้งำนท่ีต่อเน่ืองและมีเสถียรภำพสงูมำก และบริษัทได้จดัเตรียมแผนกำรรองรับเหตฉุกุเฉิน
ท่ีอำจจะเกิดขึน้กบัลกูค้ำ หำกเกิดควำมเสียหำยขัน้รุนแรงขึน้กบัดำวเทียมดวงใดดวงหนึ่งจนหมดสภำพกำรใช้งำน โดยมี
แผนท่ีจะด ำเนินกำรให้ผู้ ใช้บริกำรส่วนหนึ่งย้ำยมำใช้ช่องสญัญำณท่ียงัคงว่ำงอยู่ในดำวเทียมไทยคมท่ีเหลือ นอกจำกนี ้
บริษัทได้เจรจำร่วมกับผู้ ให้บริกำรรำยอ่ืนถึงควำมเป็นไปได้ในกำรเช่ำช่องสัญญำณจำกดำวเทียมอ่ืนชั่วครำว เพ่ือให้
ผู้ใช้บริกำรสำมำรถใช้งำนได้อยำ่งตอ่เน่ือง  

บริษัทได้ตระหนกัถึงควำมเสี่ยงท่ีอำจเกิดขึน้กบัดำวเทียมขณะท่ีอยู่ในวงโคจรค้ำงฟำ้ ดงันัน้ เพ่ือปอ้งกนัควำมเสี่ยงภยั
ดงักลำ่วท่ีอำจเกิดขึน้ บริษัทจึงได้จดัท ำประกนัภยัดำวเทียมเพ่ือคุ้มครองควำมเสี่ยงภยัทกุชนิด (All Risks) โดย กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และบริษัทเป็นผู้ รับผลประโยชน์ร่วมกันในส่วนของดำวเทียมไทยคมภำยใต้ สัญญำ
สมัปทำน  

3. ความเส่ียงจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

บริษัทอำจมีควำมเสี่ยงหำกระบบควบคมุดำวเทียมถูกภัยคุกคำมทำงด้ำนสำรสนเทศ อนัเน่ืองมำจำกกำรเช่ือมต่อ
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซึ่งอำจจะก่อควำมเสียหำยต่อธุรกิจของบริษัทได้  ด้วยเหตนีุ ้บริษัทจึงได้จัดตัง้
คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Governance Committee) เพ่ือก ำหนดหลกัเกณฑ์ นโยบำย และ
กระบวนกำรในกำรประเมินและบริหำรควำมเสี่ยงจำกกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยรวมถึงกำรประเมินสภำพแวดล้อม
และสถำนะของระบบสำรสนเทศรวมทัง้ระบบบริหำรควำมเสี่ยงทำงด้ำนสำรสนเทศ เพ่ือให้มีควำมยืดหยุ่นในกำรปรับตวั
ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรสมัยใหม่ และให้กำรออกแบบระบบกำรควบคุม
ดำวเทียมมีกำรเช่ือมต่อจำกภำยนอกน้อยท่ีสดุ และเพ่ือก ำกบัดแูลให้ควำมเสี่ยงอยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ภำยใต้ต้นทุนท่ี
เหมำะสม อีกทัง้บริษัทยังมีกำรจัดท ำ Business Continuity Management และได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรบริหำร
ควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจ ISO 22301:2012 นอกจำกนี ้บริษัทได้มีกำรท ำประกันทัง้ในส่วนของ Commercial Crime 
Insurance เพ่ือปอ้งกนัควำมเสียหำยทำงด้ำนกำรเงิน และ Cyber/Technology Professional Indemnity Insurance เพ่ือ
ลดควำมเสียหำยจำกกำรถกูภยัคกุคำมทำง Cyber และลดควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดขึน้จำกกำรถกูฟ้องร้องเน่ืองจำกกำร
ละเมิดข้อมลูทัง้ข้อมลูของบริษัทและข้อมลูสว่นบคุคล  

ความเส่ียงอันเก่ียวข้องกับการเงนิ (Financial Risks) 

1. ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ 

บริษัทมีกำรให้บริกำรทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ โดยมีรำยได้บำงส่วนเป็นสกลุเงินต่ำงประเทศ ในขณะเดียวกนั
บริษัทก็มีรำยจ่ำย รวมถึงกำรกู้ ยืมบำงสว่นเป็นสกลุเงินต่ำงประเทศเช่นกนั ซึง่กำรเปลี่ยนแปลงอตัรำแลกเปลี่ยนอำจสง่ผล
กระทบต่องบกำรเงินและกระแสเงินสดของบริษัท อย่ำงไรก็ตำมบริษัทสำมำรถบริหำรลดควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน
ได้โดยกำรหกักลบรำยได้และรำยจ่ำยท่ีเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ (Natural Hedging) ทัง้นี ้ บริษัทอำจใช้วิธีกำรป้องกนั
ควำมเสี่ยงอตัรำแลกเปลี่ยนโดยพิจำรณำจำกฐำนะสทุธิของสกลุเงินต่ำงประเทศด้วยวิธีกำรต่ำง  ๆ เช่น กำรท ำสญัญำซือ้
ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Foreign Exchange Forward หรือ Forward Contract) กำรท ำสญัญำสิทธิในกำรซือ้
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หรือขำยเงินตรำต่ำงประเทศในอนำคต (Options)  กำรท ำสญัญำแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัรำดอกเบีย้ล่วงหน้ำ (Cross 
Currency and Interest Rate Swap) เป็นต้น 

ความเส่ียงในการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง (Compliance Risks) 

1. ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏบิัตติามสัญญาด าเนินกจิการดาวเทียมส่ือสาร 

ธุรกิจส่วนหนึ่งของบริษัทคือกำรด ำเนินกิจกำรตำมสญัญำสมัปทำน ลงวนัท่ี 11 กันยำยน 2534 ระหว่ำงกระทรวง
คมนำคม (ปัจจบุนัอยู่ภำยใต้กำรก ำกบัดแูลของกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม) กบั  บริษัท ชินวตัรคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จ ำกดั (มหำชน) ปัจจุบนัเปลี่ยนช่ือเป็นบริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) (1) (“บมจ. อินทัช 
โฮลดิง้ส์”) ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่ของบริษัท ทัง้นี  ้สัญญำสัมปทำนดังกล่ำวมีประเด็นควำมเสี่ยง 2 ประเด็น ตำมสรุป
ข้อเทจ็จริงดงันี ้

(ก) ประเดน็เร่ืองสัดส่วนการถือหุ้น 

ตำมสญัญำสมัปทำน ข้อท่ี 4 ก ำหนดให้ บมจ. อินทชั โฮลดิง้ส์ จะต้องจดัตัง้บริษัทขึน้ใหม่ (ปัจจบุนัคือ บริษัท ไทยคม 
จ ำกดั (มหำชน)) เพ่ือด ำเนินงำนตำมสญัญำสมัปทำน โดยมีทนุจดทะเบียนไม่ต ่ำกว่ำ 1,000 ล้ำนบำท และ บมจ. อินทชั 
โฮลดิง้ส์ จะต้องเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ใหม่นัน้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 ซึง่ บมจ. อินทชั โฮลดิง้ส์ ได้ด ำเนินกำรตำม
สญัญำดงักลำ่วแล้ว โดยมีสดัสว่นกำรถือหุ้นไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 51 แตเ่น่ืองจำกในปี 2548 บริษัทจ ำเป็นต้องท ำกำรเพิ่มทนุ
โดยออกหุ้นใหมเ่พ่ือจ ำหน่ำยแก่บคุคลทัว่ไปเม่ือปี 2548 และ บมจ. อินทชั โฮลดิง้ส์ มิได้เข้ำซือ้หุ้นเพิ่มทนุในครัง้นัน้ จงึเป็น
ผลให้สดัส่วนกำรถือหุ้นของ บมจ. อินทชั โฮลดิง้ส์ ลดลงน้อยกว่ำร้อยละ 51 โดยก่อนหน้ำกำรออกหุ้นเพิ่มทนุ บริษัทได้
ประสำนงำนกบักระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  (ปัจจบุนัคือ กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม) เพ่ือ
ขอแก้ไขสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศในปี 2547 เพ่ือเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดเก่ียวกบัสดัสว่นกำร
ถือหุ้นของ บมจ. อินทชั โฮลดิง้ส์ ในบริษัทจำกเดิมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 เป็นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ซึ่งถือได้ว่ำบริษัทได้
ด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนของวิธีปฏิบัติในทำงสัญญำและกฎหมำยแล้ว โดยกระทรวงฯ ได้ส่งเร่ืองกำรขอแก้ไขสัญญำ
สมัปทำนดงักลำ่วไปให้ส ำนกัเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี เพ่ือน ำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำ ตำมข้อเสนอแนะของส ำนกังำน
อัยกำรสูงสุด แต่ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยว่ำเป็นเร่ืองท่ีไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจำรณำและส่งเร่ืองคืน ประกอบกบัคณะรัฐมนตรีมีนโยบำยลดเร่ืองท่ีเข้ำพิจำรณำตำมระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรีว่ำ
ด้วยเร่ืองกำรเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรีตำมมำตรำ 22 โดยเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีไม่ได้มีค ำอธิบำย หรือข้อแนะน ำ
ประกำรใด และระเบียบดงักล่ำวมิได้ระบไุว้ประกำรใดว่ำ หำกหน่วยงำนรำชกำรได้รับหนงัสือปฏิเสธจำกส ำนกัเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรีแล้ว หรือถูกส่งเร่ืองคืนแล้ว จะต้องด ำเนินกำรส่งเร่ืองเข้ำไปหรือไม่อย่ำงไร ทัง้นี  ้ท้ำยสดุเร่ืองจึงไม่ได้รับ
พิจำรณำจำกคณะรัฐมนตรี หลงัจำกนัน้กระทรวงฯ ยงัได้หำรือไปยงัส ำนกัอยักำรสงูสดุอีกครัง้หนึ่ง และส ำนักงำนอยักำร
สงูสดุก็ได้แจ้งมำยงักระทรวงฯ ว่ำ เม่ือเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีแจ้งว่ำ เร่ืองไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจำรณำ กระทรวงฯ ก็สำมำรถใช้ดลุยพินิจด ำเนินกำรต่อไปได้ ซึง่ก่อนหน้ำนี ้ส ำนกังำนอยักำรสงูสดุก็ได้เคยให้ควำมเห็น
ไว้แล้วว่ำ เป็นกรณีท่ีสำมำรถแก้ไขสญัญำสมัปทำนตำมท่ีบริษัทร้องขอได้ เน่ืองจำกผลกำรแก้ไขสญัญำในเร่ืองสดัส่วนไม่
ท ำให้สิทธิและหน้ำท่ีของคู่สญัญำเปลี่ยนแปลงแต่ประกำรใด กลำ่วคือ บมจ. อินทชั โฮลดิง้ส์ ยงัเป็นคู่สญัญำท่ีจะต้องร่วม
รับผิดกนัและแทนกนั กบับริษัทผู้ รับสมัปทำน นอกจำกนี ้กำรแก้ไขสญัญำดงักล่ำวก็ไม่ท ำให้บริษัทจ่ำยผลประโยชน์ตอบ
แทนแก่รัฐตำมสญัญำลดลง อีกทัง้กำรลดสดัส่วนกำรถือหุ้นของ  บมจ. อินทชั โฮลดิง้ส์ ในบริษัทนัน้ จำกเดิมไม่น้อยกว่ำ
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ร้อยละ 51 เป็นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดนัน้ ยงัถือว่ำเป็นกำรคมุอ ำนำจเบ็ดเสร็จแล้วตำมมำตรำ 247 
แหง่พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 อีกด้วย 

ต่อมำ ศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองได้วินิจฉยัข้อเท็จจริงบำงประกำรท่ีเก่ียวข้องกบักำร
แก้ไขสญัญำสมัปทำน เพ่ือเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดเก่ียวกับสดัส่วนกำรถือหุ้นของ บมจ. อินทัช โฮลดิง้ส์ ในบริษัท ซึ่ง
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมิได้เป็นคู่ควำมในคดีดังกล่ำว ค ำพิพำกษำจึงไม่มีผลผูกผันและบังคับใช้กับบริษัท อีกทัง้ในกำร
ด ำเนินกำรเพ่ือแก้ไขสญัญำดงักลำ่วบริษัทได้ปฏิบตัิตำมขัน้ตอนของวิธีปฏิบตัิในทำงสญัญำและกฎหมำย และได้รับอนมุตัิ
จำกกระทรวงฯ แล้ว    

ในภำยหลงั กระทรวงฯ ได้มีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรตำมมำตรำ 72  แห่งพระรำชบญัญัติกำรให้เอกชนร่วมลงทนุใน
กิจกำรของรัฐ พ.ศ. 2556 เพ่ือพิจำรณำแนวทำงท่ีเหมำะสม ซึ่งบริษัทได้มีกำรประสำนงำนกับกระทรวงฯ และ
คณะกรรมกำรฯ เพ่ือด ำเนินกำรต่ำง ๆ ตอ่ไป 

 (ข) ประเดน็เร่ืองข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกับดาวเทียมส ารอง 

ภำยใต้สญัญำสมัปทำน ดำวเทียมทกุดวงท่ีจดัสร้ำงและจดัส่งตำมสญัญำจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกกระทรวง
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร   (ปัจจุบันคือ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) ก่อน และจะต้องมี
คณุสมบตัิเฉพำะของดำวเทียม (Satellite Technical Specification) ท่ีไมด้่อยกวำ่คณุสมบตัิของดำวเทียมหลกัและส ำรอง
ดวงท่ีหนึ่ง แต่จ ำนวนช่องสญัญำณดำวเทียมและย่ำนควำมถ่ีให้เป็นไปตำมท่ีกระทรวงฯ และบริษัทจะตกลงกนั  ซึง่ในกำร
ด ำเนินกำรท่ีเก่ียวข้องกบัดำวเทียมไทยคม 4 บริษัทก็ได้ด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดของสญัญำสมัปทำนทกุประกำร 

อย่ำงไรก็ตำมเน่ืองจำกดำวเทียมไทยคม 4 ซึ่งบริษัทได้รับอนุมัติจำกกระทรวงฯ ให้ส่งเข้ำสู่วงโคจรเป็นดำวเทียม
ส ำรอง ไม่ได้มีรำยละเอียดลกัษณะเฉพำะ (Specification) เหมือนกบัดำวเทียมไทยคม 3 ทกุประกำร ท ำให้มีข้อสงสยัว่ำ
ดำวเทียมไทยคม 4 สำมำรถเป็นดำวเทียมส ำรองของดำวเทียมไทยคม 3 ได้หรือไม่ ประกอบกบัศำลฎีกำแผนกคดีอำญำ
ของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงบำงประกำรท่ีเก่ียวข้องกับดำวเทียมไทยคม 4 เอำไว้ ซึ่งอย่ำงไร 
ก็ตำม บริษัทมิได้เป็นคู่ควำมในคดีดังกล่ำว ค ำพิพำกษำจึงไม่มีผลผูกผันและบังคับใช้กับบริษัท อีกทัง้ในกำรด ำเนิน
โครงกำรดำวเทียมไทยคม 4 บริษัทได้ปฏิบตัิตำมขัน้ตอนของวิธีปฏิบตัิในทำงสญัญำและกฎหมำย และได้รับอนมุตัิจำก
กระทรวงฯ แล้ว ในภำยหลงักระทรวงฯ ได้มีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรตำมมำตรำ  72 แห่งพระรำชบญัญัติกำรให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ พ.ศ. 2556 เพ่ือพิจำรณำก ำหนดแนวทำงท่ีเหมำะสม  ซึ่งบริษัทได้มีกำรประสำนงำนกับ
กระทรวงฯ และคณะกรรมกำรฯ เพ่ือด ำเนินกำรต่ำง ๆ ตอ่ไป 
_____________________ 
หมำยเหต ุ
(1) บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) ได้เปลี่ยนช่ือมำจำก บริษัท ชิน คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกจิ 

สินทรัพย์หลักของบริษัทท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย ดำวเทียมไทยคม สถำนีควบคุมดำวเทียม และ
อปุกรณ์ควบคมุดำวเทียมภำคพืน้ดิน อปุกรณ์สื่อสำรโครงข่ำยโทรคมนำคมเพ่ือกำรให้บริกำรระบบโทรศพัท์ และอปุกรณ์
โครงข่ำยอินเทอร์เน็ต 

บริษัทได้ส่งมอบดำวเทียมทุกดวงท่ีให้บริกำรภำยใต้สญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศระหว่ำง
บริษัทกบักระทรวงคมนำคม (ปัจจบุนัอยูภ่ำยใต้กำรก ำกบัดแูลของกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม) (“กระทรวงฯ”) 
คือ ดำวเทียมไทยคม 1 ไทยคม 2 ไทยคม 3 (ดำวเทียมทัง้ 3 ดวงได้ปลดระวำงเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว) ไทยคม 4 ไทยคม 5 
และไทยคม 6 รวมทัง้สถำนีควบคมุดำวเทียมและอปุกรณ์ตำ่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจในปัจจบุนัให้เป็นกรรมสิทธ์ิ
ของกระทรวงฯ แล้วตำมข้อก ำหนดภำยใต้สญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศดงักลำ่ว 

ปัจจบุนับริษัทมีดำวเทียมท่ีให้บริกำรภำยใต้ใบอนญุำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบท่ีสำม จำกคณะกรรมกำร
กิจกำรกระจำยเสียงกิจกำรโทรทศัน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (“กสทช.”) อยู่สองดวง คือ ดำวเทียมไทยคม 7 และ
ไทยคม 8 ภำยใต้ใบอนญุำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบท่ีสำมนี ้บริษัทได้รับอนญุำตเป็นผู้ให้บริกำรโครงข่ำยสื่อสำร
ผ่ำนดำวเทียม (Satellite Network Operator) ในลกัษณะให้บริกำรช่องสญัญำณดำวเทียม (Transponder) เป็นเวลำ 20 
ปี นบัจำกวนัท่ี 26 มิถนุำยน 2555 ถงึวนัท่ี 25 มิถนุำยน 2575 

4.1.1 สัญญาอนุญาตด าเนินกจิการ สัญญาร่วมทุน และใบอนุญาต ของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

(โปรดอ่ำนรำยละเอียดเก่ียวกบัสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศ สญัญำร่วมทนุ และใบอนญุำตของ
บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ได้จำกเอกสำรแนบ 9 สรุปสำระส ำคญัสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียม สญัญำร่วมทนุ 
และใบอนญุำต) 

4.1.1.1 สญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศ 

บริษัทเป็นผู้ให้บริกำรและด ำเนินโครงกำรดำวเทียมสื่อสำรแหง่ชำติภำยใต้สญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียม
สื่อสำรภำยในประเทศ ลงวนัท่ี 11 กนัยำยน 2534 กบักระทรวงฯ เป็นระยะเวลำ 30 ปีนบัแตว่นัลงนำมในสญัญำ 
สิน้สดุปี 2564 โดยบริษัทตกลงให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่กระทรวงฯ เป็นร้อยละของรำยได้ก่อนหกัค่ำใช้จ่ำย
หรือให้ผลประโยชน์เป็นรำยได้ขัน้ต ่ำรวม 1,415 ล้ำนบำท ตลอดระยะเวลำสญัญำ 30 ปี  

4.1.1.2 ใบอนญุำตประกอบกิจกำร  

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) ได้รับใบอนญุำตประกอบกิจกำร ดงันี ้

o ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบท่ีหนึ่ง จำก กสทช. เป็นผู้ ประกอบกิจกำร
โทรคมนำคมท่ีไม่มีโครงข่ำยโทรคมนำคมเป็นของตนเอง และเป็นกิจกำรท่ีมีลกัษณะสมควรให้มี
กำรบริกำรได้โดยเสรี เป็นเวลำ 5 ปี นบัจำกวนัท่ี 16 สงิหำคม 2559 ถงึ วนัท่ี 15 สิงหำคม 2564 

o ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบท่ีสำม จำก กสทช. เป็นผู้ ประกอบกิจกำร
โทรคมนำคมท่ีมีโครงข่ำยโทรคมนำคมเป็นของตนเอง  (เพ่ือให้บริกำรโครงข่ำยโทรคมนำคม
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เพ่ือให้เช่ำใช้ และเพ่ือให้บริกำรโทรคมนำคม (Network Provider and Service Provider))เป็น
เวลำ 20 ปี นบัจำกวนัท่ี 26 มิถนุำยน 2555 ถงึวนัท่ี 25 มิถนุำยน 2575 

o ใบอนญุำตกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตแบบท่ีหนึ่ง จำก กสทช. โดยสำมำรถให้บริกำรอินเทอร์เน็ต
เคลื่อนท่ีผ่ำนดำวเทียม และบริกำร Co-location ภำยใต้ขอบเขตของใบอนุญำตกำรให้บริกำร
อินเทอร์เน็ตแบบท่ีหนึ่งประเภทไม่มีโครงข่ำยเป็นของตนเอง เป็นเวลำ 5 ปี นับจำกวันท่ี 7 
พฤษภำคม 2558 ถงึวนัท่ี 6 พฤษภำคม 2563 

บริษัท ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชัน่ จ ำกดั  ได้รับใบอนญุำตประกอบกิจกำร ดงันี ้

o ใบอนญุำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือโทรทศัน์ เพ่ือให้บริกำรโครงข่ำยกระจำยเสียงหรือ
โทรทศัน์ท่ีไม่ใช้คลื่นควำมถ่ี ระดบัชำติ จำก กสทช. เป็นเวลำ 15 ปี นบัจำกวนัท่ี 21 มกรำคม 
2556 สิน้สดุวนัท่ี 20 มกรำคม 2571 

o ใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ เพ่ือให้บ ริกำรกำรกระจำยเสียงหรือ
โทรทศัน์ ช่องรำยกำร  จำก กสทช. ซึง่ประกอบด้วยใบอนญุำต ดงัตอ่ไปนี ้
1. ใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์  เพ่ือให้บริกำรกระจำยเสียงหรือ

โทรทัศน์ ช่องรำยกำร D-Channel เป็นเวลำ 5 ปี นับจำกวันท่ี 28 มกรำคม 2559 สิน้สุด
วนัท่ี 27 มกรำคม 2564 

2. ใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์  เพ่ือให้บริกำรกระจำยเสียงหรือ
โทรทศัน์ ช่องรำยกำร TV Lao เป็นเวลำ 5 ปี นบัจำกวนัท่ี 24 พฤศจิกำยน 2560 สิน้สดุวนัท่ี 
23 พฤศจิกำยน 2565 

3. ใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์  เพ่ือให้บริกำรกระจำยเสียงหรือ
โทรทศัน์ ช่องรำยกำร Lao Star เป็นเวลำ 5 ปี นบัจำกวนัท่ี 28 มกรำคม 2559 สิน้สดุวนัท่ี 
27 มกรำคม 2564 

บริษัท ทีซี บรอดคำสติง้ จ ำกดั ได้รับใบอนญุำตประกอบกิจกำร ดงันี ้

o ใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ ประเภทโครงข่ำย จำก กสทช. เพ่ือ
ให้บริกำรโครงข่ำยกำรกระจำยเสียงหรือโทรทศัน์ท่ีไม่ใช้คลื่นควำมถ่ี ระดบัชำติ เป็นเวลำ 15 ปี 
นบัจำกวนัท่ี 4 มีนำคม 2556 ถงึ 3 มีนำคม 2571 

o ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบท่ีสำม จำก กสทช. เป็นผู้ ประกอบกิจกำร
โทรคมนำคมท่ีมีโครงข่ำยโทรคมนำคมเป็นของตนเอง เพ่ือให้บริกำรโครงข่ำยโทรคมนำคมเพ่ือให้
เช่ำใช้ และเพ่ือให้บริกำรโทรคมนำคม (Network Provider and Service Provider) เป็นเวลำ 15 
ปี นบัจำกวนัท่ี 10 พฤศจิกำยน 2558 สิน้สดุวนัท่ี 9 พฤศจิกำยน 2573 
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4.1.2 ทรัพย์สินถาวร 

4.1.2.1 สญัญำเช่ำระยะยำว 

(1) สัญญาเช่าที่ราชพัสดุ 

บริษัท เช่ำพืน้ท่ีเลขท่ี 63/21 ถนนรัตนำธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 
(เดิมเลขท่ี 41/103 ถนนรัตนธิเบศร์ แขวงบำงกระสอ อ ำเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ) จำกส ำนกังำนธนำรักษ์
จงัหวดันนทบรีุ กระทรวงกำรคลงั ก่อสร้ำงเป็นส ำนกังำนและสถำนีควบคมุดำวเทียม ตำมสญัญำด ำเนิน
กิจกำรดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศ เนือ้ท่ีรวม 7 ไร่ 3 งำน 14.80 ตำรำงวำ ค่ำเช่ำตลอดอำยสุญัญำ
เป็นเงินทัง้สิน้ 7,027,810 บำท 

สำระส ำคญัของสญัญำและภำระผกูพนัของพืน้ท่ีเช่ำ สรุปได้ดงันี ้
ช่ือสัญญา สญัญำเช่ำท่ีรำชพสัด ุ
คู่สัญญา กระทรวงกำรคลงั โดยนำงสำวสุภัทรำ ส่องประทีป ธนำรักษ์พืน้ท่ีนนทบุรี 

ปฏิบตัิรำชกำรแทนอธิบดีกรมธนำรักษ์ ตำมค ำสัง่กรมธนำรักษ์ท่ี 441/2555 
ลงวนัท่ี 9 กรกฎำคม 2555 

อายุสัญญา 3 ปี ตัง้แต ่11 กนัยำยน 2561 ถงึ 10 กนัยำยน 2564 
สาระส าคัญของ
สัญญา 

1. ผู้ เช่ำตกลงเช่ำเพ่ือท ำเป็นสถำนีควบคุมดำวเทียม โดยช ำระค่ำเช่ำทัง้
หมดแล้ว ณ ท่ีท ำกำรของผู้ให้เช่ำ 

2. ในวันท ำสัญญำผู้ เช่ำได้น ำหนังสือค ำ้ประกัน จ ำนวน 7,027,810 เป็น
หลกัประกนัควำมเสียหำย 

3. ผู้ เช่ำต้องเสียภำษีโรงเรือนและท่ีดิน ภำษีบ ำรุงท้องท่ี หรือภำษีอ่ืนใด
ตลอดจนค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ  ภำยใน 15 วันนับจำกได้รับ
แจ้งจำกเจ้ำหน้ำท่ีของผู้ให้เช่ำ 

4. ผู้ ให้เช่ำจะเอำสถำนท่ีเช่ำประกันอัคคีภัยไว้กับ บริษัท ทิพยประกันภัย 
จ ำกัด โดยมีจ ำนวนเงินเอำประกันภัยไม่ต ่ำกว่ำมูลค่ำทดแทนในกำร
ก่อสร้ำงอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำงใหม่ในขณะนัน้ (Replacement value) 
ปั จจุบันประกันอัค คีภัย มีจ ำนวน เอำประกันภัยจ ำนวนทั ง้ สิ น้ 
108,788,536 บำท โดยผู้ เช่ำจะต้องเป็นผู้ช ำระเบีย้ประกนั 

5. เม่ือสญัญำเช่ำสิน้สดุลงหรือสญัญำเช่ำระงบัลงไม่ว่ำกรณีใด ๆ ผู้ เช่ำต้อง
ส่งมอบสถำนท่ีเช่ำพร้อมทัง้ยกส่วนควบอุปกรณ์ และเคร่ืองอปุกรณ์ของ
อำคำร และสิง่ปลกูสร้ำงให้เป็นกรรมสทิธ์ิของผู้ให้เช่ำ 

(2) สัญญาเช่าที่ดนิราชพัสดุ 

บริษัทเช่ำท่ีดินรำชพสัดุ ทะเบียนรำชพสัดุท่ี นบ. 371 ถนนรัตนำธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี จำกส ำนักงำนธนำรักษ์พืน้ท่ีนนทบุรี กระทรวงกำรคลงั เพ่ือเป็นท่ีตัง้เสำอำกำศ
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ไมโครเวฟและอำคำรเอนกประสงค์ เนือ้ท่ีรวม 1 งำน 83.3 ตำรำงวำ ค่ำเช่ำตลอดอำยุสญัญำเป็นเงิน
ทัง้สิน้ 12,351,770 บำท 

สำระส ำคญัของสญัญำและภำระผกูพนัของพืน้ท่ีเช่ำ สรุปได้ดงันี ้

ช่ือสัญญา สญัญำเช่ำท่ีรำชพสัด ุ
คู่สัญญา กระทรวงกำรคลงั โดยนำยเกษม สขุแสนไกร ธนำรักษ์พืน้ท่ีนนทบุรี ปฏิบตัิ

รำชกำรแทนอธิบดีกรมธนำรักษ์ ผู้ รับมอบอ ำนำจตำมค ำสัง่กรมธนำรักษ์ท่ี 
259/2549 ลงวนัท่ี 1 พฤษภำคม 2549 

อายุสัญญา 26 ปี 11 เดือน 12 วนั ตัง้แต ่30 กนัยำยน 2537 ถงึ 10 กนัยำยน 2564 
สาระส าคัญของ
สัญญา 

1. ผู้ เช่ำตกลงเช่ำเ พ่ือท ำเป็นท่ีตัง้ เสำอำกำศไมโครเวฟและอำคำร
เอนกประสงค์ โดยจ่ำยช ำระค่ำเช่ำล่วงหน้ำเป็นรำยปี ณ ท่ีท ำกำรของ 
ผู้ให้เช่ำภำยในเดือนกมุภำพนัธ์ของทกุปี 

2. ในวันท ำสัญญำผู้ เช่ำได้น ำเงินสดจ ำนวน 295,297 บำทเป็นหลักประกัน
ควำมเสียหำย 

3. ผู้ เช่ำต้องเสียภำษีโรงเรือนและท่ีดิน ภำษีบ ำรุงท้องท่ี หรือภำษีอ่ืนใด
ตลอดจนค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ  ภำยใน 15 วันนับจำกได้รับ
แจ้งจำกเจ้ำหน้ำท่ีของผู้ให้เช่ำ 

(3) สัญญาเช่าที่ดนิและอาคาร 

บริษัท เช่ำท่ีดินและอำคำร Thaicom Teleport & DTH Center ตัง้อยู่เลขท่ี 50 หมู่ท่ี 1 ถนนวดัเจดีย์
หอย ต ำบลบ่อเงิน อ ำเภอลำดหลมุแก้ว จงัหวดัปทมุธำนี จำกบริษัท โอเอไอ แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั เพ่ือใช้
เป็นสถำนีบริกำรภำคพืน้ดินดำวเทียมไทยคม ค่ำเช่ำตลอดอำยุสญัญำ 3 ปี เป็นเงินทัง้สิน้ 2,266,896 
บำท 

สำระส ำคญัของสญัญำและภำระผกูพนัของกำรเช่ำอำคำร สรุปได้ดงันี ้

ช่ือสัญญา สญัญำเช่ำท่ีดินและอำคำร 
คู่สัญญา บริษัท โอเอไอ แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั 
อายุสัญญา 3 ปี ตัง้แต ่1 มกรำคม 2562 ถงึ 31 ธนัวำคม 2564 
สาระส าคัญของ
สัญญา 

1. ผู้ เช่ำตกลงเช่ำท่ีดินและอำคำร Thaicom Teleport & DTH Center ซึ่ง
ประกอบด้วย อำคำรสถำนีภำคพืน้ดิน อำคำร Generator House อำคำร
หอพกัเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบตัิกำร ห้องอำหำร (Canteen) และพืน้ท่ีจอดรถยนต์
จ ำนวน 28 คนั 

2. ผู้ เช่ำตกลงช ำระค่ำเช่ำตำมสญัญำนีใ้นอัตรำเดือนละ 188,908 บำท โดย
ช ำระภำยในวนัท่ี 5 ของทกุเดือน 
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3.  เม่ือครบก ำหนดกำรเช่ำตำมสญัญำ ผู้ ให้เช่ำให้ค ำมัน่ว่ำจะให้ผู้ เช่ำได้เช่ำ
สถำนท่ีเช่ำต่อไปอีกครำวละ 3 ปี ภำยใต้ข้อก ำหนดและเง่ือนไขท่ีจะพึง
ตกลงกัน โดยผู้ เช่ำต้องบอกกล่ำวเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 90 
วนั ก่อนครบก ำหนดสญัญำเช่ำ โดยจะคิดค่ำเช่ำเพิ่มอีกร้อยละ 15 ของ
อัตรำค่ำเช่ำในสญัญำนี ้หรือตำมแต่คู่สญัญำจะตกลงกันโดยค ำนึงถึง
ภำวะเศรษฐกิจในขณะนัน้ 

4. กรณีท่ีผู้ เช่ำผิดนัดค้ำงช ำระเงินค่ำเช่ำ หรือเงินจ ำนวนใด ๆ ท่ีต้องช ำระ
ให้แก่ผู้ ให้เช่ำตำมสญัญำนี ้ผู้ เช่ำยินยอมให้ผู้ ให้เช่ำคิดดอกเบีย้ในอตัรำ
ร้อยละ 15 ต่อปี ของจ ำนวนเงินค้ำงช ำระ นบัตัง้แต่วนัครบก ำหนดช ำระ
จนกวำ่จะช ำระครบถ้วน 

5. ในวันท ำสญัญำผู้ เช่ำต้องวำงเงินจ ำนวนเท่ำกับค่ำเช่ำตำมสญัญำนี ้2 
เดือน คิดเป็นจ ำนวน 377,816 บำท ให้แก่ผู้ ให้เช่ำเพ่ือเป็นหลกัประกัน
ควำมเสียหำยและกำรปฏิบตัิตำมเง่ือนไขสญัญำ รวมถึงกำรเลิกสญัญำ
ก่อนก ำหนด โดยผู้ ให้เช่ำจะคืนเงินให้ผู้ เช่ำโดยไม่มีดอกเบีย้ภำยใน 30 
วนั เมื่อมีเหตกุำรณ์ใดเหตกุำรณ์หนึง่เกิดขึน้ ดงันี ้
ก)  สิน้สดุระยะเวลำตำมสญัญำและผู้ เช่ำไม่ได้ปฏิบตัิผิดเง่ือนไขสญัญำ

ข้อใด ๆ อนัก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้ให้เช่ำ หรือ 
ข)  คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยตกลงท ำสญัญำซือ้ขำยท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้ำง

อำคำร Thaicom Teleport & DTH Center  ตำมสญัญำนี ้พร้อมทัง้
ได้ด ำเนินกำรรับโอนกรรมสทิธ์ิท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้ำงอำคำรดงักลำ่ว
แก่กันจนแล้วเสร็จครบถ้วนสมบูรณ์ และผู้ ให้เช่ำตกลงจะไม่คิด
คำ่ปรับใด ๆ กบัผู้ เช่ำ 

(4) สัญญาเช่าอุปกรณ์ระบบประกอบอาคาร 

บริษัทเช่ำอปุกรณ์ระบบประกอบอำคำร Thaicom Teleport & DTH Center ตัง้อยู่เลขท่ี 50 หมู่ท่ี 1 
ถนนวดัเจดีย์หอย ต ำบลบ่อเงิน อ ำเภอลำดหลมุแก้ว จงัหวดัปทมุธำนี จำกบริษัท โอเอไอ แมนเนจเม้นท์ 
จ ำกดั คำ่เช่ำตลอดอำยสุญัญำ 3 ปี เป็นเงินจ ำนวนทัง้สิน้ 8,319,864 บำท 

สำระส ำคญัของสญัญำและภำระผกูพนัของกำรเช่ำอปุกรณ์ระบบประกอบอำคำรสรุปได้ดงันี ้

ช่ือสัญญา สญัญำเช่ำอปุกรณ์ระบบประกอบอำคำร 
คู่สัญญา บริษัท โอเอไอ แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั 
อายุสัญญา 3 ปี ตัง้แต่ 1 มกรำคม 2562 ถงึ 31 ธนัวำคม 2564 

สาระส าคัญของ
สัญญา 

1. ผู้ เช่ำตกลงเช่ำอปุกรณ์ระบบประกอบอำคำร Thaicom Teleport & DTH 
Center โดยมีก ำหนดเวลำเช่ำ 3 ปี เท่ำกบัสญัญำเช่ำอำคำร 
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2. ผู้ เช่ำตกลงช ำระคำ่เงินเช่ำอปุกรณ์ระบบประกอบอำคำรในอตัรำเดือนละ 
693,322 บำท โดยช ำระภำยในวนัท่ี 5 ของทกุเดือน 

3.  กรณีท่ีมีกำรต่ออำยสุญัญำเช่ำอำคำรระหว่ำงผู้ ให้เช่ำกบัผู้ เช่ำก็ให้มีกำร
ต่ออำยุสัญญำฉบับนีก้ันอีก  โดยให้มีก ำหนดเวลำเท่ำกับกำรต่ออำยุ
สญัญำเช่ำอำคำร ซึ่งในกำรต่ออำยุสญัญำผู้ ให้เช่ำจะคิดค่ำเช่ำเพิ่มอีก
จ ำนวนร้อยละ 15 ของอตัรำค่ำเช่ำในสญัญำนี  ้หรือตำมแต่คู่สญัญำทัง้
สองฝ่ำยจะตกลงกนัโดยค ำนงึถงึภำวะเศรษฐกิจในขณะนัน้ 

4. กรณีท่ีผู้ เช่ำผิดนดัไมช่ ำระคำ่เช่ำ หรือเงินจ ำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ให้เช่ำ ผู้ เช่ำ
ยินยอมให้ผู้ ให้เช่ำคิดดอกเบีย้ในอตัรำร้อยละ 15 ต่อปี ของจ ำนวนเงิน
ค้ำงช ำระนบัตัง้แตว่นัผิดนดัช ำระจนกวำ่จะช ำระครบถ้วน 

5. ในวันท ำสญัญำผู้ เช่ำต้องวำงเงินจ ำนวนเท่ำกับค่ำเช่ำตำมสญัญำนี ้2 
เดือน คิดเป็นจ ำนวน 1,386,644 บำท ให้แก่ผู้ ให้เช่ำเพ่ือเป็นหลกัประกนั
ควำมเสียหำยและกำรปฏิบตัิตำมเง่ือนไขสญัญำรวมถึงกำรเลิกสญัญำ
ก่อนก ำหนด โดยผู้ ให้เช่ำจะคืนเงินให้ผู้ เช่ำโดยไม่มีดอกเบีย้ภำยใน 30 
วนั เมื่อมีเหตกุำรณ์ใดเหตกุำรณ์หนึง่เกิดขึน้ ดงันี ้
ก)  สิน้สดุระยะเวลำตำมสญัญำและผู้ เช่ำไม่ได้ปฏิบตัิผิดเง่ือนไขสญัญำ

ข้อใดๆ อนัก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้ให้เช่ำ หรือ 
ข)  คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยตกลงท ำสญัญำซือ้ขำยท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้ำง

อำคำร Thaicom Teleport & DTH Center  ตำมสญัญำนี ้พร้อมทัง้
ได้ด ำเนินกำรรับโอนกรรมสทิธ์ิท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้ำงอำคำรดงักลำ่ว
แก่กันจนแล้วเสร็จครบถ้วนสมบูรณ์ และผู้ ให้เช่ำตกลงจะไม่คิด
คำ่ปรับใด ๆ กบัผู้ เช่ำ 

(5) สัญญาเช่าพืน้ที่ส านักงานในอาคาร เอสเจ อนิฟินิท วัน บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ 

บริษัทเช่ำพืน้ท่ีส ำนกังำนในอำคำร เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ตัง้อยู่เลขท่ี 349 ถนน
วิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร จำก ทรัสต์เพ่ือกำรลงทุนในอสงัหำริมทรัพย์
และสิทธิกำรเช่ำ ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ โดย บริษัทหลกัทรัพย์จัดกำรกองทุน กรุงไทย 
จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะทรัสตี เพ่ือใช้เป็นพืน้ท่ีส ำนกังำน ค่ำเช่ำตลอดอำยสุญัญำ 3 ปี เป็นเงินทัง้สิน้ 
7,512,860 บำท 

สำระส ำคญัของสญัญำและภำระผกูพนัของกำรเช่ำอำคำร สรุปได้ดงันี ้

ช่ือสัญญา สญัญำเช่ำพืน้ท่ีส ำนกังำนในอำคำร เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ 

คู่สัญญา ทรัสต์เพ่ือกำรลงทุนในอสงัหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำ ดบับลิวเอชเอ บิส
ซิเนส คอมเพล็กซ์ โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน กรุงไทย จ ำกัด 
(มหำชน) ในฐำนะทรัสตี 

อายุสัญญา 3 ปี ตัง้แต ่1มีนำคม 2561 ถงึ 28 กมุภำพนัธ์ 2564 
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สาระส าคัญของ
สัญญา 

1. ผู้ เช่ำตกลงเช่ำอำคำร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ซึ่ง
ประกอบด้วย พืน้ท่ีทัง้หมด บนชัน้ท่ี 28 ซึ่งมีเนือ้ท่ีประมำณ 929 ตำรำง
เมตร 

2. ผู้ เช่ำตกลงช ำระค่ำเช่ำตำมสัญญำนีใ้ห้แก่ผู้ ให้เช่ำในอัตรำเดือนละ 
208,690 บำท ภำยในวันท่ี 5 ของทุกเดือน โดยผู้ เช่ำตกลงช ำระค่ำเช่ำ
ส ำหรับเดือนแรกภำยในวนัท่ี 1 มีนำคม 2561 

3. เม่ือครบก ำหนดกำรเช่ำตำมสญัญำ ผู้ ให้เช่ำให้ค ำมัน่ว่ำจะให้ผู้ เช่ำได้เช่ำ
สถำนท่ีเช่ำต่อไปอีกครำวละ 3 ปี ภำยใต้ข้อก ำหนดและเง่ือนไขท่ีจะพึง
ตกลงกัน โดยผู้ เช่ำต้องบอกกล่ำวเป็นลำยลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่ำ 6 
เดือนก่อนครบก ำหนดสญัญำเช่ำ โดยจะคิดค่ำเช่ำเพิ่มอีกไม่เกินอัตรำ
ร้อยละ 15 ของอตัรำค่ำเช่ำในสญัญำนี ้หรือตำมแต่คู่สญัญำจะตกลงกนั
โดยค ำนงึถงึรำคำตลำด 

4. กรณีท่ีผู้ เช่ำผิดนัดค้ำงช ำระเงินค่ำเช่ำ หรือเงินจ ำนวนใด ๆ ท่ีต้องช ำระ
ให้แก่ผู้ ให้เช่ำตำมสญัญำนี ้ผู้ เช่ำยินยอมให้ผู้ ให้เช่ำคิดดอกเบีย้ในอตัรำ
ร้อยละ 15 ต่อปี ของจ ำนวนเงินค้ำงช ำระ นบัตัง้แต่วนัครบก ำหนดช ำระ
จนกวำ่จะช ำระครบถ้วน 

5. ในวนัท ำสญัญำผู้ เช่ำต้องวำงเงินจ ำนวน 626,071.68 บำท ให้แก่ผู้ ให้เช่ำ
เพ่ือเป็นหลกัประกนัควำมเสียหำยและกำรปฏิบตัิตำมเง่ือนไขสญัญำ 

(6)) สัญญาการให้บริการส าหรับสาธารณูปโภคภายใน 

บริษัทเช่ำพืน้ท่ีส ำนกังำนในอำคำร เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ตัง้อยู่เลขท่ี 349 ถนน
วิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร จำก ทรัสต์เพ่ือกำรลงทุนในอสงัหำริมทรัพย์
และสิทธิกำรเช่ำ ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ โดย บริษัทหลกัทรัพย์จัดกำรกองทุน กรุงไทย 
จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะทรัสตี เพ่ือให้บริกำรส ำหรับพืน้ท่ีส ำนกังำน ค่ำเช่ำตลอดอำยสุญัญำ 3 ปี เป็น
เงินทัง้สิน้ 7,512,860 บำท 

สำระส ำคญัของสญัญำและภำระผกูพนัของกำรเช่ำอำคำร สรุปได้ดงันี ้

ช่ือสัญญา สญัญำกำรให้บริกำรส ำหรับสำธำรณปูโภคภำยใน 
คู่สัญญา ทรัสต์เพ่ือกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์และสทิธิกำรเช่ำ ดบับลวิเอชเอ บิส

ซิเนส คอมเพลก็ซ์ โดย บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ กรุงไทย จ ำกดั 
(มหำชน) ในฐำนะทรัสตี 

อายุสัญญา 3 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนำคม 2561 ถงึ วนัท่ี 28 กมุภำพนัธ์ 2564 

สาระส าคัญของ
สัญญา 

1. ผู้ รับบริกำรตกลงรับกำรให้บริกำรส ำหรับสำธำรณูปโภคภำยในอำคำร 
เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ โดยมีก ำหนดเวลำเช่ำ 3 ปี 
เทำ่กบัสญัญำเช่ำอำคำร 



                                     บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) สว่นที่ 1 ข้อที่ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธรุกิจ 
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2. ผู้ รับบริกำรตกลงช ำระค่ำบริกำรส ำหรับสำธำรณูปโภคภำยในอำคำรใน
อตัรำเดือนละ 313,035 บำท ภำยในวนัท่ี 5 ของทกุเดือน โดยผู้ รับบริกำร
ตกลงช ำระคำ่เช่ำส ำหรับเดือนแรกภำยในวนัท่ี 1 มีนำคม 2561 

3. กรณีท่ีผู้ รับบริกำรผิดนดัไม่ช ำระค่ำบริกำร ให้แก่ผู้ ให้บริกำร ผู้ รับบริกำร
ยินยอมให้ผู้ ให้ผู้ ให้บริกำรคิดดอกเบีย้ในอตัรำร้อยละ 1.5 ต่อเดือน ของ
จ ำนวนเงินค้ำงช ำระนบัตัง้แตว่นัผิดนดัช ำระจนกวำ่จะช ำระครบถ้วน 

 
4. ในวนัท ำสญัญำผู้ รับบริกำรต้องวำงเงินจ ำนวน 939,107.52 บำท ให้แก่ผู้

ให้บริกำรเพ่ือเป็นหลกัประกนัควำมเสียหำย 

4.1.2.2 อำคำรและอปุกรณ์ 

อำคำรและอปุกรณ์ตำมงบกำรเงินรวมของบริษัท ไม่ได้ติดภำระผกูพนัใด ๆ โดย ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 และอปุกรณ์สทุธิประกอบด้วย 

รายการ 
ประมาณอายุการใช้งาน 

(ปี) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

(ล้านบาท) 
 สิทธิกำรเช่ำท่ีดิน/อำคำร และสว่นปรับปรุง 30 / 5-10 23 
 ดำวเทียมไทยคม 7 
ดำวเทียมไทยคม 8  

 อปุกรณ์ 

17.67 
16 

5-10 

859 
2,297 
104 

 รถยนต์และอปุกรณ์ส ำนกังำน 5 20 
 รวม  3,304 
 สินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง  9 
 รวมอาคารและอุปกรณ์  3,313 

4.1.2.3 สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนภำยใต้สญัญำอนญุำตให้ด ำเนินกำร 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนภำยใต้สญัญำอนญุำตให้ด ำเนินกำรสทุธิตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 ประกอบด้วย 

ประเภทสินทรัพย์ 
ต้นทุน 

(ล้านบาท) 
จ านวนปีตัด
จ าหน่าย 

มูลค่าทางบัญชี 
(ล้านบาท) 

ดำวเทียมไทยคม 4 16,643 15.75 573 
ดำวเทียมไทยคม 5 4,037 14.25 - 
ดำวเทียมไทยคม 6 5,000 7.58 758 
Satellite Control Equipment 95 5.00 19 
อปุกรณ์ภำคพืน้ดินไอพีสตำร์ 78 15.75 7 
TTC&M  161 27.50 9 
รวม 26,013  1,366 



                                     บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) สว่นที่ 1 ข้อที่ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธรุกิจ 
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4.1.3 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบด้วย 

 

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทมุ่งเน้นกำรลงทนุในกิจกำรโทรคมนำคมใน 3 ธุรกิจหลกัของบริษัท คือ ธุรกิจดำวเทียมและบริกำรท่ีเก่ียวเน่ือง 
ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ และธุรกิจโทรศพัท์ในตำ่งประเทศ 

กำรลงทนุในกิจกำรต่ำง ๆ ดงักลำ่วข้ำงต้น บริษัทจะเน้นกำรลงทนุระยะยำว โดยพิจำรณำจำกปัจจยัพืน้ฐำนของธุรกิจ
ท่ีจะเข้ำไปลงทุน รวมถึงแนวโน้มของธุรกิจนัน้ ๆ เป็นส ำคญั นอกจำกนี ้บริษัทมีนโยบำยกำรลงทุนในสดัส่วนท่ีมำกพอ
เพ่ือให้สำมำรถมีอ ำนำจในกำรบริหำรจดักำรและก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมนัน้ ๆ 

ในกำรพิจำรณำตดัสินใจเข้ำท ำกำรลงทนุ บริษัทมีหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบโดยตรงในกำรดแูลกำรลงทนุ ซึ่งจะท ำงำน
ร่วมกบัสว่นงำนที่เก่ียวข้อง ท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน และ/หรือ ท่ีปรึกษำกฎหมำยในกำรคดัเลือกกิจกำรท่ีจะเข้ำลงทนุเป็นกรณี
ไป เพ่ือลดควำมเสี่ยงท่ีอำจเกิดขึน้จำกกำรตดัสินใจลงทนุผิดพลำดท ำให้ไม่ได้รับผลตอบแทนท่ีคุ้มค่ำต่อกำรลงทนุหรือมี
ข้อจ ำกัดในกำรเข้ำร่วมบริหำรงำน ท่ีส ำคัญท่ีสุดบริษัทมีนโยบำยท่ีจะเสริมสร้ำงให้แต่ละกิจกำรท่ีเข้ำลงทุนมีควำม
แข็งแกร่งในทกุ ๆ ด้ำน สำมำรถยืนหยดัได้ด้วยตนเอง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัด้ำนกำรเงินและกำรพฒันำ
ทำงเทคโนโลยี ซึ่งเป็นปัจจยัส ำคญัส ำหรับผู้ประกอบกำรธุรกิจโทรคมนำคมเพ่ือเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรแข่งขนัใน
ระดบัสำกล 

นอกจำกนี ้หลงัจำกเข้ำท ำกำรลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมใดแล้ว ผู้บริหำรหน่วยงำนท่ีดูแลกำรลงทุน และ 
สว่นงำนที่เก่ียวข้องจะท ำกำรติดตำมอยำ่งใกล้ชิดถงึผลประกอบกำรและกำรด ำเนินงำนของธุรกิจดงักลำ่ว และน ำเสนอผล
กำรวิเครำะห์ รวมถึงแสดงควำมคิดเหน็หรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรบริหำรของบริษัทย่อย
หรือบริษัทร่วมนัน้ ๆ เพ่ือใช้ประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนโยบำยหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทย่อยหรือบริษัท
ร่วมมีกำรพฒันำและเจริญเติบโตอยำ่งตอ่เน่ืองตอ่ไป

ประเภทสินทรัพย์ 
ต้นทุน 

(ล้านบาท) 
จ านวนปีตัด
จ าหน่าย 

มูลค่าทางบัญชี 
(ล้านบาท) 

คำ่สทิธิบตัร เคร่ืองหมำยกำรค้ำ 
และสทิธิในกำรใช้อปุกรณ์ 

1,509 ไมเ่กิน 20 154 

ระบบซอร์ฟแวร์    94 5-10 19 
คำ่ควำมนิยม   962 - 55 
รวม 2,565  228 
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5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 

5.1 การประเมนิภาษีเงนิได้ที่ประเทศอนิเดีย 

บริษัทได้เร่ิมให้บริกำรช่องสญัญำณดำวเทียมกบัลกูค้ำในประเทศอินเดีย ประมำณไตรมำสท่ีสี่ของปี 2540 หลงัจำกท่ี
ได้มีกำรสง่ดำวเทียมไทยคม 3 เข้ำสูว่งโคจรแล้ว โดยลกูค้ำเกือบทัง้หมดเป็นผู้ให้บริกำรโทรทศัน์และบริกำรอินเทอร์เน็ต ใน
ปี พ.ศ. 2543 กรมสรรพำกรอินเดียได้มีจดหมำยถึงบริษัทแจ้งว่ำรำยได้จำกกำรให้บริกำรช่องสญัญำณดำวเทียมในอินเดีย
นัน้เป็นรำยได้ประเภทค่ำสิทธิ (Royalty) ซึง่จะต้องถกูหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำยในอตัรำร้อยละ 15 และท ำกำรประเมินภำษีเงินได้
ท่ีจะเรียกเก็บจำกบริษัท ตัง้แต่ปีประเมินภำษี 2541-2542 (1 เมษำยน 2540 - 31 มีนำคม 2541) บริษัทได้ชีแ้จงไปว่ำใน
ควำมเหน็ของบริษัทรำยได้จำกกำรให้บริกำรช่องสญัญำณเป็นรำยได้จำกกำรท ำธุรกิจ (Business Income) เม่ือบริษัทไมมี่
สถำนประกอบกำรถำวรในประเทศอินเดีย รำยได้ดงักล่ำวจึงไม่ต้องเสียภำษีในประเทศอินเดีย แต่กรมสรรพำกรอินเดียก็
ยืนยนัในควำมเห็นเดิมของตนและท ำกำรประเมินภำษีของบริษัทอย่ำงต่อเน่ือง หลงัจำกนัน้ บริษัทได้อทุธรณ์กำรประเมิน
ภำษีของกรมสรรพำกรอินเดียไปที่ Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) โดยในปี 2549 ITAT ได้พิจำรณำอทุธรณ์ของ 
PanAmSat ในประเดน็เดียวกนันีแ้ละตดัสินวำ่รำยได้จำกกำรให้บริกำรช่องสญัญำณดำวเทียมเป็นรำยได้จำกกำรประกอบ
ธุรกิจและไม่ใช่ค่ำสิทธิ ท่ีปรึกษำกฎหมำยภำษีของบริษัทในประเทศอินเดียก็มีควำมเห็นว่ำในท่ีสดุแล้ว ITAT และศำลสงู 
(High Court) ของอินเดีย คงจะตัดสินประเด็นท่ีบริษัทได้อุทธรณ์ขึน้ไปนีว้่ำรำยได้จำกกำรให้บริกำรช่องสัญญำณ
ดำวเทียมเป็นรำยได้จำกกำรประกอบธุรกิจไม่ใช่ค่ำสิทธิ และบริษัทไม่มีภำระท่ีจะต้องช ำระภำษีเงินได้ในประเทศอินเดีย
จำกรำยได้ดงักลำ่ว และบริษัทได้ร้องเรียนต่อกระทรวงกำรคลงัของประเทศไทยขอให้ด ำเนินกำรใช้วิธีกำรเพ่ือควำมตกลง
กนั (Mutual Agreement Procedure) ตำมข้อ 25 ของควำมตกลงเพ่ือหลีกเลี่ยงกำรเก็บภำษีซ้อนระหวำ่งประเทศไทยและ
ประเทศอินเดีย โดยเจรจำกบักรมสรรพำกรและกระทรวงกำรคลงัของอินเดียเพ่ือให้เกิดควำมชดัเจนโดยเร็วว่ำรำยได้จำก
กำรให้บริกำรช่องสญัญำณดำวเทียมนัน้เป็นคำ่สทิธิหรือไม่ หรือเป็นรำยได้จำกกำรประกอบธุรกิจ 

เจ้ำพนกังำนประเมินภำษีของประเทศอินเดียได้ท ำกำรประเมินภำษีเงินได้ เงินเพิ่ม ภำษีเพ่ือกำรศึกษำ  และดอกเบีย้
จำกรำยได้ท่ีบริษัทได้รับจำกผู้ ใช้บริกำรของบริษัทในแต่ละปีภำษีตัง้แต่ปีประเมิน 2541 - 2542 ถึง 2555 - 2556 (วนัท่ี 1 
เมษำยน 2540 ถึงวนัท่ี 30 มีนำคม 2555) เป็นจ ำนวนเงินรวม 859.4 ล้ำนรูปี (ประมำณ 439 ล้ำนบำท) และเบีย้ปรับและ
ดอกเบีย้ท่ีเก่ียวข้องกบัเบีย้ปรับเป็นจ ำนวนเงินรวม 566.1 ล้ำนรูปี (ประมำณ 289 ล้ำนบำท) 

เม่ือวนัท่ี 16 ตลุำคม 2552 Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) Special Bench ได้อำ่นค ำตดัสินในคดีท่ี บริษัท
และบริษัทผู้ประกอบกำรดำวเทียมอีกรำยหนึ่งคือ SES New Skies Satellite (NSS) อุทธรณ์ค ำสัง่ของสรรพำกรอินเดีย
และ Commissioner of Income Tax (Appeals) หรือ CIT(A) ในประเด็นท่ีว่ำรำยได้จำกกำรให้บริกำรช่องสัญญำณ
ดำวเทียมเป็นรำยได้ประเภทค่ำสิทธิ (royalty) หรือเป็นรำยได้จำกกำรประกอบธุรกิจ (Business Income) สรุปได้ว่ำ กำร
ใช้บริกำรช่องสญัญำณดำวเทียมเป็นกำรใช้ process และรำยได้จำกกำรให้บริกำรช่องสญัญำณดำวเทียมเป็นรำยได้
ประเภทค่ำสิทธิ ซึ่งจะต้องถูกหักภำษี ณ ท่ีจ่ำยตำมอัตรำท่ีกฎหมำยก ำหนด อย่ำง ไรก็ดี ค ำตัดสินของ ITAT Special 
Bench นี ้เป็นค ำตดัสินเฉพำะภำษีเงินได้ และดอกเบีย้เทำ่นัน้ ไมเ่ก่ียวกบัคำ่ปรับและดอกเบีย้ท่ีเก่ียวข้องกบัคำ่ปรับ 

ตวัแทนด้ำนภำษีของบริษัทท่ีประเทศอินเดียได้รับค ำตดัสินของ ITAT Special Bench ท่ีกล่ำวถึงข้ำงต้นเม่ือวนัท่ี 11 
พฤศจิกำยน 2552 และบริษัทมีเวลำ 120 วัน ท่ีจะย่ืนอุทธรณ์ค ำสั่งของ ITAT Special Bench ต่อศำล High Court ท่ี
ปรึกษำด้ำนภำษีของบริษัทท่ีประเทศอินเดียได้ให้ควำมเห็นว่ำค ำตัดสินของ ITAT Special Bench นี ้น่ำจะไม่ถูกต้อง 
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เพรำะไม่สอดคล้องกบัค ำพิพำกษำของศำล High Court ในคดีเก่ียวกบับริกำรโทรคมนำคม ซึง่อำจน ำมำเปรียบเทียบเป็น
แนวทำงได้ ควรท่ีบริษัทจะอทุธรณ์ค ำตดัสินของ ITAT Special Bench ตอ่ศำล High Court ซึง่บริษัทได้ย่ืนอทุธรณ์ต่อศำล 
High Court ท่ี Delhi ไปแล้วเม่ือต้นเดือนธนัวำคม 2552  

เม่ือวนัท่ี 31 มกรำคม 2554 ศำล High Court ท่ีกรุงเดลลีได้มีค ำพิพำกษำในคดีเอเชียแซทว่ำรำยได้ของเอเชียแซท
จำกลกูค้ำท่ีไม่ได้อยู่ในอินเดียไม่ต้องเสียภำษีในประเทศอินเดีย เน่ืองจำกรำยได้ดงักล่ำวไม่ถือว่ำเป็นค่ำสิทธิ (Royalty)  
แตเ่ป็นรำยได้จำกกำรให้บริกำรสง่สญัญำณ 

เม่ือวนัท่ี 17 กมุภำพนัธ์ 2554 ศำล High Court ท่ีกรุงเดลลีได้มีค ำพิพำกษำว่ำค ำตดัสินของ ITAT Special Bench ท่ี
ตดัสินว่ำรำยได้จำกกำรให้บริกำรช่องสญัญำณดำวเทียมเป็นรำยได้ประเภทค่ำสิทธิ (Royalty) นัน้ไม่ถกูต้อง เพรำะขดัต่อ
ค ำพิพำกษำของศำล High Court ท่ีกรุงเดลลี ในคดีเอเชียแซท และมีค ำสัง่ให้ส่งค ำอุทธรณ์ของบริษัทกลบัไปให้ ITAT 
พิจำรณำตดัสินตำมหลกักฎหมำยท่ีศำลได้พิพำกษำในคดีเอเชียแซท 

เม่ือวนัท่ี 4 มีนำคม 2554 ITAT ได้ตดัสินว่ำรำยได้ของบริษัทจำกกำรให้บริกำรช่องสญัญำณดำวเทียมในประเทศ
อินเดียไม่ถือว่ำเป็นค่ำสิทธิ (Royalty) และเม่ือบริษัทไม่มีสถำนประกอบกำรถำวร (Permanent Establishment) ใน
ประเทศอินเดีย รำยได้ดงักลำ่วจึงไม่ต้องเสียภำษีในประเทศอินเดีย ส ำหรับดอกเบีย้และเบีย้ปรับท่ีกรมสรรพำกรอินเดียได้
เรียกเก็บจำกบริษัทให้ถือว่ำไม่มีผล และ ITAT ได้มีค ำสัง่ให้ยกเลิกกำรเรียกเก็บเบีย้ปรับส ำหรับปีประเมินภำษี 2541-
2542, 2542-2543, 2543-2544, 2544-2545 และ 2545-2546 ท่ีกรมสรรพำกรของประเทศอินเดียเรียกเก็บจำกบริษัท 
และกรมสรรพำกรของประเทศอินเดียไม่ได้ย่ืนอุทธรณ์ค ำตดัสินในเร่ืองเบีย้ปรับส ำหรับปีประเมินภำษีดงักล่ำวต่อศำล 
High Court ท่ีกรุงเดลลี ค ำตดัสินของ ITAT ในเร่ืองเบีย้ปรับถือเป็นท่ีสดุ และเม่ือวนัท่ี 30 ธันวำคม 2554 กรมสรรพำกร
ของประเทศอินเดียได้คืนหลกัประกันกำรช ำระเงินค่ำเบีย้ปรับท่ีบริษัทได้วำงไว้ส ำหรับปีประเมิน 2541-2542 ถึง 2544-
2545 จ ำนวน 162.4 ล้ำนรูปี (ประมำณ 83 ล้ำนบำท) ให้บริษัทแล้ว  

จำกค ำตดัสินของ ITAT ข้ำงต้น บริษัทอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรขอคืนเงินประกนั และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำยส่วนท่ีเหลือ
จำกกรมสรรพำกรของประเทศอินเดีย โดยภำษี หกั ณ ท่ีจ่ำยส่วนท่ีลกูค้ำรับผิดชอบจ่ำยแทนบริษัท บริษัทจะส่งคืนลกูค้ำ 
ภำยหลงัคดีตดัสินถึงท่ีสดุโดย Supreme Court of India 

เม่ือวนัท่ี 28 กนัยำยน 2554 กรมสรรพำกรของประเทศอินเดียได้ย่ืนอทุธรณ์ค ำพิพำกษำของศำล High Court ท่ีกรุง
เดลลี ท่ีพิพำกษำว่ำค ำตดัสินของ ITAT Special Bench ท่ีตดัสินว่ำรำยได้จำกกำรให้บริกำรช่องสญัญำณดำวเทียมเป็น
รำยได้ประเภทค่ำสิทธินัน้ไม่ถกูต้อง ต่อศำล Supreme Court of India และศำลได้มีหนงัสือลงวนัท่ี 9 พฤศจิกำยน 2554 
แจ้งให้ตวัแทนด้ำนภำษีของบริษัททรำบถงึกำรอทุธรณ์ดงักลำ่ว 

สถำนกำรณ์ปัจจบุนัขณะนีเ้ร่ืองอยูใ่นระหวำ่งกำรพิจำรณำของ Supreme Court of India 

5.2 คดีที่บริษัทถูกศาลปกครองมีค าส่ังเรียกให้เข้าเป็นผู้ถูกฟ้องคดีร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร และคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ 

เม่ือวนัท่ี 19 เมษำยน 2550 นำยสพุงษ์ ลิม้ธนำกลุ ได้ย่ืนฟอ้ง คณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคมแหง่ชำติ (กทช.) และ
กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (“กระทรวงฯ”) ต่อศำลปกครองกลำง โดยอ้ำงเหตเุร่ืองเจ้ำหน้ำท่ีรัฐและ
หน่วยงำนทำงปกครองละเลยต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในกำรตรวจสอบบริษัทว่ำประกอบกิจกำรโทรคมนำคมโดยฝ่ำฝืน
กฎหมำยหรือไม่ หลังจำกท่ีมีกำรโอนขำยหุ้ นของ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) (1) ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นรำยใหม่  
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ศำลปกครองกลำงได้มีค ำสัง่ลงวนัท่ี 28 เมษำยน 2552 เรียกให้บริษัทเข้ำมำเป็นผู้ถกูฟ้องคดีร่วมโดยก ำหนดให้บริษัทเป็น
ผู้ ถูกฟ้องคดีท่ี 4 และบริษัทได้ย่ืนค ำให้กำรแก้ค ำฟ้องรวมทัง้พยำนหลักฐำน ต่อศำลปกครองกลำงไปแล้วเ ม่ือเดือน
กรกฎำคม 2552  

เม่ือวันท่ี 10 มิถุนำยน 2554 ศำลปกครองกลำงได้มีค ำพิพำกษำให้ยกฟ้องเน่ืองจำกบริษัทไม่ใช่คนต่ำงด้ำวตำม
พระรำชบญัญัติกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ.2542 กำรท่ีกระทรวงฯ ไม่ได้ยกเลิกสญัญำสมัปทำนกับบริษัท 
ก็ไม่เป็นกำรละเลยไม่ปฏิบตัิหน้ำท่ีแต่อย่ำงใด ซึ่งนำยสพุงษ์ ลิม้ธนำกลุ ได้ย่ืนอทุธรณ์ค ำพิพำกษำศำลปกครองกลำงต่อ
ศำลปกครองสูงสุดเม่ือวันท่ี 8 กรกฎำคม 2554 ซึ่งบริษัทได้ย่ืนค ำแก้อุทธรณ์ต่อศำลปกครองสูงสุดไปแล้วเม่ือวนัท่ี 23 
กนัยำยน 2554 ท่ีผ่ำนมำ ปัจจบุนัเร่ืองอยูใ่นระหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลปกครองสงูสดุ  

5.3 คดีระหว่างบริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จ ากัด และ SkyMesh Pty Ltd. 

คดีนี ้SkyMesh Pty Ltd. (ปัจจุบันช่ือ APS Satellite Pty Ltd.) ฟ้องให้บริษัท ไอพีสตำร์ ออสเตรเลีย พีทีวำย จ ำกัด  
(ไอพีเอ) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท ชดใช้คำ่เสียหำย จำกควำมช ำรุดบกพร่องของอปุกรณ์รับสญัญำณดำวเทียมที่น ำเข้ำ
และจ ำหน่ำยในประเทศออสเตรเลียโดยไอพีเอตัง้แตปี่ 2554 

ศำลชัน้ต้นในเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ได้มีค ำตัดสินเม่ือวันท่ี 28 ธันวำคม 2559 ให้ไอพีเอชดใช้ต้นเงิน
คำ่เสียหำย จ ำนวน 5,320,159 เหรียญออสเตรเลีย พร้อมดอกเบีย้ อยำ่งไรก็ตำม ไอพีเอได้ย่ืนอทุธรณ์ค ำพิพำกษำของศำล
ชัน้ต้นไปแล้ว 

ทัง้นี ้เม่ือวนัท่ี 16 กุมภำพนัธ์ 2561 ศำลอุทธรณ์ ได้มีค ำสัง่ให้ยกอุทธรณ์ของไอพีเอ ท ำให้คดีถึงท่ีสดุตำมกระบวน
พิจำรณำของประเทศออสเตรเลียแล้ว ขณะนีอ้ยูใ่นระหวำ่งท่ีศำลพิจำรณำสรุปคำ่ใช้จ่ำยในคดี 

5.4 คดีระหว่างบริษัท และบริษัท เอเชีย แซทเทลไลท์ เทเลคอมมวินิเคช่ันส์ จ ากัด 

คดีนีบ้ริษัท เอเชีย แซทเทลไลท์ เทเลคอมมิวนิเคชัน่ส์ จ ำกดั และบริษัท ยื่นเร่ืองต่ออนญุำโตตลุำกำร ในเขตบริหำร
พิเศษฮ่องกง ในปี 2559 เพ่ือให้พิจำรณำควำมเห็นท่ีไม่ตรงกัน ในกำรตีควำมข้อสญัญำบำงประกำร ในสญัญำควำม
ร่วมมือท่ีมีตอ่กนั 

อนญุำโตตลุำกำรได้มีค ำตดัสินแล้วเม่ือวนัท่ี 11 ตลุำคม 2560 วำ่กำรตีควำมข้อสญัญำของบริษัทถกูต้อง ท ำให้บริษัท
ยงัคงมีสิทธิตำมสญัญำได้เช่นเดิม 

อยำ่งไรก็ตำม หลงัจำกอนญุำโตตลุำกำรมีค ำตดัสินดงักลำ่วในวรรคก่อน แล้วยงัคงมีข้อขดัแย้งในเร่ืองกำรปฏบตัิตำม
สญัญำอยู่ บริษัท จึงได้ย่ืนเร่ืองให้อนุญำโตตุลำกำรพิจำรณำอีกครัง้หนึ่ง ขณะนี ้อยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะ
อนญุำโตตลุำกำร 

5.5 คดีระหว่างบริษัท และกระทรวงดจิทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม 

เม่ือวันท่ี 5 ตุลำคม 2560 บริษัทได้รับหนังสือจำกกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม (“กระทรวงดิจิทัลฯ”)       
ท่ีแจ้งว่ำ ดำวเทียมไทยคม 7 และดำวเทียมไทยคม 8 เป็นดำวเทียมภำยใต้สัญญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำร
ภำยในประเทศ ลงนำมเม่ือวนัท่ี 11 กนัยำยน 2534 ระหว่ำง บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) (“อินทัช”) (ซึง่เป็นผู้
ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 41.14) และกระทรวงดิจิทัลฯ (กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อ
สำรเดิม) (“สัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ”) โดยอินทัชได้จัดตัง้บริษัทขึน้มำเพ่ือด ำเนินงำนตำมสัญญำ
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ดงักลำ่ว ทัง้นี ้หนงัสือจำกกระทรวงดิจิทลัฯ ระบใุห้ปฏิบตัิตำมสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรฯ ให้ครบถ้วนโดยด่วน 
อำทิ กำรโอนกรรมสิทธ์ิและส่งมอบทรัพย์สิน กำรจดัสร้ำงดำวเทียมส ำรอง กำรช ำระเงินผลประโยชน์ตอบแทน และกำร
ประกนัภยัทรัพย์สิน 

เม่ือวนัท่ี 24 ตลุำคม 2560 ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทวำระพิเศษ ครัง้ท่ี 11/2560 ได้พิจำรณำหนงัสือฉบบัดงักลำ่ว
รวมถึงได้หำรือกบัท่ีปรึกษำกฎหมำยของบริษัทแล้ว มีควำมเหน็วำ่ดำวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ไมใ่ช่ดำวเทียมภำยใต้
สญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรฯ เพรำะกำรด ำเนินกำรดำวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 เป็นกำรด ำเนินกำรภำยใต้
กรอบของกำรรับใบอนุญำตจำกคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ  
บริษัทได้ปฏิบัติตำมเง่ือนไขและข้อก ำหนดในสัญญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรฯ อย่ำงครบถ้วน โดยมิได้มีกำร
ด ำเนินกำรใด ๆ ท่ีขดัต่อสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรฯ ดงันัน้ บริษัทจึงมีควำมเห็นในเร่ืองดำวเทียมไทยคม 7 
และดำวเทียมไทยคม 8 แตกต่ำงไปจำกควำมเห็นของกระทรวงดิจิทลัฯ ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทจึงมีมติให้บริษัทย่ืน
เสนอข้อพิพำทดงักลำ่วตอ่อนญุำโตตลุำกำรเพ่ือพิจำรณำชีข้ำดข้อพิพำทท่ีเกิดขึน้อนัเน่ืองมำจำกข้อก ำหนดหรือกำรปฏิบตัิ
ตำมสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรฯ และคู่สญัญำไม่สำมำรถตกลงกนัได้ ทัง้นี ้เป็นไปตำม ข้อ 45.1 ของสญัญำ
ด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรฯ โดยบริษัทได้ด ำเนินกำรย่ืนข้อโต้แย้งต่อสถำบันอนุญำโตตุลำกำรในวันท่ี 25 ตุลำคม 
2560 เป็นข้อพิพำทหมำยเลขด ำท่ี 97/2560  

ขณะนีข้้อพิพำทอยูใ่นกระบวนกำรพิจำรณำของอนญุำโตตลุำกำร ในระหวำ่งกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำร กระทรวง
ดิจิทลัฯได้ย่ืนขอให้ศำลปกครองกลำงวินิจฉัยว่ำคณะอนญุำโตตลุำกำรมีขอบอ ำนำจท่ีจะพิจำรณำคดีนีห้รือไม่ ซึ่งขณะนี ้
อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลปกครองกลำง โดยในส่วนของกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรนัน้ อยู่ระหว่ำงรอวนันัด
ก ำหนดกรอบระยะเวลำและประเด็นแห่งคดีของอนญุำโตตลุำกำร บริษัทยงัไม่มีหน้ำท่ีใด ๆ ในกำรปฏิบตัิตำมท่ีกระทรวง
ดิจิทลัฯ ได้อ้ำงถึงข้ำงต้นจนกว่ำจะมีกำรชีข้ำดของอนุญำโตตุลำกำร ตำมข้อ 45.6 ของสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียม
สื่อสำรฯ 
_______________________________ 
หมำยเหต ุ
(1) ปัจจบุนัเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 
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6.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 

6.1 ข้อมูลทั่วไป 

1) ข้อมูลทั่วไป 

(1) ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 

ช่ือบริษัท  : บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
ช่ือย่อหลักทรัพย์ : THCOM 
หมวดอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี 
หมวดธุรกจิ : เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ลักษณะการประกอบธุรกจิ : แบง่เป็น 3 ธุรกิจหลกั ได้แก่  

1. ธุรกิจดำวเทียมและบริกำรท่ีเก่ียวเน่ือง  
2. ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ  
3. ธุรกิจโทรศพัท์ในตำ่งประเทศ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000897 (เดิมเลขท่ี บมจ. 163) 
ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ : เลขท่ี 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 

10400 
ที่ตัง้ส านักงานสาขา : (1) เลขท่ี 63/21 ถนนรัตนำธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมืองนนทบรีุ 

จงัหวดันนทบรีุ 11000 
(2) เลขท่ี 50 หมูท่ี่ 1 ต ำบลบอ่เงิน อ ำเภอลำดหลมุแก้ว จงัหวดัปทมุธำนี 

12140 
สถานที่ตดิต่อ : เลขท่ี 349 ชัน้ 28 อำคำรเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์  

ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 
ทุนจดทะเบียน : 5,499,884,200 บำท แบง่ออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,096,101,954 หุ้น 

(ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562) 
ทุนช าระแล้ว 
 

: 5,480,509,770 บำท แบง่ออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,096,101,954 หุ้น (ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562) 

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 5 บำท 
โทรศัพท์ : (66) 2596 5060 
โทรสาร : (66) 2591 0705 
เวบ็ไซต์บริษัท : www.thaicom.net 
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(2) ข้อมูลทั่วไปของนิตบุิคคลที่บริษัทถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป (1) 

ข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
จ านวนหุ้นที่
ออกจ าหน่าย 

มูลค่าที่ตรา
ไว้ต่อหุ้น 

ทุนช าระแล้ว 
สัดส่วนการถือ
หุ้น (ร้อยละ) 

ธุรกิจดาวเทยีมและบริการที่เก่ียวเน่ือง 
บริษัท ไอพสีตาร์ จ ากัด (ไอพสีตาร์) 

Trident Chambers, P.O. Box 146, 
Road Town, Tortola, British Virgin 
Islands 

จดัจ ำหน่ำยช่องสญัญำณ
ดำวเทียมไทยคม 4 

2,000,000 ดอลลำร์
สหรัฐ 

200,000,000 
หุ้น 

0.01 
ดอลลำร์สหรัฐ 

2,000,000  
ดอลลำร์สหรัฐ 

100 

บริษัท ไอพสีตาร์ นิวซีแลนด์ จ ากัด  
(ไอพเีอ็นแซด) 
24 Unity Drive North, Abany, 
Auckland 0757, New Zealand 
โทรศพัท์ (649) 414 5920 
โทรสำร (649) 414 5922 

จดัจ ำหน่ำยช่องสญัญำณ
ดำวเทียมไทยคม 4 และ
อปุกรณ์รับสญัญำณ
ดำวเทียมไทยคม 4 ใน
ประเทศนิวซีแลนด์ 

3,196,133 ดอลลำร์
นิวซีแลนด์ 

3,196,133 
หุ้น 

1  
ดอลลำร์

นิวซีแลนด์ 
 

3,196,133  
ดอลลำร์

นิวซีแลนด์ 

100 

บริษัท ไอพสีตาร์ ออสเตรเลีย พทีี
วาย จ ากัด (ไอพเีอ) 
5 George Place, Artarmon, NSW 
2064, Australia 
โทรศพัท์ (612) 8458 0500 
โทรสำร  (612) 8006 5592 

จดัจ ำหน่ำยช่องสญัญำณ
ดำวเทียมไทยคม 4 และ
อปุกรณ์รับสญัญำณ
ดำวเทียมไทยคม 4 ใน
ประเทศออสเตรเลีย 

6,950,000 
ดอลลำร์ออสเตรเลีย 

6,950,000 
หุ้น 

1  
ดอลลำร์

ออสเตรเลีย 

6,950,000  
ดอลลำร์

ออสเตรเลีย 

100 

บริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ ซสิ
เทม พทีีวาย จ ากัด (โอเอสเอส) 
(ถือหุ้นโดยไอพเีอร้อยละ 100) 

Level 2, 231 Adelaide Terrace, 
Perth, WA 6000, Australia 
โทรศพัท์ (61) 8 9225 7800 
โทรสำร (61) 8 9225 7811 

ให้บริกำรด้ำนกำรสื่อสำร
ข้อมลูผ่ำนดำวเทียมและ
โซลชูัน่เพ่ือธุรกิจ 

13,374,571  
ดอลลำร์ออสเตรเลีย 

1 
หุ้น 

 
5,960,354 

หุ้น 

7,414,217 
ดอลลำร์

ออสเตรเลีย 
1 

ดอลลำร์
ออสเตรเลีย 

13,374,571  
ดอลลำร์

ออสเตรเลีย 

100 

บริษัท ไอพสีตาร์ อินเตอร์เนช่ันแนล  
พทีอีี จ ากัด (ไอพไีอเอ็น) 
8 Marina Boulevard #05-02, Marina 
Bay Financial Centre, Singapore 
018981 
โทรศพัท์ (65) 6338 1888 
โทรสำร (65) 6337 5100 

จดัจ ำหน่ำยช่องสญัญำณ
ดำวเทียมไทยคม 4 และ
อปุกรณ์รับสญัญำณ
ดำวเทียมไทยคม 4 

20,000 
ดอลลำร์สิงคโปร์ 

20,000 
หุ้น 

1  
ดอลลำร์
สิงคโปร์ 

20,000  
ดอลลำร์
สิงคโปร์ 

100 

บริษัท ไอพสีตาร์ โกลเบลิ เซอร์วิส 
จ ากัด (ไอพจีีเอส) 
Intercontinental Trust Limited. Level 
3,, Alexander House, 35, Cybercity, 
Ebene, Mauritius 
โทรศพัท์ (230) 213 9800 
โทรสำร (230) 210 9168 

จดัจ ำหน่ำยช่องสญัญำณ
ดำวเทียมไทยคม 4  

20,00 
ดอลลำร์สหรัฐ 

20,000 
หุ้น 

1  
ดอลลำร์สหรัฐ 

20,000  
ดอลลำร์สหรัฐ 

100 

บริษัท ไอพสีตาร์ เจแปน จ ากัด (ไอ
พเีจ) 

1231-1 Hio, Oganomachi, Chichibu-
gun,Saitama, Japan 
โทรศพัท์ +813-6279-0933 
โทรสำร +813-6279-0934 

จดัจ ำหน่ำยช่องสญัญำณ
ดำวเทียมไทยคม 4 และ
อปุกรณ์รับสญัญำณ
ดำวเทียมไทยคม 4 ใน
ประเทศญ่ีปุ่ น 

100,000,000 
เยน 

10,000 
หุ้น 

10,000  
เยน 

100,000,000  
เยน 

100 
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ข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
จ านวนหุ้นที่
ออกจ าหน่าย 

มูลค่าที่ตรา
ไว้ต่อหุ้น 

ทุนช าระแล้ว 
สัดส่วนการถือ
หุ้น (ร้อยละ) 

บริษัท ไอพสีตาร์ (อินเดีย) ไพรเวท 
จ ากัด (ไอพไีอ) 
408-409, IV FLOOR, ABW TOWER,, 
M.G. ROAD, IFFCO CHOWK,  
GURGAON - 122002,  
Haryana, INDIA 

ให้บริกำรค ำปรึกษำด้ำน
เทคนิคที่เก่ียวข้องกบัระบบ
โครงข่ำยของดำวเทียม 

30,000,000 
รูปี 

30,000,000 
หุ้น 

1 
รูปี 

30,000,000 
รูปี 

100 

บริษัท สตาร์ นิวเคลียส จ ากัด 
(สตาร์) 
Trident Chambers, P.O. Box 146, 
Road Town, Tortolar, British Virgin 
Islands 

ให้บริกำรด้ำนวิศวกรรม
พฒันำเทคโนโลยีกำร
สื่อสำรและอิเลก็ทรอนิกส์ 

50,000 
ดอลลำร์สหรัฐ 

10 
หุ้น 

1  
ดอลลำร์สหรัฐ 

10 
ดอลลำร์สหรัฐ 

100 

บริษัท ทซีี บรอดคาสติง้ จ ากัด    
(ทซีีบี) เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน 

แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท 
กรุงเทพมหำนคร 
โทรศพัท์ (66) 2596 5060 

ให้บริกำรด้ำนธุรกิจ
กระจำยเสียงและกิจกำร
โทรทศัน์  
 

1,000,000 
บำท 

100,000 
หุ้น 

10  
บำท 

250,000  
บำท 

99.99 

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แซทเทล
ไลท์ จ ากัด (ไอเอสซี) 

Intercontinental Trust Limited, Level 
3, Alexander House, 35 Cybercity, 
Ebene, Mauritius 

จดัจ ำหน่ำยช่องสญัญำณ
ดำวเทียมไทยคม 7 และ
ไทยคม 8 

50,000 
ดอลลำร์สหรัฐ 

50,000 
หุ้น 

1  
ดอลลำร์สหรัฐ 

50,000  
ดอลลำร์สหรัฐ 

100 

บริษัท ทซีี โกลเบิล เซอร์วสิ จ ากัด  
(ทซีีจีเอส) 
12th Floor, Standard Chartered 
Tower, 19, Cybercity, Ebene, 
Mauritius 

ให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยี 50,000 
ดอลลำร์สหรัฐ 

50,000 
หุ้น 

1 
ดอลลำร์สหรัฐ 

50,000 
ดอลลำร์สหรัฐ 

100 

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและส่ือ 
บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น 
จ ากัด (ไทยเอไอ) 
เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสำม
เสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 
โทรศพัท์ (662) 950-5005 
โทรสำร (662) 591-0708 
เว็บไซต์ www.thaiai.co.th 

จดัจ ำหน่ำยอปุกรณ์รับ
สญัญำณโทรทศัน์ บริกำร
ให้ค ำปรึกษำและติดตัง้
ระบบส ำหรับเครือข่ำย 
บรอดแบนด์แบบครบวงจร 
(System Integration) 

398,791,470 บำท 39,879,147 
หุ้น 

10  
บำท 

398,791,470  
บำท 

99.99 

ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ 
บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส  
พทีอีี ลิมเิตด็ (เชน)  
8 Marina Boulevard #05-02, Marina 
Bay Financial Centre, Singapore 
018981 
โทรศพัท์ (65) 6338 1888 
โทรสำร (65) 6337 5100 

ประกอบธุรกิจหลกัในกำร
ลงทนุด้ำนกำรสื่อสำร
โทรคมนำคมในระดบั
นำนำชำติ 

14,658,000 
ดอลลำร์สิงคโปร์ 

14,658,000 
หุ้น 

1  
ดอลลำร์
สิงคโปร์ 

14,658,000  
ดอลลำร์
สิงคโปร์ 

51 



                                     บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)  สว่นที่ 1 ข้อที่ 6 ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส ำคญัอื่น 

รำยงำนประจ ำปี 2562 สว่นที่ 1 หน้ำที ่44 

ข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
จ านวนหุ้นที่
ออกจ าหน่าย 

มูลค่าที่ตรา
ไว้ต่อหุ้น 

ทุนช าระแล้ว 
สัดส่วนการถือ
หุ้น (ร้อยละ) 

บริษัท ลาว เทเลคอมมวินิเคชั่นส์ 
มหาชน (แอลทซีี)  
(ถือหุ้นโดยเชนร้อยละ 49) 
Lanexang Avenue 0100, Vientiane,  
Lao People’s Democratic Republic 
โทรศพัท์ (856) 2121 6465-6 
โทรสำร (856) 2121 9690 

ให้บริกำรโทรศพัท์พืน้ฐำน 
โทรศพัท์เคลื่อนที่ โทรศพัท์
สำธำรณะ โทรศพัท์
ระหว่ำงประเทศ และ
อินเทอร์เน็ตใน สปป.ลำว 

96,840,000 
ดอลลำร์สหรัฐ 

96,840,000 
หุ้น 

1  
ดอลลำร์สหรัฐ 

96,840,000  
ดอลลำร์สหรัฐ 

24.99 

บริษัท ทพีลัส ดจิทิัล จ ากัด(2) 

(ถือหุ้นโดยแอลทีซีร้อยละ 100) 
23 Singha Road, Phonexay Village, 
Saysettha District, Vientiane Capital 
โทรศพัท์ (020) 7780 0700 
โทรสำร (020) 7780 0701 

ให้บริกำรโทรศพัท์พืน้ฐำน 
โทรศพัท์เคลื่อนที่ใน สปป.
ลำว 

500,000 
ดอลลำร์สหรัฐ 

500,000 
หุ้น 

1 
ดอลลำร์สหรัฐ 

500,000 
ดอลลำร์สหรัฐ 

100 

_____________________ 
หมำยเหต ุ
(1) ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
(2) บริษัท วิมเปิลคอม จ ำกดัได้จดทะเบียนเปลี่ยนช่ือเป็นบริษัท ทีพลสั ดิจิทลั จ ำกดัเม่ือวนัท่ี 2 กนัยำยน 2562 
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(3) ข้อมูลของบุคคลอ้างองิ 

 
นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

  

อำคำรตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
เลขท่ี 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศพัท์ : (66) 2009 9000 
โทรสำร : (66) 2009 9991 
www.set.or.th/tsd 

   

นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนช าระเงนิ : ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 

  

เลขท่ี 1222 ถนนพระรำมที่ 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ  
กรุงเทพมหำนคร 10120 
โทรศพัท์ : (66) 2296 2000 
โทรสำร : (66) 2683 1304 
ลกูค้ำสมัพนัธ์ : 1572 
www.krungsri.com 

   

ผู้สอบบัญชี : นำยชวำลำ เทียนประเสริฐกิจ 

  ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต เลขทะเบียน 4301 

  

บริษัท ดีล้อยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ำกดั 
อำคำร เอไอเอ สำทร ทำวเวอร์ ชัน้ 23-27  
เลขท่ี 11/1 ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร  
กรุงเทพมหำนคร 10120  
โทรศพัท์ : (66) 2034 0000 
โทรสำร : (66) 2034 0100 
www.deloitte.com 
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6.2 ข้อมูลส าคัญอ่ืน  

- ไมมี่ – 

6.3 ข้อมูลส าหรับนักลงทนุ  

นกัลงทนุสำมำรถหำข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบั บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) ได้ท่ี : 
 
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 
บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
63/21 ถนนรัตนำธิเบศร์ อ ำเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 11000 
 
โทรศพัท์   : (66) 2596 5068 
โทรสำร  : (66) 2591 0705 
อีเมล  : ir@thaicom.net 
เวบ็ไซต์  : www.thaicom.net 
Social Network : Facebook : Thaicom PLC. 

ไทยคมลงทะเบียนกำรซือ้ขำยหุ้นท่ีตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย THCOM 

Reuters THCOM.BK 

Bloomberg THCOM TB 

 
ข้อจ ำกดัในกำรโอนหุ้นตำ่งด้ำว : 40% 
สิน้สดุรอบระยะเวลำบญัชี  : 31 ธนัวำคม 
ผู้ตรวจสอบบญัชีอิสระ  : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ำกดั 
 
ผู้ลงทนุสำมำรถศกึษำข้อมลูของบริษัทเพิ่มเติมได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทท่ีแสดงไว้
ใน www.sec.or.th หรือเวบ็ไซต์ของบริษัท 

http://www.sec.or.th/
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ส่วนท ี่ 2 
การจดัการและการกาํกับดูแลกจิการ  
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7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถ ือห ุ้น 

7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

(1) หุ้นสามัญ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทมีทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้ว ดงันี ้

ทนุจดทะเบียน : 5,499,884,200 บาท   
 แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,096,101,954 หุ้น  
 มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท 

ทนุท่ีออกและชําระแล้ว : 5,480,509,770 บาท 
 แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,096,101,954 หุ้น  
 มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท 

(2) หุ้นประเภทอื่นท ี่ไม่ใช่ห ุ้นสามัญ 

 -ไมมี่- 

7.2 ผู้ถ ือห ุ้น 

(1) รายชื่อผู้ถ ือห ุ้นใหญ่  
(ก) รายชื่อผู้ถ ือห ุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของ บริษัท  ไทยคม จาํกัด (มหาชน) ณ วันปิดสมุดทะเบียน  

(Closing Date) ล่าสุดเมื่อวันท ี่ 22 กุมภาพันธ์  2562 มีดังนี ้

 รายชื่อผู้ถ ือห ุ้น  จาํนวนหุ้นท ี่ถอื  
สัดส่วนการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

1. บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 450,870,934 41.13 

2. STATE STREET EUROPE LIMITED 71,021,966 6.48 

3. บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั 36,159,162 3.29 

4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 20,808,277 1.89 

5. นายณฤทธ์ิ เจียอาภา 18,150,000 1.65 

6. นายวชิระ ทยานาราพร 16,800,000 1.53 

7. 
 

CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-LEMBAGA 

TABUNG HAJI-ASIA PACIFIC 

15,520,000 1.41 

8. นายชวลติ วิสราญกลุ 11,319,000 1.03 

9. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 8,281,500 0.75 

10. NORTRUST NOMINEE LTD-CL AC 6,158,900 0.56 
 รวม 655,089,739 59.77 

ท่ีมา: บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั  
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(ข) กลุ่ มผู้ ถ ือห ุ้ น ร ายใหญ่ที่ โดยพฤติการ ณ์มีอ ิทธ ิพลต่อการกําหนดนโยบายการจัดการหรือการ
ดาํเนินงานของบริษัท  

 บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) (อินทชั) ประกอบธุรกิจด้านการลงทนุในธุรกิจโทรคมนาคม 
ส่ือ และเทคโนโลยี โดยการถือหุ้นและเข้าไปบริหารงาน (Holding Company) ปัจจบุนัการลงทนุ
ของอินทชัสามารถจําแนกออกเป็น 3 สายธุรกิจหลกั คือ ธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคมไร้สาย ธุรกิจ
ดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ และธุรกิจอ่ืนๆ โดยอินทชัถือหุ้นสามญัในบริษัท ไทยคม จํากัด 
(มหาชน) จํานวน 450,870,934 หรือคิดเป็นร้อยละ 41.13 ของทนุชําระแล้ว (ข้อมลู ณ วนัท่ี 22 
กมุภาพนัธ์ 2562) ทัง้นี ้รายช่ือผู้ ถือหุ้นใหญ่ของอินทชั ณ วนัท่ี 20 สงิหาคม 2562 ได้แก่ 

  
  

  

_____________________ 
หมายเหต ุ
(1) Singtel Global Investment Pte Ltd. เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ Singapore Telecommunications Ltd. ถือหุ้นโดย Temasek 

Holdings (Private) Ltd. ร้อยละ 49.81 (ท่ีมา : Singapore Telecommunications Ltd. / Annual Report 2019) 
(2) สามารถทราบข้อมลูนกัลงทนุในบริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั ได้ในเวบ็ไซต์ www.set.or.th ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั          
ณ 20 สิงหาคม 2562 มีดงันี ้

รายชื่อผู้ถ ือหุ้น จาํนวนหน่วย NVDR สัดส่วนการ  
การถือหน่วย (%) 

1. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 66,622,317 2.08 
2. STATE STREET EUROPE LIMITED 49,442,891 1.54 
3. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 49,112,000 1.53 
4. N.C.B. TRUST LIMITED-NORGES BANK 1 28,789,872 0.90 
5. GIC PRIVATE LIMITED 28,471,700 0.89 
6. N.C.B. TRUST LIMITED-NORGES BANK 5 24,081,100 0.75 
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 20,081,488 0.63 
8. ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน 265,779,529 8.28 

รวม 532,380,897 16.60 
 

 รายชื่อผู้ถ ือห ุ้น  จาํนวนหุ้นท ี่ถอื  
สัดส่วนการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

1. SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE LTD (1) 673,348,264 21.00 

2. บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั (2) 532,380,897 16.60 

3. 
 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANGKING 
CORPORATION LIMITED 

320,283,660 
 

9.99 
 

4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 128,425,755 4.01 

5. สํานกังานประกนัสงัคม 43,537,600 1.36 

6. กองทนุเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 38,737,100 1.21 

7. UBS AG LONDON BRANCH 28,245,994 0.88 

8. นายเพิ่มศกัด์ิ เก่งมานะ 27,829,500 0.87 

9. STATE STREET EUROPE LIMITED 24,515,815 0.76 

10. กองทนุเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล 20,869,600 0.65 
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ข้อจํากดัการถือหุ้นของบคุคลตา่งด้าว 

บริษัทมีข้อจํากดัการถือหุ้นของบคุคลตา่งด้าวซึง่ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อท่ี 11 ได้ระบไุว้ ดงันี ้

“หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจํากัด เว้นแต่หุ้นของบริษัทท่ีถือโดยบุคคลท่ีมิได้มีสญัชาติไทย
ขณะใดขณะหนึง่ ต้องมีจํานวนรวมกนัไมเ่กินร้อยละ 40 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

คนตา่งด้าวอาจได้มาซึง่หุ้นใหม่เกินกวา่อตัราท่ีกําหนดในวรรคแรกของข้อบงัคบันีโ้ดยการจองซือ้หุ้นใหม ่ซึง่
บริษัทออกและเสนอขายทัง้จํานวนแก่นกัลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ นักลงทุนประเภทสถาบนัภายใต้
กฎเกณฑ์เก่ียวการเสนอขายหุ้นแก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) ของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ (ตามท่ีจะได้แก้ไขเป็นครัง้คราว) (รวมตลอดถงึหุ้นปันผล หรือหุ้นใหมท่ี่ได้ออกให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ดังกล่าวตามวรรคสองนี)้ แต่ทัง้นีเ้ม่ือรวมจํานวนหุ้นท่ีถือโดยคนต่างด้าวในกรณีเช่นว่านีก้ับหุ้นท่ีถืออยู่โดย 
คนต่างด้าว ตามวรรคแรก และวรรคสองของข้อบงัคบันีแ้ล้ว จํานวนหุ้นดงักล่าวต้องน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
หุ้นท่ีออกจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ข้อจํากดันีใ้ห้ใช้กบัการโอนทกุทอดท่ีจะเกิดขึน้ตอ่ๆ ไปด้วย” 

(2)  ข้อตกลงระหว่างผู้ถ ือห ุ้นใหญ่ 

- ไมมี่ – 

7.3 การออกหลักทรัพย์อ ื่น 

(1) ใบสาํคัญแสดงสทิธ ิท ี่จะซ ือ้ห ุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่หมดอายจํุานวน 3 โครงการ คือ ใบสําคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ภายใต้โครงการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทให้แก่พนักงานของบริษัทและ บริษัทย่อย (“โครงการใบสําคัญ 
แสดงสทิธิ”) ดงันี ้

(ก) ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 ซึ่งได้จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2559 ได้พิจารณาและมีมติอนมุติั
การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและ
บริษัทย่อย (“โครงการใบสําคญัแสดงสิทธิ”) จํานวนไม่เกิน 1,074,300 หน่วย โดยมีสาระสําคญัโดยสงัเขป 
ดงันี ้

ประเภทของหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขาย : ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท ไทยคม จํากดั 
(มหาชน) 

ชนิดของหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขาย : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทชนิดระบุช่ือ 
ผู้ ถือ และโอนเปล่ียนมือไม่ได้ (เว้นแต่กําหนดไว้ในข้อกําหนด
สทิธิ) 

จํานวนท่ีเสนอขาย : ไมเ่กิน 1,074,300 หน่วย 
จํานวนหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับ : ไมเ่กิน 1,074,300 หุ้น (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท) 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท ตอ่หน่วย 
อายใุบสําคญัแสดงสทิธิ : ไมเ่กิน 5 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขาย 
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วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิ : 6 มิถนุายน 2559 
วนัท่ีครบกําหนด : 1 มิถนุายน 2564 
อตัราการใช้สิทธิ : 1 ใบสําคญัแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามญั เว้นแต่ กรณีมีการปรับ

อตัราการใช้สิทธิตามท่ีกําหนดในข้อกําหนดสิทธิและเง่ือนไข
ของใบสําคญัแสดงสทิธิ 

ราคาการใช้สิทธิ : 25.918 บาท ตอ่หุ้น 
ระยะเวลาใช้สทิธิ : ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัท่ี

ออกใหมข่องบริษัทได้ในวนักําหนดการใช้สทิธิ ดงันี ้
(1) ครัง้ท่ี 1 คือ วนัท่ี 3 มิถนุายน 2562 
(2) ครัง้ท่ี 2 คือ วนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 
(3) ครัง้ท่ี 3 (ครัง้สุดท้าย) คือ วันใดวันหนึ่งในระหว่างวันท่ี  

25-31 พฤษภาคม 2564 

(ข) ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 ซึ่งได้จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2558 ได้พิจารณาและมีมติอนมุติั
การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและ
บริษัทย่อย (“โครงการใบสําคญัแสดงสิทธิ”) จํานวนไม่เกิน 1,085,300 หน่วย โดยมีสาระสําคญัโดยสงัเขป 
ดงันี ้

ประเภทของหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขาย : ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท ไทยคม จํากดั 
(มหาชน) 

ชนิดของหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขาย : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทชนิดระบุช่ือ 
ผู้ ถือ และโอนเปล่ียนมือไม่ได้ (เว้นแต่กําหนดไว้ในข้อกําหนด
สทิธิ) 

จํานวนท่ีเสนอขาย : ไมเ่กิน 1,085,300 หน่วย 
จํานวนหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับ : ไมเ่กิน 1,085,300 หุ้น (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท) 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท ตอ่หน่วย 
อายใุบสําคญัแสดงสทิธิ : ไมเ่กิน 5 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขาย 
วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิ : 5 มิถนุายน 2558 
วนัท่ีครบกําหนด : 1 มิถนุายน 2563 
อตัราการใช้สิทธิ : 1 ใบสําคญัแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามญั เว้นแต่ กรณีมีการปรับ

อตัราการใช้สิทธิตามท่ีกําหนดในข้อกําหนดสิทธิและเง่ือนไข
ของใบสําคญัแสดงสทิธิ 

ราคาการใช้สิทธิ : 37.626 บาท ตอ่หุ้น 
ระยะเวลาใช้สทิธิ : ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัท่ี

ออกใหมข่องบริษัทได้ในวนักําหนดการใช้สทิธิ ดงันี ้
(1) ครัง้ท่ี 1 คือ วนัท่ี 1 มิถนุายน 2561 
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(2) ครัง้ท่ี 2 คือ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562 
(3) ครัง้ท่ี 3 (ครัง้สุดท้าย) คือ วันใดวันหนึ่งในระหว่างวันท่ี  

25-31 พฤษภาคม 2563 

(ค) ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2557 ซึ่งได้จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2557 ได้พิจารณาและมีมติอนมุติั
การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและ
บริษัทย่อย (“โครงการใบสําคญัแสดงสิทธิ”) จํานวนไม่เกิน 1,197,700 หน่วย โดยมีสาระสําคญัโดยสงัเขป 
ดงันี ้

ประเภทของหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขาย : ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท ไทยคม จํากดั 
(มหาชน) 

ชนิดของหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขาย : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทชนิดระบุช่ือ 
ผู้ ถือ และโอนเปล่ียนมือไม่ได้ (เว้นแต่กําหนดไว้ในข้อกําหนด
สทิธิ) 

จํานวนท่ีเสนอขาย : ไมเ่กิน 1,197,700 หน่วย 
จํานวนหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับ : ไมเ่กิน 1,197,700 หุ้น (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท) 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท ตอ่หน่วย 
อายใุบสําคญัแสดงสทิธิ : ไมเ่กิน 5 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขาย 
วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิ : 5 มิถนุายน 2557 
วนัท่ีครบกําหนด : 1 มิถนุายน 2562 
อตัราการใช้สิทธิ : 1 ใบสําคญัแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามญั เว้นแต่ กรณีมีการปรับ

อตัราการใช้สิทธิตามท่ีกําหนดในข้อกําหนดสิทธิและเง่ือนไข
ของใบสําคญัแสดงสทิธิ 

ราคาการใช้สิทธิ : 38.265 บาท ตอ่หุ้น 
ระยะเวลาใช้สทิธิ : ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัท่ี

ออกใหมข่องบริษัทได้ในวนักําหนดการใช้สทิธิ ดงันี ้
(1) ครัง้ท่ี 1 คือ วนัท่ี 1 มิถนุายน 2560 
(2) ครัง้ท่ี 2 คือ วนัท่ี 1 มิถนุายน 2561 
(3) ครัง้ท่ี 3 (ครัง้สุดท้าย) คือ วันใดวันหนึ่งในระหว่างวันท่ี  
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(2)  หุ้นกู้ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหุ้นกู้ ท่ียังไม่ครบกําหนดไถ่ถอน รวม 4 ชุด คือ THCOM190A, THCOM190B, 
THCOM210A และ THCOM210B ซึ่งเป็นจํานวนรวมกันไม่เกิน 4.55 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่าทัง้สิน้ไม่เกิน 4,550  
ล้านบาท หุ้นกู้ดงักล่าวได้จดทะเบียนและซือ้ขายได้ในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (Thai Bond Market Association) 
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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หุ้นกู้ของบริษัท  ไทยคม จาํกัด (มหาชน) 

 ครัง้ท ี่ 1/2557 ชุดท ี่ 1 
THCOM190A 

ครัง้ท ี่ 1/2557 ชุดท ี่ 2 
THCOM210A 

ครัง้ท ี่ 1/2557 ชุดท ี่ 3 
THCOM190B 

ครัง้ท ี่ 1/2557 ชุดท ี่ 4 
THCOM210B 

ประเภทหุ้นกู้  หุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไมด้่อยสทิธิ ไม่มีประกนั และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
วิธีการเสนอขาย เสนอขายแก่นกัลงทนุทัว่ไป เสนอขายแก่ผู้ลงทนุสถาบนัและผู้ลงทนุรายใหญ่ 
อายขุองหุ้นกู้  5 ปีนบัจากวนัออกหุ้นกู้  7 ปีนบัจากวนัออกหุ้นกู้  5 ปีนบัจากวนัออกหุ้นกู้  7 ปีนบัจากวนัออกหุ้นกู้  
มลูคา่รวมของหุ้นกู้ ท่ีเสนอขาย 600,000,000 บาท 600,000,000 บาท 1,775,000,000 บาท 1,775,000,000 บาท 
จํานวนหุ้นกู้ ท่ีเสนอขาย 600,000 หน่วย 600,000 หน่วย 1,775,000 หน่วย 1,775,000 หน่วย 
มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย 1,000 บาท 
ราคาท่ีเสนอขายตอ่หน่วย 1,000 บาท 
วนัท่ีออกหุ้นกู้  2 ตลุาคม 2557 
วนัครบกําหนดไถ่ถอน 2 ตลุาคม พ.ศ. 2562 2 ตลุาคม พ.ศ. 2564 2 ตลุาคม พ.ศ. 2562 2 ตลุาคม พ.ศ. 2564 
อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ 4.28 ตอ่ปี 

ตลอดอายหุุ้นกู้  
ร้อยละ 4.68 ตอ่ปี 
ตลอดอายหุุ้นกู้  

ร้อยละ 4.28 ตอ่ปี 
ตลอดอายหุุ้นกู้  

ร้อยละ 4.68 ตอ่ปี 
ตลอดอายหุุ้นกู้  

กําหนดเวลาชําระดอกเบีย้ ชําระดอกเบีย้ทกุๆ 6 เดือน ในวนัท่ี 2 เมษายน และวนัท่ี 2 ตลุาคม ของทกุปี 
นายทะเบียนหุ้นกู้และตวัแทน
ชําระเงิน 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ A- (Negative) 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

ก. นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท   

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจําปีของบริษัทโดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม 
ผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึง่คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนมุติัให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครัง้คราว
เม่ือเหน็วา่บริษัทมีผลกําไรสมควรท่ีจะทําเช่นนัน้ แล้วให้รายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุครัง้ตอ่ไป 

ปัจจบุนั บริษัทมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไร
สุทธิหลงัหักเงินสํารองตามกฎหมาย (ถ้ามี) และจะต้องไม่เกินกําไรสะสมท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะบริษัท ทัง้นี ้ 
การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วไมมี่ผลกระทบต่อแผนการลงทนุ และการดําเนินงานปกติของบริษัทอยา่งมีนยัสําคญัและขึน้อยู่
กบักระแสเงินสด รวมถงึความจําเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคตของบริษัทและบริษัทยอ่ย และเป็นไปตามเง่ือนไข
ท่ีบริษัทมีตอ่สถาบนัการเงิน 

ข . นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม 

บริษัทย่อย/บริษัทร่วม ของบริษัทส่วนใหญ่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลสอดคล้องกบับริษัท โดยคณะกรรมการของ
บริษัทย่อย/บริษัทร่วมจะพิจารณาและเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเห็นชอบโดยขึน้อยู่กับแผนการลงทุน ความจําเป็น และ
ความเหมาะสมอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทยอ่ย/บริษัทร่วมเหน็สมควร 



                                     บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) สว่นท่ี 2 ข้อท่ี 7 ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น 

รายงานประจําปี 2562 สว่นท่ี 2 หน้าท่ี 7 

สรุปการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 3 ปี ย้อนหลงั 

รายละเอ ียดการจ่ายเงนิปันผล 2562 2561 (1) 2560 

อตัรากําไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุ้น (ESP) (บาท) (2.05) 0.21 (2.42) 
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทตอ่หุ้น) 0.20 1.36 - 
สดัสว่นการจ่ายเงินปันผลตอ่กําไรสทุธิ (ร้อยละ) - 649 - 

_____________________ 
หมายเหต ุ
(1) ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2561 มีมติอนมุติัการงดจดัสรรกําไรและงดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2560 
เน่ืองจากบริษัทมีผลขาดทนุ และมีมติอนมุติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับงวดตัง้แต่วนัท่ี 1 - 31 มกราคม 2561 ในอตัราหุ้น
ละ 1.36 บาท โดยเป็นการจดัสรรจากผลกําไรจากการขายหุ้นสามญัของบริษัท ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จํากดั (มหาชน)
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8.  โครงสร้างการจัดการ  

โครงสร้างการบริหารจัดการ* 
บริษัท  ไทยคม จาํกัด (มหาชน) 

 

 
 

* โครงสร้างการบริหารจดัการ ณ วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2562 
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8.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) 

ตามข้อบังคับของบริษัทกําหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดนัน้ ต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และจะต้องเป็นผู้ มีคณุสมบติั
ตามท่ีกฎหมายกําหนด ทัง้นี ้กรรมการของบริษัทต้องปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของ
บริษัท ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการจํานวน 9 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อกรรมการ  ตาํแหน่ง วันท ี่ได้รับแต่งตัง้ (1) 

1. นายประเสริฐ บญุสมัพนัธ์  ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ  1 ตลุาคม 2558 
2. นางภทัรียา เบญจพลชยั กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

30 มีนาคม 2559 

3. นางชรินทร วงศ์ภธูร กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

8 ธนัวาคม 2542 

4. ศาสตราจารย์สําเรียง เมฆเกรียงไกร  กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน และ 
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

10 สงิหาคม 2550 

5. นายสมประสงค์ บญุยะชยั  กรรมการ 11 สงิหาคม 2549 
6. นายเกวก็ บคั ไช กรรมการ  

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ 
กรรมการบริหาร 

27 มีนาคม 2558 

7. นายเอนก พนาอภิชน กรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร และ 
กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

1 กรกฎาคม 2560 

8. นายอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 1 พฤษภาคม 2561 
9. นายภเูวียง ประคํามินทร์(2) กรรมการ 2 เมษายน 2562 

_____________________ 
หมายเหต ุ
(1) วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ หมายถึง วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบริษัทครัง้แรก 
(2) นายภเูวียง ประคํามินทร์ ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ ผู้แทนจากกระทรวงกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม แทนนางอาทิตยา สธุาธรรม 
ท่ีลาออกจากตําแหน่ง โดยมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2562 ประชมุเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2562 มีผลตัง้แต่วนัท่ี 2 เมษายน 
2562 เป็นต้นไป 
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กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท คือ นายอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์ และ นายเอนก พนาอภิชน ลงลายมือช่ือร่วมกนั
และประทบัตราสําคญัของบริษัท 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท 

ระหว่างปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามวาระปกติและวาระพิเศษทัง้สิน้ 9 ครัง้ โดยการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทของกรรมการบริษัทแตล่ะทา่น สรุปได้ดงันี ้  

_____________________ 
หมายเหต ุ 
(1) นายภเูวียง ประคํามินทร์ ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ ผู้แทนจากกระทรวงกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม แทนนางอาทิตยา สธุาธรรม ท่ี
ลาออกจากตําแหน่งเน่ืองจากเกษียณอายรุาชการ โดยมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2562 ประชมุเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2562 มีผลตัง้แต่
วนัท่ี 2 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

ทัง้นี ้สําหรับการประชมุกนัเองระหว่างกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร ประจําปี 2562 ได้กําหนดวนัประชมุไว้เป็นวนัท่ี 29 
มกราคม 2563 เพ่ือให้สอดคล้องกบัวาระการประชมุ คือ การประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ประจําปี 
2562 และแนวทางการปรับเปล่ียนกลยทุธ์ของบริษัทเพ่ือผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้ 

8.2 ผู้บริหาร  (Management) 

ตามโครงสร้างการบริหารจดัการของบริษัท ณ วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2562 บริษัทมีผู้บริหารตามคํานิยามของประกาศ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ จํานวน 8 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อผู้บริหาร  ตาํแหน่ง 
1. นายอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นายอนวุฒัน์ สงวนทรัพยากร หวัหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการเงิน 
3. นายปฐมภพ สวุรรณศิริ หวัหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการค้า 
4. นายวิชยั กิตติวิทยากลุ หวัหน้าคณะผู้บริหาร ด้านตรวจสอบภายใน 

รายชื่อกรรมการ  
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมท ัง้หมด (ครัง้)  

หมายเหตุ การประชุม 
สามัญผู้ถ ือห ุ้น  

การประชุม
คณะกรรมการบริษัท 

1. นายประเสริฐ บญุสมัพนัธ์ เข้า 9/9  
2. นางชรินทร วงศ์ภธูร เข้า 9/9  
3. ศาสตราจารย์สําเรียง           

เมฆเกรียงไกร 
เข้า 9/9  

4. นางภทัรียา เบญจพลชยั เข้า 9/9  
5. นายสมประสงค์ บญุยะชยั เข้า 8/9  
6. นายเกวก็ บคั ไช เข้า 9/9  
7. นายอเนก พนาอภิชน เข้า 9/9  
8. นายอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์ เข้า 9/9 
9. นายภเูวียง ประคํามินทร์(1) -    3/5(1) ดํารงตําแหน่งไม่เตม็ปี 
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5. ดร.สกล กิตติวชัราพงษ์ หวัหน้าฝ่ายงานการตลาดและพฒันาธุรกิจ 
6. นายเอกชยั ภคัดรุงค์ หวัหน้าฝ่ายงานรัฐกิจ 
7. นางพรรณี นิวาศนนัทน์ หวัหน้าฝ่ายงานการเงิน 
8. นายสลิล  จารุจินดา(1) หวัหน้าฝ่ายงานกฎหมายและกํากบัดแูล 

_____________________ 
หมายเหต ุ 
(1) จากการแต่งตัง้ นายสลิล จารุจินดา ให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายงานกฎหมายและกํากับดูแล เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2562 ทําให้นายสลิล           

จารุจินดา เป็นผู้บริหารตามคํานิยามของประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

8.3 เลขานุการบริษัท  

ปัจจบุนันางสาวยพุาพรรณ ปานเคลือบทอง ดํารงตําแหน่งเลขานกุารบริษัท โดยได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ
บริษัท เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2555 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งนางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร 
ท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบติัหน้าท่ีของเลขานกุารบริษัทจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย เป็นผู้ มีความรู้ ความเข้าใจ
ในหลกัการ และข้อพึงปฏิบติัท่ีดีของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี นอกจากนัน้ ยงัเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในงานเลขานกุาร รวมถึง
คณุสมบติัอ่ืนท่ีช่วยให้งานเลขานกุารบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลย่ิงขึน้ (รายละเอียดเก่ียวกบัวฒิุการศึกษา การฝึกอบรม 
และประสบการณ์การทํางานของเลขานกุารบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1) 

ทัง้นี ้เลขานุการบริษัทจะรายงานตรงต่อทัง้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร เพ่ือทําหน้าท่ีเก่ียวกบัการประชมุของคณะกรรมการบริษัท และการประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้สนบัสนนุให้การกํากับ
ดแูลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาล และการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยเลขานกุารบริษัทมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
หลกั ดงันี ้

หน้าท่ีความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัท 

(1) แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการและผู้ ถือหุ้นให้ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องรับทราบ พร้อมทัง้ ให้คําปรึกษา และ
ข้อเสนอแนะเบือ้งต้นแก่คณะกรรมการตามระเบียบปฏิบติัของบริษัท และข้อพงึปฏิบติัด้านการกํากบัดแูลกิจการ 

(2) จัดทําและจัดเก็บเอกสาร ดังนี ้ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้ น 
รายงานประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานประจําปีของบริษัท 

(3) ดําเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจดัทํารายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้ ท่ีเก่ียวข้องตามข้อกําหนดของ
กฎหมาย พร้อมทัง้ เก็บรักษารายงานดังกล่าว และส่งสําเนาให้ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(4) จัดการประชุมผู้ ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อบงัคบัของบริษัท กฎบตัรของคณะกรรมการแต่ละชดุ รวมถึงข้อพึงปฏิบติั รวมทัง้ บนัทึกรายงานการประชมุและ
ติดตามให้มีการปฏิบติัตามมติท่ีประชมุ 

(5) ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลู และรายงานสารสนเทศในสว่นท่ีรับผิดชอบตอ่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

(6) ติดตอ่และส่ือสารกบัผู้ ถือหุ้นทัว่ไป ให้ได้รับทราบสทิธิตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้น 
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(7) ดแูลกิจการของคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ประสานงานระหวา่งคณะกรรมการและผู้บริหาร พร้อมทัง้ ให้ข่าวสาร 
และข้อมลูแก่กรรมการในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมี
นยัสําคญัแก่กรรมการทราบ 

(8) จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อยทกุชดุ รวมถึงการประเมิน
ตนเองเป็นรายบคุคล และรายงานผลการประเมินดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัท 

(9) ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดทรัพย์ รวมถึงกฎหมายและข้อบงัคบัอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนของบริษัทพิจารณาหลกัเกณฑ์ในการกําหนดนโยบายคา่ตอบแทน  โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ พิจารณาจากหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบติังานของกรรมการ โดย
ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามหน้าท่ี และความรับผิดชอบ 
รวมทัง้พิจารณาเปรียบเทียบกบัคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในประเภท ขนาด ท่ีใกล้เคียงกนั โดย
จํานวนของคา่ตอบแทนต้องสามารถจงูใจ และรักษากรรมการท่ีมีคณุภาพให้อยูก่บับริษัทได้ 

2. บริษัทได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทนสําหรับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย 
เงินเดือน โบนสั และกองทนุสํารองเลีย้งชีพ และผลตอบแทนอ่ืนๆ ซึง่คา่ตอบแทนดงักลา่วจะสอดคล้องกบัผลการ
ดําเนินงานของบริษัททัง้ในระยะสัน้และระยะยาว รวมทัง้ผลการปฏิบติังานของผู้บริหาร ตลอดจนแนวปฏิบติัและ
มาตรฐานของกลุม่ธุรกิจชัน้นํา 

3.  ค่าตอบแทนระยะยาวท่ีไม่ใช่ตวัเงิน บริษัทมีโครงการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัต่อกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัท ซึง่นโยบายคา่ตอบแทนแบบระยะยาวแบ่งเป็น 4 โครงการ แตล่ะโครงการมีอาย ุ5 ปี โดย
บริษัทได้เร่ิมใช้นโยบายนีต้ัง้แตปี่ 2556 ทัง้นี ้เพ่ือเป็นแรงจงูใจให้กรรมการและผู้บริหารอยู่ปฏิบติังานกบับริษัทใน
ระยะยาว 

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ  

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ  

กรรมการของบริษัทมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนในการปฏิบติัหน้าท่ี ซึง่คา่ตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบีย้ประชมุ เบีย้
เลีย้งเดินทางต่างประเทศกรณีไปปฏิบติัหน้าท่ี โบนัส และค่าประกันสขุภาพ โดยการจ่ายค่าตอบแทนทัง้หมดต้อง
ได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท  

สําหรับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2562 นัน้ ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี ซึ่งประชุมเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 
2562 ได้มีมติอนมุติักําหนดงบประมาณค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อยของบริษัท 
ภายในวงเงินไมเ่กิน 22,000,000 บาท  
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ทัง้นี ้นโยบายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทนัน้ บริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนให้กบัประธานกรรมการ กรรมการ
อิสระ และกรรมการท่ีไม่เป็นผู้ บริหาร ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุมกรรมการ โบนัส และ
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ดงันี ้ 

กรรมการ  
ค่าตอบแทนรูปตัวเงนิ  ปี 2562 (บาท)  

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

เบีย้ประชุม 
(ครัง้ละ) 

โบนัส 

คณะกรรมการบริษัท     
ประธานกรรมการ 250,000   
กรรมการ 50,000 25,000  
คณะกรรมการตรวจสอบ    
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000  
กรรมการตรวจสอบ  25,000  
คณะกรรมการบริหาร     
ประธานคณะกรรมการบริหาร 25,000 25,000  
กรรมการบริหาร  25,000  
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ     
ประธานคณะกรรมการ 10,000 25,000  
กรรมการ  25,000  

_____________________ 
หมายเหต ุ
(1) ประธานกรรมการบริษัทจะไม่ได้รับเบีย้ประชมุในการประชมุคณะกรรมการบริษัทอีก และในกรณีท่ีประธานกรรมการบริษัทไปดํารง
ตําแหน่งประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการชดุย่อยอ่ืนๆ จะไม่ได้คา่ตอบแทนและเบีย้ประชมุใดๆ  

(2) ประธานกรรมการบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ได้แก่ รถประจําตําแหน่งพร้อมคนขบั  
(3) กรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการ 
(4) กรรมการบริษัทจะได้รับเบีย้เลีย้งในกรณีท่ีต้องเดินทางไปปฏิบติังานให้บริษัทตามอตัราท่ีบริษัทกําหนด 
(5) กรรมการบริษัทจะได้รับคา่เบีย้ประกนัชีวิตและคา่เบีย้ประกนัสขุภาพประจําปี  

 

สําหรับปี 2562 ค่าตอบแทนรวมท่ีเป็นตวัเงิน สําหรับประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
รวมเป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 14,208,167 บาท ซึง่ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชมุ และค่าตอบแทนประจําปี 
และสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ทัง้นี  ้กรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้ บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะเป็นกรรมการบริษัท โดยมี
รายละเอียดแยกเป็นรายบคุคล ดงันี ้
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รายชื่อกรรมการ  

ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ประชุม (บาท) 
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1. นายประเสริฐ บญุสมัพนัธ์  3,000,000 - - - - - - 877,500 3,877,500 

2. นางภทัรียา เบญจพลชยั 825,000 550,000 - 100,000 - - - 789,750 2,264,750 

3. ศาสตราจารย์สําเรียง เมฆเกรียงไกร 825,000 250,000 150,000 220,000 - - - 607,500 2,052,500 
4. นางชรินทร วงศ์ภธูร 825,000 250,000 270,000 - - - - 607,500 1,952,500 

5. นายสมประสงค์ บญุยะชยั 800,000 - - - - - - 607,500 1,407,500 
6. นายเกว็ก บคั ไช 825,000 - - 100,000 300,000 - - 607,500 1,832,500 

7. นายภเูวียง ประคํามินทร์(1) 520,917 - - - - - - 300,000 820,917 

รวม 14,208,167 

_____________________ 
หมายเหต ุ
(1) นายภเูวียง ประคํามินทร์ ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ โดยมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2562 ประชมุเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 

2562 แทนนางอาทิตยา สธุาธรรม ท่ีลาออก 

ทัง้นี ้ในปี 2562 นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ กรรมการอิสระของบริษัท ได้รับค่าตอบแทนจากการดํารงตําแหน่ง
กรรมการอิสระในบริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท เป็นเงินจํานวน 4,003,563  
บาท 

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร** 

ในปี 2562 ค่าตอบแทนรวมท่ีเป็นตัวเงินของคณะผู้ บริหาร จํานวน 7 ท่าน รวมเป็นเงินจํานวนทัง้สิน้ 
41,638,531 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน โบนัสรวม และค่าตอบแทนอ่ืนๆ ซึ่งค่าตอบแทน
ดงักลา่วจะเช่ือมโยงกบัการดําเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบติังานของผู้บริหารเป็นเกณฑ์ 

_____________________ 
หมายเหตุ **ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารตามคํานิยามในประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ได้แก่ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านการค้า หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านตรวจสอบ
ภายใน หวัหน้าฝ่ายงานการตลาดและพฒันาธุรกิจ หวัหน้าฝ่ายงานรัฐกิจ หวัหน้าฝ่ายงานการเงิน หวัหน้าฝ่ายงานกฎหมายและ
กํากบัดแูล  

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหาร  

(ก) ใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ (Warrant) 

บริษัทได้จดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
ตามโครงการจ่ายค่าตอบแทนระยะยาวให้แก่ผู้บริหาร  โดยเป็นโครงการท่ีมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะสร้างแรงจงูใจและ
ตอบแทนการปฏิบติังานของพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นการรักษาทรัพยากรบคุคลท่ีมีคณุค่าต่อ
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บริษัทให้ทํางานกบัองค์กรอย่างต่อเน่ือง และสร้างประโยชน์สงูสดุให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยเพ่ือการเติบโตท่ี
ยัง่ยืนในระยะยาว ซึง่กําหนดให้พนกังานระดบัผู้บริหารของบริษัทท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถนําเงินเฉพาะท่ีเป็น
เงินโบนสับางส่วนตามเกณฑ์การจดัสรรท่ีบริษัทกําหนดให้แต่ละรายได้รับมาใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี
ออกและเสนอขายได้เท่านัน้ โดยเงินโบนัสท่ีแต่ละรายจะได้รับนัน้จะขึน้อยู่กับเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ รวมถึง
เป้าหมายท่ีบริษัทจะพิจารณากําหนด ซึ่งบริษัทได้มีการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิตามโครงการดงักล่าวไปแล้ว
จํานวน 4 ครัง้ ตัง้แต่ปี 2556-2559 โดยมีรายช่ือและจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั (Warrant) ท่ี
ได้รับดงันี ้ 

 

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
(1) 

ปี 2556 
จาํนวนใบสาํคัญ
แสดงสทิธ ิท ี่จ ัดสรร  

ปี 2557 
จาํนวนใบสาํคัญ
แสดงสทิธ ิท ี่จ ัดสรร  

ปี 2558 
จาํนวนใบสาํคัญ
แสดงสทิธ ิท ี่จ ัดสรร  

ปี 2559 
จาํนวนใบสาํคัญ
แสดงสทิธ ิท ี่จ ัดสรร  

หน่วย ร้อยละ หน่วย ร้อยละ หน่วย ร้อยละ หน่วย ร้อยละ 
1. นายอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์ - - - - - - - - 
2. นายปฐมภพ สวุรรณศิริ 32,111 4.71 116,400 9.72 97,611 8.99 96,738 9.00 
3. นายอนวุฒัน์ สงวนทรัพยากร - - - - - - - - 
4. นายวิชยั กิตติวิทยากลุ - - - - - - - - 
5. นายสกล กิตติวชัราพงษ์ 31,933 4.68 48,200 4.02 35,335 3.26 35,019 3.26 
6. นายเอกชยั ภคัดรุงค์ 18,022 2.64 53,000 4.43 38,849 3.58 38,502 5.58 
7. นางพรรณี นิวาศนนัทน์ 12,633 1.85 23,000 1.92 23,622 2.18 21,282 1.98 
8. นายสลิล จารุจินดา - - 23,000 1.92 21,477 1.98 21,282 1.98 

_____________________ 
หมายเหต ุ

(1) ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารตามคํานิยามในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และเป็นไปตาม
โครงสร้างการบริหารจดัการใหม่ท่ีประกาศใช้เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2562 

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร  ประจาํปี 2562 

บริษัทได้มีการแจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัททราบถึงหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ
ตนเอง คู่สมรส หรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนัฉนัสามีภริยา และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะในบริษัท ต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ภายใน 7 
วนันบัแตว่นัท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร และทกุครัง้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ดงักลา่วต้อง
รายงานต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีมีการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์นัน้ ตามประกาศ
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

นอกจากนี ้บริษัทยงัได้กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรายงานการถือหลกัทรัพย์และการเปล่ียนแปลงการถือ
หลกัทรัพย์ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุไตรมาส โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 การถือหลกัทรัพย์ของกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัท เป็นดงันี ้
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รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร  

บริษัท ไทยคม จาํกัด (มหาชน) 

หุ้นสามัญ (หุ้น) ใบสาํคัญแสดงสิทธ ิ (หน่วย) หุ้นกู้ (หน่วย) 

31 ธ .ค. 61 31 ธ .ค. 62 เพ ิ่ม / (ลด) 31 ธ .ค. 61 31 ธ .ค. 62 เพ ิ่ม / (ลด) 31 ธ .ค. 61 31 ธ .ค. 62 เพ ิ่ม / (ลด) 
1. นายประเสริฐ บญุสมัพนัธ์ - - - - - - - - - 

คูส่มรส หรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนัฉนัสามี
ภริยา และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

- - - - - - - - - 

2. นางชรินทร วงศ์ภธูร - - - - - - - - - 

คูส่มรส หรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนัฉนัสามี
ภริยา และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

- - - - - - - - - 

3. ศาสตราจารย์ สําเรียง เมฆเกรียงไกร - - - - - - - - - 

คูส่มรส หรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนัฉนัสามี
ภริยา และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

- - - - - - - - - 

4. นางภทัรียา เบญจพลชยั - - - - - - - - - 

คูส่มรส หรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนัฉนัสามี
ภริยา และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

- - - - - - - - - 

5. นายสมประสงค์ บญุยะชยั - - - - - - - - - 

คูส่มรส หรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนัฉนัสามี
ภริยา และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

- - - - - - - - - 

6. นายเกว็ก บคั ไช - - - - - - - - - 

คูส่มรส หรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนัฉนัสามี
ภริยา และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

- - - - - - - - - 

7. นายเอนก พนาอภิชน  - - - - - - - - - 

คูส่มรส หรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนัฉนัสามี
ภริยา และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

- - - - - - - - - 

8. นายอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์  - - - - - - - - - 

คูส่มรส หรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนัฉนัสามี
ภริยา และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

- - - - - - - - - 

9. นายภเูวียง ประคํามินทร์ - - - - - - - - - 

คูส่มรส หรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนัฉนัสามี
ภริยา และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

- - - - - - - - - 

10. นายอนวุฒัน์ สงวนทรัพยากร  - - - - - - - - - 

คูส่มรส หรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนัฉนัสามี
ภริยา และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

- - - - - - - - - 

11. นายปฐมภพ สวุรรณศิริ 13,379 13,379 - 329,481 329,481 - - - - 

คูส่มรสหรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนัฉนัสามี
ภริยา และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

- - - - - - - - - 

12. นายวิชยั กิตติวิทยากลุ 50 50 - - - - - - - 

คูส่มรส หรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนัฉนัสามี
ภริยา และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

- - - - - - - - - 

13. นายเอกชยั ภคัดรุงค์ 7,509 - - 140,864 140,864 - - - - 

คูส่มรส หรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนัฉนัสามี
ภริยา และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

- - - - - - - - - 

14. นายสกล กิตติวชัราพงษ์ 8,905 8,905 - 137,182 137,182 - 1,000 - (1,000) 
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รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร  

บริษัท ไทยคม จาํกัด (มหาชน) 

หุ้นสามัญ (หุ้น) ใบสาํคัญแสดงสิทธ ิ (หน่วย) หุ้นกู้ (หน่วย) 

31 ธ .ค. 61 31 ธ .ค. 62 เพ ิ่ม / (ลด) 31 ธ .ค. 61 31 ธ .ค. 62 เพ ิ่ม / (ลด) 31 ธ .ค. 61 31 ธ .ค. 62 เพ ิ่ม / (ลด) 
คูส่มรส หรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนัฉนัสามี
ภริยา และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

- - - - - - - - - 

15. นางพรรณี นิวาศนนัทน์ - - - 75,274 75,274 - 1,000 - (1,000) 

คูส่มรส หรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนัฉนัสามี
ภริยา และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

- - - - - - - - - 

16. นายสลิล จารุจินดา(2) - - - 65,759 65,759 - - - - 

คูส่มรส หรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนัฉนัสามี
ภริยา และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

- - - - - - - - - 

หมายเหต ุ
(1) นายภเูวียง ประคํามินทร์ ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ แทนนางอาทิตยา สธุาธรรม ท่ีลาออกจากตําแหน่ง โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครัง้ท่ี 4/2562 เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2562 และมีผลตัง้แต ่วนัท่ี 2 เมษายน 2562 

(2) จากการแต่งตัง้ นายสลิล จารุจินดา ให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายงานกฎหมายและกํากับดูแล เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2562 ทําให้ นายสลิล       

จารุจินดา เข้าข่ายผู้บริหาร 4 รายแรกท่ีมีหน้าท่ีต้องจัดทํารายงานการมีส่วนได้เสียตามนิยามของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ (กลต.) มาตรา 3/1 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 (ข) เงนิกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

บริษัทได้จดัให้มีกองทนุสํารองเลีย้งชีพ โดยในปี 2562 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทนุสารองเลีย้งชีพสําหรับ
ผู้บริหาร** จํานวน 7 ราย เป็นเงินจํานวนทัง้สิน้ 2,578,397.50 บาท 

_____________________ 

หมายเหต ุ
**ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารตามคํานิยามในประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ได้แก่ ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารและหวัหน้าคณะผู้บริหาร 

8.5 บุคลากร  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัท และบริษัทในเครือ มีพนกังานรวมทัง้สิน้ 3,272 คน โดยแบง่ตามสายธุรกิจดงันี ้ 

ผลตอบแทนของพนกังานบริษัท และบริษัทในเครือ ได้แก่ เงินเดือน เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพและผลประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืน ๆ สําหรับปี 2562 รวมเป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 894,235,389 บาท 

 

ประเภทธุรกจิ จาํนวนพนักงาน  (คน) 

สายธุรกิจอินเทอร์เน็ตและส่ือ 12 
สายธุรกิจดาวเทียม 460 
สายธุรกิจโทรศพัท์ 2,800 

รวม 3,272 
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นโยบายการบริหารบุคลากร  

บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) ในฐานะท่ีเป็นบริษัทไทยและดําเนินกิจการทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศท่ีมุ่งเน้น
การสร้างความมัน่คงและเติบโตอย่างยัง่ยืนในธุรกิจส่ือสาร บริษัทเล็งเห็นถึงคณุค่าและความสําคญัของทรัพยากรมนุษย์ 
โดยมีความเช่ือมัน่ว่าพนกังานท่ีมีคณุภาพเป็นปัจจยัสําคญัย่ิงต่อการนําพาองค์กรสู่ความเจริญเติบโตและความสําเร็จท่ี
ยัง่ยืน และยงัเป็นปัจจัยบ่งชีถ้ึงความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในยุคปัจจุบนัอีกด้วย บริษัทจึงมุ่งมั่นในการดูแล
อตัราสว่นกําลงัคน รวมทัง้ต้นทนุของพนกังานให้อยู่ในระดบัท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นไปท่ี การแสวงหาคนดี รักษาคน
เก่ง สร้างความผกูพนัในองค์กร  และสร้างความพร้อมให้พนกังานทกุระดบัเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถโดยมุ่งเน้นไปท่ี
การเพิ่มศกัยภาพของพนกังานให้สามารถแข่งขนัได้ในโลกยคุดิจิทลั มีคณุธรรม สร้างโอกาสและความท้าทายใหม่ ๆ เพ่ือ
กระตุ้นให้พนกังานได้ใช้ศกัยภาพท่ีมีอยู่ของตนอย่างเต็มท่ี พร้อมถ่ายทอดและปลกูฝังหลกัการทํางานท่ียึดมัน่ในค่านิยม
ขององค์กร เพ่ือความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกบัความเจริญเติบโตของบริษัท 

ด้วยความเช่ือมัน่นี ้บริษัทจึงได้กําหนดนโยบายการบริหารบคุลากรเพ่ือแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์อนัแน่วแน่ในการ
สรรหา ดแูล และรักษาบุคลากรของบริษัทเป็นอย่างดี สอดคล้องกบักลยทุธ์และเป้าหมายการดําเนินธุรกิจของบริษัทใน 
แตล่ะระยะ ทัง้ยงันํามาตรการตอ่ต้านการทจุริตมาเป็นสว่นหนึง่ในกระบวนการบริหารบคุลากรด้วย 

บริษัทได้กําหนดนโยบายการบริหารบคุลากรด้านตา่ง ๆ ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้

1) การจดัโครงสร้างองค์กรและอตัรากําลงั  

บริษัทจัดโครงสร้างองค์กร ตําแหน่ง และระดับตําแหน่งงาน รวมทัง้กําหนดอัตรากําลัง โดยพิจารณาให้
สอดคล้องกบัทิศทางและเปา้หมายการดําเนินธุรกิจท่ีกําหนดขึน้แต่ละปี และทบทวนเป็นระยะ ๆ เพ่ือให้ตอบสนองได้
ทนัตอ่ความเปล่ียนแปลงตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ 

2) การสรรหาและคดัเลือกบคุลากรอยา่งเป็นธรรม 

บริษัทดําเนินการสรรหาและคดัเลือกบคุลากรแต่ละระดบัอย่างเป็นธรรม โดยมองท่ีคณุลกัษณะ คณุสมบติัและ
ความสามารถของตัวบุคคลท่ีสอดคล้องกับความต้องการของงาน รวมทัง้พิจารณาศักยภาพท่ีจะพัฒนาให้มี
ความก้าวหน้าต่อไปได้ในอนาคตควบคู่ไปด้วย โดยใช้คณะกรรมการทําหน้าท่ีคดัสรร ใช้การทดสอบและเคร่ืองมือ
ด้านการประเมินบุคคลมาประกอบ มีกระบวนการตรวจสอบข้อมูลของผู้ สมัครว่าเคยมีประวัติเก่ียวข้องกับการ 
กระทําผิดใด ๆ หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงประวติัการทจุริต เพ่ือให้มัน่ใจว่าได้คนดีและเก่ง เหมาะสมอย่างแท้จริงกบั
งาน วฒันธรรมองค์กร และมีความพร้อมท่ีจะพฒันาตอ่ยอดตอ่ไปได้ในอนาคต 

3) โอกาสอยา่งเทา่เทียมกนัในการวา่จ้างและบรรจแุตง่ตัง้ 

บริษัทให้โอกาสอยา่งเทา่เทียมกนัในการวา่จ้างและบรรจแุตง่ตัง้ รวมทัง้โอกาสด้านการพฒันาและความก้าวหน้า 
โดยพิจารณาบนพืน้ฐานคณุธรรม ความรู้ความสามารถ ความมุ่งมัน่และผลสําเร็จของงานท่ีเกิดขึน้ ทัง้นี ้เพ่ือให้เกิด
ความหลากหลาย และสามารถใช้ทรัพยากรบคุคลให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท โดยไม่เลือกปฏิบติัต่อบคุคลหนึ่ง
บคุคลใดอนัเน่ืองมาจากเชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ อาย ุสถานภาพทางการสมรส หรือความบกพร่องทางกายภาพ 
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4) สทิธิมนษุยชน 

บริษัทมีนโยบายการเคารพกฎหมาย และหลกัสิทธิมนษุยชน โดยในนโยบายดงักล่าวนัน้ พนกังานต้องทําความ
เข้าใจกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนเองโดยตรงอยา่งถ่ีถ้วน และปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 
หากมีข้อสงสยัสามารถขอคําปรึกษาจากฝ่ายกฎหมายหรือท่ีปรึกษากฎหมาย โดยมิให้ปฏิบติัตามความเข้าใจของ
ตนเองโดยไม่มีคําแนะนํา อีกทัง้ กรณีท่ีเม่ือพนกังานของบริษัทต้องไปปฏิบติังานในต่างประเทศพนกังานควรศึกษา
กฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวฒันธรรมของประเทศนัน้ ๆ ก่อนการดําเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของ
บริษัท เพ่ือไม่ให้ขดักบักฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวฒันธรรมของประเทศนัน้ ๆ รวมถึงบริษัทยงัสนบัสนนุ
และเคารพการปกปอ้งสิทธิมนษุยชน ดแูลมิให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีสว่นเก่ียวข้องกบัการลว่งละเมิดสิทธิมนษุยชน 
เช่น ไม่สนบัสนนุการบงัคบัใช้แรงงาน (Forced Labor) ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labor) อีกทัง้ ยงัปฏิบติัต่อ
ผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพืน้ฐานของศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถ่ิน
กําเนิด เชือ้ ชาติ เพศ อาย ุสีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกลู ทัง้นี ้ยงัสง่เสริมให้มีการเฝา้ระวงัการปฏิบติั
ตามข้อกําหนดด้านสิทธิมนษุยชนภายในบริษัท และส่งเสริมให้บริษัทย่อย ผู้ ร่วมทนุ คู่ค้า และผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย
ปฏิบติัตามหลกัการสิทธิมนษุยชนตามมาตรฐานสากล และคุ้มครองสิทธิของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีได้รับความเสียหายจาก
การละเมิดสิทธิอนัเกิดจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ต่ํากว่าอตัราท่ีกฎหมาย
กําหนด 

5) สทิธิในการเข้าร่วมสมาคม 

บริษัทเคารพในสิทธิและเสรีภาพของพนักงาน และไม่ปิดกัน้หากพนักงานประสงค์จะเข้าร่วมกับสมาคมหรือ
องค์กรอ่ืนใดท่ีจดัตัง้ขึน้อย่างถกูต้องตามกรอบของกฎหมายเพ่ือยงัประโยชน์ให้เกิดขึน้กบับุคคล กลุ่มบุคคล สงัคม
หรือประเทศชาติ โดยต้องไม่เป็นการทํางานเพ่ือแสวงหารายได้อ่ืนจากหน้าท่ีการงานท่ีพนักงานทําอยู่ ไม่เผยแพร่
ความลบัของบริษัท หรือนําความรู้และเวลาของบริษัทไปใช้โดยไมไ่ด้รับอนญุาตเพ่ือเอือ้หรือก่อประโยชน์ให้เกิดขึน้กบั
ตนเอง 

6) การปกปอ้งและเคารพความเป็นสว่นตวัของพนกังาน 

บริษัทเคารพในความเป็นสว่นตวัของพนกังาน โดยจะปกปอ้งและไม่นําข้อมลูสว่นตวัของพนกังาน เช่น เงินเดือน 
ประวติัการรักษาพยาบาล ประวติัครอบครัว ฯลฯ   ไปเปิดเผยให้กบับุคคลภายนอกหรือผู้ ท่ีไม่เก่ียวข้อง เว้นแต่เป็น
ข้อมลูท่ีต้องเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอกท่ีเก่ียวข้องตามบทบญัญติัของกฎหมาย 

7) การใช้ระบบคณุธรรมในการจดัสรรประโยชน์ตอบแทนการทํางาน 

บริษัทใช้การประเมินค่างานอย่างเป็นระบบเพ่ือจัดกลุ่มงาน และระดับตําแหน่งงานตามขอบเขตหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบและความสําคญัท่ีมีต่อองค์กร ทัง้นี ้เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการจ่ายค่าตอบแทน ทําการสํารวจ
รายได้และประโยชน์ตอบแทนการทํางานของพนกังานทกุระดบั เปรียบเทียบกบัตลาดงานและสภาวะการครองชีพท่ี
เปล่ียนแปลงไปอยู่เสมอ เพ่ือให้มั่นใจว่าพนักงานมีรายได้และได้รับประโยชน์ตอบแทนการทํางานท่ีเหมาะสม 
สามารถแข่งขนักบัตลาดงานภายนอกได้ 

การจัดสรรประโยชน์ตอบแทนการทํางานของบริษัทตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความรู้ความสามารถและหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ ตาม “ระบบคณุธรรม”  โดยยดึหลกัสามประการประกอบด้วย 
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1. การจ่ายคา่ตอบแทนตามตําแหน่งงาน  
การสร้างความเป็นธรรมภายใน โดยพิจารณาค่าของงานแต่ละงาน เปรียบเทียบให้เหมาะสมกบัตลาดงาน
ภายนอก  

2. การจ่ายคา่ตอบแทนตามผลงาน  
การพิจารณาผลตอบแทนตามระดบัความสําเร็จของผลงาน ทัง้ระดบัองค์กร ทีมงาน และตวับคุคล 

3. การจ่ายคา่ตอบแทนตามวิชาชีพและความสามารถของตวับคุคล 
การให้ผลตอบแทนการทํางานโดยพิจารณาความรู้ความสามารถหรือสมรรถนะ และทกัษะตามวิชาชีพและ
ความชํานาญของตวับคุคล 

บริษัทนําระบบบริหารผลการปฏิบติังานมาใช้ ซึง่นอกจากจะมุ่งหวงัให้เกิดความสอดคล้องของวตัถปุระสงค์และ
เป้าหมายการทํางานในทุกระดับ และทําให้พนักงานมองเห็นถึงคุณค่าในงานของตนท่ีมีต่อการสร้างความสําเร็จ
ให้กับบริษัทแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้ใช้ความสามารถของตนอย่างเต็มท่ีเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีให้บรรลุ
เปา้หมาย รวมทัง้ได้รับข้อมลูปอ้นกลบัและการชีแ้นะจากผู้บงัคบับญัชาเพ่ือพฒันาศกัยภาพของตนด้วย 

ทัง้นี ้การปฏิบติังานโดยสจุริตเป็นส่วนสําคญัในการประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเล่ือนตําแหน่ง
ของพนักงาน บริษัทจะไม่ประนีประนอมหากพิสูจน์พบว่าพนักงานมีพฤติกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการทุจริต
คอร์รัปชัน่ 

8) การสง่เสริมคณุภาพชีวิตท่ีดีของพนกังาน 

บริษัทได้ให้ความสําคัญในเร่ืองของสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
สําหรับพนกังานทกุคนทกุระดบั ทัง้ในส่วนของข้อปฎิบติัท่ีเก่ียวข้องกบัสวสัดิการแรงงาน และสวสัดิการบริษัท ด้วย
การจดัให้มีสวสัดิการท่ีสอดคล้องเหมาะสม  

ในด้านการสร้างความผาสกุใจ  ได้จดัให้มีโครงการ Wellness Program โครงการท่ีดแูลพนกังานอยา่งบรูณาการ
ทัง้ด้านการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมการสร้างผู้ นําการเปล่ียนแปลงด้านสุขภาพภายในองค์กร 
(Wellness Coach) สนบัสนนุกิจกรรมชมรมกีฬาเพ่ือสขุภาพ การจดัให้มีห้องพยาบาลท่ีให้คําปรึกษาด้านการปอ้งกนั
และการรักษาสขุภาพร่างกาย การตรวจสขุภาพร่างกายประจําปีจากโรงพยาบาลชัน้นํา ประกนัสขุภาพและการให้
ความช่วยเหลือเร่ืองค่ารักษาพยาบาลท่ีเกินจากประกันสุขภาพกลุ่มให้แก่พนักงานท่ีเจ็บป่วยแบบนอนพักใน
โรงพยาบาล หรือเจ็บป่วยจากโรคมะเร็ง นอกจากนี ้บริษัทยงัจดัให้มีการดแูลให้ความรู้เก่ียวกบัการจดัการวางแผน
การเงินและภาษีประจําปี พร้อมทัง้การจดัให้มีกองทุนสํารองเลีย้งชีพ ซึ่งให้พนกังานสามารถเลือกการออมได้ตาม
ความสามารถของแตล่ะคน เป็นต้น 

โครงการท่ีต่างๆท่ีเกิดขึน้ก็เพ่ือสง่สง่เสริมคณุภาพชีวิตท่ีดีของพนกังานทัง้ทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา โดย
บริษัทเช่ือมัน่ว่าบคุคลากรท่ีมีความสขุจะทํางานได้อย่างมีความสขุและเกิดประโยชน์สงูสดุตอ่พนกังานและบริษัทเอง
ด้วย 

9) การพฒันาบคุลากร 

บริษัทยงัคงให้การสนบัสนนุและลงทนุในด้านการพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง โดย
การพฒันามุ่งเน้นในสว่นของการพฒันาทกัษะแหง่อนาคต เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงในยคุดิจิตลัและสอดคล้องกบั
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การดําเนินงานและกลยทุธ์การดําเนินธุรกิจขององค์กร โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เกิดการคิดนอกกรอบ การทํางาน
ร่วมกนัแบบทีมเร็ว (Agile team) และการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์นวตักรรม ในการนําไปตอ่ยอดธุรกิจหลกัและธุรกิจใหม่
ในอนาคต 

นอกจากนี ้บริษัทจดัเส้นทางและความก้าวหน้าในการพฒันาสายอาชีพอย่างต่อเน่ืองท่ีเอือ้ต่อการวางแผนผู้ สืบ
ทอดตําแหน่ง และการพฒันากลุ่มพนกังานผู้ มีศกัยภาพสงูอย่างต่อเน่ืองและเข้มข้น  เพ่ือให้เกิดการสานต่อในการ
ปฏิบัติตามพันธกิจและคํามั่นสัญญาของบริษัทท่ีมีต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนของสังคม และธํารงรักษาไว้ซึ่ง
วฒันธรรมการบริหารจดัการตามธรรมาภิบาลท่ีดี 

เพ่ือให้มัน่ใจว่าบคุลากรของบริษัทตระหนกัถึงความสําคญั และมีความเข้าใจเก่ียวกบันโยบายต่อต้านการทจุริต 
บริษัทจึงบรรจเุร่ืองต่อต้านการทจุริตเข้าในเนือ้หาการอบรมพนกังานใหม่ และจดัให้พนกังานทกุคนของบริษัทได้รับ
การอบรมและทําแบบทดสอบประจําปี เพ่ือทบทวนความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบันโยบายดงักลา่วอยา่งสม่ําเสมอ 

บริษัทส่งเสริมการพฒันานวตักรเพ่ือให้เกิดนวตักรรม เปิดโอกาสให้พนกังานสามารถเสนอแนะความคิดเห็นท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการทํางาน รวมทัง้สนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัยต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์  
อนัเป็นการเพิ่มผลติภาพและเพิ่มผลติผล ซึง่จะสร้างคณุคา่ให้กบัองค์กร เป็นมิตรตอ่ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม 

บริษัทให้ความสําคญัต่อการฝึกอบรมและพฒันาพนกังาน เพ่ือยกระดบัความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน
ของพนกังานในปี 2562  ทัง้นี ้บริษัทได้กําหนดแผนการพฒันาท่ีเหมาะสมสําหรับพนกังานในแต่ละระดบัครอบคลมุ
ทัง้ทักษะทางด้านการบริหารจัดการ (Managerial & Leadership Skill) ความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ (Professional 
Skill) ความรู้ตามข้อกําหนดและกฎหมาย ตลอดจนการจดัโครงการพฒันาศกัยภาพให้กบักลุม่พนกังานท่ีมีศกัยภาพ
สงู (Next Generation Leader) โดยสถาบนัท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก  ยกตวัอยา่งเช่น 

ระดับพนักงาน  เป้าหมายการพัฒนา หลักสูตร  

ทกุระดบั ปฏิบติัตามข้อกําหนดตาม
กฎหมายและสง่เสริมเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
ปฏิบติังาน 

 หลกัสตูรดบัเพลิงขัน้ต้นและซ้อมหนีไฟ  
 หลกัสตูร คณะกรรมการความปลอดภยั 
 หลกัสตูร ระบบไฟฟา้และปฐมพยาบาลเบือ้งต้น  
 หลกัสตูร ปลกูจิตสํานกึการอนรัุกษ์พลงังาน 
 หลกัสตูร AIS Academy for THAIS Intelligent Nation 

Series 
 หลกัสตูร ธุรกิจใหมไ่ทยคมกบักฎหมายความมัน่คง
ปลอดภยัทางไซเบอร์ Cyber 

 หลกัสตูร พรบ CyberSecurity 
 หลกัสตูร การรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ 
 หลกัสตูร ทิศทางเศรษฐกิจ AIS 
 หลกัสตูร การวางแผนการเงินกบัธนาคารกรุงเทพ 
 หลกัสตูร TC We Peace ธรรมและทําสมาธิ 
 หลกัสตูร TC We Rich เงินทองต้องวางแผน 
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ระดับพนักงาน  เป้าหมายการพัฒนา หลักสูตร  

ระดบัปฏิบติัการ เพิ่มทกัษะและเตรียมความ
พร้อมแก่พนกังานมุง่สู่
เปา้หมายในสายอาชีพ 
ของตน 

 หลกัสตูร Software Robotics UiPath 
 หลกัสตูร Idirect system overview training for 

GNOC 
 หลกัสตูร DLTV Anywhere 
 หลกัสตูร DLTV Digital Life service for operation 
 หลกัสตูร IDP Compression training 
 หลกัสตูร Gilat VSAT for Opeartion Team 
 หลกัสตูร C BAND Heights Remote Site 
 หลกัสตูร Consult Design Thinking 
 หลกัสตูร Kratos SigX Training and Testing 
 หลกัสตูร Tableau Workshop 
 หลกัสตูร Workshop on Tech PI, Cyber and Crime 

insurance  
 หลกัสตูร Workshop with Facebook 
 หลกัสตูร Agile Project 
 หลกัสตูร Online Learning Platform - O'Reilly Media 
 หลกัสตูร Online Learning Platform - Udemy 

ระดบัผู้บริหาร และ
ผู้บริหารระดบัสงู 

เพ่ือพฒันาศกัยภาพ และ
ทกัษะในการบริหารงานและ
ทีมให้แข็งแกร่งย่ิงขึน้ รวมทัง้
มีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้
กบัผู้บริหารชัน้นําทัง้ในและ
ตา่งประเทศ พร้อมทัง้เพิ่ม
โอกาสในการสร้างกลุม่
สมัพนัธ์ในทางอาชีพ 
(Connection)  

 หลกัสตูร Digital CEO ผู้ นําการสง่เสริมเศรษฐกิจดิจิทลั 
 หลกัสตูร Leadership Development Program by 

Manchester Business Scholl 
 หลกัสตูร Leadership Development Program by 

Harvard Business School 
 หลกัสตูร Emerald Development Program by SEAC 

นอกจากนี ้เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง บริษัทยังจัดทําระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง E-learning และ Online 
Training Course ในการให้ความรู้ต่าง ๆ แก่พนกังาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในหมวด Compliance  อนัได้แก่ นโยบาย
การกํากบัดแูลกิจการ การใช้งานระบบ IT ให้ปลอดภยั โดยพนกังานทกุคนจะได้เรียนรู้ผ่านบทเรียนมลัติมีเดีย ซึ่งมี
รูปแบบท่ีน่าสนใจและเข้าใจง่าย ทัง้ยงักําหนดให้มีแบบทดสอบหลงัการเรียน เพ่ือให้มัน่ใจวา่พนกังานได้รับทราบและ
เข้าใจนโยบายสําคญัของบริษัทอยา่งแท้จริง 
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10) การวางแผนสรรหาและพฒันาผู้บริหารเพ่ือรองรับการสืบทอดตําแหน่ง 

บริษัทมีการวางแผนสรรหาและพฒันาผู้บริหารเพ่ือรองรับการสืบทอดตําแหน่งอย่างเป็นระบบ โดยมีการจดัตัง้
คณะกรรมการเพ่ือดูแลให้มีการวางแผนสรรหาและพฒันาอย่างต่อเน่ืองและโปร่งใส เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กบั
ผู้บริหารของกลุม่บริษัทท่ีจะเติบโตทัง้ในสายอาชีพและสายงานด้านบริหารจดัการ โดยมุง่เน้นในกลุม่ตําแหน่งงานท่ีมี
ความสําคัญและเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนองค์กร ซึ่งเป็นตําแหน่งงานในระดับผู้ อํานวยการสํานักขึน้ไป  
การวางแผนสรรหาและพฒันาผู้บริหารเพ่ือรองรับการสืบทอดตําแหน่งดงักลา่ว นอกจากจะเป็นการลดความเส่ียงใน
ด้านความต่อเน่ืองของการบริหารจดัการองค์กรแล้ว ยงัเป็นการรักษาบคุลากรท่ีมีศกัยภาพสงูไว้กบับริษัท เพ่ือสร้าง
ความเจริญเติบโตอยา่งยัง่ยืนขององค์กรตอ่ไป 

11) บทบาทผู้บงัคบับญัชาในการบริหารบคุลากร 

บริษัทกําหนดให้การบริหารบคุลากรเป็นหน้าท่ีหลกัท่ีผู้บงัคบับญัชาทกุระดบัต้องรับผิดชอบ และให้ความสําคญั
ไมย่ิ่งหยอ่นไปกวา่การบริหารจดัการงานและองค์กร ผู้บงัคบับญัชาเป็นผู้ มีบทบาทสําคญัในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

 การสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องตรงกันระหว่างบริษัทกับพนักงาน สร้างและรักษาไว้ซึ่งสัมพันธภาพท่ีดี
ระหวา่งพนกังานกบัฝ่ายบริหารและ/หรือระหวา่งพนกังานด้วยกนั  

 การสร้างขวญัและกําลงัใจในการทํางานให้กบัพนกังาน รับฟังความคิดเห็น ข้อกงัวลใจและความเดือดร้อน
ของพนกังานผา่นช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย พร้อมให้คําปรึกษาท่ีเหมาะสม  

 การพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรมและด้วยหลกัมนุษยธรรม บนพืน้ฐานของหลกัปฏิบติั
และระเบียบบริหารทรัพยากรบคุคลของบริษัท รวมถงึหลกักฎหมายและหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

ในปี 2562  บริษัทได้จดัฝึกอบรมให้กบัพนกังานอย่างต่อเน่ืองตลอดทัง้ปี โดยมีจํานวนชัว่โมงการฝึกอบรมเฉล่ีย 
อยูท่ี่ 13.80 ชัว่โมงตอ่คน 

ปี 2562 2561 2560 2559 
จาํนวนชั่วโมงอบรมต่อปี 13.80 23.75 32.09 24.95 

นอกจากนี ้บริษัทยงัให้ความสําคญัเก่ียวกบัเร่ืองสิ่งแวดล้อม โดยสง่เสริมให้พนกังานอบรมด้านสิ่งแวดล้อมทัง้ท่ี
เป็นหลกัสตูรภายในบริษัทและภายนอกบริษัท อีกทัง้บริษัทได้กําหนดให้มีการอบรมด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในแผนการ
ฝึกอบรมของบริษัทอยา่งตอ่เน่ืองเป็นประจําทกุปี โดยในปี 2562 มีหลกัสตูรท่ีเก่ียวดงันี ้

ชื่อหลักสูตร  
จาํนวนพนักงาน  
ที่เข้าอบรม 

หมายเหตุ 

Energy Saving ปลกูจิตสํานึกการอนรัุกษ์พลงังาน 38 หลกัสตูรภายใน 
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9.  การกาํกับดแูลกจิการ  

9.1 นโยบายการกาํกับดแูลกิจการ  

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ว่าเป็นรากฐานสําคญัในการดําเนินธุรกิจ
ให้เจริญเติบโต อย่างยัง่ยืน มีความเป็นมืออาชีพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อนัจะสร้างความเช่ือมัน่ให้กบั ผู้ ถือหุ้น 
และผู้ มีสว่นได้เสียอ่ืนๆ ทกุภาคสว่น และสามารถสร้างคณุค่าให้กบัสงัคม ประเทศชาติต่อไปได้ ดงันัน้คณะกรรมการจึงได้
ถือเป็นภารกิจสําคญั ในการปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ให้มีความทนัสมยั สอดคล้องกับสภาวะ
แวดล้อม ปัจจบุนั ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และรุนแรง เพ่ือให้โครงสร้างความสมัพนัธ์ ของผู้ มีส่วนได้เสีย และแนว
ปฏิบติัตา่งๆ ตามนโยบายสอดคล้องกบัทิศทางการดําเนินกิจการของบริษัททัง้ในปัจจบุนั และอนาคต  

นอกเหนือจากการกําหนดนโยบายท่ีมีความทันสมัยแล้ว คณะกรรมการยังคอยสอดส่องดูแลเพ่ือให้มั่นใจว่าฝ่าย
จดัการได้มีการนําแนวปฏิบติัตามนโยบายท่ีกําหนด ไปปฏิบติัจริง ผ่านการดแูลของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร
หา โดยกําหนดให้มีการรายงานให้คณะกรรมการทราบถึงผลการปฏิบติัเป็นประจําทุกปี นอกจากนีย้งักําหนดเร่ืองการ
รักษามาตรฐานการดํารงไว้ซึง่การเป็นองค์กรท่ีมีธรรมภิบาลท่ีดี เป็นเปา้หมายผลการดําเนินงาน หรือตวัชีว้ดั หรือ KPI ของ
บริษัทอีกด้วย 

ทัง้นีใ้นปี 2562 นับเป็นปีท่ี 7 ของไทยคม ในการดํารงไว้ซึ่งมาตรฐานบรรษัทภิบาลตามนโยบายท่ีคณะกรรมการ
กําหนด โดยยงัคงสามารถรักษาสถานะดีเลิศ หรือ 5 ดาว จากโครงการสํารวจการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียน จาก
สถาบนักรรมการบริษัทไทย หรือ CGR 2019  รวมถึงได้รับการคดัเลือกจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้อยู่ใน
รายช่ือบริษัทหุ้นยัง่ยืนประจําปี 2562 เป็นปีท่ี 5 ติดต่อกัน โดยจัดอยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนท่ีมีมลูค่าหลกัทรัพย์ตาม
ราคาตลาดระหวา่ง 3,000 - 10,000 ล้านบาท  

นโยบายการกาํกับดูแลกจิการ   

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“กลต.”) ได้ออกหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี หรือ 
Corporate Governance Code (CG Code) ฉบบัปี 2560 ขึน้ เพ่ือเป็นหลกัปฏิบติัให้คณะกรรมการบริษัท ซึง่เป็นผู้ นําหรือ
ผู้ รับผิดชอบสงูสดุขององค์กร นําไปปรับใช้ในการกํากบัดแูล ให้กิจการมีผลประกอบการท่ีดีในระยะยาว น่าเช่ือถือสําหรับผู้
ถือหุ้นและผู้คนรอบข้าง เพ่ือประโยชน์ในการสร้างคณุค่าให้กิจการอย่างยัง่ยืน ตรงตามความมุ่งหวงัของทัง้ภาคธุรกิจ ผู้
ลงทนุ  ตลอดจนตลาดทนุและสงัคมโดยรวม อีกทัง้เพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนํา 
CG Code ไปปรับใช้อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และบนัทึกการพิจารณาไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการ รวมทัง้เปิดเผย
ข้อความยืนยนัว่า คณะกรรมการได้พิจารณาและทบทวนการนําหลกัปฏิบติัตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจ
ของบริษัทแล้ว ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) 

คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนมุติัแก้ไข นโยบายการกํากบัดแูลกิจการฉบบัล่าสดุ เม่ือวนัท่ี 30 ตลุาคม 2561 ซึ่งเป็น
การปรับปรุงตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี (CG Code) ฉบบัปี 2560 ของ กลต. ดงักล่าว โดยมุ่งเน้นบทบาทหน้าท่ี
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในแต่ละด้านของการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน เพ่ือใช้เป็นแนว
ปฏิบติัท่ีดีสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท โดยนโยบายฉบบันี ้ ประกอบด้วยหลกัการ 5 หมวด ได้แก่ 

หมวดท่ี 1  คณะกรรมการบริษัท 
หมวดท่ี 2  สทิธิและความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้น 
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หมวดท่ี 3  บทบาทของผู้ มีสว่นได้เสีย 
หมวดท่ี 4  การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 
หมวดท่ี 5  การบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายใน 

 ทัง้นี ้ในปี 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณาทบทวนนโยบาย
กํากบัดแูลกิจการ โดยมีความเหน็วา่นโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท ยงัคงมีความเป็นปัจจบุนั และมีหลกัเกณฑ์ท่ี
ครอบคลมุเพียงพอต่อการดําเนินงานของบริษัท และสอดคล้องตามหลกัเกณฑ์ของ CG Code จึงคงนโยบายการกํากบั
ดแูลกิจการไว้เช่นเดิม โดยไมมี่การเปล่ียนแปลง 

การสื่อสารนโยบายการกาํกับดูแลกจิการ  

บริษัทได้จดัทําคู่มือการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ประกอบไปด้วยเนือ้หาหลกั 3 สว่น 
ได้แก่ สว่นท่ี 1 นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ สว่นท่ี 2 จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ และสว่นท่ี 3 นโยบายต่อต้านการ
ทจุริต เพ่ือใช้ในการส่ือสารและทําความเข้าใจกบัทัง้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีใน
การปฏิบัติหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ รวมถึงได้ให้มีการลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านการทจุริตของบริษัทดงักล่าวด้วย นอกจากนี ้เม่ือมีพนกังานเข้าใหม่บริษัทก็จะส่งมอบ
คู่มือดงักล่าวให้พนกังานได้อ่านทําความเข้าใจและลงนามรับทราบและถือปฏิบติัอีกด้วย ทัง้นี ้สามารถอ่านรายละเอียด
เพิ่มเติมได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัทท่ี www.thaicom.net หวัข้อ การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี > นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ 

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะดแูลให้มีการปฏิบติัตามนโยบาย และแนวปฏิบติัท่ีดีอย่างเคร่งครัด 
รวมถึงพฒันาการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเตรียมความพร้อมให้บริษัทก้าวไปสูก่ารกํากบัดแูลกิจการ
บริษัทในระดบัสากล โดยเฉพาะในภมิูภาคอาเซียน ทัง้นี ้เพ่ือให้บริษัทบรรลเุป้าหมายในการสร้างความมัน่คง และความ
เจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง และยั่งยืนให้กับองค์กร ผู้ ถือหุ้ น รวมทัง้ผู้ มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยมุ่งเน้นการรักษา
มาตรฐานและการพฒันาการกํากบัดแูล รวมถงึสง่เสริมให้การกํากบัดแูลท่ีดีให้เป็นวฒันธรรมขององค์กร โดยผา่นกิจกรรม
ตา่งๆ ดงันี ้

 มีการจดัทําคู่มือการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ให้พนกังานได้อ่านและลงนามว่าจะ
ปฏิบติัตามจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งได้มีดําเนินการมาตัง้แต่ปี 2556 รวมถึงเม่ือมีพนกังานเข้าใหม่ก็จะได้ส่งมอบ
คูมื่อดงักลา่วให้พนกังานได้อา่นและทําความเข้าใจและลงนามเพ่ือลงนามวา่จะปฏิบติัตามจรรยาบรรณของบริษัท 

 การปฐมนิเทศพนกังานใหม่ เพ่ือให้ข้อแนะนําและให้เข้าใจวฒันธรรมองค์กร รวมถึงเข้าใจการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี
และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจขององค์กร รวมถงึเจตนารมณ์ของนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตของบริษัท 

 มีการประกาศใช้แนวทางปฏิบติัของคู่ค้า เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกนัระหว่างบริษัทและคู่ค้าว่าจะนําหลกัการนี ้
ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นส่วนสําคญัส่วนหนึ่งในการคดัเลือกและประเมินคู่ค้าด้วย โดยบริษัทได้
แจ้งให้คูค้่าทกุรายทราบถงึแนวปฏิบติัดงักลา่ว และให้คูค้่าลงนามรับทราบและถือปฏิบติัเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

 มีการให้พนกังานของบริษัททุกคนรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง ครอบครัว และนิติบุคคลท่ีเก่ียวข้อง รวมถึง
กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงข้อมลู พนกังานต้องแจ้งเปล่ียนแปลงข้อมลูโดยเร็ว เพ่ือสง่เสริมให้การทําธุรกรรมต่างๆ ของ
กลุม่บริษัทเป็นไปอยา่งโปร่งใส สมเหตสุมผล และคํานงึถงึประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นสําคญั 
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รางวัลด้านการกาํกับดูแลกจิการ  

ในปี 2562 บริษัทได้รับรางวลัจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

 บริษัทได้รับการประเมินโดยได้ 99 คะแนน จากโครงการประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 
ของบริษัทจดทะเบียน (AGM Assessment Program) จากการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย (Thai 
Investor Association) ซึง่เป็นคะแนนท่ีสงูกวา่คา่เฉล่ียของการประเมินของบริษัทจดทะเบียนทัง้หมด 

 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 ”                             
                                      เป็นปีท่ี 7 ต่อเน่ืองกนั (2556 – 2562) จากการประกาศผลการสํารวจการกํากบัดแูลกิจการ
บริษัทจดทะเบียน ประจําปี 2562 (CGR 2019)  จากสถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors – IOD)  

การปฏบิัตติามนโยบายการกาํกับดูแลกจิการ  

ในปี 2562  คณะกรรมการได้สอบทานการปฏิบติัตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ และติดตามให้มีการปฏิบติัตาม
นโยบายดงักลา่วอย่างเคร่งครัด รวมถึงขัน้ตอนและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวข้อง แต่อย่างไรก็ตาม มีหลกัการบางเร่ืองท่ีบริษัทยงั
ปฏิบติัแตกต่างจากหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในเร่ืองตอ่ไปนี ้

หลักการ /แนวปฏบิัตทิ ี่ด ีของ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

คาํชีแ้จงบริษัท  

บริษัทได้กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งคณะกรรมการ
อิสระไว้ให้ดํารงตําแหน่งติดต่อกันไม่ได้เกิน  3 วาระ 
หรือไม่เกิน 9 ปีแล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่าหาก
คณะกรรมการเห็นว่ามีความจําเป็นต้องขอให้กรรมการ
อิสระท่ีดํารงตําแหน่งติดต่อมากันครบ 3 วาระหรือ 9 ปี 
ดํารงตําแหน่งต่อไป ก็ให้อํานาจคณะกรรมการบริษัท
ขยายระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระ
ออกไปได้อีก 

เน่ืองจากธุรกิจดาวเทียมเป็นธุรกิจท่ีต้องใช้ความชํานาญ 
และผู้ เช่ียวชาญเป็นการเฉพาะ กรรมการของบริษัทต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจในลกัษณะของธุรกิจ การบริหารจดัการ 
การบริหารการเงินจากการลงทุนในโครงการท่ีต้องใช้
เงินทนุมากโครงสร้างของระบบบญัชีจากการดําเนินธุรกิจ
ในต่างประเทศ ท่ีมีความแตกต่างทางภมิูสงัคม บริษัทเห็น
ว่าประสบการณ์ในการทํางานร่วมกนัมานาน มีสว่นช่วยให้
กรรมการเหล่านีป้ฏิบติัหน้าท่ีได้ดี ประกอบกบับริษัทมีการ
ประเมินผลกรรมการเป็นประจําทุกปี โดยได้เร่ิมทําการ
ประเมินผลกรรมการโดยท่ีปรึกษาภายนอกในปี 2558 เป็น
ปีแรก เพ่ือประเมินความสามารถและความเป็นอิสระของ
กรรมการ บริษัทมีความเช่ือมั่นว่ากรรมการท่ีได้ผ่าน 
การพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ และ
ผู้ ถือหุ้ นของบริ ษัทยัง เ ป็นผู้ ท่ี มีคุณสมบัติ เหมาะสม 
ครบถ้วนทกุประการ  

อย่างไรก็ตามในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้อนมุติัให้
ปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการ โดยได้กําหนด
คุณสมบัติของกรรมการอิสระเพิ่มเติมขึน้ ในข้อ 7) การ
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หลักการ /แนวปฏบิัตทิ ี่ด ีของ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

คาํชีแ้จงบริษัท  

จํากัดอายุของกรรมการ ไว้ท่ี 72 ปี และสามารถเสนอ
แตง่ตัง้กรรมการท่ีมีอาย ุ72 ปี หรือเกินสงูกวา่ ได้เพียงอีก 1 
วาระเทา่นัน้ 

คณะกรรมการสรรหาควรประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้
คณะ 

ณ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร
หาประกอบด้วยกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 66.7 ของ
จํานวนคณะกรรมการทัง้คณะ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทมี
ความเห็นและเช่ือว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ดงักลา่วมีความเหมาะสมกบัธุรกิจและโครงสร้างของบริษัท 
ณ ปัจจบุนั 

รายละเอียดของนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ ปี 2562 มีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

 
หมวดที่ 1 

คณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการ เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ น และ 
ผู้ มีสว่นได้เสียทกุรายอยา่งเป็นธรรม ซึง่เป็นปัจจยัสําคญัในการเพิ่มมลูคา่ให้กบับริษัทในระยะยาวอยา่งยัง่ยืน 

1.  องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  

1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมีความหลากหลาย (Board Diversity) ทัง้ในด้านเพศ ทกัษะ
วิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสาขาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท และมีจํานวนกรรมการท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการกํากบัดแูลธุรกิจของบริษัท 
กล่าวคือ จํานวนไม่น้อยกว่า 5 คนตามกฎหมายและไม่เกิน 12 คน ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการและ
กรรมการ โดยอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ มีประสบการณ์ด้านกิจการโทรคมนาคม และอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ มี
ประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงิน 

1.2 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการการอิสระและกรรมการท่ีไม่เป็นผู้ บริหารเป็นส่วนใหญ่ โดยมี
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้คณะ และมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพ่ือให้ 
มีการถ่วงดลุและสามารถแสดงความเหน็ได้อยา่งอิสระ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามหนงัสือรับรองบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 
9 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ จํานวนทัง้สิน้ 4 ท่าน หรือ คิดเป็นร้อยละ 44.44 ของจํานวนกรรมการทัง้คณะ และแบ่งเป็น
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจํานวน 1 ทา่น และไมเ่ป็นผู้บริหารจํานวน 8 ทา่น 
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1.3 คณะกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ ถือหุ้ นทัง้หมดโดยรวม  มิใช่ เ ป็นตัวแทนของผู้ ถือหุ้ นกลุ่มใด 
กลุม่หนึง่ 

1.4 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้มีจํานวนกรรมการเป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีอํานาจควบคมุ (Controlling Shareholders) ในบริษัท 
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การกาํกับดูแลกจิการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กฎหมาย
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การค้าระหว่างประเทศ
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เทคโนโลยีสารสนเทศ

วศิวกรรม

ทักษะและประสบการณ์ของกรรมการ
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2.  คุณสมบัตขิองกรรมการ  

2.1 กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จํากดั  

2.2 กรรมการบริษัทต้องไมมี่ลกัษณะท่ีแสดงถงึการขาดความเหมาะสมท่ีได้รับการไว้วางใจให้บริหารกิจการท่ีมหาชน
เป็นผู้ ถือหุ้นตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

2.3 เป็นบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในการบริหารงาน รวมถึงต้องเป็นผู้ ท่ีมี
ความซ่ือสตัย์ สจุริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 

2.4 มีเวลาอยา่งเพียงพอท่ีจะอทุิศความรู้ ความสามารถเพ่ือปฏิบติัหน้าท่ีให้แก่บริษัทได้ 

3. คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และต้องสามารถดูแล
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายได้เท่าเทียมกนั และไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนัน้ยงัต้องสามารถ
เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระได้ 

กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบติั ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม   
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ๆ ด้วย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มี
อํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีได้รับการ
แต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าว ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ 
หรือท่ีปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็น บิดา 
มารดา คู่สมรส พ่ีน้องและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือ
บคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ มี
อํานาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือประกอบ
กิจการการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํา้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ิน รวมถึง
พฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อย
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ละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า ทัง้นี ้การ
คํานวณภาระหนีด้ังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนีด้งักลา่วให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่  หรือ 
ผู้ มี อํานาจควบคุมบริษัท  และไม่ เ ป็นผู้ ถือหุ้ น ท่ี มีนัย  ผู้ มี อํานาจควบคุม  หรือหุ้ นส่วนของสํานักงาน 
สอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ
ของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีได้รับการแต่งตัง้
เป็นกรรมการอิสระ 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ใ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ  ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย  หรือ 
ท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีได้รับ
การแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่
เ ป็นหุ้ นส่ วน ท่ี มีนัย ใน ห้างหุ้ นส่ วน  หรือ เ ป็นกรรมการ ท่ี มีส่ วน ร่วมบ ริหารงาน  ลูก จ้าง  พนักงาน  
ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา  หรือถือหุ้ นเกินร้อยละ  1 ของจํานวนหุ้ นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ 
บริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัท
ยอ่ย 

(9) ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท
ย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(collective decision) ได้  

บริษัทอาจแตง่ตัง้บคุคลท่ีมี หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูคา่ตามข้อ 4 หรือ 6 
เป็นกรรมการอิสระได้ หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมดัระวงั และมีความเห็นว่าการแต่งตัง้บคุคลดงักล่าว
ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และให้เปิดเผยข้อมลูต่อไปนีใ้นหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือ
หุ้นในวาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระด้วย  

ก ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ ท่ีทําให้บคุคลดงักลา่วมีคณุสมบติัไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด 

ข เหตผุลและความจําเป็นท่ียงัคงหรือแตง่ตัง้ให้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 
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ค ความเหน็ของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 

4. การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ  

4.1 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ทําหน้าท่ีในการสรรหา คดัเลือก บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม และ
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตง่ตัง้ หรือเสนอขออนมุติัแตง่ตัง้ตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตามข้อบงัคบับริษัท 

4.2 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จะพิจารณาทบทวนทกัษะและคุณลกัษณะของกรรมการ (Skill and 
Characteristic) และองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทเทียบกับทิศทางในการดําเนินธุรกิจและ    
กลยทุธ์ในปัจจบุนัและอนาคต โดยจดัทํา Board Skill Matrix เพ่ือกําหนดเกณฑ์ในการสรรหากรรมการท่ีต้องการ
เป็นประจําทุกปี ในการทบทวนดังกล่าว คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ยังได้พิจารณาถึงความ
หลากหลาย ทัง้ในด้านของทกัษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเช่ียวชาญ ความเป็นอิสระ สญัชาติ อาย ุและเพศ 
ของกรรมการ 

4.3 ในการพิจารณาเสนอแต่งตัง้กรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ 
สรรหาจะพิจารณาปัจจยัต่างๆ ซึง่รวมถึง ผลการปฏิบติังาน ประวติัการเข้าร่วมและการมีสว่นร่วมในการประชุม 
และการสนบัสนนุในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท 

4.4 ในการสรรหาบคุคลเพ่ือมาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาใช้วิธีการดงันีใ้น
การคดัเลือกรายช่ือผู้ ท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสม 

(1) เปิดโอกาสให้คณะกรรมการแตล่ะทา่นเสนอช่ือ 

(2) ท่ีปรึกษาภายนอก 

(3) รายช่ือท่ีปรากฏอยู่ในระบบรายช่ือกรรมการของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และทําเนียบกรรมการของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

(4) ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบคุคลท่ีเห็นสมควรได้รับการพิจารณามายงับริษัทลว่งหน้าก่อนวนัประชมุสามญัผู้
ถือหุ้น โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีบริษัทได้กําหนดไว้ 

4.5 การแต่งตัง้กรรมการให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท และข้อกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้จะต้องมี
ความโปร่งใสและชดัเจน 

5. ประธานคณะกรรมการบริษัท  ประธานคณะกรรมการบริหาร  และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริษัท (Chairman of the Board 
of Directors) ประธานกรรมการบริหาร  (Chairman of the Executive Committee) และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร      
(Chief Executive Officer) โดยจะต้องเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และคณุสมบติัท่ีเหมาะสม และต้อง
ไมเ่ป็นบคุคลเดียวกนั เพ่ือให้มีการถ่วงดลุอํานาจและโปร่งใส โดยแยกหน้าท่ีการกํากบัดแูลและการบริหารงานออกจากกนั 

5.1 ประธานคณะกรรมการบริษัท  (Chairman of the Board of Directors) – เป็นกรรมการอิสระ รับผิดชอบใน
ฐานะผู้ นําของคณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าท่ีติดตามดแูลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารให้บรรลผุลสําเร็จ
ตามแผนงานท่ีได้กําหนดไว้ นอกจากนี ้ยังมีหน้าท่ีในฐานะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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5.2 ประธานคณะกรรมการบริหาร  (Chairman of the Executive Committee) – รับผิดชอบในฐานะผู้ นําของ
คณะกรรมการบริหาร มีหน้าท่ีในการดูแลให้คณะกรรมการบริหารสามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัทได้มอบหมาย รวมถึงพิจารณากลัน่กรองเร่ืองต่างๆ ก่อนนําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/ หรือ
พิจารณาอนมุติัการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจปกติของบริษัท  

5.3 ป ร ะธ าน เ จ้ าห น้ าที่ บ ริ ห าร  (Chief Executive Officer) – เ ป็นหัวหน้าของฝ่ายบริหารรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริษัทในการบริหารจดัการงานของบริษัทตามทิศทาง กลยทุธ์ และงบประมาณท่ีได้รับการอนมุติั
จากคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ และรายงานผลการบริหารงานต่อคณะ
กรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท แล้วแตก่รณี 

6. วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ  

6.1 วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท โดยในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุ
ครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนท่ีใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตําแหน่งนาน
ท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง ทัง้นี ้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจถกูเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่อีก
ได้ 

6.2 กรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหน่งติดต่อกนัได้ไม่เกิน 3 วาระหรือไม่เกิน 9 ปี แล้วแต่ระยะเวลาใดจะนาน
กวา่ แตห่ากคณะกรรมการบริษัทเหน็ว่า มีความจําเป็นต้องขอให้กรรมการอิสระท่ีดํารงตําแหน่งติดตอ่กนัมาครบ 
3 วาระหรือ 9 ปี ดํารงตําแหน่งต่อไป ก็ให้อํานาจคณะกรรมการบริษัทขยายระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของ
กรรมการอิสระออกไปได้อีก 

7. การจาํกัดอายุของกรรมการ  

7.1 คณะกรรมการบริษัทไม่มีนโยบายท่ีจะเสนอบุคคลท่ีจะมีอายคุรบ 72 ปี หรือสงูกว่า ณ วนัท่ีดํารงตําแหน่ง ทัง้นี ้
เม่ือนโยบายนีมี้ผลบงัคบัใช้ กรรมการปัจจบุนัท่ีมีอาย ุ72 ปี หรือสงูกว่า จะยงัคงดํารงตําแหน่งต่อไปได้ตามวาระ
การดํารงตําแหน่งของตนท่ีเหลืออยู ่

7.2 คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาอนมุติัเสนอแต่งตัง้กรรมการท่ีมีอาย ุ72 ปี หรือสงูกว่า ณ วนัท่ีแต่งตัง้กลบัเข้า
ดํารงตําแหน่งใหมไ่ด้เพียงอีก 1 วาระเทา่นัน้ 

8. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  

8.1 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีกํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั
บริษัท มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท ทัง้นี ้ในการปฏิบติัหน้าท่ีและกํากบัดแูล 
กรรมการจะต้องใช้ดลุพินิจในการตดัสินใจทางธุรกิจอย่างระมดัระวงั สมเหตสุมผล ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต ไม่มี
สว่นได้เสีย และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

8.2 คณะกรรมการบริษัทได้มอบอํานาจให้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และฝ่ายบริหาร 
ตามท่ีได้กําหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด นโยบายเร่ืองอํานาจอนุมัติของบริษัท และ
นโยบายอํานาจลงนามผกูพนับริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้สงวนอํานาจอนมุติัในเร่ืองสําคญัไว้ 
โดยเร่ืองดงักลา่วต้องได้รับการพิจารณาและอนมุติัโดยคณะกรรมการบริษัท 
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8.3 คณะกรรมการบริษัทในฐานะท่ีเป็นผู้ นําสงูสดุขององค์กรต้องกําหนดพฤติกรรมองค์กรท่ีถกูต้อง กรรมการทกุคน
ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และต้องดูแลให้มัน่ใจว่ามาตรฐานพฤติกรรมองค์กรได้รับการเผยแพร่และ
นําไปปฏิบติัในทัว่ทกุระดบัขององค์กร 

8.4 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดงันี ้

(1) เป็นผู้ นําและกําหนดวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ของบริษัท โดยมีเปา้หมายในการเสริมสร้างการสร้างคณุค่า
อย่างยัง่ยืน (Sustainable Value Creation) ดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ (Responsible Business) 
และปฏิบติัตวัเป็นประชากรท่ีดี (Good Corporate Citizenship) 

(2) ทบทวนและอนมุติั วิสยัทศัน์ พนัธกิจ วฒันธรรมองค์กร คา่นิยม และมาตรฐานทางจริยธรรมของบริษัท 

(3) ทบทวนและอนมุติักลยทุธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และตวัชีว้ดัผลการดําเนินงาน รวมทัง้ติดตามดแูลให้
ฝ่ายบริหารนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ตลอดจนติดตามผลการดําเนินงานโดยเปรียบเทียบกับแผนธุรกิจ 
งบประมาณ และตวัชีว้ดัผลการดําเนินงานท่ีกําหนดไว้ 

(4) พิจารณาอนมุติัรายการท่ีสําคญัเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น โครงการลงทนุ
ธุรกิจใหม่ โครงการลงทนุขนาดใหญ่ อํานาจการบริหาร การซือ้ขายทรัพย์สินต่างๆ งบจ่ายลงทนุท่ีสําคญั 
และรายการอ่ืนใดท่ีกฎหมายกําหนด 

(5) พิจารณาอนมุติั และ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกําหนด และแนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวข้องของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

(6) พิจารณาอนมุติัแต่งตัง้ ประเมินผลงาน กําหนดค่าตอบแทน และถอดถอนประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท 

(7) พิจารณาอนมุติันโยบายและกรอบคา่ตอบแทนของบริษัท 

(8) กํากบัดแูลการเปิดเผยข้อมลูท่ีมีสาระสําคญัของบริษัทให้เพียงพอและทนัเวลา 

(9) ดูแลให้บริษัทมีระบบและกรอบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมี
ประสทิธิผล รวมทัง้กําหนดความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) ของบริษัท 

(10) ดแูลให้มีระบบบญัชีและการรายงานทางการเงินท่ีถกูต้อง เช่ือถือได้ มีการตรวจสอบบญัชีจากภายนอก  

(11) ดแูลไมใ่ห้เกิดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัท 

(12) ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทและประเมินความมีประสิทธิผลและการปฏิบัติตาม
นโยบายดงักลา่วเป็นประจําทกุปี 

(13) กํากับดูแลให้ มีการนํานโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทไปปฏิบัติ  และยอมรับโดย 
บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีร่วมลงทนุของบริษัท 
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(14) จัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน โดยเสนอควบคู่กับ
รายงานทางการเงินท่ีตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีไว้ในรายงานประจําปี  ซึ่งครอบคลุมในเ ร่ือง 
สําคญัๆ ตามนโยบายเร่ืองข้อพึงปฏิบัติท่ีดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

(15) ให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการทัง้คณะและรายบคุคล อยา่งน้อยปีละหนึง่ครัง้ 

9. การประชุมคณะกรรมการบริษัท  

9.1 จํานวนครัง้และกําหนดการประชมุ 

(1) การประชุมคณะกรรมการได้มีการกําหนดตารางการประชุมอย่างเป็นทางการไว้ล่วงหน้าตลอดทัง้ปี และ
แจ้งให้กรรมการแตล่ะคนรับทราบตัง้แตต้่นปี เพ่ือจดัสรรเวลาในการเข้าร่วมประชมุ 

(2) คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประชมุอยา่งน้อยปีละ 8 ครัง้ และอาจมีการประชมุวาระพิเศษเพิ่มเติม
ตามความจําเป็น 

9.2 วาระการประชมุ 

(1) ประธานกรรมการโดยการหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ดูแลให้
ความเหน็ชอบวาระการประชมุ  

(2) กรรมการทา่นอ่ืนสามารถเสนอวาระการประชมุหรือหวัข้ออ่ืนท่ีเก่ียวข้องเพ่ือนํามาพิจารณาได้ 

9.3 การจดัสง่เอกสารการประชมุ 

เลขานกุารบริษัทมีหน้าท่ีในการนดัหมาย จดัเตรียมเอกสารประกอบการประชมุให้เพียงพอ และจดัส่งล่วงหน้า 
พร้อมหนงัสือเชิญประชมุ  ก่อนการประชมุไมน้่อยกวา่ 7 วนั เพ่ือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศกึษามาก่อน 

9.4 การเข้าร่วมประชมุ 

คณะกรรมการบริษัทคาดหวังว่ากรรมการแต่ละท่านจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยท่ีตนเองดํารงตําแหน่งอยู่ทกุครัง้ คณะกรรมการบริษัท
ตระหนักดีว่าในบางโอกาสหรือสถานการณ์อาจทําให้กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ อย่างไรก็ตาม 
ภารกิจดงักล่าวจะไม่กระทบต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการอย่างเป็นสาระสําคญั ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท
คาดหมายวา่กรรมการจะเข้าร่วมประชมุอยา่งต่ําคิดเป็นร้อยละ 80 ของการประชมุคณะกรรมการบริษัททัง้หมด 

9.5 องค์ประชมุและการประชมุ 

(1) ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท กรรมการต้องมาประชมุไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด
จงึจะเป็นองค์ประชมุ 

(2) จํานวนองค์ประชมุขัน้ต่ํา ณ ขณะท่ี คณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชมุคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่
น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด 
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(3) ในการประชมุ ประธานกรรมการทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุมีหน้าท่ีดแูละจดัสรรเวลาให้อย่างเพียงพอท่ี
ฝ่ายบริหารจะเสนอเอกสารและข้อมลูเพ่ือการอภิปรายปัญหาสําคญั และเพียงพอสําหรับคณะกรรมการท่ี
จะอภิปรายในประเดน็ท่ีสําคญั โดยกรรมการทกุทา่นมีอิสระในการแสดงความคิดเหน็ 

(4) กรรมการผู้ มีสว่นได้เสีย จะต้องไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุเม่ือมีการพิจารณาวาระท่ีตนมีสว่นได้เสีย 

9.6 รายงานการประชมุ 

(1) เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้ ทําการจดบนัทกึ และจดัทํารายงานการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร และเสนอให้
ประธานกรรมการบริษัทสอบทานและส่งให้กรรมการทุกท่านให้ความเห็น โดยจะดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 14 วนันบัจากวนัท่ีประชมุ ซึ่งรายงานการประชมุจะมีการบนัทกึมติของท่ีประชมุและข้อมลูไว้อย่าง
เพียงพอ ชดัเจน และเป็นไปตามกฎหมาย 

(2) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ จัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองแล้ว รวมทัง้เอกสารประกอบการ
ประชมุ และพร้อมท่ีจะให้ตรวจสอบได้ 

9.7 การประชมุของกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารจะประชุมระหว่างกนัเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารหรือ
ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เพ่ือเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ ทัง้ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท หรือเร่ืองการ
จัดการท่ีอยู่ในความสนใจ และให้มีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารทราบ  

9.2. คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนมุติัในการจดัให้มีคณะกรรมการชุดย่อยจํานวน 6 ชุด เพื่อทําหน้าที่ศึกษา
กลั่นกรองงานและแบ่งเบาภาระหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท โดยให้มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการชดุยอ่ยอยา่งชดัเจน ดงันี ้

10.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

   คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดย
อย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการบญัชีหรือการเงินอย่างเพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในการสอบ
ทานความเช่ือถือได้ของงบการเงิน ซึง่เป็นไปตามท่ีกําหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทนุ กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ
อีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกนั เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอํานาจ
หน้าท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
อาจได้รับการแตง่ตัง้ใหมอี่กได้ แตต้่องไมเ่กิน 3 วาระติดตอ่กนั เว้นแตค่ณะกรรมการบริษัทจะเหน็เป็นอยา่งอ่ืน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทา่น โดยมีรายนาม
ดงัตอ่ไปนี ้
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ชื่อ  – นามสกุล ตาํแหน่ง 
1. นางภทัรียา เบญจพลชยั  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นางชรินทร วงศ์ภธูร กรรมการตรวจสอบ 
3. ศาสตราจารย์สําเรียง เมฆเกรียงไกร กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีการประชมุอยา่งน้อยปีละ 8 ครัง้ และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบมาประชมุไม่น้อย
กวา่กึง่หนึง่ของจํานวนคณะกรรมการตรวจสอบทัง้หมดท่ีคณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้ จงึจะเป็นองค์ประชมุ โดยในปี 2562  
มีการประชุมจํานวนทัง้สิน้ 10 ครัง้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท (โปรดดูรายละเอียดในหวัข้อ “การเข้าประชุม
คณะกรรมการชดุยอ่ยในปี 2562”) 

ขอบเขตและอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอํานาจหน้าท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึง่ได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท และมีการสอบทานและปรับปรุงเป็นประจําทกุปี ดงันี ้

1.1 สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถกูต้องและครบถ้วนตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีการ
เปิดเผยอยา่งเพียงพอ 

1.2 กํากบัดแูลให้มีการพฒันาระบบควบคมุภายในเก่ียวกบัการจดัทํางบการเงินให้ถูกต้องเช่ือถือได้ และให้มี
ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมลูและวิธีปฏิบติัในการรักษาความลบั (confidentiality) การรักษา
ความน่าเช่ือถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (availability) รวมทัง้การจัดการข้อมูลท่ีอาจมี
ผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ 

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

1.4 สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกนัและเป็นประโยชน์ให้กบัหน่วยงานเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบติังานให้ดีย่ิงขึน้ 

1.5 สอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล 
พิจารณาอนมุติัแผนการตรวจสอบภายใน พิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ บคุลากร พิจารณาความ
เป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิก
จ้าง พิจารณาความดีความชอบและการลงโทษหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

1.6 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทัง้ระเบียบ ข้อบงัคบั  และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

1.7 สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน รายงานการเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย รวมทัง้เสนอแนะการ
ปรับปรุงระบบให้มีความปลอดภยัและทนัสมยัอยูเ่สมอ 

1.8 พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้และเลิกจ้างบุคคลท่ีมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชี และ
เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วม
ประชมุอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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1.9 สอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีและพิจารณานโยบายการรับบริการอ่ืนท่ีมิใช่การสอบบญัชีจาก
สํานกัสอบบญัชีเดียวกนั รวมทัง้การประสานงานกบัผู้สอบบญัชีและหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

1.10 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม กฎหมาย
และข้อกําหนดของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจว่า 
รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท  

1.11 พิจารณารายการได้มาและจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินท่ีมีนยัสําคญัให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และพิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัท 
ในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์และรายการได้มาและ
จําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สนิให้มีความถกูต้องครบถ้วน 

1.12 สอบทานนโยบายและ มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทได้ปฏิบติัภาระหน้าท่ีตามท่ี
กฎหมายและ จริยธรรมท่ีกําหนดไว้   

1.13 สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียง (Risk Management) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล   
รวมทัง้นําผลการประเมินระบบควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียงของบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมมาเป็นสว่นหนึง่ในการพิจารณาความเส่ียงของบริษัท 

1.14 สอบทานให้มีกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจากพนกังานและผู้ มีส่วนได้เสียต่างๆ ในเร่ือง 
การกระทําผิด การทจุริต รวมทัง้รายการผิดปกติเก่ียวกบังบการเงิน สอบทานสรุปผลตรวจสอบทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ และสอบทานมาตรการการปอ้งกนัดงักลา่วภายในองค์กร  

1.15 จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักลา่ว
ต้องลงนามโดย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบ ด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
1.15.1 ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้องครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
1.15.2 ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอ และรายงานการสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการ

ควบคมุภายในและระบบการบริหารความเส่ียงของบริษัท  
1.15.3 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท 

1.15.4 ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
1.15.5 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือ รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์และ

การทจุริต 
1.15.6 ความเห็นเก่ียวกับการป้องกันการทุจริตและการกระทําผิด และรายงานผลการสอบทานการ

ตรวจสอบการทจุริตและประพฤติมิชอบ  
1.15.7 จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ทา่น   
1.15.8 ความเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร 
1.15.9 รายการอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้ นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ี และความ

รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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1.16 รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบ อยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้  
1.17 พิจารณาทบทวนขอบเขตอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ และประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบทัง้โดยรวมทัง้คณะ และรายบคุคลเป็นประจําทกุปี 
1.18 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทํา

ดังต่อไปนี  ้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 
1.18.1 รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
1.18.2 การทจุริตหรือมีสิง่ผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีสําคญัในระบบควบคมุภายใน 
1.18.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (ตลท.) หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง 
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําตามวรรคหนึ่งต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) 

1.19 ในกรณีท่ีผู้ สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้ จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของบริษัทได้กระทําความผิดตามท่ีกฎหมายระบุและได้แจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับพฤติการณ์
ดงักลา่วให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททราบและเพ่ือดําเนินการตรวจสอบตอ่ไปโดยไมช่กัช้า และให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบือ้งต้นให้แก่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วนัท่ีได้รับแจ้งจาก
ผู้ สอบบัญชี พฤติการณ์อันควรสงสัยท่ีต้องแจ้งดังกล่าว และวิธีการเพ่ือให้ได้ซึ่งข้อเท็จจริงเก่ียวกับ
พฤติการณ์นัน้ ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

1.20 กรรมการตรวจสอบทกุคนมีหน้าท่ีพฒันาตนเอง โดยเข้าร่วมการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเน่ือง 
และสม่ําเสมอในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.21 ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และมีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดไว้ในประกาศนโยบายฉบบัอ่ืน
ของบริษัท 

ในการปฏิบติังานตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ี ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญฝ่ายจดัการ ผู้บริหาร หวัหน้า
หน่วยงานหรือพนกังานของบริษัทหารือหรือตอบคําถามของคณะกรรมการตรวจสอบและให้มีอํานาจว่าจ้างท่ีปรึกษา หรือ
บคุคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเหน็หรือคําปรึกษาในกรณีจําเป็น  

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติังานภายในขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามคําสัง่ของคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทโดยตรงตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้ มีสว่นได้เสียและบคุคลทัว่ไป 

ทัง้นี  ้รายละเอียดเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562 ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2562 
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10.2 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  (Compensation Committee) 

                                    คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน และมีกรรมการอิสระเป็นสว่นใหญ่ 
โดยประธานคณะกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระและได้รับแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท มีวาระการดํารงตําแหน่ง
คราวละ 3 ปี และสามารถได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการกําหนดค่าตอบแทนอีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่
คณะกรรมการจะเห็นว่ามีความจําเป็นต้องขอให้ดํารงตําแหน่งต่อไป คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีขอบเขตและ
อํานาจหน้าท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

กรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการกําหนดค่าตอบแทนซึ่งพ้น
จากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแตง่ตัง้ใหมอี่กได้ แตไ่มเ่กิน 3 วาระติดตอ่กนั เว้นแตค่ณะกรรมการบริษัทจะเหน็วา่มีความ
จําเป็นต้องขอให้ดํารงตําแหน่งตอ่ไป 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยคณะกรรมการจํานวน 3 ท่าน โดยมี
รายนามดงัตอ่ไปนี ้

ชื่อ  – นามสกุล ตาํแหน่ง 

1. นางชรินทร วงศ์ภธูร ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 
2. ศาสตราจารย์สําเรียง เมฆเกรียงไกร กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
3. นายเอนก พนาอภิชน กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนต้องมีการประชมุอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ ซึง่ต้องมีกรรมการมาประชมุเกินกวา่กึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทัง้หมดท่ีคณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้ จงึจะเป็นองค์ประชมุ โดยในปี 2562 มีการประชมุจํานวนทัง้สิน้ 
6 ครัง้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 
2562”) 

ขอบเขตและอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนมีขอบเขตอํานาจหน้าท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นไปตามกฎบตัรของคณะกรรมการ
กําหนดคา่ตอบแทน ซึง่ได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท ดงันี ้

o กําหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมเม่ือเทียบกบัอตุสาหกรรมเดียวกนั และสมเหตสุมผล ทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวั
เงินเพ่ือจงูใจ และรักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุยอ่ย และผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทให้อยูต่อ่ไป 

o จดัทําหลกัเกณฑ์และนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู เพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั และ/หรือ นําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัตามแตก่รณี   

o พิจารณาให้ความเหน็ชอบการกําหนดคา่ตอบแทนรายปีของกรรมการเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนมุติั 
และ/หรือ นําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัแล้วแตก่รณี 

o พิจารณาสอบทานผลการดําเนินงานของบริษัทเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินโบนัสประจําปีของ
บริษัทตามผลการชีว้ัดการปฏิบัติงานและพิจารณาโบนัส และการปรับเพิ่มเงินเดือนประจําปีของผู้ บริหาร
ระดบัสงู (สงูกวา่ระดบั 15 ขึน้ไป) และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุติั 
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o พิจารณาสอบทานข้อเสนอของฝ่ายจัดการเร่ืองปรับนโยบายการจ่ายเงินโบนัสพิเศษ (Special Bonus) และ
นําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนมุติั 

o พิจารณาให้ความเห็นชอบแผน EV Bonus (Economic Value Bonus) และหลกัเกณฑ์ต่างๆ ในการดําเนินการ
ตามแผน EV Bonus รวมทัง้ให้ความเห็นชอบการจดัสรร EV Bonus ประจําปีให้กบัผู้บริหารของบริษัทเพ่ือเสนอ
ให้คณะกรรมการพิจารณา 

o พิจารณาวินิจฉยัชีข้าด ในกรณีท่ีมีปัญหาหรือข้อขดัแย้งเก่ียวกบัการดําเนินการตามแผน EV Bonus และรายงาน
ให้คณะกรรมการทราบ 

o พิจารณาและให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบติังานเพ่ือกําหนดเงินโบนสัประจําปี EV Bonus และการ
ปรับขึน้เงินเดือนประจําปีให้แก่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) ของบริษัท เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
อนมุติั 

o พิจารณาทบทวนโครงสร้างเงินเดือนและแผนค่าตอบแทนอ่ืนๆ ของผู้บริหารระดบัสงู (สงูกว่าระดบั 15 ขึน้ไป) 
เพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั 

o พิจารณาเห็นชอบแผนเกษียณอายกุ่อนกําหนดของผู้บริหารระดบัสงู (สงูกว่าระดบั 15 ขึน้ไป) เพ่ือนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั 

o พิจารณาเหน็ชอบเร่ืองการจ้างงานและคา่ตอบแทนของผู้บริหารระดบัสงู (สงูกว่าระดบั 15 ขึน้ไป ซึง่รวมถงึ เร่ือง
การจ้าง/แตง่ตัง้ ปรับลําดบัขัน้ ปรับเงินพิเศษ และคา่ตอบแทนพิเศษอ่ืนๆ เพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนมุติั 

o หากมีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ น)ให้แก่กรรมการและพนักงาน 
คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนควรพิจารณาให้เง่ือนไขตา่งๆ เป็นไปเพ่ือจงูใจให้กรรมการและพนกังานปฏิบติั
หน้าท่ีเพ่ือให้เกิดมลูค่าเพิ่มให้ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว และสามารถรักษาบุคลากรท่ีมีคณุภาพได้อย่างแท้จริง และ
ต้องเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นด้วย นอกจากนี ้หากมีกรรมการ หรือพนกังานรายใดจะได้รับการจดัสรรหลกัทรัพย์เกิน
กว่าร้อยละ 5 ของจํานวนหลกัทรัพย์ทัง้หมดท่ีจะจดัสรร คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ต้องพิจารณาความ
เหมาะสมและให้ความเห็นชอบ อย่างไรก็ตาม ต้องไม่มีกรรมการรายใดในคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน    
ท่ีจะได้รับจดัสรรหลกัทรัพย์เกินกวา่ร้อยละ 5 ด้วย ถงึจะมีสทิธิในการให้ความเหน็ชอบ 

o คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและมีหน้าท่ีให้คําชีแ้จงตอบคําถาม
เก่ียวกบัคา่ตอบแทนของกรรมการในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

o วา่จ้างท่ีปรึกษาหรือบคุคลท่ีมีความเป็นอิสระ เพ่ือให้ความเหน็หรือคําแนะนําตามความจําเป็น 

o พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบตัร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุติั
เปล่ียนแปลง 

o รายงานผลการปฏิบติังานท่ีสําคญัให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจํา รวมทัง้ประเด็นสําคญัต่างๆ ท่ี
คณะกรรมการบริษัทควรได้รับทราบ  
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o รายงานผลการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัรในปีท่ีผ่านมาต่อผู้ ถือหุ้น เช่น ในรายงานประจําปี หรือตอบคําถามใน
การประชุมผู้ ถือหุ้น รวมถึง รายงานนโยบายด้านค่าตอบแทนกรรมการ หลกัการ/เหตผุล และวตัถปุระสงค์ของ
นโยบายโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี 

o ประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองเป็นประจําทกุปี 

o มีอํานาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดท่ีเก่ียวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือให้
ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 

o ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกบัการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนในปี 2562 ปรากฏตามเอกสารแนบ 
6 รายงานคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนประจําปี 2562 

10.3 คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา (Governance and Nomination Committee) 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50  ทัง้นี ้กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถได้รับการ
แต่งตัง้เป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นว่ามีความ
จําเป็นต้องขอให้ดํารงตําแหน่งต่อไป คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีขอบเขตและอํานาจหน้าท่ีเป็นลายลกัษณ์
อกัษรไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้ใหม่อีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกนั เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นว่ามี
ความจําเป็นต้องขอให้ดํารงตําแหน่งตอ่ไป  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน โดยมี
รายนามดงัตอ่ไปนี ้

ชื่อ  – นามสกุล ตาํแหน่ง 

1. ศาสตราจารย์สําเรียง เมฆเกรียงไกร ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

2. นางภทัรียา เบญจพลชยั กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

3. นายเกวก็ บคั ไช  กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาต้องมีการประชมุอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ โดยต้องมีกรรมการมาประชมุเกินกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดท่ีคณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้จึงจะเป็นองค์ประชุม ในปี 2562 มีการประชุมจํานวน
ทัง้สิน้ 4 ครัง้ และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท (โปรดดรูายละเอียดในหวัข้อ “การเข้าประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ยในปี 
2562”) 

ขอบเขตและอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีขอบเขตอํานาจหน้าท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นไปตามกฎบัตรของ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึง่ได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท ดงันี ้ 
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ด้านการพิจารณาสรรหา 

o กําหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการ และกรรมการชดุยอ่ยของบริษัท 

o พิจารณาสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะมาดํารงตําแหน่งกรรมการ โดย
พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการจากประสบการณ์ ทกัษะ ความรู้ ความชํานาญเฉพาะด้านอย่างน้อย
ด้านหนึง่ด้านใด ต้องเป็นผู้ ท่ีพร้อมอทุิศเวลาในการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการบริษัทอยา่งเต็มท่ี และต้องไมมี่ลกัษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมาย รวมถึงต้องสอดคล้องกบักลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี ้ในการสรรหา
คณะกรรมการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา อาจใช้บริการบริษัทท่ีปรึกษาภายนอก (Professional 
Search Firm) และ/หรือ ใช้ฐานข้อมลูจากทําเนียบกรรมการ (IOD Chartered Director) เพ่ือนํามาประกอบการ
พิจารณาตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือสรรหาบุคคลท่ีจะมาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและเสนอขออนมุติัแตง่ตัง้ตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น หรือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั 

o พิจารณาสรรหาผู้ ท่ีเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร     
ในกรณีท่ีมีตําแหน่งวา่งลง และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือแตง่ตัง้ตอ่ไป 

o พิจารณาเสนออนมุติัแต่งตัง้บคุคลท่ีจะดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ และประธานคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ ต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

o พิจารณาเสนอช่ือบุคคลของบริษัทท่ีจะไปดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วม และ
บริษัทร่วมค้าของบริษัท 

ด้านบรรษัทภิบาล 

o กําหนดนโยบายการปฏิบติัให้เป็นไปตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท รวมทัง้ พิจารณาทบทวน
นโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัททกุๆ ปี พร้อมเสนอปรับปรุงแก้ไขนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
และเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั 

o จดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม ่สง่เสริมให้กรรมการได้รับการอบรมและพฒันาความรู้อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือช่วย
ให้กรรมการสามารถทําหน้าท่ี และกํากบัดแูลกิจการของบริษัทอยา่งมีประสทิธิภาพ 

o พิจารณากําหนดหลกัเกณฑ์ในการสืบทอดผู้บริหารระดบัสงู ตัง้แต่ระดบัหวัหน้าคณะผู้บริหารด้านต่างๆ (UC) ท่ี
รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติัเป็นประจําทกุปี 
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

o จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการแต่ละชุด (รวมทัง้
ประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา) และกรรมการแต่ละคนตลอดจน
ทําหน้าท่ีสอบทานผลการประเมินของคณะกรรมการแตล่ะชดุ และรายงานผลตอ่คณะกรรมการบริษัท 

o จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) เป็นประจําทุกปี และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

o ว่าจ้างท่ีปรึกษาหรือบุคคลท่ีมีความเป็นอิสระ เพ่ือให้ความเห็น หรือคําแนะนําตามความจําเป็นตามระเบียบ
ข้อบงัคบัของบริษัท 
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o พิจารณาทบทวน และประเมินความเพียงพอของกฎบตัรนี ้และเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุติั
เปล่ียนแปลง 

o รายงานผลการปฏิบติังานท่ีสําคญัให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจํา รวมทัง้ประเด็นสําคญัต่างๆ ท่ี
คณะกรรมการบริษัทควรได้รับทราบ 

o คณะกรรมการสรรหาควรร่วมกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารพิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและ
แตง่ตัง้ผู้บริหารระดบัสงู 

o ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกบัการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาในปี 2562 ปรากฏตามเอกสาร
แนบ 7 รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประจําปี 2562 

10.4 คณะกรรมการบริหาร  (Executive Committee) 

  คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 4 คน ท่ีมีประสบการณ์และคณุสมบติัเหมาะสม และ
ได้รับแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท และจะพ้นจากตําแหน่งเม่ือตาย หรือลาออก หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้น
จากตําแหน่งคณะกรรมการบริหารจะรายงานผลการบริหารงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตและอํานาจหน้าท่ี
เป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการบริหาร   

กรรมการบริหารต้องเป็นบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีความซ่ือสตัย์ สจุริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่บริษัทได้ รวมถึงต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี ้กรรมการบริหารไม่
สามารถประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นสว่น หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบคุคลอ่ืนท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนั
กับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทําเพ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 4 ท่าน โดยมีรายนาม
ดงัตอ่ไปนี ้

ชื่อ  – นามสกุล ตาํแหน่ง 
1. นายเอนก พนาอภิชน ประธานคณะกรรมการบริหาร 

2. นายเกวก็ บคั ไช  กรรมการบริหาร 
3. นายอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์ กรรมการบริหาร 

4. นายไพบลูย์ ภานวุฒันวงศ์(1) กรรมการบริหาร 
_____________________ 

หมายเหต ุ  

(1) นายไพบลูย์ ภานวุฒันวงศ์ ได้รับแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหาร แทนนายปฐมภพ สวุรรณศิริ โดยมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 
ครัง้ท่ี 3/2562 ประชมุเม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2562 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 
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คณะกรรมการบริหารต้องมีการประชมุอยา่งน้อยเดือนละ 1 ครัง้ โดยต้องมีกรรมการบริหารมาประชมุเกินกว่ากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารท่ีคณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้จึงจะเป็นองค์ประชมุ ในปี 2562 มีการประชมุจํานวนทัง้สิน้ 
12 ครัง้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท (โปรดดูรายละเอียดในหวัข้อ “การเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 
2562”) 

ขอบเขตและอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอํานาจหน้าท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นไปตามกฎบตัรของคณะกรรมการบริหาร ซึ่ง
ได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท ดงันี ้

o พิจารณาและนําเสนอเป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท กํากบัดแูลการ
ดําเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ และนโยบายของคณะกรรมการบริษัท กฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัท และเง่ือนไขพนัธะสญัญาท่ีผกูพนับริษัท 

o กําหนดแนวทางการดําเนินการ การพฒันา และการขยายธุรกิจให้เป็นไปตามแนววิสยัทัศน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ 
นโยบาย และมติของคณะกรรมการบริษัท 

o กํากบัและติดตามผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท และรายงานผลการดําเนินงาน พร้อมวิธีแก้ไข
ถ้าผลประกอบการไมเ่ป็นไปตามเปา้หมายให้กรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจําทกุเดือน 

o แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทนุในธุรกิจใหม ่

o พิจารณาและให้ความเหน็แก่คณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

o พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเก่ียวกับการลงทุนและจําหน่ายทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล 
การเงินและการบริหารเงิน การบริหารงานทัว่ไป และรายการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท ภายในขอบเขต
อํานาจท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท 

o แต่งตัง้ผู้บริหารบริษัท เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีทุกตําแหน่งตามอํานาจบริหารบุคคล และกลัน่กรองแต่งตัง้ผู้บริหาร
ระดบัสงู (UC ขึน้ไป) เพ่ือขออนมุติัตอ่คณะกรรมการ 

o พิจารณาและให้ความเห็นต่อเร่ืองท่ีต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นในกิจกรรมใดๆ ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการชดุอ่ืนเป็นผู้ ดําเนินการไว้แล้ว 

o พิจารณาและสอบทานการบริหารความเส่ียง และระบบการควบคมุภายในของบริษัท 

o คณะกรรมการบริหารอาจมอบอํานาจช่วงให้ผู้บริหาร หรือบคุคลใดบคุคลหนึง่ มีอํานาจในการดําเนินการในเร่ือง
ใดเร่ืองหนึ่งหรือหลายเร่ืองตามท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้ การอนุมัติรายการของ
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ การมอบอํานาจช่วงต้องไม่เป็นการอนมุติัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ี
อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการท่ีคณะกรรมการบริหารมีสว่นได้เสีย ตามท่ีกําหนดในข้อบงัคบั
ของบริษัท และตามท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานกํากบัดแูล  

o วา่จ้างท่ีปรึกษาหรือบคุคลท่ีมีความเป็นอิสระ เพ่ือให้ความเหน็หรือคําแนะนําตามความจําเป็น  
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o มีอํานาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดท่ีเก่ียวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือให้
ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องตามท่ีจําเป็น 

o รายงานผลการปฏิบติังานท่ีสําคญัของคณะกรรมการบริหาร ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจําทกุเดือน 
ในวาระการรายงานของประธานคณะกรรมการบริหาร 

o ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และประเมินความเพียงพอของกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารเป็น
ประจําทกุปี โดยอยูภ่ายใต้การดแูลของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

o ดําเนินการอ่ืนๆ ใด หรือตามอํานาจและความรับผิดชอบ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าท่ีให้ 
เป็นคราวๆ ไป 

ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกบัการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารในปี 2562 ปรากฏตามเอกสารแนบ 8 รายงาน
คณะกรรมการบริหารประจําปี 2562 

10.5 คณะกรรมการจัดการ  (Management Committee) 

คณะกรรมการจดัการ ได้รับการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริหาร ประกอบไปด้วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
ผู้บริหารระดับสูงท่ีมีความรู้  ความสามารถ เพ่ือทําหน้าท่ีสนับสนุน และกลั่นกรองข้อมูลให้กับคณะกรรมการบริหาร 
รวมถึงประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารในทกุๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจดัการธุรกิจของบริษัท การบริหารด้านการเงิน 
การพิจารณาธุรกิจใหม ่และงานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 5 ท่าน โดยมีรายนาม
ดงัตอ่ไปนี ้

ชื่อ  – นามสกุล ตาํแหน่ง 
1. นายอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานคณะกรรมการจดัการ 
2. นายปฐมภพ สวุรรณศิริ  กรรมการจดัการ 
3. นายอนวุฒัน์ สงวนทรัพยากร กรรมการจดัการ 
4. นายภาคย์ บญุยบุล กรรมการจดัการ 
5. นายสรรเพชญ สรรพศิริ กรรมการจดัการ 

_____________________ 
หมายเหต ุ  

คณะกรรมการจดัการได้รับการจดัตัง้ขึน้ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริหาร ครัง้ท่ี 3/2562 ประชมุเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2562 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 
4 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

ขอบเขตและอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการ  

 คณะกรรมการจดัการมีขอบเขตอํานาจหน้าท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่ได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริหาร ดงันี ้

o บริหารจดัการธุรกิจเพ่ือให้บรรลผุลตามแผนกลยทุธ์ท่ีบริษัทตัง้ไว้ 

o ติดตามผลการดําเนินงาน ตลอดจนประเด็นสําคญัท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทใน
กลุม่ 
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o พิจารณากลัน่กรองข้อมลูเพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 
พร้อมทัง้ให้ความเหน็และแนวทางท่ีเหมาะสมในการดําเนินการ 

o ติดตามประเด็นสําคญัต่างๆ ท่ีได้รับจากมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท 
พร้อมทัง้ให้ความเหน็และดําเนินการให้เหมาะสมตามท่ีได้รับมอบหมาย 

o พิจารณาสรรหาและประเมินโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ  

o ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท 

10.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน และไม่มากกว่า 15 คน โดยเป็น
ผู้บริหารท่ีมีความรู้  ความสามารถ ซ่ือสตัย์สจุริต และอทุิศเวลาให้การบริหารและดําเนินการเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายด้าน
การบริหารความเส่ียงและสอดคล้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 10 ท่าน โดยมี
รายนามดงัตอ่ไปนี ้

ชื่อ  – นามสกุล ตาํแหน่ง 
1. นายอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
2. นายปฐมภพ สวุรรณศิริ กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายอนวุฒัน์ สงวนทรัพยากร กรรมการบริหารความเส่ียง 
4. นายธีระยทุธ บญุโชติ กรรมการบริหารความเส่ียง 
5. นายวิชยั กิตติวิทยากลุ กรรมการบริหารความเส่ียง 
6. นายประมขุ ชยัวงศ์วฒิุกลุ กรรมการบริหารความเส่ียง 
7. นายเอกชยั ภคัดรุงค์ กรรมการบริหารความเส่ียง 
8. นางยพุาพรรณ ปานเคลือบทอง กรรมการบริหารความเส่ียง 
9. นายสลลิ จารุจินดา กรรมการบริหารความเส่ียง 
10. นายคมสนั เสรีภาพงศ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีกําหนดการประชมุอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ หรือตามความเหมาะสม ในปี 
2562 มีการประชมุจํานวนทัง้สิน้ 4 ครัง้ และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท (โปรดดรูายละเอียดในหวัข้อ “การเข้าประชมุ
คณะกรรมการชดุยอ่ยในปี 2562”) 

ขอบเขตและอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหน้าท่ีความรับผิดชอบดงันี ้
o กําหนดและทบทวนกรอบโครงสร้างการบริหารความเส่ียง นโยบายการบริหารความเส่ียง เกณฑ์ระดบัความ

เส่ียงท่ียอมรับได้ เกณฑ์การประเมินความเส่ียงและกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลและสอดคล้องกบัทิศทางกลยทุธ์ วตัถปุระสงค์ ผลการดําเนินงานประจําวนั และสภาวการณ์ท่ี
มีการเปล่ียนแปลง จากนัน้เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารสอบทาน และให้
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมุติั 
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o สอบทานความเส่ียงและพิจารณาความเหมาะสมของแผนการจดัการความเส่ียงของบริษัท เพ่ือให้หน่วยงาน
เจ้าของความเส่ียงนําไปปรับปรุงแก้ไขและนําไปปฏิบติัได้จริง 

o ติดตามให้มีการรายงานความคืบหน้าของการบริหารความเส่ียงจากหน่วยงานเจ้าของความเส่ียงต่อคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือร่วมกนัพิจารณาให้มัน่ใจว่าการบริหารจดัการความเส่ียงยงัคงมีประสิทธิผล 
อยูใ่นระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้และสอดคล้องกบันโยบายการบริหารความเส่ียง 

o รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารอย่างสม่ําเสมอเก่ียวกับ
การบริหาร การดําเนินงาน สถานะความเส่ียงของบริษัทและการเปล่ียนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งท่ีต้องดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายและกลยทุธ์ท่ีกําหนด 

10.7 คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน  (Sustainable Development Committee) 

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารระดับสูง
รวมกนัอย่างน้อย 5 คน ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ซ่ือสตัย์สจุริต และอทุิศเวลาให้การบริหารและดําเนินการเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งต้องได้รับการแต่งตัง้โดย
คณะกรรมการบริษัท และจะพ้นจากตําแหน่งเม่ือตาย หรือลาออก หรือพ้นจากการเป็นประธานกรรมการบริหาร ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตําแหน่งคณะกรรมการการพฒันา
อย่างยัง่ยืนจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตและอํานาจหน้าท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้ในกฎบตัรของ
คณะกรรมการการพฒันาอย่างยัง่ยืน  ซึง่เป็นไปตามแนวทางของบริษัท และสอดคล้องกบักรอบการดําเนินงานของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 8 ทา่น โดยมีรายนาม
ดงัตอ่ไปนี ้

ชื่อ  – นามสกุล ตาํแหน่ง 
1. นายอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานคณะกรรมการการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
2. นายอนวุฒัน์ สงวนทรัพยากร กรรมการการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
3. นายปฐมภพ สวุรรณศิริ กรรมการการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
4. นายธีระยทุธ บญุโชติ กรรมการการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
5. นายสรรเพชญ สรรพศิริ กรรมการการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
6. นางสาวยพุาพรรณ ปานเคลือบทอง กรรมการการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
7. นายภาคย์  บญุยบุล กรรมการการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
8. นางสาวปิยะนชุ สจุปลืม้  กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ หรือตามความเหมาะสม โดยต้องมี
กรรมการเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกวา่กึง่หนึ่งของจํานวนคณะกรรมการทัง้หมด จงึจะถือวา่ครบองค์ประชมุ ในปี 2562 มีการ
ประชุมจํานวนทัง้สิน้ 2 ครัง้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การเข้าประชุม
คณะกรรมการชดุยอ่ยในปี 2562”) 
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ขอบเขตและอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

คณะกรรมการการพฒันาอย่างยัง่ยืนมีขอบเขตอํานาจหน้าท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นไปตามกฎบตัรคณะกรรมการ
การพฒันาอยา่งยัง่ยืน ซึง่ได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท ดงันี ้

o พิจารณาและกําหนดเป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนดําเนินงานเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนท่ี
สอดคล้องกบัการดําเนินธุรกิจทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อมขององค์กร  

o กําหนดระยะเวลาในการดําเนินงาน ตลอดจนผู้ รับผิดชอบในแตล่ะด้านอยา่งชดัเจน 
o กํากบัดแูลให้มีการปฏิบติัตาม นโยบาย กลยทุธ์ แผนการดําเนินงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน ผ่านคณะทํางาน

การพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
o กําหนดประเด็นสําคัญและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ท่ีสอดคล้องกบักรอบแนวทางในการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท เพ่ือขออนมุติัตอ่คณะกรรมการบริษัท 
o มีอํานาจหน้าท่ีในการขอข้อมลูจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและมีอํานาจในการเชิญผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องมาประชมุ

หรือให้ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องตามท่ีจําเป็น 
o มีอํานาจหน้าท่ีในการแต่งตัง้คณะทํางานการพฒันาอย่างยัง่ยืน (SDWG) เพ่ือร่วมรับผิดชอบและดําเนินงาน

ในด้านตา่งๆ เพ่ือขออนมุติัตอ่คณะกรรมการบริษัท 
o พิจารณาให้คําแนะนําและพิจารณาอนมุติัรายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืนเพ่ือขออนมุติัตอ่คณะกรรมการบริษัท 
o รายงานการดําเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ และรายงานสรุปการดําเนินงาน

ตอนสิน้ปีงบประมาณ 
o ประเมินผลการปฏิบติังานของตนเอง และการปฏิบติังานโดยรวมของคณะกรรมการพฒันาอยา่งยัง่ยืนทัง้คณะ 

ตลอดจนประเมินความพอเพียงของกฎบตัรนี ้เป็นประจําทกุปี 
o ดําเนินการอ่ืนๆท่ีเห็นสมควร เพ่ือให้การพฒันาอย่างยัง่ยืนของบริษัทบรรลตุามเปา้หมายท่ีกําหนด หรือตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
11. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

11.1 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดและอนมุติักรอบและนโยบายคา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ไว้อยา่งชดัเจน 

11.2 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจะสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบ และเมื่อเปรียบเทียบกับ
บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับท่ี
เหมาะสมและเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคณุภาพไว้ และยงัจดัให้มีค่าตอบแทนเพิ่มเติมเม่ือ
กรรมการต้องรับภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบในคณะกรรมการชดุยอ่ย 

11.3 ค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัทประกอบด้วย เงินเดือน เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้ง และ
โบนสั ทัง้นี ้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองและเสนองบประมาณค่าตอบแทน
ของกรรมการในแตล่ะปี เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติั 

11.4 กรรมการบริษัทท่ีเป็นพนกังาน หรือผู้บริหารของบริษัท หรือของผู้ ถือหุ้น จะไมมี่สทิธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะ
กรรมการบริษัทหรือกรรมการชดุยอ่ย 

11.5 กรอบคา่ตอบแทนของผู้บริหารได้พฒันาขึน้บนหลกัการพืน้ฐาน ดงันี ้
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 เพ่ือให้มัน่ใจวา่ผลประโยชน์ของผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีความสอดคล้องกนั 
 เสริมสร้างวฒันธรรมท่ีอิงกบัผลการปฏิบติังาน 
 เพียงพอท่ีจะดงึดดู รักษาไว้ และจงูใจบคุลากรท่ีมีศกัยภาพของบริษัท 
 สะท้อนถงึวงจรธุรกิจ และลําดบัความสําคญัเชิงยทุธศาสตร์ของบริษัท 

11.6 ค่าตอบแทนของผู้ บริหาร  ประกอบด้วยเงินเดือน  โบนัส  กองทุนสํารองเลีย้งชีพ  และผลตอบแทน 
อ่ืนๆ ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าวจะเช่ือมโยงกบัผลการดําเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบติังานของผู้บริหาร
เป็นเกณฑ์ 

11.7 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีหน้าท่ีในการทบทวนกรอบและนโยบายค่าตอบแทนเป็นประจํา 
ทกุปี 

12. การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอ ื่น  

12.1 กรรมการสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนได้ไม่เกิน 6 บริษัท แต่การเป็นกรรมการ
ดงักลา่วต้องไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่การปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการของบริษัท และไมมี่ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

12.2 คณะกรรมการบริษัทไม่มีนโยบายให้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารไปดํารงตําแหน่ง
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน (ยกเว้นบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัท) เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท 

13. การประเมนิผลการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการ  

13.1 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ 
และกรรมการเป็นรายบุคคลเป็นประจําทุกปี เพ่ือนําผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิผลย่ิงขึน้และใช้ในการพัฒนากรรมการของบริษัท ทัง้นี ้กําหนดให้มีการ
ประเมินโดยมีท่ีปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกําหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินอยา่งน้อย
ทกุๆ 3 ปี เพ่ือให้การประเมินเป็นไปอยา่งโปร่งใส 

13.2 คณะกรรมการชุดย่อยทกุคณะต้องประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองเป็นประจําทกุปีและรายงานผลการ
ประเมินตอ่คณะกรรมการบริษัท 

13.3  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามอบหมายให้สํานกัเลขานกุารบริษัทเป็นตวัแทนจดัส่งแบบประเมิน
ตนเอง (Self-Assessment) เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยได้ใช้ในการประเมินตนเอง
และเป็นกรอบในการพิจารณาทบทวนการปฏิบติัหน้าท่ีในประเด็นต่างๆ ระหว่างปีท่ีผ่านมา ซึง่แบบประเมินนี ้
เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

13.4 ภายหลงัจากได้รับแบบประเมินจากคณะกรรมการแล้ว สํานกัเลขานกุารบริษัทจะทําการสรุปผลคะแนน พร้อม
เปิดเผยกระบวนการ และหลกัเกณฑ์ในการประเมิน เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
พิจารณานําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

นอกจากนี ้บริษัทกําหนดให้มีการประเมินโดยมีท่ีปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกําหนดแนวทาง และเสนอแนะ
ประเด็นในการประเมิน อย่างน้อยทกุๆ 3 ปี เพ่ือให้การประเมินเป็นไปอย่างโปร่งใส และเช่ือถือได้ โดยในปี 2558 บริษัทได้



                                     บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) สว่นท่ี 2 ข้อท่ี 9 การกํากบัดแูลกิจการ 

รายงานประจําปี 2562 สว่นท่ี 2 หน้าท่ี 50 

ว่าจ้างบริษัท AON Hewitt ซึ่งเป็นบริษัทท่ีปรึกษาภายนอก (Third Party) มาทําการประเมินคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ
เป็นครัง้แรก 

ในปี 2562 เลขานกุารบริษัทได้จดัส่งแบบประเมินผลการปฏิบติังานคณะกรรมการทัง้คณะและแบบประเมินผลการ
ปฏิบติังานโดยตนเองเป็นรายบคุคลให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยทกุคณะ เพ่ือทําการประเมินผล
การปฏิบติังานประจําปี 2562 โดยมีหลกัเกณฑ์และผลการประเมินการปฏิบติังานดงันี ้

ประเภทของคณะกรรมการ  และเกณฑ์การประเมนิ  
ผลการ
ประเมนิ  

คณะกรรมการบริษัท  
การประเมนิท้ังคณะ 
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น  7 หัวข้อ  ได้แก่  (1) นโยบายของคณะกรรมการ  
(2) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  (3) บทบาท  หน้าท่ี  และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ (4) การเตรียมและดําเนินการประชุม (5) การทําหน้าท่ีของกรรมการ (6) ความสมัพนัธ์
กบัฝ่ายจดัการ (7) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร  

3.64 / 4.00 

การประเมนิตนเองรายบุคคล 
รูปแบบหลกัเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 5 หวัข้อ ได้แก่ (1) ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ี
ของคณะกรรมการบริษัท (2) ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับองค์กร (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) 
ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ/คณะผู้บริหาร (5) การปฏิบติัหน้าท่ีของทา่นในฐานะกรรมการ 

3.79 / 4.00 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
การประเมนิท้ังคณะ 
รูปแบบหลกัเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 2 หวัข้อ ได้แก่ (1) การทําหน้าท่ีโดยรวมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (2) การปฏิบติัหน้าท่ีเฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย (2.1) การสอบ
ทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ (2.2) การสอบทานด้านการควบคุม
ภายใน และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (2.3) การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตาม
กฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท (2.4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทํา
หน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท (2.5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ (2.6) จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี
ของบริษัท 

2.98 / 3.00 
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ประเภทของคณะกรรมการ  และเกณฑ์การประเมนิ  
ผลการ
ประเมนิ  

การประเมนิตนเองรายบุคคล 
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ ประกอบด้วย (1.1) กรรมการมีคณุสมบติั ความรู้ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจ
ของบริษัท (1.2) กรรมการมีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับบทบาทท่ีได้รับ
มอบหมาย (2) การประชมุของคณะกรรมการ ประกอบด้วย (2.1) กรรมการได้ศึกษาเอกสารและข้อมลู
ก่อนการประชุม (2.2) ระหว่างการประชุม กรรมการได้ให้ความเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อท่ีประชุมอย่าง
เหมาะสม (2.3) กรรมการได้งดเว้นการเข้าร่วมประชมุและงดออกเสียงในรายการท่ีตนเองมีส่วนได้เสีย 
(2.4) ประธานกรรมการหรือบคุคลท่ีดําเนินการเป็นประธานในท่ีประชมุ ได้กํากบัให้การประชมุดําเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และ (3) บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย 
(3.1) ได้ปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการตามท่ีกฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎบตัร (Charter) ได้กําหนดไว้อย่าง
มีประสทิธิภาพ (3.2) มีเวลาและทุม่เทในการปฏิบติัหน้าท่ีให้กบับริษัท (3.3) ไมแ่ทรกแซงการทํางานของ
ฝ่ายจดัการ (3.4) มีการควบคมุและติดตามการดําเนินการของฝ่ายจดัการอย่างเหมาะสม (3.5) พฒันา
และเรียนรู้เพ่ือเพิ่มทกัษะในการปฏิบติัหน้าท่ีอยูต่ลอดเวลา 

3.79 / 4.00 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  
การประเมนิท้ังคณะ 
รูปแบบหลกัเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 5 หวัข้อ ได้แก่ (1) ความพร้อมของคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน (2) การกําหนดนโยบายและกระบวนการพิจารณา (3) การติดตามและการประเมินผล (4) 
การประชุมคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน (5) การทําหน้าท่ีของประธานคณะกรรมการกําหนด
คา่ตอบแทน 

2.90 / 3.00 

การประเมนิตนเองรายบุคคล 
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 10 หัวข้อ ได้แก่ (1) ผลการดําเนินงานโดยรวมของ
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน (2) ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนตามกฎบตัร (3) การกําหนด
บทบาทหน้าท่ีอย่างชัดเจน (4) ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกัน (5) มีกระบวนการพิจารณากําหนด
ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูท่ีเหมาะสม สอดคล้องกบัผลประกอบการธุรกิจและ
ระดบัคา่ตอบแทนในอตุสาหกรรม (6) มีกระบวนการท่ีเหมาะสมในการประเมินประธานกรรมการบริหาร 
(7) จดัสรรเวลาในการพิจาณาเร่ืองหลกัเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาท่ีเหมาะสม (8) มีการจดัสรร
เวลาในการพิจารณาแนวทางแก้ไขหากไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีกําหนดอย่างเพียงพอ (9) มีการเตรียม
ตวัก่อนการประชมุทกุครัง้ (10) กรรมการสามารถแสดงความคิดเหน็อยา่งเป็นอิสระและปราศจากอคติ 

4.36 / 5.00 

คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา 
การประเมนิท้ังคณะ 
รูปแบบหลกัเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 5 หวัข้อ ได้แก่ (1) ความพร้อมของคณะกรรมการบรรษัทภิ
บาลและสรรหา (2) การกําหนดแนวทางและกระบวนการพิจารณา (3) การติดตามและการประเมินผล 
(4) การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (5) การทําหน้าท่ีของประธานคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา 

2.98 / 3.00 
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ประเภทของคณะกรรมการ  และเกณฑ์การประเมนิ  
ผลการ
ประเมนิ  

การประเมนิตนเองรายบุคคล 
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 9 หัวข้อ ได้แก่ (1) ผลการดําเนินงานโดยรวมของ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (2) ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนตามกฎบตัร (3) การ
กําหนดบทบาทหน้าท่ีอย่างชดัเจน (4) ความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างกนั (5) มีกระบวนการพิจารณาสรรหา
และแต่งตัง้บคุคลท่ีจะเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูอย่างรอบคอบ สอดคล้องกบั
หลักเกณฑ์และความต้องการของบริษัท (6) มีการพิจารณาทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
รวมถึงนโยบายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างสม่ําเสมอ (7) จดัสรรเวลาในการพิจารณานโยบายและหลกัเกณฑ์
ต่างๆ ของการกํากับดูแลกิจการอย่างเหมาะสมเพียงพอ (8) มีการเตรียมตัวก่อนการประชุม (9) 
กรรมการสามารถแสดงความคิดเหน็ได้อยา่งเป็นอิสระและปราศจากอคติ 

4.82 / 5.00 

คณะกรรมการบริหาร  
การประเมนิท้ังคณะ 
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะ
กรรมการบริหาร (2) การดําเนินการประชุม (3) บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ (4) ความรู้และ
ทกัษะในการวิเคราะห์เฉพาะทาง 

3.32 / 4.00 

การประเมนิตนเองรายบุคคล 
รูปแบบหลกัเกณฑ์การประเมินแบง่ออกเป็น 14 หวัข้อ ได้แก่ (1) ความพงึพอใจในเร่ืองผลการดําเนินงาน
โดยรวม (2) ความพงึพอใจในเร่ืองการดําเนินการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการบริหาร (3) ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าท่ีของตนตามกฎบตัร (4) ความเข้าใจในกลยทุธ์ของบริษัท (5) ความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่าง
กนั (6) การกําหนดบทบาทหน้าท่ีอย่างชดัเจน (7) มีกระบวนการท่ีเหมาะสมในการประเมินผลงาน (8) 
จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเร่ืองนโยบายและทิศทางขององค์กรอย่างเพียงพอและเหมาะสม (9) 
จดัสรรเวลาในการพิจารณาในเร่ืองผลการดําเนินการของบริษัทเพียงพอและเหมาะสม (10) จดัสรรเวลา
ในการพิจารณาในเร่ืองแนวทางการแก้ไขการดําเนินงาน หากไม่เป็นไปตามกําหนดอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม (11) กรรมการมีการเตรียมตัวก่อนการประชุมทุกครัง้ (12) กรรมการสามารถแสดงความ
คิดเห็นอย่างเป็นอิสระ (13) กรรมการสามารถแสดงความคิดเหน็อย่างปราศจากอคติ (14) ประธานเปิด
โอกาสและสนบัสนนุให้กรรมการทกุทา่นแสดงความคิดเหน็อยา่งเป็นอิสระ 

3.55 / 4.00 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
การประเมนิท้ังคณะ 
รูปแบบหลกัเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) องค์ประกอบและคุณภาพ (2) ความ
เข้าใจในธุรกิจ และความเส่ียงท่ีเก่ียวข้อง (3) กระบวนการและขัน้ตอนการปฏิบัติ (4) กิจกรรมการ
ตรวจสอบ (5) กิจกรรมการส่ือสาร 

3.70 / 4.00 

การประเมนิตนเองรายบุคคล 
รูปแบบหลกัเกณฑ์การประเมินแบง่ออกเป็น 12 หวัข้อ ได้แก่ (1) ความพงึพอใจในเร่ืองผลการดําเนินงาน 
(2) ความพึงพอใจในเร่ืองการดําเนินการแก้ไขปัญหา (3) ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีตามท่ีกําหนดใน
กฎบตัร (4) ความเข้าใจในนโยบายการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กรของบริษัท (5) ความสมัพนัธ์ท่ีดี

4.38 / 5.00 
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ประเภทของคณะกรรมการ  และเกณฑ์การประเมนิ  
ผลการ
ประเมนิ  

ระหว่างกนั (6) การกําหนดบทบาทหน้าท่ีอย่างชดัเจน (7) มีกระบวนการท่ีเหมาะสมในการประเมินผล
งาน (8) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเร่ืองการบริหารความเส่ียงขององค์กรอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม (9) จดัสรรเวลาในการพิจารณาในเร่ืองการบริหารความเส่ียง มาตรการบรรเทาความเส่ียงท่ี
สําคัญอย่างเพียงพอและเหมาะสม (10) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเร่ืองแนวทางการแก้ไขการ
ดําเนินงาน หากไม่เป็นไปตามกําหนดอย่างเพียงพอและเหมาะสม (11) กรรมการมีการเตรียมตวัก่อน
การประชมุทกุครัง้ (12) กรรมการสามารถแสดงความคิดเหน็อยา่งเป็นอิสระ  
 
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
การประเมนิท้ังคณะ 
รูปแบบหลกัเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 6 หวัข้อ ได้แก่ (1) ด้านความพร้อมของคณะกรรมการการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (2) ด้านการกําหนดกลยุทธ์ (3) ด้านการบริหารความเส่ียง (4) ด้านกรอบการ
ดําเนินงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืน (5) ด้านการประชมุคณะกรรมการการพฒันาอยา่งยัง่ยืน (6) ด้านการ
ทําหน้าท่ีของประธานคณะกรรมการการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

1.78 / 3.00 

การประเมนิตนเองรายบุคคล 
รูปแบบหลกัเกณฑ์การประเมินแบง่ออกเป็น 14 หวัข้อ ได้แก่ (1) ความพงึพอใจในเร่ืองผลการดําเนินงาน
โดยรวม (2) ความพึงพอใจในเร่ืองการดําเนินการแก้ไขปัญหา (3) ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตน
ตามกฎบตัร (4) ความเข้าใจในกลยทุธ์การพฒันาอยา่งยัง่ยืนของบริษัท (5) ความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างกนั
ของคณะกรรมการ (6) การกําหนดบทบาทหน้าท่ีอย่างชัดเจน (7) มีกระบวนการท่ีเหมาะสมในการ
ประเมินผลงาน (8) จดัสรรเวลาในการพิจารณาในเร่ืองนโยบายและทิศทางการพฒันาอย่างยัง่ยืนของ
องค์กรอยา่งเพียงพอและเหมาะสม (9) จดัสรรเวลาในการพิจารณาในเร่ืองการจดัทํารายงานการพฒันา
อยา่งยัง่ยืน และผลการดําเนินการพฒันาอยา่งยัง่ยืนอ่ืนๆ ของบริษัทเพียงพอและเหมาะสม (10) จดัสรร
เวลาในการพิจารณาในเร่ืองแนวทางการแก้ไขการดําเนินงาน หากไม่เป็นไปตามกําหนดอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม (11) กรรมการมีการเตรียมตวัก่อนการประชมุทกุครัง้ (12) กรรมการสามารถแสดงความ
คิดเห็นอย่างเป็นอิสระ (13) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างปราศจากอคติ (14) ประธานเปิด
โอกาสและสนบัสนนุให้กรรมการทกุทา่นแสดงความคิดเหน็อยา่งเป็นอิสระ 

4.27 / 5.00 

14. สาํนักเลขานุการบริษัท  

บริษัทได้แต่งตัง้เลขานกุารบริษัท ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เพ่ือทําหน้าท่ีจดัทํา
และจดัเก็บรักษาเอกสาร รายงานการประชมุ รวมทัง้รายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และการอ่ืน
ใดท่ีเก่ียวข้อง โดยเลขานกุารบริษัทยงัเป็นผู้ ทําหน้าท่ีให้คําแนะนํากฎระเบียบ และหลกัเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทควรทราบ โดยเป็นไปตามบทบาทหน้าท่ีของเลขานุการบริษัทตามท่ีบริษัทได้กําหนดไว้ 
นอกจากนัน้ ยังเป็นผู้ มีหน้าท่ีดูแล และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 
รวมถึงการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยเลขานกุารบริษัทจะต้องปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความ
ซ่ือสตัย์สจุริต รวมทัง้ต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบับริษัท รวมทัง้ประสานงานให้มีการ
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ปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ และมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจและหน้าท่ีในการแต่งตัง้
และถอดถอนเลขานกุารบริษัท 

15. การปฐมนิเทศ และการพัฒนาความรู้ อย่างต่อเนื่องกรรมการและผู้บริหาร  

15.1 กรรมการและผู้บริหารท่ีได้รับตําแหน่งใหม่ทุกท่านต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศของบริษัท เพ่ือให้ได้รับทราบ
ข้อมลูของบริษัท กฎระเบียบ คู่มือจรรยาบรรณ นโยบายต่างๆ และข้อมลูธุรกิจของบริษัทท่ีเก่ียวข้องอย่าง
เพียงพอก่อนปฏิบติัหน้าท่ี โดยในปี 2562 ได้มีการจัดปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่ 1 ท่าน คือ นายภูเวียง 
ประคํามินทร์ กรรมการผู้แทนกระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562  

15.2 บริษัทมีนโยบายท่ีจะสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการอบรมในหลกัสตูรต่างๆ ท่ีจดัโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย เพ่ือช่วยให้กรรมการสามารถทําหน้าท่ี และกํากบัดแูลกิจการของบริษัทอย่างมี
ประสทิธิภาพ 

ในปี 2562  มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้เข้ารับการอบรมและร่วมสมัมนาเพ่ือพฒันาความรู้สําหรับกรรมการ
และผู้บริหาร ดงันี ้ 

กรรมการ  / ผู้บริหาร  หลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา 

1. นายประเสริฐ บญุสมัพนัธ์ 
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 

- AIS Digital Intelligent Nation & AIS Academy for 
THAIs 2019 
- Innovfest Unbound ณ ประเทศสงิคโปร์ 
- Advanced Security Operations Centre ณ ประเทศ
สงิคโปร์  
- FutureNow Innovation Centre ณ ประเทศสงิคโปร์ 

2. นางชรินทร วงศ์ภธูร 
 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

- AIS Digital Intelligent Nation & AIS Academy for 
THAIs 2019 
- Innovfest Unbound ณ ประเทศสงิคโปร์ 
- Advanced Security Operations Centre ณ ประเทศ
สงิคโปร์  
- FutureNow Innovation Centre ณ ประเทศสงิคโปร์ 
- APSCC 2019 Satellite Conference & Exhibition in 
Bangkok ณ ประเทศไทย 
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กรรมการ  / ผู้บริหาร  หลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา 

3. นายสมประสงค์ บญุยะชยั 
 กรรมการ 

- AIS Digital Intelligent Nation 2019 & AIS 
Academy for THAIs 2019 
- Innovfest Unbound ณ ประเทศสงิคโปร์ 
- Advanced Security Operations Centre ณ ประเทศ
สงิคโปร์  
- FutureNow Innovation Centre ณ ประเทศสงิคโปร์ 
- การสมัมนาเชิงปฏิบติัการ ณ บริษัทคูค้่าท่ีสําคญัใน
ประเทศจีน ได้แก่ บริษัทหวัเหว่ย และบริษัทแซดทีอี 
- การสมัมนาเชิงปฏิบติัการ ณ บริษัทคูค้่าท่ีสําคญัใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ บริษัทไมโครซอฟ และ
บริษัทอเมซอน 
- Consumer Electronics Showcases ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

4. นายสําเรียง เมฆเกรียงไกร 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนด
คา่ตอบแทน และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา 

- AIS Digital Intelligent Nation & AIS Academy for 
THAIs 2019 
- Innovfest Unbound ณ ประเทศสงิคโปร์ 
- Advanced Security Operations Centre ณ ประเทศ
สงิคโปร์  
- FutureNow Innovation Centre ณ ประเทศสงิคโปร์ 
- APSCC 2019 Satellite Conference & Exhibition in 
Bangkok ณ ประเทศไทย 

5. นางภทัรียา เบญจพลชยั 
 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

- AIS Digital Intelligent Nation & AIS Academy for 
THAIs 2019 
- Innovfest Unbound ณ ประเทศสงิคโปร์ 
- Advanced Security Operations Centre ณ ประเทศ
สงิคโปร์  
- FutureNow Innovation Centre ณ ประเทศสงิคโปร์ 



                                     บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) สว่นท่ี 2 ข้อท่ี 9 การกํากบัดแูลกิจการ 

รายงานประจําปี 2562 สว่นท่ี 2 หน้าท่ี 56 

กรรมการ  / ผู้บริหาร  หลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา 

6. นายเอนก พนาอภิชน 
 กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการ

กําหนดคา่ตอบแทน 

- AIS Digital Intelligent Nation 2019 & AIS 
Academy for THAIs 2019 
- Innovfest Unbound ณ ประเทศสงิคโปร์ 
- Advanced Security Operations Centre ณ ประเทศ
สงิคโปร์  
- FutureNow Innovation Centre ณ ประเทศสงิคโปร์ 
- การสมัมนาเชิงปฏิบติัการ ณ บริษัทคูค้่าท่ีสําคญัใน
ประเทศจีน ได้แก่ บริษัทหวัเหว่ย และบริษัทแซดทีอี 
- การสมัมนาเชิงปฏิบติัการ ณ บริษัทคูค้่าท่ีสําคญัใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ บริษัทไมโครซอฟ และ
บริษัทอเมซอน 
- Consumer Electronics Showcases ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

7. นายเกวก็ บคั ไช 
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา 

- Innovfest Unbound ณ ประเทศสงิคโปร์ 
- Advanced Security Operations Centre ณ ประเทศ
สงิคโปร์  
- FutureNow Innovation Centre ณ ประเทศสงิคโปร์ 
- APSCC 2019 Satellite Conference & Exhibition in 
Bangkok ณ ประเทศไทย 

8. นายอนนัต์ แก้วร่วมวงค์ 
กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร 

- Innovfest Unbound ณ ประเทศสงิคโปร์ 
- Advanced Security Operations Centre ณ ประเทศ
สงิคโปร์  
- FutureNow Innovation Centre ณ ประเทศสงิคโปร์ 
- APSCC 2019 Satellite Conference & Exhibition in 
Bangkok ณ ประเทศไทย 
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กรรมการ  / ผู้บริหาร  หลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา 

9. นางสาวยพุาพรรณ ปานเคลือบทอง 
เลขานกุารบริษัท 

- 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 ประชมุแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน
ไทยในการตอ่ต้านการทจุริต 

- APSCC 2019 Satellite Conference & Exhibition in 
Bangkok ณ ประเทศไทย 

- Agile Mindset Development Program - 
Management Team 

10. นายปฐมภพ สวุรรณศิริ 
หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านการค้า  

- 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 

11.  นายอนวุฒัน์ สงวนทรัพยากร 
        หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน 

- พรบ การรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ : 
Regulatory Compliance: Thailand Cyber Security 
Law 
- Executive Learning Sustainment Program 
(Advance) 
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กรรมการ  / ผู้บริหาร  หลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา 

12.  นายวิชยั กิตติวิทยากลุ 
       หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านตรวจสอบภายใน 

-  Harvard Leadership Program (ระยะเวลา 1 ปี จาก
เดือนมกราคม 2561 – เดือนมกราคม 2562) 
-  AIS Digital Intelligent Nation & AIS Academy for 
THAIs 2019 
- โครงการสง่เสริมมาตรฐานคณุธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน  
- Analytics and Forensic Technology Showcase  
- Innovfest Unbound ณ ประเทศสงิคโปร์ 
- Advanced Security Operations Centre ณ ประเทศ
สงิคโปร์  
- FutureNow Innovation Centre ณ ประเทศสงิคโปร์ 
- Re-inventing Internal Controls in the Digital Age  
- Economic Sharing กบักรุงศรี 

13.  ดร. สกล กิตติวชัราพงษ์ 
       หวัหน้าฝ่ายงานการตลาดและพฒันาธุรกิจ 

- Harvard Leadership Program (ระยะเวลา 1 ปี จาก
เดือนมกราคม 2561 – เดือนมกราคม 2562) 
- Executive Learning Sustainment Program 
(Advance) 
- XWF Workshop with Facebook 

14.  นายเอกชยั ภคัดรุงค์   
        หวัหน้าฝ่ายงานรัฐกิจ 

- ธุรกิจใหมไ่ทยคมกบักฎหมายความมัน่คงปลอดภยัทาง
ไซเบอร์ New Cyber Security Law 
- พรบ การรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ :  
Regulatory Compliance: Thailand Cyber Security 
Law 
- APSCC 2019 Satellite Conference & Exhibition in 
Bangkok ณ ประเทศไทย 

16. การประเมนิผลการปฏบิัตงิานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  (Chief Executive Officer) 

 บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้ ดําเนินการ จดัการประเมินผลการปฏิบติังานของประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นประจําทุกปี โดย  ใช้บรรทดัฐานท่ีได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้าตามเกณฑ์ท่ีเป็นรูปธรรม รวมทัง้ผล
ปฏิบติังานทางการเงิน และผลงานเก่ียวกบัการปฏิบติัตามวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ 

 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร แบง่เป็น 7 สว่น ดงันี ้

สว่นท่ีหนึง่ การประเมินผลด้านภาวะผู้ นํา  

สว่นท่ีสอง การประเมินด้านการบริหารจดัการด้านการเงิน 
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สว่นท่ีสาม การประเมินด้านทกัษะและทศันคติ 

สว่นท่ีส่ี การประเมินด้านความสําเร็จของงานท่ีสําคญัตามเปา้หมายในระยะเวลามากกวา่ 12 เดือน ท่ีผา่นมา 

สว่นท่ีห้า การประเมินด้านการตดัสนิใจท่ีสําคญัในรอบระยะเวลา 12 เดือนท่ีผา่นมา 

สว่นท่ีหก  การประเมินด้านความเตรียมพร้อมสําหรับความท้าทายท่ีสําคญัในอนาคต 

สว่นท่ีเจ็ด การประเมินด้านอ่ืนๆ  

 ทัง้นี ้ผลการประเมินดงักลา่วจะนําไปสูก่ารพิจารณาคา่ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารในแตล่ะปี และนําเสนอ
ตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุติัตอ่ไป 

17. การตดิต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารและการเข้าถงึท ี่ปรึกษาอสิระ 

17.1 กรรมการมีสิทธิในการร้องขอและรับข้อมูลเพิ ่มเติมตามที่ตนเห็นว่ามีความจําเป็นในการพิจารณา
ตัดสินใจและทําหน้าท่ีกรรมการของบริษัท 

17.2 กรรมการสามารถเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารและเลขานุการบริษัทได้โดยตรง รวมถึงได้รับ
ทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารท่ีรับผิดชอบงานโดยตรง แต่การเข้าถึงและติดต่อส่ือสารนัน้ ต้องไม่
เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงต่อการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท 

17.3 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการบริษัท 

17.4 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีอํานาจในการว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญหรือที่ปรึกษา รวมถึงท่ี
ปรึกษาทางกฎหมาย โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 

18. แผนการสืบทอดตาํแหน่งผู้บริหาร  

18.1 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีแผนการสืบทอดตําแหน่งของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารระดบัสงู
ของบริษัท เพ่ือรักษาความเช่ือมั่นให้กับผู้ ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงาน ว่าการดําเนินงานของบริษัท         
จะได้รับการสานตอ่อยา่งทนัทว่งทีหากตําแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือผู้บริหารระดบัสงูวา่งลง 

18.2 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ทําหน้าท่ีกําหนดหลกัเกณฑ์และ
แผนการสืบทอดตําแหน่ง และสรรหาประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้บริหารระดบัสงู
ตัง้แต่ระดบัรองกรรมการผู้ อํานวยการ (EVP) ขึน้ไป ท่ีรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) ของ
บริษัท รวมทัง้จัดให้มีการทบทวนแผนการสืบทอดตําแหน่งเป็นประจําทุกปี และรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัททราบ  

หมวดที่ 2 การปฏบิัตต่ิอผู้ถ ือห ุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน  

ผู้ ถือหุ้นย่อมมีสิทธิในฐานะเจ้าของบริษัท โดยควบคมุบริษัทผ่านคณะกรรมการบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นได้แต่งตัง้ให้ทําหน้าท่ี
แทนตน และมีสิทธิในการตดัสินใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้
สิทธิของตน โดยบริษัทเคารพในสิทธิต่างๆ ท่ีผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุสถาบนัมีอยู่ตามกฎหมาย และ/ หรือ ตามข้อบงัคบัของ
บริษัท โดยบริษัทจะปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั ไม่ว่าผู้ ถือหุ้นนัน้จะเป็นผู้ ถือหุ้นรายย่อย หรือชาวต่างชาติ 
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หรือนกัลงทนุสถาบนั หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่คํานึงถึงเพศ อาย ุความพิการ เชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา ความเช่ือ หรือ
ความคิดเหน็ทางการเมือง ซึง่ผู้ ถือหุ้นทกุรายมีสทิธิท่ีจะได้รับการปฏิบติัอยา่งเทา่เทียมและเป็นธรรม 

1. สนบัสนนุ สง่เสริม และอํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น อนัได้แก่  

 สทิธิในการซือ้ขายหรือโอนหุ้นของบริษัทตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 สิทธิในการได้รับข้อมลูสารสนเทศ ท่ีถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทนัเวลา ในรูปแบบท่ีเหมาะสมต่อการตดัสินใจ 

เพ่ือติดตามการดําเนินงาน รวมถึงบริษัทไม่มีนโยบายในการท่ีจะกีดกนัหรือสร้างอปุสรรคในการส่ือสารระหว่าง
กนัของผู้ ถือหุ้นทกุๆ ราย 

 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ น  แสดงความคิดเห็น  ให้ข้อเสนอแนะ  การซักถามในการประชุม 
ผู้ ถือหุ้น และร่วมพิจารณาตดัสนิใจในเร่ืองท่ีสําคญัตา่งๆ ของบริษัท  

 สทิธิในการแตง่ตัง้ ถอดถอนกรรมการ 
 สทิธิในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 
 สทิธิในการได้รับสว่นแบง่ผลกําไรของบริษัทในรูปแบบของเงินปันผลอยา่งเทา่เทียมกนั 
 สทิธิในการได้รับใบหุ้น โอนหุ้น การรับซือ้หุ้นคืนอยา่งเทา่เทียมกนัในนามบริษัท 
 สทิธิในการกําหนดหรือแก้ไขวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท 
 สทิธิอ่ืนๆ ตามบทบญัญติัท่ีกําหนดไว้ในกฎหมาย กฎระเบียบอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง รวมถงึข้อบงัคบัของบริษัท 

2. สนับสนุน ส่งเสริม และอํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นทุกรายมีโอกาสอย่างเต็มท่ีและเท่าเทียมกันในการเข้าร่วม
ประชมุผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงมติ ดงันี ้

2.1 ดําเนินการประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีกําหนดโดยหน่วยงาน
กํากบัดแูล 

2.2 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมเพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และ
เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 3 เดือน โดยกําหนดหลกัเกณฑ์การเสนอวาระการประชมุและการเสนอช่ือบคุคลไว้อย่างชดัเจนและ
เผยแพร่หลกัเกณฑ์ดงักลา่วไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัท 

2.3 ดแูลให้มีการให้ข้อมลู วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยมีวตัถปุระสงค์และเหตผุล รวมถึง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบในแต่ละวาระ ตลอดจนข้อมลูทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีจะต้อง
ตดัสินใจในการประชมุคราวนัน้ๆ ไว้ในหนงัสือเชิญผู้ ถือหุ้นอย่างถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิ
ของผู้ ถือหุ้น  

2.4 ส่งเสริมและสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นทกุราย รวมทัง้นกัลงทนุสถาบนัได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นและ
ออกเสียงอยา่งเตม็ท่ี  

2.5 กําหนดวนั เวลา และสถานท่ี สําหรับการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีคํานงึถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชมุของผู้ ถือ
หุ้น 
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2.6 จดัทําและเผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นทัง้ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นทกุราย
สามารถเข้าถงึข้อมลูอยา่งเทา่เทียมกนั 

2.7 จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวข้องให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายทางไปรษณีย์ล่วงหน้า
อย่างน้อย 21 วนัก่อนวนัประชมุ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัประชุม 
เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้มีระยะเวลาเพียงพอในการศกึษาข้อมลูลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 

2.8 ดแูลไม่ให้มีการกระทําใดๆ ท่ีเป็นการจํากดัโอกาสการเข้าประชมุของผู้ ถือหุ้น หรือสร้างภาระให้ผู้ ถือหุ้นจนเกิน
สมควร 

2.9 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งคําถามเก่ียวกับการประชุมผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกําหนด
หลกัเกณฑ์การสง่คําถามลว่งหน้าไว้อยา่งชดัเจนและเผยแพร่หลกัเกณฑ์ดงักลา่วไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัท 

2.10 สนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สะดวกเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุและ
ออกเสียงแทนตนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะรูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ 
ซึ่งบริษัทได้แนบไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ในการประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้บริษัทจะเสนอช่ือ
กรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 ทา่น เป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นด้วย 

2.11 สนับสนุนให้นําเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้การลงทะเบียน การนับคะแนน และการแสดงผล
คะแนน เพ่ือให้การดําเนินการประชมุสามารถกระทําได้รวดเร็ว ถกูต้อง และแมน่ยํา 

2.12 สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ในกรณีท่ีวาระใดมีหลายรายการควรจัดให้มีการ 
ลงมติแยกในแตล่ะรายการ และเปิดเผยผลการลงคะแนนท่ีเหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย และงดออกเสียงในแตล่ะวาระ
ให้ท่ีประชมุทราบ พร้อมทัง้บนัทกึไว้ในรายงานการประชมุ ทัง้นี ้เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

2.13 สนบัสนนุให้กรรมการทกุทา่นและผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือตอบข้อซกัถามในประเดน็ต่างๆ 
ของผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้เชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือตอบคําถามท่ีเก่ียวข้องกับงบ
การเงินของบริษัท 

2.14 จดัให้มีบุคคลท่ีเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ ถือหุ้น และ
เปิดเผยให้ท่ีประชมุทราบ พร้อมบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุ 

2.15 ก่อนเร่ิมการประชมุผู้ ถือหุ้น ให้มีการชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบเก่ียวกบัจํานวนและสดัส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้า
ร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนบัคะแนน
เสียง 

2.16 ผู้ ถือหุ้ นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกันในการรับทราบสารสนเทศ การแสดงความคิดเห็น และ 
ตัง้คําถามใดๆ ต่อท่ีประชมุตามระเบียบวาระการประชมุและเร่ืองท่ีเสนอ โดยประธานท่ีประชมุมีหน้าท่ีจดัสรร
เวลาให้อยา่งเหมาะสมและสง่เสริมให้มีการแสดงความเหน็และซกัถามในท่ีประชมุ 

2.17 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายคน โดยใช้บตัรลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล 
เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิเลือกกรรมการท่ีต้องการได้อยา่งแท้จริง 



                                     บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) สว่นท่ี 2 ข้อท่ี 9 การกํากบัดแูลกิจการ 

รายงานประจําปี 2562 สว่นท่ี 2 หน้าท่ี 62 

2.18 ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงข้อมลูสําคญัท่ีไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จําเป็น เพ่ือ
ความเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ 

2.19 ดแูลให้บริษัทเปิดเผยมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระภายในวนัทําการถดัไป 
ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และบนเวบ็ไซต์ของบริษัท 

2.20 จัดทําและจัดส่งรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวัน
ประชุมผู้ ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นได้บนัทึกข้อมลูอย่างน้อย
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) รายช่ือกรรมการและผู้บริหารท่ีเข้าประชมุ และสดัส่วนกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชุมและไม่เข้าร่วมการ
ประชมุ 

(2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติท่ีประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และ 
งดออกเสียง) ของแตล่ะวาระ 

(3) ประเดน็คําถามและคําตอบในท่ีประชมุ รวมทัง้ช่ือ- นามสกลุของผู้ถามและผู้ตอบ 

3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทกุคนของบริษัท ต้องไม่ใช้ข้อมลูภายในของกลุ่มบริษัทท่ียงัมิได้มีการเปิดเผยต่อ
ประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเป็นสาระสําคัญต่อการเปล่ียนแปลงราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เพ่ือ
ประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อ่ืน 

4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท่ีมีความประสงค์จะซือ้หรือขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท จะต้องปฏิบัติตาม
นโยบายการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทอยา่งเคร่งครัด 

5. กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีสว่นได้เสียของตนและบคุคลท่ีเก่ียวข้องตอ่บริษัท ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
รายงานส่วนได้เสียท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด เพ่ือป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ ทัง้นี ้หาก
กรรมการหรือผู้บริหารท่านใดมีสว่นได้เสียในเร่ืองท่ีบริษัทจะเข้าทํารายการ ห้ามมิให้กรรมการหรือผู้บริหารท่านนัน้มี
สว่นร่วมในการพิจารณาและอนมุติัในเร่ืองนัน้ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามขัน้ตอน หรือมาตรการอนมุติัการทํารายการระหว่าง
กนัของบริษัท 

6. ในการพิจารณาอนมุติัการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั คณะกรรมการจะพิจารณารายการระหว่างกนัภายในกลุ่มบริษัท 
โดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนท่ีกําหนดไว้ในกฎหมาย เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นสําคญั 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทและคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัถึงสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม โดยบริษัทได้ปฏิบติัตามแนวนโยบาย
การกํากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณ รวมถึงนโยบายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้กิจการของบริษัทดําเนินไปด้วยดี มีความ
มัน่คง สร้างความเช่ือมัน่ และสง่เสริมให้มีการร่วมมือกนัระหว่างผู้ มีสว่นได้เสียในกลุม่ต่างๆ ทัง้ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ลกูค้า คู่
ค้า เจ้าหนี ้คู่แข่ง ตลอดจนชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวมอย่างเหมาะสม ตามบทบาทหน้าท่ี และตอบสนอง
ผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย อีกทัง้ยงัได้คํานงึถึงสิทธิมนษุยชนและการตอ่ต้านการทจุริต ซึง่บริษัทได้ให้ความสําคญั
และตระหนกัดีวา่ความรับผิดชอบดงักลา่วถือเป็นหวัใจของการพฒันาท่ียัง่ยืน ดงันี ้
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1. นโยบายและแนวปฏบิัตต่ิอผู้ถ ือห ุ้น   

บริษัทปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเสมอภาค เป็นไปตามนโยบายกํากบัดแูลและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท โดย
มุ่งมัน่ในการดําเนินธุรกิจเพ่ือสร้างความพึงพอใจสงูสดุให้กับผู้ ถือหุ้น และคํานึงถึงความเจริญเติบโตในมลูค่าของ
บริษัทอยา่งตอ่เน่ืองด้วยผลตอบแทนท่ีดี  

2. นโยบายและแนวปฏบิัตต่ิอลูกค้า  

บริษัทมีนโยบายคณุภาพและระบบจดัการคณุภาพ ISO 9001 : 2008 ท่ีมุ่งดําเนินธุรกิจเพ่ือสร้างความพงึพอใจสงูสดุ
ให้แก่ลูกค้า โดยคํานึงถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพ เช่ือถือได้ ในระดับราคาท่ีเหมาะสม 
ปลอดภยั และมุ่งมัน่ท่ีจะรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีและยัง่ยืนระหว่างลกูค้าและบริษัท รวมถึงการไม่เปิดเผยข้อมลูของ
ลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและคู่มือจรรยาบรรณในส่วนของความ
รับผิดชอบตอ่ลกูค้า  

3. นโยบายและแนวปฏบิัตต่ิอคู่ ค้าและเจ้าหนี ้ 
บริษัทปฏิบติัตามนโยบายท่ีเป็นธรรมตอ่คูค้่าและ/หรือเจ้าหนี ้ในการปฏิบติัตอ่คู่ค้าและพนัธมิตรธุรกิจ ซึง่มีการ
กําหนดแนวทางปฏิบติัไว้อยา่งเป็นธรรม ทัง้ในสว่นของการคดัเลือกคูค้่าให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบติัของคูค้่า และ
คงไว้ซึง่ความสมัพนัธ์อนัยัง่ยืน โดยคํานงึถงึการสร้างประโยชน์และการเติบโตร่วมกนัของธุรกิจ  อีกทัง้ บริษัทยงัยดึมัน่
ในสญัญาและถือปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีมีตอ่เจ้าหนีเ้ป็นสําคญั เพ่ือรักษาความน่าเช่ือถือของบริษัทและเป็นไปตามคูมื่อ
จรรยาบรรณของกลุม่บริษัท ขณะเดียวกนัเพ่ือหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือ
นํามาซึง่ความเส่ือมเสียตอ่ช่ือเสียงของบริษัทหรือขดัตอ่กฎหมายใดๆ  ดงันี ้

o บริษัทจะปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนีอ้ย่างเต็มท่ี ในกรณีท่ี 
ไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขได้ บริษัทจะแจ้งให้คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนีท้ราบในเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลกัความสมเหตสุมผล 

o บริษัทต้องให้ข้อมลูอย่างเพียงพอ ไม่รายงานหรือให้ข้อมลูท่ีเป็นเท็จ บิดเบือน หรือไม่ครบถ้วนแก่คู่ค้าและ/หรือ
เจ้าหนี ้ซึง่อาจมีผลทําให้เกิดความเข้าใจผิดและอาจมีผลกระทบตอ่การตดัสนิใจ 

o บริษัทต้องบริหารเงินทนุเพ่ือให้คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี ้มีความเช่ือมัน่ในสถานะทางการเงินและความสามารถใน
การชําระหนีข้องบริษัท 

o บริษัทต้องไมเ่รียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากบัคูค้่าและ/หรือเจ้าหนีโ้ดยไมส่จุริต หากมีเหตกุารณ์
ดงักล่าวเกิดขึน้ บริษัทต้องทําการแจ้งรายละเอียดต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี ้เพ่ือร่วมมือแก้ไขปัญหาโดยรวดเร็ว 
และหามาตรการปอ้งกนัเพ่ือมิให้เกิดเหตกุารณ์ดงักลา่วอีก 

o การดําเนินธุรกิจกับคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนีใ้ดๆ ต้องไม่นํามาซึ่งความเส่ือมเสียต่อช่ือเสียงของบริษัทหรือขัดต่อ
กฎหมายใดๆ รวมทัง้คํานงึถงึความเสมอภาค ความเป็นธรรมในการดําเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกนั 

ทัง้นี ้บริษัทได้มีการเปิดเผยนโยบายท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี ้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทท่ี 
www.thaicom.net หวัข้อ การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี > นโยบายด้านอ่ืนๆ 
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4. นโยบายและแนวปฏบิัตต่ิอชุมชนและสังคม  

บริษัทเช่ือมัน่และนําแนวคิดในการสร้างคณุค่าร่วมกนัระหว่างภาคธุรกิจกบัสงัคมมาเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจ 
เพ่ือให้ธุรกิจ ชมุชน และสงัคมเจริญเติบโตไปพร้อมกนัอย่างยัง่ยืน โดยมุ่งเน้นสนบัสนนุการศึกษา การเปิดโอกาสใน
การเข้าถึงเทคโนโลยีและการเรียนรู้ สร้างเสริมอาชีพและการพฒันาทกัษะ ส่งเสริมการลงทนุเพ่ือสงัคม โดยคํานึงถึง
การมีส่วนร่วมและลักษณะเฉพาะของแต่ละชุมชน ภายใต้การมีจิตสาธารณะ การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนการยกระดบัคณุภาพชีวิตและสงัคมในระยะยาว โดยเฉพาะในด้านการส่ือสารโทรคมนาคม บริษัทมีบทบาท
สําคญัในการสร้างความร่วมมือในการพฒันาและรักษาคณุภาพการส่ือสาร ทัง้ในภาวะปกติและภาวะภยัพิบติั เพ่ือให้
ผู้ ใช้บริการในชุมชน ผู้ ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย สามารถได้รับความช่วยเหลือในโอกาสแรกท่ีทําได้และเป็นไป
อยา่งทัว่ถงึและทนัตอ่เหตกุารณ์ ทัง้นี ้ตามท่ีระบไุว้ในนโยบายการพฒันาอยา่งยัง่ยืน และคูมื่อจรรยาบรรณของบริษัท  

5. นโยบายและแนวปฏบิัตต่ิอสิ่งแวดล้อม 

บริษัทมีนโยบายดําเนินธุรกิจโดยให้ความสําคัญกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ต่างๆ โดยเน้นการสร้างวฒันธรรมองค์กรและส่งเสริมพฤติกรรมการดแูลรักษาและฟืน้ฟูสิ่งแวดล้อม การให้ความรู้
และฝึกอบรมแก่พนกังานในเร่ืองสิ่งแวดล้อม การปอ้งกนัและลดมลภาวะ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยัง่ยืน การ
ลดผลกระทบภาวะโลกร้อน สง่เสริมการดํารงชีวิตท่ีสอดคล้องกบัธรรมชาติ ทัง้ภายในกระบวนการดําเนินงานและบน
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนภายนอกบริษัท ทัง้นี ้ตามท่ีระบุไว้ในนโยบายการ
พฒันาอยา่งยัง่ยืน และคูมื่อจรรยาบรรณของบริษัท 

6. นโยบายและแนวปฏบิัตต่ิอพนักงาน   

คณะกรรมการเลง็เห็นว่าพนกังานเป็นทรัพยากรท่ีสําคญัของบริษัท จึงมีนโยบายสง่เสริมความก้าวหน้าของพนกังาน 
และมีกระบวนการในการพฒันาบคุลากรในด้านต่างๆ โดยสง่เสริมให้มีการฝึกอบรมความรู้ทัง้เฉพาะทางและทัว่ไป
เป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือเพิ่มศกัยภาพในการทํางาน รวมถึงยงัให้ความสําคญักบัการปฏิบติัต่อพนกังานอย่าง
เท่าเทียม และเป็นธรรม นอกจากนี ้บริษัทมีนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการอย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัททัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และเพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศการทํางานท่ีดี 
บริษัทมีความรับผิดชอบในการดแูลสขุภาพอนามยัและรักษาสภาพแวดล้อมการทํางานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิต
และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมัน่ปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตาม
นโยบายการพฒันาอยา่งยัง่ยืน นโยบายด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั และคูมื่อจรรยาบรรณของบริษัท 

7. นโยบายและแนวปฏบิัตต่ิอสทิธ ิมนุษยชน   

บริษัทสนบัสนนุและเคารพในสิทธิมนษุยชน ซึ่งมีการปฏิบติัต่อผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่ายด้วยความเป็นธรรม บนพืน้ฐาน
ของศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์ โดยมีนโยบายตามแนวทางการปฏิบติัด้านสิทธิมนษุยชนท่ีประกาศใช้ในนานาประเทศ
ซึง่รวมถึงปฏิญญา และอนสุญัญาตา่งๆ ของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนษุยชน รวมถึงมีมาตรการชดเชยในกรณีท่ีผู้
มีสว่นได้เสียได้รับความเสียหายจากการท่ีบริษัทละเมิดสทิธิตามกฎหมายของผู้ มีสว่นได้เสีย ไว้ในนโยบายการพฒันา
อยา่งยัง่ยืน และคูมื่อจรรยาบรรณของบริษัท  
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8. นโยบายและแนวปฏบิัตต่ิอคู่แข่ง  

บริษัทสนบัสนนุ และสง่เสริมนโยบายการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรี เป็นธรรมไม่ผกูขาด และไม่ขดัต่อกฎหมายและ
จริยธรรม ตามคูมื่อจรรยาบรรณของบริษัท  

9. นโยบายและแนวปฏบิัตต่ิอการต่อต้านการทุจริต  

บริษัทต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  และถือปฏิบัติตามกฎหมายทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริตใน
ประเทศไทย รวมถึงบริษัทในกลุ่มท่ีดําเนินธุรกิจในต่างประเทศ โดยบริษัทได้จดัทํานโยบายต่อต้านการทจุริต พร้อมทัง้
กําหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกับการกํากับดูแลเพ่ือป้องกันและติดตามความเส่ียงจากการทุจริต สําหรับเป็นแนวปฏิบติัของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัททุกคน และมีการสนับสนุนกิจกรรมท่ีเป็นการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนของ
บริษัทปฏิบติัตามนโยบายดงักลา่ว  

นโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัทมีวัตถุประสงค์เพ่ือ แสดงออกถึงจุดยืนของบริษัทในการต่อต้านการทุจริต 
ทกุรูปแบบอย่างสิน้เชิง โดยกําหนดเกณฑ์และแนวปฏิบติัเพ่ือป้องกนัมิให้บริษัท และพนกังานฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการ
ทุจริต และกําหนดขัน้ตอนการสอบทานและกํากับดูแลติดตาม เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายนี ้ตลอดจน
สนบัสนนุให้พนกังานเฝา้ระวงั และรายงานการพบเหน็การทจุริตผา่นช่องทางส่ือสารท่ีปลอดภยั  

การทุจริตหรือคอร์รัปชั่น ตามนโยบายฉบับนี  ้หมายถึง การใช้อํานาจท่ีได้มาโดยหน้าท่ีของตนกระทําการ หรือ 
ไม่กระทําการใดท่ีมิชอบ โดยการเรียก รับ ยอมจะรับ ให้ ขอให้ รับว่าจะให้ หรือกระทําการใดๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าหน้าท่ีรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน เพ่ือให้บคุคล 
และ/หรือ หน่วยงานดังกล่าวข้างต้นแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือของกลุ่มบริษัทไทยคม เว้นแต่ กรณีท่ี
บทบญัญติัของกฎหมายขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี ได้กําหนดวา่สามารถกระทําได้ 

นอกจากนี ้ในปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมลงนามในคําประกาศเจตนารมณ์ “แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต” ในโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective 
Action Coalition Against Corruption : CAC) ซึ่งดําเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ด้วยเล็งเห็น
ถงึความสําคญัท่ีจะดําเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส และมีความตัง้มัน่ท่ีจะสนบัสนนุและตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

และเม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม 2557  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและอนมุติัให้นําส่งแบบประเมินตนเอง 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานข้อมลูแล้ว เพ่ือเข้าร่วมในการตรวจรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริตภายในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2557 โดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ได้มีมติให้บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมโครงการฯ เป็นท่ี
เรียบร้อยแล้วเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2558 

ในปี 2560 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 14/2560 เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2560 ได้พิจารณาและอนมุติัให้บริษัท
ย่ืนต่ออายกุารรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต นอกจากนี ้ในปี 2560 
บริษัทได้ดําเนินการตา่งๆ เพ่ือปฏิบติัตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ดงันี ้

1. บริษัทมีการนํานโยบายไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทําหน้าท่ีกํากบัดแูลนโยบายและมาตรการต่อต้านการทจุริตเพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษัทได้ปฏิบติัตามภาระหน้าท่ีตาม
กฎหมายและจริยธรรมท่ีกําหนดไว้และปรับปรุงเป็นประจําสม่ําเสมออยา่งตอ่เน่ือง 
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2. คณะทํางานธรรมาภิบาลมีหน้าท่ีหลกัในการนํานโยบายฉบบันีไ้ปปฏิบติั และส่ือสารทําความเข้าใจกบัพนกังาน
ทกุระดบั รวมทัง้ติดตามประสทิธิผลของนโยบายฉบบันี ้

3. ผู้บริหารทุกคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบทําให้มั่นใจว่า ผู้ ใต้บังคับบัญชาของตนได้ตระหนักถึงและมีความเข้าใจ
นโยบายฉบบันี ้โดยได้รับการอบรมอยา่งเพียงพอและสม่ําเสมอ 

4. พนกังานจะต้องปฏิบติัหน้าท่ีให้สอดคล้องกบันโยบายฉบบันี ้กรณีมีข้อสงสยัหรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายฉบบั
นี ้จะต้องรายงานตอ่ผู้บงัคบับญัชา หรือผา่นช่องทางการรายงานท่ีกําหนดไว้ตามนโยบายการรับเร่ืองร้องเรียนและเบาะแส
การกระทําผิดและทจุริต 

5. บริษัทมีการวางแนวปฏิบติัเร่ืองระเบียบปฏิบติัอนัเก่ียวกับการเบิกจ่ายเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการ
ทจุริต โดยพนกังานจะต้องทําการกรอกแบบฟอร์มผา่นระบบคําขอในเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้

(1)  การบริจาคเพ่ือการกศุล และ/หรือ การเป็นผู้ให้การสนบัสนนุ 

(2)  การสนัทนาการ หรือการเลีย้งรับรอง 

(3)  การรับหรือการให้ของขวญั 

โดยต้องระบรุายละเอียดต่างๆ อาทิเช่น รายช่ือผู้ รับบริจาค หรือผู้ รับการสนบัสนนุ รายช่ือผู้ เข้าร่วมสนัทนาการ หรือผู้
มีส่วนร่วมของทัง้สองฝ่าย ช่ือผู้ รับของขวญั ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ เป็นต้น เม่ือกรอกแบบฟอร์มผ่านระบบแล้วระบบจะ
จดัสง่ข้อมลูให้ผู้ มีอํานาจอนมุติัดําเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป  

นอกจากนี ้บริษัทยงัสรุปข้อมลูการรายงานดงักล่าว เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทุกไตรมาส เพ่ือ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริต 

6. บริษัทกําหนดให้หน่วยงานกํากบัการปฏิบติังาน (Compliance Office) มีหน้าท่ีติดตามให้ผู้บริหารและพนกังาน
มีการประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบังานท่ีตนรับผิดชอบ เป็นประจําสม่ําเสมอ 

7. บริษัทจดัให้มีการอบรมและสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบติัในการต่อต้านการทจุริตไปถึงผู้บริหาร และพนกังาน
อยา่งสม่ําเสมอ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึน้ และสามารถปฏิบติัตวัได้ถกูต้อง โดยมีการจดัอบรมและทดสอบความรู้
ออนไลน์  (E-Learning) และมีช่องทางในการส่ือสารผ่านนิตยสารอิ เล็กทรอนิคส์ภายใต้ช่ือ  “Keeping Up with 
Compliance” เพ่ือให้พนกังานทกุคนได้รับทราบโดยทัว่กนั 

8. บริษัทได้จดัตัง้ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) ซึง่มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการ
กําหนดกระบวนการบริหาร ประเมิน วิเคราะห์ วางแผนป้องกนั ติดตาม ควบคมุความเส่ียงขององค์กร ซึ่งรวมทัง้ด้านการ
ปฏิบติัการ และความเส่ียงด้านการทจุริต (Fraud Risk) เพ่ือระบถุึงความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการบริหาร ในขัน้ตอน
การปฏิบติังาน ท่ีอาจสง่ผลให้เกิดการทจุริตภายในองค์กร 

9. บริษัทได้กําหนดให้มีการประเมินความเส่ียงจากการทุจริต เพ่ือให้สามารถกําหนดแนวทางการจัดการกับ 
ความเส่ียงในเร่ืองดงักลา่ว ครอบคลมุถึงการควบคมุ ปอ้งกนั ติดตาม ตรวจสอบ รวมถึงการประเมินประสิทธิภาพสําหรับ
มาตรการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้มัน่ใจว่ากระบวนการในการจดัการความเส่ียงจากการทจุริตท่ีมีนัน้ มี
ประสทิธิผล และรายงานผลตอ่ฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท  
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10. บริษัทได้กําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการกํากับดูแลเพ่ือป้องกันและติดตามความเส่ียงจากการทุจริต โดยมี
หน่วยงานตรวจสอบภายในทําหน้าท่ีในการประเมินระบบการควบคมุภายใน และการบริหารความเส่ียงให้มีประสทิธิผล 

11. บริษัทกําหนดให้กรรมการและผู้ บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ รายงานการมีส่วนได้เสียตามท่ีกฎหมายกําหนด และขยายไปยังพนักงานทุกคนให้รายงานการมี 
ส่วนได้เสียของตนเอง ครอบครัว และนิติบคุคลท่ีเก่ียวข้องผ่านระบบการรายงานการมีส่วนได้เสียของบริษัทด้วย เพ่ือให้
เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของกลุม่บริษัท ท่ีสง่เสริมการทําธุรกรรมตา่งๆ ของกลุม่บริษัทเป็นไปอยา่งโปร่งใส 
สมเหตสุมผล และคํานงึถงึประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นสําคญั 

12. บริษัทได้ดําเนินการส่ือสารและให้ความรู้ความเข้าใจถึงนโยบายต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Policy) 
ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี ้

o เปิดเผยนโยบายตอ่ต้านการทจุริตผา่นหน้าอินทราเน็ต และเวบ็ไซต์ของบริษัท 

o จดัให้มีการอบรมและส่ือสารนโยบายและแนวปฏิบติัในการต่อต้านการทจุริตผ่านส่ือการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Learning) อยา่งสม่ําเสมอ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึน้ และสามารถปฏิบติัตวัได้ถกูต้อง 

o ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพ่ือให้ข้อแนะนําและให้เข้าใจถึงเจตนารมณ์ของนโยบายการต่อต้านการทุจริตของ
บริษัท 

o ส่ือสารเก่ียวกับนโยบายต่อต้านการทุจริต ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบติังานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
ผ่านนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ช่ือ “Keeping Up with Compliance” เป็นประจํา เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังานทกุคนได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบติัตามได้อย่างถูกต้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

o จดักิจกรรม “Catching up with HQ” ซึ่งเป็นการอบรมพนกังานของบริษัทท่ีทํางานในต่างประเทศ ให้มีความรู้
ความเข้าใจท่ีตรงกนัในเร่ืองของการตอ่ต้านการทจุริต 

o บริษัทได้ประกาศแนวปฏิบัติเร่ืองการให้และรับของขวัญ เพ่ือป้องกันและหลีกเล่ียงการให้และรับของขวัญ
ประเภทท่ีไมเ่หมาะสม และเพ่ือให้ปฏิบติัไปในแนวทางเดียวกนัและเป็นไปตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริต 

o บริษัทมีการส่ือสารนโยบายต่อต้านการทจุริตของบริษัทไปยงับริษัทย่อยในต่างประเทศ เพ่ือให้หวัหน้าหน่วยงาน
ท่ีประจําอยู่ในต่างประเทศขยายการส่ือสารนโยบายต่อต้านการทุจริตไปยังคู่ค้า และ/หรือตัวแทนจําหน่าย 
เพ่ือให้รับทราบและถือปฏิบติัตามมาตรฐานในการตอ่ต้านการทจุริตเช่นเดียวกบับริษัท 

o จดัสมัมนา “งานเปิดบ้านไทยคมเพ่ือสร้างโอกาสในการดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน ครัง้ท่ี 1” เพ่ือสร้างความเข้าใจท่ี
ตรงกนักบัคูค้่า ในการดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

13. บริษัทได้ประกาศนโยบายในการงดรับของขวัญจากคู่ค้าและผู้ ร่วมค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมถึงขอความ
ร่วมมือพนกังานในการพิจารณาให้ของขวญัเทา่ท่ีจําเป็นและยดึหลกัประหยดั 

14. บริษัทได้แจ้งและส่ือสารให้คู่ค้าทราบถึงแนวทางปฏิบติัของคู่ค้าและนโยบายต่อต้านการทจุริตของบริษัท โดยให้
คูค้่าลงนามรับทราบและถือปฏิบติัเป็นมาตรฐานเดียวกนั 
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15. บริษัทได้มีการปรับปรุงนโยบายการบริหารบุคลากร เพ่ือนํามาตรการต่อต้านการทุจริตมาเป็นส่วนหนึ่งใน
กระบวนการบริหารบุคลากรด้วย เช่น การสรรหาและคดัเลือกบุคลากรอย่างเป็นธรรมเพ่ือให้ได้คนดีและคนเก่ง การใช้
ระบบคณุธรรมในการจดัสรรประโยชน์ตอบแทนการทํางาน การให้โอกาสอยา่งเทา่เทียมในการวา่จ้างและบรรจแุตง่ตัง้ 

ต่อมาในปี 2561 บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต ตาม
โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(CAC) ต่อเน่ืองเป็นวาระท่ี 2 ติดต่อกัน 
หลงัจากได้รับการรับรองครัง้แรกในปี 2558 

ทัง้นี ้บริษัทได้มีการเปิดนโยบายฉบบันีไ้ว้ในเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.thaicom.net หวัข้อ การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
> การตอ่ต้านการทจุริต 

10. นโยบายและแนวปฏบิัตใินการปฏบิัตติามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ  

บริษัทมีการกําหนดนโยบายการเคารพกฎหมายและหลกัสทิธิมนษุยชน ซึง่กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 
ต้องดําเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนไม่มีส่วนรู้เห็น 
ช่วยเหลือ หรือกระทําการใดๆ อนัเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือระเบียบข้อบงัคบั 

11. นโยบายและแนวปฏบิัตใินการปฏบิัตใินเรื่ องกจิกรรมทางการเมือง  

บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทปฏิบัติตาม
นโยบายการตอ่ต้านการทจุริตในสว่นของการช่วยเหลือทางการเมือง และคูมื่อจรรยาบรรณของบริษัท 

12. นโยบายและแนวปฏบิัตใินเรื่ องความขัดแย้งทางผลประโยชน์  (Conflict of Interests)  
 คณะกรรมการตระหนกัถงึการดําเนินธุรกิจท่ีอาจจะทําให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังาน เข้าไปมีสว่นเก่ียวข้องกบั

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และอาจเป็นผลให้ขาดความเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ี จงึได้กําหนดแนวทางปฏิบติั
ไว้ในคูมื่อจรรยาบรรณของบริษัท 

13. นโยบายและแนวปฏบิัตใินการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สนิของบริษัท   

คณะกรรมการสง่เสริมและสนบัสนนุให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ
ดแูลรักษาการใช้ทรัพย์สนิของกลุม่บริษัทเพ่ือประโยชน์สงูสดุของกลุม่บริษัท รวมถงึการเก็บรักษาความลบัท่ีได้รับรู้มา
จากหน้าท่ีในการทํางาน และยงัมิได้เปิดเผยสู่สาธารณชน ตลอดจนการจัดเก็บเอกสารข้อมูลท่ีเป็นความลบัตาม
นโยบายด้านความรับผิดชอบตอ่ทรัพย์สนิของบริษัท และคูมื่อจรรยาบรรณของบริษัท 

14. นโยบายและแนวปฏบิัตใินการปฏบิัตต่ิอทรัพย์สนิทางปัญญา  

บริษัทให้ความสําคญักบัการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบคุคลอ่ืน และหลีกเล่ียงการละเมิดสิทธิดงักล่าว 
โดยได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเร่ืองทรัพย์สินทางปัญญาไว้ในนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา และคู่มือ
จรรยาบรรณของบริษัท  

15. นโยบายและแนวปฏบิัตต่ิอสื่อมวลชนหรือต่อสาธารณชน   

การให้ข้อมลูใดๆ เก่ียวกบับริษัท ต้องอยู่บนพืน้ฐานข้อมลูท่ีเป็นจริง ถกูต้อง และปฏิบติัด้วยความระมดัระวงัตามคูมื่อ
จรรยาบรรณของบริษัท โดยผู้ ท่ีไม่มีหน้าท่ีเก่ียวข้องหรือไม่ได้รับมอบหมาย ไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้
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สมัภาษณ์ต่อส่ือมวลชนหรือต่อสาธารณชนใดๆ เก่ียวกบัหรือพาดพิงกลุ่มบริษัทไม่ว่าในด้านใด อนัอาจสง่ผลกระทบ
ตอ่ช่ือเสียงและการดําเนินธุรกิจของกลุม่บริษัท 

ในปี 2562 บริษัทได้จดัให้มีการให้มีการพบส่ือมวลชนและกิจกรรมสําหรับผู้ ถือหุ้นดงัตอ่ไปนี ้ 

งานพบผู้ถือห ุ้นและนักวเิคราะห์ จาํนวนครัง้ / ปี 

การจดัประชมุนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ (Analyst Meeting) 2 

งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทนุ (Opportunity Day)  4 

16. นโยบายและแนวปฏบิัตกิารรับเรื่ องร้องเรียนและเบาะแสการกระทาํผิดและการทุจริต  

บริษัทยดึมัน่ในการดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ถกูต้อง และโปร่งใส บริษัทจึงมุ่งมัน่ท่ีจะปกปอ้งการดําเนินงาน
และทรัพย์สินต่างๆ จากความเส่ียงท่ีเกิดขึน้จากการประพฤติท่ีขัดต่อคู่มือจรรยาบรรณและการทุจริตต่างๆ ท่ีอาจ
เกิดขึน้ ซึง่มีผลกระทบต่อช่ือเสียงหรือมลูค่าของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจึงได้จดัทํานโยบายรับเร่ืองร้องเรียน
และเบาะแสการกระทําผิดและการทจุริตขึน้ เพ่ือกําหนดช่องทางในการรายงานและสนบัสนนุให้กรรมการ ผู้บริหาร 
พนกังาน และผู้ มีส่วนได้เสียให้ข้อมลูและรายงานเบาะแสการกระทําผิดหรือการทจุริตใดๆ ท่ีเกิดขึน้ในบริษัท รวมถึง
ได้กําหนดกระบวนการขัน้ตอนในการจดัการกบัเร่ืองท่ีได้รับร้องเรียน การคุ้มครองผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ให้ข้อมลู และการ
รักษาความลบั 

ช่องทางในการแจ้งเร่ืองร้องเรียนและเบาะแสการกระทําผิดและการทจุริต 

1. เม่ือพนกังานพบเหน็หรือมีเหตอุนัควรเช่ือโดยสจุริตวา่มีการกระทําผิดหรือการทจุริตเกิดขึน้เก่ียวข้องกบับริษัท
หรือบริษัทในกลุม่ ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาต้นสงักดั ตัง้แต่ระดบัผู้จดัการทราบโดยทนัที ไมว่า่ด้วยวาจาหรือลายลกัษณ์
อกัษร หากไมไ่ด้รับการพิจารณาให้แจ้งตอ่ผู้บงัคบับญัชาระดบัสงูขึน้ไปจนถงึระดบัหวัหน้าสว่นงาน / สายงาน  

2. หากอยูใ่นสถานการณ์ท่ีไมเ่หมาะสมหรือไมส่ะดวกใจท่ีจะแจ้งตอ่ผู้บงัคบับญัชา หรือสงสยัวา่ผู้บงัคบับญัชาหรือ
ผู้บริหารของบริษัทเก่ียวข้องกบัการกระทําผิด พนกังานสามารถเลือกท่ีจะแจ้งผา่นช่องทาง ดงันี ้  

2.1 หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โทร +662 596 5001 หรือ E-mail: wichaik@thaicom.net  

2.2 ผู้จดัการฝ่ายกลยทุธ์งานบคุคล โทร +662 596 5060 ตอ่ 8436 หรือ E-mail: monteainn@thaicom.net 

2.3 Ethical Hotline ใน Intranet ของบริษัท ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งผ่านโดยตรงไปยัง ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหวัหน้าหน่วยงานทรัพยากรบคุคล 

2.4 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการภายนอกท่ีมีความเป็นอิสระ) หรือ คณะกรรมการของ
บริษัท ตามท่ีอยูด่งันี ้

บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 
63/21 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 11000 
หรือสง่ E-mail มาท่ี comsec@thaicom.net 
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3. ในกรณีท่ีผู้บริหารระดบัสงูท่ีเป็นผู้บริหารระดบัฝ่าย หรือเทียบเท่าขึน้ไป หรือหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
หรือหัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล เก่ียวข้องกับการกระทําผิดหรือการทุจริต ให้แจ้งถึงประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท 

4. ผู้บงัคบับญัชา หรือหน่วยงานตา่งๆ ตามข้อ  1 และ/หรือ 2 เม่ือได้รับแจ้งวา่มีการกระทําผิดและการทจุริต รวมทัง้
หากพบว่ามีการกระทําผิดหรือการทุจริตใดๆ เกิดขึน้ ให้แจ้งหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท (หรือหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของสายงานธุรกิจท่ีตนเองสงักดั) ภายใน 7 วนัทําการ เพ่ือดําเนินการตามขัน้ตอนการสอบสวนท่ีกําหนด 

5. สําหรับบุคคลภายนอก สามารถแจ้งข้อร้องเรียนและเบาะแสได้ทางเว็บไซต์ www.thaicom.net ในหัวข้อ        
“การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี” >“รับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส” โดยข้อมลูการร้องเรียนและเบาะแสจะถกูสง่ไปยงั 

5.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.2 หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

5.3 หวัหน้าหน่วยงานทรัพยากรบคุคล 

การดําเนินการของบริษัทเม่ือได้รับข้อร้องเรียน 

1. เม่ือได้รับเร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริตผ่านทางช่องทางต่างๆ ท่ีบริษัทกําหนด ให้
ดําเนินการประเมินและตรวจสอบข้อมลูท่ีได้รับในเบือ้งต้นให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีได้รับเร่ืองร้องเรียนหรือ
เบาะแสการกระทําผิดหรือการทจุริต  

o หากตรวจสอบข้อเท็จจริงและพบว่ามีมลูการกระทําผิดหรือการทจุริต ให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายดําเนินการเสนอคณะกรรมการจรรยาบรรณ และผู้ มีอํานาจตามท่ีระบไุว้แต่งตัง้
คณะกรรมการสอบสวน 

o หากตรวจสอบและพบว่าไม่มีมลูข้อเท็จจริงใดๆ ตามท่ีร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส ให้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในหรือหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมาย แจ้งกลบัไปยงัผู้ ร้องเรียนและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือยุติเร่ืองร้องเรียน
ดงักลา่ว 

2. คณะกรรมการสอบสวนจะต้องสอบสวนผู้ ถูกกล่าวหา ผู้บังคับบัญชาของผู้ ถูกกล่าวหา รวมทัง้บุคคลอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง และจัดทํารายงานผลการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 45 วนั นับจากวนัท่ีได้รับทราบหนงัสือแต่งตัง้ แต่ถ้ามี
ความจําเป็นซึง่ไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดงักลา่วได้ ให้คณะกรรมการสอบสวน รายงานเหตผุล
ท่ีทําให้การสอบสวนลา่ช้า เพ่ือขอขยายเวลาตอ่ผู้ ท่ีลงนามแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวน ครัง้ละไมเ่กิน 30 วนั 

3. เม่ือดําเนินการสอบสวนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนจดัทํารายงานผลการสอบสวนเสนอต่อผู้ ท่ีลงนาม
แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน  และจดัทําสําเนาส่งให้ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หวัหน้า
หน่วยงานการเงิน หวัหน้าหน่วยงานบญัชี หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หวัหน้าหน่วยงานทรัพยากรบคุคล  หวัหน้า
หน่วยงานกฎหมาย  และผู้ ท่ีเก่ียวข้องแล้วแต่ละกรณี รวมทัง้คณะกรรมการพิจารณาลงโทษทางวินยัในกรณีท่ีพบว่ามีการ
กระทําผิดทางวินยั 

4. ในกรณีท่ีผู้ ท่ีลงนามแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนและ/หรือหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเห็นวา่ข้อเท็จจริง
เก่ียวกับการกระทําผิดและการทุจริตไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วน ให้ผู้ ท่ีลงนามแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนสัง่การให้
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คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติม หรือแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนชดุใหมเ่พ่ือดําเนินการสอบสวนได้
ตามท่ีเหน็สมควร 

การลงโทษทางวินยัและการดําเนินการทางกฎหมาย 

1. คณะกรรมการพิจารณาลงโทษทางวินยัจะต้องพิจารณาลกัษณะการกระทําผิดวินยัและกําหนดบทลงโทษทาง
วินยักบัผู้กระทําผิด และเสนอให้ผู้ มีอํานาจตามท่ีได้ระบไุว้อนมุติัให้ดําเนินการลงโทษทางวินยักบัผู้กระทําผิดภายใน 30 
วนั นบัจากวนัท่ีได้รับรายงานผลการสอบสวน 

2. เม่ือมีการอนุมัติให้ดําเนินการลงโทษทางวินัยแล้ว ให้หน่วยงานทรัพยากรบุคคลจัดทําคําสัง่ลงโทษทางวินัย 
เสนอให้ผู้ มีอํานาจตามท่ีกําหนดไว้ในนโยบายอํานาจอนุมัติ (Approval Authority Policy) อนุมัติคําสั่งดังกล่าวก่อน
ดําเนินการลงโทษทางวินัยกับผู้กระทําผิด และแจ้งคําสัง่ลงโทษทางวินัยกับผู้กระทําผิด รวมทัง้ให้ผู้ กระทําผิดลงนาม
รับทราบคําสัง่ลงโทษดงักลา่ว 

3. ในกรณีท่ีการกระทําผิดหรือการทจุริตใดๆ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ของบริษัท 
หรือเป็นการปฏิบติัฝ่าฝืนกฎหมาย  ให้คณะกรรมการพิจารณาลงโทษทางวินยัเสนอผู้ มีอํานาจตามท่ีกําหนดไว้ในนโยบาย
อํานาจอนมุติั (Approval Authority Policy) ของบริษัท เป็นผู้พิจารณาตดัสินว่าจะดําเนินคดีทางแพ่งและ/หรือคดีอาญา
ตอ่ผู้กระทําผิด โดยอาจร่วมพิจารณากบัหวัหน้าหน่วยงานกฎหมาย หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

การแจ้งผลกบัผู้ ร้องเรียน 

บริษัทจะแจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนการกระทําผิดและการทุจริตให้กับผู้ ร้องเรียนท่ีได้
เปิดเผยช่ือ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท์ อีเมล์ หรือช่องทางติดต่ออ่ืนๆ ไว้   อย่างไรก็ตาม ในบางครัง้ด้วยเหตผุลความจําเป็น
ในเร่ืองข้อมลูส่วนบุคคลและรักษาความลบั บริษัทอาจไม่สามารถให้ข้อมลูในรายละเอียดเก่ียวกบัการสอบสวนหรือการ
ลงโทษทางวินยั 

การคุ้มครองผู้ ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมลู 

1. บริษัทจะไม่ยินยอมให้มีการข่มขู่ คุกคาม ผู้ ร้องเรียน รวมถึงผู้ ท่ีให้ความร่วมมือ หรือความช่วยเหลือในการ
สอบสวนด้วยเจตนาสจุริต บริษัทจะให้ความคุ้มครองและห้ามพนกังานหรือผู้บริหารของบริษัทเลิกจ้าง พกังาน ลงโทษทาง
วินยั หรือขู่ว่าจะดําเนินการต่างๆ จากการท่ีพนกังานให้ข้อมลูเร่ืองการกระทําผิดหรือการทจุริต หากผู้ ใดกระทําการฝ่าฝืน
ดงักลา่วจะถกูลงโทษทางวินยั 

2. หากผู้ ร้องเรียนเห็นว่าตนอาจเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอมาตรการคุ้มครองได้ตลอดเวลา และบริษัทอาจ
ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมเป็นพิเศษตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากระดบัความร้ายแรงและความสําคญัของเร่ือง
ท่ีร้องเรียน ในกรณีท่ีผู้ ร้องเรียนถูกข่มขู่ คุกคาม ให้รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคลโดยทันที ซึ่งหัวหน้า
หน่วยงานทรัพยากรบคุคลจะทําหน้าท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองผู้ ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมลู ตามนโยบายฉบบันี ้

3. กรณีผู้ ร้องเรียนเป็นพนกังานซึ่งให้ข้อมลูการกระทําผิดหรือการทจุริตด้วยเจตนาสจุริต แม้ว่าภายหลงับริษัทได้
ดําเนินการสอบสวนแล้วและพบว่าไม่มีการกระทําผิดตามท่ีได้ร้องเรียน บริษัทจะไม่ดําเนินการลงโทษใดๆ กบัพนกังานท่ี
ให้ข้อมลู อย่างไรก็ตาม หากผลการสอบสวนพบว่าไม่มีมลูข้อเท็จจริงใดๆ ตามท่ีร้องเรียน และได้ทําด้วยเหตเุจตนาให้ร้าย 
หรือจงใจให้เกิดผลท่ีเป็นอนัตราย หรือให้ข้อมลูเท็จ บริษัทจะพิจารณาดําเนินการลงโทษพนกังาน ตามข้อบงัคบัเก่ียวกบั
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การทํางาน ซึ่งมีบทลงโทษตัง้แต่ ตกัเตือนด้วยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษร พกังาน จนถึงให้ออกจากงาน รวมทัง้พิจารณา
ดําเนินคดีตามกฎหมาย 

การรักษาความลบั 

1. ผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการรับร้องเรียนและเบาะแสการกระทําผิดหรือการทจุริต ต้องเก็บรักษาข้อมลูท่ีได้รับมาไว้เป็น
ความลบั ไม่เปิดเผยแก่บคุคลหนึ่งบคุคลใด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามความจําเป็นในการปฎิบติังานเท่านัน้หรือเป็นการ
ปฏิบติัตามท่ีกฎหมายกําหนด 

2. ห้ามนํารายงานผลการสอบสวนไปเปิดเผยแก่บุคคลใด ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการหลีกเล่ียงการสร้างความเสียหายต่อ
ช่ือเสียงของบคุคลผู้ถกูกลา่วหาหากภายหลงัพบว่าเป็นผู้บริสทุธ์ิ และเพ่ือปอ้งกนัความเส่ียงทางกฎหมายท่ีอาจเกิดขึน้กบั
บริษัท 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

บริษัทให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูและข่าวสารสําคญัท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท ทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูท่ี
มิใช่ข้อมลูทางการเงินอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และโปร่งใส ผ่านช่องทางท่ีเข้าถึงข้อมลูได้ง่าย มีความเท่าเทียมกนั
และน่าเช่ือถือ 

1. บริษัทได้กําหนดนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ (Market Disclosure Policy) ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน 
และสอดคล้องกบักฎระเบียบและข้อบงัคบัของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพ่ือให้ผู้ มีสว่นได้เสียทกุรายสามารถเข้าถงึข้อมลูได้ง่าย และเทา่เทียมกนั 

2. บริษัทได้จัดตัง้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพ่ือเป็นตัวแทนบริษัทในการทําหน้าท่ีส่ือสาร
ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้ได้รับทราบ
ข้อมลูของบริษัท 

3. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูงบการเงิน รายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) สามารถ
สะท้อนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทัง้สนบัสนนุให้จดัทําคําอธิบายและการวิเคราะห์ของ
ฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงินทกุไตรมาส  

4. จดัให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบัรายงานของผู้สอบบญัชีใน
รายงานประจําปี 

5. เปิดเผยค่าสอบบญัชีและค่าบริการอ่ืนท่ีผู้ สอบบัญชีให้บริการในรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจําปี 

6. เปิดเผยบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย จํานวนครัง้ของการประชมุและจํานวนครัง้
ท่ีกรรมการแต่ละท่านเข้าประชมุ รวมถึงการฝึกอบรมและพฒันาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองของคณะกรรมการ 
ซึง่ได้แสดงไว้ในรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี 

7. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูท่ีสะท้อนถึงภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ของแต่ละคน รวมทัง้รูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนในรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจําปี 
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8. บริษัทมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทให้
คณะกรรมการทราบทกุครัง้ 

9. นอกจากการเผยแพร่ข้อมลูตามเกณฑ์ท่ีกําหนดผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทยงัมีการ
เปิดเผยข้อมลูสารสนเทศท่ีสําคญัของบริษัท ทัง้ภาษาไทยและภาษาองัฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และมีการ
ปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัอยา่งสม่ําเสมอ ดงันี ้

(1) วิสยัทศัน์และพนัธกิจ 
(2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
(3) รายช่ือคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุยอ่ย และผู้บริหารของบริษัท 
(4) งบการเงินและคําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการรายไตรมาส (MD&A) ทัง้ฉบบัปัจจบุนัและของปีก่อนหน้า 
(5) แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) ท่ีสามารถดาวน์โหลดได้ 
(6) โครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างองค์กร 
(7) รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
(8) หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น และเอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 
(9) ข้อบงัคบับริษัทและหนงัสือรับรองบริษัท 
(10) นโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทจุริต นโยบาย

ด้านการบริหารความเส่ียงระดบัองค์กร และนโยบายด้านอ่ืนๆ ของบริษัท 
(11) กฎบตัรของคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ 
(12) ข้อมลูติดตอ่นกัลงทนุสมัพนัธ์  
(13) ข้อมลูหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทนําเสนอตอ่นกัวิเคราะห์ ผู้จดัการกองทนุ หรือส่ือตา่งๆ 

หมวดที่ 5 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญักบัการกํากบัดแูลให้มัน่ใจวา่ บริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุ
ภายในท่ีจะทําให้บรรลวุตัถปุระสงค์อยา่งมีประสทิธิผล และมีการปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 

1. การบริหารความเสี่ยง 

1.1 บริษัทได้จดัทํากรอบและนโยบายบริหารความเส่ียง เพ่ือใช้ในการระบุและบริหารความเส่ียง เป้าประสงค์หลกั
ของการบริหารความเส่ียง เพ่ือปกปอ้งมลูคา่ของบริษัทและเพ่ือใช้ประโยชน์ในการสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบับริษัท 

1.2 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ
ออกแบบและนํากรอบการบริหารความเส่ียงไปใช้ปฏิบติั และบริหารความเส่ียงของบริษัทให้อยู่ภายใต้ความ
เส่ียงท่ียอมรับได้ท่ีได้กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทระบ ุประเมิน และจดัการความเส่ียงในทกุขัน้ตอนตัง้แต่การพฒันาและเลือกใช้กลยทุธ์ การนํากลยทุธ์ไป
ปฏิบติั การตดัสนิใจลงทนุและบริหารงานประจําวนั 

คณะกรรมกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานให้มั่นใจว่าบริษัทมี
ระบบการบริหารความเส่ียงมีความเหมาะสมและมีประสทิธิผล 
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2. การควบคุมภายใน  

2.1 บริษัทได้นํามาตรฐานการควบคมุภายในระดบัสากล และแนวปฏิบติัท่ีออกโดยสํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์มาใช้ในการพฒันาระบบควบคมุภายในของบริษัท เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทจะ
สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

 ความถกูต้องและเช่ือถือได้ และความทนัเวลาของรายงานทัง้จากภายในและภายนอก และทัง้ท่ีเป็นตวั
เงินและไมใ่ช่ตวัเงิน 

 มีการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

 การดแูลรักษาทรัพย์สนิของบริษัท 

 ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการดําเนินงานของบริษัท 

2.2 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและฝ่ายบริหาร มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการออกแบบและนําระบบควบคมุ
ภายในท่ีดีไปใช้ปฏิบติั 

2.3 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าท่ีสอบทานความมีประสทิธิผลของระบบ
การควบคมุภายในอย่างน้อยปีละครัง้ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติัก่อนท่ีจะรายงานให้ผู้
ถือหุ้นทราบ 

3. การตรวจสอบภายใน  

บริษัทได้จดัตัง้สํานกัตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระหน่วยงานหนึง่ในบริษัท หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้การทําหน้าท่ีเป็นไปด้วยความอิสระและเท่ียงธรรม กิจกรรมการ
ตรวจสอบจะช่วยให้บริษัทสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์โดยการนําวิธีท่ีเป็นระบบมาใช้เพ่ือประเมินและปรับปรุงความมี
ประสทิธิผลของระบบบริหารความเส่ียง ระบบควบคมุภายใน และระบบการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท 
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การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2562 

รายชื่อกรรมการ  

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมท ัง้หมด (ครัง้) 
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1. นายประเสริฐ บญุสมัพนัธ์       
2. นางภทัรียา เบญจพลชยั 10/10  4/4    
3. ศาสตราจารย์สําเรียง เมฆเกรียงไกร 10/10 6/6 4/4    
4. นางชรินทร วงศ์ภธูร 10/10 6/6     
5. นายสมประสงค์ บญุยะชยั       
6. นายเอนก พนาอภิชน  6/6  12/12   
7. นายเกวก็ บคั ไช   4/4 12/12   
8. นายอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์    12/12 4/4 2/2 
9. นายภเูวียง ประคํามินทร์(1)       
10. นายไพบลูน์ ภานวุฒันวงศ์(2)    10/12   
11. นายปฐมภพ สวุรรณศิริ    2/12 4/4 2/2 
12. นายอนวุฒัน์ สงวนทรัพยากร     4/4 2/2 
13. นายวิชยั กิตติวิทยากลุ     4/4  
14. นายธีระยทุธ บญุโชติ     3/4 2/2 
15. นายเอกชยั ภคัดรุงค์     4/4  
16. นายประมขุ ชยัวงศ์วฒิุกลุ(3)     3/4  
17. นางสาวยพุาพรรณ ปานเคลือบทอง     4/4 1/2 
18. นายสลลิ จารุจินดา     4/4  
19. นายคมสนั เสรีภาพงศ์     4/4  
20. นายธีรวฒัน์ กสุลางกรูวฒัน์(4)     -  
21. นายสรรเพชญ สรรพศิริ      2/2 
22. นายภาคย์  บญุยบุล      2/2 
23. นางสาวปิยะนชุ สจุปลืม้      2/2 
_____________________ 
หมายเหต ุ
(1) นายภเูวียง ประคํามินทร์ ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ ผู้แทนจากกระทรวงกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม แทนนางอาทิตยา สธุาธรรม 
ท่ีลาออกจากตําแหน่ง โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2562 ประชุมเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2562 มีผลตัง้แต่วนัท่ี 2 เมษายน 
2562 เป็นต้นไป  
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(2) นายไพบลูย์ ภานวุฒันวงศ์ ได้รับแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหาร แทนนายปฐมภพ สวุรรณศิริ โดยมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 
ครัง้ท่ี 3/2562 ประชมุเม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2562 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

(3) นายประมขุ ชยัวงศ์วฒิุกลุ ลาออกจากบริษัท มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2563 
(4) นายธีรวฒัน์ กสุลางกรูวฒัน์  เกษียณอาย ุมีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2562 

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ  และผู้บริหารระดบัสูง 

(1) การสรรหากรรมการอสิระ 

หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกกรรมการอิสระ รวมถึงคณุสมบติั และกระบวนการสรรหา ได้เปิดเผยไว้แล้วใน หมวดท่ี 5 
บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ > 1. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ > 1.3 คณุสมบติัของ
กรรมการอิสระ 

(2) การสรรหากรรมการ  และผู้บริหาร  

การสรรหาและแตง่ตัง้กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเพ่ือทําหน้าท่ีในการพิจารณาคดัเลือก และ
กลัน่กรองบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ เพ่ือการคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการตามนโยบายการสรรหา
กรรมการของบริษัท โดยในการพิจารณาคัดเลือกจะคํานึงถึงสดัส่วน จํานวน ความหลากหลาย และองค์ประกอบของ
คณะกรรมการท่ีเหมาะสมในด้านตา่งๆ โดยจะพิจารณาจากทกัษะ และความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ
บริษัทท่ีต้องการเพิ่มเติมและสอดคล้องกบักลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงต้องเป็นผู้ ท่ีพร้อมในการอทุิศเวลา
ในการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการบริษัทอยา่งเตม็ท่ี และต้องไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลกัการกํากบัดแูลกิจการ
ท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน โดยมีหลกัเกณฑ์การสรรหา รวมถงึขัน้ตอนการคดัเลือกกรรมการ ดงันี ้

1. กําหนดหลักเกณฑ์ – คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะพิจารณาสรรหากรรมการโดยมีการจดัทํา Board Skill 
Matrix เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาคณุสมบติัของกรรมการท่ีต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทกัษะท่ีจําเป็นซึง่ยงั
ขาดอยูใ่นคณะกรรมการบริษัท และสอดคล้องกบักลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

2. วิธีการสรรหา – พิจารณาสรรหาบคุคลโดย 

o เปิดโอกาสให้คณะกรรมการแตล่ะทา่นเสนอช่ือบคุคลท่ีพิจารณาแล้วเหน็วา่เป็นผู้ ท่ีเหมาะสม 

o เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบคุคลท่ีเห็นสมควรได้รับการพิจารณาผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทลว่งหน้า
ก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทกําหนด 

เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2563 ทางบริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ ถือหุ้นทราบว่า ได้พ้น
กําหนดระยะเวลาการเสนอรายช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอ
รายช่ือบคุคลท่ีเหน็สมควรและมีคณุสมบติัเหมาะสมได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทแตอ่ยา่งใด 

o ให้บริษัทท่ีปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) ช่วยคดักรองผู้ ท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสม 

o ให้เลขานกุารบริษัท นํารายช่ือผู้ ท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสม ตามท่ีปรากฏอยู่ในฐานข้อมลูกรรมการ (Director Pool)
ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และทําเนียบกรรมการ (กรรมการอาชีพ) ของ
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย มาประกอบการพิจารณา 
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3. การคัดเลือก – คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จะทําการประเมินคณุสมบติัเบือ้งต้นของบุคคลท่ีได้รับการ
เสนอช่ือ และคดัเลือกผู้ ท่ีพิจารณาแล้วเหน็วา่เหมาะสม 

4. การแต่งต้ัง – คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะเสนอช่ือบุคคลท่ีพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนําช่ือเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือเลือกตัง้เป็นรายบคุคล ในกรณีแตง่ตัง้
กรรมการท่ีถงึคราวต้องออกตามวาระ และแตง่ตัง้กรรมการใหม ่ 

สําหรับกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากออกตามวาระ ให้เสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาแตง่ตัง้แทน 

อย่างไรก็ดี การเลือกตัง้กรรมการในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น มีหลกัเกณฑ์และวิธีการ ซึง่เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ กรรมการต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระเป็นจํานวน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการ
ท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง และกรรมการท่ีออกตามวาระนีอ้าจถูกเลือกเข้ามาดํารง
ตําแหน่งตอ่ได้ 

2. ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

 2.1 ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีถือ 

2.2 ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตามข้อ 2.1 เพ่ือท่ีจะเลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคน
เป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีท่ีเลือกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อย
เพียงใดไมไ่ด้ 

2.3 บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเทา่จํานวนกรรมการท่ี
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เทา่กนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

3. กรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากออกตามวาระดงักลา่ว ให้คณะกรรมการมีมติด้วยคะแนน
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการท่ีเหลืออยู่เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้าม
ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 เข้ามาเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลืออยู่ไม่ถึงสองเดือน บคุคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทน
ดงักลา่วจะอยูใ่นตําแหน่งกรรมการได้เพียงวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

การสรรหาและแตง่ตัง้ผู้บริหาร 

สําหรับการสรรหาและแตง่ตัง้ผู้บริหาร ได้เปิดเผยไว้แล้วใน หมวดท่ี 5 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ข้อ 11 การสืบทอดตําแหน่งผู้บริหาร  

9.4 การกาํกับดแูลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

คณะกรรมการของบริษัทใช้อํานาจในการกํากบัดแูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยใช้อํานาจหน้าท่ีในการบริหารงาน 
ตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติท่ีประชุมของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจะทําการบริหารงานผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการ 
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โดยการพิจารณาและอนุมัติ และ/หรือ ให้อํานาจแก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และ/หรือ มอบอํานาจให้แก่บุคคลใด
แล้วแต่กรณี เพ่ือการบริหารงาน โดยการส่งตวัแทนไปนัน้จะต้องเป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัท อย่างไรก็ตาม 
การดําเนินการบริหารนัน้จะต้องอยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของคณะกรรมการบริษัทซึง่จะต้องเป็นไปด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต 
และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นอยา่งสงูสดุเป็นสําคญั 

คณะกรรมการบริษัทจะกํากบัดแูลโดยการมอบอํานาจให้กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร เข้าไปเป็นตวัแทนของบริษัท
ย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม โดยจะมีมาตรการและขัน้ตอนในการบริหารจดัการผ่านคณะกรรมการบริษัท ซึง่คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา จะทําการคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ 
ผู้บริหาร แล้วแต่กรณี ผ่านท่ีประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เพ่ือพิจารณาเลือกบคุคลท่ีเห็นสมควร แล้วจึง
นําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาและแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัทยอ่ย และ/หรือ บริษัทร่วมตอ่ไป 

ทัง้นี ้กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ท่ีได้รับการแต่งตัง้ดงักล่าว จะต้องดําเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายท่ี
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายไว้ โดยจะต้องยึดหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณ และนโยบายต่างๆ ของ
บริษัท ท่ีได้มีการวางไว้อยา่งเคร่งครัด ซึง่ยดึถือผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และบริษัทเป็นหลกั โดยไมส่ามารถดําเนินการใดๆ 
อนัขัดต่อวตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท รวมถึงจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามระบบควบคุมภายใน อีกทัง้การ
ดําเนินงานในกิจการบริหารจะต้องเป็นไปตามแบบแผนท่ีดีโดยไม่ขดัต่อนโยบายของบริษัทในเร่ืองต่างๆ อาทิเช่น วิธีการ
ปฏิบัติในการออกเสียงในแต่ละวาระ  ขัน้ตอนการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กลไกการกํากับดูแล  
การเปิดเผยข้อมลูสําหรับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน การทํารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั การได้มาหรือ
จําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลักและมีความเหมาะสม รัดกุม 
เพียงพอ ซึง่การดําเนินการดงักลา่วต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ และหลกักฎหมายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถงึการกํากบัดแูลท่ี
ดี และแนวปฏิบติัท่ีดี (Best Practice) ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

9.5 การดแูลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายห้ามมิให้ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั นําข้อมลูบริษัทไปเปิดเผยหรือนําไปใช้สว่นตน หรือกระทํา
การท่ีอาจมีการขดัแย้งทางผลประโยชน์ หากฝ่าฝืนบริษัทถือวา่เป็นความผิดอยา่งร้ายแรงและกําหนดบทลงโทษขัน้สงูสดุ 

บริษัทยังกําหนดให้ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานท่ีทราบข้อมูลภายในหลีกเล่ียง หรืองดการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน นอกจากนี ้บริษัทได้ให้ความรู้
และความเข้าใจแก่ผู้บริหารในระดบัต่างๆ เก่ียวกบัภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์และการเปล่ียนแปลง
การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทตน คู่สมรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทัง้ บทลงโทษ
และตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนการสนบัสนนุข้อมลูให้กบับริษัทในเครือ บริษัทได้กําหนด
หลกัเกณฑ์เพ่ือปอ้งกนัการร่ัวไหลของข้อมลู เช่น การขอหนงัสือข้อตกลงในการเก็บรักษาความลบัและการห้ามถ่ายข้อมลู
เอกสารโดยไมไ่ด้รับอนญุาต 

ในปี 2562 บริษัทได้ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการจัดชัน้ความลบัและการจัดการข้อมลู เพ่ือปฏิบติัตามระเบียบการ
บริหารจัดการข้อมูลความลบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงสร้างความมัน่ใจให้กบันกัลงทนุ ผู้ ถือหุ้น คู่ค้า และผู้ มีส่วนได้เสีย ในการจดัการข้อมลูให้มีความ
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ปลอดภยั และเป็นแนวทางปฏิบติัให้กบัผู้บริหาร พนกังาน และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ในการจดัการข้อมลูตามระดบัชัน้ความลบั 
โดยระเบียบฉบบันี ้บริษัทได้ถือปฏิบติัตามมาตรฐาน ISO 27001 โดยปรับให้เหมาะสมกับบริบทของบริษัท นอกจากนี ้
บริษัทยงัมีนโยบายด้านความปลอดภยัด้านระบบสารสนเทศ เพ่ือเป็นแนวปฏิบติัควบคูก่นัไปอีกด้วย 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทยอ่ยได้จ่ายคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1)  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fees) 

บริษัทและบริษัทยอ่ย ได้จ่ายคา่ตอบแทนจากการสอบบญัชีให้แก่สํานกังานสอบบญัชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุ
ไชยยศ สอบบญัชี จํากดั ดงันี ้

บริษัท 
คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี 

(ล้านบาท) 
บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 1.86 
บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 4.40 
รวมคา่สอบบญัชี 6.26 
Out-of-pocket 0.36 
รวมคา่สอบบญัชีและ Out-of-pocket 6.62 

 (2)  ค่าตอบแทนอื่น  (Non-Audit Fees) 

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนจากการตรวจสอบสําหรับกรณีเฉพาะเร่ือง และค่าบริการให้คําปรึกษาด้านอ่ืนท่ี 
ไม่เก่ียวข้องกบังานสอบบญัชี ให้แก่สํานักงานสอบบญัชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากัด เป็น
จํานวนเงิน  180,000 บาท 
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10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 
ความรับผิดชอบเพื่อเสริมสร้างสังคมที่ยั่ งยืน   

การดาํเนินธุรกจิอย่างยั่งยืน   
 ไทยคมตระหนกัดีว่าการบรรลแุละรักษาเป้าหมายตามวิสยัทศัน์และพนัธกิจจะสําเร็จได้อย่างยัง่ยืนนัน้ บริษัท
ต้องมุ่งมัน่และใส่ใจการดําเนินธุรกิจท่ีตอบสนองและลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม บริษัท จึงกําหนด
วิถีสู่ความยัง่ยืนท่ียงัคงสร้างมลูค่าและความเติบโตทางเศรษฐกิจ  และไม่ลืมท่ีจะสร้างคณุค่าต่อสงัคม และสิ่งแวดล้อม
เพ่ือให้ครอบคลุมและตอบสนองกับทุกกลุ่มผู้ มีส่วนได้เสีย  เพ่ือมุ่งสู่ Thaicom Sustainability Goals ภายใต้แนวคิด 
“Connectivity for Sustainability” หรือ “การสร้างโอกาส สร้างอนาคต สู่การพฒันาอย่างยัง่ยืน”  ไทยคมจึงดําเนินธุรกิจ
โดยคํานงึถงึในทกุมิติดงัท่ีกลา่วมา  
 โดยมีนโยบายเพ่ือสง่เสริมความยัง่ยืนเป็นกรอบในการแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคม และเพ่ือการ เจริญเติบโต
อย่างต่อเน่ืองและมัน่คง และ ได้รับ การยอมรับและไว้วางใจจากผู้ มีสว่นได้เสีย  บนพืน้ฐานของการ กํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
บริษัทจึงได้กําหนดนโยบาย ในเร่ืองต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการพฒันาอย่างตามหลกัการกํากบั ดแูลกิจการท่ีดี  โดยประกาศ
นโยบายดงักล่าวไว้ชัดเจน เป็นลายลกัษณ์อกัษร และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือให้ทราบโดยทัว่กัน   สําหรับ
นโยบายการพฒันาอยา่งยัง่ยืน  ครอบคลมุในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

1. ยดึมัน่ในหลกัธรรมาภิบาลตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
2. ดําเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรม สง่เสริมความรับผิดชอบตอ่สงัคมตลอดหว่งโซธุ่รกิจ 
3. ต่อต้านการคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ซึ่งครอบคลมุความสมัพนัธ์ต่อผู้ เก่ียวข้องทกุภาคส่วน รวมถึงการ ร่วมมือและ

พฒันาเครือข่ายระหวา่งกลุม่ธุรกิจบนหลกัการบริหารความเส่ียงกิจการ 
4. เคารพในสทิธิมนษุยชนและคุ้มครองศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์ โดยไมเ่ลือกปฏิบติั 
5. ถือวา่พนกังานเป็นทรัพย์สนิท่ีมีคา่สงูสดุสําหรับองค์กร ไมเ่ลือกปฏิบติัในการจ้างงาน สนบัสนนุการ ฝึกอบรมและ

พฒันาความรู้ 
6. สง่มอบสินค้าและบริการท่ีมีคณุภาพ บริหารความสมัพนัธ์กบัลกูค้าและผู้บริโภค อย่างต่อเน่ือง โดยมุ่ง เน้นการ

เคารพสทิธิของผู้บริโภค  
7. นําแนวคิดในการสร้างคณุค่าร่วมระหว่างภาคธุรกิจกบัสงัคมมาเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจ  เพ่ือ ให้ธุรกิจ

ชุมชน และ สงัคมเจริญเติบโตไปพร้อมกันอย่างยัง่ยืน โดยมุ่งเน้นสนับสนุนการศึกษา การเปิด โอกาสในการ
เข้าถงึเทคโนโลยีและการเรียนรู้ สร้างเสริมอาชีพและการพฒันาทกัษะสง่เสริมการลงทนุ เพ่ือสงัคม 

8. เช่ือมัน่ในศกัยภาพการสร้างสรรค์นวัตกรรม อนัเป็นองค์ประกอบสําคญัในการดําเนินธุรกิจ และ การ เติบโต
อยา่งยัง่ยืนขององค์กร  บริษัทจงึสนบัสนนุให้พนกังานมีโอกาสมีสว่นร่วม ในการสร้างสรรค์ นวตักรรม ทัง้ในด้าน
เทคโนโลยี กระบวนการ ทํางาน และรูปแบบธุรกิจ ทัง้ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง ใหมห่รือการพฒันาตอ่ยอด โดย
มีเปา้หมายเพ่ือการสร้างสรรค์เชิงบวก การปรับปรุงผลติภณัฑ์ 

9. ดําเนินธุรกิจโดยให้ความสําคญักับความยัง่ยืนของสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ ทรัพยากรต่างๆ โดยเน้น การ
สร้างวฒันธรรมองค์กร และสง่เสริมพฤติกรรมการดแูลรักษา และ ฟืน้ฟสูิง่แวดล้อม 
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การต่อต้านการทุจริต 
 ไทยคมต่อต้านการทจุริตทกุรูปแบบ  ด้วยตระหนกัดีว่าการทจุริตเป็นภยัร้ายแรงท่ีทําลายการแข่งขนัอย่าง เสรี
และเป็นธรรม  และก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม  นโยบายต่อต้านการทจุริตของ บริษัท  อยู่
ในคูมื่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทและเป็นแนวทางท่ีทกุคนในองค์กรต้องปฏิบติัตาม  โดยมีการจดั อบรมให้กบัพนกังาน
ควบคู่ไปกบัเร่ืองจรรยาบรรณธุรกิจ  นอกจากนีมี้การประกาศให้ลกูค้าพนัธมิตรธุรกิจ  คู่ค้า  หรือผู้ ท่ีจะเข้ามาทําธุรกิจกบั
บริษัทให้รับทราบ ถงึเจตนารมณ์ และ นโยบายการตอ่ต้านการทจุริตของไทยคม  โดย คาดหวงัให้ผู้ ท่ีอยูใ่นหว่งโซธุ่รกิจของ
บริษัทได้ปฏิบติัตามด้วย  
 ปี 2562 ไทยคมเข้าร่วมแสดงพลงัร่วมกบักลุม่บริษัทในกิจกรรมของ “แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)  เพ่ือยํา้ จุดยืนของ
บริษัทในการตอ่ต้านการทจุริต   

 การเคารพหลักสทิธ ิมนุษยชน  
 ไทยคมสนบัสนนุและเคารพการคุ้มครองสทิธิมนษุยชน  ด้วยการดแูลไมใ่ห้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีสว่น เก่ียวข้อง
กบัการลว่งละเมิดสิทธิมนษุยชน  อีกทัง้ยงัให้ความเคารพนบัถือ และปฏิบติัต่อผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายด้วย ความเป็นธรรม
บนพืน้ฐานของศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์   โดยไม่เลือกปฏิบติั เช่น การแบ่งแยกถ่ินกําเนิด  เชือ้ชาติ  สีผิว อาย ุเพศ ฯลฯ  
บริษัทมีนโยบายการเคารพกฎหมายและหลกัการด้านสิทธิมนุษยชน  ซึ่งพนักงานของบริษัทต้อง ทําความเข้าใจตวับท
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัหน้าท่ี และ ความรับผิดชอบของตนเองอย่างถ่ีถ้วน  และปฏิบติัตาม กฏหมายอย่างเคร่งครัดด้วย  
เน่ืองจากบริษัทมีธุรกิจในหลายประเทศท่ีมีวัฒนธรรมและบรรทัดฐานท่ีแตกต่างกัน  พนักงานท่ีต้องไปปฏิบัติงานยัง
ประเทศเหลา่นัน้  ย่ิงมีความจําเป็นท่ีจะต้องศกึษากฎหมายขนบธรรมเนียมประเพณี และ วฒันธรรมของประเทศ นัน้ๆ ให้
ถ่ีถ้วน  เพ่ือไมใ่ห้เกิดปัญหาลว่งละเมิดกฎหมายสทิธิมนษุยชนดงักลา่ว  

 การเสริมสร้างสังคมที่ยั่ งยืน  
 ด้วยความเช่ือว่ามนษุย์ทกุคนควรได้รับสิทธ์ิอย่างเท่าเทียมกนั โดยเฉพาะสิทธ์ิในเร่ืองของการศึกษา และ การ

เข้าถึงข้อมลู และเรายงัเช่ืออีกว่าการศึกษาคือพืน้ฐานของการพฒันาคนเพ่ือสงัคมท่ียัง่ยืน บริษัทจึงมีเป้าหมาย ท่ีจะมุ่ง
พฒันายกระดบัคณุภาพการศกึษา  เพ่ือลดความเหล่ือมลํา้ทางสงัคมผา่นโครงการในด้านตา่ง ๆ ได้แก่  

 ด้านการส่งเสริมการศกึษาทางไกลผ่านดาวเท ียม (Long Distance Learning Education) 
            โครงการ “ไทยคิด ไทยคม” เป็นโครงการท่ีดําเนินการอย่างต่อเน่ืองมาตัง้แต่ปี 2552 เพราะ เลง็เห็นถึง ประโยชน์
จากการใช้ดาวเทียมไทยคม ในการส่งเสริมการเรียนรู้และลดความเหล่ือมลํา้ ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล และเพิ่มช่อง
ทางการเรียนการสอนของเยาวชนในพืน้ท่ีห่างไกลและพืน้ท่ีท่ีขาดแคลนครูผู้สอน และมีส่วนช่วยส่ง เสริมเยาวชน ไทยใน
การพฒันาศกัยภาพของตนเองได้อยา่งทดัเทียมกนั นอกจากการถ่ายทอดสญัญาณโทรทศัน์ ผา่นดาวเทียม ไทยคมให้ช่อง
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม “DLTV” ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้มี
ประสิทธิภาพ  สามารถรับชมได้ทุกพืน้ท่ี ทุกเวลา และ อย่างต่อเน่ืองแล้ว ไทยคมยังมอบ “ชุด อุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียม” ให้แก่โรงเรียนท่ีอยู่ในพืน้ท่ีห่างไกล หรือ ขาดแคลนครูผู้ สอน  รวมทัง้การส่งทีม งานไปติดตัง้อุปกรณ์รับ
สญัญาณ ดาวเทียม พร้อมทัง้ฝึกอบรมการใช้งานและบํารุงรักษาอปุกรณ์  เพ่ือให้ใช้อปุกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ  ในปี 
2562 สนบัสนนุการติดตัง้ให้กบัโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนสงักดั กก.ตชด. 21, 22, 23 และ 24 ทัง้ โรงเรียนท่ีมีความ
ประสงค์จะติดตัง้ใหมแ่ละเพ่ือทดแทนอปุกรณ์เดิมท่ีชํารุด  
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 จนถึงปัจจบุนั  ไทยคมมอบจากดาวเทียมพร้อมชดุอปุกรณ์รับสญัญาณดาวเทียม  รวมแล้วทัง้ สิน้  7,861 ชดุ  มี
นกัเรียนท่ีได้รับประโยชน์จากการเรีบนการสอนทางไกลผา่นดาวเทียม  จํานวนทัง้สิน้ประมาณ 786,100 คน  
  นอกจากใช้ในการจดัการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมและติดตามข้อมลูข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ใน การ
นําไปปรับใช้กับชีวิตจริงของนักเรียนแล้ว  ไทยคมยังได้พัฒนากล่องรับชมโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแบบใหม่ คือ 
“ดจิทิ ัลไลฟ์” เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้า “มลูนิธิการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชปูถมัภ์” ช่อง 
DLTV และต่อยอดการใช้งานกลอ่งรับสญัญาณดาวเทียมแบบเดิมให้เป็นระบบภาพความคมชดัสงูหรือ HD อีกทัง้ยงัเพิ่ม
ฟังก์ชัน่ การใช้งานท่ีมีประะสทิธิภาพ และ  มีแอพลเิคชัน่ท่ีมีความหลากหลายมากขึน้  สามารถรองรับ การใช้งานได้กบัทกุ 
อุปกรณ์ ทัง้เคร่ืองรับโทรทัศน์  คอมพิวเตอร์  โทรศัพท์มือถือ  แท็บเล็ต  และยังสามารถรับชม ได้ทัง้เวลาปกติและชม
ย้อนหลงัผา่นการกระจายสญัญาณไวไฟ  ซึง่จะป็นประโยชน์ตอ่การเรียนการสอน  ทําให้ โรงเรียนสามารถจดัการเรียนการ
สอนทางไกลผ่านดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้  โดยในปี 2562 ไทยคมได้สง่มอบให้กบัโรงเรียนในสงักดัของ
มลูนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จํานวนทัง้สิน้ 1,500  ชุด  และ ยงัมีโรงเรียนนําร่องท่ีเข้าร่วมในโครงการไทยคิด 
ไทยคม “ดิจิท ัลไลฟ์  เพ ื่อการศึกษา” ของบริษัทเอง  เป็นจํานวน ทัง้สิน้ 10 โรงเรียน ซึ่งจะมีนกัเรียนท่ีจะได้รับประโยชน์
เฉพาะจาก“ดิจิท ัลไลฟ์  เพ ื่อการศึกษา” ของไทยคม จํานวน ประมาณ  2,462  คน  และมีนกัเรียนในโรงเรียนสงักดัของ
มลูนิธิการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทียมนบัพนัคนท่ีจะได้ รับประโยชน์จากกลอ่งดิจิตอลไลฟ์นี ้

            นอกจากนี ้บริษัทยงัดําเนินการเร่ืองการถ่ายทอดความรู้เร่ืองการประกอบและติดตัง้อปุกรณ์รับสญัญาณ โทรทศัน์
ผ่านดาวเทียมให้แก่นกัศึกษาระดบัอาชีวศึกษา   ตํารวจตระเวนชายแดน   และกลุ่มครูและนกัศึกษาจาก ศนูย์การศึกษา
นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั (กศน.)  โดยมุ่งหวงัในการสร้างมาตรฐานทางอาชีพ และ สามารถนําทกัษะความรู้
ไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปได้  ปี 2562 ไทยคมได้ลงพืน้ท่ีสอนการติดตัง้จานรับ สญัญาณโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม 
และ การติดตัง้ชดุอปุกรณ์ดิจิทลัไลฟ์ เพ่ือการศกึษาให้กบันกัศึกษาระดบั ปวช.และ ปวส. ท่ี "วิทยาลยัเทคนิคตาก จงัหวดั
ตาก"  

 ด้านการแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ (Knowledge Sharing) 
           ไทยคมมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นแหล่งเรียนรู้เร่ืองดาวเทียมและอวกาศ  สําหรับเยาวชนและประชาชน ทัว่ไปท่ีสนใจ  เพ่ือ
สร้างแรงบนัดาลใจให้แก่เยาวชนไทยในเด้านนี ้ บริษัทมีห้องนิทรรศการดาวเทียม (Thaicom Space & Satellite Pavilion) 
ภายในสถานีดาวเทียมไทยคม จ.นนทบรีุ  ตัง้แต่เปิดให้เย่ียมชมในปี 2537  ก็มีการปรับปรุงให้ทนัสมยั มาโดยตลอด  โดย
วิศวกรไทยคมจะเป็นผู้บรรยายให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์  ในการเย่ียมชมเป็น หมู่คณะ  รวมทัง้การสนบัสนนุให้
พนกังานไปบรรยายให้ความรู้แก่นกัศกึษาในระดบัมหาวิทยาลยั  โดยเฉพาะสาขาวิศวกรรม ศาสตร์ และสาขาท่ีเก่ียวเน่ือง  
หรือหน่วยงานท่ีสนใจ  นอกจากมีโอกาสได้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์  เรายัง ช่วยแนะแนวอาชีพด้วย  เพราะ
เยาวชนเหลา่นีจ้ะเป็นกําลงัสําคญัท่ีจะช่วยพฒันาประเทศต่อไปในอนาคต   ปี 2562 มีกลุม่นกัเรียน  นกัศกึษา และหน่วย
ราชการต่างๆ ทัง้ในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั เข้าเย่ียมชมบริษัท จํานวน 1,242 คน  ยงัไม่รวมลกูค้าและพนัธมิตรท่ีเข้า
มาเจารจาธุรกิจท่ีเรามีโอกาสได้แชร์ประสบการณ์เร่ืองดาวเทียม  ในแต่ ละปี  ไทยคมยงัรับนกัศึกษาเข้าฝึกงานแบบ On-
the-Job Training สร้างประสบการณ์จากการมอบหมายงานให้จริง   

            โครงการห้องเรียนไทยคม  สนับสนุนการเรียนรู้แนวใหม่แบบ Constructionism โดยจัดการ เรียนการสอน ท่ี 
“โรงเรียนวดัเขียนเขต จ.ปทมุธานี” ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557 จนจบโครงการในปี 2562 ซึ่งเร่ิมต้นจากหนึ่งห้องเรียน และ ขยาย
เป็นสามห้องเรียน  ตัง้แต่ชัน้ ม.4-6   ในปัจจบุนั มีนกัเรียนเรียนจบ ไปแล้วสามรุ่น  โดยเน้นกระบวนการจดัการ เรียนรู้ตาม
ความสนใจของผู้ เรียน มีการสืบค้นหาข้อมลูด้วยตนเอง  มีการรวมกลุ่มทําโครงงานตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา และสอบใน
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ภาคการศึกษาสดุท้าย  นอกจากนี ้ ช่วงท่ีทําโครงการฯ บริษัทสนับสนุนการจัดฝึกอบรมเพิ่มเติม ให้กับครูผู้สอน  ครูท่ี
ปรึกษาในห้องเรียนไทยคม  และครูในชัน้เรียนทั่วไปมาร่วมด้วย  ทางโรงเรียนมีการต่อยอดสร้าง ความยั่งยืนในการ
เรียนรู้  โดยการนําแนวคิดแบบ Constructionism นี ้ไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนทั่วไปด้วย  ซึ่ง ประสบผลสําเร็จในแง่
พฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน  เม่ือเปรียบกบัวิธีการเรียนการสอนแบบเดิม   

 ด้านการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนยั่งยืน  (Community Development) 
            “โครงการกองทุนทางสังคมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ในฐานะท่ีบริษัทเป็นสมาชิกของสังคม ไทย และเป็น 
องค์กรท่ีมุง่หวงัให้เกิดการพฒันาตัง้แต่ระดบัรากหญ้า โดยเฉพาะพืน้ท่ีหา่งไกลทรุกนัดาร จงึมีแนวทางในการพฒันาชมุชน
และสงัคมให้เกิดความเข้มแข็งและยัง่ยืนอย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่การสร้างโครงสร้างพืน้ฐานการเรียนรู้ด้วย ศกัยภาพของการ
ส่ือสาร ไปสูก่ระบวนการสร้างความรู้ จากการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทียม จนเกิดเป็นองค์ความรู้   
การประยกุต์ใช้งาน และนําไปสู่การ ประกอบอาชีพ เพ่ือให้สามารถนําความรู้ท่ีได้ไปพฒันา เศรษฐกิจและสงัคมจน เกิด
คณุภาพชีวิตท่ีดี ขึน้  ด้วยแนวคิดนี ้ ไทยคมจงึประสานความร่วมมือกบั "สาํนักงานส่งเสริมการศกึษานอก ระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย"   (กศน .) ในการต่อยอดการเรียนรู้จากโครงการ “ไทยคิด ไทยคม” ไปยงัพืน้ท่ี ห่าง ไกลในพืน้ท่ี
สงูตามแนวชายแดนของจงัหวดัเชียงใหม่ น่าน และแม่ฮ่องสอน  โดยริเร่ิม ดําเนินโครงการ “กองทุน  ทางสังคมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่ งยืน ”  ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือสนับสนุนเกิด การนําความรู้จากการศึกษา ทางไกลผ่าน ดาวเทียมมาพัฒนา
คณุภาพชีวิต  ตลอดจนเสริมสร้างทกัษะ การประกอบอาชีพของชมุชน  นอกจากนี ้ บริษัทยงัจดั ตัง้ “กองทุนพัฒนาสร้าง
อาชีพตามศักยภาพชุมชน” ของนกัเรียน กศน. โดยให้การสนบัสนนุการสร้างองค์ความรู้  การบริหารจดัการเงินกอง ทนุ
อย่างเป็นระบบ  ซึ่งนําแนวคิดของ “Constructionism” ผสมผสานกบั “กลไกปรัชญา การศึกษา ตลอดชีวิต” ของ กศน. 
เป็นตวัขบัเคล่ือน  บริษัทคาดหวงัวา่ “การเรียนรู้  สู่การสร้างอาชีพ” นี ้จะทําให้ ชมุชนตามพืน้ท่ีชายขอบของไทยมีรายได้
เพิ่มมากขึน้  จนเกิดความเข้มแข็ง และสามารถสร้างความยัง่ยืนให้กบั ชมุชนของตนเองได้ในท่ีสดุ 

 ปี 2562  ไทยคมมอบทนุแก่นกัเรียน กศน. โดยนกัเรียนต้องเสนอแผนโครงการเพ่ือการเรียนรู้สู่การสร้าง อาชีพ
ตามความสนใจและความเหมาะสมของแต่ละพืน้ท่ีและการมีสว่นร่วมของชมุชน  จํานวน  48 โครงการ รวม เป็นโครงการ 
ภายใต้ “กองทุนพัฒนาสร้างอาชีพตามศักยภาพชุมชน” รวมแล้วทัง้สิน้  84 โครงการ  และมี นกัเรียน กศน.เข้าร่วม
โครงการรวมทัง้สิน้  409  คน  ซึ่งบริษัทได้ติดตามและประเมินผลร่วมกบั กศน. เพ่ือการขยาย การสนบัสนนุหรือการช่วย
แก้ปัญหาอย่างต่อเน่ือง  อาทิ  โครงการ กล้วยตากพลงังานแสงอาทิตย์ (ศศช.บ้านโป่ง ขาว อ.กลัยาณิวฒันา)  การเลีย้ง
กบดอย (ศศช.บ้าน ห้วยวอก อ.แม่แจ่ม)  การเลีย้งแพะ (ศศช. บ้านแม่ปะกลาง อ.สบเมย)  การเพราะเห็ดหอมด้วยก่ิงไม้
ก่อ (ศศช. บ้านห้วยยาก อ.สบเมย) การแปรรูปกาแฟ (ศศช. บ้านหนองน่าน  อ.บอ่เกลือ)  เป็นต้น   

(หมายเหต ุ“ศศช.” ย่อมาจาก ศูนย์การศึกษาเพ่ือชุมชนในเขตภูเขา ในสังกัด กศน.) 

 การพัฒนาศักยภาพความเป็นนักพัฒนา (Thaicom Volunteer) 
 โครงการ “Thaicom We Share” เป็นโครงการท่ีสนบัสนนุให้พนกังานไทยคม และ บริษัทในเครือเข้ามามี ส่วน
ร่วมในการพฒันาชุมชนสงัคม  โดยให้พนกังานร่วมกนัคิด  การนําเสนอวิธีการดําเนินงาน และแนวทางแก้ ปัญหา แล้ว
นําไปสู่การลงมือทํา เพ่ือช่วยกนัแก้ปัญหาสงัคม  ปี 2562  ไทยคม ให้พนกังานจดักิจกรรมในรูปแบบ ดงักล่าว จํานวน 6 
ครัง้  สามารถแก้ปัญหาสงัคมด้านตา่งๆ ได้เป็น อยา่งดี อาทิ การสาธารณสขุ การศกึษา การเกือ้ กลู ผู้ ด้อยโอกาส และการ
ช่วยเหลือสงัคมในภาวะวิกฤติ โดยมีการติดตามผลและเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีมี ความต่อเน่ือง  ทําให้พนกังานได้
พฒันาตนเองในด้านท่ีไมใ่ช่หน้าท่ีความรับผิดชอบในบริษัท  เป็นการสร้างจิตสํานึก  มีจิตอาสา เพ่ือเป็นนกัพฒันาตอ่ไปใน
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อนาคต  เพราะเราเช่ือว่าหากพนักงานมีจิตอาสาและสํานึกในการพฒันาแล้ว จะสามารถขยายผลเป็นนักพฒันา  ทัง้
บทบาทภารกิจในหน้าท่ีการงานตนเองและนกัพฒันาในบทบาทสมาชิกของสงัคมได้ตอ่ไป 
 สําหรับโครงการ ปี 2562 ท่ีพนกังานร่วมกนัคิดและลงมือทํา ได้แก่ การช่วยเหลือให้เกิดการจ้างงานผู้พิการ หู
หนวก การจดัการเคล่ือนย้ายศนูย์เคร่ืองมือแพทย์ให้ยืม การสง่เสริมคณุภาพ อาหารกลางวนัในโรงเรียน  การช่วย บรรเทา
ความเดือดร้อนจากผลกระทบของอทุกภยั และกิจกรรม เรียนรู้ธรรมชาติด้วยการปลกูป่าชายเลน  มีจํานวน พนกังานไทย
คมอาสา ท่ีเข้าร่วมโครงการรวม ทัง้สิน้ 126 คน หรือ 33.24% ของจํานวนพนกังานไทยคมและบริษัท ในเครือทัง้หมด 379 
คน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562)   

 การจัดการทรัพยากรและบรร เทาผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม  การอนุรักษ์พลังงานและการจัดหา
พลังงานทดแทน  

 ไทยคมตระหนกัถงึความสําคญัของการจดัการท่ีเหมาะสมวา่เป็นความรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจท่ีอาจสง่ผล
กระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อสิ่งแวดล้อม  เพ่ือปอ้งกนัและลดผลกระทบต่อผู้ มีสว่นได้เสียทัง้ในและนอก องค์กร  จะเห็น
ได้ว่าผลิตภณัฑ์และบริการตลอดจนกระบวนการดําเนินกิจกรรมางธุรกิจของบริษัท นัน้  ต้องใช้พลงั งานไฟฟ้าเป็นจํานวน
มาก  จึงมีการตัง้เป้าหมายในการลดปริมาณการใช้พลงังานอย่างต่อเน่ือง และ เพิ่มประสิทธิ ภาพการอนรัุกษ์พลงังาน  
นอกจากนโยบายการจดัการพลงังานเพ่ือกําหนดปฏิบติัการตัง้แต่ปี 2552  ภายในองค์กร มีแคมเปญ “iSAVE”  ท่ีมีการ
ผลกัดนัมาตรการและกิจกรรมต่างๆ  อย่างต่อเน่ือง นอกจากนี ้ยงัมีการจดัหาพลงังาน ทดแทน  โดยติดตัง้โซล่าเซลล์ใน
ส่วนของสํานกังานท่ีสถานีบริการภาคพืน้ดินไทยคม  จงัหวดัปทมุธานี  ซึ่งมีกําลงั ผลิต 92,151.87 kWh ในปี 2562  เม่ือ
เทียบกบัปี 2561 ท่ีผลิตได้ 73,500 kWh ไม่เพียงแต่ลดการใช้พลงังานและ ค่าใช้ จ่ายแล้ว  แต่ยงัเป็นทางเลือกในการลด
การ ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ซึ่งเป็นสาเหตสํุาคญัของปรากฏ การณ์เรือนกระจกท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของ 
สภาพภมิูอากาศโลกอีกด้วย    

 ไทยคมสนับสนุนการลดโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง 
 ด้วยความมุ่งมัน่ในการปกปอ้งรักษาสิ่งแวดล้อมท่ีดี  ตัง้แต่ปี 2561 ท่ีไทยคมสมคัรเข้าร่วมเป็นองค์กรนํา ร่องใน 
“โครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน  เพ่ือสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ ปีท่ี 5” ดําเนิน 
โครงการโดยคณะสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การบริหารจัดการ ก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) (อบก.)  บริษัทมีเป้าหมายท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรธุรกิจลดโลกร้อน เพ่ือการ เติบโตอย่าง
ยัง่ยืน ในปี 2562 บริษัทได้จดัทํารายงานปริมาณการปลอ่ยและดดูกลบัก๊าซเรือนกระจกขององค์กร สําหรับ ปี 2561 อย่าง
ต่อเน่ืองเป็นปีท่ีสอง  ซึ่งเป็นรายงานผลการคํานวณปริมาณการปล่อยและดดูกลบัก๊าซเรือน กระจกของ สถานีดาวเทียม
ไทยคม จ.นนทบรีุ  และ สถานีบริการภาคพืน้ดินไทยคม จ.ปทมุธานี  เพ่ือเป็นการเปิดเผย ข้อมลูแก่ผู้ มีส่วนได้เสียและหา
มาตรการท่ีจะช่วยลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท  โดยรายงานดงักลา่วได้ รับการทวนสอบจากหน่วยงานท่ีได้รับ
อนญุาตจาก อบก. คือ สถาบนันํา้เพ่ือสิ่งแวดล้อมและความยัง่ยืน สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย  และบริษัทได้ขึน้
ทะเบียนรับรองรายงานกบั อบก.เป็นท่ีเรียบร้อย  

 จากรายงานผลการคํานวณของปี 2561 ดังกล่าวข้างต้น บริษัทมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก “สถานี  
ดาวเท ียมไทยคม จ.นนทบุรี”  เท่ากบัจํานวน 1,261.00 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  ซึง่ลดลง 6.31% จาก ปีฐาน 
(2560) และ สถานีบริการภาคพืน้ด ินไทยคม  จ .ปทุมธานี  จํานวน 2,920.00 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบ เท่า ซึ่ง
เพิ่มขึน้ 0.89% จากปีฐาน (2560)  โดยมีสาเหตจุากการใช้พลงังานไฟฟา้ท่ีเพิ่มขึน้ในปี 2561 จากการทดสอบ อปุกรณ์บาง
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ตวัในปีนัน้  สําหรับมาตรการท่ีบริษัทนํามาใช้เพ่ือลดปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกนัน้ จะใช้มาตร การสว่นหนึง่ในการ
ประหยดัพลงังานไฟฟา้  ซึง่อยูใ่นขอบเขตท่ี 2  และเป็นสาเหตหุลกัของการปลอ่ยก๊าซเรือน กระจกของไทยคมด้วย    

 บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสงัคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนผลการ 
ดําเนินงานเพ่ือส่งเสริมความยั่งยืน  ซึ่งได้เผยแพร่ไว้ทัง้ในเว็บไซต์ ของ บริษัท ท่ี www.thaicom.net  หัวข้อนักลงทุน
สมัพนัธ์ > เอกสารเผยแพร่ > รายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

11.1 สรุปความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทท ี่เกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัท 

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยใช้แบบประเมินของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแบบประเมินการควบคุมภายในของ The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) แล้ว  เห็นว่าบริษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในท่ีเพียงพอ มีประสิทธิผลและมีการพัฒนาด้านการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม ทัง้นี ้คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้แสดงความเหน็ไว้ใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2562”  

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน   

บริษัทได้จัดทําระบบควบคุมภายในตามแนวท่ี ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ได้ใช้กรอบ
โครงสร้างการควบคมุภายในของ COSO (Internal Control Framework) โดยมีองค์ประกอบหลกัของโครงสร้างดงักลา่ว 5 
ประการ คือ  

1) สภาพแวดล้อมการควบคุม  (Control Environment) สภาพแวดล้อมการควบคุม ประกอบด้วยมาตรฐาน 
กระบวนการและโครงสร้างต่างๆ ซึ่งเป็นรากฐานของการควบคุมภายในทั่วทัง้บริษัท ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทได้ให้
ความสําคญัในเร่ืองการควบคมุภายใน และการปฏิบติังานท่ีเป็นมาตรฐานโดยองค์ประกอบหลกัของสภาพแวดล้อมการ
ควบคมุของบริษัท มีดงันี ้

 คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและได้แสดงถึงความเช่ียวชาญและความชํานาญในการ
ทําหน้าท่ีกํากบัดแูล คณะกรรมการบริษัทยงัได้กําหนดเร่ืองท่ีเป็นอํานาจอนมุติัของคณะกรรมการบริษัทและเร่ือง
ท่ีมอบอํานาจการอนมุติัให้แก่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและฝ่ายบริหารไว้อยา่งชดัเจนและเหมาะสม 

 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารในทกุระดบัชัน้ได้แสดงให้เห็นถึงความสําคญัของคณุค่าความซ่ือสตัย์และมี
จริยธรรมผา่นการบงัคบับญัชา การกระทําและพฤติกรรมซึง่ช่วยสนบัสนนุให้ระบบการควบคมุภายในสามารถทํา
หน้าได้ตามท่ีกําหนดไว้ นอกจากนีย้งัได้จดัทําคู่มือประมวลจรรยาบรรณขึน้เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบติัให้แก่กรรมการ 
ฝ่ายบริหารและพนกังาน 

 โครงสร้างองค์กรมีการกําหนดสายการรายงาน อํานาจและความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารไว้อยา่งชดัเจน 

 กําหนดให้มีขัน้ตอนในการจงูใจ พฒันา และรักษาพนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถ รวมทัง้มีวิธีการประเมินผล
และการให้คา่ตอบแทนท่ีเหมาะสม 

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหาร ได้จัดโครงสร้างองค์กร และมีการมอบอํานาจ รวมถึงกําหนดความ
รับผิดชอบในเร่ืองการควบคุมภายในไว้ในทุกระดับของบริษัท ทัง้นีมี้การสอบทานความเหมาะสมของเร่ือง
ดงักลา่วอยา่งสม่ําเสมอ 

2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) บริษัทดําเนินธุรกิจภายใต้ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ท่ีกําหนดไว้ 
เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ทางธุรกิจของบริษัท ความเส่ียงท่ีมีผลตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัท การทจุริตท่ีอาจเกิดขึน้ 
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รวมถึงการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกบริษัท ได้มีการระบุและประเมินไว้ทัว่ทัง้บริษัท เพ่ือ
กําหนดมาตรการจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

ทัง้นีผู้้บริหารและพนกังานทกุคนของบริษัทเป็นเจ้าของความเส่ียง ซึง่มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการระบ ุและประเมิน
ความเส่ียงของหน่วยงานท่ีตนเองรับผิดชอบ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการจดัทําแผนกลยทุธ์และแผนธุรกิจประจําปี การ
บริหารงานและการตดัสนิใจประจําวนั รวมถงึกระบวนการบริหารโครงการตา่งๆ 

3) กิจกรรมการควบคุม  (Control Activities) บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบายและขัน้ตอน
ปฏิบัติงานต่างๆ และนําเอาระบบการจัดการคุณภาพของ ISO มาปรับใช้กับการควบคุมการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะช่วยให้มัน่ใจว่าการควบคมุใดๆของฝ่ายบริหารท่ีได้นําไปปฏิบติันัน้ สามารถจดัการ
ความเส่ียงเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัท กิจกรรมการควบคมุของบริษัทจะถกูดําเนินการในทกุระดบัขององค์กร ใน
แต่ละขัน้ตอนของกระบวนการทางธุรกิจและภายใต้สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึง อํานาจการอนมุติั การสอบ
ทาน การกระทบยอด การแบง่แยกหน้าท่ี และการสอบทานผลการดําเนินงาน 

4) สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) บริษัทจดัทําและใช้ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องและมี
คุณภาพจากทัง้ภายในและภายนอก เพ่ือสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถทําหน้าท่ีได้ตามท่ีกําหนดไว้ รวมทัง้
ส่ือสารข้อมลูซึ่งรวมถึงวตัถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในท่ีจําเป็นต่อการสนับสนนุให้การควบคุม
ภายในสามารถทําหน้าท่ีได้ตามท่ีกําหนดให้แก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องภายในบริษัท ตลอดจนส่ือสารข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องแก่
บคุคลภายนอก 

นอกจากนี ้บริษัทยงัได้นํานโยบายการรับเร่ืองร้องเรียนและเบาะแสการกระทําผิดและการทจุริตมาใช้ เพ่ือกําหนด
ช่องทางท่ีปลอดภยัและเป็นความลบัสําหรับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทกุคนในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทําผิดและ
การทจุริตต่อบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานรายงานการรับแจ้งข้อมลูการกระทําผิดและการทจุริตเป็น
ประจําทกุไตรมาส 

5) กิจกร รมการติดตามประเมินผล  (Monitoring Activities) บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมการติดตามประเมินผล 
เพ่ือให้มัน่ใจว่าองค์ประกอบต่างๆของการควบคมุภายในยงัคงมีอยู่และทําหน้าท่ีได้ตามท่ีกําหนด โดยผู้จดัการของแต่ละ
สายงานทําหน้าท่ีติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ือง ทัง้นี  ้ผู้ จัดการของแต่ละสายงานเป็นผู้ มี
ความสามารถและมีความรู้อย่างเพียงพอท่ีจะเข้าใจถึงวตัถุประสงค์และขัน้ตอนการประเมิน รวมทัง้สามารถวิเคราะห์
ข้อมูลท่ีได้รับอย่างระมัดระวัง นอกจากนี  ้บริษัทยังได้จัดตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึน้ เพ่ือทําหน้าท่ีสนับสนุน
คณะกรรมการตรวจสอบในการกํากบัดแูลระบบการควบคมุภายใน โดยมีหน้าท่ีสําคญัคือการทําให้มัน่ใจอย่างอิสระว่า
การควบคมุภายในมีอยา่งเพียงพอและมีประสทิธิผล 

ทัง้นีข้้อบกพร่องของการควบคมุภายในจะมีการส่ือสารให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ซึง่รวมถึงผู้บริหารท่ีรับผิดชอบ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท อยา่งทนัเวลา เพ่ือให้สามารถดําเนินการแก้ไขได้อยา่งรวดเร็ว 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ทําการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในด้าน
ต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคมุภายในองค์กร การประเมินความเส่ียง การควบคมุการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศ
การส่ือสารข้อมลู ระบบติดตาม และหลกัการขององค์ประกอบอีก 17 หลกัการ พร้อมแสดงเหตผุลและคําอธิบาย ประกอบ
กบัรายงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และรายงานของผู้สอบบญัชีท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองนีแ้ล้ว เห็นว่าบริษัทมีระบบการ
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ควบคมุภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล โดยเฉพาะการป้องกนัและควบคมุของฝ่ายบริหาร (Management 
Control) ท่ีสามารถป้องกันความเสียหายจากการนําทรัพย์สินของบริษัทไปใช้หรือจําหน่ายจ่ายโอนโดยมิชอบ การทํา
ธุรกรรมต่าง ๆ ได้รับการอนุมัติจากผู้ มีอํานาจจัดการ มีการบันทึกบัญชีท่ีถูกต้องครบถ้วนเพ่ือให้งบการเงินมีความ
น่าเช่ือถือ และมีระบบการจัดเก็บเอกสารสําคัญท่ีทําให้กรรมการ ผู้ สอบบัญชี และผู้ มีอํานาจตามกฎหมายสามารถ
ตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอนัควร  

อนึง่ เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่ระบบการควบคมุภายใน การบริหารความเส่ียง และการกํากบัดแูลกิจการมีประสิทธิผล
และมีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองเพ่ือช่วยให้บริษัทสามารถบรรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไว้ได้ บริษัทจึงได้จัดตัง้สํานักตรวจสอบ
ภายในท่ีเป็นอิสระขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและมีกฎบตัรท่ีได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง
ชดัเจนรวมทัง้มีการทบทวนกฎบตัรเป็นประจําทกุปี เพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนั โดยในปัจจบุนัมีผู้ตรวจสอบ
ภายในท่ีมีคุณวุฒิทางวิชาชีพท่ีได้รับการรับรองจากสถาบันผู้ ตรวจสอบสากล เช่น Certified Internal Auditor (CIA), 
Certified Information Systems Auditor (CISA) และ Certified Public Accountants (CPA) โดยผู้ ตรวจสอบภายใน
สามารถเข้าถึงข้อมลูและทําการตรวจสอบในส่วนงานต่างๆ ได้โดยไม่มีข้อจํากัดและสามารถรายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
เพ่ือให้เกิดการแก้ไข ปอ้งกนั และปรับปรุงได้ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  

สําหรับปี 2562 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้นําผลจากการบริหารความเส่ียงของฝ่ายบริหาร ทิศทางและกลยทุธ์ของ
บริษัท และการประเมินความเส่ียงของหน่วยงานตรวจสอบภายใน มาปรับปรุงแผนการตรวจสอบสําหรับปี 2563 โดยเน้น
การให้ความมัน่ใจในด้านความน่าเช่ือถือของระบบรายได้ ด้านประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการปฏิบติังานและความ
คุ้มคา่ของการใช้ทรัพยากร ด้านวินยัในการปฏิบติัตามกฎระเบียบตา่ง ๆ และความมัน่คงปลอดภยัของทรัพย์สิน  ด้าน
สารสนเทศและการส่ือสาร ด้านการกํากบัดแูลกิจการและการต่อต้านคอรัปชัน่และการทจุริตประเภทตา่ง ๆ  

นอกจากนี  ้หน่วยงานตรวจสอบภายในยังให้คําปรึกษาในเร่ืองการปรับปรุงระบบงานและระบบสารสนเทศท่ี 
ฝ่ายบริหารนํามาใช้เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบรรลเุป้าหมายทางธุรกิจ เช่น กระบวนการติดตามหนี ้
กระบวนการจดัซือ้ การทําประกนัภยัดาวเทียม การบริหารจดัการเงินสดและทรัพย์สนิ เป็นต้น หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ยงัทําการพฒันาผู้ตรวจสอบภายในให้มีคณุสมบติัเพิ่มเติมอย่างต่อเน่ืองตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของสถาบนัผู้
ตรวจสอบภายในสากลหรือ The Institute of Internal Auditors, USA   

การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทได้นําคู่มือและแนวทางการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษัทอินทชัมาปรับใช้ให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม
ของบริษัท โดยในปี 2561 ได้มีการจัดสัมมนาในเชิงปฏิบัติการพร้อมกับจัดตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงท่ี
ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องจากสว่นงานตา่งๆ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงยงัได้ออกแบบขัน้ตอนของกระบวนการบริหารความเส่ียงให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์
ของ COSO แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย์ โดยเร่ิมนํามาปรับให้เข้ากบัการกําหนดวิสยัทศัน์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกใน
การตอบสนองวิสยัทศัน์ การกําหนดพนัธกิจและวตัถปุระสงค์ การกําหนดกลยทุธ์ และการกําหนดตวัชีว้ดัสําหรับแผนการ
ปฏิบติังานในระดบัต่าง ๆ มีการประเมินวิเคราะห์ความเส่ียงซึ่งอาจเกิดขึน้และมีผลกระทบท่ีเป็นสาระสําคญัพร้อมทัง้มี
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การวางแผนบรรเทาความเส่ียงและปรับปรุงระบบการควบคมุภายใน โดยปีท่ีผ่านมา ได้ให้ความสําคญักบัระบบบริหาร 
ความเส่ียงองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพด้วยการกําหนดให้แนบหลักฐานเพ่ือยืนยันว่ามีการดําเนินการตามแผนบรรเทา 
ความเส่ียงจริง และจัดให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้มีการทบทวนบทเรียนจากประสบการณ์ของแต่ละแผน
บรรเทาความเส่ียงหลกัท่ีได้ดําเนินการมาทัง้สําเร็จหรือไม่สําเร็จ ทัง้หมดนีเ้พ่ือให้ฝ่ายบริหารสามารถควบคมุและบริหาร
ความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการติดตามผลเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสมและด้วยวิธีการดงักล่าวนีทํ้าให้การบริหารความเส่ียงของบริษัทเป็น
กระบวนการท่ีได้รับการสนบัสนนุอยา่งตอ่เน่ืองจากทกุระดบั  

ในปี 2561 บริษัทย่อยท่ีอยู่ในต่างประเทศมีการประเมินและบริหารจดัการความเส่ียงครบทกุบริษัทและมีการทบทวน
การบริหารความเส่ียงของบริษัทร่วมอ่ืนท่ีบริษัทได้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 20 ได้แก่ บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ส์ จํากดั 
เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายและกระบวนการจากสว่นกลางอนัจะทําให้การบริหารความเส่ียงทัว่ทัง้องค์กรมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ 

11.2 ความเหน็ของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  

 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจําปี 2562 ของบริษัท ได้ให้
ความเห็นว่าไม่พบข้อบกพร่องท่ีมีสาระสําคญัเก่ียวกบัระบบควบคมุภายในด้านรายงานทางการเงินของบริษัทแต่อย่างใด 
ระบบควบคมุภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอและมีประสทิธิผล 

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน  (Internal Audit) และหัวหน้างานกาํกับดูแลการปฏิบัตงิานของ
บริษัท (Compliance)  

(1)  หวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทคือ นายวิชยั กิตติวิทยากุล ดํารงตําแหน่งหวัหน้าคณะผู้บริหารด้าน
ตรวจสอบภายใน สว่นงานตรวจสอบภายใน โดยนายวิชยั กิตติวิทยากลุ จบการศกึษาระดบัปริญญาโท สาขา
การบญัชีจากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นผู้ตรวจสอบภายในท่ีมีคณุวฒิุทางวิชาชีพท่ีได้รับการรับรองจาก
สถาบนัผู้ตรวจสอบสากล เช่น Certified Internal Auditor (CIA) และ Certified Information Systems Auditor 
(CISA) นอกจากนี ้ยงัเป็นผู้ มีความชํานาญในหลายด้าน เช่น การกํากับดูแลกิจการด้าน Compliance การ
ควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเส่ียง และยงัเคยดํารงตําแหน่งกรรมการในชมรม
เลขานุการบริษัทไทยและนายกสมาคมผู้ ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควรว่าหวัหน้าส่วนงานตรวจสอบภายในท่ีได้รับแต่งตัง้และดํารงตําแหน่งดงักล่าวเป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบติั
เหมาะสม ทัง้ในด้านวุฒิการศึกษา คุณวุฒิด้านวิชาชีพ ประสบการณ์ในการทํางาน รวมถึงการอบรมท่ี
เก่ียวข้องอย่างเหมาะสมเพียงพอสําหรับการปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทอย่างมี
ประสทิธิภาพ 

หัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) คือ นายสลิล จารุจินดา ซึ่งปัจจุบันดํารง
ตําแหน่ง Head of Legal & Compliance Department 
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(2)  กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้ระบแุนวปฏิบติัเก่ียวกบั การแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย การให้
ความดีความชอบ และการเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบ
เก่ียวกับการตรวจสอบภายในของบริษัทนัน้ จะต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท โดยเป็นไปตามขอบเขตและอํานาจหน้าท่ีในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ได้มีการ
สอบทานและปรับปรุงเป็นประจําทุกปี (รายเอียดของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบสามารถดูได้ท่ี 

www.thaicom.net  หวัข้อ > การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี > กฎบตัร 
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12.  รายการระหว่างกัน 

ในรอบปี 2562 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายการระหวา่งกนักบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งกบับริษัทและบริษัทยอ่ย โดย
มีรายละเอียดดงันี ้

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง/
ความสมัพนัธ์กบับริษัท 

ลกัษณะรายการ 
มลูคา่รายการระหวา่งกนั 

สําหรับปีสิน้สดุ 
31 ธ.ค. 2562 (ล้านบาท) 

เหตผุลและความจําเป็นของการทํารายการ 

  งบการเงินรวม  
บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จํากดั 
(มหาชน) (อินทชั) / เป็นผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ของบริษัท ถือหุ้น 41.13% 
และมีกรรมการร่วมกนั  
- ประกอบธรุกิจด้านการลงทนุ
โดยการเข้าถือหุ้นและเข้าไป
บริหารงานในบริษัทตา่ง ๆ 

1. คา่ใช้จ่าย 
 

- คา่บํารุงรักษาระบบสารสนเทศ 
 
 
 
 

2. ลกูหนีอ่ื้น 
3. เจ้าหนีก้ารค้า 

 

 
 

1.44 
 
 
 
 

0.18 
0.13 

 
 
บริษัทใ ช้บ ริการ  การบํา รุง รักษาระบบ
สารสนเทศท่ีดําเนินการโดยอินทัช เพ่ือให้
ระบบการจัดการสอดคล้องกับนโยบายของ
กลุม่บริษัท 
 
 

บริษัท ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จํากดั 
(มหาชน) (ซีเอสแอล) / บริษัท
ย่อยในกลุม่เอไอเอส 
-  ประกอบธรุกิจให้บริการศนูย์
ข้อมลูอินเตอร์เน็ต และบริการ
รับ-สง่ผ่านดาวเทียมเพ่ือการ
สื่อสาร 
 
 

1. คา่ใช้จ่าย 

- บริษัทใช้บริการท่ีเก่ียวข้องกบัการ
พฒันาแอพพลิเคชัน่ 
 
 
 

- กลุม่บริษัทจ่ายค่าบริการ
อินเทอร์เน็ต และอ่ืน ๆ 

 
 
 
2. เจ้าหนีก้ารค้า 

 
 

2.25 
 
 
 
 

0.82 
 
 
 
 

1.86 
 

 
 
บริษัทใช้บริการท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนา
แอพพลิเคชั่น ซึ่งเป็นการดําเนินธุรกิจปกติ 
โดยจ่ายค่าบริการตามสัญญาและเง่ือนไข
ทางการค้าปกติเช่นเดียวกบับคุคลภายนอก 
 
กลุ่มบริษัทใช้บริการอินเทอร์เน็ต และอ่ืน ๆ 
ซึ่ ง เ ป็นการ ดํา เ นินธุ ร กิจปกติ  โดย จ่าย
ค่าบริการตามสญัญาและเง่ือนไขทางการค้า
ปกติเช่นเดียวกบับคุคลภายนอก 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง/
ความสมัพนัธ์กบับริษัท 

ลกัษณะรายการ 
มลูคา่รายการระหวา่งกนั 

สําหรับปีสิน้สดุ 
31 ธ.ค. 2562 (ล้านบาท) 

เหตผุลและความจําเป็นของการทํารายการ 

  งบการเงินรวม  
บริษัท ไอ.ที. แอพพลิเคชัน่ส์ แอนด์ 
เซอร์วิส จํากดั (ไอทีเอเอส) / มี
อินทชั ถือหุ้นอยู่ 99.99% 
- ให้บริการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และบริการอ่ืนท่ี
เก่ียวเน่ือง 

1. คา่ใช้จ่าย 
 
- กลุม่บริษัทใช้บริการด้านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพ่ือประมวลผลบญัชี
และบริการด้านการให้คําปรึกษา 
 
 
 

2. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 

 
 

6.68 
 
 
 
 
 

1.11 
 

 
 
กลุ่มบริษัทใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เ พ่ือประมวลผลทางบัญชีรวมถึงการให้
คําปรึกษาซึ่งเป็นการสนับสนุนธุรกิจปกติ 
โดยคิดค่าบริการใกล้เคียงกับราคาของ
บริษัทอ่ืนท่ีให้บริการในลกัษณะเดียวกนั  
 
 

บริษัท เชนนิงตนั อินเวสเม้นท์  
พีทีอี ลิมิเตด็ (เชน)/ บริษัทถือหุ้น
ใน เชน ร่วมกบั Asia Mobile 
Holdings Pte Ltd.”AMH” 
ในสดัสว่น 51% : 49%  
-  เป็นบริษัทถือเงินลงทนุใน
ธรุกิจให้บริการโทรคมนาคม 

 

1. รายได้อ่ืน 
 
- ดอกเบีย้รับ 

 
 
 
 
 

- บริษัทรับจ้างให้คําปรึกษา โดย 
เชนต้อง จ่ายค่า ท่ีป รึกษาและ
บริหารงานเ ป็นรายเ ดือนโดย
ค่าบริการกําหนดจากต้นทุนของ
ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ พ นั ก ง า น ท่ี ใ ห้
คําปรึกษาและบริหารงานเพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทในกลุม่ 

 
2. เงินให้กู้ ยืมระยะยาว 
3. ลกูหนีอ่ื้น 

 

 
 

103.26 
 

 
 
 
 

7.39 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,758.13 
5.67 

 

 
 
บริษัทให้ความช่วยเหลือทางการเงินใน
รูปแบบของเงินให้กู้ ยืม อตัราดอกเบีย้ท่ีเรียก
เก็บถูกคํานวณจากต้นทุนการกู้ ยืมท่ีเกิดขึน้
จริงบวกด้วยส่วนต่าง เสมือนทํารายการกับ
บคุคลภายนอก 
 
เป็นนโยบายในการกํากบัดแูลบริษัทย่อยของ
บริษัท เพ่ือให้การควบคมุเป็นประโยชน์สงูสดุ 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง/
ความสมัพนัธ์กบับริษัท 

ลกัษณะรายการ 
มลูคา่รายการระหวา่งกนั 

สําหรับปีสิน้สดุ 
31 ธ.ค. 2562 (ล้านบาท) 

เหตผุลและความจําเป็นของการทํารายการ 

  งบการเงินรวม  
บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ส์ 
จํากดั (แอลทีซี) / ถือหุ้นโดยเชน 
ร่วมกบัรัฐบาลของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ใน
สดัสว่น 49% : 51% 
-  ให้บริการด้านโทรคมนาคมใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

1.   คา่ใช้จ่าย 
 

- คา่บริการควบคมุดแูลสถานี
เครือข่ายภาคพืน้ดิน 

 
 
 

 
 

0.93 
 

 
 
 
 

 
 
บริษัทย่อย (ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  
พีทีอี) ใช้บริการดําเนินการ ดแูล บํารุงรักษา 
สถานีควบคมุเครือข่ายภาคพืน้ดินไอพีสตาร์
ในประเทศลาว ซึ่งเป็นการดําเนินธุรกิจปกติ 
โดยจ่ายค่าบริการตามสัญญาและเง่ือนไข
ทางการค้าปกติเช่นเดียวกบับคุคลภายนอก 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง/
ความสมัพนัธ์กบับริษัท 

ลกัษณะรายการ 
มลูคา่รายการระหวา่งกนั 

สําหรับปีสิน้สดุ 
31 ธ.ค. 2562 (ล้านบาท) 

เหตผุลและความจําเป็นของการทํารายการ 

  งบการเงินรวม  
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส  
เน็ทเวร์ค จํากดั (เอดบับลิวเอ็น)/ 
บริษัทย่อยในกลุม่เอไอเอส 
- ให้บริการโทรคมนาคมบริการ
โครงข่ายโทรคมนาคม 

1. รายได้ 
 

- รายได้จากการให้เช่า
ช่องสญัญาณดาวเทียม  
บนดาวเทียมไทยคม 
 
 

- รายได้จากการดําเนินงานวาง
ระบบโดยรวม 

 
 
 
 

- รายได้อ่ืน 
 

2. คา่ใช้จ่าย 
 

- กลุม่บริษัทจ่ายเงินคา่ใช้บริการ
โทรศพัท์เคลื่อนท่ี ให้กบัผู้บริหาร
และพนกังาน และอ่ืน ๆ 

 
 

- คา่ใช้จ่ายอ่ืน 
 

3. ลกูหนีก้ารค้าและรายได้ค้างรับ 
4. เจ้าหนีก้ารค้า เงินรับลว่งหน้าคา่

สินค้า เจ้าหนีอ่ื้น และ           
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 

 

 
 

45.26 
 
 
 
 

0.70 
 
 
 
 
 

6.42 
 

 
 

0.84 
 

 
 
 

0.16 
 

10.49 
4.46 

 
 

 
 
บริษัทเป็นผู้ ใ ห้บริการเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียม ซึ่งเป็นการดําเนินธุรกิจปกติ โดย
คิดค่ าบ ริการตามสัญญาและ เ ง่ือนไข
ทางการค้าปกติเช่นเดียวกบับคุคลภายนอก 
 
บริษัทมีรายได้จากการขายอปุกรณ์พร้อม
ให้บริการในการการวางระบบโครงสร้างซึง่
เป็นการดําเนินธรุกิจปกติ โดยคิดราคาและ
คา่บริการตามสญัญาและเง่ือนไขทางการค้า
ปกติเช่นเดียวกบับคุคลภายนอก 
 
 
 
 
 
กลุ่มบริษัทใช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีรวมถึง
ค่าบริการอ่ืนผ่านช่องทางโทรศัพท์  เ พ่ือ
สนบัสนนุธรุกิจปกติ อตัราคา่บริการเป็นราคา
ตลาดเสมือนทํารายการกบับคุคลภายนอก 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง/
ความสมัพนัธ์กบับริษัท 

ลกัษณะรายการ 
มลูคา่รายการระหวา่งกนั 

สําหรับปีสิน้สดุ 
31 ธ.ค. 2562 (ล้านบาท) 

เหตผุลและความจําเป็นของการทํารายการ 

  งบการเงินรวม  
บริษัท ไฮ ช็อปปิง้ จํากดั (ไฮ  
ช็อปปิง้) / มีอินทชัเป็นผู้ ถือหุ้นใน    
ไฮ  ช็อปปิง้ร่วมกบั บริษัท ฮนุได 
โฮมช็อปปิง้ เน็ตเวิร์ค             
คอร์ปอเรชัน่ (ฮนุได โฮมช็อปปิง้) 
ในสดัสว่น 51% : 49% 
- ประกอบธรุกิจโฮมช็อปปิง้ใน
ประเทศไทย 

1. รายได้ 
 

- รายได้จากการให้บริการแพร่ภาพ
ออกอากาศรายการโทรทศัน์ และ
บริการระบบทีวีไกด์ 

 
 
 
 

- รายได้อ่ืน 
 

2. ลกูหนีก้ารค้า 
3. เงินรับลว่งหน้าคา่สินค้าและ   

เจ้าหนีอ่ื้น 
4. หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 

 
 

10.44 
 
 
 
 
 
 

2.43 
 

0.01 
1.19 

 
1.74 

 

 
 
บริษัทย่อย (ดีทีวี เซอร์วิส) มีรายได้จากการ
ให้บริการแพร่ภาพออกอากาศรายการ
โทรทศัน์ และบริการระบบทีวีไกด์ ซึง่เป็นการ
ดําเนินธุรกิจปกติ  โดยคิดค่าบริการตาม
สญัญาและเง่ือนไขทางการค้าปกติเช่นเดียว 
กบับคุคลภายนอก 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกนั 1. รายได้ 
 

- รายได้จากการให้บริการสง่
สญัญาณโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม 
  
 

 
 

- รายได้จากการให้บริการอ่ืน ๆ 
 

2. คา่ใช้จ่าย 
 

- คา่บริการท่ีปรึกษาและจดัการ 
 
 

3. ลกูหนีก้ารค้า 
4. สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 
5. เจ้าหนีก้ารค้า เงินรับลว่งหน้าคา่

สินค้า และเจ้าหนีอ่ื้น 

 
 

7.08 
 
 
 
 
 

0.92 
 
 
 

2.77 
 
 

1.77 
0.01 
0.24 

 

 
 
บริษัทย่อย (ทีซี บรอดคาสติง้) มีรายได้จาก
การรับจ้างดําเนินการให้บริการส่งสญัญาณ
โทรทศัน์ผ่านดาวทียม โดยคิดค่าบริการตาม
สัญญาและเ ง่ือนไขทางการค้าโดยปกติ
เช่นเดียวกบับคุคลภายนอก 
 
 
 
 
 
บริษัทใช้บริการท่ีปรึกษาและจัดการเพ่ือ
สนบัสนนุธรุกิจปกติ อตัราคา่บริการเป็นราคา
ตลาดเสมือนทํารายการกบับคุคลภายนอก 
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ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ในปี 2562 บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (บริษัท) มีรายการกบับคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั โดยแสดง
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบแล้ว ข้อ 4 ในงบการเงินประจําปี 2562 ซึ่งตรวจสอบแล้วโดยผู้ ตรวจสอบบัญชี 
รับอนญุาต ได้สรุปรายการกบับคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัในการทํารายการดงักล่าวว่า รายการท่ีบริษัทมีกบับริษัทในกลุ่ม
อินทัช และกลุ่ม Singtel เช่น บริษัทย่อย การร่วมค้า ผู้บริหาร และกิจการอ่ืนท่ีอินทัช Singtel และบริษัท มีอิทธิพลอย่างมี
สาระสําคญั ไมว่า่จะทางตรงหรือทางอ้อม จะแสดงเป็นรายการกบับคุคล หรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนักบับริษัท 

บริษัทคิดราคาซือ้ขายสินค้าและบริการกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันตามสญัญาและเง่ือนไขทางการค้าโดยปกติเช่นเดียวกับ
บคุคลภายนอก สําหรับรายการท่ีมีนยัสําคญัและต้องดําเนินการตามระเบียบปฏิบติัของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่รายการดงักลา่วคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการและได้
ให้ความเหน็วา่เป็นรายการท่ีสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 

มาตรการขัน้ตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 

บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน)  เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย มีเปา้หมายในการประกอบการ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ถือหุ้น มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลให้แก่นักลงทุนอย่างเพียงพอ รวมทัง้ยึดถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข้อกําหนด และกฎหมายต่าง ๆ ในประเทศท่ีบริษัทประกอบการอยู่ ดังนัน้ เพ่ือให้การดําเนินการเก่ียวกับรายการ
ระหว่างกลุ่มบริษัทกบับคุคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนัเป็นไปอย่างโปร่งใส ลดความขดัแย้งทางผลประโยชน์และ
สอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบงัคบัของหน่วยงานกํากบัดแูล
ที่เก่ียวข้อง เช่น ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการกํากลัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในอนั
ท่ีจะทําให้ผู้ลงทนุมีข้อมลูอย่างเพียงพอต่อการใช้ดลุยพินิจในการตดัสินใจลงทนุได้ บริษัทจึงกําหนดแนวทางการทํารายการ
ระหวา่งกลุม่บริษัทกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาทํารายการดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

การทํารายการระหว่างกนัของบริษัท และบริษัทย่อย กบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง บริษัทจะพิจารณาดําเนินการเสมือน
หนึ่งทํารายการกบับคุคลภายนอก (Arm’s length basis) เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทโดยจะต้องมีเง่ือนไขการค้าท่ีมีราคาและ
เง่ือนไขท่ีเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ในกรณีท่ีไม่ชดัเจนว่าราคาระหว่างกนัเข้าข่าย Arm’s length basis 
หรือไม ่จะต้องนําเสนอรายการดงักลา่วหารือตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือขอความเหน็ชอบก่อนทํารายการ  

บริษัทมีการมอบอํานาจอนุมติัวงเงินแก่ผู้บริหารตามลําดบัขัน้ โดยจะกําหนดอํานาจของผู้ มีสิทธิอนุมัติตามวงเงินท่ี
กําหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารท่ีมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์โดย
ส่วนตวัเป็นผู้อนมุติัทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัซึ่งตนมีส่วนได้เสีย และกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในการตกลงเข้าทํารายการท่ี
เก่ียวโยงกนัต้องไม่เข้าร่วมประชมุและไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชมุ โดยคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าท่ีสอบทานการ
ทํารายการระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัและให้ดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การทํารายการระหว่างบริษัทกบับริษัทท่ีมีบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งมีสดัส่วนการถือหุ้น
ต่ํากว่าร้อยละ 10 จะไม่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน 

การทํารายการระหว่างกันพึงกระทําได้ตามปกติเน่ืองจากเป็นการทํารายการตามปกติธุรกิจและตามเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป
เสมือนลกูค้าภายนอกทัว่ไปโดยปกติ รวมทัง้ราคาหรือคา่ตอบแทนอยู่ในกรอบซึง่ต้องได้รับอนมุติัตามระเบียบปฏิบติัทางการเงิน
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ของบริษัทและต้องทบทวนกระบวนการคดัเลือกผู้ขายและผู้ผลิต (Vendor selection process) อยู่เสมอ เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัท 
ได้เปิดโอกาสแก่ผู้ ประกอบการนอกกลุ่ม ซึ่งอาจให้ผลประโยชน์แก่บริษัทมากกว่า และเป็นแหล่งภายนอกสําหรับการ
เปรียบเทียบราคาและเง่ือนไขทางการค้า 

บริษัททําการเปิดเผยข้อมลูรายการระหว่างกนัโดยยึดแนวปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) 
เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน และตามระเบียบปฏิบติัของสํานักงานคณะกรรมการกํากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี  ้ฝ่ายกฎหมายและกํากับดูแล (Legal and 
Compliance) และฝ่ายบญัชีจะนําเสนอรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้เข้าสู่
การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพ่ือสอบทานและให้ความเห็นต่อความจําเป็นและความ
สมเหตสุมผลของรายการว่าเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทหรือไม่ ก่อนรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป นอกจากนี ้
ฝ่ายบญัชีจะนําเสนอรายการระหว่างกนัทกุ ๆ  เดือนเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 
และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต  

ในอนาคตบริษัทอาจมีความจําเป็นท่ีจะต้องเข้าทํารายการระหว่างกนั ทัง้ท่ีเป็นรายการทางการค้าตามปกติธุรกิจและ
รายการท่ีไมเ่ป็นไปตามการค้าปกติธุรกิจ โดยการเข้าทํารายการดงักลา่วจะตัง้อยู่บนเง่ือนไข ราคาท่ีสมเหตสุมผล และเป็น
ประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท ทัง้นี ้บริษัทจะปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ 
คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนดและปฏิบัติเก่ียวกับการ
เปิดเผยข้อมลูการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีสําคญัของบริษัทจดทะเบียนและ
บริษัทย่อย บริษัทจะทําการเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบ
บญัชีของบริษัท 
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13.  ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

13.1 รายงานการตรวจสอบงบการเงนิโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4301 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 
จ ากดั ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย (“กลุม่บริษัท”) และงบการเงินเฉพาะ
กิจการของ บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2562 และงบก าไรขาดทนุรวมและเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะ
กิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ
ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บญัชีท่ีส าคญั 

โดยผู้สอบบัญชีเห็นว่า งบการเงินรวมและเฉพาะกิจการข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินของบริษัท ไทยคม จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และผลการด าเนินงานและ
กระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัโดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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13.2 ตารางสรุปงบการเงนิ 
บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงินรวม สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

     (หน่วย : บาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม 
2562 2561 2560 

จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % 
สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,621,710,435 15.41 2,830,234,585 12.75 1,960,770,857 7.56 
เงินลงทนุชัว่คราว 3,080,846,431 18.11 4,227,209,793 19.04 3,407,069,423 13.13 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน 1,889,979,972 11.11 1,851,432,896 8.34 1,666,859,482 6.43 
ลกูหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้องกนั 5,849,681 0.03 42,699,114 0.19 90,824,861 0.35 
สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 630,634,826 3.71 485,724,816 2.19 244,591,079 0.94 
สินค้าคงเหลือ 124,027,672 0.73 122,483,562 0.55 124,813,587 0.48 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนั 78,804,510 0.46 96,384,799 0.43 93,203,229 0.36 
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 28,188,571 0.17 22,520,023 0.10 1,837,189,239 7.08 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 8,460,042,098 49.73 9,678,689,588 43.59 9,425,321,757 36.34 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 1,127,498,629 6.63 1,457,174,448 6.56 1,712,137,550 6.60 
เงินลงทนุในการร่วมค้า 1,408,768,775 8.28 1,444,282,683 6.51 1,356,700,860 5.23 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 3,312,615,980 19.47 4,814,703,118 21.69 7,859,316,266 30.30 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตนภายใต้สญัญาอนญุาตให้
ด าเนินการ 

1,365,689,010 8.03 3,007,340,364 13.55 3,986,568,906 15.37 

ค่าใช้จ่ายรอตดับญัชี 11,597,293 0.07 13,614,935 0.06 15,632,576 0.06 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 228,075,766 1.34 325,027,926 1.46 427,047,889 1.65 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 797,296,114 4.69 1,117,018,424 5.03 775,824,882 2.99 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีนอ่ืน 299,195,600 1.76 344,227,641 1.55 380,643,468 1.47 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 8,550,737,167 50.27 12,523,389,539 56.41 16,513,872,397 63.66 
รวมสินทรัพย์ 17,010,779,265 100.00 22,202,079,127 100.00 25,939,194,154 100.00 
หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

      

หนีส้ินหมุนเวียน 
      

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน 554,716,866 3.26 712,891,519 3.21 866,662,159 3.34 
เจ้าหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้องกนั 1,028,799 0.01 169,230 0.00 829,729 0.00 
สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ        
ภายในหนึง่ปี 

392,001,950 2.30 2,673,841,281 12.04 421,788,460 1.63 

เงินรับลว่งหน้าคา่บริการจากลกูค้า 349,788,454 2.06 275,480,256 1.24 218,392,223 0.84 
ผลประโยชน์ตอบแทนค้างจ่าย 171,654,807 1.01 258,340,350 1.16 263,344,848 1.02 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 140,438 0.00 34,032,013 0.15 7,225,864 0.03 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 56,577,787 0.33 91,314,282 0.41 95,844,393 0.37 
หนีส้ินท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนท่ี
ถือไว้เพ่ือขาย 

- - - - 1,055,257,237 4.07 

รวมหนีส้นิหมุนเวียน 1,525,909,101 8.97 4,046,068,931 18.22 2,929,344,913 11.29 
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     (หน่วย : บาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม 
2562 2561 2560 

จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % 
หนีส้ินไม่หมุนเวียน       
เงินกู้ ยืมระยะยาว 3,810,724,091 22.40 4,349,010,715 19.59 7,024,628,257 27.08 
เจ้าหนี ้- อาคารและอปุกรณ์ระยะยาว 209,285,970 1.23 225,042,120 1.01 226,645,680 0.87 
ประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียนส าหรับผลประโยชน์
พนกังาน 

231,765,525 1.36 160,746,632 0.72 175,939,941 0.68 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน 238,134,841 1.40 284,153,167 1.28 302,925,926 1.17 
รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 4,489,910,427 26.39 5,018,952,634 22.61 7,730,139,804 29.80 
รวมหนีส้นิ 6,015,819,528 35.36 9,065,021,565 40.83 10,659,484,717 41.09 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทนุเรือนหุ้น       
ทนุจดทะเบียน 5,499,884,200 32.33 5,499,884,200 24.77 5,499,884,200 21.20 
ทนุท่ีออกและช าระแล้ว 5,480,509,770 32.22 5,480,509,770 24.68 5,480,333,200 21.13 
สว่นเกินมลูค่าหุ้นสามญั 4,325,271,183 25.43 4,325,271,183 19.48 4,324,626,137 16.67 
ก าไรสะสม       
   จดัสรรแล้ว       
       ทนุส ารองตามกฎหมาย 549,988,420 3.23 549,988,420 2.48 549,988,420 2.12 
   ยงัไม่ได้จดัสรร 873,555,310 5.14 2,936,698,328 13.23 4,201,676,132 16.20 
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น (234,364,684) (1.38) (155,409,877) (0.70) 265,469,175 1.02 
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 10,994,959,999 64.64 13,137,057,824 59.17 14,822,093,064 57.14 
สว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ (262) (0.00) (262) (0.00) 457,616,373 1.76 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10,994,959,737 64.64 13,137,057,562 59.17 15,279,709,437 58.91 
รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 17,010,779,265 100.00 22,202,079,127 100.00 25,939,194,154 100.00 
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บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 
งบก าไรขาดทนุรวมส าหรับปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

                               (หน่วย : บาท)  

งบก าไรขาดทุนรวม 
2562 2561* 2560* 

จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % 
รายได้ 

      

รายได้จากการขายและการให้บริการ 4,663,285,238 93.26 6,008,200,977 73.51 6,688,843,268 92.54 
รายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สญัญาอนญุาตให้ด าเนินการ - 0.00 17,980,846 0.22 186,400 0.00 
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสทุธิ - - 5,515,942 0.07 152,243,504 2.11 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย - - 1,949,515,538 23.85 - - 
รายได้อ่ืน 337,065,896 6.74 192,303,277 2.35 387,141,296 5.36 
รวมรายได้ 5,000,351,134 100.00 8,173,516,580 100.00 7,228,414,468 100.00 
ค่าใช้จ่าย       
ต้นทนุขายและต้นทนุการให้บริการ 2,968,072,357 59.36 3,301,555,523 40.39 4,312,036,220 59.65 
ต้นทนุคา่ก่อสร้างภายใต้สญัญาอนญุาตให้ด าเนินการ - - 17,980,846 0.22 186,400 0.00 
ต้นทนุคา่อนญุาตให้ด าเนินการ 702,808,759 14.06 917,473,311 11.22 978,521,346 13.54 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 42,335,305 0.85 97,842,549 1.20 105,906,051 1.47 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 937,663,149 18.75 1,362,031,738 16.66 1,515,011,381 20.96 
ขาดทนุจากการด้อยค่าสินทรัพย์ 1,622,699,764 32.45 2,253,000,000 27.56 3,308,681,047 45.77 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 59,951,261 1.20 56,957,789 0.70 63,129,812 0.87 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนสทุธิ 128,326,746 2.57 - - - - 
ขาดทนุจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย 28,542,789 0.57 - - - - 
ต้นทนุทางการเงิน 299,742,497 5.99 338,242,739 4.14 382,429,405 5.29 
รวมค่าใช้จ่าย 6,790,142,627 135.79 8,345,084,495 102.10 10,665,901,662 147.56 
สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและการร่วมค้า (116,447,819) (2.33) 119,387,670 1.46 196,184,926 2.71 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ (1,906,239,312) (38.12) (52,180,245) (0.64) (3,241,302,268) (44.84) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (343,709,537) (6.87) 269,216,801 3.29 454,566,970 6.29 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (2,249,948,849) (45.00) 217,036,556 2.66 (2,786,735,298) (38.55) 
การด าเนินงานที่ยกเลิก       
ก าไรส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิกสทุธิจากภาษี - - 29,649,253 0.36 325,660,831 4.51 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (2,249,948,849) (45.00) 246,685,809 3.02 (2,461,074,467) (34.05) 
การแบง่ปันก าไร (ขาดทนุ)       
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (2,249,948,849) (45.00) 229,545,355 2.81 (2,649,777,292) (36.66) 
สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุของ       
การด าเนินงานตอ่เน่ือง - - - - - - 
การด าเนินงานท่ียกเลิก - - 17,140,454 0.21 188,702,825 2.61 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (2,249,948,849) (45.00) 246,685,809 3.02 (2,461,074,467) (34.05) 
ก าไรตอ่หุ้น (บาท) (2.05)  0.21  (2.42)  

หมายเหต ุ *ในปี 2560 เงินลงทนุใน บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ากดั (มหาชน) (ซีเอสแอล) ซึง่จากเดิมเคยถกูบนัทกึเป็นเงินลงทนุในบริษัทย่อยทางอ้อม ได้
ถูกเปลี่ยนรูปแบบการน าเสนอเป็นกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกที่ถือไว้เพ่ือขาย เน่ืองจากเง่ือนไขในการท าค าเสนอซือ้แบบมีเง่ือนไข (Conditional Voluntary 
Tender Offer) ตามสญัญา Shares Tender Agreement ที่ลงนามระหว่าง บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ ากดั กบั บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั ได้
เสร็จสิน้สมบรูณ์แล้วเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 และบนัทกึเป็น ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย จ านวน 1,949,515,538 บาท ในปี 2561 

 



                                     บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) สว่นที่ 3 ข้อที่ 14 การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

รายงานประจ าปี 2562 สว่นที่ 3 หน้าท่ี 5 

บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 
งบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

       (หน่วย : บาท)  

งบกระแสเงนิสดรวม 
2562 2561 2560 

จ านวนเงนิ จ านวนเงนิ จ านวนเงนิ 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 

   

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี (2,249,948,849) 246,685,809 (2,461,074,467) 
รายการปรับปรุง :    
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอปุกรณ์ 500,283,459 719,411,686 910,015,082 
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตนภายใต้สญัญาอนญุาตให้ด าเนินการ 1,213,974,532 1,150,329,737 2,022,365,154 
ค่าตดัจ าหน่ายคา่ใช้จ่ายรอตดับญัชี 2,017,642 2,017,642 2,017,642 
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 97,795,101 103,920,740 125,264,936 
ขาดทนุจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 1,613,406,614 2,253,000,000 3,308,681,047 
ขาดทนุจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 9,293,150 - - 
รายได้จากการลงทนุ (200,657,578) (181,558,213) (159,053,634) 
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 2,226,464 3,773,577 9,874,025 
ต้นทนุทางการเงิน 299,742,497 338,242,739 400,807,998 
(ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน 248,538,557 12,420,499 (297,171,291) 
ค่าตดัจ าหน่ายคา่ใช้จ่ายในการจดัหาเงินกู้ ยืม 910,874 1,065,891 1,065,891 
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 65,866,756 358,394,586 494,032,966 
ค่าเผ่ือสินค้าเสื่อมสภาพ (กลบัรายการ) (5,570,270) 9,996,089 12,931,779 
(ก าไร) ขาดทนุจากการจ าหน่ายอาคารและอปุกรณ์ (5,161,397) 4,585,037 (4,798,459) 
การตดัจ าหน่ายอาคารและอปุกรณ์ 1,393,792 148,358 1,691,518 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย 28,542,789 (1,949,515,538)  
การตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตน - 7,223 950,001 
สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในการร่วมค้า 116,447,819 (119,387,670) (196,184,926) 
ภาษีเงินได้ 343,709,537 (260,628,962) (383,352,970) 
 
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงาน : 

2,082,811,489 2,692,909,230 3,788,062,292 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน (212,409,540) (549,956,343) (234,633,428) 
ลกูหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้องกนั 36,341,168 48,053,827 33,311,762 
สินค้าคงเหลือ (5,494,623) (25,011,294) 147,918,136 
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 7,888,805 25,282,541 (27,229,677) 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีนอ่ืน 5,615,895 (43,119,327) 132,322,907 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (141,090,524) (212,108,369) (112,096,459) 
เจ้าหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้องกนั 1,183,688 (681,364) 780,360 
เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 74,308,197 57,088,032 (465,788,925) 
ผลประโยชน์ตอบแทนค้างจ่าย (86,685,543) (5,004,497) (52,878,113) 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน (32,487,566) (5,606,818) 21,961,645 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน (24,658,947) (18,772,759) (17,929,002) 
ประมาณการหนีส้ินหมนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 38,012,101 (27,643,171) 143,402 
จ่ายภาษีเงินได้ (83,017,850) (66,474,200) (234,177,100) 



                                     บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) สว่นที่ 3 ข้อที่ 14 การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
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       (หน่วย : บาท)  

งบกระแสเงนิสดรวม 
2562 2561 2560 

จ านวนเงนิ จ านวนเงนิ จ านวนเงนิ 
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,660,316,750 1,868,955,488 2,979,767,800 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน    
รับดอกเบีย้ 208,956,365 169,092,557 161,005,365 
เงินลงทนุชัว่คราว 1,167,407,949 (818,477,229) 98,250,625 
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้อาคารและอปุกรณ์ (224,126,037) (81,963,778) (303,764,408) 
เงินสดรับจากการขายอาคารและอปุกรณ์ 25,290,324 5,989,370 7,783,701 
เงินสดรับจากเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่การร่วมค้า 46,858,086 - 18,185,988 
เงินสดจ่ายส าหรับซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (1,658,484) (1,409,200) (27,857,560) 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย 18,100,341 1,950,779,922 - 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน 1,240,828,544 1,224,011,642 (46,396,289) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ    
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท - (1,490,585,395) (918,734,829) 
เงินสดรับจากเงินกู้ ยืม - - 480,000,000 
ช าระคืนเงินกู้ ยืม (2,790,944,948) (414,482,938) (2,496,861,589) 
จ่ายดอกเบีย้ (318,735,726) (318,269,838) (391,157,693) 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงนิ (3,109,680,674) (2,223,338,171) (3,326,754,111) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)-สทุธิ (208,535,380) 869,628,959 (393,382,600) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม  2,830,234,585 1,960,770,857 2,683,685,053 
ผลกระทบจากสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขาย - - (329,573,477) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิน้งวด 11,230 (165,231) 41,881 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2,621,710,435 2,830,234,585 1,960,770,857 
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บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 
อตัราสว่นทางการเงิน 

งบการเงนิรวม 2562 2561* 2560* 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)       
อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 5.54 2.39 3.22 
อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเร็ว (เท่า) 4.75 2.13 2.35 
อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.60 0.54 0.91 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เท่า) 3.03 4.05 3.79 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั)  119 89 95 
อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 7.72 5.33 6.53 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วนั) 47 68 55 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เท่า) 11.55 9.35 8.65 
ระยะเวลาช าระหนี ้(วนั) 31 38 42 
Cash Cycle (วนั) 134 118 109 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)    

อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 21.28 29.78 20.90 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) (39.18) (33.27) (53.74) 
อตัราก าไรอ่ืน (%) 4.52 27.39 9.91 
อตัราสว่นเงินสดต่อการท าก าไร (%) (90.87) (94.36) (82.90) 
อตัราก าไรสทุธิ (%) (48.25) 3.82 (39.61) 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) (18.65) 1.64 (15.90) 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)    

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (11.48) 0.95 (9.02) 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) (6.97) 22.42 2.70 
อตัราการหมนุเวียนของสินทรัพย์ (เทา่) 24.91 0.26 0.25 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)    

อตัราสว่นหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 0.38 0.53 0.49 
อตัราสว่นหนีส้ินรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 0.55 0.69 0.70 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เท่า) 7.69 5.75 7.48 
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (เท่า) (Cash Basis) 0.55 0.94 0.80 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 0.00 649.41 0.00 
ข้อมูลต่อหุ้น    

มลูค่าตามบญัชีต่อหุ้น (บาท) 10.03 11.99 13.52 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิต่อหุ้น (บาท) (2.05) 0.21 (2.42) 
เงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) 0.00 1.36 0.00 

หมายเหต ุ *ในปี 2560 เงินลงทนุใน บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ากดั (มหาชน) (ซีเอสแอล) ซึง่จากเดิมเคยถกูบนัทกึเป็นเงินลงทนุในบริษัทย่อยทางอ้อม ได้
ถูกเปลี่ยนรูปแบบการน าเสนอเป็นกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกที่ถือไว้เพ่ือขาย เน่ืองจากเง่ือนไขในการท าค าเสนอซือ้แบบมีเง่ือนไข (Conditional Voluntary 
Tender Offer) ตามสญัญา Shares Tender Agreement ที่ลงนามระหว่าง บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ ากดั กบั บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั ได้
เสร็จสิน้สมบรูณ์แล้วเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 และบนัทกึเป็น ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย จ านวน 1,949,515,538 บาท ในปี 2561 
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14.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and 
Analysis: MD&A) 

การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 

ในการอ่านค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ นกัลงทนุควรศึกษาเอกสารประกอบ ซึ่งได้แก่ งบการเงินรวม 
ข้อมูลทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ตัวเลขการด าเนินงานโดยสรุปในอดีต และท่ีมีการปรับปรุง ควบคู่ไปกับหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินและข้อมลูท่ีน าเสนอไว้ในเอกสารนี ้

 เหตกุารณ์ส าคญัในปี 2562 

การด้อยคา่ของสนิทรัพย์ในโครงการดาวเทียม  

 เม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม 2562 ได้เกิดเหตุขดัข้องทางเทคนิคของระบบแจ้งสถานะของดาวเทียมไทยคม 5  ซึง่สง่ผลให้มี
ข้อจ ากดัทางเทคนิคในการตรวจสอบสถานะของดาวเทียมไทยคม 5 โดยบริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) (บริษัท หรือ ไทย
คม) ร่วมกบัผู้ผลิตดาวเทียมไทยคม 5 และผู้ เช่ียวชาญ ได้พยายามกู้ คืนระบบท่ีขดัข้องดงักล่าวหลายครัง้ ซึ่งผลการกู้ คืน
ระบบยงัไม่ประสบความส าเร็จ ในขณะเดียวกนั บริษัทได้ประสานงานกบัลกูค้าทกุรายท่ีเก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์ดงักล่าว
เก่ียวกบัแผนการบริหารจดัการโอนย้ายลกูค้าไปยงัดาวเทียมอ่ืน เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองของบริการทัง้ด้านโทรคมนาคม
และโทรทศัน์ ซึ่งเหตขุดัข้องในครัง้นี ้นี ้เป็นเหตใุห้บริษัทตัง้ด้อยค่าสินทรัพย์ของดาวเทียมไทยคม 5 ทัง้จ านวน รวมทัง้สิน้ 
222 ล้านบาท 

 นอกจากนี ้บริษัทบนัทึกการด้อยค่าของดาวเทียมและอปุกรณ์เป็นมลูค่ารวม 1,401 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัจาก
ภาวะอุตสาหกรรมดาวเทียมท่ีชะลอตัวลงเน่ืองจากพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป อีกทัง้การแข่งขันท่ีรุนแรงใน
อตุสาหกรรม ส่งผลให้ราคาขายต่อหน่วยลดลงมากกว่าท่ีเคยได้คาดการณ์ไว้  อย่างไรก็ตาม การด้อยค่าของสินทรัพย์ถือ
เป็นรายการท่ีไมใ่ช่เงินสด ดงันัน้จงึไมไ่ด้มีผลกระทบตอ่การบริหารเงินสดของบริษัท  

 ภาพรวมธุรกิจ 

ธุรกิจบริการดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัดาวเทียม 

ในปี 2562 บริษัทบนัทกึรายได้จากธุรกิจบริการดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัดาวเทียม เป็นจ านวน 4,663 ล้าน
บาท ลดลง 22.4% จาก 5,850 ล้านบาทในปี 2561 แม้ภาวะอตุสาหกรรมดาวเทียมยงัมีการแข่งขนัท่ีสงู แต่บริษัทยงัคงใช้
กลยุทธ์เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งในการเป็น “Hot Bird” หรือดาวเทียมท่ีได้รับความนิยมสูงส าหรับธุรกิจดาวเทียมแบบ
ทัว่ไป ณ ต าแหน่งวงโคจร 78.5 องศาตะวนัออกซึ่งเป็นดาวเทียมท่ีมีความนิยมสงูทัง้จากจ านวนฐานผู้ชมและจ านวนช่อง
รายการโทรทศัน์  

ณ สิน้ปี 2562 อตัราการใช้บริการของลกูค้าเม่ือเทียบกบัความสามารถในการให้บริการของดาวเทียมแบบทัว่ไปซึ่ง
ประกอบด้วยดาวเทียมไทยคม 5 ไทยคม 6 ไทยคม 7 และไทยคม 8 อยู่ท่ีระดบั 55% ลดลงจาก 59% ณ สิน้ปี 2561 ซึ่ง
เป็นผลมาจากการลดลงของลกูค้าในช่วงไตรมาส 1/2562 โดยท่ีอตัราการใช้งานดาวเทียมแบบทัว่ไปค่อนข้างคงท่ีตัง้แต่
ไตรมาสท่ี 2/2562 เป็นต้นมา ส าหรับดาวเทียมบรอดแบนด์หรือดาวเทียมไทยคม 4 มีอตัราการใช้บริการของลกูค้าเม่ือ
เทียบกบัความสามารถในการให้บริการของดาวเทียมท่ีระดบั 23% ลดลงจาก 30% ณ สิน้ปี 2561 เป็นผลมาจากการลด
ระดบัการใช้งานและการยตุิการใช้บริการของลกูค้าบางราย  
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ในปี 2562 บริษัทได้ตกลงในความร่วมมือการเช่าช่องสญัญาณดาวเทียมไทยคมในระยะยาวกบั บริษัท ทรูวิชัน่ส์ กรุ๊ป 
จ ากดั เพ่ือสร้างความตอ่เน่ืองในการให้บริการสมาชิกโทรทศัน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกในประเทศไทย ไทยคมได้จดัเตรียม
ช่องสัญญาณบนดาวเทียมไทยคม 8 ให้แก่ทรูวิชั่นส์เพ่ือให้บริการออกอากาศรายการกีฬาและความบันเทิงชัน้น าแก่
สมาชิกทรูวิชั่นส์ และนอกจากนี ้บริษัทยังได้ตกลงในความร่วมมือกับลูกค้าใหม่ เช่น ลูก ค้าในประเทศเมียนมาร์ และ 
แอฟริกา เพื่อทดแทนลกูค้าท่ีลดการใช้งาน 

ส าหรับความตอ่เน่ืองในการให้บริการดาวเทียมภายหลงัจากท่ีสมัปทานสิน้สดุลงส าหรับดาวเทียมไทยคม 4 ไทยคม 5 
และไทยคม 6 ในเดือนกนัยายน 2564 นัน้ บริษัทยินดีท่ีจะเข้าร่วมย่ืนข้อเสนอตามท่ีภาครัฐจะมีการก าหนดขึน้มา และมี
ความมุ่งมั่นท่ีจะได้ด าเนินธุรกิจร่วมกับภาครัฐ รวมทัง้ยินดีท่ีจะเปิดกว้างในการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน 
(public-private partnership – PPP) เพ่ือเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ลกูค้าของไทยคม ให้มัน่ใจได้ว่าดาวเทียมจะยงั
สามารถให้บริการได้อยา่งตอ่เน่ืองทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ 

นอกเหนือจากธุรกิจหลกัของบริษัทแล้ว ไทยคมยงัคงให้ความส าคญักบัการพฒันาธุรกิจใหม ่โดยมีจดุมุง่หมายในการ
เป็นผู้ ให้บริการด้านสมาร์ทโซลชูั่น และแพลตฟอร์มเทคโนโลยีจากอวกาศสู่ภาคพืน้ดินชัน้น าแห่งเอเชีย เพ่ือเสริมสร้าง
ความส าเร็จแหง่อนาคต 

ธุรกิจบริการอินเทอร์เน็ตและสื่อ 

หลงัจากการขายหุ้นสามญัของ บริษัท ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จ ากดั (มหาชน) (ซีเอสแอล) ให้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 
เน็ทเวอร์ค จ ากดัได้เสร็จสมบรูณ์ในเดือน มกราคม 2561 บริษัทจึงยตุิการรับรู้สว่นแบ่งผลก าไรจาก ซีเอสแอล และในช่วง
ไตรมาส 3/2562 บริษัทจ าหน่ายเงินลงทนุในหุ้นสามญัในบริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จ ากดั (CDN) เน่ืองจากการ
แข่งขนัท่ีรุนแรงในอตุสาหกรรม ดงันัน้รายได้จากธุรกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อตัง้แตไ่ตรมาสท่ี 4/2562 เป็นต้นมา 
จึงเป็นรายได้จากบริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชัน่ จ ากดั (Thai AI) ในการจดัจ าหน่ายอปุกรณ์ชุดรับสญัญาดาวเทียม 
(set-top-box) และอปุกรณ์อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ให้บริการจ าหน่ายและให้เช่าแพลตฟอร์ม เช่น แพลตฟอร์มส าหรับช่อง 
IPTV, video streaming, eSport และ LOOX TV โดยบริษัทมีรายได้จากธุรกิจบริการอินเทอร์เน็ตและสื่อในปี 2562 เป็น
จ านวน 122 ล้านบาท ลดลง 46.5% จาก 229 ล้านบาท ในปี 2561  

ธุรกิจบริการโทรศพัท์ในตา่งประเทศ 

ในเดือน มกราคม 2562 บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จ ากัด (แอลทีซี) ได้เข้าท าสัญญาซือ้ขายหุ้น จ านวน 
500,000 หุ้น หรือคิดเป็น 100% ของหุ้นทัง้หมดของบริษัท วิมเปิลคอม จ ากดั ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี
ในประเทศลาว โดยการเข้าซือ้กิจการในครัง้นีเ้ป็นการช่วยเพิ่มโครงข่ายโทรคมนาคมของแอลทีซีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
อีกทัง้ยงัช่วยขยายกลุม่ลกูค้าเปา้หมายโดยเฉพาะในกลุม่ลกูค้าวยัรุ่นในประเทศลาว หลงัจากการเข้าซือ้กิจการ บริษัท วิม
เปิลคอม จ ากดั ได้ถกูเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท ทีพลสั ดิจิทลั จ ากดั เพ่ือท าการตลาดในแบรนด์ “T-PLUS” 

วนัท่ี 16 ตลุาคม 2562 แอลทีซีเปิดตวัเทคโนโลยี 5G เป็นครัง้แรก ในงานเปิดทดลองใช้ระบบ 5G ท่ีจดัขึน้ ณ ท่ีท าการ
ส านกังานใหญ่ของแอลทีซี ในเมืองเวียงจนัทน์ โดยแอลทีซีวางแผนท่ีจะขยายการให้บริการเทคโนโลยี 5G อย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือรองรับการพัฒนาของเทคโนโลยีและโซลูชั่นอ่ืนๆ ท่ีต้องเช่ือมต่อและใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และต้อง
เช่ือมตอ่อปุกรณ์ได้จ านวนมากพร้อมๆ กนั 
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ณ สิน้ปี 2562 แอลทีซีมีจ านวนผู้ ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี (ไม่รวม fixed wireless) ในระบบรวมทัง้สิน้ 1.42 ล้าน
ราย และยังคงมีส่วนแบ่งในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนท่ีเป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นประมาณ 55.3% ของตลาดรวม ซึ่งลดลง
เลก็น้อยจาก ณ สิน้ปี 2561 ท่ี 56.1% เน่ืองจากการแข่งขนัด้านราคาในอตุสาหกรรม 

14.1 ผลการด าเนินงานส าหรับงวด 12 เดือน สิน้สุด 31 ธันวาคม 2562 เปรียบเทียบงวด 12 เดือนสิน้สุด 31 
ธันวาคม 2561 

ภาพรวมผลประกอบการของบริษัท 

บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการในปี 2562 ท่ีระดบั 4,663 ล้านบาท ลดลง 22.4% จาก 6,008 ล้านบาท
ในปี 2561 เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากการให้บริการดาวเทียม เน่ืองจากการลดลงของราคาขายต่อหน่วยจาก
การให้ส่วนลดลูกค้าไทยเพ่ือการต่อสัญญาระยะยาว ประกอบกับการลดการใช้งานของลูกค้าดาวเทียมบรอดแบนด์ 
นอกจากนี ้ยงัเป็นผลมาจากรายได้จากบริการอินเทอร์เน็ตและสื่อท่ีลดลงเน่ืองจากการขายเงินลงทุนในบริษัท แคมโบ
เดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จ ากดั 

ทัง้นี ้บริษัทมีผลก าไร (ขาดทนุ) สทุธิในปี 2562 เป็นจ านวน (2,250) ล้านบาท คิดเป็นผลก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น (2.05) 
บาท ซึง่หากไมร่วมคา่ใช้จ่ายพิเศษตา่งๆ บริษัทมีผลก าไร (ขาดทนุ) จากผลการด าเนินงานปกติเป็นจ านวน (432) ล้านบาท 
โดยในปี 2562 บริษัทมีผลก าไร (ขาดทนุ) จากผลการด าเนินงานปกติเป็นจ านวน 82 ล้านบาท 

สรุปข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั 

หน่วย: ล้านบาท 
 

จ านวน เปล่ียนแปลง 
ปี 2562 ปี 2561 YoY (%) 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 4,663 6,008 -22.4% 
ต้นทนุขายและการให้บริการ  (3,671) (4,219) -13.0% 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารปกติ * (1,040) (1,517) -31.4% 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานปกติ (48) 272 n/a 
รายได้อ่ืน 337 192 75.3% 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการจ าหน่ายเงินลงทนุ ** (29) 1,950 n/a 
ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยน (128) 6 n/a 
ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ (1,623) (2,253) -28.0% 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงาน (1,490) 167 n/a 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษี และ       
คา่เสื่อมราคา 

1,766 2,246 -21.4% 

สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในการร่วมค้า (116) 119 n/a 
ต้นทนุทางการเงิน 300 338 -11.4% 
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปีจากการด าเนินงานตอ่เน่ือง (2,250) 217 n/a 
ก าไรส าหรับปีจากการด าเนินงานที่ยกเลิก - 30 -100.0% 
   ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี (2,250) 247 n/a 
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หน่วย: ล้านบาท 
 

จ านวน เปล่ียนแปลง 
ปี 2562 ปี 2561 YoY (%) 

   ก าไร (ขาดทนุ) สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไมมี่อ านาจควบคมุ - 17 -100.0% 
ก าไร (ขาดทนุ) สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (2,250) 230 n/a 
ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้น (บาท) (2.05) 0.21 n/a 
คา่ใช้จ่ายพิเศษ หลงัภาษี:  
- ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 
- ก าไร (ขาดทนุ) จากการจ าหน่ายเงินลงทนุ 
- ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยน 
- การตดัจ าหน่ายสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
- การรับรู้ต้นทุนบริการเพิ่มเติม (ค่าใช้จ่ายทางบัญชีจากการเพิ่ม
คา่ชดเชยของลกูจ้าง) ตามพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 
7) พ.ศ. 2562 

(1,818) 147 n/a 

ก าไรจากการด าเนินงานปกติ (432) 82 n/a 

*  คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารปกติ หมายถึง คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร และคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
** ผลขาดทนุจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในปี 2562 เกิดจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัท CDN ในขณะท่ีผลก าไรจาก
การจ าหน่ายเงินลงทนุในปี 2561 เกิดจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัท ซีเอส ล๊อกซอินโฟ จ ากดั (มหาชน) 
รายได้จากการขายและการให้บริการ 

รายได้จากการขายและการให้บริการรวมในปี 2562 มีจ านวนทัง้สิน้ 4,663 ล้านบาท ลดลง 22.4% จาก 6,008 ล้าน
บาทในปี 2561 เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้ของธุรกิจการให้บริการดาวเทียมและธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 
หน่วย: ล้านบาท 

2562 2561 % YoY 

ดาวเทียมและบริการท่ีเก่ียวเน่ือง 4,594 5,850 -21.5% 
อินเทอร์เน็ตและสื่อ 122 229 -46.5% 
ตดัรายการระหวา่งสว่นงาน (53) (71) -25.5% 
รวม 4,663 6,008 -22.4% 

รายได้จากการให้บริการดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 
รายได้จากธุรกิจให้บริการดาวเทียมและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองในปี 2562 อยู่ท่ีระดบั 4,594 ล้านบาท ลดลง 21.5% จาก 

5,850 ล้านบาท ในปี 2561 เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากดาวเทียมไทยคมแบบทั่วไปและดาวเทียม  
บรอดแบนด์  

 รายได้จากการให้บริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเน่ือง 
หน่วย: ล้านบาท 

2562 2561 % YoY 

ดาวเทียมไทยคมแบบทัว่ไป* 2,536 3,565 -28.9% 
ดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 2,058 2,284 -9.9% 

รายไดจ้ากการบริการ 1,873 2,143 -12.6% 
รายไดจ้ากการขาย 185 141 31.1% 

รวม 4,594 5,850 -21.5% 
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* ประกอบด้วยดาวเทียมไทยคม 5 6 7 และ 8  

 รายได้จากการให้บริการดาวเทียมแบบทั่วไปและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองในปี 2562 มีจ านวน 2,536 ล้านบาท ลดลง 
28.9% จาก 3,565 ในปี 2561 ซึง่เป็นผลมาจากการเซ็นสญัญาให้บริการระยะยาวแก่ลกูค้าหลกัในประเทศไทย ซึง่มี
การให้สว่นลดจากสญัญาเดิม รวมถึงการยตุิการใช้บริการของทีวีดิจิทลับางช่อง 

 รายได้จากดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 และการให้บริการท่ีเก่ียวข้องในปี 2562 มีจ านวน 2,058 ล้านบาท ลดลง 
9.9% จาก 2,284 ล้านบาทในปี 2561 เน่ืองจากลกูค้าตา่งประเทศใช้บริการลดลง 

รายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อ 

รายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อส าหรับปี 2562 มีจ านวน 122 ล้านบาท ลดลง 46.6% เม่ือเทียบกบั 229 
ล้านบาทในปี 2561ซึง่เป็นผลมาจากการขายเงินลงทนุใน CDN สง่ผลให้บริษัทรับรู้รายได้จาก CDN เพียงช่วงระยะเวลา 1 
ม.ค. 2562 – 16 ก.ย. 2562 

ต้นทุนขายและการให้บริการ 

บริษัทมีต้นทนุขายและการให้บริการในปี 2562 ทัง้สิน้ 3,671 ล้านบาท ลดลง 13.0% จาก 4,219 ล้านบาท ในปี 2561 
เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้ และของต้นทนุค่าเสื่อมราคาจากการด้อยค่าของสินทรัพย์หลงัการบนัทึกด้อยค่าของ
สินทรัพย์ในช่วงไตรมาส 4/2561 

ต้นทุนขายและการให้บริการ 
หน่วย: ล้านบาท 

2562 2561 % YoY 

บริการดาวเทียมและเก่ียวเน่ือง 3,613 4,112 -12.1% 
บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อ 112 188 -40.6% 
ตดัรายการระหวา่งสว่นงาน (54) (81) -33.3% 
รวม 3,671 4,219 -13.0% 

ต้นทนุการให้บริการดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 

ต้นทนุการให้บริการดาวเทียมและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองในปี 2562 มีจ านวนทัง้สิน้ 3,613 ล้านบาท ลดลง 12.1% จาก 
4,112 ล้านบาทในปี 2561 โดยอตัราการลดลงของต้นทนุจากการให้บริการดาวเทียม น้อยกว่าอตัราการลดลงของรายได้  
เน่ืองจากต้นทนุสว่นใหญ่ของบริษัท (ไมน่บัรวมคา่ธรรมเนียมสว่นแบง่รายได้ให้กบัหน่วยงานของรัฐ) เป็นต้นทนุคงท่ี 

ต้นทุนการบริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเน่ือง 
หน่วย: ล้านบาท 

2562 2561 % YoY 

ดาวเทียมไทยคมแบบทัว่ไป* 1,949 2,412 -19.2% 
ดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 1,664 1,700 -2.1% 
รวม 3,613 4,112 -12.1% 

* ประกอบด้วยดาวเทียมไทยคม 5 6 7 และ 8  
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 ต้นทนุการให้บริการดาวเทียมไทยคมแบบทัว่ไปและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองในปี 2562 มีจ านวนทัง้สิน้ 1,949 ล้านบาท 
ลดลง 19.2% จาก 2,412 ล้านบาทในปี 2561 โดยมีสาเหตจุากการลดลงของต้นทนุค่าธรรมเนียมให้กบัหน่วยงาน
ของรัฐตามรายได้ท่ีลดลง รวมถึงการลดลงของต้นทนุคา่เสื่อมราคา  

 ต้นทนุการให้บริการดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 และบริการท่ีเก่ียวเน่ืองในปี  2562 มีจ านวนทัง้สิน้ 1,664 ล้าน
บาท ลดลง 2.1% จาก 1,700 ล้านบาท ในปี 2561 ตามการลดลงของรายได้ 

ต้นทนุการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อ 

ต้นทนุการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสื่อส าหรับปี 2562 มีจ านวนทัง้สิน้ 112 ล้านบาท ลดลง 40.4% จาก 188 ล้าน
บาทในปี 2561 จากการจ าหน่ายเงินลงทนุใน CDN 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปกติ รวมค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2562 รวมทัง้สิน้ 1,040 
ล้านบาท ลดลง 31.4% จาก 1,517 ล้านบาท ในปี 2561 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายทางการตลาด 
คา่ใช้จ่ายพนกังาน และคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 

นอกจากนี ้บริษัทมีคา่ใช้จ่ายพิเศษท่ีเพิ่มขึน้จากคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารปกติ ดงันี ้

 ผลขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายและการด้อยคา่ของดาวเทียมและอปุกรณ์ จ านวนรวม 1,623 ล้านบาท 

 ผลขาดทนุจากการจ าหน่ายเงินลงทนุใน CDN จ านวน 29 ล้านบาท 

 ผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน จ านวน 128 ล้านบาท 

ต้นทุนทางการเงนิ 

ในปี 2562 บริษัทมีต้นทนุทางการเงินทัง้สิน้ 300 ล้านบาท ลดลง 11.4% จาก 338 ล้านบาทในปี 2561 เน่ืองจากการ
ช าระคืนหุ้นกู้ ในช่วงไตรมาสท่ี 4/2562 จ านวน 2,275 ล้านบาท รวมทัง้การช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวตามก าหนด 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า 

ในปี 2562 บริษัทมีสว่นแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในการร่วมค้าในธุรกิจโทรศพัท์ทัง้สิน้ (116) ล้านบาท ลดลง
จาก 119 ล้านบาทในปี 2561 โดยส่วนแบ่งผลขาดทนุในปี 2562 มีสาเหตจุากการลดลงของรายได้จากธุรกิจโทรศพัท์ใน
ประเทศลาวจากการแข่งขนัด้านราคา ประกอบกบัการบนัทกึค่าใช้จ่ายทางภาษีจากเงินปันผลของแอลทีซี 

ในเดือนธันวาคม 2562 แอลทีซีประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นจ านวน 123 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ โดยแบ่งจ่ายร ายปี
ทัง้หมด 15 งวด บริษัท เชนนิงตนั อินเวสเม้นท์ส พีทีดี ลิมิเต็ด (เชน) มีสิทธิในเงินปันผลดงักลา่ว 49% ตามสดัสว่นการถือ
หุ้น โดย เชน มิได้บนัทึกเงินปันผลเป็นรายได้เน่ืองจากถือเป็นรายการระหว่างกนั อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายทางภาษี (10% 
ของเงินปันผลท่ีประกาศจ่าย) ได้ถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในทันที เป็นผลให้ไทยคมได้บันทึกส่วนแบ่งผลขาดทุนจาก
คา่ใช้จ่ายทางภาษีดงักลา่วเป็นจ านวนประมาณ 90 ล้านบาท 
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ก าไรสุทธิ 

บริษัทมีผลก าไร (ขาดทนุ) สทุธิในปี 2562 เป็นจ านวน (2,250) ล้านบาท เป็นผลมาจากรายได้ท่ีลดลงและค่าใช้จ่าย
พิเศษจ านวน 1,818 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วย ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ ผลขาดทุนจากการขายเงิน
ลงทนุ ผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน การรับรู้ต้นทนุบริการเพิ่มเติม และการตดัจ าหน่ายสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 

ทัง้นี ้บริษัทมีผลก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานปกติส าหรับปี 2562 และปี 2561 เป็นจ านวน (432) ล้านบาท และ 
82 ล้านบาท ตามล าดบั  

14.2. ฐานะการเงนิ 

สินทรัพย์ 

ส่วนประกอบของสนิทรัพย์และคุณภาพของสนิทรัพย์ 

ณ สิน้ปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 17,011 ล้านบาท ลดลง 23.4% จาก 22,202 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2561 มีสาเหตุ
หลกัมาจากคา่เสื่อมราคาและตดัจ าหน่ายอาคารและอปุกรณ์และสินทรัพย์ไมมี่ตวัตนภายใต้สญัญาอนญุาตให้ด าเนินการ 
ประกอบกบัการด้อยคา่ของดาวเทียมและอปุกรณ์ 

สว่นประกอบหลกัของสนิทรัพย์ 

 
สินทรัพย์ 
หน่วย: ล้านบาท 
  

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
สินทรัพย์
รวม 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
สินทรัพย์
รวม 

สินทรัพย์หมนุเวียน 8,460 49.7% 9,679 43.6% 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 3,313 19.5% 4,815 21.7% 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้
ด าเนินการ 

1,366 8.0% 3,007 13.5% 

ลูกหนีก้ารค้า 
ณ สิน้ปี 2562 บริษัทมียอดลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน จ านวน 1,890 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่น 11.1% ของ

สินทรัพย์รวม ลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ 2.1% จาก 1,851 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2561 โดยมีสาเหตหุลกัจากการช าระเงินลา่ช้าของ
หน่วยงานราชการตา่งประเทศ สง่ผลให้ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยส าหรับปี 2562 เทา่กบั 119 วนั เพิ่มขึน้จาก 89 วนัส าหรับปี 
2561 ทัง้นี ้ในปี 2019 บริษัทมีการตัง้หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญจ านวน 66 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิน้ปี 2561 ซึ่งมี
จ านวน 155 ล้านบาท เน่ืองจากการบริการจดัการลกูนีท่ี้ดีขึน้ 

 บริษัทมีการสอบทานความสามารถในการเก็บเงินของฝ่ายตามหนีอ้ย่างสม ่าเสมอ บริษัทเช่ือมัน่ว่าคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะ
สญูของบริษัท ซึ่งบนัทึกจากการวิเคราะห์ลกูหนีแ้ต่ละรายนัน้เพียงพอต่อหนีส้งสยัจะสญู ภายหลงัจากการตัง้ค่าเผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญูแล้ว ฝ่ายกฎหมายของบริษัทจะเร่ิมกระบวนการทางกฎหมายในการติดตามทวงหนีใ้ห้จนถึงท่ีสดุก่อนจะพิจารณา
ตดัจ าหน่ายลกูหนีก้ารค้าและคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูท่ีเรียกเก็บไมไ่ด้ 
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สินค้าคงเหลือ 

ณ สิน้ปี 2562 บริษัทมีสินค้าคงเหลือสทุธิทัง้สิน้ 124 ล้านบาท ลดลง 1.3% จากจ านวน 122 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2561 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยของบริษัทคิดเป็น 47 วนั ในปี 2562 ลดลงจาก 68 วนั ในปี 2561 โดยบริษัทได้ท าการตรวจสอบ
คณุภาพของสนิทรัพย์อยา่งสม ่าเสมอ โดย ณ สิน้ปี 2562 บริษัทมีคา่เผ่ือสนิค้าล้าสมยั เป็นจ านวน 86 ล้านบาท ลดลงจาก 
92 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2561 

เงนิให้กู้ยืมแก่การร่วมค้าและกจิการที่เก่ียวข้องกัน 
 ณ สิน้ปี 2562 บริษัทมีการให้เงินกู้ ยืมแก่การร่วมค้าและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเป็นจ านวนทัง้สิน้ 1,758 ล้านบาท ลดลง 
9.5% เม่ือเทียบกบั 1,943 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2561 โดยเงินกู้ ยืมดงักลา่วสว่นใหญ่เป็นเงินกู้ ยืมแก่ บริษัท เชนนิงตนั อินเวส
เม้นท์ส พีทีอี ลมิิเต็ด 

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

บริษัทมีท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ (PPE) ณ สิน้ปี 2562 ทัง้สิน้ 3,313 ล้านบาท ลดลง 31.2% จาก 4,815 ล้าน
บาท ณ สิน้ปี 2561 มีสาเหตหุลกัจากการบนัทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์ดาวเทียม และค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย
อาคารและอปุกรณ์ในปี 2562 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด าเนินการ 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนภายใต้สญัญาอนุญาตให้ด าเนินการ ได้แก่ สินทรัพย์ของดาวเทียมท่ีด าเนินการภายใต้สญัญา
สมัปทาน คือ ดาวเทียมไทยคม 4 ดาวเทียมไทยคม 5 และดาวเทียมไทยคม 6 โดย ณ สิน้ปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มี
ตวัตนภายใต้สญัญาอนญุาตให้ด าเนินการจ านวน 1,366 ล้านบาท ลดลง 54.6% เม่ือเทียบกบั 3,007  ล้านบาท ณ สิน้ปี 
2561 โดยมีสาเหตหุลกัจากการตดัจ าหน่ายสนิทรัพย์ไม่มีตวัตนในปี 2562 รวมทัง้สนิทรัพย์ทัง้หมดของดาวเทียมไทยคม 5 

2. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงนิทุนของบริษัท 

แหล่งที่มาและใช้ไปของเงนิทุน 

บริษัทมีเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน ในปี 2562 จ านวน 1,660 ล้านบาท ลดลง 11.2% จาก 1,868 ล้าน
บาท ในปี 2561 โดยมีสาเหตหุลกัจากก าไรจากการด าเนินงานที่ลดลง  

เงินกู้ ยืมสทุธิของบริษัท ณ สิน้ปี 2562 มีจ านวนทัง้สิน้ 4,203 ล้านบาท ลดลง 40.2% จาก 7,023 ล้านบาท ณ สิน้ปี 
2561 มีสาเหตุหลกัจากการช าระคืนหุ้นกู้ จ านวน 2,275 ล้านบาท และการช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวส าหรับโครงการ
ดาวเทียมตามก าหนด  

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ สิน้ปี 2562 มีจ านวนทัง้สิน้ 10,995 ล้านบาท ลดลง 16.3% จาก 13,137 ล้านบาท ณ 
สิน้ปี 2561 มีสาเหตหุลกัจากผลขาดทนุสทุธิ 

ณ สิน้ปี 2562 บริษัทมีอตัราส่วนเงินกู้ ยืมสุทธิต่อส่วนทุน 0.38 เท่า ลดลงอย่างมีนัยส าคญัจาก 0.53 เท่า ณ สิน้ปี 
2561  

รายจ่ายลงทุน 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทนุ ในปี 2562 มีจ านวน 1,241 ล้านบาท สว่นใหญ่เป็นเงินสดจากเงินลงทนุ
ชัว่คราว 
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ความเพียงพอของสภาพคล่อง 

ณ สิน้ปี 2562 บริษัทมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนีส้ินหมุนเวียน 5.54 เท่า เพิ่มขึน้จาก 2.39 เท่า ณ สิน้ปี 
2561 โดยมีสาเหตหุลกัจากการลดลงของเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถงึก าหนดช าระใน 1 ปีจากการช าระคืนหุ้นกู้  

บริษัทมีการควบคมุความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลอ่งโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้
เพียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท รวมทัง้จดัหาวงเงินสินเช่ือระยะสัน้จากธนาคารต่าง ๆ เพ่ือส ารองในกรณีท่ีมี
ความจ าเป็นและเพื่อลดผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสด 

ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงนิทุน 

ณ สิน้ปี 2562 บริษัทมีหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ทัง้สิน้ 4,203 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นกู้ ท่ีมีอตัราดอกเบีย้คงท่ีทัง้สิน้ 
2,275 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ 4.68% ต่อปี และเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีมีอตัราดอกเบีย้ลอยตวั ซึ่งใช้ส าหรับการลงทุนใน
โครงการดาวเทียม เป็นจ านวน 1,928 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัเทา่กบั 4.26% ตอ่ปี   

นอกจากนี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีวงเงินกู้ ยืมท่ียงัไม่ได้ใช้จากธนาคารในประเทศและต่างประเทศ
เป็นจ านวนรวม 607 ดอลลาร์สหรัฐฯ  

14.3 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

ความเส่ียงจากการที่รายได้หลักของบริษัทขึน้อยู่กับการให้บริการแก่ลูกค้าหลักเพียงน้อยราย 

รายได้หลักของบริษัทขึน้อยู่กับการให้บริการแก่ลูกค้าหลักเพียงน้อยรายซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบธุรกิจการสื่อสาร
โทรคมนาคมและการสื่อสารโทรทัศน์ หากลูกค้าหลักรายใดรายหนึ่งประสบปัญหาด้านการเงิน หรือได้รับการติดต่อจาก
ผู้ประกอบการดาวเทียมรายอ่ืน ลูกค้าหลักรายดังกล่าวอาจยกเลิกสัญญา หรือไม่ต่อสัญญากับบริษัท ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางลบต่อผลประกอบการของบริษัท เน่ืองจากบริษัทต้องใช้เวลาในการหาลกูค้ารายใหม่มาทดแทน อย่างไรก็ตาม 
ท่ีผ่านมาลกูค้าหลกัของบริษัทได้ช าระค่าบริการอย่างสม ่าเสมอโดยเฉพาะลกูค้าด้านการสื่อสารโทรทศัน์ เน่ืองมาจากลกูค้ามี
ความจ าเป็นต้องใช้บริการช่องสญัญาณดาวเทียมเพ่ือออกอากาศรายการโทรทศัน์อย่างต่อเน่ือง นอกจากนีก้ารเปลี่ยนไปใช้
ดาวเทียมดวงอ่ืนจะท าให้มีต้นทนุและความยุ่งยากในการปรับเปลี่ยนแนวรับของจานดาวเทียม ซึ่งเป็นข้อจ ากดัประการส าคญั
หากลกูค้าจะเปลี่ยนไปใช้ดาวเทียมของผู้ให้บริการรายอ่ืน เพ่ือลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงดงักลา่ว บริษัทได้ลงนามในสญัญา
ให้บริการระยะยาวกบัลกูค้าหลกั โดยเน้นคณุภาพการให้บริการท่ีดี รวมทัง้การน าเสนอรูปแบบบริการทางเทคนิคและทางธุรกิจ
ท่ีมีความยืดหยุ่นสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพ่ือช่วยให้ธุรกิจของลูกค้าเติบโต นอกจากนี ้บริษัทได้รักษา
ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้าอย่างสม ่าเสมอเพ่ือสร้างความพงึพอใจและความร่วมมืออนัดีระหว่างกนั และได้ท ารายงานประเมิน
สขุภาพของลกูค้าหลกัอยา่งสม ่าเสมอ 

อัตราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ 

บริษัทให้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และมีการด าเนินธุรกิจให้บริการโทรศัพท์ใน
ต่างประเทศ บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน เน่ืองจากการมีรายรับ รายจ่าย รวมถึงการกู้ ยืมเป็นเงินตราต่างประเทศ 
การเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนสง่ผลกระทบตอ่งบการเงินและกระแสเงินสดของบริษัท 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเกิดจากการท่ีบริษัทท าธุรกรรมเก่ียวกบัสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีอาจ
ก่อให้เกิดผลก าไรหรือขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน ซึ่งรวมถึงการใช้อนพุนัธ์ทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยปัจจยัท่ี
สง่ผลกระทบตอ่การเคลื่อนไหวของอตัราแลกเปลี่ยนท่ีส าคญัได้แก่ 
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1. การเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจโลก  

2. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินการคลงัทัง้ของประเทศไทยและตา่งประเทศ 

ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายในการบริหารและป้องกันความเสี่ยง โดยจะพิจารณาจากฐานะสุทธิของรายการท่ีเป็นเงินตรา
ตา่งประเทศ กลา่วคือบริหารโครงสร้างรายได้และคา่ใช้จ่ายให้มีความสมดลุกนั ในกรณีท่ีเกิดความไมส่มดลุ บริษัทอาจใช้วิธีการ
ปอ้งกนัความเสี่ยงด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การท าสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้า (Foreign Exchange Forward หรือ 
Forward Contract) การท าสญัญาสิทธิในการซือ้หรือขายเงินตราต่างประเทศในอนาคต (Options)  การท าสญัญาแลกเปลี่ยน
สกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ลว่งหน้า (Cross Currency and Interest rate Swap) และการบญัชีเพ่ือปอ้งกนัความเสี่ยงจากอตัรา
แลกเปลี่ยน (Hedge Accounting) รวมถึงการช าระคืนเงินกู้ ยืมท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศในกรณีท่ีบริษัทมีสภาพคล่องท่ี
เพียงพอ เป็นต้น 

 



                              บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 

รายงานประจําปี 2562   

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

“บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัท 
ขอรับรองว่า ข้อมลูดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้ง 
ในสาระสําคญั นอกจากนี ้บริษัทขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูล 
อย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคญัเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและ
บริษัทยอ่ยแล้ว 

(2) บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในส่วนท่ีเป็น
สาระสําคญัทัง้ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบ
ดงักลา่ว 

(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 29 มกราคม 2563 ต่อผู้ สอบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคมุ
ภายใน รวมทัง้การกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษัทได้รับรองความถูกต้อง
แล้ว  บริษัทได้มอบหมายให้  น ายอ นุ วัฒน์  ส งวน ท รั พ ยาก ร  หัวหน้าคณะผู้ บริหาร  ด้านการเงิน  เป็น 
ผู้ลงลายมือช่ือกํากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายอนุวัฒน์  สงวนทรัพยากร  
กํากบัไว้ บริษัทจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น” 

 
ชื่อ  ตาํแหน่ง ลายมือชื่อ  

   

นายเอนก พนาอภิชน กรรมการ __________________________ 

นายอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์ กรรมการ __________________________ 
   

ผู้รับมอบอาํนาจ   

นายอนวุฒัน์ สงวนทรัพยากร หวัหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการเงิน __________________________ 

 



                                       บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 
รายละเอยีดเกี่ยวกับกรรมการ  ผู้บริหาร  ผู้มีอาํนาจควบคุม และ

เลขานุการบริษัท



                                        บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน)                 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

รายงานประจําปี 2562   เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 1 

1. ข้อมูลของกรรมการ  ผู้บริหาร  ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
1.1 รายละเอ ียดของกรรมการ  ผู้บริหาร  ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  มีดังนี ้

 

ชื่อ  - สกุล / ตาํแหน่ง /  
วันท ี่ได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน  
การถือหุ้น
ในบริษัท (1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพ ันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีท ี่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน  / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ 
 ประธานกรรมการ 
 กรรมการอิสระ 
 
วนัที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
1 ตลุาคม 2558  
 
 

67 คณุวฒุทิางการศกึษาสงูสดุ 
• ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

• ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สถาบนับณัฑิต 

พฒันบริหารศาตร์ (NIDA) 

• ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ มหาวิทยาลยัราชภฏั

เพชรบรุี 

• ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

• ปริญญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวน

สนุนัทา 

• Advanced Management Program, Harvard Business School 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Utah State University, USA 

การอบรมของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 27/2555 

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 26/2547 

การอบรม / สมัมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
• หลกัสตูรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 7 (นปธ 7)  

สํานกังานศาลรัฐธรรมนญู 

• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน รุ่นที่ 3 (วพน. 3) 

สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

ไมม่ี ไมม่ี ต.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 

มี.ค. 2561  - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

เม.ย. 2561 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

ก.พ. 2561 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท สายการบนินกแอร์ จํากดั (มหาชน) 

พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระและประธานบริหาร บริษัท พีทีที โกบอล เคมคิอล จํากดั (มหาชน) 

 ความเสีย่ง  

เม.ย. 2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เอสวีไอ จํากดั (มหาชน) 

ม.ค.2555 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร 

บริษัท โทริเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั 
(มหาชน) 

ธ.ค. 2554 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ  

มี.ค. 2552 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ และประธาน บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จํากดั (มหาชน) 

 กรรมการบริหาร (จดทะเบียนในประเทศสงิคโปร์) 

ตําแหน่งในกิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

พ.ย. 2562 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ไอรา พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

ม.ิย. 2562 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท หลกัทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั 

2554 – ปัจจบุนั ประธาน องค์กรธุรกิจเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

ประสบการณ์ทํางานที่ผ่านมา   

ก.ย. 2557 – พ.ค. 2562 
ต.ค. 2554 – 2561 

สมาชิกสภานิติบญัญตัแิห่งชาต ิ
ประธานกรรมการ 

สภานิติบญัญตัิแห่งชาต ิ
บริษัท พีทีที โกบอล เคมคิอล จํากดั (มหาชน) 

เม.ย. 2556 – ก.พ. 2560           กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 



                                        บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน)                 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

รายงานประจําปี 2562   เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 2 

ชื่อ  - สกุล / ตาํแหน่ง /  
วันท ี่ได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน  
การถือหุ้น
ในบริษัท (1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพ ันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีท ี่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน  / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที่ 3 

• หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาํหรับผู้บริหาร

ขัน้สงู (ปปร.รุ่นที่ 6) สถาบนัพระปกเกล้า 

• Certification in Advanced Management Program (2541) Harvard 

Business School (สหรัฐอเมริกา) 

• หลกัสตูรปอ้งกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 4010) 

วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 

ต.ค. 2554 – เม.ย. 2558 กรรมการ และประธาน ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

 กรรมการบริหาร  

ก.ค. 2549 – เม.ย. 2556 ประธานกรรมการ และกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน) 

2. นางภทัรียา เบญจพลชัย 
 กรรมการอิสระ 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการบรรษัทภิบาลและ 
สรรหา 

 
วนัที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
30 มีนาคม 2559 
 

65 คณุวฒุทิางการศกึษาสงูสดุ 
 พาณิชยศาสตร์มหาบณัฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ประกาศนียบตัรด้านการสอบบญัชีขัน้สงู จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

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

 
การอบรม / สมัมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 IOD (Singapore) 2017 Flagship Conference “The Sustainability 

Imperative” โดย Singapore Institute of Director (SID) ปี 2560  
 IOD (UK) Annual Convention 2016 “Thriving in a changing world” 

โดย The Institute of Director (UK) ปี 2559 

ไมม่ี ไมม่ี 
 
 
 
 

มี.ค. 2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 

มี.ค. 2561 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

2563 – ปัจจบุนั 
 
2562 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
 

บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคชัน่ จํากดั 
(มหาชน) 
บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 
(มหาชน) 
 

ตําแหน่งในกิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

2562 – ปัจจบุนั 
2562 – ปัจจบุนั 
ก.พ. 2560 – ปัจจบุนั  
 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
อนกุรรมการวนิิจฉยัการเข้าถือ
หลกัทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการประเมนิกองทนุหมนุเวียน 

บริษัท โกลว์ พลงังาน จํากดั (มหาชน) 
ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จํากดั (มหาชน) 
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ 
บริษัท บางกอกกล๊าส จํากดั (มหาชน) 
กระทรวงการคลงั 



                                        บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน)                 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

รายงานประจําปี 2562   เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 3 

ชื่อ  - สกุล / ตาํแหน่ง /  
วันท ี่ได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน  
การถือหุ้น
ในบริษัท (1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพ ันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีท ี่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน  / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 2556 – ปัจจบุนั คณะกรรมการพิจารณา SET Award 
ผู้ เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2553 – ปัจจบุนั ตําแหน่งผู้ พิพากษาสมทบในศาล
ทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลาง 

ศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศกลาง 

ประสบการณ์ทํางานที่ผ่านมา   

2557 – 2562 
 
2560 – 2562 
 
2556 – 2562 
2554 – 2562 
 
2554 – 2562 
 
2556 - 2560 
 
2554 – 2560  
2549 – 2553  

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
ที่ปรึกษาสําหรับมาตราการลงโทษทาง
แพ่ง 
กรรมการ 
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 
คณะกรรมการวินยักรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 
กรรมการจรรยาบรรณ 
กรรมการและผู้จดัการ 

บริษัท อสมท จํากดั (มหาชน) 
 
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 
ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) 
 
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์  
สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

3. นางชรินทร  วงศ์ภธูร  
 กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 ประธานคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน 

 

73 คณุวฒุทิางการศกึษาสงูสดุ 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Creighton University, USA 
 บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Boards that Make a Difference (BMD) รุ่น 3/2559 
 Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 21/2557 

ไมม่ี ไมม่ี 2555 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน 

บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 

2542 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

- ไม่มี – 
 

 
 

 
 



                                        บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน)                 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

รายงานประจําปี 2562   เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 4 

ชื่อ  - สกุล / ตาํแหน่ง /  
วันท ี่ได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน  
การถือหุ้น
ในบริษัท (1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพ ันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีท ี่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน  / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

วนัที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ  
8 ธนัวาคม 2542 

 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 / สมัมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- ไม่มี - 

ตําแหน่งในกิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

2553 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการ บริษัท อินิทรี ดิจติอล จํากดั (มหาชน) 

 ตรวจสอบ  

ประสบการณ์ทํางานที่ผ่านมา   

2558 – ม.ค. 2561 
 
2556 – ม.ค. 2560 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 
 
ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ โซลาริส  
จํากดั 
บริษัทหลกัทรัพย์ ซีมโิก้ จํากดั (มหาชน) 

2551 – 2557 ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมโิก้ จํากดั 

   

4. ศาสตราจารย์สาํเรียง  เมฆเกรียงไกร  
 กรรมการบริษัทอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 
 ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา 

 
วนัที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ  
10 สงิหาคม 2550 
 
 
 

66 คณุวฒุทิางการศกึษาสงูสดุ 
 ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบณัฑิต (LL.M.) University of Miami, USA 
 เนติบณัฑิตไทย สํานกัอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา  

 
การอบรมของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Boards that Make a Difference (BMD) รุ่น 3/2559   
 Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 19/2556 
 How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) รุ่น 

2/2556 
 Financial Statement for Directors (FSD) รุ่น 9/2553 
 Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 2/2553 
 Audit Committee Program (ACP) รุ่น 20/2550 

ไมม่ี ไมม่ี ม.ค. 2561 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 

 และสรรหา  

2555 – ปัจจบุนั กรรมการกําหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 

2550 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

2559 – ปัจจบุนั  
 
2555 – ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ 
 
กรรมการอิสระ 

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ 
จํากดั (มหาชน) 
บริษัท ยนูิค เอน็จิเนียริ่ง แอนด์  
คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในกิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

2557 – ปัจจบุนั อาจารย์พิเศษ คณะนิตศิาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2533 – ปัจจบุนั นกัวิจยัด้านกฎหมายและองค์กร จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 



                                        บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน)                 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

รายงานประจําปี 2562   เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 5 

ชื่อ  - สกุล / ตาํแหน่ง /  
วันท ี่ได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน  
การถือหุ้น
ในบริษัท (1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพ ันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีท ี่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน  / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
 
 

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

   

ประสบการณ์ทํางานที่ผ่านมา  

2555 – 2562 
2561 – 2561 
2518 – 2557 

กรรมการอิสระ 
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
อาจารย์ประจํา 

บริษัท เอชอาร์ไอ เอนเทค จํากดั 
บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 
คณะนิตศิาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

5. นายสมประสงค์ บุญยะชัย 64 คณุวฒุทิางการศกึษาสงูสดุ ไมม่ี ไมม่ี 2549 – ปัจจบุนั   กรรมการ บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 
 กรรมการ  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย   ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
     2561 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ บริษัท โอสถสภา จํากดั (มหาชน) 
วนัที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ  การอบรมของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)   2551 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 
11 สงิหาคม 2549  • Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 21/2552   2551 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั  
  • Directors Certification Program (DCP) รุ่น 65/2548    2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จํากดั (มหาชน) 
  • Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 30/2547   2560 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ดสุติธานี จํากดั (มหาชน) 
     2545 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียริ่ง จํากดั (มหาชน)
  การอบรม / สมัมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   ตําแหน่งในกิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  
  • วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปรอ. 4313)   2560 – ปัจจบุนั กรรมการ คณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาติ 2560 ด้านการ 
  • Graduate School of Business, Stanford University: Leading     พฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพและทรัพยากร 
  Change and Organizational Renewal     มนษุย์ขอบเขต 
  • IMD International, MIT Sloan: Leadership Dilemmas and Profitable    2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากดั 
  Growth   ประสบการณ์ทํางานที่ผ่านมา   
  • สถาบนัพระปกเกล้า: หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบ   2559 – 2561 กรรมการ บริษัท โอสถสภา จํากดั 
  • หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที่ 6   ม.ค. 2560 – มี.ค. 2561 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บีอีซี เวิลด์ จํากดั (มหาชน) 
  • Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 4)   ม.ค. 2559 – ม.ิย. 2560 ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 
  • Harvard Business School: Corporate Restructuring, Mergers, and    ม.ค. 2559 – ม.ค. 2560 กรรมการอิสระ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 
  Acquisitions   2559 – 2559 กรรมการอิสระ บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
  • หลกัสตูรผู้บริหารกระบวนการยตุิธรรมระดบัสงู (บ.ย.ส.) รุ่น 17   2551 – 2559 กรรมการ  บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากดั 



                                        บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน)                 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

รายงานประจําปี 2562   เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 6 

ชื่อ  - สกุล / ตาํแหน่ง /  
วันท ี่ได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน  
การถือหุ้น
ในบริษัท (1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพ ันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีท ี่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน  / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

  • หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่น 4    2551 – 2559 ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 
  • High Performance Board ปี 2558 จดัโดย IMD   2551 – 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 

6. นายเกวก็ บัค ไช 65 คณุวฒุทิางการศกึษาสงูสดุ ไมม่ี ไมม่ี มี.ค. 2560 – ปัจจบุนั กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 
 กรรมการ   Advanced Management Program, Harvard University, USA   มี.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 
 กรรมการบริหาร   ปริญญาตรี การบญัชี University of Singapore   ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา     เม.ย. 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ  Accuron Technologies Ltd.  
  การอบรมของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)   เม.ย. 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ Trailblazer Foundation Ltd. (Singapore) 
วนัที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ   Director Certification Program (DCP) รุ่น 214/2558   ม.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 
27 มีนาคม 2558     ตําแหน่งในกิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  
  การอบรม / สมัมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   2556 – ปัจจบุนั ที่ปรึกษาทางการเงินอสิระ  
   High Performance Board ปี 2558 จดัโดย IMD   ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ  
     เม.ย. 2560– ปัจจบุนั กรรมการ / สมาชิกความเสี่ยงและ Singapore CFO Institute, subsidiary of 
      ตรวจสอบ Singapore Accounting Commission 
     2554 - ปัจจบุนั Advisory Committee Member Precision Engrg & Aerospace Parts Mfg 
     ประสบการณ์ทํางานที่ผ่านมา   
     ก.ย. 2535 – ก.ย. 2556 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน StarHub Ltd. 

7.  นายเอนก พนาอภชิน   54 คณุวฒุทิางการศกึษาสงูสดุ ไมม่ี ไมม่ี มี.ค. 2561 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 
 ประธานกรรมการบริหาร   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   ก.ค. 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการผู้ มีอํานาจลง บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 
 กรรมการกําหนดค่าตอบแทน      นาม  
 กรรมการ  การอบรมของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)   ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท)   Directors Certification Program (DCP) รุ่น 111/2551    28 มี.ค. 2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั  
       (มหาชน) 
วนัที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ  การอบรม / สมัมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   ม.ค. 2562 – ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 
1 กรกฎาคม 2560   Advanced Management Program – The Wharton School of the   ก.ค. 2560 – ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการผู้ มีอํานาจลง บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 
  University of Pennsylvania USA    นาม 

 
 



                                        บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน)                 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

รายงานประจําปี 2562   เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 7 

ชื่อ  - สกุล / ตาํแหน่ง /  
วันท ี่ได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน  
การถือหุ้น
ในบริษัท (1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพ ันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีท ี่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน  / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

   หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที่ 15   ตําแหน่งในกิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  
   Harvard Leadership Development Program โดย Harvard Business)   30 เม.ย. 2562 – ปัจจบุนั กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

  Publishing (2560 – 2561)   28 มี.ค. 2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากดั 
     1 ก.ค. 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อินทชั มีเดีย จํากดั 
     2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ไฮ ช็อปปิง้ จํากดั 
     2558 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ไอ.ที.เเอพพลเิคชัน่ส์ แอนด์ เซอร์วสิ จํากดั
     2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไฮ ช็อปปิง้ ทีวี จํากดั 
     ประสบการณ์ทํางานที่ผ่านมา   
     2561 – 2562 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ซีเอส ลอ็กซอนิโฟ จํากดั (มหาชน) 
     2561 - 2562 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จํากดั (มหาชน)  
     2560 – 2561 รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 
     2553 – 2561 รองกรรมการผู้ อํานวยการ สายงาน บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 
      การเงินและบญัชี  
     2553 – 2561 กรรมการบริหาร บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 
     2558 – ม.ิย. 2560 กรรมการ บริษัท ไฮ ช็อปปิง้ จํากดั 
     2553 – 2558 กรรมการ บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 
8. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ (2) 58 คณุวฒุทิางการศกึษาสงูสดุ ไมม่ี ไมม่ี พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 
 กรรมการ   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง   มี.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 
 กรรมการบริหาร  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบตัร ปรอ   -ไมม่ี-   
(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท)  รุ่น 26)     ตําแหน่งในกิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  
     พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เชนนิงตนั อนิเวสเม้นท์ส พีทีอี ลมิเิตด็ 
วนัที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ  การอบรมของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)   พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แซทเทลไลท์ จํากดั 
1 พฤษภาคม 2561   DCP: Director Certification Program รุ่น 66/2548   พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ลาว เทเลคอมมวินิเคชัน่ส์ มหาชน 
   DAP: Director Accreditation Program รุ่น 45/2548   พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไอพีสตาร์ จํากดั 
   EDP: Executive Development Program รุ่น 2/2551   พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สตาร์ นิวเคลยีส จํากดั 



                                        บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน)                 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

รายงานประจําปี 2562   เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 8 

ชื่อ  - สกุล / ตาํแหน่ง /  
วันท ี่ได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน  
การถือหุ้น
ในบริษัท (1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพ ันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีท ี่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน  / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

   SFE: Successful Formulation and Executive of Strategy รุ่น 6/2553   พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล พีทีอี จํากดั 
   How to Develop a Risk Management Plan รุ่นที่ 9/2559   พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไอพีสตาร์ โกลเบลิ เซอร์วิส จํากดั 
     พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลยี พีทีวาย จํากดั 
  การอบรม / สมัมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จํากดั 
   EDP-Executive Development Program รุ่น 2/2551 จาก TLCA   พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไอพีสตาร์ เจแปน จํากดั 
  Harvard Business School    พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทีซี บรอดคาสติง้ จํากดั 
   Harvard Leadership Development Program (2017-2018)   2550 - ปัจจบุนั                        กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ซีเอส ลอ็กซอนิโฟ จํากดั (มหาชน) 
     ประสบการณ์ทํางานที่ผ่านมา   
     ก.พ. 2559 – 2562 กรรมการบริหาร  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน)
     มี.ค. 2553 – 2561 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จํากดั (มหาชน) 
     ส.ค. 2552 – 2561 กรรมการ บริษัท เอดี เวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) 
     เม.ย. 2556 – เม.ย.2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีเอส ลอ็กซอนิโฟ จํากดั (มหาชน) 
     ก.ค.2548 – เม.ย.2561 กรรมการผู้จดัการ บริษัท ซีเอส ลอ็กซอนิโฟ จํากดั (มหาชน) 
9. นายภเูวียง ประคาํมนิทร์   58 คณุวฒุทิางการศกึษาสงูสดุ ไมม่ี ไมม่ี 2 เมษายน 2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 
• กรรมการ  • ปริญญาเอก ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)    ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
      จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   - ไม่มี-   
วนัที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ  • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)    ตําแหน่งในกิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  
2 เมษายน 2562      จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   9 พ.ย. 2562 – ปัจจบุนั รองปลดักระทรวง กระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  
     ประสบการณ์ทํางานที่ผ่านมา   
  การอบรมของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)   15 ธ.ค. 2560 – 8 พ.ย. 2562 อธิบดี กรมอตุนุิยมวิทยา 
  - ไม่มี -   6 มี.ค. 2557 - 2560 ผู้ อํานวยการสํานกัอตุนุิยมวิทยาการบนิ กรมอตุนุิยมวิทยา 
  การอบรม / สมัมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง      
  - ไม่มี -      
10. นายปฐมภพ  สุวรรณศิริ (2) 
 หวัหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการค้า 

51 คณุวฒุทิางการศกึษาสงูสดุ 
 Advanced Management Program, Harvard Business School 

0.0008 ไมม่ี ม.ค. 2559 – ปัจจบุนั หวัหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการค้า บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  



                                        บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน)                 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

รายงานประจําปี 2562   เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 9 

ชื่อ  - สกุล / ตาํแหน่ง /  
วันท ี่ได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน  
การถือหุ้น
ในบริษัท (1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพ ันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีท ี่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน  / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
วนัที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้บริหาร 
1 มกราคม 2559 

 Executive MBA สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์แห่งจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
 
 

การอบรมของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Director Certification Program (DCP) รุ่น 185/2557 
การอบรม / สมัมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 Harvard Leadership Development Program (2560-2562) 
 Strategy and Innovation for Business in Asia (SIBA), College of 

Management Mahidol University 
 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่น 18/2557 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

– ไมม่ี –   

ตําแหน่งในกิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

ก.ย. 2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชัน่ จํากดั 

ก.พ. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แซทเทลไลท์ 

ก.พ. 2557 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการ บริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ ซิสเทม  
พีทีวาย จํากดั 

ประสบการณ์ทํางานที่ผ่านมา   

พ.ย. 2558 – เม.ย. 2562 กรรมการบริหาร บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 

ก.ย. 2560 – 2562 
 
 

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ (คณะกรรมการ
ปรับปรุงหลกัสตูร การจดัการ 
มหาบณัฑิต) 

วิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล 

พ.ค. 2557 – ธ.ค. 2558 หวัหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการตลาด บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 

เม.ย. 2556 – เม.ย. 2557 
 

ผู้ช่วยกรรมการผู้ อํานวยการอาวโุส 
สว่นงานการตลาดและพฒันาธุรกิจ 

บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 

ม.ค. 2555 – มี.ค. 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้ อํานวยการ สว่นงาน
การตลาดและพฒันาธรุกิจ 

บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 

ก.ค. 2552 – ธ.ค. 2554  ผู้ช่วยกรรมการผู้ อํานวยการ สว่นงาน
การตลาดและการขาย 

บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 

11. นายอนุวัฒน์  สงวนทรัพยากร  (2) 
 หวัหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการเงิน 
 
วนัที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้บริหาร 
1 กนัยายน 2560 

54 คณุวฒุทิางการศกึษาสงูสดุ 
 ปริญญาโท บญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
การอบรมของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ไมม่ี ไมม่ี ก.ย. 2560 – ปัจจบุนั  หวัหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการเงิน  บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

– ไมม่ี –   

ตําแหน่งในกิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  



                                        บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน)                 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

รายงานประจําปี 2562   เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 10 

ชื่อ  - สกุล / ตาํแหน่ง /  
วันท ี่ได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน  
การถือหุ้น
ในบริษัท (1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพ ันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีท ี่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน  / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 Director Certification Program (DCP) รุ่น 88/2560 
 

การอบรม / สมัมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 Harvard Leadership Development Program (2560-2562) 

 Capital Market Academy (CMA 27/2561) 
 Executive Development Program (EDP) จดัโดย TLCA รุ่น 9/2555 
 Diploma ISP Class 116 Institute of Security Psychology, National 

Defense Studies Institute, Royal Thai Armed Forces Headquarters 
 

 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เชนนิงตนั อนิเวสเม้นท์ส พีทีอี ลมิเิตด็ 
จํากดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวอร์ค จํากดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไอพีสตาร์โกเบลิ เซอร์วิส จํากดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สตาร์นิวเคลียส จํากดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แซทเทลไลท์ จํากดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไอพีสตาร์ จํากดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลยี จํากดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จํากดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไอพีสตาร์ แจแปน จํากดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล พีทีอี 
จํากดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ลาวเทเลคอมมวินิเคชัน่ส์ มหาชน 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทีซี บรอดคาสติง้ จํากดั 

ประสบการณ์ทํางานที่ผ่านมา   

2560 - 2562 กรรมการ บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวอร์ค จํากดั 

พ.ค. 2546 – ส.ค. 2560 หวัหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการเงิน  บริษัท ซีเอส ลอ็กซอนิโฟ จํากดั (มหาชน) 

12. นายวชิ ัย กิตตวิทิยากุล(2) 
 หวัหน้าคณะผู้บริหาร ด้านตรวจสอบภายใน 

วนัที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้บริหาร 
1 สงิหาคม 2561 

58 คณุวฒุทิางการศกึษาสงูสดุ 
 ปริญญาโท บญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
การอบรมของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Risk Management for Corporate Leader 2562 
 Directors Certification Program รุ่น 104/2551 
 Company Secretary Program 2548 

0.000004 ไมม่ี ส.ค. 2561 – ปัจจบุนั หวัหน้าคณะผู้บริหาร ด้านตรวจสอบ บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 

 ภายใน  

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

ส.ค. 2551 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้ อํานวยการ สายงาน บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 

 กํากบัดแูลกิจการ และบริหารความ  

 เสี่ยง  

2551 – ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 



                                        บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน)                 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

รายงานประจําปี 2562   เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 11 

ชื่อ  - สกุล / ตาํแหน่ง /  
วันท ี่ได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน  
การถือหุ้น
ในบริษัท (1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพ ันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีท ี่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน  / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 Board & CEO Assessment Program 2546 
 Effective Audit Committee 2545 
 Board Practices / Board Policy 2545 
 Board Composition and Relations 2545 
การอบรม / สมัมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 Harvard Leadership Development Program (2560-2562) 
 High Performance Board Program จดัโดย IMD 2558 
 Risk Management for Corporate Leader จดัโดย Harvard Business 

School (HBS) 2555 

ตําแหน่งในกิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ นิติบคุคลอาคารชดุโอกาสหวัหนิ 

ประสบการณ์ทํางานที่ผ่านมา   

2556 – 2561 รองกรรมการผู้ อํานวยการ สายงาน บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 

 เลขานกุาร บริษัทและตรวจสอบภายใน  

2554 – 2560 กรรมการวิชาชีพบญัชีด้านการศกึษา สมาคมวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัป์ 

 และเทคโนโลยีการบญัชี  

2553 – 2560 ที่ปรึกษา สมาคมผู้ตรวยสอบภายในแห่งประเทศไทย 

2554 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้ อํานวยกรอาวโุส สว่น บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 

 งานเลขานกุารบริษัทและตรวจสอบ  

 ภายใน  

13. นายสกล กิตตวิัชราพงษ์(2) 
 หวัหน้าฝ่ายงานการตลาดและพฒันา

ธุรกิจ 

วนัที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้บริหาร 
1 พฤศจิกายน 2561 
 
 

59 คณุวฒุทิางการศกึษาสงูสดุ 
 ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟา้ The Ohio State University 

 
การอบรมของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Directors Certification Program (DCP) รุ่น 193/2557 
 
การอบรม / สมัมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 Harvard Leadership Development Program (2560-2562) 

0.0008 ไมม่ี 2559 – ปัจจบุนั หวัหน้าฝ่ายงานการตลาดและพฒันา บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 

 ธุรกิจ  

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

- ไม่มี-   

ตําแหน่งในกิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

2559 – ปัจจบุนั  กรรมการ  บริษัท ทีซี โกลเบลิ เซอร์วิส จํากดั 

ประสบการณ์ทํางานที่ผ่านมา   

- ไม่มี-    
14. นายเอกชัย ภคัดุรงค์(2) 
 หวัหน้าฝ่ายงานรัฐกิจ 

วนัที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้บริหาร 
1 พฤศจิกายน 2561 
 

49 คณุวฒุทิางการศกึษาสงูสดุ 
 ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟา้ University of Southern California 

 
การอบรมของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Directors Certification Program (DCP) รุ่น 157/2557 

0.0007 
 

ไมม่ี 2561 - ปัจจบุนั หวัหน้าฝ่ายงานรัฐกิจ บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

- ไม่มี-   

ตําแหน่งในกิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทีซี บรอดคาสติง้ จํากดั 



                                        บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน)                 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

รายงานประจําปี 2562   เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 12 

ชื่อ  - สกุล / ตาํแหน่ง /  
วันท ี่ได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน  
การถือหุ้น
ในบริษัท (1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพ ันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีท ี่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน  / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

  
การอบรม / สมัมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
-ไมม่ี- 

ปัจจบุนั ปัจจบุนั บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชัน่ จํากดั 

ประสบการณ์ทํางานที่ผ่านมา   

2557 – 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้ อํานวยการอาวโุส บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 

 สว่นงานรัฐกิจ  

2560 – 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้ อํานวยการอาวโุส บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 

 สว่นงานสือ่และธุรกิจรีเทล  

2554 – 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้ อํานวยการ สว่นงาน บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 

 กิจการองค์กร  
15. นางพรรณี นิวาศนันทน์ (2) 
 หวัหน้าฝ่ายงานการเงิน 

วนัที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้บริหาร 
1 พฤศจิกายน 2561 
 
 
 
 

57 คณุวฒุทิางการศกึษาสงูสดุ 
 ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
 
การอบรมของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 DCP: Directors Certification Program รุ่น 179/2556 
 
การอบรม / สมัมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
• TLCA Executive Development Program (EDP) 
• Management Development Program (MDP) 

ไมม่ี 
 

ไมม่ี 
 

พ.ย. 2561 – ปัจจบุนั หวัหน้าฝ่ายการเงิน บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

- ไม่มี-   

ตําแหน่งในกิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไอพีสตาร์ (อินเดีย) ไพรเวท จํากดั 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทีซี โกลเบลิ เซอร์วิส จํากดั 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชัน่ จํากดั 

ประสบการณ์ทํางานที่ผ่านมา   

พ.ค. 2561 – ต.ค. 2561 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายการเงิน บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 
     2553 – เม.ย. 2561 ผู้ อํานวยการฝ่ายการเงิน บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 
16. นายสลิล จารุจนิดา (2) 56 คณุวฒุทิางการศกึษาสงูสดุ ไมม่ี ไมม่ี 1 เม.ย. 2562– ปัจจบุนั หวัหน้าฝ่ายกฎหมายและกํากบัดแูล บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 

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

     - ไม่มี-   

วนัที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้บริหาร  การอบรมของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)   ตําแหน่งในกิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  
1 เมษายน 2562   Director Certificate Program DCP รุ่น 184/2558   2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทีซี โกลเบลิ เซอร์วิส จํากดั 
   Advance Audit Committee Program รุ่น 31/2561   2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไอพีสตาร์ โกลเบลิ เซอร์วิส จํากดั 



                                        บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน)                 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

รายงานประจําปี 2562   เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 13 

ชื่อ  - สกุล / ตาํแหน่ง /  
วันท ี่ได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน  
การถือหุ้น
ในบริษัท (1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพ ันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีท ี่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน  / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

  การอบรม / สมัมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สตาร์ นิวเคลยีส จํากดั 
  - ไม่มี -   2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชัน่ จํากดั 
     2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทีซี บรอดคาสติง้ จํากดั 

     ประสบการณ์ทํางานที่ผ่านมา   

     พ.ย. 2553 – 2562 หวัหน้าสว่นงานกฎหมาย บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 

17. นางสาวชลาลัย ลีภ้มู ิวนิชย์ 41 คณุวฒุทิางการศกึษาสงูสดุ ไมม่ี ไมม่ี 1 ก.ย. 2557 – ปัจจบุนั รักษาการหวัหน้าแผนกงานบญัชี            บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 
 รักษาการหวัหน้าแผนกงานบญัชี (3)   ปริญญาโท สาขาการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั      
     ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
วนัที่ได้รับการแต่งตัง้ให้ทําหน้าที่รับผิดชอบ  การอบรมของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)   - ไม่มี-   
การควบคมุดแูลการทําบญัชีของบริษัท             - ไม่มี -      
1 กรกฎาคม 2562     ตําแหน่งในกิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  
  การอบรม / สมัมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   - ไม่มี-   
   School of Tax: Mini-MBA in Taxation รุ่น 17/2558      

     ประสบการณ์ทํางานที่ผ่านมา   
     2 ก.ค. 2544 – 31 ส.ค. 2557 Associate Director บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูไิชย สอบบญัชี จํากดั 

18. นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง 
 หวัหน้าสว่นงานเลขานกุารบริษัท และ
เลขานกุารบริษัท (4) 

 
วนัที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นเลขานกุารบริษัท  
12 พฤศจิกายน 2555 

56 คณุวฒุทิางการศกึษาสงูสดุ 
 ปริญญาตรี สาขาอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

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

 

ไมม่ี ไมม่ี 1 เม.ย. 2562– ปัจจบุนั หวัหน้าสว่นงานเลขานกุารบริษัท บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 

2555 – ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

- ไม่มี –   

ตําแหน่งในกิจการที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

- ไม่มี -   

ประสบการณ์ทํางานที่ผ่านมา   

12 พ.ย. 2555 - 2562 หวัหน้าสว่นงานกํากบัดแูล บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 

2560 – 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้ อํานวยการ สํานกั บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 



                                        บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน)                 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

รายงานประจําปี 2562   เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 14 

ชื่อ  - สกุล / ตาํแหน่ง /  
วันท ี่ได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน  
การถือหุ้น
ในบริษัท (1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพ ันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีท ี่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน  / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

การอบรม / สมัมนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 TMA: Management Development Program รุ่น 26/2560 

 ITD World: Change your habits, change your world 2560 

 TLCA Executive Development Program – EDP รุ่น 12/2556 

 สื่อสารองค์กร  

เม.ย. 2557 – 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้ อํานวยการ สํานกั บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 

 ประธานกรรมการบริหารและ  

 เลขานกุารบริษัท  

2555 – 2557 ผู้ อํานวยการ สํานกัประธาน บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 

 กรรมการบริหาร  

2532 – 2555 เลขานกุาร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 

หมายเหต ุ
(1)   สดัส่วนการถือหุ้นนบัรวมจํานวนหุ้นของคูส่มรส หรือผู้ ที่อยู่กินด้วยกนัฉนัสามีภริยา และบตุรที่ยงัไม่บรรลตุิภาวะ 
(2) เป็นผู้บริหารตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(3) เป็นผู้ ทําหน้าที่รับผิดชอบการควบคมุดแูลการทําบญัชีของบริษัท                                  
(4) หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัทได้แสดงไว้แล้วในหวัข้อการจดัการและการกํากบัดแูลกิจการที่ดี หวัข้อย่อย เลขานกุารบริษัท 



                                       บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

รายงานประจําปี 2562   เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 15 

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท   

เลขานกุารบริษัทมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบหลกั ดงันี ้

(1) แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการและผู้ ถือหุ้นให้ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องรับทราบ พร้อมทัง้ ให้คําปรึกษา และ
ข้อเสนอแนะเบือ้งต้นแก่คณะกรรมการตามระเบียบปฏิบติัของบริษัท และข้อพงึปฏิบติัด้านการกํากบัดแูลกิจการ 

(2) จัดทําและจัดเก็บเอกสาร ดังนี  ้ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้น 
รายงานประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานประจําปีของบริษัท 

(3) ดําเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจดัทํารายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้ ท่ีเก่ียวข้องตามข้อกําหนดของ
กฎหมาย พร้อมทัง้ เก็บรักษารายงานดงักล่าว และส่งสําเนาให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(4) จัดการประชุมผู้ ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของ
บริษัท กฎบตัรของคณะกรรมการแต่ละชดุ รวมถงึข้อพงึปฏิบติั รวมทัง้ บนัทกึรายงานการประชมุและติดตามให้มีการ
ปฏิบติัตามมติท่ีประชมุ 

(5) ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลู และรายงานสารสนเทศในสว่นท่ีรับผิดชอบตอ่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

(6) ติดตอ่และส่ือสารกบัผู้ ถือหุ้นทัว่ไป ให้ได้รับทราบสทิธิตา่ง ๆ ของผู้ ถือหุ้น 

(7) ดแูลกิจการของคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ประสานงานระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร พร้อมทัง้ ให้ข่าวสาร 
และข้อมลูแก่กรรมการในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมี
นยัสําคญัแก่กรรมการทราบ 

(8) จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อยทกุชดุ รวมถึงการประเมิน
ตนเองเป็นรายบคุคล และรายงานผลการประเมินดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัท 

(9) ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้เป็นไปตามท่ีพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551กฎหมาย และ
ข้อบงัคบัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ ประกาศและข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

 
 
 
 
 



                                        บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน)                 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 
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(ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562) 2. ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ  ผู้บริหาร  และผู้มีอาํนาจควบคุม ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร  
บริษัทใหญ่ บริษัท  

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 

16 
 

INTOUCH THAICOM IPSTAR IPNZ IPA OSS IPIN IPGS IPJ IPI STAR TCB ISC TCGS ThaiAI SHEN LTC TPLUS(1) 
1. นายประเสริฐ บญุสมัพนัธ์ / C                 
2. นางชรินทร วงศ์ภธูร  /                 
3. ศาสตราจารย์สําเรียง เมฆเกรียงไกร  /                 
4. นางภทัรียา เบญจพลชยั  /                 
5. นายสมประสงค์ บญุยะชยั / /                 
6. นายเกว็ก บคั ไช / /, //                 
7. นายเอนก พนาอภิชน  / /, //                 

8. นายอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์  /, //, E / / /  / / /  / / /   /, // /  

9. นายภเูวียง ประคํามินทร์   /                 

10. นายปฐมภพ สวุรรณศิริ  E    /       /  /    
11. นายอนวุฒัน์ สงวนทรัพยากร   E / / /  / / /  / / /   /, //   

12. นายวิชยั กิตติวิทยากลุ  E                 
13. นายสกล กิตติวชัราพงษ์  E            /     
14. นายเอกชยั ภคัดรุงค์  E          /   /    
15. นางพรรณี นิวาศนนัทน์  E      /   /   / /    
16. นายสลิล จารุจินดา  E      /   / /  / /    
17. นางสาวชลาลยั ลีภ้มูิวนิชย์                   
18. นางสาวยพุาพรรณ ปานเคลือบทอง                   

 

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

หมายเหต ุ
(1) บริษัท วิมเปิลคอม จํากดัได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ทีพลสั ดิจิทลั จํากดั เมื่อวนัที่ 2 กนัยายน 2562 



                                        บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน)                 เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 
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รายชื่อบริษัท 
บริษัทใหญ่ INTOUCH บริษัท อินทชั โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 6 IPGS บริษัท ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส จํากดั 13 ThaiAI บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชัน่ จํากดั 
บริษัท THAICOM บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 7 IPJ บริษัท ไอพีสตาร์ เจแปน จํากดั 14 SHEN บริษัท เชนนิงตนั อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จํากดั 

1 IPSTAR บริษัท ไอพีสตาร์ จํากดั 8 IPI บริษัท ไอพีสตาร์ (อินเดีย) ไพรเวท จํากดั 15 LTC บริษัท ลาวเทเลคอมมิวนิเคชัน่ มหาชน  
2 IPNZ บริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จํากดั 9 STAR บริษัท สตาร์นิวเคลียส จํากดั 16 TPLUS บริษัท ทีพลสั ดิจิทลั จํากดั 

3 IPA บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จํากดั 10 TCB บริษัท ทีซี บรอดคาสติง้ จํากดั 
4 OSS บริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ ซิสเท็ม พีทีวาย จํากดั 11 ISC บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แซทเทลไลท์ จํากดั 
5 IPIN บริษัท ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล พีทีอี จํากดั 12 TCGS บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จํากดั    

 
 
 
 
 



                                       บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

รายงานประจําปี 2562   เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 18 

3. ประวัตกิารถูกลงโทษของกรรมการ  ผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุม 

ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทถกูลงโทษ เน่ืองจากการกระทําความผิดตาม
พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบญัญติัซือ้ขายลว่งหน้า พ.ศ. 2546 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



                                         บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 
รายละเอยีดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย



                                          บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน)                 เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทยอ่ย 

รายงานประจําปี 2562   เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 1 

รายละเอ ียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย (ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม 2561 
 

รายชื่อกรรมการ  

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

IPSTAR IPNZ IPA OSS IPIN IPGS IPJ IPI STAR TCB ISC TCGS ThaiAI SHEN LTC TPLUS(1) 

1. นายอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์ / / /  / / /  / / /   /, // /  
2. นายอนวุฒัน์ สงวนทรัพยากร / / /  / / /  / / /   /, // /  
3. นายปฐมภพ สวุรรณศิริ    /       /  /    
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 นิวาศนนัทน์        /    / /    
14. Mr. Gouri Prasad Das        /         
15. Mr. Rajendra Singh Rathore        /         
16. Mr. William L. Snell         /        
17. นายเอกชยั ภคัดรุงค์          /   /    
18. Ms. Beatrice Lan Kung Wa           /      
19. นาย. สกล กิตติวชัราพงษ์            /     
20. Mr. Kevin Allagapen            /     
21. Mr. Yuvraj Juwaheer            /     
22. นายปราโมทย์ บญุนําสขุ             /    



                                          บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน)                 เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทยอ่ย 

รายงานประจําปี 2562   เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 2 

รายชื่อกรรมการ  

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

IPSTAR IPNZ IPA OSS IPIN IPGS IPJ IPI STAR TCB ISC TCGS ThaiAI SHEN LTC TPLUS(1) 

23. นายชตุิเดช ปริญฐิติภา              /, //   
24. นายคิมห์  สริิทวีชยั              /   
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    

หมายเหต ุ
(1) บริษัท วิมเปิลคอม จํากดัได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ทีพลสั ดิจิทลั จํากดั เมื่อวนัที่ 2 กนัยายน 2562 

 



                                          บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน)                 เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทยอ่ย 

รายงานประจําปี 2562   เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 3 

รายชื่อบริษัท 
1 IPSTAR บริษัท ไอพีสตาร์ จํากดั 8 IPI บริษัท ไอพีสตาร์ (อินเดีย) ไพรเวท จํากดั 15 LTC บริษัท ลาวเทเลคอมมิวนิเคชัน่ มหาชน  
2 IPNZ บริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จํากดั 9 STAR บริษัท สตาร์นิวเคลียส จํากดั 16 TPLUS บริษัท ทีพลสั ดิจิทลั จํากดั 
3 IPA บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จํากดั 10 TCB บริษัท ทีซี บรอดคาสติง้ จํากดั 
4 OSS บริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ ซิสเท็ม พีทีวาย จํากดั 11 ISC บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แซทเทลไลท์ จํากดั 
5 IPIN บริษัท ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล พีทีอี จํากดั 12 TCGS บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จํากดั 

6 IPGS บริษัท ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส จํากดั 13 ThaiAI บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชัน่ จํากดั 

7 IPJ บริษัท ไอพีสตาร์ เจแปน จํากดั 14 SHEN บริษัท เชนนิงตนั อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จํากดั 

 



                                       บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 
รายละเอยีดเกี่ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายในและ 

หวัหน้างานกาํกับดแูลการปฏบิัตงิานของบริษัท



บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน)

                                                                     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
                                                                                                                                           และหวัหน้างานกํากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษัท 

รายงานประจําปี 2562   เอกสารแนบ 3 หน้าท่ี 1 

รายละเอ ียดเกี่ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

ชื่อ – นามสกุล   :  นายวิชยั  กิตติวิทยากลุ 

ตาํแหน่ง   :  หวัหน้าคณะผู้บริหาร สว่นงานตรวจสอบภายใน 

คุณวุฒทิางการศกึษา : ปริญญาโท บญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

คุณวุฒด้ิานวชิาชีพ : 

 เป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนญุาตสากล (CIA) จากสถาบนัผู้ตรวจสอบภายใน สหรัฐอเมริกา 

 เป็นผู้ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรับอนญุาตสากล (CISA) จากสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคมุระบบ
สารสนเทศ สหรัฐอเมริกา 

ประสบการณ์ทาํงาน : 

 รองกรรมการผู้ อํานวยการ สายงานกํากบัดแูลกิจการและบริหารความเส่ียง บริษัท อนิทชั โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 

 เลขานกุารบริษัท บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 

 หวัหน้าคณะผู้บริหาร ด้านตรวจสอบภายใน บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 

 รองกรรมการผู้ อํานวยการ สายงานเลขานกุารบริษัทและตรวจสอบภายใน บริษัท อนิทชั โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 

 กรรมการวิชาชีพบญัชีด้านการศกึษาและเทคโนโลยีการบญัชี สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัป์ 

 ท่ีปรึกษา สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 

 ผู้ช่วยกรรมการผู้ อํานวยการอาวโุส สว่นงานเลขานกุารบริษัทและตรวจสอบภายใน บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จํากดั 
(มหาชน) 

 ผู้ช่วยกรรมการผู้ อํานวยการ สว่นงานเลขานกุารบริษัทและตรวจสอบภายใน บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 

 นายกสมาคม สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 

 เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง :  

 Risk Management for Corporate Leader ปี 2562 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Harvard Leadership Development ปี 2560 – 2562 จดัโดย Harvard Business Publishing  

 High Performance Board Program ปี 2558 จดัโดย IMD 

 Risk Management for Corporate Leader ปี 2555 จดัโดย Harvard Business School (HBS)  

 DCP: Directors Certification Program รุ่น 104/2551 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 



บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน)

                                                                     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
                                                                                                                                           และหวัหน้างานกํากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษัท 

รายงานประจําปี 2562   เอกสารแนบ 3 หน้าท่ี 2 

 Company Secretary Program ปี 2548 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Board & CEO Assessment Program ปี 2546 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Effective Audit Committee ปี 2545 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Board Practices ปี 2545 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Board Composition and Relations ปี 2545 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Board Policy ปี 2545 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

*คณะกรรมการตรวจสอบสามารถให้ความเหน็ชอบในการแตง่ตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายในของบริษัท ซึง่เป็นไปตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน)

                                                                     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
                                                                                                                                           และหวัหน้างานกํากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษัท 

รายงานประจําปี 2562   เอกสารแนบ 3 หน้าท่ี 3 

รายละเอ ียดเกี่ยวกับหวัหน้างานกาํกับดแูลการปฏบิตังิานของบริษัท 
(ดาํรงตาํแหน่งระหว่างเดือนพฤศจกิายน  2555 ถงึ 31 มีนาคม 2562) 

ชื่อ – นามสกุล  :  นางสาวยพุาพรรณ ปานเคลือบทอง 

ตาํแหน่ง  :  หวัหน้าสว่นงานเลขานกุารบริษัท 

คุณวุฒทิางการศกึษา : ปริญญาตรี สาขาอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์ทาํงาน  : 
1 เม.ย. 2562 – ปัจจบุนั  หวัหน้าสว่นงานเลขานกุารบริษัท                                                          

บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 
2555 – ปัจจบุนั  เลขานกุารบริษัท 

บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 
พ.ย. 2555 – 2562  หวัหน้าสว่นงานกํากบัดแูล 
   บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 
2560 – 2561   ผู้ช่วยกรรมการผู้ อํานวยการ สํานกัส่ือสารองค์กร     
    บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 
เม.ย. 2557 – ต.ค. 2561  ผู้ช่วยกรรมการผู้ อํานวยการ สํานกัประธานกรรมการบริหารและเลขานกุารบริษัท 
    บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 
2555 – 2557  ผู้ อํานวยการ สํานกัประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 
2532 – 2555    เลขานกุาร ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง  : 
 Boards that Make a Difference (BMD) รุ่น 3/2559 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่น 10/2557 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Directors Certification Program (DCP) รุ่น 185/2557 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Company Secretary Program (CSP) รุ่น 48/2555 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่น 12/2556 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 TMA: Management Development Program รุ่น 26/2560 
 ITD World: Change your habits, change your world 2560 
 
 
 
 



บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน)

                                                                     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
                                                                                                                                           และหวัหน้างานกํากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษัท 
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(ดาํรงตาํแหน่งระหว่างเดือนเมษายน  2562 ถงึปัจจุบัน) 

ชื่อ – นามสกุล  :  นายสลลิ จารุจินดา 

ตาํแหน่ง  :  หวัหน้าฝ่ายกฎหมายและกํากบัดแูล 

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

ประสบการณ์ทาํงาน  : 
1 เม.ย. 2562 – ปัจจบุนั  หวัหน้าฝ่ายกฎหมายและกํากบัดแูล                                                          

บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 
2559 – ปัจจบุนั  กรรมการ 

บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จํากดั 
2559 – ปัจจบุนั  กรรมการ 

บริษัท ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส จํากดั 
2559 – ปัจจบุนั  กรรมการ 

บริษัท สตาร์ นิวเคลียส จํากดั 
2556 – ปัจจบุนั  กรรมการ 

บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชัน่ จํากดั 
2555 – ปัจจบุนั  กรรมการ 

บริษัท ทีซี บรอดคาสติง้ จํากดั 
พ.ย. 2553 – 2562  หวัหน้าสว่นงานกฎหมาย 

บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง  : 
 Director Certificate Program (DCP) รุ่น 184/2558 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 31/2561 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  : 
(1) กํากับดูแลการดําเนินงานให้มีความโปร่งใสเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

(Corporate Governance Policy) และภายใต้กรอบของกฎหมาย รวมถึงภายใต้ระเบียบข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนแนวทางในการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี
ตามมาตรฐานสากล 

(2) ให้คําแนะนําในการกํากับดูแลกิจการแก่กรรมการและฝ่ายบริหารในการปฏิบติัหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามกรอบและ
หลกัเกณฑ์ของนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงหลกัการกํากับดูแลท่ีดี (Best Practice) เพ่ือสนับสนุนให้
กรรมการและผู้บริหารดําเนินงานเป็นไปด้วยดี และโปร่งใส ให้เป็นไปตามความคาดหวงัของผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสียของ
บริษัท โดยคํานงึถงึประโยชน์สงูสดุของผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย 

(3) ติดตาม และประเมินผลการปฏิบติัตามกฎหมาย รวมถึงการปฏิบติัตามนโยบายการกํากบัดแูลท่ีดีของกิจการ ตามแนวทาง
การปฏิบติัท่ีดีท่ีกําหนดไว้ 



                                          บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 
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รายละเอยีดเกี่ยวกับรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน
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- ไม่มี - 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี 2562 

เรียน  ท่านผู้ถอืห ุ้น  บริษัท  ไทยคม จาํกัด (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตัง้ขึน้ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จํานวน 3 ท่าน 
คือ นางภทัรียา เบญจพลชยั เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางชรินทร วงศ์ภธูร และศาสตราจารย์สําเรียง เมฆเกรียง
ไกร เป็นกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้มีนายวิชัย กิตติวิทยากุล หวัหน้าคณะผู้บริหาร ด้านตรวจสอบภายใน ทําหน้าท่ีเป็น
เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบทกุท่านมีคณุสมบติัครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยนางภัทรียา เบญจพลชัย และนางชรินทร วงศ์ภูธร  เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์ทางด้านบญัชีและการเงิน 
  
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีหลกัในการช่วยคณะกรรมการบริษัทสอบทานความถกูต้องของรายงานทางการเงิน ความ
เพียงพอและมีประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียง การปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบท่ี
เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี ตลอดจนกํากับดูแลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ สอบบัญชี ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามกฎบัตรท่ีอนุมัติโดย
คณะกรรมการบริษัทซึง่สามารถดรูายละเอียดของกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบได้ท่ี www.thaicom.net 
 
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชมุร่วมกบัฝ่ายบริหาร หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชี รวม 
10 ครัง้ โดยกรรมการทกุท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทกุครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบติัหน้าท่ีและ
ข้อเสนอแนะตา่งๆตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุไตรมาส ซึง่สามารถสรุปสาระสําคญัของการปฏิบติัหน้าท่ีได้ดงันี ้
 
1. งบการ เงิน : สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจําปี 2562 รวมทัง้การเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี นอกจากนี ้ยงัได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหารและ
ผู้สอบบญัชี เพ่ือพิจารณาถึงการประมาณการและการใช้ดลุยพินิจต่างๆ เพ่ือใช้ในการจดัทํางบการเงิน ผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีท่ีปรับปรุงใหม่ ประเด็นทางด้านบญัชีท่ีเป็นสาระสําคญัตลอดจน
เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) ตามท่ีระบไุว้ในหน้ารายงานของผู้สอบบญัชี 
 
2. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง: สอบทานความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในระดบั
องค์กร (Entity-Level) โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของสํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกรอบการควบคมุภายในของ COSO ซึ่งจดัทําโดยฝ่ายบริหาร รวมทัง้ยงัได้สอบทาน
ผลการตรวจสอบระบบงานต่างๆท่ีสําคญัเป็นประจําทกุไตรมาสจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนประเด็นปัญหา
และข้อเสนอแนะในหนงัสือจากผู้สอบบญัชีถึงฝ่ายบริหาร (Management Letter) นอกจากนี ้คณะกรรมการได้สอบทาน
ผลการบริหารความเส่ียง ซึง่ดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัทเป็นรายไตรมาส รวมทัง้ได้สอบทาน
และให้ความเห็นชอบต่อกรอบการบริหารความเส่ียงของบริษัท (Risk management framework) และนโยบายความเส่ียง
ท่ียอมรับได้ (Risk appetite statement) 
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3. งานตรวจสอบภายใน : พิจารณาอนมุติัแผนการตรวจสอบภายในประจําปี ซึ่งได้เน้นและให้ความสําคญัในเร่ืองการ
ตรวจสอบการป้องกนัเชิงรุกตามฐานความเส่ียง และท่ีสอดคล้องกบัทิศทางและกลยทุธ์ของบริษัท นอกจากนีไ้ด้สอบทาน
ความเป็นอิสระ ทิศทางกลยทุธ์ ความเพียงพอของทรัพยากรตา่งๆ ตอ่การปฏิบติังานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

คณะกรรมการตรวจสอบยงัได้ติดตามผลการปฏิบติังานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจําทกุไตรมาส ประเมินผล
การปฏิบติังานประจําปีของหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและประชมุร่วมกบัผู้ตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายบริหาร
ของบริษัทเข้าร่วมประชมุเพ่ือปรึกษาหารือกนัอยา่งเป็นอิสระ 
 
4. การปฏบิัตติามกฎหมาย: ประชมุร่วมกบัหน่วยงานกฎหมาย หน่วยงาน Compliance และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ของบริษัท เพ่ือสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกฎหมายตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

นอกจากนี ้ในปี 2562 ไม่มีรายงานจากผู้สอบบัญชีว่าพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้ จัดการ หรือบุคคลซึ่ง
รับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัท ได้กระทําความผิดตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 
 
5. การกํากับดูแลกิจการ : สอบทานให้บริษัทนําหลักปฏิบัติ (Principles) ตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี สําหรับ
บริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Code) ของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้นํา
แนวปฏิบติัท่ีดีในการกํากบัดแูลกิจการ เช่น หลกัเกณฑ์ของโครงการสํารวจการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ ASEAN CG Scorecard มาปรับใช้ในการกํากับดูแลการ
ดําเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบติัตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีได้กําหนดไว้ สําหรับ
ปี 2562 บริษัทได้รับการประเมินให้เป็นบริษัทจดทะเบียนท่ีมีการกํากบัดแูลกิจการในระดบั “ดีเลิศ” ซึง่เป็นปีท่ี 7 ติดต่อกนั 
(2556 – 2562) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 
6. การรับแจ้งข้อมูลการกระทาํผิดและการทุจริต (Whistleblowing): สอบทานรายงานการรับแจ้งข้อมลูการกระทําผิด
และการทุจริตของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม ซึ่งได้รับการรายงานผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น การส่ง E-mail หรือ Ethics 
Hotline ใน Internet และ Intranet ของบริษัท เป็นประจําทุกไตรมาส ทัง้นี ้ในปี 2562 บริษัทได้รับข้อร้องเรียนจํานวน 3 
เร่ือง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะให้นําผลจากการสอบสวนมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทํางาน รวมถึง
กําหนดแนวทางการปอ้งกนัและวิธีปฎิบติัตอ่ไป   
 
7. ผู้ สอบบัญชี: พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัทโดยเห็นว่าผู้สอบบญัชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ 
สอบบญัชี จํากดั ซึง่เป็นบริษัทชัน้นําท่ีให้บริการสอบบญัชีในระดบัสากล มีความเป็นอิสระและเช่ียวชาญในการสอบบญัชี 
ตลอดจนมีค่าสอบบัญชีท่ีเหมาะสมและปฏิบัติหน้าท่ีในปีท่ีผ่านมาได้เป็นอย่างดี จึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เพ่ือแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี 
จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2562 โดยมีค่าสอบบญัชีประจําปี 2562 เป็นจํานวนเงิน 1.86 ล้านบาท ซึ่งเป็น
จํานวนเดียวกนักบัปีก่อน นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบยงัได้ทบทวนนโยบายการว่าจ้างผู้สอบบญัชีเพ่ือทําหน้าท่ี



                                        บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายงานประจําปี 2562   เอกสารแนบ 5 หน้าท่ี 3 

ให้บริการอ่ืนท่ีมิใช่การสอบบญัชี ซึ่งในปี 2562 ได้มีการใช้บริการอ่ืนท่ีมิใช่การสอบบญัชีจากผู้สอบบญัชีเป็นจํานวนเงิน 
180,000 บาท 

นอกจากนี ้ยงัได้ประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชมุด้วย 1 ครัง้ เพ่ือหารือในเร่ืองต่างๆ 
ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบญัชีเห็นว่าควรหารือเป็นการส่วนตวั ตลอดจนปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของผู้สอบบญัชี 
 
8. รายการที่ เกี่ยวโยงกัน : สอบทานความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือ
รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้การเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วให้ถกูต้องและครบถ้วนตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของหน่วยงานกํากบัดแูลและตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
9. การ ต่อ ต้านการ ให้สินบนและการคอ ร์ รัปชัน : สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต รวมทัง้
เห็นชอบให้มีการปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นอกจากนี ้ยงัได้สนับสนุนให้บริษัทเข้าร่วมกิจกรรม
ตา่งๆ ของแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต 
 
10. การประเมินผลการปฏิบัต ิงานของตนเอง: สอบทานและประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองประจําปี โดยได้
เปรียบเทียบกบัแนวทางปฏิบติัท่ีดีและกฎบตัร ซึง่ผลของการประเมินดงักลา่วสรุปได้ว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติั
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปตามขอบเขตหน้าท่ีท่ีกําหนดไว้ในกฎบตัร นอกจากนี ้ยงัได้ทบทวนกฎบตัรและเสนอ
ขออนมุติัตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือแก้ไขกฎบตัรให้สอดคล้องกบัแนวปฏิบติัท่ีดีย่ิงขึน้  
 
โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบเช่ือว่า ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขตหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างครบถ้วน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความรอบคอบ และเป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
บริษัทมีการจัดทํางบการเงินโดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผย
สารสนเทศอยา่งเพียงพอและเช่ือถือได้ การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัมีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 
ตลอดจนมีระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล นอกจากนี ้บริษัทได้ปฏิบติัตาม
กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยไมมี่ข้อบกพร่องท่ีสําคญัตลอดปีท่ีผา่นมา 

 

 

                (นางภทัรียา  เบญจพลขยั) 
                   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

                                     13 มกราคม 2563 
 



                                       บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 6 
รายงานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



                                        บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

รายงานประจําปี 2562  เอกสารแนบ 6 หน้าท่ี 1 

รายงานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2562 

เรียน  ท่านผู้ถอืห ุ้น  บริษัท  ไทยคม จาํกัด (มหาชน) 

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนยังคงประกอบไปด้วย กรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ นางชรินทร วงศ์ภูธร ประธาน
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ศาสตราจารย์ สําเรียง เมฆเกรียงไกร และนายเอนก พนาอภิชน กรรมการกําหนด
คา่ตอบแทน และมีนางสาวยพุาพรรณ ปานเคลือบทอง เลขานกุารบริษัท ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการ  

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ปฎิบติัหน้าท่ีตามขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามกฎบตัร และตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนด้วยความรอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็นอิสระเพ่ือประโยชน์โดยรวม
ตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้นอยา่งเหมาะสม  

โดยในปี 2562 มีการประชุมทัง้สิน้ 6 ครัง้ ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญของงานท่ีได้พิจารณาและปฎิบัติในปี 2562 
ดงัตอ่ไปนี ้  

 พิจารณานโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2562 โดยเห็นชอบให้คงไว้ซึ่งองค์ประกอบ
ของค่าตอบแทนกรรมการเช่นเดียวกับปีก่อน คือประกอบไปด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม 
ค่าตอบแทนรายปี เบีย้เลีย้ง ค่าเบีย้ประกนัชีวิตและค่าเบีย้ประกนัสขุภาพประจําปี ซึง่เป็นไปตามนโยบายของ
กลุม่บริษัท  

 พิจารณากําหนดงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 โดยกําหนดไว้ท่ีจํานวน 22 ล้านบาท ซึ่ง
เท่ากับปี 2561 โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าท่ีความรับผิดชอบและผลการ
ปฏิบติังานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าวอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมเทียบเคียงได้กบัตลาดและ
อตุสาหกรรมเดียวกนั รวมทัง้เพียงพอท่ีจะจงูใจและรักษากรรมการท่ีมีคณุภาพไว้กบับริษัท  

 พิจารณาการจัดสรรค่าตอบแทนประจําปี 2562 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2562 ได้มีการจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท (รวมค่าตอบแทนทกุประเภท) เป็นจํานวน 14,208,167 บาท ซึง่ไม่เกิน
วงเงินท่ีได้รับอนมุติัจากผู้ ถือหุ้นในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี  

 พิจารณาผลประเมินการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้บริหารระดบัสงู รวมทัง้กําหนดอตัรา
การขึน้เงินเดือนและโบนสัประจําปี  

 พิจารณางบประมาณและอตัราการขึน้เงินเดือน และการจ่ายเงินโบนสัประจําปีของบริษัท 

 พิจารณาเหน็ชอบผลการใช้สทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของผู้บริหาร (Result of Performance Share Plan  โครงการ
ท่ี 4) ก่อนนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

 พิจารณาเห็นชอบผล Economic Value (EV) Achievement และการจัดสรรและจ่าย Economic Value (EV) 
Bonus ประจําปีก่อนนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั 



                                        บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

รายงานประจําปี 2562  เอกสารแนบ 6 หน้าท่ี 2 

 พิจารณากําหนดตวัชีว้ดัผลการดําเนินงานประจําปี 2562 ของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ ผู้บริหารระดบัสงู
ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั และมีการติดตามผลเป็นระยะ 

 ทบทวนกฏบัตรของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และเห็นว่ากฎบัตรคณะกรรมการชุดปัจจุบันยังคง
เหมาะสม และสอดคล้องกบัการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ รวมถงึนโยบาย และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวข้อง 

 ทบทวนและประเมินผลการปฏิบติังานของตนเอง โดยเห็นว่าโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการมี
ความเหมาะสม และสามารถปฎิบติัหน้าท่ีได้อยา่งครบถ้วน และมีประสทิธิภาพอยา่งตอ่เน่ือง  

 
 

ในนามคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
  
 
 

(นางชรินทร วงศ์ภธูร) 
ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

 

 



                                       บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 7 
รายงานคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



                                        บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 7 รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา ประจาํปี 2562 

เรียน  ท่านผู้ถอืห ุ้น  บริษัท  ไทยคม จาํกัด (มหาชน) 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหายงัคงประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์สําเรียง เมฆเกรียงไกร 
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  นางภทัรียา เบญจพลชยั และนายเกว็ก บคั ไช กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
และมีนางสาวยพุาพรรณ ปานเคลือบทอง เลขานกุารบริษัท ทําหน้าท่ีเลขานกุารคณะกรรมการ   

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ปฎิบติัหน้าท่ีตามขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามกฎบตัร และตามท่ี
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนด้วยความรอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็นอิสระเพ่ือประโยชน์
โดยรวมตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้นอยา่งเหมาะสม  

โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีสําคญั ได้แก่ การพฒันาและกํากบัดแูลให้บริษัทดําเนินงานภายใต้หลกัธรรมาภิบาลท่ีดี เพ่ือให้
องค์กรเติบโตอย่างยัง่ยืน รวมถึงการพิจารณาและสรรหาบุคคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ โดยในปี 
2562  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีการประชมุทัง้สิน้ 4 ครัง้ สามารถสรุปสาระสําคญั ได้ดงันี ้

1. ด้านการพจิารณาสรรหา 

- พิจารณาเสนอแตง่ตัง้กรรมการท่ีมีกําหนดพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 3 ทา่น ซึง่ได้แก่ นายประเสริฐ บญุสมัพนัธ์ 
นางภทัรียา เบญจพลชยั และนายสมประสงค์ บญุยะชยั 

โดยทัง้สามท่านได้รับพิจารณาให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีเพ่ือพิจารณาอนมุติั 

- พิจารณาเสนอแตง่ตัง้กรรมการใหม ่ซึง่เป็นผู้แทนจากกระทรวงดิจิทลัและสงัคม ได้แก่ นายภเูวียง ประคํามินทร์ 
แทนกรรมการท่ีลาออก และนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพ่ืออนุมติัแต่งตัง้ มีผลเม่ือวนัท่ี      
2 เมษายน 2562  

- พิจารณาทบทวนหลกัเกณฑ์ในการสืบทอดตําแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้บริหารระดับสูง ตัง้แต่
ระดบัหวัหน้าคณะผู้บริหารทกุส่วนงาน ท่ีรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เพ่ือให้การบริหารงานของ
บริษัทสามารถดําเนินไปได้อย่างต่อเน่ือง และเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ สืบทอดตําแหน่ง ในกรณีท่ีผู้บริหาร
ระดบัสงูเกษียณอาย ุหรือไมส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้  

- พิจารณาปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหาร เพ่ือเสริมองค์ประกอบและความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี
สําหรับคณะกรรมการบริหารของบริษัท โดยเสนอแต่งตัง้ นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ให้ดํารงตําแหน่ง 
กรรมการบริหาร แทนนายปฐมภพ สวุรรณศิริ และเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพ่ืออนุมติั
แตง่ตัง้ มีผลเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2562  

- พิจารณาทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ และเปล่ียนแปลงกรรมการผู้ แทนในบริษัทย่อย เพ่ือให้มั่นใจว่า
โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะสม และสอดคล้องกบักลยทุธ์ และสภาพธุรกิจของ
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แต่ละบริษัท รวมถึงเพ่ือให้แน่ใจว่า บริษัทมีการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยอย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกบักฎหมาย และหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

- พิจารณาทบทวนตาราง Board Skills Matrix เพ่ือเป็นการสอบทานโครงสร้าง องค์ประกอบ และความ
เช่ียวชาญของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และใช้ประกอบการพิจารณาในการสรรหา
กรรมการ และให้เหน็ถงึความจําเป็นตอ่องค์ประกอบของคณะกรรมการท่ียงัขาดอยู ่

- ดูแลให้มีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหม่ โดยมีเลขานุการบริษัท และผู้บริหารจากสายงานต่างๆ เป็น
ผู้บรรยายชีแ้จงให้กรรมการใหม่ได้รับทราบถึงการบริหารงาน ลกัษณะธุรกิจตลอดจนแนวปฎิบติัในการกํากบั
ดูแลกิจการของบริษัท  โดยในปี  2562 มีการจัดปฐมนิเทศให้กรรมการใหม่ 1 ครัง้  ให้กับนายภูเวียง             
ประคํามินทร์ กรรมการผู้แทนจากกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 

2. ด้านบรรษัทภบิาล 

- ทบทวนนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทและเห็นว่า ยงัคงมีความเป็นปัจจบุนั เหมาะสมกบัธุรกิจ และ
สอดคล้องกบัการสํารวจการรายงานด้านการกํากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance Report หรือ CGR 
Checklist) และหลกัปฏิบติัของ CG Code 

- นอกจากนี ้ บริษัทยงัได้ส่งเสริมให้มีการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลอย่างสม่ําเสมอ ผ่านการส่ือสารนโยบาย
ของบริษัทให้พนกังานได้รับทราบ เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจ และสามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์นโยบายตา่ง ๆ 
ของบริษัทได้อยา่งถกูต้อง  

- ทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และเห็นว่ากฎบตัรคณะกรรมการชดุปัจจบุนัยงัคง
เพียงพอและสอดคล้องกับการปฎิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ รวมถึงสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทาง
ปฎิบติัท่ีเก่ียวข้อง  

- ทบทวนและประเมินผลการปฏิบติังานของตนเอง โดยเห็นว่าโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการมี
ความเหมาะสม และสามารถปฎิบติัหน้าท่ีได้อยา่งครบถ้วน และมีประสทิธิภาพอยา่งตอ่เน่ือง  

นอกจากนี ้ผลจากการท่ีบริษัทได้ให้ความสําคญัตอ่การกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างตอ่เน่ือง ทําให้ในปี 2562 บริษัทได้รับ
รางวลัด้านบรรษัทภิบาล ดงันี ้

- ได้รับการประเมินจากผลสํารวจรายงานการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน ประจําปี  2562 โดยมี
คะแนนอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 7 (2556-2562) จากผลการสํารวจประจําปีของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

- ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายช่ือหุ้นยั่งยืน หรือ “Thailand Sustainability Investment (THSI)” ประจําปี 2562 
ตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 5 

ความสําเร็จดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดําเนินธุรกิจภายใต้หลกัธรรมาภิบาลของบริษัท ผ่านการ
ยกระดบัมาตรฐานการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ให้มีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสทิธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ บริษัทจะยงัคง
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เดินหน้าพนัธกิจของการดําเนินตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและมีมาตรฐานอยา่งเคร่งครัด เพ่ือสร้างคณุคา่ร่วมให้กบั
ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุภาคสว่น ควบคูไ่ปกบัการสร้างการเติบโตให้เกิดขึน้กบับริษัทอยา่งยัง่ยืน 

 
 

ในนามคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

 
 

(ศาสตราจารย์สําเรียง เมฆเกรียงไกร) 
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

 



                                       บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 8 
รายงานคณะกรรมการบริหาร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



                                        บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 8 รายงานคณะกรรมการบริหาร 
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รายงานคณะกรรมการบริหาร  ประจาํปี 2562 

เรียน  ท่านผู้ถอืห ุ้น  บริษัท  ไทยคม จาํกัด (มหาชน) 

ในปี 2562 ยังคงเป็นอีกหนึ่งปีท่ีบริษัทต้องเผชิญความท้าทายในการดําเนินธุรกิจจากสภาวะการชะลอตัวของ
อตุสาหกรรมดาวเทียม และการแข่งขนัทางด้านราคาอย่างรุนแรงในตลาด  อีกทัง้ ความไม่แน่นอนทางด้านกฎระเบียบของ
ภาครัฐ ท่ีบริษัทยงัคงต้องติดตามและประสานงานอย่างใกล้ชิด  โดยคณะกรรมการบริหาร ได้รับมอบนโยบายและแนวทางการ
ดําเนินงานจากคณะกรรมการบริษัทมาบริหาร ติดตามและทํางานร่วมกับฝ่ายจัดการ เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ
องค์กรในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง และพร้อมในการก้าวสู่การต่อยอดธุรกิจใหม่ ทัง้นี ้นโยบายท่ีคณะกรรมการบริหาร
ได้รับมอบหมายให้ติดตามการดําเนินการท่ีสําคญัๆ มีดงัตอ่ไปนี ้ 

1) บริหารสินทรัพย์ท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ นัน่คือเร่งดําเนินการขาย และใช้ประโยชน์จากดาวเทียมท่ีมีอยู่ให้
มากท่ีสดุ 

2) เพิ่มช่องทางรายได้จากธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง ตอ่ยอดจากธุรกิจดาวเทียม 
3) พิจารณาสรรหาและพฒันาธุรกิจใหม่ๆ   
4) บริหารจดัการคา่ใช้จ่ายให้สอดคล้องกบัผลการดําเนินงาน  
5) ติดตาม ประเมิน และเตรียมการให้พร้อมสําหรับกฎระเบียบใหม่ของภาครัฐท่ีจะออกมาควบคุมดูแลกิจการ

ดาวเทียมในอนาคต 

สําหรับกิจกรรมท่ีสําคญัของคณะกรรมการบริหารในปี 2562  ซึง่เหน็ควรรายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบ ดงัตอ่ไปนี ้  

คณะกรรมการบริษัท แต่งตัง้นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ซึ่งมีความเช่ียวชาญด้านวิศวกรรมดาวเทียม ให้ดํารง
ตําแหน่งเป็น กรรมการบริหาร แทน นายปฐมภพ สวุรรณศิริ  โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2562 

ดงันัน้ คณะกรรมการบริหาร จงึประกอบด้วย กรรมการ 4 ทา่น คือ   

1. นายเอนก พนาอภิชน   ประธานคณะกรรมการ 
2. นายเกวก็ บคั ไช   กรรมการบริหาร 
3. นายอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์  กรรมการบริหาร 
4. นายไพบลูย์ ภานวุฒันวงศ์  กรรมการบริหาร 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริหาร ได้มีการแต่งตัง้ท่ีปรึกษาเพ่ือช่วยให้คําแนะนําทิศทางการดําเนินธุรกิจ การค้า
ระหว่างประเทศ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้แก่บริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายในการพิจารณาสรรหาธุรกิจใหม่ๆ ของบริษัท 
โดยมีนางสาวยพุาพรรณ ปานเคลือบทอง เลขานกุารบริษัท ทําหน้าท่ีเป็น เลขานกุารคณะกรรมการ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริหาร ได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการจัดการ (Management Committee) มีผลตัง้แต่วันท่ี 4 
เมษายน 2562 เพ่ือทําหน้าท่ีบริหารจดัการธุรกิจด้านตา่งๆ ของบริษัท รวมถึงสนบัสนนุ กลัน่กรองข้อมลูท่ีจะนําเข้าพิจารณาใน
คณะกรรมการบริหาร  ตลอดจนงานอ่ืนๆ ท่ีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร  โดยคณะกรรมการจัดการ 
(Management Committee) ประกอบไปด้วย 
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1. นายอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์   ประธาน 
2. นายปฐมภพ สวุรรณศิริ  กรรมการ 
3. นายอนวุฒัน์ สงวนทรัพยากร  กรรมการ 
4. นายภาคย์ บญุยบุล  กรรมการ 
5. นายสรรเพชญ สรรพศิริ  กรรมการ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริหารได้ปฎิบติัหน้าท่ีตามขอบเขตหน้าท่ี และความรับผิดชอบตามกฎบตัร ท่ีได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทอยา่งครบถ้วนด้วยความรอบคอบ และเตม็ความสามารถ เพ่ือประโยชน์โดยรวมตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้น
อยา่งเหมาะสม  

คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบหลกัท่ีสําคญั คือ บริหารจดัการ และควบคมุดแูลกิจการของบริษัท ให้เป็นไป
ตามกลยทุธ์ และวตัถปุระสงค์การประกอบกิจการของบริษัท รวมทัง้ติดตามการดําเนินให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อบงัคบั หรือ
ตามมติของคณะกรรมการบริษัท อีกทัง้ มีหน้าท่ีในการพิจารณากลัน่กรองเร่ืองต่างๆ ท่ีจะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ
พิจารณาอนมุติั 

ในปี 2562  คณะกรรมการบริหาร มีการประชมุทัง้สิน้ 12 ครัง้ ซึง่สามารถสรุปสาระสําคญัของเร่ืองท่ีได้พิจารณา ดงันี ้

 พิจารณา จดัทําและทบทวนแผนกลยทุธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เปา้หมาย แนวทาง แผนการดําเนินงาน 
งบประมาณ และการกําหนดตวัชีว้ดัของบริษัทและบริษัทย่อย เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ
พิจารณาอนมุติั รวมถึงติดตามผลการดําเนินงานของฝ่ายจดัการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ
อยา่งตอ่เน่ือง 

 ติดตามการดําเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ รวมถึงการใช้งบประมาณของบริษัท ให้
เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และตามแผนงานงานท่ีกําหนดไว้  

 พิจารณาอนุมติัการดําเนินโครงการ การลงทุน หรือการดําเนินรายการอ่ืนๆ อนัเป็นปกติธุรกิจของบริษัท
ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจําปีตามท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทและอํานาจดําเนินการ
ตามท่ีกําหนดไว้ในตารางอํานาจอนมุติัของบริษัท (Authority Approval Table) 

 พิจารณาและติดตามการดําเนินงานธุรกิจหลกัของบริษัท และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง  
 พิจารณาแสวงหา รวมถึงติดตามการศึกษา พฒันา และลงทนุในธุรกิจใหม่ๆ ของบริษัท โดยเปิดกว้างทัง้

การพิจารณาลงทนุ ร่วมทนุ และรูปแบบการลงทนุอ่ืนๆ   
 พิจารณาและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทเป็นประจําทกุเดือน ทัง้ทางด้านธุรกิจ ด้านการเงิน  และ

ด้านกฎหมาย  
 พิจารณาและติดตามความคืบหน้าด้านกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมทัง้  

คดีความตา่ง ๆ ท่ีคงค้างอยู ่ 
 พิจารณาและสอบทานการบริหารความเส่ียงและระบบควบคมุภายในของบริษัทเป็นประจําทกุไตรมาส  
 พิจารณา ทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบตัรคณะกรรมการบริหาร และได้มีการแก้ไขกฎบตัร

คณะกรรมการบริหารให้สอดคล้องกบัโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการชดุปัจจบุนั โดยในสว่น
ของหน้าท่ีและความรับผิดชอบยงัคงเดิม  
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 ทบทวนและประเมินผลการปฎิบติังานของตนเอง โดยเห็นว่าโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ
มีความเหมาะสม และสามารถปฎิบติัหน้าท่ีได้อยา่งครบถ้วน และมีประสทิธิภาพอยา่งตอ่เน่ือง  

 
 
 

ในนามคณะกรรมการบริหาร 
   

 
(นายเอนก พนาอภิชน) 

 ประธานคณะกรรมการบริหาร 
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เอกสารแนบ 9 
สรุปสาระส าคัญสัญญาด าเนินกิจการดาวเทยีม สัญญาร่วมทุน และ

ใบอนุญาต 
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สรุปสาระส าคัญสัญญาด าเนินกิจการดาวเทยีม สัญญาร่วมทุน และใบอนุญาต 

สำระส ำคญัสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียม สญัญำร่วมทนุ และใบอนญุำตของบริษัท บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม มีดงันี ้

1. สัญญาด าเนินกจิการดาวเทียมส่ือสารภายในประเทศ 

1) สิทธิให้บริกำรวงจรดำวเทียม 
บริษัทมีสิทธิในกำรบริหำรกิจกำรและให้บริกำรวงจรดำวเทียม รวมทัง้มีสิทธิเก็บค่ำใช้วงจรดำวเทียมจำกผู้ใช้ 

2) ระยะเวลำด ำเนินกิจกำรและกำรคุ้มครองสิทธิ 
บริษัทมีสิทธิในกำรด ำเนินกิจกำรเป็นเวลำ 30 ปี นับแต่วันลงนำมในสญัญำ โดยกระทรวงคมนำคม  (ปัจจุบันอยู่
ภำยใต้กำรก ำกบัดูแลของกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม) (กระทรวงฯ) จะคุ้มครองสิทธิในกำรด ำเนินกิจกำร
ของบริษัทโดยไม่ให้บคุคลอื่นเข้ำมำด ำเนินกิจกำรแข่งขนัเป็นเวลำ 8 ปี ซึง่ได้หมดควำมคุ้มครองดงักลำ่วไปแล้ว เม่ือ
วนัท่ี 11 กนัยำยน 2542 

3) บริษัท ชิน คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) จะต้องเป็นผู้ ถือหุ้นใน บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) (ช่ือเดิม บริษัท ชิน แซท
เทลไลท์ จ ำกดั (มหำชน) ไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 40 

4) กำรด ำเนินงำนและแผนกำรด ำเนินงำน 
บริษัทตกลงท่ีจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้
 จดัสร้ำงและจดัส่งดำวเทียมสื่อสำรดวงท่ี 1 ขึน้สู่ต ำแหน่งวงโคจรภำยใน 33 เดือน นบัจำกวนัลงนำมในสญัญำ 

พร้อมกบัจดัให้มีระบบดำวเทียมส ำรองในลกัษณะดำวเทียมส ำรองภำคพืน้ดิน รวมทัง้จดัให้มีดำวเทียมหลกัและ
ดำวเทียมส ำรองดวงท่ี 2 และดวงต่อๆ ไปขึน้ทนัใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และต่อเน่ืองกบักำรสิน้อำยขุอง
ดำวเทียมดวงก่อน 

 ก่อสร้ำงสถำนีควบคมุดำวเทียม ณ สถำนท่ีท่ีกระทรวงฯ และบริษัทตกลงร่วมกนั 
 จดัหำและติดตัง้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำน 
 จดัสง่ดำวเทียมส ำรองขึน้สูต่ ำแหน่งวงโคจร หลงัจำกดำวเทียมดวงแรกเร่ิมให้บริกำรแล้วไมเ่กิน  12 เดือน 

5) คณุสมบตัิของดำวเทียมดวงท่ีหนึง่ 

ย่านความถี่ 
แถบความถี่ 

ที่สามารถใช้งานได้ 
(Usable Bandwidth) 

จ านวน 
วงจรดาวเทียม 

ค่า EIRP วัดที่กรุงเทพ 
เชียงราย อุบล ตาก และสงขลา 

C-Band 
Ku-Band 

ไมน้่อยกวำ่ 36 MHz 
ไมน้่อยกวำ่ 54 MHz 

10 วงจร 
2 วงจร 

ไมน้่อยกวำ่ 37 dBW 
ไมน้่อยกวำ่ 50 dBW 
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6) กำรจดัหำต ำแหน่งวงโคจรดำวเทียมและยำ่นควำมถ่ี 
กระทรวงฯ จะเป็นผู้ด ำเนินกำรติดต่อกบัหน่วยงำนของประเทศต่ำงๆ โดยบริษัทต้องให้ควำมร่วมมือและสนับสนุน
ทำงด้ำนเทคนิค และรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 

7) กำรน ำวงจรดำวเทียมไปให้ประเทศอ่ืนใช้ 
บริษัทจะให้โอกำสเท่ำเทียมกัน ส ำหรับผู้ ใช้วงจรดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศทุกรำย แต่หำกมีวงจรดำวเทียม
เหลือ บริษัทด้วยควำมเหน็ชอบของกระทรวงฯ สำมำรถน ำวงจรดำวเทียมท่ีเหลือนัน้ไปให้ประเทศอื่นๆ ใช้ได้ 

8) กำรโอนกรรมสทิธ์ิ กำรสง่มอบ และรับมอบทรัพย์สนิ 
บริษัทจะต้องยกกรรมสทิธ์ิของดำวเทียมทกุดวงให้เป็นของกระทรวงฯ หลงัจำกสง่ดำวเทียมเข้ำสูต่ ำแหน่งวงโคจรและ
ผ่ำนกำรทดสอบกำรใช้งำนเรียบร้อยแล้ว สว่นสถำนีควบคมุดำวเทียมและอปุกรณ์ต่ำงๆ ตกเป็นของกระทรวงฯ ทนัที
หลงักำรจดัตัง้และทดสอบประสิทธิภำพ โดยกระทรวงฯ จะมอบทรัพย์สินดงักล่ำวให้บริษัทครอบครองเพ่ือใช้ในกำร
ด ำเนินกิจกำรต่อไป 

9) อตัรำค่ำใช้วงจรดำวเทียม 
บริษัทมีสิทธิก ำหนดค่ำใช้วงจรดำวเทียมได้แต่จะต้องไม่สงูกว่ำอตัรำค่ำใช้วงจรดำวเทียมท่ีกระทรวงฯ ก ำหนด ซึ่ง
จะต้องไม่สงูกว่ำอตัรำในตลำดของดำวเทียมอ่ืนๆ ท่ีมีคณุลกัษณะใกล้เคียงกนั โดยในกำรก ำหนดอตัรำค่ำใช้วงจร
ดำวเทียมจะต้องค ำนงึถงึ 
 คณุภำพกำรใช้งำน 
 ระยะเวลำและก ำหนดเร่ิมกำรใช้วงจรดำวเทียม 
 ประเภทกำรใช้วงจรดำวเทียม 
 กำรไมเ่ลือกปฏิบตัิต่อผู้ใช้วงจรดำวเทียม 
 ประเภทและขนำดของสถำนีภำคพืน้ดิน รวมทัง้ประเภทของสญัญำณ 

10) กำรประกนัภยัทรัพย์สิน 
ตลอดระยะเวลำของสัญญำ บริษัทต้องเอำประกันภัยประเภทคุ้มครองกำรเสี่ยงภัยทุกชนิด และเต็มมูลค่ำของ
ทรัพย์สินนัน้ๆ 

11) กำรใช้วงจรดำวเทียมโดยไมเ่สียคำ่ตอบแทน 
บริษัทตกลงให้กระทรวงฯ หรือส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนท่ีกระทรวงฯ เห็นชอบ ใช้วงจรดำวเทียมในย่ำนควำมถ่ี  
C-Band 1 ทรำนสพอนเดอร์ ตลอดอำยสุญัญำโดยไมต้่องเสียค่ำตอบแทนใดๆ 

12) กำรต่ออำยสุญัญำ 
หำกบริษัทมีควำมประสงค์ท่ีจะด ำเนินกิจกำรตำมสญัญำนีต้อ่ไป บริษัทต้องเสนอขอท ำควำมตกลงใหมก่บักระทรวงฯ 
ภำยในปีท่ี 25 นบัจำกวนัลงนำมในสญัญำ ระหวำ่งวนัท่ี 11 กนัยำยน 2558 ถงึ 10 กนัยำยน 2559 

13) ผลประโยชน์ตอบแทนกำรให้อนญุำตด ำเนินกำร 
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บริษัทตกลงให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่กระทรวงฯ เป็นร้อยละของรำยได้ก่อนหกัค่ำใช้จ่ำย ตลอดระยะเวลำสญัญำ 
30 ปี โดยผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ต ่ำท่ีบริษัทต้องจ่ำยให้กระทรวงฯ ตลอดอำยสุญัญำ 30 ปี เป็นเงิน จ ำนวน 1,415  
ล้ำนบำท  

อตัรำผลประโยชน์ตอบแทนเป็นร้อยละของรำยได้ก่อนหกัค่ำใช้จ่ำยตอ่ปีมีดงันี ้

ปี 
ผลประโยชน์ตอบแทนเป็นร้อยละ 

ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย 
ปี 

ผลประโยชน์ตอบแทนเป็นร้อยละ 
ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย 

2535 
2536 
2537 
2538 
2539 
2540 
2541 
2542 
2543 
2544 
2545 
2546 
2547 
2548 
2549 

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 

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

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. สัญญาร่วมทุนเพื่อด าเนินกจิการโทรคมนาคมในประเทศลาว 

1) สิทธิให้บริกำร 
บริษัท ลำว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ส์ มหำชน (แอลทีซี) มีหน้ำท่ีด ำเนินกำรและพฒันำโครงข่ำยโทรคมนำคมเพ่ือรองรับ
ควำมต้องกำรของทัง้ ภำครัฐ และประชำชนทัว่ไป และเพื่อให้เป็นไปตำมแผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

2) ระยะเวลำด ำเนินกิจกำรและกำรคุ้มครองสิทธิ 
แอลทีซี มีสิทธิในกำรด ำเนินกิจกำรเป็นเวลำ 25 ปี นบัแต่วนัลงนำมในสญัญำ และได้รับสิทธิคุ้มครองกำรลงทนุเป็น
เวลำ 5 ปี โดยรัฐบำล สปป.ลำว มีหน้ำท่ีในกำรจัดหำคลื่นควำมถ่ี อ ำนวยควำมสะดวกในเช่ือมโยงเครือข่ำยกำร
สื่อสำรทัง้ภำยในและภำยนอกประเทศ (Transmission Link) ต้องอนุญำตให้มีกำรจัดตัง้สถำนีเครือข่ำยและ
ช่วยเหลือในกำรจดัหำสถำนท่ีในกำรตัง้สถำนีและอปุกรณ์  
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3) กำรโอนกรรมสทิธ์ิ กำรสง่มอบ และรับมอบทรัพย์สนิ 
เม่ือครบก ำหนดอำยสุมัปทำนตำมสญัญำร่วมทนุแล้ว บริษัท เชนนิงตนั อินเวสเม้นท์ส พีทีอี ลิมิเต็ด ต้องโอนหุ้นของ
แอลทีซีให้แก่รัฐบำลของ สปป.ลำว โดยไมค่ิดค่ำตอบแทนใดๆ 

4) กำรต่ออำยสุญัญำ 
เม่ือวนัท่ี 23 ตลุำคม 2558 ทำงรัฐบำลของ สปป. ลำว และบริษัท เชนนิงตนั อินเวสเม้นท์ส พีทีอี ลิมิเต็ด ได้ลงนำม
อย่ำงเป็นทำงกำรในข้อตกลงในกำรขยำยเวลำของสญัญำร่วมทนุและสญัญำอนญุำตให้ด ำเนินกำรในกำรให้บริกำร
ทำงด้ำนโทรคมนำคมใน สปป. ลำว ตอ่ไปอีก 25 ปี โดยเร่ิมจำกปี 2565 ถงึปี 2589 

3. ใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคมแบบที่หน่ึง ของ บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทได้รับใบอนญุำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบท่ีหนึ่ง จำกคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียงกิจกำรโทรทศัน์และ
กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (“กสทช.”) เป็นผู้ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมท่ีไม่มีโครงข่ำยโทรคมนำคมเป็นของตนเอง และเป็น
กิจกำรท่ีมีลกัษณะสมควรให้มีกำรบริกำรได้โดยเสรี เป็นเวลำ 5 ปี นบัจำกวนัท่ี 16 สิงหำคม 2559 ถึง วนัท่ี 15 สิงหำคม 2564 โดย
ครอบคลมุกำรบริกำรดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) บริกำรขำยตอ่บริกำรโทรคมนำคมเพ่ือสำธำรณะ (Public Switched Telecommunication Service) ประกอบด้วย 
(1.1) บริกำรสื่อสำรร่วมระบบดิจิตอล (Integrated Service Digital Network Service – ISDN) 
(1.2) บริกำรสำยผู้ เช่ำดิจิทลั (Digital Subscriber Line – xDSL) 
(1.3) บริกำร General Packet Radio Service (GPRS) 

(2) บริกำรขำยตอ่บริกำรวงจรหรือช่องสญัญำณเช่ำ (Leased Circuit / Channel Service) ประกอบด้วย 
(2.1) บริกำรโครงข่ำยสว่นตวัเสมือนจริงท่ีใช้ 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) บริกำรคูส่ำยเช่ำหรือวงจรเช่ำ (Leased line) 
(2.6) บริกำรวงจรเช่ำสว่นบคุคลระหวำ่งประเทศ (International Private Leased Circuit – IPLC) 
(2.7) บริกำรสื่อสำรผ่ำนดำวเทียมท่ีใช้งำนสำยอำกำศขนำดเลก็ (Very Small Aperture Terminal (VSAT) Service) 
(2.8) บริกำรรับ-สง่สญัญำณผ่ำนดำวเทียมแบบ Transmission Platform 

(3) บริกำรมลูค่ำเพิ่มกำรบนัทกึและสง่ (Store-and-Retrieve Value-Added Service)  
(3.1) บริกำร GPS Tracking  
(3.2) บริกำร Vessel Monitoring System (VMS) 
(3.3) บริกำรสื่อสำรข้อมลูผ่ำนดำวเทียม ส ำหรับกำรติดตำมเรือประมง และเรือทุกชนิดท่ีเก่ียวเน่ืองกับกำรประมง 

(ERS/EM) 
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4. ใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคมแบบที่สาม ของ บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทได้รับใบอนญุำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบท่ีสำม จำกคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียงกิจกำรโทรทศัน์และ
กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) เป็นผู้ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมท่ีมีโครงข่ำยโทรคมนำคมเป็นของตนเอง เพ่ือให้บริกำร
โครงข่ำยสื่อสำรผ่ำนดำวเทียม (Satellite Network Operator) ในลกัษณะให้บริกำรช่องสญัญำณดำวเทียม (Transponder) เป็นเวลำ 
20 ปี นบัจำกวนัท่ี 26 มิถนุำยน 2555 ถงึวนัท่ี 25 มิถนุำยน 2575  

5.  ใบอนุญาตการให้บริการอนิเทอร์เน็ตแบบที่หน่ึง ของ บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทได้รับใบอนญุำตจำกคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียงกิจกำรโทรทศัน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) 
เป็นผู้ ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตแบบท่ีหนึ่ง โดยสำมำรถให้บริกำรอินเทอร์เน็ตเคลื่อนท่ีผ่ำนดำวเทียม  และบริกำร Co-location 
ภำยใต้ขอบเขตของใบอนญุำตกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตแบบท่ีหนึง่ประเภทไม่มีโครงข่ำยเป็นของตนเอง เป็นเวลำ 5 ปี นบัจำก
วนัท่ี 7 พฤษภำคม 2558 ถงึวนัท่ี 6 พฤษภำคม 2563  

6. ใบอนุญาตประกอบกจิการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ ของ 
บริษัท ไทย แอดวานซ์ อนิโนเวช่ัน จ ากัด (ไทยเอไอ)  

บริษัท ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชั่น จ ำกัด (ไทยเอไอ) ได้รับใบอนุญำตจำกคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร
โทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) เพ่ือให้บริกำรโครงข่ำยกำรกระจำยเสียงหรือโทรทศัน์ท่ีไม่ใช้คลื่นควำมถ่ี 
ระดบัชำติ เป็นเวลำ 15 ปี นบัจำกวนัท่ี 21 มกรำคม 2556 สิน้สดุวนัท่ี 20 มกรำคม 2571 

7. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช่องรายการ
ของ บริษัท ไทย แอดวานซ์ อนิโนเวช่ัน จ ากัด (ไทยเอไอ)  

บริษัท ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชั่น จ ำกัด (ไทยเอไอ) ได้รับใบอนุญำตจำกคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร
โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) เพ่ือให้บริกำรกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ ช่องรำยกำร  ซึ่ง ได้แก่ 
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์  เ พ่ือให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์  ช่องรำยกำร  
D-Channel เป็นเวลำ 5 ปี นบัจำกวนัท่ี 28 มกรำคม 2559 สิน้สดุวนัท่ี 27 มกรำคม 2564 

8. ใบอนุญาตประกอบกจิการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ประเภทโครงข่าย ของ บริษัท ทีซี บรอดคาสติง้ จ ากัด 

บริษัท ทีซี บรอดคำสติง้ จ ำกัด ได้รับใบอนุญำตจำกคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) เพ่ือให้บริกำรโครงข่ำยกำรกระจำยเสียงหรือโทรทศัน์ท่ีไม่ใช้คลื่นควำมถ่ี ระดบัชำติ เป็นเวลำ 
15 ปี นบัจำกวนัท่ี 4 มีนำคม 2556 สิน้สดุวนัท่ี 3 มีนำคม 2571 ซึง่ครอบคลมุกำรให้บริกำรดงัตอ่ไปนี ้

1. บริกำรโครงข่ำยกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ ส ำหรับกิจกำรไม่ใช้คลื่นควำมถ่ีแบบบอกรับสมำชิก เพ่ือให้บริกำร
โครงข่ำยดำวเทียม 

2. บริกำรโครงข่ำยกระจำยเสียงหรือโทรทศัน์ เพ่ือให้บริกำรเผยแพร่บริกำรโทรทศัน์ท่ีเป็นกำรทัว่ไปผำ่นระบบดำวเทียม  
3. บริกำรโครงข่ำยกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ ส ำหรับกิจกำรไม่ใช้คลื่นควำมถ่ีแบบบอกรับสมำชิก เพ่ือให้บริกำร

โครงข่ำยทำงสำยระบบไอพีทีวี 
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9.  ใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคมแบบที่สาม ของ บริษัท ทีซี บรอดคาสติง้ จ ากัด 

บริษัท ทีซี บรอดคำสติง้ จ ำกัด ได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบท่ีสำม  จำกคณะกรรมกำรกิจกำร
กระจำยเสียงกิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.)  เป็นผู้ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมท่ีมีโครงข่ำย
โทรคมนำคมเป็นของตนเอง เพ่ือให้บริกำรโครงข่ำยโทรคมนำคมเพ่ือให้เช่ำใช้ และเพ่ือให้บริกำรโทรคมนำคม (Network 
Provider and Service Provider) เป็นเวลำ 15 ปี นับจำกวันท่ี 10 พฤศจิกำยน 2558 สิน้สุดวันท่ี 9 พฤศจิกำยน 2573 ซึ่ง
ประกอบด้วยประเภทของกิจกำรโทรคมนำคมและบริกำร ดงันี ้

1)  บริกำรรับ-สง่สญัญำณเป็น Transmission Platform  
2)  บริกำรรับ-สง่สญัญำณผำ่นดำวเทียม (Satellite Uplink/Downlink Service)  
3)  บริกำรรับ-สง่สญัญำณผำ่นดำวเทียม (Satellite Uplink/Downlink Service) จำกสถำนีแมข่่ำย  
4)  บริกำรสื่อสำรผ่ำนดำวเทียมท่ีใช้จำนสำยอำกำศขนำดเลก็ (Public Very Small Aperture Terminal (VSAT) 

Service) เพ่ือให้บริกำรแก่บคุคลทัว่ไปจ ำนวนมำก  
5)  บริกำรอินเทอร์เน็ตผ่ำนดำวเทียม ท่ีมีสถำนีแมข่่ำยเป็นของตนเอง 
6)      บริกำรขำยสง่บริกำรส ำหรับบริกำรข้อ 1) – 5) 
7)      บริกำรให้เช่ำช่องสญัญำณผำ่นดำวเทียม (Transponder) 
8)  บริกำรอินเทอร์เน็ตประจ ำท่ีผ่ำนดำวเทียมพร้อมบริกำรขำยสง่  
9)  บริกำรอินเทอร์เน็ตเคล่ือนท่ีผ่ำนดำวเทียมพร้อมบริกำรขำยสง่ 
10)  บริกำร Co-Location 
 



                                       บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 10 
รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  

ต่อรายงานทางการเงนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



                                        บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 10 

รายงานประจําปี 2562   เอกสารแนบ 10 หน้าท่ี 1 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิประจาํปี 2562 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และงบการเงินรวมของ
บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมลูสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงิน
ดงักลา่วจดัทําขึน้ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสม่ําเสมอ และใช้
ดลุยพินิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีท่ีสดุในการจดัทํารวมทัง้ให้มีการเปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัอย่างเพียงพอในหมาย
เหตปุระกอบงบการเงิน เพ่ือให้เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไปอยา่ง 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีระบบบริหารความเส่ียง รวมถงึให้มีและดํารงรักษาไว้ซึง่ระบบควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและมีป 
ระสิทธิผลเพ่ือให้มัน่ใจได้อย่างมีเหตผุลว่าข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน 
ตลอดจนเพ่ือไมใ่ห้เกิดการทจุริตหรือการดําเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระสําคญั 

ในการนีค้ณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทําหน้าท่ีสอบทานนโยบายการบญัชีและคุณภาพของ
รายงานทางการเงินสอบทานระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเส่ียง ตลอดจนพิจารณา
การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองนีป้รากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไว้ในรายงานประจําปีแล้ว 

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท 
คือ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมสัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั ในการตรวจสอบนัน้ทางคณะกรรมการบริษัทได้สนบัสนนุข้อมลูและ
เอกสารต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้สอบบญัชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี โดยความเห็นของ
ผู้สอบบญัชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบญัชีซึง่แสดงไว้ในรายงานประจําปีแล้ว 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคมุภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ และสามารถสร้างความ
เช่ือมัน่อย่างมีเหตผุลได้ว่างบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท ไทยคม 
จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีความถกูต้อง เช่ือถือได้ โดยถือปฏิบติัตามหลกัการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
 

  
(นายประเสริฐ บญุสมัพนัธ์) 

ประธานกรรมการ 
(นายอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์) 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 



                                        บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 11 

รายงานประจําปี 2562   เอกสารแนบ 11 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 11 
งบการเงนิบริษัท ไทยคม จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

สาํหรับปีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



















31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

2562 2561 2562 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 2,621,710,435    2,830,234,585    1,717,356,107    1,719,753,567    

เงินลงทุนชัว่คราว 6 3,080,846,431    4,227,209,793    2,633,569,666    3,834,155,421    

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 7 1,889,979,972    1,851,432,896    3,094,843,758    2,571,027,795    

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 5,849,681           42,699,114         58,399,710         88,525,483         

ส่วนของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4 630,634,826       485,724,816       655,634,826       525,724,816       

สินคา้คงเหลือ 8 124,027,672       122,483,562       113,600,249       98,280,234         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 78,804,510         96,384,799         78,804,510         96,384,799         

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 28,188,571         22,520,023         21,203,460         19,786,409         

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 8,460,042,098    9,678,689,588    8,373,412,286    8,953,638,524    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 1,127,498,629    1,457,174,448    1,127,498,629    1,467,174,448    

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                      -                      1,232,336,021    1,502,621,824    

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 1,408,768,775    1,444,282,683    1,408,768,775    1,444,282,683    

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 3,312,615,980    4,814,703,118    3,305,220,394    4,771,240,586    

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ัญญาอนุญาต

ใหด้าํเนินการ 11 1,365,689,010    3,007,340,364    1,365,689,010    3,007,340,364    

ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 11 11,597,293         13,614,935         11,597,293         13,614,935         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 228,075,766       325,027,926       152,270,274       240,374,560       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 797,296,114       1,117,018,424    741,912,231       992,281,352       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 13 299,195,600       344,227,641       287,412,153       326,404,118       

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 8,550,737,167    12,523,389,539  9,632,704,780    13,765,334,870  

รวมสินทรัพย์ 17,010,779,265  22,202,079,127  18,006,117,066  22,718,973,394  

บริษทั ไทยคม จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบแสดงฐานะการเงนิ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
8



31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

2562 2561 2562 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 15 554,716,866       712,891,519       418,755,625       543,581,634       

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 1,028,799           169,230              38,961,588         3,724,256           

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 14 392,001,950       2,673,841,281    392,001,950       2,695,841,281    

เงินรับล่วงหนา้ค่าบริการจากลูกคา้ 349,788,454       275,480,256       105,904,926       65,907,840         

ผลประโยชน์ตอบแทนคา้งจ่าย 171,654,807       258,340,350       171,654,807       258,340,350       

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 140,438              34,032,013         -                      -                      

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 16 56,577,787         91,314,282         23,788,529         44,493,053         

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,525,909,101    4,046,068,931    1,151,067,425    3,611,888,414    

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว 14 3,810,724,091    4,349,010,715    3,813,724,091    4,352,010,715    

เจา้หน้ี - อาคารและอุปกรณ์ระยะยาว 209,285,970       225,042,120       209,285,970       225,042,120       

หน้ีสินสุทธิในบริษทัยอ่ย 9 -                      -                      1,399,893,099    980,026,152       

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ

   ผลประโยชน์พนกังาน 17 231,765,525       160,746,632       205,055,735       135,591,812       

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 18 238,134,841       284,153,167       232,130,747       277,356,357       

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 4,489,910,427    5,018,952,634    5,860,089,642    5,970,027,156    

รวมหนีสิ้น 6,015,819,528    9,065,021,565    7,011,157,067    9,581,915,570    

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

บริษทั ไทยคม จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
9



31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

2562 2561 2562 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 19
   ทุนจดทะเบียน 5,499,884,200    5,499,884,200    5,499,884,200    5,499,884,200    

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 5,480,509,770    5,480,509,770    5,480,509,770    5,480,509,770    

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 19 4,325,271,183    4,325,271,183    4,325,271,183    4,325,271,183    

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 20 549,988,420       549,988,420       549,988,420       549,988,420       

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 873,555,310       2,936,698,328    873,555,310       2,936,698,328    

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (234,364,684)      (155,409,877)      (234,364,684)      (155,409,877)      

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 10,994,959,999  13,137,057,824  10,994,959,999  13,137,057,824  

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (262)                    (262)                    -                      -                      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10,994,959,737  13,137,057,562  10,994,959,999  13,137,057,824  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 17,010,779,265  22,202,079,127  18,006,117,066  22,718,973,394  

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

บริษทั ไทยคม จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
10



2562 2561 2562 2561

การดาํเนินงานต่อเน่ือง หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้ 4

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 22 4,663,285,238       6,008,200,977    4,269,611,432    5,457,530,264    

รายไดค่้าก่อสร้างภายใตสั้ญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ -                         17,980,846         -                      17,980,846         

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -                         5,515,942           -                      -                      

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 23 -                         1,949,515,538    -                      -                      

รายไดอ่ื้น 24 337,065,896          192,303,277       293,837,264       225,186,039       
รวมรายได้ 5,000,351,134       8,173,516,580    4,563,448,696    5,700,697,149    

ค่าใช้จ่าย 4

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 2,968,072,357       3,301,555,523    2,522,579,097    2,833,216,042    

ตน้ทุนค่าก่อสร้างภายใตสั้ญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ -                         17,980,846         -                      17,980,846         

ตน้ทุนค่าอนุญาตใหด้าํเนินการ 702,808,759          917,473,311       702,808,759       917,473,311       

ค่าใชจ่้ายในการขาย 42,335,305            97,842,549         17,746,331         62,937,377         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 937,663,149          1,362,031,738    732,488,699       964,284,842       

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ 1,622,699,764       2,253,000,000    1,468,819,073    2,253,000,000    

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 59,951,261            56,957,789         59,697,348         56,589,817         

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 128,326,746          -                      136,340,095       3,658,714           

ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 28,542,789            -                      28,542,789         -                      

ตน้ทุนทางการเงิน 299,742,497          338,242,739       294,758,082       338,228,829       
รวมค่าใช้จ่าย 6,790,142,627       8,345,084,495    5,963,780,273    7,447,369,778    

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ (116,447,819)         119,387,670       (597,865,755)      1,628,779,604    
ขาดทุนก่อนภาษเีงนิได้จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (1,906,239,312)      (52,180,245)        (1,998,197,332)   (117,893,025)      

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27 (343,709,537)         269,216,801       (251,751,517)      334,929,581       

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปีจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (2,249,948,849)      217,036,556       (2,249,948,849)   217,036,556       

การดาํเนินงานท่ียกเลกิ

กาํไรสาํหรับปีจากการดาํเนินงานท่ียกเลิกสุทธิจากภาษี 23 -                         29,649,253         -                      12,508,799         

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (2,249,948,849)      246,685,809       (2,249,948,849)   229,545,355       

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (2,249,948,849)      229,545,355       (2,249,948,849)   229,545,355       

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของ

   การดาํเนินงานต่อเน่ือง -                         -                      -                      -                      

   การดาํเนินงานท่ียกเลิก -                         17,140,454         -                      -                      
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (2,249,948,849)      246,685,809       (2,249,948,849)   229,545,355       

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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2562 2561 2562 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 28
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (2.05)                      0.21                    (2.05)                   0.21                    
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลด (2.05)                      0.21                    (2.05)                   0.21                    

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น - การดาํเนินงานต่อเน่ือง (บาท) 28
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (2.05)                      0.20                    (2.05)                   0.20                    
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลด (2.05)                      0.20                    (2.05)                   0.20                    

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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2562 2561 2562 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (2,249,948,849)      246,685,809       (2,249,948,849)   229,545,355       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่

เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั

  สาํหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังาน 233,780,317          (4,949,366)          233,780,317       (4,949,366)          

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (46,974,486)           931,481              (46,974,486)        931,481              
186,805,831          (4,017,885)          186,805,831       (4,017,885)          

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่

เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่าหน่วยงาน
ในต่างประเทศ (98,016,940)           (61,929,642)        (98,016,940)        (61,929,642)        

การเปล่ียนแปลงผลสะสมจากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 23 -                         (350,970,688)      -                      (350,970,688)      

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื่อขาย
ส่วนท่ีโอนไปกาํไรหรือขาดทุน (2,677,724)             (1,481,089)          (2,677,724)          (1,481,089)          

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื่อขาย 23,722,310            (12,182,265)        23,722,310         (12,182,265)        

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (4,208,917)             2,732,671           (4,208,917)          2,732,671           

(81,181,271)           (423,831,013)      (81,181,271)        (423,831,013)      
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี 105,624,560          (427,848,898)      105,624,560       (427,848,898)      
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (2,144,324,289)      (181,163,089)      (2,144,324,289)   (198,303,543)      

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (2,144,324,289)      (198,303,543)      (2,144,324,289)   (198,303,543)      

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                         17,140,454         -                      -                      
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (2,144,324,289)      (181,163,089)      (2,144,324,289)   (198,303,543)      

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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ผลสะสมจาก ผลต่างจาก รวม ส่วนของ
ทุนเรือนหุน้ ทุนสาํรองอื่น การลดสัดส่วน ผลต่างจาก การเปลี่ยนแปลง องคป์ระกอบอื่น ส่วนไดเ้สีย
ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การจ่ายโดยใช้ เงินลงทุน การแปลงค่า ในมูลค่ายตุิธรรมของ ของส่วนของ รวมส่วนของ ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร หุน้เป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย งบการเงิน เงินลงทุนเผื่อขาย ผูถ้ือหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้
บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2561 5,480,333,200 4,324,626,137 549,988,420 4,201,676,132 11,792,737 328,844,639 (77,646,719) 2,478,518 265,469,175 14,822,093,064 457,616,373 15,279,709,437 

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
หุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิ 19 176,570           645,046           -                -                     (821,616)       -                    -                  -                         (821,616)         -                     -                  -                      
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 19 -                   -                   -                -                     3,773,577     -                    -                  -                         3,773,577       3,773,577          -                  3,773,577           
เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 29 -                   -                   -                (1,490,505,274)  -                -                    -                  -                         -                  (1,490,505,274)  -                  (1,490,505,274)   
การจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทางออ้ม -                   -                   -                -                     -                -                    -                  -                         -                  -                     (474,757,089)  (474,757,089)      
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 176,570           645,046           -                (1,490,505,274)  2,951,961     -                    -                  -                         2,951,961       (1,486,731,697)  (474,757,089)  (1,961,488,786)   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กาํไร 28 -                   -                   -                229,545,355       -                -                    -                  -                         -                  229,545,355       17,140,454     246,685,809       
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                   -                   -                (4,017,885)         -                (350,970,688)    (61,929,642)    (10,930,683)           (423,831,013)  (427,848,898)     -                  (427,848,898)      
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                   -                   -                225,527,470       -                (350,970,688)    (61,929,642)    (10,930,683)           (423,831,013)  (198,303,543)     17,140,454     (181,163,089)      
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 5,480,509,770 4,325,271,183 549,988,420 2,936,698,328 14,744,698 (22,126,049) (139,576,361) (8,452,165) (155,409,877) 13,137,057,824 (262) 13,137,057,562 

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ผลสะสมจาก ผลต่างจาก รวม ส่วนของ
ทุนเรือนหุน้ ทุนสาํรองอื่น การลดสัดส่วน ผลต่างจาก การเปลี่ยนแปลง องคป์ระกอบอื่น ส่วนไดเ้สีย
ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การจ่ายโดยใช้ เงินลงทุน การแปลงค่า ในมูลค่ายตุิธรรมของ ของส่วนของ รวมส่วนของ ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร หุน้เป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย งบการเงิน เงินลงทุนเผื่อขาย ผูถ้ือหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้
บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2562 5,480,509,770 4,325,271,183 549,988,420 2,936,698,328 14,744,698 (22,126,049) (139,576,361) (8,452,165) (155,409,877) 13,137,057,824 (262) 13,137,057,562 

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 19 -                   -                   -                -                     2,226,464     -                    -                  -                         2,226,464       2,226,464          -                  2,226,464           
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                   -                   -                -                     2,226,464     -                    -                  -                         2,226,464       2,226,464          -                  2,226,464           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
ขาดทุน 28 -                   -                   -                (2,249,948,849)  -                -                    -                  -                         -                  (2,249,948,849)  -                  (2,249,948,849)   
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                   -                   -                186,805,831       -                -                    (98,016,940)    16,835,669            (81,181,271)    105,624,560       -                  105,624,560       
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                   -                   -                (2,063,143,018)  -                -                    (98,016,940)    16,835,669            (81,181,271)    (2,144,324,289)  -                  (2,144,324,289)   
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 5,480,509,770 4,325,271,183 549,988,420 873,555,310 16,971,162 (22,126,049) (237,593,301) 8,383,504 (234,364,684) 10,994,959,999 (262) 10,994,959,737 

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม
กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ผลสะสมจาก ผลต่างจาก รวม
ทุนเรือนหุ้น ทุนสาํรองอื่น การลดสัดส่วน ผลต่างจาก การเปลี่ยนแปลง องคป์ระกอบอื่น
ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การจ่ายโดยใช้ เงินลงทุน การแปลงค่า ในมูลค่ายตุิธรรมของ ของส่วนของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร หุ้นเป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย งบการเงิน เงินลงทุนเผือ่ขาย ผูถ้ือหุ้น ผูถ้ือหุ้นบริษทั
บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท า บาท

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 5,480,333,200 4,324,626,137 549,988,420 4,201,676,132 11,792,737 328,844,639 (77,646,719) 2,478,518 265,469,175 14,822,093,064 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

หุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ 19 176,570            645,046            -                    -                      (821,616)           -                  -                    -                         (821,616)            -                         
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 19 -                    -                    -                    -                      3,773,577         -                  -                    -                         3,773,577          3,773,577              
เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 29 -                    -                    -                    (1,490,505,274)   -                    -                  -                    -                         -                     (1,490,505,274)      
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 176,570            645,046            -                    (1,490,505,274)   2,951,961         -                  -                    -                         2,951,961          (1,486,731,697)      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กาํไร 28 -                    -                    -                    229,545,355       -                    -                  -                    -                         -                     229,545,355          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                    -                    -                    (4,017,885)          -                    (350,970,688)  (61,929,642)      (10,930,683)           (423,831,013)     (427,848,898)         
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                    -                    -                    225,527,470       -                    (350,970,688)  (61,929,642)      (10,930,683)           (423,831,013)     (198,303,543)         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 5,480,509,770 4,325,271,183 549,988,420 2,936,698,328 14,744,698 (22,126,049) (139,576,361) (8,452,165) (155,409,877) 13,137,057,824 

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ผลสะสมจาก ผลต่างจาก รวม
ทุนเรือนหุ้น ทุนสาํรองอื่น การลดสัดส่วน ผลต่างจาก การเปลี่ยนแปลง องคป์ระกอบอื่น
ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การจ่ายโดยใช้ เงินลงทุน การแปลงค่า ในมูลค่ายตุิธรรมของ ของส่วนของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร หุ้นเป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย งบการเงิน เงินลงทุนเผือ่ขาย ผูถ้ือหุ้น ผูถ้ือหุ้นบริษทั
บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 5,480,509,770 4,325,271,183 549,988,420 2,936,698,328 14,744,698 (22,126,049) (139,576,361) (8,452,165) (155,409,877) 13,137,057,824 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 19 -                    -                    -                    -                      2,226,464         -                  -                    -                         2,226,464          2,226,464              
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                    -                    -                    -                      2,226,464         -                  -                    -                         2,226,464          2,226,464              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
ขาดทุน 28 -                    -                    -                    (2,249,948,849)   -                    -                  -                    -                         -                     (2,249,948,849)      
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                    -                    -                    186,805,831       -                    -                  (98,016,940)      16,835,669            (81,181,271)       105,624,560          
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                    -                    -                    (2,063,143,018)   -                    -                  (98,016,940)      16,835,669            (81,181,271)       (2,144,324,289)      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 5,480,509,770 4,325,271,183 549,988,420 873,555,310 16,971,162 (22,126,049) (237,593,301) 8,383,504 (234,364,684) 10,994,959,999 

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2562 2561 2562 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (2,249,948,849)   246,685,809        (2,249,948,849)   229,545,355        

รายการปรับปรุง

ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 10 500,283,459        719,411,686        455,050,178        673,105,752        

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใต้

   สญัญาอนุญาตให้ดาํเนินการ 11 1,213,974,532     1,150,329,737     1,213,974,532     1,150,329,737     

ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 11 2,017,642            2,017,642            2,017,642            2,017,642            

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 97,795,101          103,920,740        88,811,135          94,592,453          

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 1,613,406,614     2,253,000,000     1,459,525,923     2,253,000,000     

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9,293,150            -                      9,293,150            -                      

รายไดจ้ากการลงทุน (200,657,578)      (181,558,213)      (192,648,091)      (177,488,647)      

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 19 2,226,464            3,773,577            2,226,464            3,773,577            

ตน้ทุนทางการเงิน 299,742,497        338,242,739        294,758,082        338,228,829        

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 248,538,557        12,420,499          217,720,861        (18,933,924)        

ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้ืม 14, 25 910,874               1,065,891            910,874               1,065,891            

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 7 65,866,756          358,394,586        111,680,903        337,681,328        

ค่าเผ่ือสินคา้เส่ือมสภาพ (กลบัรายการ) (5,570,270)          9,996,089            (7,333,429)          5,680,403            

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (5,161,397)          4,585,037            (4,812,966)          4,541,280            

การตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 1,393,792            148,358               1,393,450            148,350               

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 23 28,542,789 (1,949,515,538) 28,542,789          -                      

การตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                      7,223                   -                      7,223                   

ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

และการร่วมคา้ 9 116,447,819        (119,387,670)      597,865,755        (1,641,288,403)   

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 343,709,537        (260,628,962)      251,751,517        (334,929,581)      

2,082,811,489     2,692,909,230     2,280,779,920     2,921,077,265     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

งบกระแสเงินสด

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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2562 2561 2562 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (212,409,540)      (549,956,343)      (731,197,250)      (967,715,787)      

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36,341,168          48,053,827          27,768,502          101,771,630        

สินคา้คงเหลือ (5,494,623)          (25,011,294)        (17,128,156)        (14,277,128)        

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7,888,805            25,282,541          (1,819,929)          8,090,689            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5,615,895            (43,119,327)        407,929               (45,387,964)        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (141,090,524)      (212,108,369)      (104,973,195)      (121,335,822)      

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,183,688            (681,364)             35,550,377          (19,819,551)        

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 74,308,197          57,088,032          39,997,086          5,887,548            

ผลประโยชน์ตอบแทนตามสญัญาอนุญาตให้ดาํเนินการคา้งจ่าย (86,685,543)        (5,004,497)          (86,685,543)        (5,004,497)          

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (32,487,566)        (5,606,818)          (19,994,082)        (19,836,906)        

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (24,658,947)        (18,772,759)        (25,144,055)        (21,922,548)        

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 38,012,101          (27,643,171)        37,313,681          (24,253,642)        

จ่ายภาษีเงินได้ (83,017,850)        (66,474,200)        (420,951)             (450,012)             
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,660,316,750     1,868,955,488     1,434,454,334     1,796,823,275     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบ้ีย 208,956,365        169,092,557        198,650,148        174,454,150        
รับเงินปันผล 9 -                      -                      184,088,137        1,717,154,736     
เงินลงทุนชัว่คราว 1,167,407,949     (818,477,229)      1,221,630,342     (359,635,556)      

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (224,126,037)      (81,963,778)        (13,105,888)        (59,518,209)        

เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 25,290,324          5,989,370            6,532,828            5,888,374            

เงินสดรับจากเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัยอ่ย 4 -                      -                      25,000,000          -                      

เงินสดรับจากเงินให้กูย้ืมแก่การร่วมคา้ 4 46,858,086          -                      46,858,086          -                      

เงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                      -                      -                      (10,000,000)        

เงินสดจ่ายสาํหรับซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,658,484)          (1,409,200)          -                      (1,409,200)          

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 23 18,100,341          1,950,779,922     24,640,320          -                      

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 1,240,828,544     1,224,011,642     1,694,293,973     1,466,934,295     

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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2562 2561 2562 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 29 -                      (1,490,585,395)   -                      (1,490,585,214)   

ชาํระคืนเงินกูย้ืม 14 (2,790,944,948)   (414,482,938)      (2,812,944,948)   (414,482,938)      

จ่ายดอกเบ้ีย (318,735,726)      (318,269,838)      (318,212,049)      (322,536,394)      

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (3,109,680,674)   (2,223,338,171)   (3,131,156,997)   (2,227,604,546)   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (208,535,380)      869,628,959        (2,408,690)          1,036,153,024     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,830,234,585     1,960,770,857     1,719,753,567     683,765,774        

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศ

   คงเหลือส้ินงวด 11,230                 (165,231)             11,230                 (165,231)             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 5 2,621,710,435     2,830,234,585     1,717,356,107     1,719,753,567     

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

ซ้ืออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเช่ือ 1,808,702            6,191,328            1,744,942            1,701,109            

ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ภายใตส้ญัญาอนุญาตให้ดาํเนินการ -                      271,331               -                      271,331               

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 25,906,391          30,788,907          25,906,391          30,788,907          

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

21 

หมายเหตุ  สารบัญ 
   

1.  ขอ้มูลทัว่ไป 
2.  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
3.  นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
4.  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6.  เงินลงทุนชัว่คราว 
7.  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
8.  สินคา้คงเหลือ 
9.  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ 
10.  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
11.  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้าํเนินการ ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชีและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
12.  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
13.  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
14.  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
15.  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
16.  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
17.  ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 
18.  หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
19.  ทุนเรือนหุน้และการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
20.  สาํรอง 
21.  ส่วนงานดาํเนินงาน 
22.  รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 
23.  กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
24.  รายไดอ่ื้น 
25.  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
26.  เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
27.  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
28.  กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 
29.  เงินปันผล 
30.  เคร่ืองมือทางการเงิน 

   



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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หมายเหตุ  สารบัญ 
31.  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
32.  หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
33.  เหตุการณ์อ่ืน 
34.  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
35.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

   



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2563 
 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
 
บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 
414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือเดือนมกราคม 2537  
 
บริษทัใหญ่ในระหว่างปี คือ บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) (ถือหุน้ร้อยละ 41.13) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้ง
ข้ึนในประเทศไทย 
 
บริษทั บริษทัย่อยและการร่วมคา้ (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ประกอบธุรกิจหลกัในการให้บริการวงจรดาวเทียม
เพื่อการส่ือสารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จดัจาํหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมไอพีสตาร์ บริการเน้ือหา
สําหรับเครือข่ายบรอดแบนด์ จดัจาํหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทศัน์ บริการศูนยข์อ้มูลอินเทอร์เน็ต บริการ
อินเทอร์เน็ต บริการรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม บริการให้คาํปรึกษาดา้นเทคนิคท่ีเก่ียวกบัดาวเทียม บริการธุรกิจ
กระจายเสียงโทรทศัน์และโทรคมนาคม บริการระบบโทรศพัท ์บริการเสริมบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และบริการดา้น
วิศวกรรมพฒันาเทคโนโลยีการส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่วนใหญ่เป็นการประกอบธุรกิจภายใตส้ัญญา
อนุญาตใหด้าํเนินการต่าง ๆ  
 
กลุ่มบริษทัมีการประกอบกิจการใน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศไทย สิงคโปร์ กมัพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์มอริเชียส เกาะบริติช-เวอร์จิน ญ่ีปุ่นและอินเดีย  
 
บริษทัไดท้าํสัญญากบักระทรวงคมนาคมเพ่ือดาํเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารเป็นเวลา 30 ปี โดยบริษทัมีสิทธิในการ
บริหารกิจการและการให้บริการวงจรดาวเทียมเพื่อการส่ือสารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และมีสิทธิเก็บค่า
ใชว้งจรดาวเทียมจากผูใ้ช้วงจรดาวเทียมภายในระยะเวลา 30 ปี ซ่ึงปัจจุบนัสัญญาดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารดูแลของ
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมและจะหมดอายใุนปี 2564 
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บริษทัไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ซ่ึงบริษทัมีสิทธิให้บริการโทรคมนาคมบนโครงข่ายของตนเองทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยใบอนุญาตดงักล่าวมีอาย ุ20 ปี และจะหมดอายใุนปี 2575 
 
รายละเอียดของบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 

ช่ือกิจการ ลักษณะธุรกิจ ประเทศทีกิ่จการ ส่วนได้เสียใน 
  จัดตั้ง ความเป็นเจ้าของ 
   2562 2561 

   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทัย่อยทางตรง     

บริษทั ไทย แอดวานซ์  
   อินโนเวชัน่ จาํกดั  
    

จดัจาํหน่ายอุปกรณ์รับสญัญาณ
โทรทศัน ์บริการใหค้าํปรึกษาและ
ติดตั้งระบบสาํหรับเครือข่ายบรอด
แบนดแ์บบครบวงจร (System 
Integration) 

ไทย 
 
 

99.99 99.99 

     
บริษทั ไอพีสตาร์ จาํกดั จดัจาํหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม

ไทยคม 4 
เกาะบริติช- 
เวอร์จิน 

100 100 

     
บริษทั สตาร์ นิวเคลียส จาํกดั 
 

ใหบ้ริการดา้นวิศวกรรมพฒันา
เทคโนโลยกีารส่ือสารและ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

เกาะบริติช- 
เวอร์จิน 

100 100 

     
บริษทั ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
พีทีอี จาํกดั 

จดัจาํหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม
ไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสญัญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 

สิงคโปร์ 100 100 

     
บริษทั ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วสิ 
จาํกดั 

จดัจาํหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม
ไทยคม 4 

มอริเชียส 100 100 

     
บริษทั แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค 
จาํกดั 

จดัจาํหน่ายอุปกรณ์รับสญัญาณ
โทรทศัน ์

กมัพชูา - (1) 100 
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ช่ือกิจการ ลักษณะธุรกิจ ประเทศทีกิ่จการ ส่วนได้เสียใน 
  จัดตั้ง ความเป็นเจ้าของ 
   2562 2561 

   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทั ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย  
   พีทีวาย จาํกดั 

จดัจาํหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม
ไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสญัญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศ
ออสเตรเลีย 

ออสเตรเลีย 100 100 

     
บริษทั ทีซี บรอดคาสต้ิง จาํกดั ใหบ้ริการดา้นธุรกิจกระจายเสียง

และกิจการโทรทศัน์ 
ไทย 

 
99.99 99.99 

     
บริษทั ไอพีสตาร์ เจแปน จาํกดั จดัจาํหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม

ไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสญัญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศ
ญ่ีปุ่น 

ญ่ีปุ่น 
 

100 100 

     
บริษทั ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด ์จาํกดั จดัจาํหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม

ไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสญัญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศ
นิวซีแลนด ์

นิวซีแลนด ์ 100 100 

     
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล  
   แซทเทลไลท ์จาํกดั 

จดัจาํหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม
ไทยคม 7 และไทยคม 8 

มอริเชียส 100 100 

     
บริษทั ไอพีสตาร์ (อินเดีย)  
ไพรเวท จาํกดั 

ใหบ้ริการคาํปรึกษาดา้นเทคนิคท่ี
เก่ียวขอ้งกบัระบบโครงข่ายของ
ดาวเทียม 

อินเดีย 100 100 

     
บริษทั ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จาํกดั ใหบ้ริการดา้นเทคโนโลย ี มอริเชียส 100 100 
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ช่ือกิจการ ลักษณะธุรกิจ ประเทศทีกิ่จการ ส่วนได้เสียใน 
  จัดตั้ง ความเป็นเจ้าของ 
   2562 2561 

   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทัย่อยทางอ้อมของบริษทั     
บริษทั โอไรออ้น แซทเทลไลท ์ 
   ซิสเทม พีทีวาย จาํกดั 

ใหบ้ริการดา้นการส่ือสารขอ้มูล
ผา่นดาวเทียมและโซลูชัน่เพื่อ
ธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย 

ออสเตรเลีย 100 100 

     
การร่วมค้าของบริษทั     
บริษทั เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์  
   พีทีอี จาํกดั 

ประกอบธุรกิจหลกัในการลงทุน
ดา้นการส่ือสารโทรคมนาคมใน
ระดบันานาชาติ 

สิงคโปร์ 51 51 

การร่วมค้าของบริษทั เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จาํกัด 
บริษทั ลาว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ส์ 
จาํกดั 

ใหบ้ริการโทรศพัทพ์ื้นฐาน 
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โทรศพัท์
สาธารณะ โทรศพัทร์ะหวา่ง
ประเทศและอินเทอร์เน็ต 

สาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

24.99 24.99 

 

(1) กลุ่มบริษทัได้ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญทั้ งหมดในบริษทั แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จาํกัด เม่ือวนัท่ี 17 
กนัยายน 2562 (ดูหมายเหตุขอ้ 9)  

 

รายการระหว่างกิจการท่ีมีสาระสําคญัระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ งบการเงินรวม
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไดร้วมขอ้มูลทางการเงินของบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
ท่ีไดต้รวจสอบแลว้ 
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2. เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ  
 
2.1 เกณฑ์การถือปฏบัิติ 
 

กลุ่มบริษทัจดัทาํบญัชีเป็นเงินบาทและจดัทาํงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 
 
งบการเงินของกลุ่มบริษัทได้จัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง “การนําเสนอ          
งบการเงิน”  ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 เป็น
ตน้ไป และตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี 2 ตุลาคม 2560 เร่ือง “การจดัทาํและส่ง    
งบการเงินและรายการเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2560” และตาม
ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง “กาํหนดรายการย่อท่ีตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559” ลงวนัท่ี                   
11 ตุลาคม 2559  
 
ในระหว่างปีกลุ่มบริษทัได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบติั
ทางการบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี           
1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและ
คาํศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 กลุ่มบริษทัได้เร่ิมตน้ปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง 
รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ เป็นคร้ังแรกตามท่ีมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2561 ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป กลุ่มบริษทั
พิจารณาแลว้พบวา่ผลกระทบไม่เป็นสาระสาํคญั 
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2.2 เกณฑ์การวดัมูลค่า 
 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

2.3  สกุลเงนิทีใ่ช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงนิ   
 

งบการเงินน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ขอ้มูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็น
อยา่งอ่ืน 

 
2.4 การประมาณการและการใช้วจิารณญาณ  

 
ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้วิจารณญาณ การประมาณการ 
และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง  การปรับประมาณ
การทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 
(1) การใชว้ิจารณญาณ 

 
ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชว้ิจารณญาณในการเลือกนโยบายการบญัชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดต่อจาํนวนเงิน
ท่ีรับรู้ในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 

 
หมายเหตุขอ้ 9 การจดัประเภทการร่วมคา้ 
หมายเหตุขอ้ 9 การจัดทาํงบการเงินรวม: กลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมโดยพฤตินัย (De facto control) 

เหนือผูไ้ดรั้บการลงทุน 
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(2) การประมาณการขอ้สมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีสาํคญัซ่ึงมีความเส่ียงอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีเป็นเหตุให้ตอ้งมี
การปรับปรุงจาํนวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 

หมายเหตุขอ้ 7 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
หมายเหตุขอ้ 8 มูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนจากสินคา้คงเหลือ 
หมายเหตุขอ้ 9, 10, 11 ขอ้สมมติฐานสาํหรับการประมาณการในการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต  
หมายเหตุขอ้ 10 การประมาณอายกุารใชง้านและมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์ 
หมายเหตุขอ้ 11 การประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใต้

สญัญาอนุญาตใหด้าํเนินการ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 

หมายเหตุขอ้ 12  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
หมายเหตุขอ้ 17 การวดัมูลค่าของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
หมายเหตุขอ้ 19 การวดัมูลค่าของการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
หมายเหตุขอ้ 30 การวดัมูลค่ายติุธรรมของสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  
หมายเหตุขอ้ 32 และ 33 ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  

 
3. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

 
นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 

3.1 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิรวม 
 
งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั บริษทัยอ่ย และส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้ 
 
การรวมธุรกิจ  
 
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือการควบคุมถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็น
การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
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การควบคุม หมายถึงอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการเพ่ือให้ได้มาซ่ึง
ประโยชน์จากกิจกรรมของกิจการนั้น ในการพิจารณาอาํนาจในการควบคุม กิจการตอ้งนาํสิทธิในการออกเสียงท่ี
เกิดข้ึนมารวมในการพิจารณา วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอาํนาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ การกาํหนดวนัท่ี
ซ้ือกิจการและการระบุเก่ียวกบัการโอนอาํนาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง  
 
ค่าความนิยม ถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จาํนวน
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หักดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ กาํไรจากการซ้ือในราคาตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อข้ึนเพื่อจ่ายชาํระใหแ้ก่
เจ้าของเดิม และส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ยงัรวมถึงมูลค่า
ยติุธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ออกแทนโครงการของผูถู้กซ้ือเม่ือ
รวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลใหส้ิ้นสุดความสมัพนัธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริษทัและผูถู้กซ้ือ ใหใ้ชร้าคา
ท่ีตํ่ากว่าระหว่าง มูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามท่ีระบุในสัญญา และมูลค่าองค์ประกอบนอกตลาด ไปหักจาก           
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอ่ืน  
 
หากมีการออกโครงการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์(โครงการทดแทน) เพื่อแลกเปล่ียนกบัโครงการท่ีพนกังานของผูถู้ก
ซ้ือถืออยู่ (โครงการผูถู้กซ้ือ) ข้ึนอยู่กบัตน้ทุนบริการในอดีต ผูซ้ื้อตอ้งวดัส่วนของโครงการทดแทนดว้ยมูลค่าตาม
ราคาตลาดซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงตอบแทนท่ีโอน หากมีขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการทาํงานในอนาคต ผลต่างระหว่าง
มูลค่าซ่ึงรวมอยู่ในส่ิงตอบแทนท่ีโอนไป และ ราคาตลาดของโครงการทดแทน รับรู้เป็นผลตอบแทนพนักงาน
ภายหลงัการรวมธุรกิจ 
 
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึง
เกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากผูถู้กซ้ือ 
 
ต้นทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับการซ้ือของกลุ่มบริษัทท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
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การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน  
 
การรวมธุรกิจซ่ึงเกิดจากการโอนส่วนไดเ้สียในกิจการภายใตก้ารควบคุมของผูถื้อหุ้นซ่ึงควบคุมกลุ่มบริษทั ถือเป็น
การเขา้ครอบครองเสมือนว่าไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัตน้งวดของปีเปรียบเทียบก่อนหน้าสุดหรือ ณ วนัท่ีมีการรวมธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัแลว้แต่วนัใดจะหลงักว่า เพื่อปรับปรุงงบการเงินเปรียบเทียบ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้า
จะถูกรับรู้ดว้ยมูลค่าตามบญัชีก่อนการจดัทาํงบการเงินรวมภายใตก้ารควบคุมของผูถื้อหุน้ ท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนควบคุม 
ส่วนประกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจถือเป็นส่วนหน่ึงของทุนของกลุ่มบริษทั เวน้แต่ส่วนท่ี
ไดม้านั้นไดรั้บรู้เป็นส่วนหน่ึงของส่วนเกินมูลค่าหุน้ เงินสดจ่ายในการรวมธุรกิจรับรู้โดยตรงในส่วนของเจา้ของ 

 
บริษทัย่อย 
 
บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อาํนาจเหนือกิจการนั้นทาํให้เกิด  
ผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นบัแต่
วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
 
การสูญเสียการควบคุม  
 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก 
รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั้น   กาํไร
หรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเดิม
ท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
 
ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย  
 
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
 
การร่วมคา้เป็นการร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการ
ร่วมการงานนั้นมากกวา่การมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น 
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ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุน
การทาํรายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของเงิน
ลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียความมี
อิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั หรือการควบคุมร่วม  
 
การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการกบับริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ี
ถูกลงทุนนั้น  ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบักาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มี
หลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

 
3.2 เงนิตราต่างประเทศ  

 
รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น  กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 
หน่วยงานในต่างประเทศ  
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมท่ีเกิดข้ึน
จากการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
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ค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมท่ีเกิดจากการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดย
ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียในระหวา่งปี 
 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเวน้ผลต่างจากการแปลงค่าท่ี
ถูกปันส่วนใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
 
เม่ือหน่วยงานต่างประเทศถูกจาํหน่ายส่วนได้เสียทั้ งหมดหรือเพียงบางส่วนท่ีทาํให้สูญเสียการควบคุม ความมี
อิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญ หรือการควบคุมร่วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวข้องกับ
หน่วยงานต่างประเทศนั้นต้องถูกจัดประเภทเป็นกาํไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหน่ึงของกาํไรขาดทุนจากการ
จาํหน่าย หากกลุ่มบริษทัจาํหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเพียงบางส่วนแต่ยงัคงมีการควบคุม ผลสะสมตอ้งถูกปัน
สัดส่วนใหก้บัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม หากกลุ่มบริษทัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้
เพียงบางส่วนโดยท่ีกลุ่มบริษทัยงัคงมีอิทธิพลหรือการควบคุมร่วมท่ีมีสาระสาํคญัอยู ่กลุ่มบริษทัตอ้งจดัประเภทยอด
สะสมบางส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นกาํไรหรือขาดทุน 
 

3.3 เคร่ืองมือทางการเงนิทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธ์ 
 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไดถู้กนาํมาใช้เพื่อจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ท่ีเกิดจากกิจกรรมดาํเนินงาน กิจกรรมจดัหาเงิน และกิจกรรมลงทุน เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือคา้ อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่เขา้เง่ือนไข การกาํหนดให้เป็น
เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงถือเป็นรายการเพ่ือคา้ 
 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์จะถูกบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการทาํ
รายการดงักล่าวบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน การวดัมูลค่าใหม่ภายหลงัการบนัทึกคร้ังแรกใชมู้ลค่ายติุธรรม   
กําไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมบันทึกในกําไรหรือขาดทุนทันที อย่างไรก็ตาม           
หากตราสารอนุพนัธ์เขา้เง่ือนไขมีไวเ้พ่ือเป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง การบนัทึกรายการกาํไรหรือขาดทุนจากการ
ตีราคาจะข้ึนอยูก่บัประเภทของรายการท่ีไดรั้บการป้องกนัความเส่ียง  
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มูลค่ายติุธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ถือตามราคาตลาดของสัญญาล่วงหนา้ ณ วนัท่ีรายงาน  
ถา้มีราคาตลาด ในกรณีท่ีไม่มีราคาตลาด ใหป้ระมาณมูลค่ายติุธรรมโดยการคิดลดจากผลต่างระหว่างราคาล่วงหนา้
ตามสัญญากบัราคาล่วงหน้าของสัญญาปัจจุบนั ณ วนัท่ีรายงานท่ีครบกาํหนดในวนัเดียวกนั โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ีย
ประเภทท่ีใชก้บัธุรกรรมการเงินท่ีปลอดความเส่ียง เช่น พนัธบตัรรัฐบาล 
 

3.4 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุน
ระยะสั้ นท่ีมีสภาพคล่องสูง และมีระยะเวลาครบกาํหนดเร่ิมแรกภายใน 3 เดือนหรือน้อยกว่า เงินเบิกเกินบญัชี
ธนาคารซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมดาํเนินงานในงบกระแสเงินสด 
 

3.5 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีใน
อนาคตของลูกคา้ โดยคาํนวณสุทธิจากเงินมดัจาํรับจากลูกคา้ ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

 
3.6 สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่  
 
ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ย ราคาทุนท่ีซ้ือและค่าใชจ่้ายทางตรงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น ค่าภาษีอากร ค่าขนส่ง หกัดว้ยส่วนลดและเงินท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือสินคา้  ตน้ทุน
ของสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหว่างทาํประกอบดว้ย ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ่้ายอ่ืนทางตรง และค่าโสหุ้ยใน
การผลิต ซ่ึงปันส่วนตามเกณฑก์ารดาํเนินงานตามปกติ แต่ไม่รวมตน้ทุนการกูย้มื  
 
มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็น
โดยประมาณในการขาย 

 
 
 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

35 

3.7 เงนิลงทุน 
 
เงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมค้า 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 
ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 
 
ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้บนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคา
ทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุนการทาํรายการ ภายหลงัรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนของเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียของบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินเฉพาะกิจการจนถึงวนัท่ีบริษทั
สูญเสียความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั หรือการควบคุมร่วม 
 
เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุนอ่ืน 
 
ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซ่ึงถือไวเ้พื่อคา้ จดัประเภทเป็นสินทรัพย์
หมุนเวียนและแสดงในมูลค่ายติุธรรม  กาํไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในงบกาํไรหรือขาดทุน 
 
ตราสารหน้ีซ่ึงกลุ่มบริษทัตั้งใจและสามารถถือจนครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด   
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด แสดงในราคาทุนตดัจาํหน่ายหกัดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน  ผลต่าง
ระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถูกตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดอายขุอง
ตราสารหน้ีท่ีเหลือ 
 
ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พื่อคา้หรือตั้งใจถือ
ไวจ้นครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงใน
มูลค่ายติุธรรม และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของ
รายการท่ีเป็นตัวเงิน บันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  เม่ือมีการตดัจาํหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกาํไรหรือ
ขาดทุนสะสมท่ีเคยบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเขา้กาํไรหรือขาดทุน ในกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนประเภทท่ีมี
ดอกเบ้ีย จะตอ้งบนัทึกดอกเบ้ียในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
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เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์พื่อคา้และหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายจะใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ี
รายงาน 
 
การจาํหน่ายเงินลงทุน 
 
เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงกาํไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 
ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู ่การคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายไปและ
เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมด 
 

3.8 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพื่อให้สินทรัพย์นั้ นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์  ต้นทุนในการร้ือถอน  การขนยา้ย  
การบูรณะสถานท่ีตั้ งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกู้ยืม สําหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ ซ่ึงไม่
สามารถทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟแวร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์  
 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  
 
กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของอาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิในกาํไรหรือขาดทุน  
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สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 
การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ใหจ้ดั
ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน  ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพย์
ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า   
หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีชาํระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และ
ส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพื่อทาํให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสําหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน  
ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในกาํไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพย์ท่ีใ ห้เช่า 

 
สินทรัพยท่ี์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรวมแสดงอยู่ในอาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน และ
ตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์ว้ยเกณฑ์เดียวกนักบัอาคารและอุปกรณ์ซ่ึงมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนั 
 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และ
สามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่า 
ตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบาํรุงอาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือ
ขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
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ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารใชง้านโดยประมาณ
ของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ หรืออายสุัญญาเช่าในกรณีท่ีอายสุัญญาเช่าสั้นกว่า ประมาณการอายุ
การใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

สิทธิการเช่าท่ีดิน 30 ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุง 5-10 ปี  
อุปกรณ์ 5-18 ปี   
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สาํนกังาน 5-18 ปี   
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3-5 ปี   
ยานพาหนะ 5 ปี   

 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบ
ปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

3.9 สินทรัพย์ไม่มตีวัตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการประกอบด้วย สิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการจากการ
ใหบ้ริการดาวเทียมภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้าํเนินการ 
 
วิธีการตดัจาํหน่าย ตดัจาํหน่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสินทรัพยห์รืออายุของสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ
แลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ 
 

3.10 ค่าใช้จ่ายรอตดับัญชี 
 
ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายต่างๆในการออกหุน้กูแ้ละเงินกูย้มืระยะยาว และตดัจาํหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตาม
อายขุองหุน้กูห้รืออายขุองสญัญาเงินกูย้มืระยะยาว 
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3.11 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 
ค่าความนิยม 
 
ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัยอ่ยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของค่าความ
นิยม ไดอ้ธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 3.1 ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ยวิธี
ราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม สําหรับตราสารทุน - การบัญชีด้านผูล้งทุน มูลค่าตามบัญชีของ          
ค่าความนิยมรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และ ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในเงินลงทุนตอ้งไม่ถูกปันส่วน
ใหสิ้นทรัพยใ์ด ๆ ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียรวมถึงค่าความนิยม 
 
รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา 
 
รายจ่ายในขั้นตอนการวิจยั ไดแ้ก่ การสาํรวจตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึง ความรู้ความเขา้ใจใหม่ทางดา้นวิทยาศาสตร์
หรือทางดา้นเทคนิค รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนของโครงการเพ่ือการพฒันา (ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบและการทดสอบผลิตภณัฑ์ใหม่หรือท่ี
ปรับปรุงข้ึน) รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าโครงการนั้นจะประสบความสําเร็จ
โดยการประเมินความเป็นไปไดท้ั้งทางพาณิชยกรรมและทางเทคโนโลย ีและตอ้งสามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
ส่วนรายจ่ายในการพฒันาอ่ืนรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน ตน้ทุนการพฒันาท่ีไดรั้บรู้เป็นค่าใชจ่้ายไปแลว้ในงวด
ก่อนไม่สามารถรับรู้เป็นสินทรัพยใ์นงวดถดัไป ตน้ทุนการพฒันาท่ีบนัทึกเป็นสินทรัพยจ์ะเร่ิมตดัจาํหน่ายเม่ือเร่ิม
ผลิตผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งเพื่อการพาณิชย ์
 
รายจ่ายในการพฒันาซ่ึงรับรู้เป็นสินทรัพยแ์สดงราคาดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าสะสม  
 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน ๆ  
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายกุารใชง้านจาํกดั แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและ
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
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ต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนประกอบด้วยค่าพัฒนาเทคโนโลยีของดาวเทียมไอพีสตาร์ ค่าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิบตัร เคร่ืองหมายทางการคา้และใบอนุญาตโดยมีกาํหนดตดัจ่ายโดย
วิธีเส้นตรงตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งโดยมีระยะเวลาตดัจาํหน่ายระหวา่ง 5 ปีถึง 15.75 ปี 
 
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงท่ีซ้ือมาจะเร่ิมตดัจาํหน่ายเม่ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
นาํมาใชง้านไดต้ามประสงค ์โดยจะตดัจาํหน่ายตลอดอายปุระมาณการใหป้ระโยชนภ์ายในระยะเวลา 3-5 ปี           
 
วิธีการตดัจาํหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี 
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 
3.12 การด้อยค่า 

 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัได้รับการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการด้อยค่าหรือไม่   
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน  สําหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือ ยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนทุกปี 
ในช่วงเวลาเดียวกนั 
 
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด 
เงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 
การคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย คาํนวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึงมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์หรือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึง
ภาษีเงินไดเ้พ่ือให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์
สําหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
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การกลบัรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน จะถูกกลับรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มข้ึน 
ในภายหลัง  และการเพ่ิมข้ึนนั้ นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีเคยรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน  
ส่วนสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นตราสารทุนท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การกลบัรายการจะถูกรับรู้โดยตรง
ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
  
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์
ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการ
ดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการคาํนวณ
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกิน
กว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตัดจําหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจาก 
การดอ้ยค่ามาก่อน 
 

3.13 หนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน ภายหลงัจากการ
บนัทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและ 
ยอดหน้ีเม่ือครบกาํหนดไถ่ถอน จะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้มืโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 
3.14 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนแสดงในราคาทุน 
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3.15 ประมาณการหนีสิ้นสําหรับผลประโยชน์ของพนักงาน  
 

โครงการเงินสมทบ 
 
กลุ่มบริษทัจดัใหมี้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบตามท่ีไดก้าํหนดการจ่ายสมทบไวแ้ลว้ 
สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพได้แยกออกไปจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัและบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุน
ภายนอก กองทุนสํารองเล้ียงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุ่มบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้ง เงินจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิด
รายการนั้น  
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 
 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั  
 
การคาํนวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวน้ั้นจดัทาํโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีได้รับ
อนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ผลจากการคาํนวณอาจทาํให้กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยเ์กิดข้ึน ซ่ึง
การรับรู้เป็นสินทรัพยจ์ะใช้มูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการได้รับคืนในอนาคตจาก
โครงการหรือการหกัการสมทบเขา้โครงการในอนาคต ในการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจไดมี้
การพิจารณาถึงความตอ้งการเงินทุนขั้นตํ่าสาํหรับโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทั 
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ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ที่กาํหนดไวสุ้ทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทั/บริษทักาํหนดดอกเบ้ีย
จ่ายของหน้ีสินผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน ์
ณ ตน้ปี โดยคาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงิน
และการจ่ายชาํระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับโครงการผลประโยชน์รับรู้
รายการในกาํไรหรือขาดทุน  
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ กาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทั/บริษทั รับรู้กาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกิดข้ึน 
 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน  

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการ
ทาํงานของพนักงานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่า
ปัจจุบนั การวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน  
 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  
 
ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถยกเลิก
ขอ้เสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้ต้นทุนสําหรับการปรับโครงสร้าง  
หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง
จะถูกคิดลดกระแสเงินสด  
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานทาํงานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ชาํระ หากกลุ่มบริษทั/บริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจาก
การท่ีพนกังานไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
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การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์      
 
มูลค่ายติุธรรมของสิทธิซ้ือหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิแก่พนกังาน (ชาํระดว้ยตราสารทุน) รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพร้อม ๆ ไปกบั
การเพ่ิมข้ึนในส่วนของผูถื้อหุ้น ตลอดระยะเวลาท่ีพนกังานสามารถเขา้ใชสิ้ทธิไดอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไข  จาํนวนท่ีรับรู้
เป็นค่าใชจ่้ายจะถูกปรับปรุงเพ่ือให้สะทอ้นถึงจาํนวนสิทธิซ้ือหุ้นท่ีแทจ้ริงซ่ึงเขา้เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้ง
และเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน   ซ่ึงเป็นจาํนวนท่ีเดิมเคยรับรู้ตามจาํนวนสิทธิซ้ือหุ้นท่ีเขา้
เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งและเง่ือนไขการได้รับสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน ณ วนัท่ีได้รับสิทธิ  
สาํหรับเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงาน มูลค่ายติุธรรมของสิทธิซ้ือหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ
จะถูกวดัค่าเพ่ือใหส้ะทอ้นถึงเง่ือนไขนั้นและไม่มีการปรับปรุงสาํหรับผลต่างระหวา่งจาํนวนท่ีคาดไวก้บัผลท่ีเกิดข้ึนจริง  
 
มูลค่ายติุธรรมของจาํนวนท่ีจ่ายใหแ้ก่พนกังานจากราคาหุน้ท่ีเพิ่มข้ึนท่ีชาํระดว้ยเงินสดรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพร้อมๆ ไป
กบัการเพ่ิมข้ึนในส่วนของหน้ีสิน ตลอดระยะเวลาท่ีพนักงานมีสิทธิไดรั้บชาํระอย่างไม่มีเง่ือนไข  หน้ีสินถูกวดั
มูลค่าใหม่ทุกๆ วนัท่ีในรายงานและวนัท่ีจ่ายชาํระ  การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย
พนกังานในกาํไรหรือขาดทุน  
 

3.16 ประมาณการหนีสิ้น 
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัข้ึนอนั
เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไป
เพื่อชาํระภาระหน้ีสินดงักล่าว  ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้
อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึงภาษีเงินได ้ เพื่อให้สะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึง
แปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไปรับรู้เป็น
ตน้ทุนทางการเงิน 
 
ประมาณการค่าประกันความเสียหาย 
 
ประมาณการค่าประกนัความเสียหายจะบนัทึกเม่ือไดข้ายสินคา้หรือให้บริการแก่ลูกคา้แลว้ ประมาณการค่าใชจ่้าย
พิจารณาจากประวติัการจ่ายค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการประกนัความเสียหาย และปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัความ
น่าจะเป็นท่ีจะเกิดความเสียหายดงักล่าว 
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3.17 รายได้ 
 
รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 
การขายสินค้าและให้บริการ 
 
รายได้จะรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัได้ปฏิบติัตามขอ้ผูกพนัในการโอนสินคา้หรือบริการแก่ลูกคา้แลว้ โดยตอ้งปันส่วน
รายไดท่ี้ไดรั้บจากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ใหก้บัแต่ละภาระท่ีตอ้งปฏิบติั ซ่ึงอา้งอิงกบัราคาขายแบบเอกเทศ 
 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ รวมถึงรายไดจ้ากการขายอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนอาํนาจ
การควบคุมในสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ กล่าวคือผูซ้ื้อสามารถสั่งการการใชแ้ละไดรั้บประโยชน์ท่ีเหลืออยูเ่กือบทั้งหมด
จากสินคา้และกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีจะไดรั้บชาํระเงินสาํหรับสินคา้นั้น ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหาร
ยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนัยสําคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจจากการขายสินคา้นั้นไม่อาจวดัมูลค่าของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ หรือมีความ
เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ 
 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการวงจรดาวเทียมและบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจดาวเทียม บริการอินเตอร์เน็ตและบริการ
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจอินเตอร์เน็ต และบริการโทรศพัท ์รับรู้เม่ือลูกคา้ไดรั้บและใชป้ระโยชน์จากการให้บริการของ
บริษทั  
 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอุปกรณ์ รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาและตามอตัราท่ีกาํหนดในสัญญาเช่า 
 
รายได้เก่ียวกับค่าสิทธิรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้งซ่ึงเป็นไปตามเน้ือหาและความเป็นจริงเชิงเศรษฐกิจของขอ้ตกลงท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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ดอกเบีย้รับ 
 
ดอกเบ้ียรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง  

 
3.18  ต้นทุนทางการเงนิ 

 
ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืมและประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไป 
และส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือไวเ้พื่อขาย  เงินปันผลของ
หุ้นบุริมสิทธิซ่ึงถูกจดัประเภทเป็นหน้ีสิน  ขาดทุนจากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ีรับรู้ในกาํไรหรือ
ขาดทุน หรือขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน (นอกเหนือจากลูกหน้ีการคา้) และ ขาดทุนจาก
เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 
ตน้ทุนการกูย้มืท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า  การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
โดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 
3.19 สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

 
รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่าท่ีอาจ
เกิดข้ึนตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือไดรั้บการยนืยนั
การปรับค่าเช่า 
 
การจาํแนกประเภทสัญญาเช่า 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยูก่บั
การใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  และขอ้ตกลงนั้นจะนาํไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ทาํใหก้ลุ่มบริษทัมี
สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 
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ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือ มีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนสาํหรับสัญญาเช่า และส่วนท่ี
เป็นองคป์ระกอบอ่ืนโดยใชมู้ลค่ายติุธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจาํนวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจาํนวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจาํนวนหน้ีสินจะลดลงตามจาํนวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทางการ
เงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั 

 
3.20 ภาษเีงินได้ 

 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้องปี
ปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งในการ
รวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปีท่ี
ตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทาง
ภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจาํนวนท่ีใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล
แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี  การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการ
ท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้   
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม
บริษทัคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชําระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 

 
ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  กลุ่มบริษทัตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบ
ของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีท่ีต้องจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีต้องชําระ   
กลุ่มบริษทัเช่ือว่าได้ตั้งภาษีเงินได้คา้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมิน 
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ผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินน้ีอยู่บน
พื้นฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกับการตดัสินใจเก่ียวกับเหตุการณ์ในอนาคต   
ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะทาํให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่
การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นปีท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้
ประเมินโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สาํหรับหน่วย
ภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจ
จะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพ่ือเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

4. บุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ได้แก่ บุคคลและหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุม หรือถูกควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดย
ทางตรงหรือทางออ้ม ซ่ึงกระทาํผ่านบริษทัท่ีทาํหนา้ท่ีถือหุ้น บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั 
นอกจากน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัรวมถึงการร่วมคา้และบุคคลท่ีมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบักิจการไม่ว่าจะเป็น
โดยตรงหรือทางออ้ม ผูบ้ริหารสําคญัของกิจการรวมตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าวซ่ึงมี
อาํนาจชกัจูง หรืออาจถูกชกัจูงให้ปฏิบติัตามบุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลขา้งตน้ ในการพิจารณา
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแต่ละรายการบริษทัคาํนึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกว่า
รูปแบบทางกฎหมาย 
 
บริษทัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของ บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) (“Intouch”) ซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศไทย โดย
ถือหุน้คิดเป็นอตัราร้อยละ 41.13 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของบริษทั รายการท่ีกลุ่มบริษทัมีกบับริษทัในกลุ่ม Intouch 
และผูถื้อหุน้ของกลุ่ม Intouch จะถือเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
บริษัทคิดราคาซ้ือขายสินค้าและบริการกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันตามสัญญาและเง่ือนไขทางการค้าโดยปกติ
เช่นเดียวกบัลูกคา้ทัว่ไป สําหรับรายการค่าท่ีปรึกษาและบริหารงาน กลุ่มบริษทัคิดราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั โดย
คาํนวณตามอตัราร้อยละของสินทรัพย ์ 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี   
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
รายได้     
รายได้จากการขายและการให้บริการ     
บริษทัใหญ่ - 91 - - 
บริษทัยอ่ย - - 1,709,980 1,794,641 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 73,077 114,016 52,346 72,121 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 45 - - 
     
รายได้อ่ืน     
บริษทัยอ่ย - - 30,748 43,476 
การร่วมคา้ 110,648 109,316 110,648 109,316 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 176 19 176 19 
รวมรายได้ 183,901 223,487 1,903,898 2,019,573 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ค่าใช้จ่าย     

การซ้ือสินค้าและบริการ     
บริษทัยอ่ย - - 102,936 135,827 
การร่วมคา้ 929 5,322 - - 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 2,665 4,658 2,665 2,945 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 21,760 - 7,768 
     
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร     
บริษทัใหญ่ 1,445 771 1,445 723 
บริษทัยอ่ย - - 16,718 17,767 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 10,863  7,898  10,527  7,153 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 60,673  57,782  60,419  57,414 
รวมค่าใช้จ่าย 76,575 98,191 194,710 229,597 

 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี  
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ลูกหนีก้ารค้าและรายได้ค้างรับ        
ลูกหน้ีการค้า      
บริษทัยอ่ย - - 2,025,736 1,295,882 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 8,762 29,288 5,705 28,834 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 52,736 - 2,629 
รวม 8,762 82,024 2,031,441 1,327,345 
     
รายได้ค้างรับ      

บริษทัยอ่ย - - 2,372 1,580 
การร่วมคา้ - 350 - 350 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 3,505 1 3,388 - 
รวม 3,505 351 5,760 1,930 
     
รวมลูกหนีก้ารค้าและรายได้ค้างรับ  12,267 82,375 2,037,201 1,329,275 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - (52,737) - (2,629) 
สุทธิ 12,267 29,638 2,037,201 1,326,646 

     
ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน     
บริษทัใหญ่ 180 250 180 250 
บริษทัยอ่ย - - 52,550 45,826 
การร่วมคา้ 5,670 42,449 5,670 42,449 
รวม 5,850 42,699 58,400 88,525 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงนิให้กู้ยืมแก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน     
ส่วนของเงินให้กู้ยมืระยะยาวทีถ่งึกาํหนดชําระ     
   ภายในหน่ึงปี      
บริษทัยอ่ย - - 25,000 40,000 
การร่วมคา้ 630,635 485,725 630,635 485,725 
 630,635 485,725 655,635 525,725 
     

เงินให้กู้ยมืระยะยาว     
บริษทัยอ่ย - - - 10,000 
การร่วมคา้ 1,127,499 1,457,174 1,127,499 1,457,174 
 1,127,499 1,457,174 1,127,499 1,467,174 
รวม 1,758,134 1,942,899 1,783,134 1,992,899 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยมีอายุสัญญา 2 ปี และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 
5.77 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2561 : ร้อยละ 5.05 ถึง 5.64 ต่อปี) 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่การร่วมคา้มีอายสุญัญา 10 ปี และมีอตัราดอกเบ้ียต่อปีในอตัราร้อยละ LIBOR + 3  



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อยและการร่วมคา้สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561    
มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงนิให้กู้ยืมระยะยาว      
บริษทัย่อย      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  - 50,000 40,000 
เพิ่มข้ึน (ลดลง) -  - (25,000) 10,000 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม -  - 25,000 50,000 

      
การร่วมค้า      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1,942,899  1,956,729 1,942,899 1,956,729 
ลดลง (46,858)  - (46,858) - 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (137,907)  (13,830) (137,907) (13,830) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 1,758,134  1,942,899 1,758,134 1,942,899 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน      
บริษทัยอ่ย - - 3 - 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 11 2 11 2 
รวม 11 2 14 2 

        
เจ้าหนีก้ารค้า     
บริษทัใหญ่ 132 72 133 72 
บริษทัยอ่ย - - 3,744 13,596 
การร่วมคา้ - 445 - - 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 2,499 2,052 1,985 1,781 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,252 - 1,252 
รวม 2,631 3,821 5,862 16,701 

     
เจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน     
บริษทัยอ่ย - - 38,254  3,555 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 1,029 97 708  97 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 72 - 72 
รวม 1,029 169 38,962 3,724 

        
เงนิรับล่วงหน้าค่าบริการจากลูกค้า     
บริษทัยอ่ย - - 360 3,411 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 5,294 9,974 4,386 8,865 
รวม 5,294 9,974 4,746 12,276 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย      
บริษทัยอ่ย - - 126,726 143,663 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 34 374 32 370 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 14,686 - - 
รวม 34 15,060 126,758 144,033 
     

หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน      
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 1,740 2,200 - 160 
     

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน     
บริษทัยอ่ย - - - 1,308 
     

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 

 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญัประกอบดว้ย 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 

 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 58,819 55,403 58,565 55,035 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน     
-  ตน้ทุนบริการท่ีแสดงรวมในค่าใชจ่้ายบริหาร  922  1,154  922  1,154 
-  ตน้ทุนดอกเบ้ียท่ีแสดงรวมในตน้ทุนทางการเงิน  722  824  722  824 
-  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์  210  401  210  401 
รวม  60,673 57,782 60,419 57,414 

 
ตลอดเวลาท่ีผ่านมากรรมการของกลุ่มกิจการหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั อาจซ้ือสินคา้จากกลุ่มบริษทั รายการซ้ือ
เหล่าน้ีมีระยะเวลาและเง่ือนไขปกติเช่นเดียวกบัรายการท่ีกลุ่มบริษทัมีกบัพนกังานหรือลูกคา้ 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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ค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนประจาํปี เบ้ียประชุมและผลประโยชน์อ่ืน ค่าตอบแทน
กรรมการเหล่าน้ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทั ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นส่วนหน่ึง
ของค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารท่ีแสดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุน 
 

สัญญาสําคญัทีท่าํกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัมีดงัน้ี  

 
1. บริษทัและบริษทัย่อยไดท้าํสัญญากบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งชาํระ 

ค่าสิทธิ (Royalty) ร้อยละ 1 ของรายไดท่ี้ไดม้าจากการขายหรือให้เช่าสถานีควบคุมเครือข่ายภาคพ้ืนดิน (เกตเวย)์  
ไอพีสตาร์ ร้อยละ 1 ของรายไดท่ี้ไดม้าจากการขายหรือใหเ้ช่าอุปกรณ์ปลายทางไอพีสตาร์ (IPSTAR User Terminal 
: “UT”) และร้อยละ 3 ของรายไดท่ี้ไดม้าจากการขายหรือใหเ้ช่าช่องสญัญาณดาวเทียมไทยคม 4 

 
2. บริษทัไดท้าํสัญญาในการดาํเนินธุรกิจทางดา้นดาวเทียมกบับริษทัยอ่ยและกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

โดยบริษทัมีภาระผูกพนัในการให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมและให้คาํปรึกษา บริษทัย่อยและกิจการท่ีอยู่
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัมีภาระผูกพนัต่อบริษทัท่ีจะตอ้งชาํระค่าบริการดงักล่าวตามสัญญาอีกเป็นจาํนวนเงิน
รวมประมาณ  6.36  ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ และ 4.38 ลา้นบาท (2561: ประมาณ 14.97 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ และ 9.20 
ลา้นบาท) ค่าบริการเป็นไปตามอตัราท่ีตกลงไวใ้นสัญญา คิดตามจาํนวนท่ีใช้จริงหรือคิดตามจาํนวนการติดตั้ง
อุปกรณ์รับส่งสญัญาณปลายทาง 
 

3. บริษทัได้ทาํสัญญากับบริษทัย่อยแห่งหน่ึง โดยบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัในการให้บริการรวมสัญญาณภาพ 
สัญญาณเสียง และสัญญาณข้อมูล ซ่ึงบริษัทมีภาระผูกพนัท่ีจะต้องชําระค่าบริการ เป็นจาํนวนเงิน 6,480 
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อช่อง/ต่อปี  



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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5.  เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 พนับาท  พนับาท พนับาท  พนับาท 

เงินสดในมือ 2,008 105,311 1,786 91,879 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนัและ     
   ประเภทออมทรัพย ์ 1,697,169 2,230,682 844,016 1,330,209 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 922,533 494,242 871,554 297,666 
รวม 2,621,710 2,830,235 1,717,356 1,719,754 

อตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของ     
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยแ์ละ     
เงินฝากประจาํ  0.47% 0.71% 0.58%  0.77%

 
6. เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
     
เงินฝากระยะสั้นและตัว๋แลกเงิน 1,135,692 2,272,934 524,892 1,787,934 
ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 1,945,154 1,954,276 2,108,678 2,046,221 
รวม 3,080,846 4,227,210 2,633,570 3,834,155 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากระยะสั้ นและตัว๋แลกเงินมีอัตราดอกเบ้ีย ร้อยละ 1.50  ถึง ร้อยละ 2.40 ต่อปี  
(31 ธนัวาคม 2561: ร้อยละ 0.80 ถึง ร้อยละ 2.87 ต่อปี) และครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี  



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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7.  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ลูกหน้ีการค้า       

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  4 8,762  82,024  2,031,441  1,327,345 
กิจการอ่ืน   1,910,811  1,891,098  989,884 1,144,910 

รวม  1,919,573  1,973,122  3,021,325  2,472,255 
         

รายได้ค้างรับ       
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  4 3,505 351 5,760 1,930 
กิจการอ่ืน  557,974  639,793 415,304 447,482 

รวม  561,479  640,144 421,064 449,412 
       

ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน       

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  55,240  49,760 41,228 28,567 
เงินจ่ายล่วงหนา้  96,123  159,038 95,328 139,418 
อ่ืนๆ   194,028  106,599 168,313 79,881 

รวม  345,391  315,397 304,869 247,866 
       

รวมลูกหนีก้ารค้า รายได้ค้างรับ       
   และลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  2,826,443  2,928,663 3,747,258 3,169,533 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (936,463)  (1,077,230) (652,414) (598,505) 
สุทธิ  1,889,980  1,851,433 3,094,844 2,571,028 

 
  2562  2561  2562  2561 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับ      
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  65,867 358,395 111,681 337,681 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 5,464 8,668 247,576 795,961 
เกินกาํหนดชาํระ:     
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 2,837 3,721 361,480 411,054 
 3 - 6 เดือน - 15,537 376,769 115,739 
 6 - 12 เดือน - 463 1,045,155 1,063 
 มากกวา่ 12 เดือน 461 53,635 461 3,528 
 8,762 82,024  2,031,441 1,327,345 
หัก   ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - (52,737) - (2,629) 
 8,762 29,287 2,031,441 1,324,716 
     
กิจการอ่ืน     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 92,857 138,934 50,409 97,118 
เกินกาํหนดชาํระ:     
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 147,626 416,532 101,957 345,010 
 3 - 6 เดือน 188,277 226,721 76,523 100,455 
 6 - 12 เดือน 525,542 256,184 65,030 148,889 
 มากกวา่ 12 เดือน 956,509 852,727 695,965 453,438 
 1,910,811 1,891,098 989,884 1,144,910 
หัก   ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (811,815) (1,024,493) (527,766) (595,876) 
 1,098,996 866,605 462,118 549,034 
     
สุทธิ 1,107,758 895,892 2,493,559 1,873,750 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัสาํหรับลูกคา้ทัว่ไป มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วนั ถึง 120 วนั  



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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8. สินค้าคงเหลือ  
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลือง 26,873 45,066 26,600 44,777 
งานระหวา่งทาํ 72,144 15,434 72,144 15,434 
สินคา้สาํเร็จรูป 110,852 154,303 83,005 113,551 
สินคา้ระหวา่งทาง 1,042 134 - - 
 210,911 214,937 181,749 173,762 
หัก  ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (86,883) (92,453) (68,149) (75,482) 
สุทธิ 124,028 122,484 113,600 98,280 

 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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9. เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมค้า 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  2562  2561  2562  2561 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  -  -  (167,557)  522,595 
เงินลงทุนในการร่วมคา้  1,408,769  1,444,283  1,408,769  1,444,283 
รวมเงินลงทุน - สุทธิ  1,408,769  1,444,283  1,241,212  1,966,878 

         
โดยแสดงรายการในงบแสดงฐานะ         
ทางการเงินดงันี ้         

เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวธีิส่วนไดเ้สีย   1,408,769  1,444,283  2,641,105  2,946,904 
หน้ีสินสุทธิในบริษทัยอ่ย   -  -  (1,399,893)  (980,026) 
รวมเงินลงทุน - สุทธิ  1,408,769  1,444,283  1,241,212  1,966,878 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  2562  2561  2562  2561 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1,444,283 1,356,701 1,966,878 2,455,515 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนตามวธีิ
ส่วนไดเ้สีย  (116,448) 119,388 (597,866) 1,628,780 

ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก  - - - 12,509 
เงินปันผลรับ  - - (184,088) (1,717,155) 
กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน  207,939 - 207,488 130 

รายการตดัจ่ายจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  - - (40,685) (350,971) 
การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ  (127,005) (31,806) (110,515) (61,930) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม  1,408,769 1,444,283 1,241,212 1,966,878 

 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 และเงินปันผลรับสาํหรับปีสิ้นสุดวนัเดียวกนั มีดงันี้ 
 

 งบการเงนิรวม 
 สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 
  

ทุนชาํระแลว้  
  

ราคาทุน 
 มูลค่าตาม 

วิธีส่วนไดเ้สีย  
  

เงินปันผลรับ 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 ร้อยละ  ร้อยละ      ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 

การร่วมค้า                
บริษทั เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี จาํกดั 51.00  51.00  15 ลา้นดอลลาร์ 15 ลา้นดอลลาร์          
     สิงคโปร์ สิงคโปร์  138 138 1,409 1,444 - - 
        138  138 1,409  1,444 -  - 

 
บริษทัไม่มีเงินลงทุนในการร่วมคา้ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณชน 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
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 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 สดัส่วนความเป็น    ราคาทุนสุทธิ  มูลค่าตาม   
 เจา้ของ ทุนชาํระแลว้ จากการดอ้ยค่า  วธิีส่วนไดเ้สีย  เงินปันผลสาํหรับปี 
 2562  2561 2562  2561 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 ร้อยละ  ร้อยละ    ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
บริษทัย่อย        
บริษทั ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชัน่ จาํกดั                99.99  99.99 399 ลา้นบาท  399 ลา้นบาท 399 399  464 478  -  1,491 
บริษทั ไอพีสตาร์ จาํกดั 100.00  100.00 2 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ  2 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 157 157  (1,331) (964)  -  - 
บริษทั สตาร์ นิวเคลียส จาํกดั 100.00  100.00 -  - - -  88 74  -  99 
บริษทั ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล พีทีอี จาํกดั 100.00  100.00 20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์  20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 1 1  (51) 1  -  - 
บริษทั ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วสิ จาํกดั 100.00  100.00 20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ  20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 1 1  17 54  44  - 
บริษทั แคมโบเดียน ดีทีว ีเน็ตเวริ์ค จาํกดั -  100.00 -  600,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ - 21  - 84  29  - 
บริษทั ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จาํกดั 100.00  100.00 6.95 ลา้นดอลลาร์ออสเตรเลีย  6.95 ลา้นดอลลาร์ออสเตรเลีย 425 425  178 249  -  - 
บริษทั ทีซี บรอดคาสติ้ง จาํกดั 99.99  99.99 0.25 ลา้นบาท  0.25 ลา้นบาท - -  14  8  -  - 
บริษทั ไอพีสตาร์ เจแปน จาํกดั 100.00  100.00 100 ลา้นเยน  100 ลา้นเยน 33 33  301 261 -  29 
บริษทั ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด ์จาํกดั 100.00  100.00  3.20 ลา้นดอลลาร์นิวซีแลนด ์   3.20 ลา้นดอลลาร์นิวซีแลนด ์ 98 98  94 102 -  - 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แซทเทลไลท ์จาํกดั 100.00  100.00 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ  50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 2 2  41 160 111  98 
บริษทั ไอพีสตาร์ (อินเดีย) ไพรเวท จาํกดั 100.00  100.00 30 ลา้นรูปีอินเดีย  30 ลา้นรูปีอินเดีย 16 16  36 32 -  - 
บริษทั ทีซี โกลเบิล เซอร์วสิ จาํกดั 100.00  100.00 12,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ  12,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ 1 1  (19) (16) -  - 
รวม       1,133 1,154  (168) 523 184  1,717 
                
การร่วมค้า                
บริษทั เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี จาํกดั 51.00  51.00 15 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์  15 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ 138 138  1,409 1,444  -  - 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
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การร่วมค้า 
 
ตารางต่อไปนี้สรุปขอ้มูลทางการเงินการร่วมคา้ที่รวมอยูใ่นงบการเงินของการร่วมคา้ ปรับปรุงดว้ยการปรับมูลค่ายตุิธรรม ณ วนัที่ซื้อ และความแตกต่างของนโยบายการบญัชี การกระทบยอดรายการ
ระหวา่งขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปดงักล่าวกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการในกิจการเหล่านี้ 
 
 วนัที ่ สัดส่วนความ  สินทรัพย์  สินทรัพย์  หนีส้ิน  หนีส้ินไม่  สินทรัพย์  รายได้  กําไร (ขาดทุน)  ขาดทุน   กําไร (ขาดทุน)  
 รายงาน เป็นเจ้าของ  หมุนเวยีน  ไม่หมุนเวยีน  หมุนเวยีน  หมุนเวยีน  สุทธิ  รวม  สุทธิ  เบ็ดเสร็จอื่น  เบ็ดเสร็จรวม 
  ร้อยละ  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ปี 2562                
บริษทั เชนนิงตนั 31                
อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี จาํกดั ธนัวาคม 51.00 1,714,903 4,591,210  (1,355,402) (2,133,396)  2,817,315  -  (228,329) (297,664) (525,993) 

รวม   1,714,903 4,591,210  (1,355,402) (2,133,396)  2,817,315  -  (228,329) (297,664) (525,993) 

                 
ปี 2561                
บริษทั เชนนิงตนั 31                
อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี จาํกดั ธนัวาคม 51.00 151,905 6,701,997  (89,239) (3,829,076)  2,935,587  4  234,093 (73,483) 160,610 

รวม   151,905 6,701,997  (89,239) (3,829,076)  2,935,587  4  234,093 (73,483) 160,610 

 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ   
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  
มีดงัต่อไปน้ี 
 
บริษทัย่อย 
 
เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2562 บริษทัไดท้าํสัญญา Share Purchase Agreement กบับริษทัแห่งหน่ึงในกมัพูชา เพื่อขายเงิน
ลงทุนในบริษทั แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จาํกดั (“CDN”) ทั้งหมดท่ีถืออยู่จาํนวน 1,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 100 
ของหุ้นทั้งหมดให้แก่บริษทัดงักล่าว โดยบริษทัตกลงขายหุ้นดงักล่าวในราคา 0.8 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯหรือประมาณ 24.64 
ลา้นบาทและไดรั้บชาํระค่าหุน้แลว้ เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2562 
 
การร่วมค้า 
 

การจ่ายเงินปันผลของบริษทั ลาว เทเลคอมมิวนิเคช่ันส์ จาํกัด (“LTC”) 
 

ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของ LTC เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2562 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลแก่      
ผูถื้อหุน้จากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 ของ LTC เป็นจาํนวนเงิน 26 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ  
 
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ LTC เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2562 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลพิเศษแก่ผู ้
ถือหุ้นจากกาํไรสะสมของ LTC เป็นจาํนวนเงิน 123 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ โดยจะจ่ายชาํระเป็นงวดทั้งหมด 15 งวด 
งวดละ 8 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี 
 
สัญญาซ้ือหุ้น บริษทั Vimpelcom Lao Company Limited 
 
เม่ื อวัน ท่ี  16 มกราคม  2562 Lao Telecommunication Public Company (“LTC”) ได้ทําสัญญา Sale and Purchase 
Contract for Shares in Vimpelcom Lao Company Limited กับ The Government of The Lao PDR (“LAOGOV”) เพ่ือ
ซ้ือหุ้นในบริษทั Vimpelcom Lao Company Limited จาํนวน 500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมด โดย 
LTC ตกลงซ้ือหุ้นดงักล่าวในราคา 42 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึง LTC ได้ชาํระเงินแก่ LAOGOV แลว้ทั้งจาํนวนใน
เดือนกรกฎาคม 2562 และ LTC ได้รับมอบใบหุ้นจํานวน 500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้ งหมดจาก 
LAOGOV แลว้ ในวนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ต่อมาบริษทั Vimpelcom Lao Company Limited ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น TPLUS 
Digital Company Limited 
 
 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ   
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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ภาระผูกพนั 
ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาร่วมทุนระหว่างกลุ่มบริษัทและรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
กลุ่มบริษทัจะตอ้งโอนหุ้นทั้งหมดใน LTC ให้แก่รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยไม่คิด
ค่าตอบแทนใด ๆ เม่ือส้ินสุดระยะเวลาอนุญาตใหด้าํเนินการในปี 2589 (หมายเหตุ 31.2) 

 

10. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

 งบการเงนิรวม 
 ท่ีดิน สิทธิ    รถยนตแ์ละ  สินทรัพย ์   
 การเช่าท่ีดิน    อุปกรณ์  ระหวา่ง   
 และอาคาร  อุปกรณ์  สาํนกังาน  ก่อสร้าง  รวม 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ราคาทุน      
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 438,709 11,443,954 378,881 4,380 12,265,924 
เพ่ิมข้ึน 2,010 61,474 24,061 5,237 92,782 
โอน (1,630) (9,939) (9,122) (77) (20,768) 
จาํหน่าย (427) (32,149) (33,594) - (66,170) 
ตดัจาํหน่าย (1,138) (17,704) (2,994) - (21,836) 
การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตรา
ต่างประเทศ (27,248) (19,726) (5,004) (577) (52,555) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 และ      
   1 มกราคม 2562 410,276 11,425,910 352,228 8,963 12,197,377 
เพ่ิมข้ึน 35 183,713 7,666 10,365 201,779 
โอน 522 17,920 - (9,711) 8,731 
จาํหน่าย (6,131) (41,814) (71,440) (277) (119,662) 
ตดัจาํหน่าย (5,824) (11,762) (451) - (18,037) 
การปรับปรุงการแปลงค่า 
   เงินตราต่างประเทศ (18,927) (30,361) (7,042) (773) (57,103) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 379,951 11,543,606 280,961 8,567 12,213,085 

 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ   
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 งบการเงนิรวม 
 ท่ีดิน สิทธิ  รถยนตแ์ละ สินทรัพย ์  
 การเช่าท่ีดิน  อุปกรณ์ ระหวา่ง  
 และอาคาร อุปกรณ์ สาํนกังาน ก่อสร้าง รวม 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

ค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุน 

   จากการด้อยค่า 

 
   

 

ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 379,094 3,740,605 286,909 - 4,406,608 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 19,752 660,192 39,468 - 719,412 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า - 2,423,000 - - 2,423,000 
โอน (1,558) (29,015) (8,370) - (38,943) 
จาํหน่าย (356) (25,349) (29,891) - (55,596) 
ตดัจาํหน่าย (1,136) (17,620) (2,931) - (21,687) 
การปรับปรุงการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ (27,027) (18,638) (4,455) - 

 
(50,120) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 และ  
   1 มกราคม 2562 368,769 6,733,175 280,730 - 

 
7,382,674 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 15,693 444,005 40,586 - 500,284 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า - 1,186,881 - - 1,186,881 
โอน - (410) - - (410) 
จาํหน่าย (3,762) (41,046) (54,725) - (99,533) 
ตดัจาํหน่าย (5,615) (11,762) (418) - (17,795) 
การปรับปรุงการแปลงค่า    
   เงินตราต่างประเทศ (18,616) (27,577) (5,439) - (51,632) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 356,469 8,283,226 260,734 - 8,900,469 
      
      
      
      
      
      



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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 งบการเงนิรวม 
 ท่ีดิน สิทธิ  รถยนตแ์ละ สินทรัพย ์  
 การเช่าท่ีดิน  อุปกรณ์ ระหวา่ง  
 และอาคาร อุปกรณ์ สาํนกังาน ก่อสร้าง รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท  พนับาท 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี      
ณ วนัที ่1 มกราคม 2561      
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 59,615 7,703,349 70,984 4,380 7,838,328 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - - 20,988 - 20,988 
 59,615 7,703,349 91,972 4,380 7,859,316 

      
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 และ  
   1 มกราคม 2562     

 

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 41,507 4,692,735 55,131 8,963 4,798,336 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - - 16,367 - 16,367 
 41,507 4,692,735 71,498 8,963 4,814,703 

      
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562      
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 23,482 3,260,340 12,236 8,567 3,304,625 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - - 7,991 - 7,991 
 23,482 3,260,340 20,227 8,567 3,312,616 

 

 
ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเตม็จาํนวนแลว้ 
แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจาํนวน 2,422.43 ลา้นบาท ( 31 ธนัวาคม 2561 : 2,239.61 ลา้นบาท) 
 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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การด้อยค่าของอุปกรณ์ 
 

เน่ืองจากธุรกิจดาวเทียมมีการแข่งขนัสูง มีผลทาํให้ราคาตลาดลดลงอย่างมีนัยสําคญั ซ่ึงมีผลกระทบต่อผลการ
ดาํเนินงานของธุรกิจดาวเทียม ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัไดท้ดสอบการดอ้ยค่าของอุปกรณ์ 
ซ่ึงวดัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของอุปกรณ์ (มูลค่าจากการใช)้ โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บ โดยใชอ้ตัราคิดลดร้อยละ 8.3 และร้อยละ 8 ตามลาํดบั ซ่ึงพบว่ามูลค่าตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได ้    
รับคืน บริษทัจึงบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าจาํนวน 1,187 ลา้นบาท และ 2,423 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยแสดงอยู่
ในขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยส์าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ตามลาํดบั  

 
 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 สิทธิการเช่า    รถยนตแ์ละ  สินทรัพย ์   
 ท่ีดินและ    อุปกรณ์  ระหวา่ง   
 อาคาร  อุปกรณ์  สาํนกังาน  ก่อสร้าง  รวม 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ราคาทุน      

ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 168,560 10,554,888 222,817 - 10,946,265 
เพิ่มข้ึน 2,004 51,233 12,608 - 65,845 
โอน (1,630) 11,030 (8,298) - 1,102 
จาํหน่าย (427) (32,149) (24,450) - (57,026) 
ตดัจาํหน่าย (1,138) (17,468) (1,878) - (20,484) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 และ  
   1 มกราคม 2562 167,369 10,567,534 200,799 - 

 
10,935,702 

เพิ่มข้ึน 35 9,385 3,876 1,555 14,851 
โอน - 9,478 - (746) 8,732 
จาํหน่าย - (39,198) (26,244) (55) (65,497) 
ตดัจาํหน่าย (5,824) (11,713) (355) - (17,892) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 161,580 10,535,486 178,076 754 10,875,896 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 สิทธิการเช่า  รถยนตแ์ละ สินทรัพย ์  
 ท่ีดินและ  อุปกรณ์ ระหวา่ง  
 อาคาร อุปกรณ์ สาํนกังาน ก่อสร้าง รวม 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

ค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุน 

   จากการด้อยค่า    
 

ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 114,783 2,875,368 162,073 - 3,152,224 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 18,841 629,635 24,630 - 673,106 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า - 2,423,000 - - 2,423,000 
โอน (1,558) (7,831) (7,548) - (16,937) 
จาํหน่าย (356) (25,349) (20,892) - (46,597) 
ตดัจาํหน่าย (1,136) (17,384) (1,815) - (20,335) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 และ  
   1 มกราคม 2562 130,574 5,877,439 156,448 - 

 
6,164,461 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 14,927 419,462 20,661 - 455,050 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า - 1,033,000 - - 1,033,000 
โอน - (410) - - (410) 
จาํหน่าย - (38,839) (24,938) - (63,777) 
ตดัจาํหน่าย (5,614) (11,713) (321) - (17,648) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 139,887 7,278,939 151,850 - 7,570,676 
      
มูลค่าสุทธิทางบญัชี      
ณ วนัที ่1 มกราคม 2561      
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 53,777 7,679,520 39,756 - 7,773,053 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - - 20,988 - 20,988 
 53,777 7,679,520 60,744 - 7,794,041 

 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ   
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

 71  
 

 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 สิทธิการเช่า  รถยนตแ์ละ สินทรัพย ์  
 ท่ีดินและ  อุปกรณ์ ระหวา่ง  
 อาคาร อุปกรณ์ สาํนกังาน ก่อสร้าง รวม 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 และ  
   1 มกราคม 2562     

 

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 36,795 4,690,095 27,984 - 4,754,874 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - - 16,367 - 16,367 
 36,795 4,690,095 44,351 - 4,771,241 
      

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562      
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 21,693 3,256,547 18,235 754 3,297,229 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - - 7,991 - 7,991 
 21,693 3,256,547 26,226 754 3,305,220 

 
ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเตม็จาํนวนแลว้ 
แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจาํนวน 1,860.39 ลา้นบาท ( 31 ธนัวาคม 2561 : 1,722.15 ลา้นบาท) 

 
 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ   
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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11. สินทรัพย์ไม่มตีวัตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ ค่าใช้จ่ายรอตดับัญชีและสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 
 

 งบการเงนิรวม 
 สินทรัพย ์         
 ไม่มีตวัตน    สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 ภายใตส้ญัญา      สินทรัพย ์  รวม 
 อนุญาตให ้  ค่าใชจ่้าย    ไม่มีตวัตน  สินทรัพย ์
 ดาํเนินงาน  รอตดับญัชี  ค่าความนิยม  อ่ืน  ไม่มีตวัตน 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ราคาทุน      

ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 26,233,096 20,177 967,503 1,615,807 2,583,310 
เพิ่มข้ึน 271 - - 1,409 1,409 
โอน 17,710 - - - - 
จาํหน่าย - - - (298) (298) 
ตดัจาํหน่าย - - - (8,135) (8,135) 
การปรับปรุงการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ - - (5,096) (5,639) (10,735) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 และ  
   1 มกราคม 2562 26,251,077 20,177 962,407 1,603,144 

 
2,565,551 

เพิ่มข้ึน - - - 1,658 1,658 
โอน - - - 10,000 10,000 
จาํหน่าย (430) - - (18) (18) 
ตดัจาํหน่าย (237,171) - - (144) (144) 
การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตรา
ต่างประเทศ - - - (12,390) (12,390) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 26,013,476 20,177 962,407 1,602,250 2,564,657 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ   
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

 73  
 

 

 งบการเงนิรวม 
 สินทรัพย ์     
 ไม่มีตวัตน  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 ภายใตส้ญัญา   สินทรัพย ์ รวม 
 อนุญาตให ้ ค่าใชจ่้าย  ไม่มีตวัตน สินทรัพย ์
 ดาํเนินงาน รอตดับญัชี ค่าความนิยม อ่ืน ไม่มีตวัตน 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ค่าตัดจําหน่ายสะสมและขาดทุน 

   จากการด้อยค่า   
 

ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 22,246,527 4,544 913,539 1,242,723 2,156,262 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1,150,330 2,018 - 103,921 103,921 
กลบัรายการการดอ้ยค่า (170,000) - - - - 
โอน 16,880 - - - - 
จาํหน่าย - - - (298) (298) 
ตดัจาํหน่าย - - - (8,128) (8,128) 
การปรับปรุงการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ - - (5,877) (5,357) (11,234) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 และ  
   1 มกราคม 2562 23,243,737 6,562 907,662 1,332,861 

 
2,240,523 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1,213,975 2,018 - 97,795 97,795 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 426,526 - - 9,293 9,293 
จาํหน่าย (430) - - (1) (1) 
ตดัจาํหน่าย (236,021) - - (144) (144) 
การปรับปรุงการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ - - - (10,885) (10,885) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 24,647,787 8,580 907,662 1,428,919 2,336,581 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ   
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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 งบการเงนิรวม 
 สินทรัพย ์     
 ไม่มีตวัตน  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 ภายใตส้ญัญา   สินทรัพย ์ รวม 
 อนุญาตให ้ ค่าใชจ่้าย  ไม่มีตวัตน สินทรัพย ์
 ดาํเนินงาน รอตดับญัชี ค่าความนิยม อ่ืน ไม่มีตวัตน 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี      
ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 3,986,569  15,633 53,964 373,084 427,048 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 และ  
   1 มกราคม 2562 3,007,340 

 
13,615 54,745 270,283 

 
325,028 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 1,365,689  11,597 54,745 173,331 228,076 
 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ   
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มตีวัตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ 
 
เน่ืองจากธุรกิจดาวเทียมมีการแข่งขนัสูง มีผลทาํให้ราคาตลาดลดลงอย่างมีนัยสําคญั นอกจากน้ีบริษทัยงัสูญเสีย
ลูกคา้รายใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศและยงัไม่มีความแน่นอนในการหาลูกคา้ทดแทน ซ่ึงมีผลกระทบต่อผล
การดาํเนินงานของธุรกิจดาวเทียมซ่ึงบริษทัไดพ้ิจารณาบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใต้
สัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการจาํนวน 3,196 ลา้นบาท สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 อยา่งไรก็ตามบริษทัได้
ทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ ซ่ึงวดัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ (มูลค่าจากการใช)้ โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต   
ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ โดยใชอ้ตัราคิดลดร้อยละ 8 ซ่ึงพบว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนสูงกว่ามูลค่าตามบญัชี จึงบนัทึก
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจาํนวน 170 ลา้นบาทสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 
เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดพ้บเหตุขดัขอ้งทางเทคนิคของระบบแจง้สถานะของดาวเทียมไทยคม 5  โดย
บริษทัพร้อมทั้งผูผ้ลิตดาวเทียมไทยคม 5 และผูเ้ช่ียวชาญอยู่ระหว่างดาํเนินการกูคื้นระบบดงักล่าว โดยหลงัจากน้ี 
ผูเ้ช่ียวชาญจะให้ความเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการดาวเทียมไทยคม 5 ซ่ึงอาจจะส่งผลให้มีการหยดุให้บริการใน
อนาคต อยา่งไรก็ตามเพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ บริษทัไดป้ระสานงานกบัลูกคา้ทุกรายท่ีใช้
บริการดาวเทียมไทยคม 5 เพ่ือจดัการโอนยา้ยลูกคา้ไปยงัดาวเทียมดวงอ่ืน  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดาวเทียมไทยคม 5 และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 222 ลา้นบาท
โดยบริษทัไดต้ั้งสํารองค่าเผื่อการดอ้ยค่าแลว้ทั้งจาํนวน นอกจากน้ีบริษทัไดท้ดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้าํเนินการ (ไม่รวมดาวเทียมไทยคม 5) ซ่ึงวดัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย์
ไม่มีตวัตนภายใตส้ัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ (มูลค่าจากการใช)้ โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บ โดยใชอ้ตัราคิดลดร้อยละ 8.3 เป็นผลใหมู้ลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีเป็นจาํนวน 205 ลา้นบาท 
ซ่ึงบริษทัไดรั้บรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าแลว้สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ   
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 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน     
 ภายใตส้ัญญาอนุญาต  ค่าใชจ่้าย  สินทรัพย ์
 ใหด้าํเนินงาน  รอตดับญัชี  ไม่มีตวัตนอ่ืน 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ราคาทุน    
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 26,233,096 20,177 1,426,004 
เพ่ิมข้ึน 271 - 1,409 
โอน 17,710 - - 
จาํหน่าย - - (298) 
ตดัจาํหน่าย - - (8,135) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562 26,251,077 20,177 1,418,980 
โอน - - 10,000 
จาํหน่าย (430) - - 
ตดัจาํหน่าย (237,171) - (144) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 26,013,476 20,177 1,428,836 
ค่าตัดจําหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า    
ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 22,246,527 4,544 1,092,439 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1,150,330 2,018 94,592 
กลบัรายการดอ้ยค่า (170,000) - - 
โอน 16,880 - - 
จาํหน่าย - - (298) 
ตดัจาํหน่าย - - (8,128) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 และ  1 มกราคม 2562 23,243,737 6,562 1,178,605 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1,213,975 2,018 88,812 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 426,526 - 9,293 
จาํหน่าย (430) - - 
ตดัจาํหน่าย (236,021) - (144) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 24,647,787 8,580 1,276,566 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี    
ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 3,986,569  15,633  333,565 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2562 3,007,340  13,615  240,375 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 1,365,689  11,597  152,270 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ   
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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12. สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีภายหลงัจากการนาํมาหักกลบกนัตามความเหมาะสม ไดแ้สดงรวมไวใ้นงบ
แสดงฐานะการเงินโดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 797,296 1,117,018 741,912 992,281 
 797,296 1,117,018 741,912 992,281 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีรวมท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 

งบการเงนิรวม 
  บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได ้ใน   

ณ วนัที ่  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  ณ วนัที ่ 
1 มกราคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  31 ธันวาคม 

2562  (หมายเหตุ 27)    2562 
พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     
ยอดขาดทุนยกไป 61,228  (60,136)  (659) 433 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 6,202  1,922  (486) 7,638 
ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ 15,096  (1,467)  - 13,629 
เงินมดัจาํรับ 24,463  (3,537)  - 20,926 
เงินรับล่วงหนา้ค่าบริการจากลูกคา้ 12,948  1,524  (1,226) 13,246 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 31,016  14,350  5,010 50,376 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 34,015  (9,950)  (1,815) 22,250 
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 915,429  (261,421)  (2,187) 651,821 
อ่ืนๆ 16,621  6,398  (6,042) 16,977 
รวม 1,117,018  (312,317)  (7,405) 797,296 

 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ   
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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งบการเงนิรวม 
  บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได ้ใน   

ณ วนัที ่  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  ณ วนัที ่ 
1 มกราคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  31 ธันวาคม 

2561  (หมายเหตุ 27)    2561 
พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     
ยอดขาดทุนยกไป 3,122  63,904  (5,798) 61,228 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 4,350  2,284  (432) 6,202 
ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ 16,250  (293)  (861) 15,096 
เงินมดัจาํรับ 30,735  (6,272)  - 24,463 
เงินรับล่วงหนา้ค่าบริการจากลูกคา้ 21,131  (7,452)  (731) 12,948 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 33,941  (3,856)  931 31,016 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 17,765  18,946  (2,696) 34,015 
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 639,200  276,229  - 915,429 
อ่ืนๆ 9,331  5,854  1,436 16,621 
รวม 775,825  349,344  (8,151) 1,117,018 

 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ   
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได ้ใน   

ณ วนัที ่  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  ณ วนัที ่ 
1 มกราคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  31 ธันวาคม 

2562  (หมายเหตุ 27)    2562 
พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี     
ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ 15,096  (1,467)  -  13,629 
เงินมดัจาํรับ 23,301  (3,233)  -  20,068 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 27,118  13,893    5,170  46,181 
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 915,429  (258,303)  -  657,126 
อ่ืนๆ 11,337  (2,221)  (4,208)  4,908 
รวม 992,281  (251,331)  962  741,912 

 

 
งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได ้ใน   
ณ วนัที ่  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  ณ วนัที ่ 

1 มกราคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  31 ธันวาคม 
2561  (หมายเหตุ 27)    2561 

พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี     
ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ 13,960  1,136  -  15,096 
เงินมดัจาํรับ 29,963  (6,662)  -  23,301 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 29,790  (3,709)  1,037  27,118 
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 639,200  276,229  -  915,429 
อ่ืนๆ (8,060)  16,664  2,733  11,337 
รวม 704,853  283,658  3,770  992,281 

 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ   
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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13.  สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน  
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 147,970 164,440 140,608 154,075 
เงินมดัจาํการประเมินภาษี  182,701 200,994 182,701 200,994 
เงินมดัจาํอ่ืน 15,256 15,290 15,256 15,290 
อ่ืนๆ 4,422 17,459 - 10,000 
 350,349 398,183 338,565 380,359 
หัก  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (51,153) (53,955) (51,153) (53,955) 
รวม 299,196 344,228 287,412 326,404 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ   
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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14. หนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ส่วนทีห่มุนเวยีน        
ส่วนของเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
   ภายในหน่ึงปี      
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 383,273 412,127 383,273 412,127 
เงินกูย้มืจากบุคคลภายนอกอ่ืน 8,729 8,714 8,729 8,714 
รวมส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนด     
   ชาํระภายในหน่ึงปี 392,002 420,841 392,002 420,841 
     
หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - 2,253,000 - 2,275,000 
รวมหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียระยะสั้น 392,002 2,673,841 392,002 2,695,841 
     
ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน     
เงินกู้ ยืมระยะยาว     
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 1,533,091 2,060,638 1,533,091 2,060,638 
เงินกูย้มืจากบุคคลภายนอกอ่ืน 6,410 18,061 6,410 18,061 
รวมเงินกูย้มืระยะยาว 1,539,501 2,078,699 1,539,501 2,078,699 
     
หุน้กูร้ะยะยาว 2,271,223 2,270,312 2,274,223 2,273,312 
     
รวมหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียไม่หมุนเวียน 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 

     
     
     
     
     



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ   
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
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หุ้นกู้ระยะยาว 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีหุน้กูร้ะยะยาวชนิดระบุชื่อผูถ้ือไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ และมีผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้จาํนวน 1 ชุด วงเงิน 2,275 ลา้นบาท มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท  
มีรายละเอียดดงันี้ 
 

        กําหนด     
      อัตราดอกเบีย้  จ่ายชําระ    ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่

วันที่จาํหน่าย  จํานวนหน่วย  จํานวนเงิน  (ต่อปี)  ดอกเบีย้  กําหนดชําระคืนเงินต้น  31 ธันวาคม 2562 
  หลกัลา้น  ลา้นบาท        ลา้นบาท 

             
29 กนัยายน 2557  2.275  2,275  ร้อยละ 4.68  ทุก 6 เดือน  ครบกาํหนดไถ่ถอนทั้งจาํนวนใน  

วนัที่ 2 ตุลาคม 2564 
  

2,275 
รวมหุ้นกู ้            2,275 
หัก ตน้ทุนในการออกหุน้กู ้      (1) 
สุทธิ            2,274 

 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม     
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ  7,022,852 7,446,417 7,047,852 7,483,417 
จ่ายคืนเงินกูย้มื  (2,790,945) (414,483) (2,812,945) (414,483) 
ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการ      
   จดัหาเงินกูย้มื 25 911 1,066 911 1,066 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน  (30,092) (28,433) (30,092) (28,433) 
อ่ืนๆ  - 18,285 - 6,285 
ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ  4,202,726 7,022,852 4,205,726 7,047,852 
 

กลุ่มบริษทัตอ้งดาํรงอตัราส่วนทางการเงินตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาเงินกูย้มืระยะยาว 
 

อตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้มืของกลุ่มบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงินกูย้มืทั้งส้ิน     
- อตัราคงท่ี 2,286,362 4,550,086 2,289,362 4,575,086 
- อตัราลอยตวั 1,916,364 2,472,766 1,916,364 2,472,766 
รวม 4,202,726 7,022,852 4,205,726 7,047,852 

     
อตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั     
- เงินกูย้มื 4.27% 4.78% 4.27% 4.78% 
- หุน้กู ้ 4.68% 4.48% 4.68% 4.48% 
 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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ระยะเวลาการครบกาํหนดของเงินกูย้มืระยะยาวและหุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิจากตน้ทุนทางการเงิน มีดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 2,656,315 423,778 2,659,315 423,778 
เกินกวา่ 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,154,409 3,925,233 1,154,409 3,928,233 
รวม 3,810,724 4,349,011 3,813,724 4,352,011 

 
กลุ่มบริษทัตอ้งดาํรงอตัราส่วนทางการเงินตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาเงินกูย้มืระยะยาว และตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข 
รวมทั้ งการรักษาอัตราส่วนทางการเงินท่ีกําหนดไวใ้นข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้และ 
ผูถื้อหุน้กู ้
 
วงเงนิกู้ยืมจากธนาคาร 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้ืมท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้ากธนาคารในประเทศและต่างประเทศเป็นจาํนวน 
3,247.57 ลา้นบาท และ 30.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ (2561: 3,924.41 ลา้นบาท และ 30.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ) 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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การเปลีย่นแปลงในหน้ีสินทีเ่กดิจากกจิกรรมจัดหาเงิน 
หน่วย: พนับาท 

 งบการเงินรวม 

   

หนีสิ้นตาม
สัญญาเช่า
การเงนิ  

เงนิกู้ยืม
ระยะยาว  หุ้นกู้  รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562   26,775  2,472,765  4,523,312  7,022,852 
การเปลีย่นแปลงในกระแสเงินสด          

ชาํระคืนเงินกูย้มื   (11,635)  (526,310)  (2,253,000)  (2,790,945) 
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด          

ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืตดัจาํหน่าย   -  -  911  911 
ปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ   -  (30,092)  -  (30,092) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562   15,140  1,916,363  2,271,223  4,202,726 
 

หน่วย: พนับาท 
 งบการเงินรวม 

   

หนีสิ้นตาม
สัญญาเช่า
การเงนิ  

เงนิกู้ยืม
ระยะยาว  หุ้นกู้  รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561   30,721  2,905,450  4,510,246  7,446,417 
การเปลีย่นแปลงในกระแสเงินสด          

ชาํระคืนเงินกูย้มื   (10,231)  (404,252)  -  (414,483) 
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด          

สัญญาเช่าทางการเงินเพ่ิมข้ึน   6,285  -  -  6,285 
ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืตดัจาํหน่าย   -  -  1,066  1,066 
การลงทุนในหุน้กูภ้ายในกลุ่มกิจการ   -  -  12,000  12,000 
ปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ   -  (28,433)  -  (28,433) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561   26,775  2,472,765  4,523,312  7,022,852 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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หน่วย: พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   

หนีสิ้นตาม
สัญญาเช่า
การเงนิ  

เงนิกู้ยืม
ระยะยาว  หุ้นกู้  รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562   26,775  2,472,765  4,548,312  7,047,852 
การเปลีย่นแปลงในกระแสเงินสด          

ชาํระคืนเงินกูย้มื   (11,635)  (526,310)  (2,275,000)  (2,812,945) 
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด          

ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืตดัจาํหน่าย   -  -  911  911 
ปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ   -  (30,092)  -  (30,092) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562   15,140  1,916,363  2,274,223  4,205,726 

 
หน่วย: พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   

หนีสิ้นตาม
สัญญาเช่า
การเงนิ  

เงนิกู้ยืม
ระยะยาว  หุ้นกู้  รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561   30,721  2,905,450  4,547,246  7,483,417 
การเปลีย่นแปลงในกระแสเงินสด          

ชาํระคืนเงินกูย้มื   (10,231)  (404,252)  -  (414,483) 
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด          
     สัญญาเช่าทางการเงินเพ่ิมข้ึน   6,285  -  -  6,285 

ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืตดัจาํหน่าย   -  -  1,066  1,066 
ปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ   -  (28,433)  -  (28,433) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561   26,775  2,472,765  4,548,312  7,047,852 
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15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 

  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เจ้าหนีก้ารค้า      
-  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 2,631 3,821 5,862 16,701 
-  บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  248,507 258,785 127,679 146,204 
รวม  251,138 262,606 133,541 162,905 
      
เจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน      
-  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  234,211 329,036 250,958 302,859 
-  อ่ืนๆ  69,368 121,250 34,257 77,818 
รวม  303,579 450,286 285,215 380,677 
      
รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  554,717 712,892 418,756 543,582 

 
16. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน  
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงินมดัจาํรับจากลูกคา้ระยะสั้น 22,228 31,091 19,677 28,197 
ภาษีอ่ืนๆ 33,592 58,215 4,111 16,296 
อ่ืนๆ 758 2,008 1 - 
รวม 56,578 91,314 23,789 44,493 
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17. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน  
 

ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 2562  2561  2562  2561 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั     
   ท่ีไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 231,766 160,747 205,056 135,592 
ภาระผูกพนัตามงบแสดงฐานะการเงนิ 231,766 160,747 205,056 135,592 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์      
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม 160,747 175,940 135,592 148,951 
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (30,401) (85,311) (18,657) (71,172) 
     
รับรู้ในกําไรขาดทุน     
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 75,278 23,212 62,269 19,387 
ขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังานระหวา่งปี - 41,957 - 33,241 
 75,278 65,169 62,269 52,628 
     
รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์     
   ประกนัภยัท่ีรับรู้ในระหวา่งปี 26,142 4,949 25,852 5,185 
 26,142 4,949 25,852 5,185 
     
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์  
   ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 231,766 160,747 205,056 135,592 
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ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉลี่ย
ถ่วงนํ้าหนกั) 
 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 2562  2561  2562  2561 
 ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 
อตัราคิดลด 2.40  3.20  2.40  3.20 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 5.00  5.00  5.00  5.00 
 
การวเิคราะห์ความอ่อนไหว   

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ี
กาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์  
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 

 
เพิ่มข้ึน 

  
ลดลง 

  
เพิ่มข้ึน 

  
ลดลง 

อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (13,056)  14,074  (10,898)  11,739 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) 
 

12,970 
  

(12,188) 
  

10,812 
  

(10,167) 
 
แม้ว่าการวิเคราะห์น้ีไม่ได้คาํนึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใต้โครงการ
ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่างๆ 
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18. หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงินมดัจาํรับจากลูกคา้ระยะยาว 127,165 161,876 121,161 155,079 
อ่ืนๆ 110,970 122,277 110,970 122,277 
รวม 238,135 284,153 232,131 277,356 

 
19. ทุนเรือนหุ้นและการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 

 มูลค่าหุ้น  2562  2561 
 ต่อหุ้น  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 
 (บาท)  พนัหุน้  พนับาท  พนัหุน้  พนับาท 

ทุนจดทะเบยีน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม        
- หุน้สามญั 5  1,099,977  5,499,884 1,099,977  5,499,884 
ออกหุน้ใหม่ 5  - - -  - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม        
- หุ้นสามัญ 5  1,099,977 5,499,884 1,099,977  5,499,884 
          

หุ้นทีอ่อกและชําระแล้ว          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
- หุน้สามญั 5  1,096,102 5,480,510 1,096,067  5,480,333 
การออกหุน้สามญัโดยใช ้        
   ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้ 5  - - 35  177 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม        
- หุ้นสามัญ 5  1,096,102 5,480,510 1,096,102  5,480,510 

 
ผูถื้อหุ้นสามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึง
เสียงต่อหน่ึงหุน้ในท่ีประชุมของบริษทั   
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การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 
19.1 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ทีชํ่าระด้วยตราสารทุน 

19.1.1 ข้อมูลโครงการ  

 

ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัออกให้สําหรับกรรมการและพนักงานของบริษทัและบริษทัย่อย โดยบริษทัได้
เสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัโดยจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัใหแ้ก่พนกังานท่ี
ทาํงานเต็มเวลา (Full-time Employment) ของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีเข้าร่วมโครงการ Performance share plan 
(“โครงการ”) โดยขอ้มูลสาํคญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัมีดงัน้ี 
 

 โครงการ 2 โครงการ 3 โครงการ 4  
วนัท่ีอนุมติั: 27 มีนาคม 2557 26 มีนาคม 2558 30 มีนาคม 2559  
จาํนวนหน่วยท่ีเสนอขาย:  1,197,700 หน่วย 1,085,300 หน่วย 1,074,300 หน่วย  
ราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้:  38.265 บาท/หุน้ 37.626 บาท/หุน้ 25.918 บาท/หุน้  
จาํนวนหุน้ท่ีออกเพ่ือรองรับ: 1,197,700 หุน้ 1,085,300 หุน้ 1,074,300 หุน้  
อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัท่ีมีการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัคร้ังแรก 
ราคาเสนอขายต่อหุน้: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
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การเปล่ียนแปลงใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัแสดงไดด้งัน้ี 

 

 1 มกราคม 
2562 

 ออกให้
ระหวา่งงวด  

รับคืน 
ระหวา่งงวด 

 ใชสิ้ทธิ 
ระหวา่งงวด 

 หมดอาย ุ
ระหวา่งงวด 

 31 ธนัวาคม 
2562 

 พนัหน่วย พนัหน่วย พนัหน่วย พนัหน่วย พนัหน่วย พนัหน่วย 
ESOP - Grant II    
กรรมการ 374 - - - (374) - 
พนกังาน 769 - - - (769) - 
รวม 1,143 - - - (1,143) - 
ESOP - Grant III       
กรรมการ 254 - - - - 254 
พนกังาน 691 - - - - 691 
รวม 945 - - - - 945 
ESOP - Grant IV       
กรรมการ 155 - - - - 155 
พนกังาน 741 - - - - 741 
รวม 896 - - - - 896 
        
รวมทั้งส้ิน 2,984 -  - - (1,143) 1,841 
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19.1.2 การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

 

บริษทัวดัมูลค่าของรายจ่ายโครงการ โดยอา้งอิงกบัมูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนท่ีออกให้ ณ วนัท่ีให้สิทธิโดยใช ้
Monte Carlo Simulation techniques โดยมีขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญัดงัน้ี 
 โครงการ 2 โครงการ 3 โครงการ 4 
มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ 27.864 บาท 20.424 บาท 12.475 บาท 
ราคาหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ 40.500 บาท 36.500 บาท 27.000 บาท 
ราคาใชสิ้ทธิ 38.265 บาท 37.626 บาท 25.918 บาท 
ความผนัผวนท่ีคาดหวงั 41.562% 39.894% 36.534% 
เงินปันผลท่ีคาดหวงั 1.111% 1.781% 2.407% 
อตัราดอกเบ้ียท่ีปราศจากความเส่ียง 3.082% 2.340% 1.721% 
 
รายการกระทบยอดทุนสํารองอ่ืน - การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ทีชํ่าระด้วยตราสารทุน 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562  2561 

 พนับาท  พนับาท 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 14,745 11,793 
ค่าใชจ่้ายรวมท่ีรับรู้ระหวา่งปีในงบกาํไรขาดทุน 2,226 3,774 
ลดลงในระหวา่งปี - (822) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 16,971 14,745 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

 94  
 

19.2 การจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้บริหารโดยชําระด้วยเงนิสด 
 
เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมติัแกไ้ขจาํนวนเงินสาํหรับการจ่ายค่าตอบแทน
สําหรับผลการดาํเนินงานเป็นจาํนวนรวม 22.76 ลา้นบาท เพื่อจดัสรรให้กบัผูบ้ริหาร ณ วนัส้ินสุดโครงการ โดยมี
เง่ือนไขว่าผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้โดยรวม (Absolute Total Shareholder Return) และผลตอบแทนโดยรวมของผูถื้อ
หุ้นเม่ือเทียบกบัผลตอบแทนเฉล่ียของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Relative 
Total Shareholder Return) ตอ้งถึงเกณฑท่ี์กาํหนดในปีท่ี 3 ของโครงการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดมี้การ
ประเมินเกณฑท่ี์กาํหนดของโครงการพบวา่ บริษทัไม่สามารถดาํเนินการไดต้ามเง่ือนไขท่ีกาํหนดได ้บริษทัจึงไม่ได้
บนัทึกรายการดงักล่าว 
 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกวา่
มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้
น้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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20. สํารอง 
 
สาํรองประกอบดว้ย 
 
การจัดสรรกาํไร และ/หรือ กาํไรสะสม 

 
สํารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสํารอง 
(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศ 
 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนเผื่อขาย 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลรวม
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขายจนกระทัง่มีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยค่า 
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21.  ส่วนงานดาํเนินงาน 
 
กลุ่มบริษทันาํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจและส่วนงานภูมิศาสตร์ เป็น
รูปแบบหลกัในการรายงาน โดยพิจารณาจากโครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่ม
บริษทัเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 
 

ส่วนงานธุรกจิ 
 

กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
 

ส่วนงาน 1 บริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจดาวเทียม 
ส่วนงาน 2  การขายและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจอินเทอร์เน็ตและส่ือ 
ส่วนงาน 3  การขายและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจโทรศพัท ์
 
ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
ในการนาํเสนอการจาํแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์โดยกาํหนดจากสถานท่ีตั้ง
ของลูกคา้ 
 
ส่วนงานในประเทศไทยมีขอบเขตการดาํเนินงานหลกัเก่ียวกบัการบริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
ธุรกิจดาวเทียม ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและส่ือ ส่วนงานในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีขอบเขต  
การดาํเนินงานหลกัเก่ียวกบัการขายและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจโทรศพัท ์การบริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจท่ี
เก่ียวข้องกับธุรกิจดาวเทียม ส่วนงานในประเทศออสเตรเลีย ประเทศอินเดีย ประเทศญ่ี ปุ่น  ประเทศพม่า          
ประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ มีขอบเขตการดาํเนินงานหลกัเก่ียวกบัการขายและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
ธุรกิจดาวเทียม 
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กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานภูมิศาสตร์ท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
 
ส่วนงาน 1 ประเทศไทย  
ส่วนงาน 2 ประเทศออสเตรเลีย 
ส่วนงาน 3 ประเทศอินเดีย 
ส่วนงาน 4 ประเทศญ่ีปุ่น 
ส่วนงาน 5 ประเทศพม่า 
ส่วนงาน 6 ประเทศมาเลเซีย 
ส่วนงาน 7 ประเทศสิงคโปร์ 
ส่วนงาน 8 ประเทศอ่ืน ๆ 
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การจําแนกรายได้ 
กลุ่มบริษทัจาํแนกรายไดจ้ากการขายสินคา้และให้บริการให้แก่ลูกคา้ตลอดช่วงเวลาและ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงตาม
ประเภทส่วนงานซ่ึงสอดคล้องกับการเปิดเผยข้อมูลรายได้แยกตามส่วนงานท่ีรายงานสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี             
31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 
 

   งบการเงนิรวม 
   2562  2561 
   พนับาท  พนับาท 
รายได้ตามส่วนงาน     
 บริการธุรกิจดาวเทียม  4,560,949  5,808,081 
 บริการอินเตอร์เน็ตและส่ือ  102,336  200,120 
รวม   4,663,285  6,008,201 

      
ช่วงเวลาแห่งการรับรู้รายได้     
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง     
 บริการธุรกิจดาวเทียม 326,316 216,189 
 บริการอินเตอร์เน็ตและส่ือ 82,223 177,328 
  408,539 393,517 
ตลอดช่วงเวลา   
 บริการธุรกิจดาวเทียม 4,234,633 5,591,893 
 บริการอินเตอร์เน็ตและส่ือ 20,113 22,791 
  4,254,746 5,614,684 
รวม  4,663,285 6,008,201 
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รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากส่วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวมสาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี้ 
 

 บริการธุรกิจดาวเทียม  บริการอินเตอร์เน็ต 
และสื่อ 

 บริการระบบโทรศัพท์ ตัดรายการระหว่าง 
ส่วนงาน 

 การดาํเนินงานต่อเนื่อง  การดาํเนินงานที่ยกเลิก  งบการเงนิรวม 

  สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

 ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
รายได ้ 4,594 5,850 122 229 - - (53) (71)  4,663 6,008 - 224 4,663  6,232 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 
   ในการร่วมคา้ 

 
- 

  
- 

  
- 

  
- 

 
(116) 

 
119 

 
- 

 
- 

  
(116) 

 
119 

 
- 

 
- 

 
(116) 

  
119 

ตน้ทุนขายและบริการตามส่วนงาน (3,613)  (4,112)  (112)  (188) - - 54 81  (3,671) (4,219) - (137) (3,671)  (4,356) 
ค่าใชจ้่ายตามส่วนงาน (1,001) (1,487) (39) (33) - - 1 4  (1,039) (1,516) - (51) (1,039)  (1,567) 
ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน (20) 251 (29) 8 (116) 119 2 14  (163) 392 - 36 (163)  428 
กาํไร (ขาดทุน) จากการ 
   จาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

          
(29) 

 
1,950 

 
- 

 
- 

 
(29) 

  
1,950 

รายไดอ้ื่น          337 192 - 3 337  195 
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิ         (128) 5 - - (128)  5 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์         (1,623) (2,253) - - (1,623)  (2,253) 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนทางการเงิน 
   และค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้

         
(1,606) 

 
286 

 
- 

 
39 

 
(1,606) 

  
325 

ตน้ทุนทางการเงิน         (300) (338) - (1) (300)  (339) 
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน         (1,906) (52) - 38 (1,906)  (14) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้         (344) 269 - (8) (344)  261 
ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจ
ควบคุม 

         
- 

 
- 

 
- 

 
(17) 

 
- 

  
(17) 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ         (2,250) 217 - 13 (2,250)  230 
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 บริการธุรกิจดาวเทียม  บริการอินเตอร์เน็ต 
และสื่อ 

 บริการระบบโทรศัพท์ ตัดรายการระหว่าง 
ส่วนงาน 

 การดาํเนินงานต่อเนื่อง  การดาํเนินงานที่ยกเลิก  งบการเงนิรวม 

   2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
สินทรัพยจ์าํแนกตามส่วนงาน 13,891 18,741 488 644 - -  (535) (570)  13,844 18,815 - - 13,844  18,815 
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 1,758  1,943  -  - - -  - -  1,758 1,943 - - 1,758  1,943 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ -  -  -  - 1,409 1,444  - -  1,409 1,444 - - 1,409  1,444 
รวมสินทรัพย์               17,011  22,202 

                  
หนี้สินจาํแนกตามส่วนงาน 1,806 1,987 14 72 - -  (6) (17)  1,814 2,042 - - 1,814  2,042 
เงินกูย้มื 4,202 7,023 - - - -  - -  4,202 7,023 - - 4,202  7,023 
รวมหนีส้ิน               6,016  9,065 
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รายไดจ้ากส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี    
 
 2562  2561 
 พนับาท  พนับาท 
รายได้จากส่วนงาน    
ประเทศไทย 2,250,706 3,224,969 
ประเทศออสเตรเลีย 250,008 252,494 
ประเทศอินเดีย 660,084 649,830 
ประเทศญ่ีปุ่น 618,626 662,558 
ประเทศพม่า 126,924 180,258 
ประเทศมาเลเซีย 257,905 272,771 
ประเทศอ่ืนๆ 499,032 765,321 
รวมส่วนงานทีด่าํเนินงานอยู่ 4,663,285 6,008,201 
ส่วนงานท่ียกเลิกการดาํเนินงาน - 224,527 
รวม 4,663,285 6,232,728 

 
ข้อมูลเก่ียวกับลูกค้ารายใหญ่ของกลุ่มกิจการ 
 
สาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัไม่มีรายการกบัลูกคา้ภายนอกกิจการรายใดรายหน่ึง 
ท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 
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สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนตามส่วนงานภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 
 2562  2561 
 พนับาท  พนับาท 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน   
ประเทศไทย 5,102,533 8,323,092 
ประเทศออสเตรเลีย 24,295 16,787 
ประเทศอินเดีย 7,308 17,460 
ประเทศญ่ีปุ่น 9,182 17,636 
ประเทศพม่า - 19 
ประเทศสิงคโปร์ 2,536,267 2,901,457 
ประเทศอ่ืนๆ 73,856 129,920 
รวม 7,753,441 11,406,371 
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22. รายได้จากการขายและการให้บริการ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
การดาํเนินงานต่อเน่ือง        
รายไดจ้ากการขาย 264,909 382,882 147,187 191,381 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 4,398,376 5,625,319 4,122,424 5,266,149 
 4,663,285 6,008,201 4,269,611 5,457,530 
     
การดาํเนินงานทีย่กเลิก     
รายไดจ้ากการขาย - 31,184 - - 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - 193,343 - - 
 - 224,527 - - 
     
รวม 4,663,285 6,232,728 4,269,611 5,457,530 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ   
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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23. กําไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

บริษทั ไทย แอนวานซ์ อินโนเวชั่น จาํกัด (“Thai AI”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัได้ทาํสัญญา Shares Tender 
Agreement เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2560 เพ่ือขายหุ้นสามญัทั้งหมดท่ีถืออยูใ่นบริษทั ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จาํกดั (มหาชน) 
(“CSL”) จาํนวน 250,099,990 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.07 ของหุ้นท่ีออกและชาํระเต็มมูลค่าแลว้ ให้แก่บริษทั   
แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั (“AWN”) ในราคาเสนอซ้ือ 7.80 บาทต่อหุน้ คิดเป็นมูลค่า 1,950.78 ลา้นบาท ซ่ึงการ
ขายไดเ้สร็จส้ินแลว้ เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2561 โดยมีกาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวจาํนวน 1,949.52 ลา้น
บาท และกําไรจากการดาํเนินงานท่ียกเลิกจาํนวน 29.65 ล้านบาท ในงบกาํไรขาดทุนรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                  
31 ธนัวาคม 2561 
 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 แสดงรายการดงัต่อไปน้ี 
 หน่วย : พนับาท 

ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการขาย   1,950,780 
หกั ค่าใชจ่้ายในการขาย   (4,876) 
ส่ิงตอบแทนทีไ่ด้รับจากการขาย-สุทธิ   1,945,904 
    
สินทรัพยร์วม   1,842,453 
หน้ีสินรวม  1,020,338 
สินทรัพย์สุทธิ   822,115 
หกั ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม   (474,756) 
สินทรัพย์สุทธิส่วนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่   347,359 
โอนกลบับญัชีผลกาํไรสะสมจากการลดสดัส่วนการลงทุนในบริษทัยอ่ย   350,971 
   3,612 
    
กําไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุนในบริษทัย่อย  1,949,516 

 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ   
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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งบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ไดถู้กนาํเสนอการดาํเนินงานท่ียกเลิกเป็นรายการแยก
ต่างหากจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง ดงัน้ี 

 

  งบการเงนิรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม หมายเหตุ 2561 
  พนับาท 
ผลการดาํเนินงานของการดาํเนินงานทีย่กเลิก    
รายได ้  227,372 
ค่าใชจ่้าย  (189,241) 
ผลการดาํเนินงานจากกิจกรรมการดาํเนินงาน  38,131 
ภาษีเงินได ้  (8,482) 
ผลการดาํเนินงานจากกิจกรรมการดาํเนินงาน (สุทธิจากภาษเีงนิได้)  29,649 

   
กําไรต่อหุ้น   
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) 28 0.01 
กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาท) 28 0.01 

 
24. รายได้อ่ืน 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  2562  2561  2562  2561 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
การดาํเนินงานต่อเน่ือง     
รายไดค่้าท่ีปรึกษาและบริหาร 7,389 7,717 35,425 48,603 
รายไดด้อกเบ้ีย 203,335 182,852 192,648 177,488 
กาํไร (ขาดทุน) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 5,161 (4,585) 4,813 (4,541) 
รายไดค่้าเบ้ียปรับจากลูกคา้ 59,530 - - - 
หน้ีสูญรับคืน 51,752 - 51,752 - 
อ่ืนๆ 9,899 6,319 9,199 3,636 
รวมรายได้อ่ืนจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 337,066 192,303 293,837 225,186 
การดาํเนินงานท่ียกเลิก - 2,845 - - 
รวม 337,066 195,148 293,837 225,186 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ   
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 

งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้กาํหนดในมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบบัต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
การดาํเนินงานต่อเน่ือง     
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ 1,622,700 2,253,000 1,468,819 2,253,000 
ค่าเส่ือมราคาของอาคาร และอุปกรณ์ 500,283 719,412 455,050 673,106 
ค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใต ้     
   สญัญาอนุญาตใหด้าํเนินการ ค่าใชจ่้าย     
รอตดับญัชีและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,313,787 1,256,268 1,304,803 1,246,940 

ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มื 911 1,066 911 1,066 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 887,799 959,965 627,277 663,717 
การดาํเนินงานทีย่กเลิก        
ค่าเส่ือมราคาของอาคาร และอุปกรณ์ - 13,029 - - 
ค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - 1,312 - - 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน - 42,221 - - 

 
26. เงนิสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังาน
ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 7 ของเงินเดือนทุกเดือน 
และกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึง อตัราร้อยละ 7 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนสํารอง
เล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดย
ผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ   
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27. ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้  
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ภาษเีงนิได้จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง    
ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน  (31,393) (80,127) (421) 51,271 
      
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี      
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว 12 (312,317) 349,344 (251,331) 283,658 
รวม  (343,710) 269,217 (251,752) 334,929 
      
รวมภาษเีงนิได้จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง  (343,710) 269,217 (251,752) 334,929 
ภาษีเงินไดจ้ากการดาํเนินงานท่ียกเลิก  23 - (8,482) - - 

 

   
  

รวมค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้  (343,710) 260,735 (251,752) 334,929 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ   
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีีแ่ท้จริง 

 

 งบการเงนิรวม 
 2562  2561 

 
อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

 
 

พนับาท 
 
อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

 
 

พนับาท 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี   (2,249,949)    217,036 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้วม   343,710    (269,217) 
ขาดทุนก่อนภาษีเงินไดร้วม   (1,906,239)    (52,181) 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  381,248  20  10,436 
ผลกระทบจากความแตกต่างของอตัราภาษีสาํหรับ        
 กิจการในต่างประเทศ   (131,972)    110,897 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้   (23,290)    (23,878) 
ผลกระทบจากรายไดท่ี้รับรู้ต่างงวดกนั       

 
   ระหวา่งบญัชีและภาษี   -    7,119 
ผลกระทบจากค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัภาษีได ้       

 
   และค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ต่างงวดกนั        
   ระหวา่งบญัชีและภาษี   (201,812)    51,497 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษี       

 
 เงินไดร้อการตดับญัชี   (68,456)    29,827 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   (269,213)    - 
อ่ืนๆ   (30,215)    83,319 
รวม (18)  (343,710)  516  269,217 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562  2561 

 
อตัราภาษี 
(ร้อยละ)  

 
พนับาท  

อตัราภาษี 
(ร้อยละ)  

 
พนับาท 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี   (2,249,949)    217,036 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   251,752    (334,929) 
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้   (1,998,197)    (117,893) 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  399,639  20  23,579 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   5,951     9,720 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน 
บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้   (119,573)    325,756 

ผลกระทบจากรายไดท่ี้รับรู้ต่างงวด        
   กนัระหวา่งบญัชีและภาษี   -    6,684 
ผลกระทบจากค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกั        
   ภาษีเงินไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ต่างงวดกนั        
   ระหวา่งบญัชีและภาษี   (200,557)    (85,442) 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย ์        
 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   (67,999)    - 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   (269,213)    - 
อ่ืนๆ   -    54,632 
รวม (13)  (251,752)  284  334,929 

 



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ   
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28.  กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 
 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 คาํนวณจากกาํไร (ขาดทุน) 
สาํหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปีโดย
วิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั แสดงการคาํนวณดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562  2561 
 การ

ดาํเนินงาน
ต่อเน่ือง  

การ
ดาํเนินงาน
ท่ียกเลิก  รวม  

การ
ดาํเนินงาน
ต่อเน่ือง  

การ
ดาํเนินงาน
ท่ียกเลิก  รวม 

 (พันบาท/พันหุ้น) 
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม           
กําไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญั            
   ของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน) (2,249,949) -  (2,249,949)  217,036 12,509 229,545 

        
จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกจําหน่ายแล้ว 1,096,102 - 1,096,102  1,096,102 1,096,102 1,096,102 

        
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) (2.05) - (2.05)  0.20 0.01 0.21 

 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด 

 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 คาํนวณจากกําไร (ขาดทุน) 
สาํหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างปี หลงัจากท่ีได้
ปรับปรุงผลกระทบของหุ้นปรับลด อย่างไรก็ตาม สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัไม่ได้
คาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรับลด เน่ืองจากราคาตามสิทธิมีมูลค่าสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของหุน้สามญัถวัเฉล่ียระหวา่งปี 
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29. เงนิปันผล 
 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2561 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
เป็นเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 1.36 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 1,491 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้าย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561  
 

30. เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 
นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 

 
กลุ่มบริษทัตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงทางการเงินท่ีสําคญัไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียและความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียน กลุ่มบริษทัได้กู้ยืมเงินสําหรับรายจ่ายฝ่ายทุน ซ่ึงตอ้งจ่ายอตัราดอกเบ้ียทั้งแบบคงท่ีและแบบลอยตวั 
รวมทั้งมีรายการขาย และรายการซ้ือท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั้นฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจึงทาํรายการตราสาร
อนุพนัธ์เพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าว  
 
กลุ่มบริษทัใชต้ราสารอนุพนัธ์เพ่ือลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของ
อตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียน และเพื่อช่วยในการบริหารสภาพคล่องของเงินสด กลยทุธ์ท่ีใชใ้นการป้องกนัความ
เส่ียงไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียไดป้้องกนัโดยการทาํสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัธนาคารท่ีใหกู้ย้มื ส่วน
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีจะเกิดข้ึนจากการขายในอนาคตได้ป้องกันโดยการทําสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าและสิทธิในการซ้ือขายอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้า ทั้ งน้ีเพื่อป้องกันความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียนในอนาคตของรายการขาย รายการซ้ือและการกู้ยืม การตดัสินใจท่ีจะรับระดับความเส่ียงข้ึนอยู่กับ
นโยบายของกลุ่มบริษทั  ซ่ึงกาํหนดระดบัความเส่ียงท่ีสามารถรองรับไดต้ามประเภทของรายการและคู่คา้ 
 
กลุ่มบริษทัไม่อนุญาตให้มีการใช้เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีลกัษณะเป็นทางการคา้เพ่ือเก็งกาํไร การทาํตราสาร
อนุพนัธ์ทุกประเภทตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูบ้ริหารก่อนทาํสญัญา 
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ผูบ้ริหารฝ่ายการเงินมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัรา
ดอกเบ้ีย รายงานผูบ้ริหารประกอบดว้ย รายละเอียดของตน้ทุน และราคาตลาดของเคร่ืองมือทางการเงินทั้งหมด รวมถึง
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ และสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ียท่ียงัคงคา้งอยู ่
นอกจากน้ียงัไดมี้การวิเคราะห์เปรียบเทียบความเส่ียงท่ีมีอยูก่บัระดบัความเส่ียงท่ีผูบ้ริหารกาํหนดให้เป็นระดบัความ
เส่ียงท่ีสามารถรับไดค้รอบคลุมถึงความเส่ียงในเร่ืองเงินลงทุนโดยมีการกาํหนดนโยบายในการลงทุนระยะสั้น 
 

การบริหารจัดการทุน 
 
วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนของบริษทัเพื่อสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชน์ต่อ
ผูท่ี้มีส่วนได้เสียอ่ืน ตลอดจนเพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือให้มีความสอดคลอ้งและสามารถ
สนบัสนุนแผนการบริหารเงินลงทุนหรือโอกาสในการลงทุนต่างๆ อนัจะเป็นการสร้างมูลค่า และเสริมความมัน่คง
ทางการเงินใหก้บักลุ่มบริษทั  
 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  อนัเป็นผล   
มาจากการมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม  
 2562 2561 
 เงินตรา  เงินตรา  
 ต่างประเทศ เงินบาท ต่างประเทศ เงินบาท 
 หลกัลา้น หลกัลา้น หลกัลา้น หลกัลา้น 

สินทรัพย์     
ดอลลาร์สหรัฐฯ 71.07 2,130.46 114.76 3,704.99 
ยโูร 0.12 3.86 0.11 4.26 
อินเดียรูปี 463.12 182.70 446.35 193.71 
ดอลลาร์นิวซีแลนด ์ 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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 งบการเงนิรวม  
 2562 2561 
 เงินตรา  เงินตรา  
 ต่างประเทศ เงินบาท ต่างประเทศ เงินบาท 
 หลกัลา้น หลกัลา้น หลกัลา้น หลกัลา้น 

หนีสิ้น     
ดอลลาร์สหรัฐฯ 78.61 2,384.48 94.34 3,076.80 
อินเดียรูปี 246.87 110.97 246.77 122.22 
ดอลลาร์ออสเตรเลีย 0.06 1.25 0.05 1.22 
ดอลลาร์นิวซีแลนด ์ 0.34 6.90 - - 
เวียดนามดอง 50.91 6.66 163.63 0.23 
รวม  2,510.26  3,200.47 

 
สินทรัพยท่ี์เป็นเงินตราต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นเงินฝากธนาคารและลูกหน้ีการคา้ ส่วนหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ี - อาคารและอุปกรณ์ และเงินกูย้มื 

 

ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 

 
ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือของกลุ่มบริษทัมีลกัษณะท่ีไม่มีการกระจุกตวัอยา่งมีนยัสาํคญั  กลุ่มบริษทัมีนโยบายท่ี
จะทาํให้แน่ใจได้ว่ากลุ่มบริษัทจะขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าท่ีมีประวติัสินเช่ือท่ีอยู่ในระดับท่ีมีความ
เหมาะสม คู่สญัญาในอนุพนัธ์ทางการเงินและรายการเงินสดเป็นสถาบนัการเงินท่ีมีคุณภาพและมีความน่าเช่ือถืออยู่
ในระดบัสูง 
 
ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 
กลุ่มบริษทั มีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่า  
เงินสดให้เพียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั รวมทั้งจดัหาวงเงินสินเช่ือระยะสั้ นจากธนาคารต่างๆ เพ่ือ
สาํรองในกรณีท่ีมีความจาํเป็นและเพ่ือลดผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสด 
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การกาํหนดมูลค่ายติุธรรม 
 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือชาํระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้ง
สองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนกนั  และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะ
ของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 
 
ราคาตามบญัชีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราว ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินให้
กู้ยืมระยะสั้ นและเงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน เจ้าหน้ีการคา้ เจ้าหน้ี - อาคารและอุปกรณ์ เจ้าหน้ีกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั และเงินกูย้มืระยะสั้น มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมเน่ืองจากมีระยะเวลาครบกาํหนดท่ีสั้น  
 
มูลค่ายติุธรรมของหน้ีท่ีมีภาระดอกเบ้ียพร้อมทั้งมูลค่าตามบญัชีท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิน มีดงัน้ี 
 
   งบการเงนิรวม 
   มูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562   
หมุนเวยีน    
ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 1,945,154 -  1,945,154  -  1,945,154 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี   
เก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปี 

 
 

630,635 

 
 

- 

  
 

- 

  
 

632,116 

  
 

632,116 
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปี 

 
392,002 

 
- 

  
- 

  
396,693 

  
396,693 

         
ไม่หมุนเวยีน         
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

 
1,127,499 

 
- 

  
- 

  
1,130,148 

  
1,130,148 

เงินกูย้มืระยะยาว 1,539,501 -  -  1,558,266 1,558,266 
หุน้กู ้ 2,271,223 -  2,410,492  -  2,410,492 
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   งบการเงนิรวม 
   มูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561   
หมุนเวยีน   
ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 1,954,276 -  1,954,276  -  1,954,276 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี   
เก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปี 

 
 

485,725 

 
 

- 

  
 

- 

  
 

598,473 

  
 

598,473 
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปี 

 
420,841 

 
- 

  
- 

 
426,386 

  
426,386 

หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2,253,000 -  2,353,503  -  2,353,503 
         
ไม่หมุนเวยีน         
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

 
1,457,174 

 
- 

  
- 

  
1,795,418 

  
1,795,418 

เงินกูย้มืระยะยาว 2,078,699 -  -  2,106,425 2,106,425 
หุน้กู ้ 2,270,312 -  2,371,588  -  2,371,588 
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   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
   มูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562  
หมุนเวยีน  
ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 2,108,678 -  2,108,678  -  2,108,678 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี   
เก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปี 

 
 

655,635 

 
 

- 

  
 

- 

  
 

657,116 

  
 

657,116 
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปี 

 
392,002 

 
- 

  
- 

  
396,693 

  
396,693 

         
ไม่หมุนเวยีน         
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

 
1,127,499 

 
- 

 
- 

 
1,130,148 

 
1,130,148 

เงินกูย้มืระยะยาว 1,539,501 - - 1,558,266 1,558,266 
หุน้กู ้ 2,274,223 - 2,414,125 - 2,414,125 
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   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
   มูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561  
หมุนเวยีน  
ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 2,046,221 -  2,046,221  -  2,046,221 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี   
เก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปี 

 
 

525,725 

 
 

- 

  
 

- 

  
 

638,473 

  
 

638,473 
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปี 

 
420,841 

 
- 

  
- 

 
426,386 

 
426,386 

หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2,275,000 -  2,376,480  -  2,376,480 
         
ไม่หมุนเวยีน         
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

  
1,467,174 

 
- 

 
- 

  
1,795,418  

 
 1,795,418  

เงินกูย้มืระยะยาว   2,078,699 - -  2,106,425   2,106,425  
หุน้กู ้ 2,273,312 - 2,374,717 - 2,374,717 
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ลําดบัขั้นของมูลค่ายุตธิรรม  

ตารางขา้งตน้วิเคราะห์การวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดข้ึนประจาํสําหรับสินทรัพยท์างการเงิน การวดัมูลค่ายุติธรรม
เหล่าน้ีถูกจดัประเภทอยู่ในระดบัท่ีต่างกนัของลาํดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า นิยาม
ของระดบัต่างๆ มีดงัน้ี 
 ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน  

อยา่งเดียวกนั ซ่ึงกลุ่มบริษทั/บริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 
 ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสําหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสิน

นั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
 ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 
 
กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 สําหรับหุ้นกูโ้ดยอา้งอิงราคาซ้ือขาย ณ วนัท่ีรายงานจากสมาคมตลาด 
ตราสารหน้ีไทย  
 
บริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 3 สาํหรับเงินกูย้ืมคาํนวณโดยใชว้ิธีคิดลดกระแสเงินสดรับ โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ีย
ส่วนเพิ่มของเงินกูย้มืของกลุ่มบริษทัท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั  

 
31. ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการทีไ่ม่เก่ียวข้องกัน 
 
31.1 สัญญาดาํเนินกิจการดาวเทยีมส่ือสารภายในประเทศ 
 

บริษทัไดรั้บสิทธิจากกระทรวงคมนาคมให้ดาํเนินการโครงการดาวเทียมส่ือสารโดยให้บริษทัมีสิทธิในการบริหาร
กิจการและการให้บริการวงจรดาวเทียมเพ่ือการส่ือสารทั้ งภายในและต่างประเทศ และมีสิทธิเก็บค่าใช้วงจร
ดาวเทียมจากผูใ้ชว้งจรดาวเทียมเป็นระยะเวลา 30 ปี ตามสัญญาลงวนัท่ี 11 กนัยายน 2534 ซ่ึงไดมี้การแกไ้ขลงวนัท่ี 
22 มีนาคม 2535 ซ่ึงปัจจุบนัสัญญาดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารดูแลของกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (“MDE”) 
(เดิมช่ือกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (“MICT”)) 
 
ภายใตส้ัญญาดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจะตอ้งจ่ายผลประโยชนต์อบแทนแก่ MDE ในอตัราร้อยละของรายไดค่้าบริการ
ท่ีบริษทัไดรั้บหรืออยา่งนอ้ยเท่ากบัเงินขั้นตํ่าท่ีระบุไวใ้นสัญญาแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
ตน้ทุนค่าอนุญาตให้ดาํเนินการขั้นตํ่าคงเหลือ 159 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561: 245 ลา้นบาท) นอกจากน้ีภายใต้
สัญญาดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัยอมให้ดาวเทียมทุกดวงและสถานีควบคุมดาวเทียมรวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจดัตั้งข้ึน
ตามสญัญาฉบบัน้ีตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ MDE เม่ือไดด้าํเนินการก่อสร้างและติดตั้งเรียบร้อยแลว้ 
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31.2 สัญญาร่วมทุน 

บริษทั ลาว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ส์ จาํกดั (“LTC”) ไดก่้อตั้งข้ึนตามสญัญาร่วมทุน ลงวนัท่ี 8 ตุลาคม 2539 ระหวา่งรัฐบาล
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) และบริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) (เดิมช่ือบริษทั 
ชินวตัรคอมพิวเตอร์ แอนด ์คอมมิวนิเคชัน่ส์ จาํกดั (มหาชน)) ภายใตส้ัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการดงักล่าว LTC ไดรั้บ
สิทธิในการใหบ้ริการทางดา้นโทรคมนาคมใน สปป. ลาว เป็นระยะเวลา 25 ปี และไดรั้บสิทธิในการใหบ้ริการทางดา้น
โทรศพัทพ์ื้นฐาน โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี บริการโทรศพัทร์ะหว่างประเทศ อินเทอร์เน็ตและโทรศพัทติ์ดตามตวั ปัจจุบนั 
บริษทั เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี จาํกดั (“SHEN”) ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ของบริษทัเป็นผูถื้อหุ้นในอตัราร้อยละ 49
ของทุนจดทะเบียนของ LTC ตามสัญญาร่วมทุนดงักล่าวเม่ือส้ินสุดปีท่ี 20 ของสัญญาร่วมทุน (ปี 2559) รัฐบาลของ 
สปป. ลาว มีสิทธิในการพิจารณาการซ้ือหุน้ทั้งหมดของ LTC ท่ีกลุ่มบริษทัถืออยูด่ว้ยราคาตลาด และเม่ือส้ินสุดปีท่ี 23 
ของสัญญาร่วมทุน (ปี 2562) หากกลุ่มบริษทัมีความประสงคใ์นการดาํเนินกิจการตามสัญญาร่วมทุนต่อไป กลุ่มบริษทั
มีสิทธิในการยืน่ขอต่ออายสุัญญา โดยการยืน่ความประสงคข์อขยายระยะเวลาของสัญญาต่อรัฐบาลของ สปป. ลาว แต่
อย่างไรก็ตามหากคู่สัญญาทั้ งสองฝ่ายไม่มีการตกลงกันเพ่ือต่อสัญญาตามเง่ือนไขขา้งต้น เม่ือครบกาํหนด 25 ปี  
(ปี 2564) กลุ่มบริษทัจะตอ้งโอนหุ้นของ LTC ท่ีถืออยู่ทั้งหมดให้แก่รัฐบาลของ สปป. ลาว โดยไม่คิดค่าตอบแทน       
(หมายเหตุ 9) ตามขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของสัญญาร่วมทุน LTC ตอ้งลงทุนในโครงการท่ีไดรั้บสิทธิตามท่ีระบุในสัญญา
ร่วมทุนขา้งตน้ในประเทศลาวเป็นจาํนวนเงินไม่ตํ่ากว่า 400 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในระยะเวลา 25 ปี ซ่ึง LTC ได้
ลงทุนครบถว้นตามขอ้ตกลงแลว้ 

เม่ือวนัท่ี 23 ตุลาคม 2558 SHEN และรัฐบาลของ สปป. ลาว ไดล้งนามอย่างเป็นทางการในขอ้ตกลงในการขยาย
เวลาของสัญญาร่วมทุนและสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการในการให้บริการทางดา้นโทรคมนาคมใน สปป. ลาว ซ่ึงมี
ผลให ้LTC ไดรั้บการต่ออายสิุทธิในการใหบ้ริการทางดา้นโทรคมนาคมใน สปป. ลาว ต่อไปอีก 25 ปี จนถึงปี 2589 
ทั้งน้ีตามสญัญาท่ีมีการแกไ้ขใหม่ LTC จะตอ้งลงทุนในโครงการท่ีไดรั้บสิทธิตามท่ีระบุในสัญญาร่วมทุนขา้งตน้ใน
ประเทศลาวเป็นจาํนวนเงินไม่ตํ่ากวา่ 400 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในระยะเวลา 25 ปี 
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31.3 สัญญาดําเนินกิจการในประเทศไทยของบริษัทและบริษัทย่อยที่เก่ียวกับการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์และสัญญาณ
บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทยีม และการให้บริการอินเทอร์เน็ต 
 
ปัจจุบนัคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) (เดิมช่ือ 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กทช.”)) เป็นผูมี้อ ํานาจในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม และการให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย โดยบริษัท และบริษัทย่อย ได้ดําเนินกิจการการ
ใหบ้ริการอินเทอร์เน็ต กระจายเสียงหรือโทรทศันแ์ละโทรคมนาคมภายใตใ้บอนุญาตต่าง ๆ จาก กสทช. ดงัน้ี  

 

ประเภทใบอนุญาต วนัทีไ่ด้รับใบอนุญาต ระยะเวลาอนุญาต 
   

ใบอนุญาตทีบ่ริษทั ได้รับ   
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีหน่ึง 16 สิงหาคม 2559 5 ปี 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม 26 กนัยายน 2555 20 ปี 
ใบอนุญาตการใหบ้ริการอินเทอร์เน็ต แบบท่ีหน่ึง 7 พฤษภาคม 2558 5 ปี 

    

ใบอนุญาตทีบ่ริษทั ไทย แอดวานซ์ อินโนเวช่ัน จํากัด ได้รับ   
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทศัน ์ 21 มกราคม 2556 15 ปี 

 

   
ใบอนุญาตทีบ่ริษทั ทซีี บรอดคาสติง้ จํากัด ได้รับ   

ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทศัน ์ 4 มีนาคม 2556 15 ปี 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม  10 พฤศจิกายน 2558 15 ปี 
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รายได้ของบริษทัภายใต้ข้อบังคบัของ กสทช. 
 
รายไดจ้ากการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ของบริษทัสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สามารถ
จาํแนกไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562  2561 
 พนับาท  พนับาท 
ใบอนุญาตโทรคมนาคมแบบท่ีหน่ึง 39,199 65,566 
ใบอนุญาตโทรคมนาคมแบบท่ีสาม 272,651 229,464 
ใบอนุญาตอินเทอร์เน็ตแบบท่ีหน่ึง 20,963 - 
 รายไดค่้าบริการอ่ืน 3,936,798 5,162,500 
รวม 4,269,611 5,457,530 
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31.4 สัญญาเช่าดาํเนินงาน 
 

กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ี
ไม่สามารถยกเลิกได ้ดงัน้ี 
 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 สกลุเงิน 2562  2561  2562  2561 
  หลกัพนั  หลกัพนั  หลกัพนั  หลกัพนั 

ไม่เกิน 1 ปี บาท 
อินโดนีเซียรูเปีย 
เวียดนามดอง 

30,655 
42,000 
13,420 

3,581 
115,000 
13,328 

30,655 
42,000 
13,420 

3,581 
115,000 
13,328 

 เยน 1,392 1,392 - - 
 ดอลลาร์สหรัฐฯ 38 70 38 - 
 รูปีอินเดีย 2,596 1,825 - - 
 เปโซฟิลิปปินส์ 85 - 85 - 
 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 61 180 - - 
 หยวน 188 - 188 - 
รวมเป็นเงินบาท  35,662 11,660 32,796 3,872 

   
เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี บาท 20,073 5,933 20,073 5,933 
 เยน 2,657 4,049 - - 
 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 9 9 - - 
 รูปีอินเดีย 4,542 - - - 
รวมเป็นเงินบาท  23,046 7,345 20,073 5,933 

      
รวมเป็นเงนิบาททั้งส้ิน  58,708 19,005 52,869 9,805 
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31.5 ภาระผูกพนัอ่ืน 
 

กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในการให้ธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัสัญญาทางธุรกิจ เลตเตอร์ออฟเครดิต หนงัสือคํ้า
ประกนัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาทางธุรกิจ ดงัน้ี 
 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 สกลุเงิน 2562  2561  2562  2561 
  หลกัพนั  หลกัพนั  หลกัพนั  หลกัพนั 
ค่าอนุญาตใหด้าํเนินการขั้นตํ่าท่ี      
   ตอ้งจ่ายใหก้ระทรวงดิจิทลัเพื่อ     
   เศรษฐกิจและสงัคม บาท 61,238 56,667 61,238 56,667 
สญัญาเช่าดาวเทียมของลูกคา้ ดอลลาร์สหรัฐฯ 2,372 2,347 2,364 2,336 
 บาท 50,799 134,349 50,635 133,799 
อ่ืนๆ บาท 29,356 25,450 29,087 25,181 

 
31.6 สัญญาบริการอ่ืน 
 

เมื่อวนัที่ 1 ธันวาคม 2560 บริษทัไดท้าํสัญญาบริการเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของดาวเทียมเป็นระยะเวลา 5 ปี 
ซ่ึงบริษทัมีภาระผกูพนัขั้นตํ่าจนถึงวนัส้ินสุดสัญญาสัมปทานเป็นจาํนวน 8.88 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยบริษทั
มีสิทธิในการยกเลิกสัญญาภายใตข้อ้กาํหนดและเง่ือนไขตามที่ระบุไวใ้นสัญญา สําหรับค่าบริการอีกส่วนหน่ึง
เป็นจาํนวน 71.12 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ จะเกิดข้ึนข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขในสัญญาหากบริษทัไดรั้บอนุญาตให้ดาํเนินงาน
ตามสมัปทานดาวเทียมต่อภายหลงัจากท่ีสญัญาสมัปทานท่ีมีอยูส้ิ่นสุดลง 
 
เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2563 บริษทัไดแ้จง้ยกเลิกสญัญาดงักล่าว เน่ืองจากความล่าชา้ในการปฏิบติัตามเง่ือนไขซ่ึงถือว่า
เป็นการผดิสญัญา 
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32. หนีสิ้นทีอ่าจเกิดขึน้ 
 

การประเมินภาษเีงนิได้ทีป่ระเทศอินเดยี 
 

บริษทัและเจา้พนกังานประเมินภาษีของประเทศอินเดียมีความเห็นท่ีแตกต่างกนัเก่ียวกบัประเภทรายได ้และภาระ
ภาษีสาํหรับรายไดจ้ากการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียม โดยเจา้พนกังานประเมินภาษีมีความเห็นว่ารายไดข้อง
บริษทัจากการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมให้กบัผูใ้ชบ้ริการท่ีมีถ่ินท่ีอยู่และไม่มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศอินเดียแต่
สามารถรับชมและเข้าใจได้โดยผู ้รับชมในประเทศอินเดียเป็นรายได้ประเภทค่าสิทธิหรือ  Royalty ตาม
พระราชบญัญติัภาษีเงินไดข้องประเทศอินเดีย และอนุสัญญาเพ่ือหลีกเล่ียงการเก็บภาษีซอ้นระหวา่งประเทศไทยกบั
ประเทศอินเดีย รายได้ดังกล่าวของบริษทัจึงต้องถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 15 บริษทัไม่เห็นด้วยกับ
ความเห็นดงักล่าว โดยบริษทัมีความเห็นว่ารายไดจ้ากการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมเป็นรายไดจ้ากการทาํ
ธุรกิจ (business income) เม่ือบริษทัไม่มีสถานประกอบการถาวรในประเทศอินเดีย รายไดด้งักล่าวจึงไม่ตอ้งเสียภาษี
ในประเทศอินเดีย 

แต่กรมสรรพากรอินเดียยืนยนัความเห็นเดิมและไดป้ระเมินภาษีเงินได ้เงินเพิ่ม ภาษีเพื่อการศึกษาและดอกเบ้ีย 
จากรายไดท่ี้บริษทัไดรั้บจากผูใ้ชบ้ริการของบริษทั สาํหรับปีประเมิน 2541 - 2542 ถึง 2555 - 2556 (วนัท่ี 1 เมษายน 2540 
ถึง วนัที่ 30 มีนาคม 2555) เป็นจาํนวนเงินรวม 859.4 ลา้นรูปี (ประมาณ 362.7 ลา้นบาท) เบ้ียปรับและดอกเบ้ีย 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเบ้ียปรับเป็นจาํนวนเงินรวม 566.1 ลา้นรูปี (ประมาณ 238.9 ลา้นบาท)  
 
ทั้งน้ีบริษทัไดน้าํใบภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ท่ีผูใ้ชบ้ริการในประเทศอินเดียไดห้ักภาษี ณ ท่ีจ่ายไวจ้นถึงปีประเมิน 2555 - 
2556 เป็นเงินจาํนวนสุทธิ 593.8 ลา้นรูปี (ประมาณ 250.6 ลา้นบาท) ซ่ึงบางส่วนเป็นภาษี หัก ณ ท่ีจ่ายท่ีลูกคา้เป็น
ผูรั้บผิดชอบจ่ายแทนบริษทั วางเป็นหลกัประกนัสาํหรับภาษีเงินได ้เงินเพิ่ม ภาษีเพื่อการศึกษาและดอกเบ้ีย รวมถึง
เบ้ียปรับและดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัเบ้ียปรับ และบริษทัยงัไดว้างเงินประกนัเพ่ิมเติมเป็นเงินจาํนวน 480.4 ลา้นรูปี 
(ประมาณ 202.7 ลา้นบาท) โดยบริษทัไดแ้สดงเงินประกนัดงักล่าวไวเ้ป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนในงบแสดง
ฐานะการเงิน 
 
เม่ือวันท่ี  4 มีนาคม  2554 Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ได้มีค ําตัดสินว่ารายได้ของบริษัท  จากการ
ใหบ้ริการช่องสัญญาณดาวเทียมในประเทศอินเดียไม่ถือว่าเป็นค่าสิทธิ (royalty) เม่ือบริษทัไม่มีสถานประกอบการ
ถาวรในประเทศอินเดีย รายไดด้งักล่าวจึงไม่ตอ้งเสียภาษีในประเทศอินเดีย 
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สําหรับเบ้ียปรับและดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัเบ้ียปรับท่ีกรมสรรพากรอินเดียไดเ้รียกเก็บจากบริษทัให้ถือว่าไม่มีผล
และ ITAT ได้มีคาํสั่งให้ยกเลิกการเรียกเก็บเบ้ียปรับสําหรับปีประเมินภาษี 2541-2542, 2542-2543, 2543-2544, 
2544-2545 และ 2545-2546 ท่ีกรมสรรพากรเรียกเก็บจากบริษทั และ กรมสรรพากรของประเทศอินเดียไม่ไดย้ื่น
อุทธรณ์คาํตดัสินในเร่ืองเบ้ียปรับสาํหรับปีประเมินภาษีดงักล่าวต่อศาล High Court ดงันั้น คาํตดัสินของ ITAT ใน
เร่ืองของเบ้ียปรับจึงถือเป็นท่ีสุด และเม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม 2554 กรมสรรพากรของประเทศอินเดียได้แจ้งคืน
หลกัประกนัท่ีบริษทัไดว้างไวส้าํหรับเบ้ียปรับและดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัเบ้ียปรับสาํหรับปีประเมิน 2541- 2542 ถึง 
2544 - 2545 เป็นจาํนวนเงิน 162.4 ลา้นรูปี (ประมาณ 68.6 ลา้นบาท)  
 
จากคาํตดัสินของ ITAT ขา้งตน้ บริษทัอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการขอคืนเงินประกนั และภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายส่วนท่ีเหลือ
จากกรมสรรพากรของประเทศอินเดีย โดยภาษี หกั ณ ท่ีจ่ายส่วนท่ีลูกคา้รับผิดชอบจ่ายแทนบริษทั บริษทัจะส่งคืน
ลูกคา้ ภายหลงัคดีตดัสินถึงท่ีสุดโดย Supreme Court  
 
เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 กรมสรรพากรอินเดียไดย้ืน่อุทธรณ์คาํพิพากษาของ High Court เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2554 
ซ่ึงพิพากษาว่ารายไดจ้ากการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมไม่ถือเป็นรายไดป้ระเภทค่าสิทธิต่อ Supreme Court แลว้ 
ขณะน้ีเร่ืองอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาล Supreme Court  
 
ศาลไดมี้หนงัสือลงวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2554 แจง้ใหต้วัแทนดา้นภาษีของบริษทัทราบถึงการอุทธรณ์ดงักล่าว ขณะน้ี
อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของ Supreme Court 
 

33. เหตุการณ์อ่ืน 
 
33.1 ตามท่ีไดมี้คาํพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองเม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2553  ซ่ึง

มีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัและบริษทัในกลุ่มอยูห่ลายประการนั้น บริษทัเห็นว่าผลของคาํพิพากษาฎีกานั้นจาํกดัอยู่
แต่เฉพาะในประเด็นท่ีวา่ทรัพยสิ์นบางส่วนของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองเป็นทรัพยสิ์นท่ีไดม้าโดยไม่สมควร สืบ
เน่ืองมาจากการปฏิบติัหนา้ท่ีหรือใชอ้าํนาจในตาํแหน่งหนา้ท่ีเท่านั้น  มิไดมี้ผลให้บริษทัและบริษทัในกลุ่มตอ้งไป
ดาํเนินการใด ๆ เน่ืองจากมิใช่คู่ความในคดี บริษทัและบริษทัในกลุ่มไดป้ฏิบติัการทุกอยา่งให้เป็นไปตามกฎหมาย
และตามสัญญาดว้ยความสุจริตตลอดมา ซ่ึงบริษทัและบริษทัในกลุ่มมีสิทธิโดยชอบตามกฎหมายและสัญญาท่ีจะ
พิสูจน์ขอ้เทจ็จริงและความสุจริตของตนต่อไปในการดาํเนินการใด ๆ ของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงจะตอ้ง
เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายและหลกัการยติุธรรม 
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33.2 เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2550 นายสุพงษ์ ล้ิมธนากุล ได้ยื่นฟ้อง กทช. สํานักงาน กทช. และกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (เดิมช่ือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) ต่อศาลปกครองกลาง โดยอา้งเหตุ
เร่ืองเจา้หนา้ท่ีรัฐและหน่วยงานทางปกครองละเลยต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีในการตรวจสอบบริษทัว่าประกอบกิจการ
โทรคมนาคมโดยฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ หลงัจากท่ีมีการโอนขายหุ้นของ บริษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายใหม่ 

 
ศาลปกครองกลางไดมี้คาํสั่งลงวนัท่ี 8 เมษายน 2552 เรียกใหบ้ริษทัเขา้มาเป็นผูถู้กฟ้องคดีร่วมโดยกาํหนดใหบ้ริษทั 
เป็นผูถู้กฟ้องคดีท่ี 4 ทั้งน้ีเพ่ือเปิดโอกาสให้บริษทัไดย้ื่นคาํให้การแกค้าํฟ้องรวมทั้งพยานหลกัฐาน ต่อศาลปกครอง
กลางซ่ึงบริษทัไดด้าํเนินการไปแลว้ในเดือน กรกฎาคม 2552 เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2554 ศาลปกครองกลางไดมี้               
คาํพิพากษายกฟ้อง  

 
เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2554 นายสุพงษ์ ล้ิมธนากุล ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ซ่ึงคดีอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลปกครองสูงสุดและเม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2554 บริษทัไดย้ืน่คาํแกอุ้ทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด 

 
เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 ศาลปกครองสูงสุดมีคาํสั่งกาํหนดให้ วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2562 เป็นวนัส้ินสุดการแสวงหา
ขอ้เท็จจริง โดยผูฟ้้องคดีและผูถู้กฟ้องคดีจะตอ้งยื่นเอกสารเพ่ิมเติมต่อศาลภายในกาํหนดดงักล่าว หลงัจากพน้
กาํหนดเวลาดงักล่าว ศาลจะกาํหนดวนันัง่พิจารณาคดีคร้ังแรกต่อไป 
 
บริษทัมีความเห็นว่าบริษทัจะไม่ไดรั้บผลกระทบจากคดีดงักล่าว เน่ืองจากเป็นการยื่นฟ้อง กทช. สํานกังาน กทช. 
และกระทรวงเทคโนโลยฯี ในการละเลยต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี และไม่น่าจะเป็นเหตุท่ีกระทรวงเทคโนโลยฯี บอกเลิก
สญัญาอนุญาตใหด้าํเนินการกบับริษทัได ้เน่ืองจากบริษทัไดด้าํเนินการถูกตอ้งตามสญัญาอนุญาตใหด้าํเนินการ 
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33.3 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง ถูกฟ้องให้ชดใช้ค่าเสียหายจากความชํารุดของอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมในประเทศ
ออสเตรเลีย โดยคดีดงักล่าวเร่ิมมาตั้งแต่ปี 2554 และเม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2559 ศาลชั้นตน้มีคาํสั่งตดัสินให้ชดใช้
เงินค่าเสียหาย จาํนวน 5.3 ล้านเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลีย พร้อมดอกเบ้ีย โดยบริษทัได้บนัทึกผลกระทบของ
ค่าใชจ่้ายดงักล่าวในงบการเงินแลว้ในปี 2559  เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2560 บริษทัยอ่ยไดย้ืน่อุทธรณ์คาํพิพากษาแลว้ 

 
เม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2561 ศาลอุทธรณ์ไดมี้คาํสั่งใหย้กอุทธรณ์ของบริษทัยอ่ย ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดช้าํระดอกเบ้ียและ
ค่าใชจ่้ายบางส่วนหลงัคาํพิพากษาเป็นจาํนวน 1.8 ลา้นเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลียแลว้ ทั้งน้ี ค่าใชจ่้ายทางกฎหมาย               
ท่ีบริษทัยอ่ยตอ้งรับผดิชอบใหฝ่้ายโจทกเ์พ่ิมเติมยงัอยูร่ะหวา่งการสรุปจาํนวนท่ีแน่นอนจากศาลอุทธรณ์ 

 
33.4 บริษทัมีความเห็นท่ีไม่ตรงกนัในการตีความขอ้สัญญาบางประการในสัญญาความร่วมมือท่ีมีต่อกนักบับริษทัแห่งหน่ึง 

ซ่ึงทาํให้บริษทัและบริษทัดงักล่าวตอ้งยื่นเร่ืองต่ออนุญาโตตุลาการเพ่ือพิจารณาความเห็นในการตีความขอ้สัญญา
ดงักล่าว โดยได้มีการสืบพยานของทั้ งสองฝ่าย และในระหว่างปี 2561 อนุญาโตตุลาการได้มีคาํตดัสินแล้ว โดยมี
ความเห็นวา่การตีความขอ้สญัญาความร่วมมือดงักล่าวของบริษทัถูกตอ้งแลว้ และถือวา่การตดัสินคดีน้ีเป็นอนัส้ินสุด 

 
อย่างไรก็ตาม บริษทัคู่สัญญาดงักล่าวยงัคงมีความเห็นไม่ตรงกบับริษทัและกระทาํการอนัถือว่าเป็นการกระทาํผิด
สัญญา บริษทัจึงตอ้งนาํเร่ืองเขา้อนุญาโตตุลาการเพ่ือให้วินิจฉัยอีกคร้ังหน่ึง ปัจจุบนัยงัอยู่ในระหว่างกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ และยงัไม่ไดก้าํหนดวนันดัพิจารณา 
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33.5 ขอ้พิพาทเร่ืองดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ภายใตส้ญัญาดาํเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารภายในประเทศ   
 

เม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2560 บริษทัได้รับหนังสือจากกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (“กระทรวงดิจิทลัฯ”)               
แจ้งว่า ดาวเทียมไทยคม 7 และดาวเทียมไทยคม 8 เป็นดาวเทียมภายใต้สัญญาดําเนินกิจการดาวเทียมส่ือสาร
ภายในประเทศ ลงนามเม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2534 ระหว่างบริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) (“อินทชั”) และ
กระทรวงดิจิทลัฯ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเดิม) (“สัญญาดาํเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ”) 
โดยอินทชัไดจ้ดัตั้งบริษทัไทยคมข้ึนมาเพ่ือดาํเนินงานตามสัญญาดงักล่าว ทั้งน้ีหนงัสือจากกระทรวงดิจิทลัฯ ระบุให้
ปฏิบติัตามสญัญาดาํเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ ใหค้รบถว้นโดยด่วน อาทิ การโอนกรรมสิทธ์ิและส่งมอบทรัพยสิ์น 
การจดัสร้างดาวเทียมสาํรอง การชาํระเงินผลประโยชนต์อบแทน และการประกนัภยัทรัพยสิ์น 
 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัวาระพิเศษ เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2560 ไดพ้ิจารณาหนงัสือฉบบัดงักล่าวรวมถึงไดห้ารือ
กบัท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัแลว้มีความเห็นว่า ดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ไม่ใช่ดาวเทียมภายใตส้ัญญา
ดาํเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ เพราะการดาํเนินการดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 เป็นการดาํเนินการภายใต้
กรอบของการรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
บริษทัไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดในสัญญาดาํเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ อย่างครบถว้น โดยมิไดมี้การ
ดาํเนินการใด ๆ ท่ีขดัต่อสัญญาดาํเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ  ดงันั้นบริษทัจึงมีความเห็นในเร่ืองดาวเทียมไทยคม 7 
และดาวเทียมไทยคม 8 ตามรายละเอียดขา้งตน้แตกต่างไปจากความเห็นของกระทรวงดิจิทลัฯ ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัจึงมีมติใหบ้ริษทัยืน่เสนอขอ้พิพาทดงักล่าวต่ออนุญาโตตุลาการเพ่ือพิจารณาช้ีขาดขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจาก
ขอ้กาํหนดหรือการปฏิบติัตามสัญญาดาํเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ ทั้งน้ี
เป็นไปตามขอ้ 45.1 ของสัญญาดาํเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารฯ โดยบริษทัได้ดาํเนินการยื่นขอ้โตแ้ยง้ต่อสถาบนั
อนุญาโตตุลาการในวนัท่ี 25 ตุลาคม 2560 เป็นขอ้พิพาทหมายเลขดาํท่ี 97/2560 

 
ขณะน้ีขอ้พิพาทดังกล่าวอยู่ในกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ บริษทัยงัไม่มีหน้าท่ีใด ๆ ในการปฏิบติัตามท่ี
กระทรวงดิจิทลัฯ ไดอ้า้งถึงขา้งตน้จนกว่าคดีจะส้ินสุด อยา่งไรก็ตาม ในเดือนสิงหาคม 2562 กระทรวงดิจิทลัฯ ไดย้ืน่
ค ําร้องต่อศาลปกครองกลางเพ่ือขอให้วิ นิจฉัยว่า คณะอนุญาโตตุลาการไม่มีอํานาจพิจารณาข้อเรียกร้อง 
ของบริษทั  ในขอ้พิพาทหมายเลขดาํท่ี 97/2560 ของสถาบนัอนุญาโตตุลาการและยื่นคาํร้องขอให้ศาลมีคาํสั่งห้าม
คณะอนุญาโตตุลาการดาํเนินกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการไวเ้ป็นการชัว่คราวนั้น เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2562 
ศาลปกครองกลางไดมี้คาํสัง่ไม่รับคาํร้องขอใหศ้าลมีคาํสัง่หา้มดงักล่าว 
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34. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาทีร่ายงาน 
 

การประกาศจ่ายเงินปันผลของบริษทั 
 

 เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท 
เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 219 ลา้นบาท โดยบริษทัจะนําเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ของบริษทั
พิจารณาอนุมติัต่อไป 

 
35.  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยงัไม่มีผลบังคบัใช้ 

 
สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศเก่ียวกับมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ และจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบ
การเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ดงัน้ี 
 
มาตรฐานการบัญชี เร่ือง 
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
  
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 สญัญาเช่า 
  
การตคีวามมาตรฐาน  
  การรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน (ปรับปรุง 2562) จาํนวน 46 ฉบบั ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2562 โดยไม่ได้
เปล่ียนแปลงหลกัการท่ีเป็นสาระสําคญั ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 
 
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งมาเร่ิมถือปฏิบติักบังบการเงินของกลุ่มบริษทั 
เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผล
กระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวท่ีมีผลต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 
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