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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 จ ำกดั (มหำชน)  สำรจำกประธำนคณะกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)  หน้ำท่ี 1 

สารจากประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 
เรียนทำ่นผู้ ถือหุ้น 

ในปี 2562 ที่ผ่ำนมำ บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) มีรำยได้รวม 5,000 ล้ำนบำท และมีผลกำรด ำเนินงำนขำดทนุสทุธิ 2,250 
ล้ำนบำท โดยผลขำดทนุสว่นใหญ่มำจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์มลูค่ำดำวเทียม อนัเนื่องจำกรำคำตลำดของกำรบริกำรมี
กำรปรับตวัลดลง อยำ่งไรก็ดี บริษัทยงัมีสถำนะกำรเงินท่ีมัน่คง กลำ่วคือ ยงัมีกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนเป็นบวก โดยใน
ปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน 1,660 ล้ำนบำท และมีสภำพคลอ่งสงู มีเงินสดรวม 5,703 ล้ำนบำท ขณะที่มี
หนีส้นิระยะยำว 4,203 ล้ำนบำท 

เพื่อวำงแนวทำงให้บริษัทสำมำรถด ำเนินธุรกิจตอ่ไปในระยะยำว คณะกรรมกำรบริษัทร่วมกบัฝ่ำยบริหำร ก ำหนดวิสยัทศัน์ใหม่
ของบริษัท ที่เปิดกว้ำงมำกขึน้ จำกกำรมุง่เน้นเป็นผู้สร้ำงดำวเทียมเพื่อให้บริกำรกำรออกอำกำศโทรทศัน์ และรับสง่ข้อมลูด้ำน
โทรคม มำเป็นผู้ ให้บริกำรแบบครบวงจรโดยมุง่เน้นไปที่ควำมต้องกำรของลกูค้ำ โดยวิสยัทศัน์ใหมท่ี่ก ำหนดขึน้คือ ผู้ ให้บริกำร
ด้ำนสมำร์ทโซลชูัน่ และแพลตฟอร์มเทคโนโลยีจำกอวกำศสูภ่ำคพืน้ดินชัน้น ำแหง่เอเชีย เพื่อเสริมสร้ำงควำมส ำเร็จแหง่อนำคต 
(An Asian leading provider of space-air-ground-maritime enabled platforms and smart solutions for a better future) 
เนื่องจำกในอนำคต จะเกิดกำรผสมผสำนของเทคโนโลยีในทกุๆ ด้ำน จะมีกำรเช่ือมตอ่ระบบทัง้ดำวเทียม (Space) อำกำศยำน
ไร้คนขบั (Air) และระบบสื่อสำรภำคพืน้ดิน เช่น IoT (Ground) เข้ำด้วยกัน ซึ่งจะท ำให้เกิดข้อมูลจ ำนวนมำกที่เรียกว่ำ Big 
Data ซึ่งจะมีกำรน ำเอำเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มำคิดวิเครำะห์และน ำเสนอเป็นข้อมูลที่เกิด
ประโยชน์สงูสดุให้ลกูค้ำ (Smart Solutions) 

โดยอำศยัวิสยัทศัน์ข้ำงต้น บริษัทจะผลกัดนัธุรกิจภำยใต้แนวทำงที่เปิดกว้ำง ร่วมกบัพนัธมิตรในทกุๆ ด้ำน เพื่อขยำยโอกำส
ทำงธุรกิจให้กว้ำงมำกขึน้ เช่น กำรสร้ำงดำวเทียมร่วมกับพันธมิตร และกำรแสวงหำควำมร่วมมือกับพันธมิตร ทัง้ที่เป็น
ผู้ประกอบกำรระดบัโลกที่ด ำเนินโครงกำรบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตผำ่นดำวเทียม หรือบริษัทในประเทศไทยและตำ่งประเทศที่มี
ศกัยภำพทำงด้ำนอำกำศยำนไร้คนขบั หรือบริกำรอื่นๆ 

ส ำหรับกำรบริหำรโครงกำรดำวเทียมภำยหลงัสิน้สดุสมัปทำน ขณะนี ้กสทช. ได้ออกประกำศแนวทำงตำ่งๆ เก่ียวกบักำรด ำเนนิ
ธุรกิจดำวเทียม ที่อนญุำตให้ดำวเทียมตำ่งชำติเข้ำมำให้บริกำรในประเทศได้ (หำกปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่ กสทช. อยูร่ะหวำ่งกำร
จัดท ำ) ควำมชัดเจนดังกล่ำวท ำให้บริษัทมีทำงเลือกในกำรด ำเนินธุรกิจโดยดำวเทียมของไทย และโดยอำศัยดำวเทียม
ต่ำงประเทศ ทัง้นีข้ึน้กบัว่ำเง่ือนไขใดจะเกิดประโยชน์สงูสดุ และคู่ขนำนกบักำรวำงแผนกำรด ำเนินกำร ภำยใต้ใบอนญุำตของ 
กสทช. บริษัทก็จะเสนอตวัท ำงำนร่วมกบัพนัธมิตรในประเทศไทย ในกำรมีสว่นร่วมในกำรบริหำรจดักำรดำวเทียมที่ได้มีกำรสง่
มอบตำมสมัปทำน 

ในด้ำนกำรบริหำรจดักำรองค์กร บริษัทได้มีกำรปรับโครงสร้ำงองค์กร และบริหำรจดักำรก ำลงัคนให้อยูใ่นระดบัที่เหมำะสมกบั
ศกัยภำพของบริษัทอยำ่งตอ่เนื่อง และได้วำงแนวทำงกำรขบัเคลือ่นองค์กรให้สำมำรถด ำเนินธุรกิจได้ยืดหยุ่นและคลอ่งตวัมำก



                                        บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)  สำรจำกประธำนคณะกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
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ขึน้ เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในโลกยคุใหม่ที่เกิดขึน้อย่ำงรวดเร็ว โดยอำศยัแนวทำงกำรบริหำรแบบ Agile Management 
และเสริมด้วยแนวคิดของ Customer Focus ควบคูก่บักำรใช้องค์ควำมรู้ทำงธุรกิจเข้ำมำตดัสนิใจ 

คณะกรรมกำรบริษัทได้สืบสำนและต่อยอดกำรพฒันำรูปแบบและวิธีกำรของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีอย่ำงต่อเนื่องในทกุๆ 
ด้ำน และในปี 2562 บริษัทได้รับกำรเลื่อนอนัดบัชัน้ขึน้เป็นผู้ ประกอบกำรดำวเทียมอนัดบั 9 ใน “The Global Top 20” (จำก
อนัดบั 10 ในปี 2561) จำกผลส ำรวจและจดัอนัดบัผู้ประกอบกำรเทเลพอร์ต ประจ ำปี 2562 ของสมำคมเทเลพอร์ตโลก (Top 
Teleport Operators 2019) นอกจำกนี ้ยังได้รับรำงวัลหุ้นยั่งยืน ประจ ำปี  2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 รวมถึง รำงวัลประกำศ
เกียรติคณุ(Sustainability Disclosure Recognition) ประจ ำปี 2562 จำกสถำบนัไทยพฒัน์ รำงวลัเหลำ่นีล้้วนแสดงให้เห็นวำ่ 
พนัธกิจของคณะกรรมกำรในกำรขบัเคลื่อนด้ำนธรรมำภิบำลนัน้ ประสบควำมส ำเร็จทัง้ในระดบัประเทศและภมูิภำค เป็นกำร
สร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้กบัผู้ ถือหุ้น และนกัลงทนุตอ่ระบบกำรบริหำรจดักำรของบริษัท 

ในนำมของผู้บริหำรและคณะกรรมกำรบริษัท ขอขอบคณุทกุภำคสว่นท่ีได้ช่วยสง่เสริม สนบัสนนุและให้ควำมไว้วำงใจตอ่บริษัท
ไทยคม และขอให้ค ำมัน่วำ่ คณะกรรมกำรบริษัทจะท ำหน้ำที่ในกำรก ำกบัดแูลองค์กรอยำ่งรอบคอบ ยดึมั่นในหลกัจรรยำบรรณ
และหลกักำรก ำกบักิจกำรที่ดี มีแผนกลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงกำรสร้ำงประโยชน์และผลตอบแทนดีที่สดุให้กับ
ทำ่นผู้ ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีสว่นได้เสยีทกุภำคสว่น 
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การประกอบธุรกิจ 
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1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

ประวัตคิวามเป็นมาของบริษัท 

บริษัทเร่ิมก่อตัง้เมื่อวนัท่ี 7 พฤศจิกำยน 2534 โดย บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) (อินทชั) (เดิมช่ือ บริษัท 
ชิน คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน)) บริษัทเป็นผู้ ให้บริกำรด้ำนโทรคมนำคมผ่ำนดำวเทียมภำยใต้สญัญำด ำเนินกิจกำร
ดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศระหว่ำงบริษัทกบักระทรวงคมนำคม (ปัจจบุนัอ ำนำจกำรดแูลสญัญำนีไ้ด้ถกูโอนไปอยู่ภำยใต้
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม) เป็นระยะเวลำ 30 ปี สิน้สดุสญัญำในปี 2564 โดยท ำหน้ำที่จดัสร้ำงจดัสง่ดำวเทยีม
ขึน้สูว่งโคจรเพื่อให้บริกำรช่องสญัญำณดำวเทียม โดยต้องจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนแก่กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ
สงัคม(กระทรวงดิจิทลัฯ) ในอตัรำร้อยละของรำยได้ค่ำบริกำรช่องสญัญำณดำวเทียมที่ได้รับหรืออย่ำงน้อยเท่ำกบัจ ำนวน
เงินขัน้ต ่ำที่ระบไุว้ในสญัญำ และต้องสง่มอบดำวเทียม สถำนีควบคมุดำวเทียม รวมทัง้อปุกรณ์ต่ำง  ๆ ที่เก่ียวข้องกบักำร
ด ำเนินธุรกิจดงักลำ่ว ให้เป็นกรรมสทิธ์ิของกระทรวงดิจิทลัฯ เมื่อได้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงและติดตัง้เรียบร้อยแล้ว  

เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2534 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนนำม
ดำวเทียมสื่อสำรแห่งชำติดวงแรกของโครงกำรอย่ำงเป็นทำงกำรว่ำ “ไทยคม” (THAICOM) มำจำกค ำว่ำ  Thai 
Communications หรือ ไทยคมนำคม เพื่อเป็นสญัลกัษณ์เช่ือมโยงประเทศไทยกับเทคโนโลยีสื่อสำรสมัยใหม่ 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 ำหนำ่ยอปุกรณ์จำนรับสญัญำณดำวเทียม ในปี 2540 2543 และ 2550 ตำมล ำดบั 

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

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัท 

วิสัยทัศน์  

“ผู้ให้บริการด้านสมาร์ทโซลูชั่ น และแพลตฟอร์มเทคโนโลยีจากอวกาศสู่ภาคพืน้ดินชัน้น าแห่งเอเชีย เพื่อ
เสริมสร้างความส าเร็จแห่งอนาคต” 

 พันธกิจ 

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

 สร้ำงควำมร่วมมือ และควำมรู้ด้ำนกำรตลำดในประเทศเพื่อพฒันำตอ่ยอดธุรกิจให้ก้ำวหน้ำ 

 สร้ำงกำรเป็นองค์กรที่คลอ่งตวั ปรับเปลีย่นได้อยำ่งรวดเร็วเพื่อรองรับกำรเปลีย่นแปลงองค์กรและธุรกิจ 

 สร้ำงประโยชน์แก่ผู้ ถือหุ้นภำยใต้กรอบธรรมำภิบำล และหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

 สำนปณิธำนสร้ำงคณุคำ่สูส่งัคมเพื่อกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน 



                                     บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) ส่วนท่ี 1 ข้อท่ี 1 นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ 
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กลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัท 

บริษัทก ำหนดนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจโดยวำงแผนให้ทกุหน่วยงำนมีสว่นร่วมในกำรวำงแผนกลยทุธ์หลกั  เพื่อให้บริษัท
เป็นองค์กรที่สร้ำงผลก ำไรและเติบโตอยำ่งยัง่ยืน ทัง้นี ้กลยทุธ์ในกำรด ำเนินงำนของบริษัทประกอบด้วย 

(1)  กลยุทธ์ด้านธุรกิจ 

บริษัทก ำหนดแผนกลยทุธ์ด้ำนธุรกิจ เพื่อเป็นกรอบในกำรน ำเสนอสนิค้ำและบริกำรท่ีสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของ
ลกูค้ำ สร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขนั และสร้ำงกำรเจริญเติบโตอย่ำงยัง่ยืน โดยแบ่งกลยทุธ์ด้ำนธุรกิจออกเป็นสำม
สว่น ดงันี ้ 

1. กลยทุธ์ส ำหรับบริกำรหลกั  

บริกำรด้ำนบรอดคำสต์ (บริกำรออกอำกำศโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม) : บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำบริกำร
แพร่กระจำยช่องรำยกำรโทรทศัน์ผ่ำนดำวเทียมเพื่อยกระดบัอุตสำหกรรมบรอดคำสต์ในประเทศไทย โดยกำรน ำเสนอ
บริกำรท่ีมีคณุภำพเพื่อรองรับกำรออกอำกำศรำยกำรโทรทศัน์ที่มีควำมคมชดัสงูในระบบ High Definition และ Ultra-High 
Definition และบริกำรเสริมตำ่ง ๆ เพื่อช่วยเพิ่มศกัยภำพให้กบัผู้ประกอบกำรและน ำสง่คณุภำพกำรรับชมรำยกำรท่ีมีควำม
คมชดัสงูสูป่ระชำชนในประเทศไทย และประเทศในภมูิภำคลุม่แม่น ำ้โขงและเอเชียใต้ รวมถึงยงัมุง่สร้ำงควำมแข็งแกร่งใน
กำรเป็นดำวเทียมที่ได้รับควำมนิยมสงูที่มีจ ำนวนฐำนผู้ชมและจ ำนวนช่องรำยกำรโทรทศัน์เป็นจ ำนวนมำก ณ ต ำแหนง่วง
โคจร 78.5 องศำตะวนัออก อยำ่งตอ่เนื่อง 

ส ำหรับภมูิภำคแอฟริกำ บริษัทมีแผนกลยทุธ์ในกำรสร้ำงควำมแตกตำ่งจำกคูแ่ขง่ขนัโดยกำรมุง่เน้นกลุม่ประเทศเปำ้หมำย
อยำ่งชดัเจน โดยบริษัทจะน ำประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญมำประยกุต์ใช้ รวมทัง้กำรสร้ำงควำมร่วมมือกบัพนัธมิตร 

ให้บริกำรสถำนีภำคพืน้ดินในทวีปยโุรปเพือให้บริกำรแพร่สญัญำณภำพและเสียงผ่ำนดำวเทียมจำกประเทศยโุรปสู่ทวีป
แอฟริกำอีกด้วย  

บริกำรด้ำนบรอดแบนด์ (บริกำรอินเทอร์เน็ตผำ่นดำวเทียม): บริษัทให้ควำมส ำคญัในกำรเพิ่มประสทิธิภำพของกำรใช้
งำนแบนด์วิดท์บนแพลตฟอร์มไอพีสตำร์และแพลตฟอร์มของพนัธมิตรทำงธุรกิจ เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรเพิ่มปริมำณกำรใช้
งำนแบนด์วิดท์ดำวเทียมไทยคม 4  

โดยกำรผสมผสำนกำรให้บริกำรแบนวิดธ์ขนำดใหญ่แก่ผู้ประกอบกำรโครงขำ่ย กลุม่ภำคธุรกิจ และกลุม่ภำครัฐบำล
ในภมูิภำค กบักำรให้บริกำรบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตแก่ผู้ ใช้งำนรำยย่อยในประเทศที่มีศกัยภำพ นอกจำกนี ้บริษัทมีแผน
ขยำยบริกำรนำวำ (NAVA) หรือบริกำรสือ่สำรควำมเร็วสงูผำ่นดำวเทียมแบบเคลือ่นที่ทำงทะเลไปยงัตลำดตำ่งประเทศให้
เพิ่มมำกขึน้ ส ำหรับแผนระยะยำว บริษัทได้ร่วมมือทำงธุรกิจกบัพนัธมิตรในกำรด ำเนินโครงกำรดำวเทียมบรอดแบนด์รุ่น
ใหม่ๆ (Next Generation High Throughput Satellite) ที่มีโครงสร้ำงต้นทนุ และรำคำต่อหน่วยต ่ำเพื่อกำรให้บริกำรด้ำน
บรอดแบนด์ส ำหรับอนำคต 

2. กลยทุธ์ส ำหรับบริกำรทำงนวตักรรมใหม่   

บริษัทมุ่งพฒันำบริกำรที่จะเป็นแพลตฟอร์มในกำรเช่ือมต่อกำรสื่อสำร โดยน ำจุดเด่นของระบบสื่อสำรและเทคโนโลยี
ดิจิทลัผำ่นดำวเทียมที่สำมำรถเข้ำถึงได้ทกุที่ ทกุเวลำ มำผนวกกบักำรใช้งำนระบบเครือขำ่ยอินเทอร์เน็ต และใช้จดุแข็งของ
บริษัททำงด้ำนกำรสร้ำงนวตักรรมเทคโนโลยี  มำสร้ำงเป็นบริกำรใหม่ๆ แบบอจัฉริยะ (Smart Solutions) เพื่อตอบสนอง
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 ำคญักับกำรขยำยธุรกิจทัง้ทำงแนวตัง้และแนวรำบในระดบัภูมิภำค โดยทำงแนวตัง้จะเป็นกำรขยำย
บริกำรที่ใช้ดำวเทียมในลกัษณะดำวน์สตรีมลงไปในห่วงโซ่ธุรกิจและผสมผสำนกับระบบบริกำรอื่นๆ ทัว่ อวกำศ อำกำศ
และภำคพืน้ดิน เป็นต้นว่ำกำรให้บริกำรบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตไปสู่ผู้ ใช้งำนปลำยทำงและบริกำรอินเทอร์เน็ตทำงเรือ 
ส่วนกำรขยำยธุรกิจทำงแนวรำบจะมุ่งเน้นกำรท ำธุรกิจที่มีควำมเก่ียวเนื่องกับดิจิตอลเทคโนโลยี และธุรกิจหลกั เช่น 
เทคโนโลยีด้ำนกำรส ำรวจระยะไกล (Remote Sensing) กำรเช่ือมโยงหรือสง่ข้อมลูถึงกนัได้ด้วยอินเทอร์เน็ตบนทกุอปุกรณ์ 
(Internet of Things – IOT) และกำรวิเครำะห์ข้อมูล (Data Analytics) เป็นต้น มำใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและ
ลกูค้ำ โดยบริษัทมีแผนกำรขยำยธุรกิจทัง้ 2 มิติอยำ่งตอ่เนื่องเพื่อพฒันำศกัยภำพในกำรแขง่ขนัและสร้ำงกำรเติบโตให้กบั
บริษัทอย่ำงยัง่ยืน ทัง้นี ้บริษัทยงัตระหนกัถึงกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึน้อยำ่งรวดเร็ว จึงได้เร่ิมแผนกำรขยำย
ธุรกิจไปยงัธุรกิจใหม่ที่ไม่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจดำวเทียม อำทิเช่น นวตักรรมอำกำศยำนไร้คนขบัหรือโดรนเพื่อใช้ในงำน
เกษตรกรรม ชจูดุเดน่ในกำรออกแบบโดรนให้มีฟังก์ชัน่กำรใช้งำนท่ีเหมำะสม ใช้งำนง่ำย และมีระดบัรำคำที่เกษตรกรและ
ผู้ ใช้งำนสำมำรถเข้ำถึงได้ มุ่งเสริมประสิทธิภำพให้แก่ภำคเกษตรกรรมของไทย เพื่ อช่วยแก้ปัญหำด้ำนกำรขำดแคลน
แรงงำน และยกระดบัผลผลติด้ำนกำรเกษตร ช่วยลดต้นทนุเกษตรกร และสง่ผลดีตอ่ระบบเศรษฐกิจของไทยโดยรวม มำก
ไปกว่ำนัน้ บริษัทยังพัฒนำแอพพลิเคชั่นส ำหรับเทคโนโลยีอำกำศยำนไร้คนขับ หรือ UAV (UNMANNED AERIAL 
VEHICLE) โครงกำรรถมอเตอร์ไซด์ไฟฟำ้ภำยใต้รูปแบบกำรแบง่สดัสว่นรำยได้เพื่อให้บริกำรขนสง่ที่มหำวิทยำลยั เป็นต้น 

(2) กลยุทธ์ด้านบุคลากร 

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะท่ีเป็นบริษัทไทยและด ำเนินกิจกำรทัง้ในประเทศไทยและตำ่งประเทศที่มุง่เน้นกำร
สร้ำงควำมมัน่คงและเติบโตอยำ่งยัง่ยืนในธุรกิจสื่อสำร บริษัทเล็งเห็นถึงคณุคำ่และควำมส ำคญัของทรัพยำกรมนุษย์ โดย
มีควำมเช่ือมัน่วำ่พนกังำนท่ีมีคณุภำพเป็นปัจจยัส ำคญัยิ่งตอ่กำรน ำพำองค์กรสูค่วำมเจริญเติบโตและควำมส ำเร็จที่ยัง่ยืน 
และยงัเป็นปัจจยับ่งชีถ้ึงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของธุรกิจในยคุปัจจุบนัอีกด้วย บริษัทจึงมุ่งมัน่ในกำรดแูลอตัรำสว่น
ก ำลงัคน รวมทัง้ต้นทนุของพนกังำนให้อยู่ในระดบัที่มีประสิทธิภำพ โดยมุ่งเน้นไปที่ กำรแสวงหำคนดี รักษำคนเก่ง สร้ำง
ควำมผูกพนัในองค์กร  และสร้ำงควำมพร้อมให้พนกังำนทุกระดบัเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถโดยมุ่งเน้นไปที่กำรเพิ่ม
ศกัยภำพของพนกังำนให้สำมำรถแขง่ขนัได้ในโลกยคุดิจิทลั มีคณุธรรม สร้ำงโอกำสและควำมท้ำทำยใหม ่ๆ  เพื่อกระตุ้นให้
พนกังำนได้ใช้ศกัยภำพที่มีอยูข่องตนอย่ำงเต็มที่ พร้อมถ่ำยทอดและปลกูฝังหลกักำรท ำงำนท่ียดึมัน่ในคำ่นิยมขององค์กร 
เพื่อควำมเจริญก้ำวหน้ำไปพร้อมกบัควำมเจริญเติบโตของบริษัท 

(3) กลยุทธ์สู่ความยั่งยนื 

บริษัท ไทยคม จ ำกัด (มหำชน) ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำสู่ควำมยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่ Thaicom Sustainability Goals 
ภำยใต้แนวคิด “Connectivity for Sustainability” ไทยคมจึงด ำเนินธุรกิจโดยค ำนงึถึงในทกุมิติ  โดยมีกำรใช้กลยทุธ์เพือ่ให้
สอดคล้องกบักำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืนใน 3 ด้ำน คือ 

 

 



                                     บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) ส่วนท่ี 1 ข้อท่ี 1 นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หน้ำท่ี 4 

1. ธุรกิจที่มีควำมรับผิดชอบ 

บริษัทมีจุดมุ่งหมำยด้ำนธุรกิจที่จะสะท้อนเจตนำรมย์ที่บริษัทมีควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและผู้มีส่วนได้เสีย   โดยกำร
น ำเสนอสินค้ำและบริกำรที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำ สร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขนัและสร้ำงกำร
เจริญเติบโตอยำ่งยัง่ยืน  และยดึมัน่ในกำรปฏิบตัิตำมหลกัธรรมำภิบำลและจรรยำบรรณธุรกิจที่ดี   

2. ควำมรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อม 

บริษัทให้ควำมส ำคัญต่อกำรรักษำต่อสิ่งแวดล้อม  โดยมุ่งเน้นควำมรับผิดชอบในกำรลดและบรรเทำผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อมจำกำกรด ำเนินงำนของบริษัท ประกอบกบักำรรักษำทรัพยำกรและสภำพสิง่แวดล้อมที่ดีอยำ่งยัง่ยืน 

3. ควำมรับผิดชอบตอ่คนและสงัคม 

บริษัทตระหนกัถึงควำมรับผิดชอบในด้ำนสทิธิมนษุยชนและกฎหมำยแรงงำน  กำรบริหำรจดักำร กำรดแูลพนกังำนและผู้มี
ส่วนได้เสียโดยค ำนึงในเร่ืองดงักล่ำว  รวมไปถึงกำรดแูลสงัคมส่วนรวม โดยใช้ประโยชน์จำกผลิตภณัฑ์และบริกำรของ
บริษัทที่เน้นเร่ืองกำรเข้ำถึงข้อมลูและกำรสื่อสำร  รวมทัง้นวตักรรมที่ตอบโจทย์ควำมคำดหวงัของผู้มีสว่นได้เสีย   สง่เสริม
เร่ืองกำรศกึษำและสร้ำงอำชีพให้ชมุชนอยำ่งยัง่ยืน 

1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

กำรเปลีย่นแปลงและพฒันำกำรที่ส ำคญัของกลุม่บริษัทในช่วง 3 ปี ที่ผำ่นมำ 
ปี 2562 

ในช่วงปลำยปี 2562 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2563 ได้เกิดปัญหำกำรขดัข้องทำงเทคนิคบนดำวเทียมไทยคม 5 ซึ่งควำม
ขดัข้องนัน้เร่ิมเกิดขึน้เมื่อวนัที่ 17 ธันวำคม 26562 หลงัจำกนัน้ บริษัทฯได้ร่วมกบับริษัทผู้ผลิตดำวเทียม พยำยำมแก้ไข 
และกู้คืนควำมขดัข้องดงักลำ่ว แต่ก็ไม่ประสบควำมส ำเร็จ ดงันัน้ เพื่อให้เกิดควำมตอ่เนื่องในกำรให้บริกำร บริษัทฯจึงได้
ท ำกำรโอนย้ำยลกูค้ำออกจำกดำวเทียมไทยคม 5 และในท่ีสดุบริษัทฯได้ปฏิบตัิตำมค ำแนะน ำของบริษัทผู้ผลติ โดยได้ปลด
ระวำงดำวเทียมไทยคม 5 ออกจำกวงโคจรในวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ 2563 

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

บริษัท ลำว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ส์ มหำชน ผู้ประกอบกำรโทรศพัท์เคลื่อนที่ในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชน
ลำว (สปป.ลำว) ซึ่งบริษัทยอ่ยของบริษัท คือ บริษัท เชนนิงตนั อินเวสเม้นท์ส พีทีดี ลิมิเต็ด ถือหุ้นร้อยละ 49 ได้เข้ำลงทนุ
ซือ้กิจกำรของบริษัท วิมเปิลคอม จ ำกดั ซึง่เป็นผู้ประกอบกำรโทรศพัท์เคลือ่นท่ีใน สปป.ลำวเช่นเดียวกนั โดยเข้ำซือ้หุ้นร้อย
ละ 100 จำกรัฐบำล สปป.ลำว กำรเข้ำซือ้กิจกำรในครัง้นีเ้ป็นกำรช่วยเพิ่มโครงข่ำยโทรคมนำคมของแอลทีซีให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึน้ อีกทัง้ยงัช่วยขยำยฐำนลกูค้ำให้กว้ำงมำกขึน้โดยเฉพำะในกลุม่ลกูค้ำวยัรุ่น ทัง้นี ้หลงัจำกกำรเข้ำซือ้
กิจกำร บริษัท วิมเปิลคอม จ ำกดั ได้เปลีย่นช่ือเป็น บริษัท ทีพลสั ดิจิทลั จ ำกดั 

นอกจากนี ้ในปี 2562 บริษัทได้รับการจดัอนัดบัจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการคงมาตรฐานบริษัท
จดทะเบียนที่มีการก ากับดูแลกิจการอยู่ในเกณฑ์ CG "ดีเลิศ" ระดบัห้าดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 (2556-2562) จากการที่
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บริษัทได้ปฏิบตัิตามหลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินธุรกิจอย่างถกูต้อง ยึดมัน่นโยบายต่อต้านการทจุริตทกุรูปแบบ อย่าง
ครบถ้วนและรอบด้านของการด าเนินธุรกิจ 

บริษัทได้รับคดัเลือกให้อยู่ในรายช่ือ Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ หุ้นยัง่ยืน ประจ าปี 2562 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 สะท้อนถึงการเป็นบริษัทท่ีมีการด าเนินธุรกิจอยา่งสมดลุระหวา่งผลประกอบการทางการเงิน และความ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสามารถน าประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม และบรรษัทภิบาล หรือ Environment 
Social and Governance : ESG ไปใช้เป็นกลไกในการพฒันาธุรกิจสูค่วามยัง่ยืนได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

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

และบริษัทยงัได้รับรางวลั Drive Award 2019 สาขา Technology ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีการสร้างและผลกัดนั
ให้เกิดนวตักรรมใหม่ๆ ควบคู่ไปกบัการใสใ่จสิ่งแวดล้อมเพื่อความยัง่ยืน ตลอดจนร่วมขบัเคลื่อนเศรษฐกิจและสงัคมให้
สามารถแขง่ขนัได้ในระดบัสากล 

ปี 2561 

ในปี 2561 บริษัทมีกำรปรับโครงสร้ำงบริษัทย่อย คือ บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ ำกัด โดยเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท ไทย  
แอดวำนซ์ อินโนเวชัน่ จ ำกดั เพื่อเตรียมกำรส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจใหม่ที่เก่ียวข้องกบัเทคโนโลยี เพื่อเสริมกบัธุรกิจหลกั
ของบริษัทในปัจจบุนั 

และนอกจำกนี ้บริษัทมีพฒันำกำรท่ีส ำคญัในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำร โดยบริษัทได้รับกำรรับรอง
ในฐำนะสมำชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทจุริต จำกสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
(IOD) ตอ่เนื่องเป็นวำระท่ี 2 หลงัจำกได้รับใบรับรองครัง้แรกเมื่อปี 2558 

ปี 2560 

ในปี 2560 บริษัทได้รับอนมุตัิจำกผู้ ถือหุ้น ในกำรประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 30 พฤศจิกำยน 
2560 ในกำรขำยหุ้นสำมญัทัง้หมดที่ บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ ำกดั (บริษัทยอ่ยของบริษัท) ถืออยูใ่นบริษัท ซีเอส ลอ็กซอินโฟ 
จ ำกดั (มหำชน) (ซีเอสแอล) จ ำนวน 250,099,990 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.07 ของหุ้นท่ีออกและช ำระแล้วทัง้หมดของซี
เอสแอล ให้แก่บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ำกดั (เอดบัเบิล้ยเูอ็น) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของ บริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน) ในรำคำเสนอซือ้ 7.80 บำทต่อหุ้น คิดเป็นมลูคำ่รำยกำรเท่ำกบั 1,950.78 ล้ำนบำท โดยผ่ำนกำร
ท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์แบบมีเง่ือนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ที่ด ำเนินกำรโดยเอดบัเบิล้ยเูอ็น 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บริษัทประกอบธุรกิจในกลุม่ธุรกิจหลกั 3 กลุม่ คือ (1) ธุรกิจดำวเทียมและบริกำรท่ีเก่ียวเนื่อง (2) ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ 
และ (3) ธุรกิจโทรศพัท์ในต่ำงประเทศ ซึ่งบริษัทจะเน้นกำรลงทนุระยะยำว โดยพิจำรณำจำกปัจจยัพืน้ฐำนของธุรกิจที่จะ
เข้ำไปลงทนุรวมถึงแนวโน้มของธุรกิจนัน้ ๆ เป็นส ำคญั นอกจำกนี ้บริษัทมีนโยบำยกำรลงทนุในสดัสว่นที่มำกพอเพื่อให้
สำมำรถมีอ ำนำจในกำรบริหำรจดักำรและก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมนัน้ ๆ 
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1. ธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเน่ือง 
บริษัทเป็นผู้ ให้บริกำรและด ำเนินโครงกำรดำวเทียมสื่อสำรแห่งชำติภำยใต้สัญญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำร
ภำยในประเทศระหวำ่งบริษัทกบักระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำร (ปัจจบุนัเปลีย่นช่ือเป็นกระทรวงดิจิทลัเพือ่
เศรษฐกิจและสงัคม) (“กระทรวงฯ”) เป็นระยะเวลำ 30 ปี สิน้สดุปี พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบนับริษัทได้จดัสง่ดำวเทียมขึน้สู่
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 เพื่อให้บริกำรสือ่สำรดำวเทียมและบริกำรท่ีเก่ียวเนื่องตำ่ง ๆ ดงันี  ้

บริษัท ประเภทธุรกิจ 
บริษัท ไอพีสตำร์ จ ำกดั  จดัจ ำหนำ่ยช่องสญัญำณดำวเทียมไทยคม 4 
บริษัท ไอพีสตำร์ นิวซีแลนด์ จ ำกดั จัดจ ำหน่ำยช่องสญัญำณดำวเทียมไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสญัญำณ

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

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

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

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

ด้ำนเทคนิคที่เก่ียวกบัดำวเทียม 
บริษัท สตำร์ นิวเคลยีส จ ำกดั  ให้บริกำรด้ำนวิศวกรรมพฒันำเทคโนโลยีกำรสือ่สำรและอิเลก็ทรอนิคส์ 
บริษัท ทีซี บรอดคำสติง้ จ ำกดั ให้บริกำรด้ำนธุรกิจกระจำยเสยีงและกิจกำรโทรทศัน์  
บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แซทเทลไลท์ จ ำกดั จดัจ ำหนำ่ยช่องสญัญำณดำวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 
บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จ ำกดั ให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยี 

2. ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ 

บริษัท ประเภทธุรกิจ 
บริษัท ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชัน่ จ ำกดั จัดจ ำหน่ำยอุปกรณ์รับสญัญำณดำวเทียม  บริกำรให้ค ำปรึกษำและ

ติดตัง้ระบบส ำหรับเครือข่ำยบรอดแบนด์แบบครบวงจร  (System 
Integration) 

3.   ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ 
บริษัทเป็นผู้ให้บริกำรธุรกิจโทรศพัท์ผำ่น บริษัท เชนนิงตนั อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จ ำกดั (เชน) ซึง่เป็นกิจกำรร่วมค้ำของบริษัท 
ประกอบธุรกิจหลกัโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งลงทุนในธุรกิจโทรคมนำคมในต่ำงประเทศ ซึ่ง
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ปัจจุบนัมีกำรลงทนุ 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท ลำว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ส์ มหำชน ซึ่งเป็นกิจกำรร่วมค้ำกบัรัฐบำลของประเทศ
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว โดยได้รับสิทธิในกำรด ำเนินธุรกิจโทรคมนำคมในประเทศลำวเป็นเวลำ 25 ปี 
สิน้สดุปี 2564 นอกจำกนี ้รัฐบำลลำวและเชน ยงัได้ลงนำมสญัญำร่วมทนุฉบบัใหมเ่พื่อตอ่สมัปทำนอีก 25 ปี โดยเร่ิมจำก
ปี 2565 ถึงปี 2589 
 

บริษัท ประเภทธุรกิจ 
บริษัท เชนนิงตนั อินเวสเม้นท์ส พีทีอี 
ลมิิเต็ด  

ประกอบธุรกิจหลกัในกำรลงทนุด้ำนกำรสือ่สำรโทรคมนำคมในระดบันำนำชำติ 

บริษัท ลำว เทเลคอมมิวนิ เคชั่นส์  
มหำชน 

ให้บริกำรโทรศพัท์พืน้ฐำน โทรศพัท์เคลื่อนที่ โทรศพัท์สำธำรณะ โทรศพัท์ระหวำ่ง
ประเทศ และอินเทอร์เน็ตใน สปป.ลำว 

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

(1) บริษัท วิมเปิลคอม จ ำกดัได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ทีพลสั ดิจิทลั จ ำกดั เม่ือวนัที่ 2 กนัยำยน 2562 
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1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้น 
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทและบริษัทยอ่ย ตัง้แตปี่ 2561 ถึง ปี 2562 มีดงันี ้

ผลิตภณัฑ์ / บริการ ด าเนินการโดย 
2562 2561 

รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 

บริกำรสือ่สำรดำวเทยีม ไทยคม  

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

สตำร์ 

บริกำรอินเทอร์เนต็และสือ่ 
ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชัน่ 
และ 122 2.44 229 2.80 
แคมโบเดยีน ดีทีวี เนต็เวิร์ค 

ตดัรำยกำรระหวำ่งสว่นงำน -53 -1.06 -71 -0.87 
รายได้จากการขายและบริการ 4,663 93.25 6,008 73.50 

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปลีย่นสทุธิ 0 0.00 6 0.07 
ก ำไรจำกกำรจ ำหนำ่ยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 0 0.00 1,950 23.86 
รำยได้อื่น  337 6.74 210 2.57 
รวมรายได้ 5,000 100.00 8,174 100.00 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรจ ำแนกตำมสว่นงำนทำงภมูิศำสตร์ ส ำหรับปี 2561 ถึง ปี 2562 มีดงันี ้

รายชื่อประเทศ 2562 2561 

ไทย 2,251 3,225 

ออสเตรเลยี 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 ดังนี ้

2.1 ธุรกิจดาวเทียมและบริการท่ีเก่ียวเน่ือง 
2.1.1 บริการสื่อสารดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเน่ือง ด าเนินการโดย บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) และ

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

บรอดแบนด์ (High Throughput Satellite, HTS) 

 ดาวเทียมแบบทั่วไป (Conventional Satellite) 
ดำวเทียมแบบทัว่ไปเป็นดำวเทียมที่ให้บริกำรส ำหรับผู้ใช้บริกำรประจ ำที่ (Fixed Satellite Service: FSS) โดย

สญัญำณจะถกูสง่จำกสถำนีภำคพืน้ดินขึน้สูด่ำวเทียมและสง่กลบัมำยงัสถำนีรับสญัญำณภำคพืน้ดิน ณ ต ำแหนง่ 
ใด ๆ ภำยใต้พืน้ท่ีครอบคลมุบริเวณกว้ำง (Footprint) ของดำวเทยีม คณุสมบตัิดงักลำ่วชว่ยให้ผู้ประกอบกำร 
ช่องรำยกำรโทรทศัน์ และผู้ประกอบกำรโทรคมนำคมสำมำรถสง่และรับสญัญำณได้ในบริเวณกว้ำงทัง้ใน
ระดบัประเทศและระดบัภมูิภำค 

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

(แบบจุดต่อจุด) ด้วยเทคโนโลยีกำรออกแบบดำวเทียมโดยใช้กำรจดัสรรคลื่นควำมถ่ีขัน้สงูและกำรออกแบบพืน้ท่ี
ให้บริกำรเป็นวงกลมแคบ ๆ หลำย ๆ วงเรียงติดกนัในลกัษณะรังผึง้ ท ำให้ดำวเทียมบรอดแบนด์สำมำรถจัดสรร
คลื่นควำมถ่ีเพื่อเพิ่มขนำดควำมจุแบนด์วิธในกำรให้บริกำรได้มำกกว่ำดำวเทียมแบบทัว่ไปหลำยเท่ำ จึงสำมำรถ
ช่วยให้ผู้ ประกอบกำรลดต้นทุนแบนด์วิธต่อหน่วย (Mbps) ในกำรให้บริกำรได้อย่ำงมีนัยส ำคัญ  นอกจำกนี ้
ดำวเทียมบรอดแบนด์สำมำรถน ำเสนอบริกำรให้กับภำครัฐบำล ภำคธุรกิจ  รวมถึงผู้ ประกอบกำรเครือข่ำย
โทรศพัท์เคลือ่นท่ีอีกด้วย 

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 

ผู้ผลิต 
(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 สงิหำคม 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: 
ออสเตรเลยี กมัพชูำ 

จีน อินเดีย 
อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่ น 
มำเลเซีย เมียนมำ่ร์ 
นิวซีแลนด์ ฟิลปิปินส์ 
เกำหลใีต้ ไต้หวนั 
ไทย และเวียดนำม 

C-band: ประเทศ
ไทย  

ภมูิภำคลุม่แมน่ ำ้โขง 
และภมูิภำคเอเชียใต้ 

ทวีปแอฟริกำ 
ยโุรป เอเชีย และ
ออสเตรเลยี 

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 ไมค่ ำนึงถึงสมัปทำนและใบอนญุำตประกอบกิจกำรดำวเทียม 

 
ในช่วงปลำยปี 2562 ตอ่เนื่องถึงต้นปี 2563 ได้เกิดปัญหำกำรขดัข้องทำงเทคนิคบนดำวเทียมไทยคม 5 ซึง่ควำมขดัข้องนัน้
เร่ิมเกิดขึน้เมื่อวนัที่ 17 ธันวำคม 26562 หลงัจำกนัน้ บริษัทฯได้ร่วมกับบริษัทผู้ผลิตดำวเทียม พยำยำมแก้ไข และกู้คืน
ควำมขดัข้องดงักล่ำว แต่ก็ไม่ประสบควำมส ำเร็จ ดงันัน้  เพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำรให้บริกำร บริษัทฯจึงได้ท ำกำร
โอนย้ำยลกูค้ำออกจำกดำวเทียมไทยคม 5 และในท่ีสดุบริษัทฯได้ปฏิบตัิตำมค ำแนะน ำของบริษัทผู้ผลติ โดยได้ปลดระวำง
ดำวเทียมไทยคม 5 ออกจำกวงโคจรในวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ 2563 

ลักษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
(1) บริกำรแพร่ภำพสญัญำณโทรทศัน์ (Broadcast) และกำรบริกำรสือ่ (Media) 

(1.1) บริกำรสง่ตอ่ช่องรำยกำรโทรทศัน์ผำ่นดำวเทียมไปยงัสถำนีกระจำยสญัญำณปลำยทำง 
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บริษัทให้บริกำรสง่ช่องรำยกำรโทรทศัน์ผ่ำนดำวเทียมแบบครบวงจร ทัง้ในระบบควำมคมชดัปกติ  (Standard 
Definition)  และในระบบควำมคมชัดสูง  (High Definition และ  Ultra-High Definition) แก่ ผู้ ป ระกอบกำร
สถำนีโทรทศัน์ภำคพืน้ดิน สถำนีโทรทศัน์ดำวเทียม และผู้ผลติสือ่โทรทศัน์ เพื่อสง่รำยกำรโทรทศัน์หรือสือ่โทรทศัน์ ไม่
ว่ำจะเป็นรำยกำรบนัเทิง รำยกำรกีฬำ หรือรำยกำรข่ำว ไปยงัสถำนีปลำยทำงภำยใต้พืน้ที่คลอบคลมุของดำวเทียม
ไทยคม บริกำรนีจ้ึงเป็นทำงเลือกที่สมบรูณ์แบบส ำหรับผู้ประกอบกำร ในกำรสง่ช่องรำยกำรโทรทศัน์หรือสื่อโทรทศัน์
ของตนไปยังสถำนีปลำยทำงทั่วประเทศในภูมิภำค หรือในทวีปที่ต้องกำร เช่น สถำนีทวนสัญญำณโทรทัศน์
ภำคพืน้ดิน ผู้ให้บริกำรโครงข่ำยทีวีดิจิทลั และผู้ประกอบกำรเคเบิลทีวี เป็นต้น 
(1.2) กำรให้บริกำรสง่สญัญำณโทรทศัน์บนแพลตฟอร์มไทยคม (Multi-Channel Per Carrier (MCPC) platform) 

บริษัทให้บริกำรสง่สญัญำณภำพและเสยีงไปยงัผู้ รับชมปลำยทำงบนแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภำพ ด้วยบริกำร
แบบครบวงจร (one stop shop) เพื่อให้ผู้บริกำรโครงขำ่ยทีวีดิจิทลัสำมำรถขยำยไปสูฐ่ำนกลุม่ผู้ รับชม บริษัทสำมำรถ
ให้บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่องครอบคลมุตลอดพืน้ที่เอเชีย ยุโรป ตะวนัออกกลำง และแอฟริกำ ทัง้ย่ำนควำมถ่ีซีแบนด์
และเคยแูบนด์ 
(1.3) บริกำรสง่ช่องรำยกำรโทรทศัน์ผำ่นดำวเทียมถึงบ้ำนผู้ รับโดยตรง 

บริษัทให้บริกำรส่งช่องรำยกำรโทรทศัน์ผ่ำนดำวเทียมถึงบ้ำนผู้ รับโดยตรงแบบครบวงจร ทัง้ในระบบควำม
คมชัดปกติ (Standard Definition) และในระบบควำมคมชัดสูง (High Definition และ Ultra-High Definition) ที่มี
คุณภำพและมีควำมแรงของสญัญำณสูง เพื่อให้ผู้ประกอบกำรโทรทัศน์แบบบอกรับสมำชิก และผู้ประกอบกำร
สถำนีโทรทศัน์ดำวเทียมสำมำรถเข้ำถึงผู้ รับชมที่ติดตัง้จำนรับสญัญำณดำวเทียมไทยคมที่มีขนำดเลก็ได้โดยตรง ทัง้นี ้
บริษัทมีควำมพร้อมในกำรให้บริกำรเสริมอื่น ๆ เพื่อเพิ่มศกัยภำพและควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของผู้ประกอบกำร 
เช่น กำรรองรับรำยกำรที่ผู้ชมต้องช ำระค่ำใช้จ่ำยเมื่อรับชม (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) เป็นสถำนีศนูย์กลำงที่ให้บริกำรเสริมตำ่ง ๆ  

ในด้ำนธุรกิจกำรแพร่สญัญำณโทรทศัน์และโทรคมนำคม สถำนีบริกำรภำคพืน้ดินไทยคมเป็นสถำนีเทเลพอร์ตที่ได้รับ
กำรรับรองมำตรฐำน ISO 9002 และ 9001:2000 มีกำรติดตัง้อุปกรณ์และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกครบครัน  เพื่อ
ให้บริกำรด้ำนกำรแพร่สญัญำณโทรทศัน์ผำ่นดำวเทียมแก่ผู้ประกอบกำรทัง้ในและนอกประเทศ บริษัทได้น ำเสนอกำร
ให้บริกำรแบบครบวงจร โดยรวมกำรรวมแบนวิดธ์กบับริกำรเสริมเข้ำด้วยกัน เช่น กำรกระจำยสญัญำณโดยเทป กำร
บีบอัดสญัญำณโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ทัง้ในระบบควำมคมชัดปกติ (Standard Definition) และในระบบควำม
คมชัดสงู  (High Definition และ Ultra-High Definition) กำรถ่ำยทอดสญัญำณดำวเทียม กำรตรวจสอบสญัญำณ 
ตลอดจนกำรให้บริกำรใหม ่คือ กำรให้บริกำรสง่รำยกำรโทรทศัน์หรือวีดีโอผำ่นโครงขำ่ยอินเทอร์เน็ต (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 ใช้งำนกลุม่ผู้อยูอ่ำศยั
และธุรกิจขนำดย่อมในพืน้ที่ชนบทห่ำงไกลในภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิก บริกำรดังกล่ำวได้รับควำมไว้วำงใจจำก
ผู้ประกอบกำรมำอยำ่งยำวนำนด้วยระบบควบคมุคณุภำพกำรให้บริกำรแบบ Uniform Quality of Service หรือ QoS 
ของไอพีสตำร์ที่มีมำตรฐำนเดียวกนัทัว่ประเทศและมีควำมคุ้มคำ่ด้ำนต้นทนุเมื่อเปรียบเทียบกบัดำวเทียมแบบทัว่ไป 
สง่ผลให้ผู้ประกอบกำรอินเทอร์เน็ตมีควำมได้เปรียบในกำรแขง่ขนัและสำมำรถขยำยกำรให้บริกำรไปยงัลกูค้ำทัง้กลุม่
ผู้อยูอ่ำศยัและธุรกิจขนำดยอ่มทัว่ประเทศ 

  (2.2) ตลำดผู้ให้บริกำรโครงขำ่ย 
บริษัทให้บริกำรดำวเทียมบรอดแบนด์แบบครบวงจรกบัผู้ประกอบกำรโทรศพัท์เคลื่อนที่เพื่อใช้ในกำรเช่ือมต่อ

โครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่ำนดำวเทียมในบริเวณที่ระบบโครงข่ำยภำคพืน้ดินไม่สำมำรถเข้ำถึงด้วยต้นทุนที่มี
ประสิทธิภำพ โดยสำมำรถรองรับรูปแบบกำรใช้งำนสถำนีฐำนที่หลำกหลำย เช่น macro cells, micro cells, small 
cells และ IP-node-Bs โครงข่ำยไอพีสตำร์สำมำรถให้บริกำรเช่ือมต่อโทรศพัท์เคลื่อนที่ครอบคลมุทัว่ประเทศ เพื่อ
รองรับกำรขยำยตวัของสงัคมเมืองและกำรใช้งำนเสยีงและข้อมลูที่เพิ่มมำกขึน้อยำ่งรวดเร็ว  
(2.3) ตลำดกลุม่ภำคธุรกิจ 

บริษัทสร้ำงควำมเหนือกวำ่ในกำรแขง่ขนัให้แก่ผู้ประกอบกำรภำคธุรกิจที่มีควำมต้องกำรใช้เครือขำ่ยอินเทอร์เนต็ 
บรอดแบนด์และกำรสื่อสำรแบบควำมเร็วสงูที่เช่ือถือได้เพื่อด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงเป็นระบบส ำรองเมื่อ
เครือข่ำยภำคพืน้ดินล้มเหลว ไม่ว่ำจะอยู่ในอตุสำหกรรมน ำ้มนัและก๊ำซธรรมชำติที่มีสถำนีบริกำรทัว่ประเทศ ร้ำนค้ำ
ปลีกขนำดใหญ่ที่ต้องกำรระบบส ำรองเพื่อควำมต่อเนื่องในกำรใช้งำนแอพลิเคชั่นออนไลน์ หรือธนำคำรที่ต้องกำร
เครือขำ่ยที่นำ่เช่ือถือส ำหรับกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน เครือขำ่ยอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ผำ่นดำวเทียมไอพีสตำร์เพื่อ
ภำคธุรกิจสำมำรถให้บริกำรโดยไมม่ีข้อจ ำกดัด้ำนจ ำนวนสถำนีบริกำร ร้ำนค้ำ หรือธนำคำรท่ีเช่ือมตอ่กบัเครือขำ่ย  
(2.4) ตลำดกลุม่ภำครัฐบำล 

หน่วยงำนภำครัฐของประเทศในภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิกสำมำรถพึ่งพำประโยชน์จำกไอพีสตำร์ได้ บริกำรไอพี
สตำร์เพื่อภำครัฐบำลสำมำรถช่วยกระจำยกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนภำครัฐให้ครอบคลมุทัว่ประเทศ อีกทัง้ช่วย
เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสงูและเช่ือมกำรสื่อสำรของภำครัฐด้วยต้นทนุที่มีประสิทธิภำพ ไอพีสตำร์
เป็นบริกำรที่พิสจูน์แล้วส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐในกำรขยำยกำรเข้ำถึงกำรข้อมลูข่ำวสำรและกำรติดต่อสื่อสำรทัว่
ประเทศ ไม่ว่ำจะเป็นกำรเช่ือมต่อกำรสื่อสำรเมื่อเกิดภำวะวิกฤตภัยพิบตัิในพืน้ที่ต่ำง ๆ กำรให้บริกำรกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม กำรให้บริกำรเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตชุมชน หรือกำรเช่ือมต่อเครือขำ่ยอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์
ส ำหรับกำรใช้งำนภำยในของหนว่ยงำนภำครัฐและกำรให้บริกำรอิเลก็ทรอนิกส์ภำครัฐ 
(2.5) บริกำรสือ่สำรควำมเร็วสงูผำ่นดำวเทยีมแบบเคลือ่นท่ี 

นำวำ (NAVA) คือแพลตฟอร์มในกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสงูผ่ำนดำวเทียมแบบเคลื่อนที่ทำงทะเล
แบบครบวงจร เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรสื่อสำรแก่ผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรมกำรเดินเรือและอตุสำหกรรม
นอกชำยฝ่ัง (Offshore) เพื่อกำรรับสง่ข้อมลู เช่ือมต่อกำรสื่อสำรให้กบัลกูเรือและผู้ โดยสำร เพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบตัิงำนและสร้ำงควำมมัน่ใจด้ำนควำมปลอดภยัให้กบัผู้ประกอบกำร 
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สถำนีควบคมุเครือขำ่ยภำคพืน้ดินไอพีสตำร์ 
สถำนีควบคมุเครือข่ำยภำคพืน้ดินไอพีสตำร์ถกูออกแบบให้มีควำมสำมำรถรองรับกำรใช้งำนที่หลำกหลำย เช่น 

กำรให้บริกำรติดต่อสื่อสำรที่เข้ำถึงผู้ ใช้บริกำรไม่ว่ำจะเป็นกลุม่ลกูค้ำองค์กร ผู้ ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต  หรือผู้ ใช้บริกำร
ทัว่ไป โดยสำมำรถให้บริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสงู บริกำรเครือขำ่ยภำยในองค์กร กำรประชมุทำงไกล กำรแพร่ภำพ
และเสียง บริกำรรับสง่ข้อมลูและบริกำรโทรศพัท์ สถำนีควบคมุเครือข่ำยภำคพืน้ดินไอพีสตำร์มีหน้ำที่สนบัสนนุกำร
สือ่สำรแบบ wide band จำกสถำนีควบคมุเครือขำ่ยภำคพืน้ดินไปยงัอปุกรณ์รับสง่สญัญำณปลำยทำงไอพีสตำร์ และ
กำรสื่อสำรแบบ narrow-band จำกอุปกรณ์รับส่งสญัญำณปลำยทำงไอพีสตำร์กลบัไปยงัสถำนีควบคุมเครือข่ำย
ภำคพืน้ดินไอพีสตำร์ อนึ่ง ปัจจุบนับริษัทมีสถำนีควบคมุเครือข่ำยภำคพืน้ดินไอพีสตำร์ 15 สถำนีใน 10 ประเทศใน
ภมูิภำคเอเชีย-แปซิฟิก 

(3) กำรบริกำรด้ำนท่ีปรึกษำ และออกแบบระบบสือ่สำรดำวเทียม 
ในปี 2562 บริษัทได้ให้บริกำรด้ำนที่ปรึกษำ และออกแบบระบบสื่อสำรดำวเทียมอย่ำงเต็มรูปแบบ เพื่อตอบสนอง

ควำมต้องกำรให้แก่ผู้ประกอบกำรดำวเทียม ภำคธุรกิจและภำครัฐ ที่มีควำมต้องกำรท่ีจะเร่ิมต้นด ำเนินธุรกิจดำวเทียม โดย
บริษัทมีกำรให้บริกำรแบบครบวงจรในสว่นของกำรเป็นที่ปรึกษำให้กบัลกูค้ำในทกุๆ เร่ือง อำทิเช่น กำรวำงแผนกำรใช้งำน
วงโคจร กำรประสำนงำนควำมถ่ี กำรขอใบอนญุำต กำรให้ค ำปรึกษำเร่ืองกำรออกแบบดำวเทียม รวมถึงกำรท ำกำรตลำด 
และกำรเงินกำรลงทนุในกำรท ำธุรกิจ ด้วยประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจดำวเทียมทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ
ของบริษัทที่มีมำอย่ำงยำวนำน บริษัทมีควำมมัน่ใจในศกัยภำพของกำรให้บริกำรดงักล่ำวแก่กลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำย เพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรและยกระดบัควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินธุรกิจดำวเทียมให้กับลกูค้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพสงูสุด 
ปัจจุบัน บริษัทให้บริกำรด้ำนที่ปรึกษำแก่ภำครัฐของประเทศบงักลำเทศ และก ำลงัศึกษำถึงโอกำสในกำรร่วมมือกับ
ประเทศอื่นๆ ในภมูิภำคเอเชียใต้อีกด้วย 

การตลาด การแข่งขัน และแผนกลยทุธ์ในปี 2563 
(1) ภำวะอตุสำหกรรมบริกำรแพร่ภำพสญัญำณโทรทศัน์ (Broadcast) และกำรบริกำรสือ่ (Media) 

ถึงแม้ว่ำแนวโน้มกำรรับชมโทรทศัน์ในปัจจุบนั พฤติกรรมผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปรับชมผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตมำกขึน้
โดยกำรรับชมผำ่นมือถือสมำร์ทโฟนและแทบเลต็  แตค่วำมต้องกำรกำรใช้งำนดำวเทียมยงัคงมีอยูอ่ยำ่งตอ่เนื่องจำกควำม
ต้องกำรในกำรเปลีย่นแปลงคณุภำพของช่องโทรทศัน์จำกควำมคมชดัแบบมำตรฐำน (Standard Definition) ไปเป็นควำม
คมชดัที่สงูขึน้ (High Definition และ Ultra High Definition) ในทกุภมูิภำค 

ภำวะอตุสำหกรรมในภมูิภำคเอเชีย 
ในภมูิภำคเอเชียนัน้มีอตัรำกำรเติบโตของตลำดดำวเทียมอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในประเทศ อินเดีย และ

พมำ่ ถือวำ่มีอตัรำกำรเติบโตอยำ่งมีนยัส ำคญั 
ประเทศอินเดียมีปริมำณควำมต้องกำรใช้ช่องสญัญำณดำวเทียมในยำ่นควำมถ่ี C-band เพิ่มขึน้ อนัเนื่องมำจำกกำร

ใช้บริกำรสนบัสนนุและบริกำรสง่ช่องรำยกำรโทรทศัน์ผ่ำนดำวเทียมมีเพิ่มมำกขึน้ตำมแนวโน้มของจ ำนวนช่องโทรทศั น์ที่
เพิ่มขึน้ในปัจจบุนัและยงัมีกำรเปลี่ยนกำรใช้งำนจำกระบบควำมคมชดัมำตรฐำน (Standard Definition) มำสูร่ะบบควำม
คมชัดสูง (High Definition)  ส่วนควำมต้องกำรใช้งำนย่ำนควำมถ่ี  Ku-band นัน้ถูกขับเคลื่อนโดยบริกำรส่งรำยกำร
โทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมถึงบ้ำนผู้ รับโดยตรง (Digital Direct-to-Home, DTH) อีกทัง้ผู้ ให้บริกำรยังมีควำมต้องกำรเพิ่ม
จ ำนวนช่องและเปลี่ยนกำรใช้งำนจำกระบบควำมคมชัดมำตรฐำน (Standard Definition) มำเป็นระบบควำมคมชดัสงู 
(High Definition) อีกด้วย  
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ในสว่นของประเทศพมำ่นัน้ ควำมต้องกำรช่องสญัญำณดำวเทียมที่เพิ่มขึน้เกิดจำกกำรใช้งำนดำวเทียมเพื่อสนบัสนนุ
กำรสือ่สำรให้เข้ำถึงชมุชนทัว่ประเทศ อีกทัง้มีกำรใช้งำนเพื่อขยำยบริกำรเช่ือมตอ่โครงขำ่ยโทรศพัท์เคลือ่นท่ี เพื่อขบัเคลือ่น
ให้ระบบ 4G ครอบคลมุพืน้ท่ีทัว่ประเทศ 

ภำวะอตุสำหกรรมในภมูิภำคแอฟริกำ 
เนื่องจำกทวีปแอฟริกำมีสภำพภมูิประเทศที่ยำกต่อกำรขยำยโครงขำ่ยโทรคมนำคมภำคพืน้ดิน ดงันัน้ดำวเทียมยงัคง

มีบทบำทส ำคญัตอ่กำรสือ่สำรของภมูิภำคนี ้โดยเฉพำะกำรเช่ือมตอ่โครงขำ่ยระบบโทรศพัท์เคลือ่นท่ี อินเทอร์เน็ตควำมเร็ว
สงูผำ่นดำวเทียม และบริกำรเครือขำ่ยข้อมลูในระบบ VSAT (Very Small Aperture Terminal) 

กำรแขง่ขนัของอตุสำหกรรมดำวเทียมแบบทัว่ไป 
กำรแขง่ขนัในภมูิภำคเอเชีย 
เนื่องจำกภูมิภำคเอเชียมีอัตรำกำรเติบโตของกำรใช้งำนดำวเทียมสูง ท ำให้อัตรำกำรแข่งขันสูงตำมไปด้วย อำทิ 

ประเทศอินเดียคู่แข่งที่ส ำคญัของบริษัทประกอบด้วย  บริษัท SES Astra จำกประเทศลกัเซมเบิร์ก บริษัท IntelSat จำก
ประเทศสหรัฐอเมริกำ บริษัท Asia Satellite Telecommunications (Asiasat) จำกประเทศฮ่องกง และบริษัท Measat 
satellite System จำกประเทศมำเลเซีย สว่นประเทศพม่ำนัน้คูแ่ข่งที่ส ำคญัคือ บริษัท IntelSat จำกประเทศสหรัฐอเมริกำ 
บริษัท Asia Satellite Telecommunications (Asiasat) จำกประเทศฮ่องกง บริษัท Sky Perfect JSAT จำกประเทศญ่ีปุ่ น 
และ บริษัท APT Satellite (Apstar) จำกประเทศฮ่องกง  กำรแข่งขนัของผู้ประกอบกำรดำวเทียมที่เพิ่มมำกขึน้สง่ผลให้มี
แรงกดดนัทำงด้ำนรำคำในภมูิภำคดงักลำ่ว แต่ทำงบริษัทเช่ือมัน่วำ่กำรแขง่ขนัในปัจจบุนัจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่บริษัทมำก
นกั เนื่องจำกควำมต้องกำรของผู้บริโภคยงัมีอตัรำกำรเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง อีกทัง้บริษัทยงัมีควำมสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้ำ
มำยำวนำน ท ำให้ดำวเทียมไทยคมยงัคงเป็นท่ีต้องกำรของตลำด 

กำรแขง่ขนัในภมูิภำคแอฟริกำ 
มีผู้ประกอบกำรดำวเทียมหลำยรำยสนใจและเล็งเห็นโอกำสในกำรขยำยตลำดเป้ำหมำยมำยงัทวีปแอฟริกำมำกขึน้ 

โดยคู่แข่งที่ส ำคญัของบริษัทในภมูิภำคนีป้ระกอบด้วย บริษัท Arabsat จำกประเทศซำอดุิอำระเบีย บริษัท Eutelsat จำก
ประเทศฝร่ังเศส บริษัท Intelsat จำกประเทศสหรัฐอเมริกำ และบริษัท SES Astra จำกประเทศลกัเซมเบิร์ก โดยสว่นแบง่
กำรตลำดในแอฟริกำมำกกวำ่ 50% มำจำกผู้ประกอบกำรรำยใหญ่เพียงสำมรำยนัน่คือ Intelsat, Eutelsat และ SES  จำก
กำรที่มีผู้ ให้บริกำรดำวเทียมหลำยรำยให้ควำมสนใจในภมูิภำคนีย้่อมสง่ผลให้ภมูิภำคแอฟริกำมีแรงกดดันทำงด้ำนรำคำ
ด้วยเช่นกนั แต่อย่ำงไรก็ตำม แอฟริกำยงัเป็นตลำดที่มีศกัยภำพในเชิงปริมำณควำมต้องกำรใช้งำน อนัเนื่องมำจำกกำรท่ี
เป็นทวีปที่ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลกและมีจ ำนวนประชำกรอำศยัอยู่เป็นจ ำนวนมำก ซึ่งในปัจจุบนัจ ำนวนประชำกรที่
เข้ำถึงเทคโนโลยีกำรสื่อสำรยงัมีอตัรำที่ค่อนข้ำงต ่ำและมีขีดจ ำกดั บริษัทจึงเช่ือมัน่ว่ำแอฟริกำเป็นภมูิภำคที่ตลำดจะยงั
สำมำรถเติบโตได้อีกและบริษัทมีควำมสำมำรถที่จะแขง่ขนัในภมูิภำคนีไ้ด้ 

แผนกลยทุธ์ดำวเทียมแบบทัว่ไปในปี 2563 
บริษัทยังคงใช้กลยุทธ์เพื่อสร้ำงควำมแข็งแกร่งในกำรเป็นดำวเทียมที่ได้รับควำมนิยมสูงที่มีจ 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 บริษัทมุง่เน้นพฒันำควำมร่วมมือกบัลกูค้ำเพื่อให้บริกำรดำวเทยีม
ในโครงกำรระยะยำวแก่ตลำดอินเดีย มำกไปกว่ำนัน้บริษัทยงัให้ควำมส ำคญัในกำรร่วมมือกบัพนัธมิตรในท้องถ่ินเพื่อให้
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บริกำรเช่ือมต่อโครงข่ำยโทรศพัท์เคลื่อนที่ให้เข้ำถึงตลำดพม่ำอีกด้วย และในภมูิภำคแอฟริกำนัน้บริษัทยงัคงผลกัดนัใน
กำรสร้ำงพนัธมิตรในท้องถ่ินเพื่อให้บริกำรอยำ่งครบวงจร เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำ โดยเน้นน ำเสนอบริกำร
ส่งช่องรำยกำรโทรทศัน์ผ่ำนดำวเทียม บริกำรเช่ือมต่อโครงข่ำยโทรศพัท์เคลื่อนที่ บริกำรเครือข่ำยข้อมูลในระบบ VSAT 
(Very Small Aperture Terminal) และบริกำรเช่ือมตอ่เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสงู นอกเหนือจำกนี ้บริษัทยงัร่วมมือ
กบัพนัธมิตรผู้ให้บริกำรสถำนีภำคพืน้ดินในทวีปยโุรปเพื่อให้บริกำรแพร่สญัญำณภำพและเสยีงผำ่นดำวเทียมจำกประเทศ
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
มีแนวโน้มเติบโตขึน้อยำ่งมำกในอีก 10 ปีข้ำงหน้ำ โดยมีอตัรำกำรเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่สงูถึงร้อยละ 36% ซึ่งภมูิภำคเอเชีย-
แปซิฟิก จะมีสว่นแบง่รำยได้สะสมจำกแบนวิดธ์และกำรให้บริกำรอยูท่ี่ร้อยละ 26 คิดเป็นอนัดบัท่ีสองรองจำกทวีปอเมริกำ
เหนือ (ร้อยละ 28)  และมีรำยได้สว่นใหญ่มำจำกตลำดผู้ให้บริกำรโครงขำ่ยและโครงกำรของภำครัฐ  

กำรแขง่ขนัของอตุสำหกรรมดำวเทียมบรอดแบนด์ 
อตุสำหกรรมดำวเทียมบรอดแบนด์ก ำลงัอยูใ่นช่วงกำรเปลีย่นผำ่นทำ่มกลำงพฒันำกำรหลำกหลำยที่เกิดขึน้พร้อมกนั 

อำทิเช่น กำรขยำยพืน้ที่ให้บริกำรของผู้ ประกอบกำรดำวเทียมรำยใหญ่ กำรเร่ิมให้บริกำรของกลุ่มผู้ ประกอบกำร
ดำวเทียมบรอดแบนด์รำยใหม่ในวงโคจรค้ำงฟ้ำ (GEO) วงโคจรระยะปำนกลำง (MEO) และวงโคจรระยะต ่ำ (LEO) 
นวตักรรมกำรออกแบบดำวเทียมและอปุกรณ์ระบบภำคพืน้ดิน ตลอดจนโมเดลธุรกิจและโซลชูัน่ใหม่ สง่ผลให้กำรแขง่ขนั
โดยรวมของอตุสำหกรรมเพิ่มสงูขึน้ อยำ่งไรก็ตำม ดำวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตำร์) ยงัคงมีควำมได้เปรียบในกำรแขง่ขนัใน
ภมูิภำคเอเชีย-แปซิฟิกจำกกำรเป็นผู้ประกอบกำรดำวเทียมบรอดแบนด์รำยแรกที่มีประสบกำรณ์ในกำรให้บริกำรมำกกว่ำ 
10 ปี และมีใบอนญุำตให้บริกำร (Landing Rights) ในกวำ่ 10 ประเทศทัว่ภมูิภำค   

แผนกลยทุธ์บริกำรด้ำนบรอดแบนด์ ในปี 2563 
บริษัทให้ควำมส ำคญัในกำรเพิ่มประสทิธิภำพของกำรใช้งำนแบนวิดธ์บนแพลตฟอร์มไอพีสตำร์และแพลตฟอร์มของ

พนัธมิตรทำงธุรกิจ เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรเพิ่มปริมำณกำรใช้งำนแบนวิดธ์ดำวเทียมไทยคม 4 โดยกำรผสมผสำนกำร
ให้บริกำรแบนวิดธ์ขนำดใหญ่แก่ผู้ประกอบกำรโครงขำ่ย กลุม่ภำคธุรกิจ และกลุม่ภำครัฐบำลในภมูิภำค กบักำรให้บริกำรบ
รอดแบนด์อินเทอร์เน็ตแก่ผู้ใช้งำนรำยยอ่ยในประเทศที่มีศกัยภำพ นอกจำกนี ้บริษัทมีแผนขยำยบริกำรนำวำ (NAVA) หรือ
บริกำรสื่อสำรควำมเร็วสงูผ่ำนดำวเทียมแบบเคลื่อนที่ทำงทะเลไปยงัตลำดต่ำงประเทศให้เพิ่มมำกขึน้ ส ำหรับแผนระยะ
ยำว บริษัทได้ร่วมมือทำงธุรกิจกบัพนัธมิตรในกำรด ำเนินโครงกำรดำวเทียมบรอดแบนด์รุ่นใหม่ๆ  (Next Generation High 
Throughput Satellite) ที่มีโครงสร้ำงต้นทนุ และรำคำตอ่หนว่ยต ่ำเพื่อกำรให้บริกำรด้ำนบรอดแบนด์ส ำหรับอนำคต 

2.1.2 บริการที่ เกี่ยวเน่ืองส าหรับการสื่อสารดาวเทียม ด าเนินการโดย  บริษัท ทีซี บรอดคาสติง้ จ ากัด  
(ทีซีบี) 

ลักษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

ทีซีบ ีให้บริกำรท่ีเก่ียวเนื่องกบักำรสื่อสำรดำวเทียม เพื่อเป็นสว่นเสริมให้ธุรกิจของบริษัทมีควำมครบวงจร โดยแบง่
กำรให้บริกำรออกได้ดงันี ้
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บริกำรโครงขำ่ยกระจำยเสยีงหรือโทรทศัน์ ส ำหรับกิจกำรท่ีไมใ่ช้คลืน่ควำมถ่ี 

กำรให้บริกำรโครงขำ่ยกระจำยเสยีงหรือโทรทศัน์ของทีซีบจีะมีลกัษณะคือ จะเป็นผู้รวบรวม (Multiplex) ขำ่วสำร
สำธำรณะ หรือรำยกำร หรือกลุม่ของข่ำวสำรสำธำรณะ หรือกลุม่ของรำยกำร ที่สง่มำจำกผู้ ให้บริกำรกระจำยเสียงหรือ
โทรทศัน์ รวมถึงกำรให้บริกำรเข้ำรหสั (Encryption) ในกรณีที่ผู้ให้บริกำรกระจำยเสยีงหรือโทรทศัน์มีควำมประสงค์ในกำร
ก ำหนดเง่ือนไขในกำรรับสญัญำณ อำทิเช่น กำรเข้ำรหสัแบบ Conditional Access (CA) หรือกำรเข้ำรหสัแบบ BISS Key 
ก่อนถ่ำยทอดสญัญำณเสียง หรือภำพที่ใช้ในกำรส่งข่ำวสำรสำธำรณะ หรือรำยกำรจำกสถำนีไปยงัเคร่ืองรับผ่ ำนทำง
โครงขำ่ยกำรสือ่สำรผำ่นดำวเทียมที่ได้รับอนญุำต นอกจำกนี ้ทีซีบี ได้เพิ่มเติมขอบเขตกำรให้บริกำรโครงขำ่ยกระจำยเสยีง
หรือโทรทัศน์ ส ำหรับกิจกำรที่ไม่ใช้คลื่นควำมถ่ีแบบบอกรับสมำชิก เพื่อให้บริกำรระบบไอพีทีวี  (Transcoding & 
Streaming service) โดยมีขอบเขตพืน้ที่กำรให้บริกำรครอบคลมุทัว่ทัง้ประเทศไทย 

บริกำรโครงข่ำยโทรคมนำคมเพื่อให้เช่ำใช้และเพื่อให้บริกำรโทรคมนำคม (Network Provider and Service 
Provider) 

กำรให้บริกำรโครงข่ำยโทรคมนำคมเพื่อให้เช่ำใช้ และเพื่อให้บริกำรโทรคมนำคม (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) จำกสถำนีแมข่ำ่ย  
4) บริกำรสือ่สำรผำ่นดำวเทียมทีใ่ช้จำนสำยอำกำศขนำดเลก็ (Public Very Small Aperture Terminal (VSAT) 

Service) เพื่อให้บริกำรแก่บคุคลทัว่ไปจ ำนวนมำก  
5) บริกำรอินเทอร์เนต็ผำ่นดำวเทียม ท่ีมีสถำนีแมข่ำ่ยเป็นของตนเอง  
6) บริกำรขำยสง่บริกำรในข้อ 1) – 5) 
7) บริกำรให้เช่ำช่องสญัญำณผำ่นดำวเทยีม (Transponder) 
8) บริกำรอินเทอร์เนต็ประจ ำที่ผำ่นดำวเทียมพร้อมบริกำรขำยสง่  
9) บริกำรอินเทอร์เนต็เคลือ่นท่ีผำ่นดำวเทียมพร้อมบริกำรขำยสง่ 
10) บริกำร Co-Location 

โดยผู้ ใช้บริกำรสำมำรถเช่ือมต่อสญัญำณข้อมลู ภำพ และเสียงผ่ำนโครงข่ำยสื่อสำรผ่ำนดำวเทียมได้หลำกหลำย
รูปแบบ แม้โดยปรำศจำกข้อจ ำกดัทำงภมูิศำสตร์ของผู้ใช้บริกำร  

2.2 ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและส่ือ 

2.2.1 บริการอินเทอร์เน็ตและบริการที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการโดยไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จ ากัด (ไทยเอไอ)  

ลักษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

(1) บริกำรแพลตฟอร์ม 

บริกำรจ ำหนำ่ยและให้เช่ำแพลตฟอร์ม หรือให้บริกำรท ำกิจกรรมทำงกำรตลำดเพื่อสนบัสนนุกำรขำย หรือระบบท่ีทำง
ไทยเอไอได้พัฒนำขึน้ เช่น IPTV Channel ซึ่งเป็นช่องโทรทัศน์บนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต  หรือ Multimedia Streaming 
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Platform ซึ่งใช้ในกำรถ่ำยทอดเนือ้หำอื่น ๆ ที่เป็น Video หรือ Audio ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต เช่น กำรถ่ำยทอดสถำนี
วิทย ุโทรทศัน์ ผ่ำนอินเทอร์เน็ต รวมถึงแพลตฟอร์มสนนัสนนุกำรจดักำรแขง่ขนัเกม eSport ที่ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรเข้ำร่วมกำรแข่งขนั eSport ให้กบัทัง้ผู้สมคัร และผู้จดักำรแข่งขนั ซึ่งแพลตฟอร์มและแอพพลิเคชัน่ที่ได้พฒันำขึน้นีม้ี
ควำมเหมำะสมอยำ่งมำกกบักำรใช้งำนร่วมกบับรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต รวมทัง้กำรพฒันำบริกำรตำมควำมต้องกำรเฉพำะ
ของลกูค้ำ 

(2) กำรจ ำหนำ่ยอปุกรณ์จำนรับสญัญำณดำวเทียมดีทวีี 

อปุกรณ์ชุดรับสญัญำณดำวเทียม ซึ่งประกอบด้วยจำนดำวเทียมและเคร่ืองรับสญัญำณดำวเทียม  Ku-Band เพื่อรับ
สญัญำณดำวเทียมไทยคม 5 และดำวเทียมไทยคม 6 เป็นจำนดำวเทียมขนำดเล็กรำคำไม่แพง สะดวกในกำรติดตัง้ โดย
จ ำหน่ำยทัง้แบบครบชุด (Full Set) และเฉพำะกล่อง (IRD Box) ผู้ซือ้สำมำรถรับชมรำยกำรโทรทศัน์ได้ชัดเจน โดยเน้น
บริกำรท่ีช่องฟรีทีวีทัว่ไป โทรทศัน์เพื่อกำรศกึษำ รวมทัง้ ช่องสำระบนัเทิงอื่น ๆ บริษัทจ ำหนำ่ยผำ่นร้ำนติดตัง้จำนดำวเทยีม 
ร้ำนขำยเคร่ืองใช้ไฟฟำ้ ห้ำงสรรพสนิค้ำบำงแหง่ ฯลฯ ทัว่ประเทศ ซึง่อำจจะขำยเฉพำะอปุกรณ์ หรือรวมค่ำติดตัง้ด้วยก็ได้ 

ไทยเอไอ เน้นกำรให้บริกำรหลงักำรขำยเพื่อให้ลกูค้ำสำมำรถรับชมรำยกำรน่ำสนใจและโดดเด่น เช่น ข่ำว สำรคดี 
ภำพยนตร์ กำร์ตนู เพลง และช่องกำรศึกษำ ได้อย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี ้ไทยเอไอยงัให้ควำมส ำคญักบักำรอบรมเทคนิค
ให้ช่ำงติดตัง้ทัว่ประเทศ เพื่อเป็นช่องทำงขำยอีกทำงหนึง่ด้วย 

(3)  บริกำรให้ค ำปรึกษำและติดตัง้ระบบส ำหรับเครือข่ำยบรอดแบนด์แบบครบวงจร และเครือข่ำยทีวีภำยในอำคำร 
(System Integration) 

เป็นกำรออกแบบและติดตัง้ระบบฯ ตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ เน้นบริกำรที่ใช้สื่อดำวเทียมและสื่ออินเทอร์เน็ต  
อื่น 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 ำหรับเครือขำ่ยบรอดแบนด์ 

เพื่อตอบสนองลกูค้ำในกำรเช่ือมต่อเครือข่ำยสง่ผ่ำนข้อมลูหลำกหลำยเนือ้หำในรูปแบบตำ่ง ๆ กำรอบรมตำมที่
ลกูค้ำต้องกำรทัง้แบบ ONE WAY และ TWO WAY  

3.2 บริกำรส ำหรับเครือขำ่ยทีวีภำยใน 

เพื่อตอบสนองลกูค้ำในกำรติดตัง้ระบบเครือขำ่ยทีวีภำยในส ำหรับสถำนพกัอำศยัในอำคำร ทัง้แบบรับชมฟรีโดย
ไมเ่สยีคำ่ใช้จ่ำย และแบบรับชมโดยเสยีคำ่บริกำรรำยเดือน  

การตลาดและการแข่งขัน 

(1) ภำวะอตุสำหกรรมและกำรแขง่ขนั 

 บริกำรแพลตฟอร์ม 
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บริษัทยงัคงให้บริกำรกับลกูค้ำกลุ่มเดิมสร้ำงรำยได้จำกอุปกรณ์เดิมที่มีอยู่โดยไม่ได้มีกำรขยำยฐำนลกูค้ำออกไป  
มำกนัก เนื่องจำกกำรให้บริกำรแพลตฟอร์มนีเ้ป็นบริกำรที่แพร่หลำยและลงทุนไม่สูงลูกค้ำสำมำรถเลือกใช้บริกำร  
เลอืกลงทนุเอง หรือท ำเองได้ รวมทัง้กำรหำลกูค้ำใหมใ่นกลุม่ลกูค้ำที่สนใจกำรแขง่ขนัเกม eSport 

บริษัท ยังได้ให้บริกำรในกำรท ำกิจกรรมทำงกำรตลำดเพื่อสนับสนุนกำรขำยให้กับบริกำรหรือแพลตฟอร์มหรือ 
แอปพลเิคชนัของลกูค้ำอีกด้วย 

 กำรจ ำหนำ่ยอปุกรณ์จำนรับสญัญำณดำวเทียมดีทวีี 

ปัจจุบันในตลำดมีอุปกรณ์รับสญัญำณโทรทัศน์หลำกหลำยรูปแบบ เช่น จำนรับสญัญำณผ่ำนดำวเทียม เคเบิล
ท้องถ่ิน และเสำอำกำศแบบดิจิทัลทีวี จึงมีกำรแข่งขันที่สูง โดยเฉพำะทำงด้ำนรำคำ ช่องรำยกำร รวมทัง้ มีจำนรับ
สญัญำณดำวเทียมรุ่นใหม่ ๆ และกล่องรับสญัญำณทีวีดิจิทลั ออกมำแข่งขนั ในรำคำที่ถูกลงมำก หรือคู่แข่งโดยอ้อม
อยำ่งเช่น กลอ่ง AIS PLAYBOX – AIS Fibre แตผ่ลติภณัฑ์ดงักลำ่วรองรับสญัญำณจำก internet และผำ่น Routers 

 บริกำรให้ค ำปรึกษำและติดตัง้ระบบส ำหรับเครือขำ่ยบรอดแบนด์แบบครบวงจร (System Integration) 

บริกำรส ำหรับเครือขำ่ยบรอดแบนด์นัน้ เป็นบริกำรท่ีมีผู้ให้บริกำรหลำยรำย ซึง่แตล่ะรำยจะมีควำมช ำนำญในเทคนิค
เฉพำะด้ำน ส ำหรับไทยเอไอจะเน้นเทคโนโลยีในกำรสง่ไฟล์ขนำดใหญ่ในรูปแบบของ IP File Transfer เป็นหลกั โดยเฉพำะ
แบบบรอดแบนด์ผ่ำนเครือข่ำยดำวเทียม หรือผ่ำนบริกำรไอพีสตำร์ โดยจะเน้นไปที่กำรให้บริกำรสง่ข้อมลูเพื่อกำรศึกษำ
อบรมภำยในองค์กรบริกำรส ำหรับเครือข่ำยทีวีภำยในนัน้ เป็นบริกำรที่มีคู่แข่งขนัในตลำดทัง้แบบให้บริกำรช่องทีวีผ่ำน
ดำวเทียมเช่นเดียวกับไทยเอไอ และแบบที่ให้บริกำรผ่ำนทำงเครือข่ำยเคเบิล้ทีวี โดยไทยเอไอจะเน้นเจำะกลุ่มอำคำร
สร้ำงใหม ่โดยเฉพำะอำคำรคอนโดมเินียมที่เกิดขึน้จ ำนวนมำก ไทยเอไอจะเน้นจดุแข็งด้วยกำรน ำเสนอและติดตัง้เครือขำ่ย
ทีวีภำยในอำคำรของลกูค้ำด้วยกล่อง HDTV Box ที่ให้คณุภำพในกำรรับชมรำยกำรทีวีที่คมชัดกว่ำกล่องดำวเทียมปกติ 
นอกจำกนี ้ไทยเอไอ ได้มีกำรเจำะกลุม่ผู้ ให้บริกำรเคเบิล้ ท้องถ่ินเพื่อขำยชุดอปุกรณ์ DTV-IP GATEWAY Box เพื่อใช้งำน
ในกำรเปลีย่นโครงขำ่ยเคเบิล้ทีวีเดิมจำกระบบอนำลอ็ก เป็นแบบระบบดิจิทลั 

(2) กำรตลำดและกำรขำย 

กำรตลำดและกำรขำยแบง่ตำมประเภทกำรให้บริกำรออกเป็น 2 กลุม่บริกำร คือ 

1. กลุม่ที่ท ำกำรขำยตรง (Direct Sales) – คือ กลุม่บริกำร System Integration ซึ่งเน้นไปที่กำรติดต่อโดยตรงเพื่อ
อธิบำยสินค้ำ รับทรำบควำมต้องกำรของลกูค้ำ กำรสำธิตสินค้ำ หรือกำรออกแบบกำรวำงระบบเครือข่ำยทีวี
ภำยในอำคำร อำทิเช่น โรงแรม คอนโดมิเนียม อพำร์ทเม้นท์ ซึ่งกลุม่ลกูค้ำมกัจะเป็นองค์กร โดยลกูค้ำกลุม่นีจ้ะ
ไม่ค่อยมีกำรใช้สื่อโฆษณำแบบ Mass Media มำกนกั จะมุ่งเน้นกำรจัดสมัมนำเพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เร่ือง
ผลติภณัฑ์ และโซลชูัน่ส์ 

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

ลกัษณะลกูค้ำและควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งลกูค้ำกบับริษัท  

 กำรจ ำหนำ่ยอปุกรณ์จำนรับสญัญำณดำวเทียมดีทีวี - กลุม่ลกูค้ำ คือ ตวัแทนจ ำหนำ่ยจำนรับสญัญำณดำวเทยีม 
หรือร้ำนจ ำหน่ำยเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ รวมทัง้ช่องทำง Modern Trade กบักลุม่ผู้ ใช้บริกำรที่เป็น End User หรืออำคำร องค์กร
ต่ำง ๆ อยู่ทัว่ประเทศ ควำมสมัพนัธ์จะเป็นในรูปของกำรให้บริกำร กำรสนบัสนนุด้ำนกำรตลำด กำรดแูลให้ค ำแนะน ำทำง
เทคนิค และ Logistic รวมทัง้ กำรบริกำรเปลีย่นหรือซอ่มอปุกรณ์ที่มีปัญหำหลงัจำกลกูค้ำได้ซือ้สนิค้ำหรือบริกำรไปแล้ว 

 บริกำร System Integration และ Platform - กลุ่มลูกค้ำ ได้แก่ องค์กรหรือหน่วยงำน ทัง้ของภำครัฐบำล 
รัฐวิสำหกิจ และเอกชนท่ีมีสำขำกระจำยอยูท่ัว่ประเทศ หรือสถำบนั ธุรกิจขำยตรง ที่มีกำรจดักำรประชมุอบรม หรือสมัมนำ
ภำยในองค์กรอยู่เป็นประจ ำ ตลอดจนภำคอตุสำหกรรม ไม่ว่ำจะเป็นกำรทอ่งเที่ยวหรือโรงแรม เป็นต้น รวมถึงกลุม่ลกูค้ำ
นิติบุคคลตำมอำคำร อำทิเช่น คอนโดมิเนียม อพำร์ทเม้นท์ และโรงแรม ที่มีควำมต้องกำรกำรติดตัง้พร้อมวำงระบบทีวี
ภำยในอำคำร ทัง้ที่เป็นแบบผ่ำนทีวีดำวเทียมหรือไอพีทีวี โดยวำงแผนกำรตลำดมุ่งเน้นเร่ืองบริกำร System Integrated 
(SI) เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้ประกอบกำรโรงแรม คอนโดมิเนียม อพำร์ทเม้นมท์ เพื่อบริหำรจัดกำรต้นทุนที่มีประสิทธิภำพ
สงูสดุ และสร้ำงประสิทธิผลอย่ำงคุ้มค่ำกับกำรลงทุน ซึ่งควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงลกูค้ำเป็นลกัษณะแบบผู้ ใช้บริกำรกับผู้
ให้บริกำร เน้นกำรขำยน ำเสนอตรงในลกัษณะขำยระบบแบบงำนโครงกำร และบริกำรเสริมอื่น ๆ โดยมีสญัญำเป็นรำยปี 

2.3 ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ 

บริษัท ให้บริกำรด้ำนโทรคมนำคม ผำ่นกำรลงทนุใน บริษัท เชนนงิตนั อินเวสเม้นท์ส พีทีอี ลมิิเต็ด (เชน) ซึง่เป็น บริษัท 
โฮลดิง้ ที่จดทะเบียนในประเทศสงิคโปร์ บริษัทยอ่ยภำยใต้ เชน เพียงบริษัทเดียวคือ บริษัท ลำว เทเลคอมมวินิเคชัน่ส์ 
มหำชน (แอลทีซ)ี. 

บริษัท ลำว เทเลคอมมวินิเคชัน่ส์ มหำชน  

(1) ลักษณะการให้บริการ 

แอลทีซี ได้รับใบอนญุำตให้ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมครบวงจร ในสำธำรณรัฐประชำธิปไตย ประชำชนลำว ส ำหรับกำร
ให้บริกำรดงัตอ่ไปนี ้

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

 โทรศพัท์โครงขำ่ยพืน้ฐำน (Public Switched Telephone Network (PSTN)) 

 บริกำรโทรศพัท์พืน้ฐำนไร้สำยระบบ (Fixed Wireless Local Loop – GSM) 

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

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

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

การแข่งขนัและการตลาด 

(1) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

ในปัจจบุนัมีผู้ให้บริกำรโทรศพัท์พืน้ฐำน 3 รำยในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ได้แก่ แอลทีซี ETL Company 
Limited (อีทีแอล) และ Star Telecom Company Limited (ยนูิเทล) และผู้ให้บริกำรโทรศพัท์มือถือ 4 รำย ได้แก่ แอลทซีี, 
ทีพลสั (ปัจจบุนัถือหุ้นโดยแอลทซีี 100%) อีทีแอล และยนูิเทล  

แอลทีซี ครองอนัดบัหนึง่ในสว่นแบง่กำรตลำด ในขณะท่ี ยนูิเทลอยูใ่นอนัดบัท่ีสอง อีทีแอลอนัดบัท่ีสำมและทีพลสัอนัดบัท่ีสี ่ 

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

ระบบโทรคมนำคมในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว (สปป.ลำว) ได้มีกำรพฒันำและปรับปรุงอย่ำงกว้ำงขวำง
ในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่ำนมำ ด้วยกำรเปิดตัวเทคโนโลยีที่ทันสมัยเทียบเท่ำกับแนวโน้มของโลก แอลทีซี  เป็นผู้ ให้บริกำร
โทรศพัท์มือถือรำยแรก ที่ให้บริกำรโทรศพัท์มือถือ 3G ใน สปป. ลำว ด้วยเครือขำ่ยที่ครอบคลมุทกุจงัหวดัของประเทศ และ
เป็นผู้ให้บริกำร 4G รำยแรกที่มีเครือขำ่ยครอบคลมุอยำ่งตอ่เนื่อง บริกำรบรอดแบนด์มือถือได้รับกำรปรับปรุงระบบอย่ำงมี
นยัส ำคญัเพื่อให้สำมำรถใช้งำนข้อมลูได้สงูขึน้ ในปี 2561 แอลทีซี เป็นบริษัทที่สอง ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ท่ีเปิดตวั
ให้บริกำร 4.5G ปัจจุบนัมีกำรให้บริกำรในทกุเขตเมืองใหญ่ใน 17 จงัหวดัของประเทศ และในปี 2562 แอลทีซีได้เปิดกำร
ทดลองใช้ระบบ 5G เป็นบริษัทแรกใน สปป.ลำว 

ส ำหรับบริกำรโทรศพัท์พืน้ฐำนไร้สำยระบบ (Fixed wireless) ปัจจุบนัวำงตลำดในช่ือผลิตภณัฑ์ Win Phone เทคโนโลยี
และระบบได้รับกำรพฒันำเพื่อใช้ในเครือข่ำยเดียวกนักบับริกำรโทรศพัท์มือถือ 3G และ 4G ของแอลทีซี โดยอตัรำค่ำใช้
บริกำรโทรศพัท์ Win Phone ถูกกว่ำอตัรำค่ำใช้บริกำรโทรศพัท์มือถือระบบรำยเดือนแบบจ่ำยล่วงหน้ำ รวมทัง้น ำเสนอ
รำคำเคร่ืองโทรศพัท์มือถือที่ไมส่งูส ำหรับลกูค้ำที่ต้องกำรใช้เพียงกำรโทร (Voice call)  

ในขณะเดียวกัน Mobile Broadband Service (MBB) ซึ่งเป็นกำรให้บริกำรด้ำนดำต้ำ มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องในสว่น
ของอินเทอร์เน็ตซิมกำร์ดทัง้ในด้ำนจ ำนวนผู้ใช้งำนและรำยได้ เป็นท่ีนิยมของลกูค้ำอยำ่งมำก ซึง่สอดคล้องกบัแนวโน้มของ
ประโทศตำ่งๆทัว่โลก  

กระทรวงไปรษณีย์ โทรคมนำคม และกำรสื่อสำร (MPTC) ของ สปป. ลำว ได้ออกกฎระเบียบควบคมุอตัรำค่ำใช้บริกำร 
ส ำหรับกำรให้บริกำรโทรคมนำคมในปี 2554 โดยไมอ่นญุำตให้ผู้ประกอบกำรให้บริษัทโทรฟรีแก่ลกูค้ำ และควบคมุกำรท ำ
แผนกำรตลำดของผู้ประกอบกำรทกุรำย  อย่ำงไรก็ตำมในช่วงสองปีที่ผำ่นมำกฎระเบียบดงักลำ่วไมไ่ด้ถกูตรวจสอบอยำ่ง
เข้มงวด สง่ผลให้เกิดสงครำมรำคำอยำ่งรุนแรงในช่วงปลำยปี 2561 ตอ่เนื่องถึงปี 2562 โดยในช่วงกลำงปี 2562 MPTC ได้
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เน้นย ำ้ผู้ประกอบกำรในเร่ืองกฎระเบียบดงักลำ่วอีกครัง้ รวมทัง้ก ำหนดให้ผู้ใช้บริกำรโทรศพัท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตซิม
กำร์ดทกุรำย ต้องลงทะเบียนอยำ่งเป็นทำงกำร ซึง่สง่ผลให้สงครำมรำคำผอ่นคลำยลงบ้ำง แตก็่ยงัคงมีกำรแขง่กนัท่ีรุนแรง
ระหวำ่งผู้ประกอบกำร   

 (2) การตลาด 

แอลทีซี ให้ควำมส ำคญักบักำรขยำยเครือข่ำยเพื่อให้ครอบคลมุทัว่ประเทศ ด้วยกำรขยำยตวัทัง้ 4G และ 4.5G และกำร
เพิ่มประสิทธิภำพเครือข่ำย ท ำงำนอย่ำงใกล้ชิดกบัพนัธมิตรทำงธุรกิจเพื่อให้มัน่ใจว่ำกำรบริหำรจดักำรช่องทำงกำรจดั
จ ำหน่ำยเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนีย้งัมีกำรจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นกำรขยำยฐำนลกูค้ำ รวมถึงกำรขยำยกำร
บริกำรลกูค้ำ และศนูย์บริกำรลกูค้ำทัว่ประเทศ 

แอลทีซี ให้ควำมส ำคญักบักำรเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรตลำดด้วยกำรท ำกิจกรรมทำงกำรตลำดที่เจำะจงมำกขึน้โดย
มุ่งเน้นไปที่กลุ่มลกูค้ำเฉพำะกลุ่ม ท ำกำรตลำดที่สื่อสำรด้วยภำษำท้องถ่ิน  น ำเสนอแพ็คเกจบริกำรที่ปรับให้เข้ำกบัไลฟ์
สไตล์ของลกูค้ำ รวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆที่เน้นกลุม่เปำ้หมำยใหม ่เช่น วยัรุ่น ผู้ประกอบกำร และ ลกูค้ำกลุม่องค์กร 

แอลทีซี ยังให้ควำมส ำคัญกับกำรเพิ่มปริมำณกำรใช้ดำต้ำ โดยเสนอกำรเข้ำถึงบริกำรคอนเทนต์ที่มีมูลค่ำเพิ่มที่
หลำกหลำย นอกจำกนี ้แอลทีซียงัมีกำรพฒันำบริกำรและแอพพลเิคชัน่ท่ีให้ควำมสะดวกสบำยแก่ลกูค้ำ เช่น แอพพลเิคชัน่
มือถือ M-Services ที่ช่วยให้ลกูค้ำสำมำรถเข้ำถึงบริกำร และช ำระเงิน หรือเติมเงิน ตำมกำรใช้งำนของลกูค้ำ โดยตัง้แตปี่ 
2561 แอลทีซีด้เสนอบริกำรเติมเงินอิเล็กทรอนิกส์ M-Top up ผ่ำนธนำคำรพนัธมิตรเพื่อสร้ำงควำมสะดวกสบำยให้กบั
ลกูค้ำมำกขึน้ และช่วยลดกำรพึ่งพำบตัรเติมเงิน จำกประสิทธิภำพในช่วงปี 2562 ปัจจุบนักำรเติมเงินอิเล็กทรอนิกส์ผำ่น 
M-Top up ได้รับควำมนิยมเพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง 

เพื่อสนบัสนนุลกูค้ำองค์กรที่ต้องกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสงูผ่ำนบริกำรวงจรเช่ำ และลกูค้ำรำยบคุคลที่ต้องกำรใช้บริกำร
อินเทอร์เน็ตบ้ำนผ่ำนสำยเคเบิล้ออฟติค Fiber to The Home (FTTH) แอลทีซีด ำเนินกำรปรับปรุงโครงสร้ำงพืน้ฐำนและ
ขยำยเครือขำ่ยอยำ่งตอ่เนื่อง ให้บริกำรท่ีผสมผสำนกบับริกำรประเภทอื่นๆของบริษัทตำมลกัษณะควำมต้องกำรของลกูค้ำ  
รวมทัง้แก้ไขปัญหำของลกูค้ำในเวลำที่เหมำะสมและมีประสทิธิภำพ 
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3.  ปัจจัยความเส่ียง 

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนกัดีวำ่กำรด ำเนินธุรกิจใด ๆ ย่อมต้องเผชิญกบัควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ทัง้จำกกำรเปลี่ยนแปลง
ของสภำพเศรษฐกิจ สงัคม กำรเมือง กำรเงิน กำรเปลีย่นแปลงทำงนวตักรรม ทำงเทคโนโลยี ตลอดไปถึงกำรเปลีย่นแปลง
สภำพอำกำศของโลก สิ่งเหลำ่นีล้้วนแล้วแต่สำมำรถสง่ผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ปัจจุบนับริษัทประกอบ
ธุรกิจหลกั 3 ประเภท คือ (1) ธุรกิจดำวเทียมและบริกำรที่เก่ียวเนื่อง (2) ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ และ (3) ธุรกิจโทรศพัท์
ในตำ่งประเทศ โดยแตล่ะสำยธุรกิจยอ่มมีปัจจยัควำมเสีย่งที่แตกตำ่งกนั ทัง้จำกปัจจยัภำยใน และปัจจยัภำยนอก 

ด้วยเหตนุีค้ณะกรรมกำรบริษัทจึงได้แตง่ตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงขึน้เพื่อบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงในด้ำน
ต่ำง ๆ โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะประเมินปัจจยัควำมเสี่ยงทัง้ที่เป็นควำมเสี่ยงทัว่ไป  และควำมเสี่ยงเฉพำะ
กิจกำร โดยจะท ำกำรประเมินควำมเสีย่งเป็นประจ ำทกุไตรมำส และน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำทบทวน 
และก ำหนดมำตรกำรในกำรปอ้งกนัควำมเสีย่ง  

ส ำหรับข้อมลูที่ได้แสดงตอ่ไปนี ้จะอธิบำยถึงปัจจยัควำมเสีย่งที่มนียัส ำคญัซึง่อำจสง่ผลกระทบตอ่กำรประกอบกิจกำร 
ฐำนะทำงกำรเงิน ผลกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึงมำตรกำรปอ้งกนั และบรรเทำควำมเสีย่งของบริษัท 

ความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ (Strategic Risks) 

1. ความเสี่ยงในการด าเนินธุรกจิ 

ปัจจบุนัรัฐบำลและคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสยีง กิจกำรโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแหง่ชำติ ก ำลงั เร่งรัด
ด ำเนินกำรในเร่ืองกำรบริหำรจัดกำรดำวเทียมก่อนและหลงัสมัปทำน แต่กำรด ำเนินกำรยงัไม่แล้วเสร็จ จึงส่งผลให้กำร
ให้บริกำรลกูค้ำทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศยงัไม่มีควำมชดัเจนเร่ืองควำมต่อเนื่องของบริกำร เพื่อควำมต่อเนื่องทำง
ธุรกิจบริษัทได้เตรียมพร้อมแผนงำนควำมร่วมมือกับภำครัฐในรูปแบบของ Public Private Partnership (PPP) ควบคู่ไป
กบักำรหำพนัธมิตรทำงธุรกิจในรูปแบบของกำรใช้ใบอนญุำตจำกตำ่งประเทศ พร้อมกบักำรพฒันำธุรกิจใหมอ่ยำ่งตอ่เนื่อง 
เช่น NAVA, Drone as a services, เทคโนโลยีอำกำศยำนไร้คนขบั (UAV) เป็นต้น 

2. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัสถานภาพของดาวเทียมไทยคม 7 และดาวเทียมไทยคม 8 

บริษัทได้รับใบอนญุำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคม ในกำรด ำเนินโครงกำรดำวเทียมไทยคม 7 และดำวเทียมไทยคม 
8 จำก คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) ซึ่งเป็นไปตำม
กฎหมำยปัจจุบนั ได้แก่ พระรำชบญัญัติกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม พ .ศ. 2544 และพระรำชบญัญัติองค์กรจดัสรร
คลื่นควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553  และ
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม ได้แจ้งอนุมตัิกำรใช้ต ำแหน่งวงโคจร ส ำหรับดำวเทียมทัง้สองดวงมำยงั กสทช. 
และ กสทช. ได้ระบกุำรอนมุตัิดงักลำ่วไว้ในใบอนญุำตประกอบกิจกำรฯ แล้ว ต่อมำวนัที่ 7 สิงหำคม 2560 กระทรวงฯได้
แจ้งมำยงับริษัทวำ่ดำวเทียมไทยคม 7 และดำวเทียมไทยคม 8 เป็นดำวเทียมภำยใต้สญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสือ่สำร
ภำยในประเทศ (สัญญำสัมปทำน) และวันที่ 5 ตุลำคม 2560 บริษัทได้รับหนังสือจำกกระทรวงฯ เร่ืองขอเร่งรัดกำร
ด ำเนินกำรตำมสญัญำ กรณีดำวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 

คณะกรรมกำรบริษัทจึงให้จัดประชุมวำระพิเศษ ครัง้ที่ 11/2560 วนัที่ 24 ตุลำคม 2560 ได้พิจำรณำเร่ืองดงักล่ำว 
พร้อมทัง้ผลกำรหำรือกบัที่ปรึกษำกฎหมำยของบริษัท ด้วยควำมรอบคอบและด้วยควำมระมดัระวงัแล้ว  มีควำมเห็นว่ำ
ดำวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ไม่ใช่ดำวเทียมภำยใต้สญัญำสมัปทำน เพรำะกำรด ำเนินดำวเทียมทัง้สองดวงนัน้ อยู่



                                     บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) ส่วนท่ี 1 ข้อท่ี 3 ปัจจยัควำมเส่ียง 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หน้ำท่ี 24 

ภำยใต้กรอบกำรรับใบอนญุำตฯ จำก กสทช. บริษัทได้ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขและข้อก ำหนดในสญัญำสมัปทำนอยำ่งครบถ้วน
แล้ว มิได้ด ำเนินกำรใด ๆ ที่ขดัต่อสญัญำสมัปทำน ดงันัน้ บริษัทจึงมีควำมเห็นเร่ืองดำวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 
แตกต่ำงจำกควำมเห็นของกระทรวงฯ  ที่ประชุมจึงมีมติให้บริษัทยื่นเสนอข้อพิพำทดงักล่ำวต่ออนุญำโตตุลำกำร เพื่อ
พิจำรณำชีข้ำดข้อพิพำทที่เกิดขึน้ ทัง้นีเ้ป็นไปตำมข้อ 45.1 ของสญัญำสมัปทำน โดยบริษัทได้ยื่นข้อโต้แย้งต่อสถำบัน
อนญุำโตตลุำกำรในวนัท่ี 25 ตลุำคม 2560 เป็นข้อพิพำทหมำยเลขด ำที่ 97/2560  

อนึง่ ตำมข้อ 45.6 ของสญัญำสมัปทำน ที่ก ำหนดวำ่ ในกรณีที่ข้อพิพำทอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของอนญุำโตตลุำกำร 
คู่สญัญำยงัคงต้องปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดในสญัญำตอ่ไป จนกว่ำจะมีกำรชีข้ำดของอนญุำโตตลุำกำร ดงันัน้ ในขณะที่ข้อ
พิพำทอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของอนญุำโตตลุำกำร บริษัทยงัไม่มีหน้ำที่ใด ๆ ในกำรปฏิบตัิตำมที่กระทรวงฯ ได้อ้ำงถึง
ข้ำงต้นจนกวำ่จะมีกำรชีข้ำดของอนญุำโตตลุำกำร 

3. ความเสี่ยงเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐในการจัดสรรคลื่นความถี่เพิ่มเติมให้แก่กจิการเคลื่อนที่
เพื่อรองรับเทคโนโลย ี5G 

สืบเนื่องจำกนโยบำยของรัฐบำลในกำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนดิจิทลั โดยมีนโยบำยประยกุต์ใช้งำนเทคโนโลยี 
5G  กสทช. จึงมีกำรพิจำรณำกำรเรียกคืนคลื่นควำมถ่ียำ่น 3400 – 3700 MHz ที่ใช้งำนในกิจกำรสื่อสำรผำ่นดำวเทียมใน
ยำ่น C-band เพื่อน ำมำจดัสรรส ำหรับกิจกำรโทรคมนำคมเคลือ่นท่ีสำกล  

  ทัง้นี ้กำรเรียกคืนคลื่นควำมถ่ีย่ำน 3400 – 3700 MHz เพื่อใช้ส ำหรับกิจกำรโทรคมนำคมเคลื่อนที่สำกลดงักลำ่ว ยงั
ไม่มีกำรก ำหนดกรอบระยะเวลำที่ชัดเจน ในส่วนของบริษัทได้มีกำรเตรียมกำรเพื่อประเมินผลกระทบเพื่อประกอบกำร
พิจำรณำกำรเยียวยำตำมระเบียบจำก กสทช. อันเนื่องมำจำกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว  พร้อมทัง้ จัดเตรียมแผนกำร
ด ำเนินงำนเพื่อลดผลกระทบตอ่ผู้ใช้งำนช่องสญัญำณดำวเทียมตอ่ไป 

ความเสี่ยงในการด าเนินงาน (Operational Risks) 

1. ความเสี่ยงจากอายกุารใช้งานของดาวเทียมสัน้ลง 

ปัจจุบนัดำวเทียมสว่นใหญ่จะมีอำยกุำรใช้งำนไม่น้อยกวำ่ 15 ปี โดยอำจมีปัจจยัอื่น ๆ ที่มีผลต่ออำยกุำรใช้งำนของ
ดำวเทียมในวงโคจร เช่น คณุภำพของโครงสร้ำง ควำมแข็งแกร่ง และควำมทนทำนของอปุกรณ์ตำ่ง ๆ ประสทิธิภำพในกำร
จัดส่งดำวเทียมขึน้สู่วงโคจร ตลอดจนปริมำณกำรใช้เชื อ้เพลิงของดำวเทียม และทกัษะควำมสำมำรถในกำรควบคุม
ดำวเทียมในสภำวกำรณ์ตำ่ง ๆ ดงันัน้ บริษัทอำจสญูเสยีลกูค้ำและรำยได้หำกดำวเทียมของบริษัทมีอำยกุำรใช้งำนสัน้กวำ่
ที่ได้คำดกำรณ์ไว้ และบริษัทไมส่ำมำรถจดัหำ หรือสง่ดำวเทียมดวงใหมแ่ทนได้ทนัเวลำ ดงันัน้ วิศวกรดำวเทียมของบริษัท
จะท ำกำรประเมินอำยดุำวเทียมที่เหลอือยูต่ลอดเวลำ และถ้ำดำวเทียมใกล้หมดอำยลุง ก็จะแจ้งหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องเพื่อ
พิจำรณำมำตรกำรป้องกนัแก้ไข เช่น กำรโอนย้ำยลกูค้ำไปยงัดำวเทียมดวงอื่นๆ กำรเช่ำดำวเทียมจำกผู้ประกอบกำรรำย
อื่น หรือพิจำรณำลงทนุสร้ำงดำวเทียมดวงใหมเ่พื่อทดแทนดำวเทียมที่ก ำลงัจะหมดอำยลุง 

2. ความเสี่ยงจากการที่ดาวเทียมอาจเกิดความเสียหายหรือเกิดความบกพร่องในขณะที่อยู่ในวงโคจร  

ดำวเทียมเป็นงำนสร้ำงทำงวิศวกรรมขัน้สงู และเมื่อมีกำรส่งดำวเทียมเข้ำสู่วงโคจรแล้ว ดำวเทียมอำจได้รับควำม
เสียหำยจำกกำรขดัข้องของระบบกำรท ำงำนของดำวเทียม พำยสุริุยะ หรือกำรชนกนัระหว่ำงดำวเทียมกบัวตัถตุำ่ง  ๆ ใน
อวกำศ เป็นต้น ซึง่อำจสง่ผลให้ดำวเทียมได้รับควำมเสยีหำย ท ำให้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรถ่ำยทอดสญัญำณลดลง
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ชัว่ครำวหรือถำวร หรือเกิดควำมเสยีหำยทัง้หมด ซึง่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำรให้บริกำร และอำจท ำให้สญูเสยีลกูค้ำ
ที่มีอยูใ่นปัจจบุนั และ/หรือ สญูเสยีโอกำสในกำรหำลกูค้ำใหมใ่นระหวำ่งกำรจดัหำดำวเทียมดวงใหมม่ำให้บริกำรแทน  

อย่ำงไรก็ตำม ผู้ จัดสร้ำงดำวเทียมได้ออกแบบให้ดำวเทียมมีคุณลกัษณะที่สำมำรถทนทำนต่อสภำพแวดล้อมใน
อวกำศซึง่ท ำให้ดำวเทียมมีกำรใช้งำนท่ีตอ่เนื่องและมีเสถียรภำพสงูมำก และบริษัทได้จดัเตรียมแผนกำรรองรับเหตฉุกุเฉิน
ที่อำจจะเกิดขึน้กบัลกูค้ำ หำกเกิดควำมเสียหำยขัน้รุนแรงขึน้กบัดำวเทียมดวงใดดวงหนึ่งจนหมดสภำพกำรใช้งำน โดยมี
แผนที่จะด ำเนินกำรให้ผู้ ใช้บริกำรส่วนหนึ่งย้ำยมำใช้ช่องสญัญำณที่ยงัคงว่ำงอยู่ในดำวเทียมไทยคมที่เหลือ นอกจำกนี ้
บริษัทได้เจรจำร่วมกับผู้ ให้บริกำรรำยอื่นถึงควำมเป็นไปได้ในกำรเช่ำช่องสญัญำณจำกดำวเทียมอื่นชั่วครำว เพื่อให้
ผู้ใช้บริกำรสำมำรถใช้งำนได้อยำ่งตอ่เนื่อง  

บริษัทได้ตระหนกัถึงควำมเสีย่งที่อำจเกิดขึน้กบัดำวเทียมขณะที่อยู่ในวงโคจรค้ำงฟำ้ ดงันัน้ เพื่อปอ้งกนัควำมเสีย่งภยั
ดงักลำ่วที่อำจเกิดขึน้ บริษัทจึงได้จดัท ำประกนัภยัดำวเทียมเพื่อคุ้มครองควำมเสี่ยงภยัทกุชนิด (All Risks) โดย กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และบริษัทเป็นผู้ รับผลประโยชน์ร่วมกันในส่วนของดำวเทียมไทยคมภำยใต้ สญัญำ
สมัปทำน  

3. ความเสี่ยงจากการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ   

บริษัทอำจมีควำมเสี่ยงหำกระบบควบคมุดำวเทียมถูกภยัคุกคำมทำงด้ำนสำรสนเทศ อนัเนื่องมำจำกกำรเช่ือมต่อ
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซึ่งอำจจะก่อควำมเสียหำยต่อธุรกิจของบริษัทได้  ด้วยเหตนุี ้บริษัทจึงได้จดัตัง้
คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Governance Committee) เพื่อก ำหนดหลกัเกณฑ์ นโยบำย และ
กระบวนกำรในกำรประเมินและบริหำรควำมเสี่ยงจำกกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยรวมถึงกำรประเมินสภำพแวดล้อม
และสถำนะของระบบสำรสนเทศรวมทัง้ระบบบริหำรควำมเสี่ยงทำงด้ำนสำรสนเทศ เพื่อให้มีควำมยืดหยุ่นในกำรปรับตวั
ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรสมัยใหม่ และให้กำรออกแบบระบบกำรควบคุม
ดำวเทียมมีกำรเช่ือมต่อจำกภำยนอกน้อยที่สดุ และเพื่อก ำกบัดแูลให้ควำมเสี่ยงอยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ภำยใต้ต้นทนุที่
เหมำะสม อีกทัง้บริษัทยังมีกำรจัดท ำ Business Continuity Management และได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรบริหำร
ควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ ISO 22301:2012 นอกจำกนี ้บริษัทได้มีกำรท ำประกันทัง้ในส่วนของ Commercial Crime 
Insurance เพื่อปอ้งกนัควำมเสยีหำยทำงด้ำนกำรเงิน และ Cyber/Technology Professional Indemnity Insurance เพื่อ
ลดควำมเสียหำยจำกกำรถกูภยัคกุคำมทำง Cyber และลดควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึน้จำกกำรถกูฟ้องร้องเนื่องจำกกำร
ละเมิดข้อมลูทัง้ข้อมลูของบริษัทและข้อมลูสว่นบคุคล  

ความเสี่ยงอันเกี่ยวข้องกับการเงนิ (Financial Risks) 

1. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 

บริษัทมีกำรให้บริกำรทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ โดยมีรำยได้บำงสว่นเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ ในขณะเดียวกนั
บริษัทก็มีรำยจ่ำย รวมถึงกำรกู้ยืมบำงสว่นเป็นสกลุเงินตำ่งประเทศเช่นกนั ซึง่กำรเปลีย่นแปลงอตัรำแลกเปลีย่นอำจสง่ผล
กระทบต่องบกำรเงินและกระแสเงินสดของบริษัท อย่ำงไรก็ตำมบริษัทสำมำรถบริหำรลดควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลีย่น
ได้โดยกำรหกักลบรำยได้และรำยจ่ำยที่เป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ (Natural Hedging) ทัง้นี ้ บริษัทอำจใช้วิธีกำรป้องกนั
ควำมเสี่ยงอตัรำแลกเปลี่ยนโดยพิจำรณำจำกฐำนะสทุธิของสกุลเงินตำ่งประเทศด้วยวิธีกำรต่ำง  ๆ  เช่น กำรท ำสญัญำซือ้
ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Foreign Exchange Forward หรือ Forward Contract) กำรท ำสญัญำสิทธิในกำรซือ้
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หรือขำยเงินตรำตำ่งประเทศในอนำคต (Options)  กำรท ำสญัญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอตัรำดอกเบีย้ลว่งหน้ำ (Cross 
Currency and Interest Rate Swap) เป็นต้น 

ความเสี่ยงในการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risks) 

1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัตติามสัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสาร 

ธุรกิจส่วนหนึ่งของบริษัทคือกำรด ำเนินกิจกำรตำมสญัญำสมัปทำน ลงวนัที่ 11 กันยำยน 2534 ระหว่ำงกระทรวง
คมนำคม (ปัจจุบนัอยู่ภำยใต้กำรก ำกบัดแูลของกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม) กบั  บริษัท ชินวตัรคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จ ำกัด (มหำชน) ปัจจุบนัเปลี่ยนช่ือเป็นบริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) (1) (“บมจ. อินทัช 
โฮลดิง้ส์”) ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ทัง้นี  ้สญัญำสมัปทำนดังกล่ำวมีประเด็นควำมเสี่ยง 2 ประเด็น ตำมสรุป
ข้อเท็จจริงดงันี ้

(ก) ประเดน็เร่ืองสดัส่วนการถอืหุ้น 

ตำมสญัญำสมัปทำน ข้อที่ 4 ก ำหนดให้ บมจ. อินทชั โฮลดิง้ส์ จะต้องจดัตัง้บริษัทขึน้ใหม ่(ปัจจบุนัคือ บริษัท ไทยคม 
จ ำกดั (มหำชน)) เพื่อด ำเนินงำนตำมสญัญำสมัปทำน โดยมีทนุจดทะเบียนไม่ต ่ำกว่ำ 1,000 ล้ำนบำท และ บมจ. อินทชั 
โฮลดิง้ส์ จะต้องเป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ใหมน่ัน้ไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 51 ซึ่ง บมจ. อินทชั โฮลดิง้ส์ ได้ด ำเนินกำรตำม
สญัญำดงักลำ่วแล้ว โดยมีสดัสว่นกำรถือหุ้นไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 51 แตเ่นื่องจำกในปี 2548 บริษัทจ ำเป็นต้องท ำกำรเพิม่ทนุ
โดยออกหุ้นใหมเ่พื่อจ ำหนำ่ยแก่บคุคลทัว่ไปเมื่อปี 2548 และ บมจ. อินทชั โฮลดิง้ส์ มิได้เข้ำซือ้หุ้นเพิ่มทนุในครัง้นัน้ จึงเป็น
ผลให้สดัส่วนกำรถือหุ้นของ บมจ. อินทชั โฮลดิง้ส์ ลดลงน้อยกว่ำร้อยละ 51 โดยก่อนหน้ำกำรออกหุ้นเพิ่มทนุ บริษัทได้
ประสำนงำนกบักระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  (ปัจจบุนัคือ กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม) เพื่อ
ขอแก้ไขสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศในปี 2547 เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดเก่ียวกบัสดัสว่นกำร
ถือหุ้นของ บมจ. อินทชั โฮลดิง้ส์ ในบริษัทจำกเดิมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 เป็นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ซึ่งถือได้ว่ำบริษัทได้
ด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนของวิธีปฏิบัติในทำงสญัญำและกฎหมำยแล้ว โดยกระทรวงฯ ได้ส่งเร่ืองกำรขอแก้ไขสญัญำ
สมัปทำนดงักลำ่วไปให้ส ำนกัเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี เพื่อน ำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำ ตำมข้อเสนอแนะของส ำนกังำน
อัยกำรสูงสุด แต่ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยว่ำเป็นเร่ืองที่ไม่อยู่ในหลกัเกณฑ์ที่จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจำรณำและสง่เร่ืองคืน ประกอบกบัคณะรัฐมนตรีมีนโยบำยลดเร่ืองที่เข้ำพิจำรณำตำมระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรีว่ำ
ด้วยเร่ืองกำรเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรีตำมมำตรำ 22 โดยเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีไม่ได้มีค ำอธิบำย หรือข้อแนะน ำ
ประกำรใด และระเบียบดงักลำ่วมิได้ระบไุว้ประกำรใดว่ำ หำกหน่วยงำนรำชกำรได้รับหนงัสอืปฏิเสธจำกส ำนกัเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรีแล้ว หรือถูกส่งเร่ืองคืนแล้ว จะต้องด ำเนินกำรส่งเร่ืองเข้ำไปหรือไม่อย่ำงไร ทัง้นี  ้ท้ำยสดุเร่ืองจึงไม่ได้รับ
พิจำรณำจำกคณะรัฐมนตรี หลงัจำกนัน้กระทรวงฯ ยงัได้หำรือไปยงัส ำนกัอยักำรสงูสดุอีกครัง้หนึ่ง และส ำนักงำนอยักำร
สงูสดุก็ได้แจ้งมำยงักระทรวงฯ วำ่ เมื่อเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีแจ้งวำ่ เร่ืองไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ที่จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจำรณำ กระทรวงฯ ก็สำมำรถใช้ดลุยพินิจด ำเนินกำรตอ่ไปได้ ซึ่งก่อนหน้ำนี ้ส ำนกังำนอยักำรสงูสดุก็ได้เคยให้ควำมเห็น
ไว้แล้วว่ำ เป็นกรณีที่สำมำรถแก้ไขสญัญำสมัปทำนตำมที่บริษัทร้องขอได้ เนื่องจำกผลกำรแก้ไขสญัญำในเร่ืองสดัสว่นไม่
ท ำให้สทิธิและหน้ำที่ของคูส่ญัญำเปลีย่นแปลงแต่ประกำรใด กลำ่วคือ บมจ. อินทชั โฮลดิง้ส์ ยงัเป็นคูส่ญัญำที่จะต้องร่วม
รับผิดกนัและแทนกนั กบับริษัทผู้ รับสมัปทำน นอกจำกนี ้กำรแก้ไขสญัญำดงักลำ่วก็ไมท่ ำให้บริษัทจ่ำยผลประโยชน์ตอบ
แทนแก่รัฐตำมสญัญำลดลง อีกทัง้กำรลดสดัสว่นกำรถือหุ้นของ  บมจ. อินทชั โฮลดิง้ส์ ในบริษัทนัน้ จำกเดิมไม่น้อยกว่ำ
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ร้อยละ 51 เป็นไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 40 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดนัน้ ยงัถือวำ่เป็นกำรคมุอ ำนำจเบ็ดเสร็จแล้วตำมมำตรำ 247 
แหง่พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 อีกด้วย 

ต่อมำ ศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองได้วินิจฉยัข้อเท็จจริงบำงประกำรที่เก่ียวข้องกบักำร
แก้ไขสญัญำสมัปทำน เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดเก่ียวกับสดัส่วนกำรถือหุ้นของ บมจ. อินทชั โฮลดิง้ส์ ในบริษัท ซึ่ง
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมิได้เป็นคู่ควำมในคดีดงักล่ำว ค ำพิพำกษำจึงไม่มีผลผูกผันและบังคบัใช้กับบริษัท อีกทัง้ในกำร
ด ำเนินกำรเพื่อแก้ไขสญัญำดงักลำ่วบริษัทได้ปฏิบตัิตำมขัน้ตอนของวธีิปฏิบตัิในทำงสญัญำและกฎหมำย และได้รับอนมุตัิ
จำกกระทรวงฯ แล้ว    

ในภำยหลงั กระทรวงฯ ได้มีกำรแตง่ตัง้คณะกรรมกำรตำมมำตรำ 72  แหง่พระรำชบญัญตัิกำรให้เอกชนร่วมลงทนุใน
กิจกำรของรัฐ พ.ศ. 2556 เพื่อพิจำรณำแนวทำงที่เหมำะสม ซึ่งบริษัทได้มีกำรประสำนงำนกับกระทรวงฯ และคณะ
กรรมกำรฯ เพื่อด ำเนินกำรตำ่ง ๆ ตอ่ไป 

 (ข) ประเด็นเร่ืองข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมส ารอง 

ภำยใต้สญัญำสมัปทำน ดำวเทียมทกุดวงที่จดัสร้ำงและจดัสง่ตำมสญัญำจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกกระทรวง
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร   (ปัจจุบันคือ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ก่อน และจะต้องมี
คณุสมบตัิเฉพำะของดำวเทียม (Satellite Technical Specification) ที่ไมด้่อยกวำ่คณุสมบตัิของดำวเทียมหลกัและส ำรอง
ดวงที่หนึ่ง แต่จ ำนวนช่องสญัญำณดำวเทียมและยำ่นควำมถ่ีให้เป็นไปตำมที่กระทรวงฯ และบริษัทจะตกลงกนั  ซึ่งในกำร
ด ำเนินกำรท่ีเก่ียวข้องกบัดำวเทียมไทยคม 4 บริษัทก็ได้ด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดของสญัญำสมัปทำนทกุประกำร 

อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกดำวเทียมไทยคม 4 ซึ่งบริษัทได้รับอนุมตัิจำกกระทรวงฯ ให้ส่งเข้ำสู่วงโคจรเป็นดำวเทียม
ส ำรอง ไม่ได้มีรำยละเอียดลกัษณะเฉพำะ (Specification) เหมือนกบัดำวเทียมไทยคม 3 ทกุประกำร ท ำให้มีข้อสงสยัวำ่
ดำวเทียมไทยคม 4 สำมำรถเป็นดำวเทียมส ำรองของดำวเทียมไทยคม 3 ได้หรือไม่ ประกอบกบัศำลฎีกำแผนกคดีอำญำ
ของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงบำงประกำรที่เก่ียวข้องกับดำวเทียมไทยคม 4 เอำไว้ ซึ่งอย่ำงไร 
ก็ตำม บริษัทมิได้เป็นคู่ควำมในคดีดงักล่ำว ค ำพิพำกษำจึงไม่มีผลผูกผันและบังคบัใช้กับบริษัท อีกทัง้ในกำรด ำเนิน
โครงกำรดำวเทียมไทยคม 4 บริษัทได้ปฏิบตัิตำมขัน้ตอนของวิธีปฏิบตัิในทำงสญัญำและกฎหมำย และได้รับอนมุตัิจำก
กระทรวงฯ แล้ว ในภำยหลงักระทรวงฯ ได้มีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรตำมมำตรำ  72 แห่งพระรำชบญัญัติกำรให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ พ.ศ. 2556 เพื่อพิจำรณำก ำหนดแนวทำงที่เหมำะสม  ซึ่งบริษัทได้มีกำรประสำนงำนกับ
กระทรวงฯ และคณะกรรมกำรฯ เพื่อด ำเนินกำรตำ่ง ๆ ตอ่ไป 
_____________________ 
หมำยเหต ุ
(1) บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) ได้เปลี่ยนชื่อมำจำก บริษัท ชิน คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ 

สินทรัพย์หลกัของบริษัทที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย ดำวเทียมไทยคม สถำนีควบคุมดำวเทียม และ
อปุกรณ์ควบคมุดำวเทียมภำคพืน้ดิน อปุกรณ์สื่อสำรโครงข่ำยโทรคมนำคมเพื่อกำรให้บริกำรระบบโทรศพัท์ และอปุกรณ์
โครงขำ่ยอินเทอร์เน็ต 

บริษัทได้ส่งมอบดำวเทียมทุกดวงที่ให้บริกำรภำยใต้สญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศระหว่ำง
บริษัทกบักระทรวงคมนำคม (ปัจจบุนัอยูภ่ำยใต้กำรก ำกบัดแูลของกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม) (“กระทรวงฯ”) 
คือ ดำวเทียมไทยคม 1 ไทยคม 2 ไทยคม 3 (ดำวเทียมทัง้ 3 ดวงได้ปลดระวำงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) ไทยคม 4 ไทยคม 5 
และไทยคม 6 รวมทัง้สถำนีควบคมุดำวเทียมและอปุกรณ์ตำ่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจในปัจจบุนัให้เป็นกรรมสทิธ์ิ
ของกระทรวงฯ แล้วตำมข้อก ำหนดภำยใต้สญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสือ่สำรภำยในประเทศดงักลำ่ว 

ปัจจุบนับริษัทมีดำวเทียมที่ให้บริกำรภำยใต้ใบอนญุำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบที่สำม จำกคณะกรรมกำร
กิจกำรกระจำยเสียงกิจกำรโทรทศัน์และกิจกำรโทรคมนำคมแหง่ชำติ (“กสทช.”) อยู่สองดวง คือ ดำวเทียมไทยคม 7 และ
ไทยคม 8 ภำยใต้ใบอนญุำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบที่สำมนี ้บริษัทได้รับอนญุำตเป็นผู้ให้บริกำรโครงขำ่ยสือ่สำร
ผ่ำนดำวเทียม (Satellite Network Operator) ในลกัษณะให้บริกำรช่องสญัญำณดำวเทียม (Transponder) เป็นเวลำ 20 
ปี นบัจำกวนัท่ี 26 มิถนุำยน 2555 ถึงวนัท่ี 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 ำเนินกิจกำรดำวเทียมสือ่สำรภำยในประเทศ 

บริษัทเป็นผู้ให้บริกำรและด ำเนินโครงกำรดำวเทียมสือ่สำรแหง่ชำตภิำยใต้สญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทยีม
สือ่สำรภำยในประเทศ 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 ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบที่หนึ่ง จำก กสทช. เป็นผู้ ประกอบกิจกำร
โทรคมนำคมที่ไมม่ีโครงขำ่ยโทรคมนำคมเป็นของตนเอง และเป็นกิจกำรท่ีมีลกัษณะสมควรให้มี
กำรบริกำรได้โดยเสรี เป็นเวลำ 5 ปี นบัจำกวนัท่ี 16 สงิหำคม 2559 ถึง วนัท่ี 15 สงิหำคม 2564 

o ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบที่สำม จำก กสทช. เป็นผู้ ประกอบกิจกำร
โทรคมนำคมที่มีโครงข่ำยโทรคมนำคมเป็นของตนเอง  (เพื่อให้บริกำรโครงข่ำยโทรคมนำคม
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เพื่อให้เช่ำใช้ และเพื่อให้บริกำรโทรคมนำคม (Network Provider and Service Provider))เป็น
เวลำ 20 ปี นบัจำกวนัท่ี 26 มิถนุำยน 2555 ถึงวนัท่ี 25 มิถนุำยน 2575 

o ใบอนญุำตกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง จำก กสทช. โดยสำมำรถให้บริกำรอินเทอร์เน็ต
เคลื่อนที่ผ่ำนดำวเทียม และบริกำร Co-location ภำยใต้ขอบเขตของใบอนุญำตกำรให้บริกำร
อินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่งประเภทไม่มีโครงข่ำยเป็นของตนเอง เป็นเวลำ 5 ปี นับจำกวันที่ 7 
พฤษภำคม 2558 ถึงวนัท่ี 6 พฤษภำคม 2563 

บริษัท ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชัน่ จ ำกดั  ได้รับใบอนญุำตประกอบกิจกำร ดงันี ้

o ใบอนญุำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือโทรทศัน์ เพื่อให้บริกำรโครงขำ่ยกระจำยเสียงหรือ
โทรทศัน์ที่ไม่ใช้คลื่นควำมถ่ี ระดบัชำติ จำก กสทช. เป็นเวลำ 15 ปี นบัจำกวนัที่ 21 มกรำคม 
2556 สิน้สดุวนัท่ี 20 มกรำคม 2571 

o ใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริกำรกำรกระจำยเสียงหรือ
โทรทศัน์ ช่องรำยกำร  จำก กสทช. ซึง่ประกอบด้วยใบอนญุำต ดงัตอ่ไปนี ้
1. ใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์  เพื่อให้บริกำรกระจำยเสียงหรือ

โทรทศัน์ ช่องรำยกำร D-Channel เป็นเวลำ 5 ปี นบัจำกวนัที่ 28 มกรำคม 2559 สิน้สดุ
วนัท่ี 27 มกรำคม 2564 

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

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

บริษัท ทีซี บรอดคำสติง้ จ ำกดั ได้รับใบอนญุำตประกอบกิจกำร ดงันี ้

o ใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ ประเภทโครงข่ำย จำก กสทช. เพื่อ
ให้บริกำรโครงข่ำยกำรกระจำยเสียงหรือโทรทศัน์ที่ไม่ใช้คลื่นควำมถ่ี ระดบัชำติ เป็นเวลำ 15 ปี 
นบัจำกวนัท่ี 4 มีนำคม 2556 ถึง 3 มีนำคม 2571 

o ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบที่สำม จำก กสทช. เป็นผู้ ประกอบกิจกำร
โทรคมนำคมที่มีโครงขำ่ยโทรคมนำคมเป็นของตนเอง เพื่อให้บริกำรโครงขำ่ยโทรคมนำคมเพื่อให้
เช่ำใช้ และเพื่อให้บริกำรโทรคมนำคม (Network Provider and Service Provider) เป็นเวลำ 15 
ปี นบัจำกวนัท่ี 10 พฤศจิกำยน 2558 สิน้สดุวนัท่ี 9 พฤศจิกำยน 2573 

 

 

 



                                     บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) ส่วนท่ี 1 ข้อท่ี 4 ทรัพย์สินท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจ 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หน้ำท่ี 30 

4.1.2 ทรัพย์สินถาวร 

4.1.2.1 สญัญำเชำ่ระยะยำว 

(1) สัญญาเช่าที่ราชพัสดุ 

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

สำระส ำคญัของสญัญำและภำระผกูพนัของพืน้ท่ีเช่ำ สรุปได้ดงันี ้
ชื่อสัญญา สญัญำเช่ำที่รำชพสัด ุ
คู่สัญญา กระทรวงกำรคลงั โดยนำงสำวสภุทัรำ ส่องประทีป ธนำรักษ์พืน้ที่นนทบุรี 

ปฏิบตัิรำชกำรแทนอธิบดีกรมธนำรักษ์ ตำมค ำสัง่กรมธนำรักษ์ที่ 441/2555 
ลงวนัท่ี 9 กรกฎำคม 2555 

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

1. ผู้ เช่ำตกลงเช่ำเพื่อท ำเป็นสถำนีควบคุมดำวเทียม โดยช ำระค่ำเช่ำทัง้
หมดแล้ว ณ ที่ท ำกำรของผู้ให้เช่ำ 

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

3. ผู้ เช่ำต้องเสียภำษีโรงเรือนและที่ดิน ภำษีบ ำรุงท้องที่ หรือภำษีอื่นใด
ตลอดจนค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ภำยใน 15 วนันบัจำกได้รับ
แจ้งจำกเจ้ำหน้ำที่ของผู้ให้เช่ำ 

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

5. เมื่อสญัญำเช่ำสิน้สดุลงหรือสญัญำเช่ำระงบัลงไมว่ำ่กรณีใด ๆ ผู้ เช่ำต้อง
สง่มอบสถำนที่เช่ำพร้อมทัง้ยกสว่นควบอุปกรณ์ และเคร่ืองอปุกรณ์ของ
อำคำร และสิง่ปลกูสร้ำงให้เป็นกรรมสทิธ์ิของผู้ให้เช่ำ 

(2) สัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ 

บริษัทเช่ำที่ดินรำชพสัดุ ทะเบียนรำชพสัดุที่ นบ. 371 ถนนรัตนำธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอ
เมือง จังหวดันนทบุรี จำกส ำนกังำนธนำรักษ์พืน้ที่นนทบุรี กระทรวงกำรคลงั เพื่อเป็นที่ตัง้เสำอำกำศ
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ไมโครเวฟและอำคำรเอนกประสงค์ เนือ้ที่รวม 1 งำน 83.3 ตำรำงวำ ค่ำเช่ำตลอดอำยุสญัญำเป็นเงิน
ทัง้สิน้ 12,351,770 บำท 

สำระส ำคญัของสญัญำและภำระผกูพนัของพืน้ท่ีเช่ำ สรุปได้ดงันี ้

ชื่อสัญญา สญัญำเชำ่ที่รำชพสัด ุ
คู่สัญญา กระทรวงกำรคลงั โดยนำยเกษม สขุแสนไกร ธนำรักษ์พืน้ที่นนทบรีุ ปฏิบตัิ

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

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

1. ผู้ เช่ำตกลงเช่ำเพื่อท ำเป็นที่ตัง้ เสำอำกำศไมโครเวฟและอำคำร
เอนกประสงค์ โดยจ่ำยช ำระค่ำเช่ำล่วงหน้ำเป็นรำยปี ณ ที่ท ำกำรของ 
ผู้ให้เช่ำภำยในเดือนกมุภำพนัธ์ของทกุปี 

2. ในวันท ำสญัญำผู้ เช่ำได้น ำเงินสดจ ำนวน 295,297 บำทเป็นหลกัประกัน
ควำมเสยีหำย 

3. ผู้ เช่ำต้องเสียภำษีโรงเรือนและที่ดิน ภำษีบ ำรุงท้องที่ หรือภำษีอื่นใด
ตลอดจนค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ภำยใน 15 วนันบัจำกได้รับ
แจ้งจำกเจ้ำหน้ำที่ของผู้ให้เช่ำ 

(3) สัญญาเช่าที่ดนิและอาคาร 

บริษัท เช่ำที่ดินและอำคำร Thaicom Teleport & DTH Center ตัง้อยูเ่ลขที่ 50 หมูท่ี่ 1 ถนนวดัเจดีย์
หอย ต ำบลบอ่เงิน อ ำเภอลำดหลมุแก้ว จงัหวดัปทมุธำนี จำกบริษัท โอเอไอ แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั เพื่อใช้
เป็นสถำนีบริกำรภำคพืน้ดินดำวเทียมไทยคม ค่ำเช่ำตลอดอำยุสญัญำ 3 ปี เป็นเงินทัง้สิน้ 2,266,896 
บำท 

สำระส ำคญัของสญัญำและภำระผกูพนัของกำรเช่ำอำคำร สรุปได้ดงันี ้

ชื่อสัญญา สญัญำเช่ำที่ดินและอำคำร 
คู่สัญญา บริษัท โอเอไอ แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั 
อายุสัญญา 3 ปี ตัง้แต ่1 มกรำคม 2562 ถึง 31 ธนัวำคม 2564 
สาระส าคัญของ
สัญญา 

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

2. ผู้ เช่ำตกลงช ำระคำ่เช่ำตำมสญัญำนีใ้นอตัรำเดือนละ 188,908 บำท โดย
ช ำระภำยในวนัท่ี 5 ของทกุเดือน 



                                     บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) ส่วนท่ี 1 ข้อท่ี 4 ทรัพย์สินท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจ 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หน้ำท่ี 32 

3.  เมื่อครบก ำหนดกำรเช่ำตำมสญัญำ ผู้ให้เช่ำให้ค ำมัน่วำ่จะให้ผู้ เช่ำได้เช่ำ
สถำนที่เช่ำต่อไปอีกครำวละ 3 ปี ภำยใต้ข้อก ำหนดและเง่ือนไขที่จะพึง
ตกลงกัน โดยผู้ เช่ำต้องบอกกล่ำวเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 90 
วนั ก่อนครบก ำหนดสญัญำเช่ำ โดยจะคิดค่ำเช่ำเพิ่มอีกร้อยละ 15 ของ
อตัรำค่ำเช่ำในสญัญำนี ้หรือตำมแต่คู่สญัญำจะตกลงกันโดยค ำนึงถึง
ภำวะเศรษฐกิจในขณะนัน้ 

4. กรณีที่ผู้ เช่ำผิดนดัค้ำงช ำระเงินค่ำเช่ำ หรือเงินจ ำนวนใด ๆ ที่ต้องช ำระ
ให้แก่ผู้ ให้เช่ำตำมสญัญำนี ้ผู้ เช่ำยินยอมให้ผู้ ให้เช่ำคิดดอกเบีย้ในอตัรำ
ร้อยละ 15 ต่อปี ของจ ำนวนเงินค้ำงช ำระ นบัตัง้แต่วนัครบก ำหนดช ำระ
จนกวำ่จะช ำระครบถ้วน 

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

ข้อใด ๆ อนัก่อให้เกิดควำมเสยีหำยแก่ผู้ให้เช่ำ หรือ 
ข)  คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยตกลงท ำสญัญำซือ้ขำยที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้ำง

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

(4) สัญญาเช่าอุปกรณ์ระบบประกอบอาคาร 

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

สำระส ำคญัของสญัญำและภำระผกูพนัของกำรเช่ำอปุกรณ์ระบบประกอบอำคำรสรุปได้ดงันี ้

ชื่อสัญญา สญัญำเชำ่อปุกรณ์ระบบประกอบอำคำร 
คู่สัญญา บริษัท โอเอไอ แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั 
อายุสัญญา 3 ปี ตัง้แต ่1 มกรำคม 2562 ถึง 31 ธนัวำคม 2564 
สาระส าคัญของ
สัญญา 

1. ผู้ เช่ำตกลงเช่ำอปุกรณ์ระบบประกอบอำคำร Thaicom Teleport & DTH 
Center โดยมีก ำหนดเวลำเช่ำ 3 ปี เทำ่กบัสญัญำเช่ำอำคำร 



                                     บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) ส่วนท่ี 1 ข้อท่ี 4 ทรัพย์สินท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจ 
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2. ผู้ เช่ำตกลงช ำระคำ่เงินเช่ำอปุกรณ์ระบบประกอบอำคำรในอตัรำเดือนละ 
693,322 บำท โดยช ำระภำยในวนัท่ี 5 ของทกุเดือน 

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

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

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

ข้อใดๆ อนัก่อให้เกิดควำมเสยีหำยแก่ผู้ให้เช่ำ หรือ 
ข)  คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยตกลงท ำสญัญำซือ้ขำยที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้ำง

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

(5) สัญญาเช่าพืน้ที่ส านักงานในอาคาร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ 

บริษัทเช่ำพืน้ที่ส ำนกังำนในอำคำร เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ตัง้อยู่เลขที่ 349 ถนน
วิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร จำก ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรัพย์
และสิทธิกำรเช่ำ ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ โดย บริษัทหลกัทรัพย์จัดกำรกองทุน กรุงไทย 
จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะทรัสตี เพื่อใช้เป็นพืน้ที่ส ำนกังำน ค่ำเช่ำตลอดอำยสุญัญำ 3 ปี เป็นเงินทัง้สิน้ 
7,512,860 บำท 

สำระส ำคญัของสญัญำและภำระผกูพนัของกำรเช่ำอำคำร สรุปได้ดงันี ้

ชื่อสัญญา สญัญำเช่ำพืน้ท่ีส ำนกังำนในอำคำร เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ 
คู่สัญญา ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำ ดบับลิวเอชเอ บิส

ซิเนส คอมเพล็กซ์ โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน กรุงไทย จ ำกัด 
(มหำชน) ในฐำนะทรัสตี 

อายุสัญญา 3 ปี ตัง้แต ่1มีนำคม 2561 ถึง 28 กมุภำพนัธ์ 2564 
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แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 1 หน้ำท่ี 34 

สาระส าคัญของ
สัญญา 

1. ผู้ เช่ำตกลงเช่ำอำคำร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ซึ่ง
ประกอบด้วย พืน้ที่ทัง้หมด บนชัน้ที่ 28 ซึ่งมีเนือ้ที่ประมำณ 929 ตำรำง
เมตร 

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

3. เมื่อครบก ำหนดกำรเช่ำตำมสญัญำ ผู้ ให้เช่ำให้ค ำมัน่วำ่จะให้ผู้ เช่ำได้เช่ำ
สถำนที่เช่ำต่อไปอีกครำวละ 3 ปี ภำยใต้ข้อก ำหนดและเง่ือนไขที่จะพึง
ตกลงกัน โดยผู้ เช่ำต้องบอกกล่ำวเป็นลำยลกัษณ์อักษรไม่น้อยกว่ำ 6 
เดือนก่อนครบก ำหนดสญัญำเช่ำ โดยจะคิดค่ำเช่ำเพิ่มอีกไม่เกินอตัรำ
ร้อยละ 15 ของอตัรำคำ่เช่ำในสญัญำนี ้หรือตำมแตคู่ส่ญัญำจะตกลงกนั
โดยค ำนงึถึงรำคำตลำด 

4. กรณีที่ผู้ เช่ำผิดนดัค้ำงช ำระเงินค่ำเช่ำ หรือเงินจ ำนวนใด ๆ ที่ต้องช 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 ให้แก่ผู้ให้เช่ำ
เพื่อเป็นหลกัประกนัควำมเสยีหำยและกำรปฏิบตัิตำมเง่ือนไขสญัญำ 

(6)) สัญญาการให้บริการส าหรับสาธารณูปโภคภายใน 

บริษัทเช่ำพืน้ที่ส ำนกังำนในอำคำร เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ตัง้อยู่เลขที่ 349 ถนน
วิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร จำก ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรัพย์
และสิทธิกำรเช่ำ ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ โดย บริษัทหลกัทรัพย์จัดกำรกองทุน กรุงไทย 
จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะทรัสตี เพื่อให้บริกำรส ำหรับพืน้ที่ส ำนกังำน ค่ำเช่ำตลอดอำยสุญัญำ 3 ปี เป็น
เงินทัง้สิน้ 7,512,860 บำท 

สำระส ำคญัของสญัญำและภำระผกูพนัของกำรเช่ำอำคำร สรุปได้ดงันี ้

ชื่อสัญญา สญัญำกำรให้บริกำรส ำหรับสำธำรณปูโภคภำยใน 
คู่สัญญา ทรัสต์เพื่อกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์และสทิธิกำรเช่ำ ดบับลวิเอชเอ บิส

ซิเนส คอมเพลก็ซ์ โดย บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ กรุงไทย จ ำกดั 
(มหำชน) ในฐำนะทรัสตี 

อายุสัญญา 3 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนำคม 2561 ถึง 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) ส่วนท่ี 1 ข้อท่ี 4 ทรัพย์สินท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจ 
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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. กรณีที่ผู้ 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

ให้บริกำรเพื่อเป็นหลกัประกนัควำมเสยีหำย 

4.1.2.2 อำคำรและอปุกรณ์ 

อำคำรและอปุกรณ์ตำมงบกำรเงินรวมของบริษัท ไม่ได้ติดภำระผกูพนัใด ๆ โดย ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2562 และอปุกรณ์สทุธิประกอบด้วย 

รายการ 
ประมาณอายุการใช้งาน 

(ปี) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

(ล้านบาท) 
 สทิธิกำรเชำ่ที่ดิน/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 
 สนิทรัพย์ระหวำ่งก่อสร้ำง  9 
 รวมอาคารและอุปกรณ์  3,313 

4.1.2.3 สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนภำยใต้สญัญำอนญุำตให้ด ำเนินกำร 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนภำยใต้สญัญำอนญุำตให้ด ำเนินกำรสทุธิตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2562 ประกอบด้วย 

ประเภทสินทรัพย์ 
ต้นทุน 

(ล้านบาท) 
จ านวนปีตัด
จ าหน่าย 

มูลค่าทางบัญช ี
(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 
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4.1.3 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบด้วย 

 

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทมุ่งเน้นกำรลงทนุในกิจกำรโทรคมนำคมใน 3 ธุรกิจหลกัของบริษัท คือ ธุรกิจดำวเทียมและบริกำรที่เก่ียวเนื่อง 
ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสือ่ และธุรกิจโทรศพัท์ในตำ่งประเทศ 

กำรลงทนุในกิจกำรตำ่ง ๆ ดงักลำ่วข้ำงต้น บริษัทจะเน้นกำรลงทนุระยะยำว โดยพิจำรณำจำกปัจจยัพืน้ฐำนของธุรกิจ
ที่จะเข้ำไปลงทุน รวมถึงแนวโน้มของธุรกิจนัน้  ๆ  เป็นส ำคญั นอกจำกนี ้บริษัทมีนโยบำยกำรลงทุนในสดัส่วนที่มำกพอ
เพื่อให้สำมำรถมีอ ำนำจในกำรบริหำรจดักำรและก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมนัน้ ๆ 

ในกำรพิจำรณำตดัสินใจเข้ำท ำกำรลงทนุ บริษัทมีหน่วยงำนที่รับผิดชอบโดยตรงในกำรดแูลกำรลงทนุ ซึ่งจะท ำงำน
ร่วมกบัสว่นงำนท่ีเก่ียวข้อง ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน และ/หรือ ที่ปรึกษำกฎหมำยในกำรคดัเลอืกกิจกำรท่ีจะเข้ำลงทนุเป็นกรณี
ไป เพื่อลดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้จำกกำรตดัสินใจลงทนุผิดพลำดท ำให้ไม่ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ำต่อกำรลงทนุหรือมี
ข้อจ ำกัดในกำรเข้ำร่วมบริหำรงำน ที่ส ำคัญที่สุดบริษัทมีนโยบำยที่จะเสริมสร้ำงให้แต่ละกิจกำรที่เข้ำลงทุนมีควำม
แข็งแกร่งในทกุ ๆ ด้ำน สำมำรถยืนหยดัได้ด้วยตนเอง โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัด้ำนกำรเงินและกำรพฒันำ
ทำงเทคโนโลยี ซึ่งเป็นปัจจยัส ำคญัส ำหรับผู้ประกอบกำรธุรกิจโทรคมนำคมเพื่อเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรแข่งขนัใน
ระดบัสำกล 

นอกจำกนี ้หลงัจำกเข้ำท ำกำรลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมใดแล้ว ผู้บริหำรหน่วยงำนที่ดูแลกำรลงทุน และ 
สว่นงำนท่ีเก่ียวข้องจะท ำกำรตดิตำมอยำ่งใกล้ชิดถึงผลประกอบกำรและกำรด ำเนินงำนของธุรกิจดงักลำ่ว และน ำเสนอผล
กำรวิเครำะห์ รวมถึงแสดงควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะตอ่คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรบริหำรของบริษัทยอ่ย
หรือบริษัทร่วมนัน้ ๆ เพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนโยบำยหรือปรับปรุงสง่เสริมให้ธุรกิจของบริษัทยอ่ยหรือบริษัท
ร่วมมีกำรพฒันำและเจริญเติบโตอยำ่งตอ่เนื่องตอ่ไป

ประเภทสินทรัพย์ 
ต้นทุน 

(ล้านบาท) 
จ านวนปีตัด
จ าหน่าย 

มูลค่าทางบัญช ี
(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 การประเมินภาษีเงนิได้ที่ประเทศอินเดีย 

บริษัทได้เร่ิมให้บริกำรช่องสญัญำณดำวเทียมกบัลกูค้ำในประเทศอินเดีย ประมำณไตรมำสที่สีข่องปี 2540 หลงัจำกที่
ได้มีกำรสง่ดำวเทียมไทยคม 3 เข้ำสูว่งโคจรแล้ว โดยลกูค้ำเกือบทัง้หมดเป็นผู้ให้บริกำรโทรทศัน์และบริกำรอินเทอร์เน็ต ใน
ปี พ.ศ. 2543 กรมสรรพำกรอินเดียได้มีจดหมำยถึงบริษัทแจ้งวำ่รำยได้จำกกำรให้บริกำรช่องสญัญำณดำวเทียมในอินเดีย
นัน้เป็นรำยได้ประเภทคำ่สิทธิ (Royalty) ซึ่งจะต้องถกูหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำยในอตัรำร้อยละ 15 และท ำกำรประเมินภำษีเงินได้
ที่จะเรียกเก็บจำกบริษัท ตัง้แต่ปีประเมินภำษี 2541-2542 (1 เมษำยน 2540 - 31 มีนำคม 2541) บริษัทได้ชีแ้จงไปว่ำใน
ควำมเห็นของบริษัทรำยได้จำกกำรให้บริกำรช่องสญัญำณเป็นรำยได้จำกกำรท ำธุรกิจ (Business Income) เมื่อบริษัทไมม่ี
สถำนประกอบกำรถำวรในประเทศอินเดีย รำยได้ดงักลำ่วจึงไม่ต้องเสียภำษีในประเทศอินเดีย แต่กรมสรรพำกรอินเดียก็
ยืนยนัในควำมเห็นเดิมของตนและท ำกำรประเมินภำษีของบริษัทอยำ่งตอ่เนื่อง หลงัจำกนัน้ บริษัทได้อทุธรณ์กำรประเมิน
ภำษีของกรมสรรพำกรอินเดียไปท่ี Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) โดยในปี 2549 ITAT ได้พิจำรณำอทุธรณ์ของ 
PanAmSat ในประเด็นเดียวกนันีแ้ละตดัสนิวำ่รำยได้จำกกำรให้บริกำรช่องสญัญำณดำวเทียมเป็นรำยได้จำกกำรประกอบ
ธุรกิจและไม่ใช่ค่ำสิทธิ ที่ปรึกษำกฎหมำยภำษีของบริษัทในประเทศอินเดียก็มีควำมเห็นวำ่ในที่สดุแล้ว ITAT และศำลสงู 
(High Court) ของอินเดีย คงจะตัดสินประเด็นที่บริษัทได้อุทธรณ์ขึน้ไปนีว้่ำรำยได้จำกกำรให้บริกำรช่องสัญญำณ
ดำวเทียมเป็นรำยได้จำกกำรประกอบธุรกิจไม่ใช่ค่ำสิทธิ และบริษัทไม่มีภำระที่จะต้องช ำระภำษีเงินได้ในประเทศอินเดีย
จำกรำยได้ดงักลำ่ว และบริษัทได้ร้องเรียนต่อกระทรวงกำรคลงัของประเทศไทยขอให้ด ำเนินกำรใช้วิธีกำรเพื่อควำมตกลง
กนั (Mutual Agreement Procedure) ตำมข้อ 25 ของควำมตกลงเพื่อหลกีเลีย่งกำรเก็บภำษีซ้อนระหวำ่งประเทศไทยและ
ประเทศอินเดีย โดยเจรจำกบักรมสรรพำกรและกระทรวงกำรคลงัของอินเดียเพื่อให้เกิดควำมชดัเจนโดยเร็วว่ำรำยได้จำก
กำรให้บริกำรช่องสญัญำณดำวเทียมนัน้เป็นคำ่สทิธิหรือไม่ หรือเป็นรำยได้จำกกำรประกอบธุรกิจ 

เจ้ำพนกังำนประเมินภำษีของประเทศอินเดียได้ท ำกำรประเมินภำษีเงินได้ เงินเพิ่ม ภำษีเพื่อกำรศึกษำ  และดอกเบีย้
จำกรำยได้ที่บริษัทได้รับจำกผู้ ใช้บริกำรของบริษัทในแต่ละปีภำษีตัง้แต่ปีประเมิน 2541 - 2542 ถึง 2555 - 2556 (วนัที่ 1 
เมษำยน 2540 ถึงวนัที่ 30 มีนำคม 2555) เป็นจ ำนวนเงินรวม 859.4 ล้ำนรูปี (ประมำณ 439 ล้ำนบำท) และเบีย้ปรับและ
ดอกเบีย้ที่เก่ียวข้องกบัเบีย้ปรับเป็นจ ำนวนเงินรวม 566.1 ล้ำนรูปี (ประมำณ 289 ล้ำนบำท) 

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

ตวัแทนด้ำนภำษีของบริษัทที่ประเทศอินเดียได้รับค ำตดัสินของ ITAT Special Bench ที่กลำ่วถึงข้ำงต้นเมื่อวนัที่ 11 
พฤศจิกำยน 2552 และบริษัทมีเวลำ 120 วัน ที่จะยื่นอุทธรณ์ค ำสั่งของ ITAT Special Bench ต่อศำล High Court ที่
ปรึกษำด้ำนภำษีของบริษัทที่ประเทศอินเดียได้ให้ควำมเห็นว่ำค ำตดัสินของ ITAT Special Bench นี ้น่ำจะไม่ถูกต้อง 
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เพรำะไมส่อดคล้องกบัค ำพิพำกษำของศำล High Court ในคดีเก่ียวกบับริกำรโทรคมนำคม ซึ่งอำจน ำมำเปรียบเทียบเป็น
แนวทำงได้ ควรที่บริษัทจะอทุธรณ์ค ำตดัสนิของ ITAT Special Bench ตอ่ศำล High Court ซึง่บริษัทได้ยื่นอทุธรณ์ตอ่ศำล 
High Court ที่ Delhi ไปแล้วเมื่อต้นเดือนธนัวำคม 2552  

เมื่อวนัที่ 31 มกรำคม 2554 ศำล High Court ที่กรุงเดลลีได้มีค ำพิพำกษำในคดีเอเชียแซทว่ำรำยได้ของเอเชียแซท
จำกลกูค้ำที่ไม่ได้อยู่ในอินเดียไม่ต้องเสียภำษีในประเทศอินเดีย เนื่องจำกรำยได้ดงักล่ำวไม่ถือว่ำเป็นค่ำสิทธิ (Royalty)  
แตเ่ป็นรำยได้จำกกำรให้บริกำรสง่สญัญำณ 

เมื่อวนัท่ี 17 กมุภำพนัธ์ 2554 ศำล High Court ที่กรุงเดลลไีด้มีค ำพิพำกษำวำ่ค ำตดัสินของ ITAT Special Bench ที่
ตดัสินว่ำรำยได้จำกกำรให้บริกำรช่องสญัญำณดำวเทียมเป็นรำยได้ประเภทคำ่สิทธิ (Royalty) นัน้ไม่ถกูต้อง เพรำะขดัตอ่
ค ำพิพำกษำของศำล High Court ที่กรุงเดลลี ในคดีเอเชียแซท และมีค ำสัง่ให้ส่งค ำอุทธรณ์ของบริษัทกลบัไปให้ ITAT 
พิจำรณำตดัสนิตำมหลกักฎหมำยที่ศำลได้พิพำกษำในคดีเอเชียแซท 

เมื่อวนัที่ 4 มีนำคม 2554 ITAT ได้ตดัสินว่ำรำยได้ของบริษัทจำกกำรให้บริกำรช่องสญัญำณดำวเทียมในประเทศ
อินเดียไม่ถือว่ำเป็นค่ำสิทธิ (Royalty) และเมื่อบริษัทไม่มีสถำนประกอบกำรถำวร (Permanent Establishment) ใน
ประเทศอินเดีย รำยได้ดงักลำ่วจึงไมต้่องเสยีภำษีในประเทศอินเดีย ส ำหรับดอกเบีย้และเบีย้ปรับท่ีกรมสรรพำกรอินเดียได้
เรียกเก็บจำกบริษัทให้ถือว่ำไม่มีผล และ ITAT ได้มีค ำสัง่ให้ยกเลิกกำรเรียกเก็บเบีย้ปรับส ำหรับปีประเมินภำษี 2541-
2542, 2542-2543, 2543-2544, 2544-2545 และ 2545-2546 ที่กรมสรรพำกรของประเทศอินเดียเรียกเก็บจำกบริษัท 
และกรมสรรพำกรของประเทศอินเดียไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ค ำตดัสินในเร่ืองเบีย้ปรับส ำหรับปีประเมินภำษีดงักล่ำวต่อศำล 
High Court ที่กรุงเดลลี ค ำตดัสินของ ITAT ในเร่ืองเบีย้ปรับถือเป็นที่สดุ และเมื่อวนัที่ 30 ธันวำคม 2554 กรมสรรพำกร
ของประเทศอินเดียได้คืนหลกัประกนักำรช ำระเงินค่ำเบีย้ปรับที่บริษัทได้วำงไว้ส ำหรับปีประเมิน 2541-2542 ถึง 2544-
2545 จ ำนวน 162.4 ล้ำนรูปี (ประมำณ 83 ล้ำนบำท) ให้บริษัทแล้ว  

จำกค ำตดัสินของ ITAT ข้ำงต้น บริษัทอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรขอคืนเงินประกนั และภำษีหกั ณ ที่จ่ำยสว่นที่เหลอื
จำกกรมสรรพำกรของประเทศอินเดีย โดยภำษี หกั ณ ที่จ่ำยสว่นที่ลกูค้ำรับผิดชอบจ่ำยแทนบริษัท บริษัทจะสง่คืนลกูค้ำ 
ภำยหลงัคดีตดัสนิถึงที่สดุโดย Supreme Court of India 

เมื่อวนัที่ 28 กนัยำยน 2554 กรมสรรพำกรของประเทศอินเดียได้ยื่นอทุธรณ์ค ำพิพำกษำของศำล High Court ที่กรุง
เดลลี ที่พิพำกษำว่ำค ำตดัสินของ ITAT Special Bench ที่ตดัสินว่ำรำยได้จำกกำรให้บริกำรช่องสญัญำณดำวเทียมเป็น
รำยได้ประเภทค่ำสิทธินัน้ไม่ถกูต้อง ต่อศำล Supreme Court of India และศำลได้มีหนงัสือลงวนัที่ 9 พฤศจิกำยน 2554 
แจ้งให้ตวัแทนด้ำนภำษีของบริษัททรำบถึงกำรอทุธรณ์ดงักลำ่ว 

สถำนกำรณ์ปัจจบุนัขณะนีเ้ร่ืองอยูใ่นระหวำ่งกำรพิจำรณำของ Supreme Court of India 

5.2 คดีที่บริษัทถูกศาลปกครองมีค าสั่ งเรียกให้เข้าเป็นผู้ถูกฟ้องคดีร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

เมื่อวนัท่ี 19 เมษำยน 2550 นำยสพุงษ์ ลิม้ธนำกลุ ได้ยื่นฟอ้ง คณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคมแหง่ชำติ (กทช.) และ
กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (“กระทรวงฯ”) ต่อศำลปกครองกลำง โดยอ้ำงเหตเุร่ืองเจ้ำหน้ำที่รัฐและ
หน่วยงำนทำงปกครองละเลยต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรตรวจสอบบริษัทว่ำประกอบกิจกำรโทรคมนำคมโดยฝ่ำฝืน
กฎหมำยหรือไม่ หลังจำกที่มีกำรโอนขำยหุ้นของ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) (1) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นรำยใหม่  



                                     บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) ส่วนท่ี 1 ข้อท่ี 5 ข้อพิพำททำงกฏหมำย 
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ศำลปกครองกลำงได้มีค ำสัง่ลงวนัท่ี 28 เมษำยน 2552 เรียกให้บริษัทเข้ำมำเป็นผู้ถกูฟอ้งคดีร่วมโดยก ำหนดให้บริษัทเป็น
ผู้ ถูกฟ้องคดีที่ 4 และบริษัทได้ยื่นค ำให้กำรแก้ค ำฟ้องรวมทัง้พยำนหลกัฐำน ต่อศำลปกครองกลำงไปแล้วเมื่อเดือน
กรกฎำคม 2552  

เมื่อวันที่ 10 มิถุนำยน 2554 ศำลปกครองกลำงได้มีค ำพิพำกษำให้ยกฟ้องเนื่องจำกบริษัทไม่ใช่คนต่ำงด้ำวตำม
พระรำชบญัญัติกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ.2542 กำรที่กระทรวงฯ ไม่ได้ยกเลิกสญัญำสมัปทำนกับบริษัท 
ก็ไม่เป็นกำรละเลยไม่ปฏิบตัิหน้ำที่แต่อย่ำงใด ซึ่งนำยสพุงษ์ ลิม้ธนำกุล ได้ยื่นอทุธรณ์ค ำพิพำกษำศำลปกครองกลำงตอ่
ศำลปกครองสงูสดุเมื่อวนัที่ 8 กรกฎำคม 2554 ซึ่งบริษัทได้ยื่นค ำแก้อุทธรณ์ต่อศำลปกครองสงูสดุไปแล้วเมื่อวนัที่ 23 
กนัยำยน 2554 ที่ผำ่นมำ ปัจจบุนัเร่ืองอยูใ่นระหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลปกครองสงูสดุ  

5.3 คดีระหว่างบริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทวีาย จ ากดั และ SkyMesh Pty Ltd. 

คดีนี ้SkyMesh Pty Ltd. (ปัจจุบนัช่ือ APS Satellite Pty Ltd.) ฟ้องให้บริษัท ไอพีสตำร์ ออสเตรเลีย พีทีวำย จ ำกดั  
(ไอพีเอ) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท ชดใช้คำ่เสยีหำย จำกควำมช ำรุดบกพร่องของอปุกรณ์รับสญัญำณดำวเทียมที่น ำเข้ำ
และจ ำหนำ่ยในประเทศออสเตรเลยีโดยไอพีเอตัง้แตปี่ 2554 

ศำลชัน้ต้นในเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ได้มีค ำตัดสินเมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2559 ให้ไอพีเอชดใช้ต้นเงิน
คำ่เสยีหำย จ ำนวน 5,320,159 เหรียญออสเตรเลยี พร้อมดอกเบีย้ อยำ่งไรก็ตำม ไอพีเอได้ยื่นอทุธรณ์ค ำพิพำกษำของศำล
ชัน้ต้นไปแล้ว 

ทัง้นี ้เมื่อวนัที่ 16 กุมภำพนัธ์ 2561 ศำลอุทธรณ์ ได้มีค ำสัง่ให้ยกอุทธรณ์ของไอพีเอ ท ำให้คดีถึงที่สดุตำมกระบวน
พิจำรณำของประเทศออสเตรเลยีแล้ว ขณะนีอ้ยูใ่นระหวำ่งที่ศำลพิจำรณำสรุปคำ่ใช้จ่ำยในคดี 

5.4 คดีระหว่างบริษัท และบริษัท เอเชีย แซทเทลไลท์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จ ากดั 

คดีนีบ้ริษัท เอเชีย แซทเทลไลท์ เทเลคอมมิวนิเคชัน่ส์ จ ำกดั และบริษัท ยื่นเร่ืองต่ออนญุำโตตลุำกำร ในเขตบริหำร
พิเศษฮ่องกง ในปี 2559 เพื่อให้พิจำรณำควำมเห็นที่ไม่ตรงกัน ในกำรตีควำมข้อสญัญำบำงประกำร ในสญัญำควำม
ร่วมมือที่มีตอ่กนั 

อนญุำโตตลุำกำรได้มีค ำตดัสนิแล้วเมื่อวนัท่ี 11 ตลุำคม 2560 วำ่กำรตีควำมข้อสญัญำของบริษัทถกูต้อง ท ำให้บริษัท
ยงัคงมีสทิธิตำมสญัญำได้เช่นเดิม 

อยำ่งไรก็ตำม หลงัจำกอนญุำโตตลุำกำรมีค ำตดัสนิดงักลำ่วในวรรคก่อน แล้วยงัคงมีข้อขดัแย้งในเร่ืองกำรปฏบตัิตำม
สญัญำอยู่ บริษัท จึงได้ยื่นเร่ืองให้อนุญำโตตุลำกำรพิจำรณำอีกครัง้หนึ่ง ขณะนี ้อยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะ
อนญุำโตตลุำกำร 

5.5 คดีระหว่างบริษัท และกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

เมื่อวนัที่ 5 ตุลำคม 2560 บริษัทได้รับหนงัสือจำกกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม (“กระทรวงดิจิทัลฯ”)       
ที่แจ้งว่ำ ดำวเทียมไทยคม 7 และดำวเทียมไทยคม 8 เป็นดำวเทียมภำยใต้สัญญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำร
ภำยในประเทศ ลงนำมเมื่อวนัที่ 11 กนัยำยน 2534 ระหว่ำง บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) (“อินทัช”) (ซึ่งเป็นผู้
ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในสดัส่วนร้อยละ 41.14) และกระทรวงดิจิทัลฯ (กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อ
สำรเดิม) (“สัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารฯ”) โดยอินทัชได้จัดตัง้บริษัทขึน้มำเพื่อด ำเนินงำนตำมสญัญำ



                                     บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) ส่วนท่ี 1 ข้อท่ี 5 ข้อพิพำททำงกฏหมำย 
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ดงักลำ่ว ทัง้นี ้หนงัสอืจำกกระทรวงดิจิทลัฯ ระบใุห้ปฏิบตัิตำมสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสือ่สำรฯ ให้ครบถ้วนโดยดว่น 
อำทิ กำรโอนกรรมสิทธ์ิและสง่มอบทรัพย์สิน กำรจดัสร้ำงดำวเทียมส ำรอง กำรช ำระเงินผลประโยชน์ตอบแทน และกำร
ประกนัภยัทรัพย์สนิ 

เมื่อวนัท่ี 24 ตลุำคม 2560 ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทวำระพิเศษ ครัง้ที่ 11/2560 ได้พิจำรณำหนงัสอืฉบบัดงักลำ่ว
รวมถึงได้หำรือกบัท่ีปรึกษำกฎหมำยของบริษัทแล้ว มีควำมเห็นวำ่ดำวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ไมใ่ช่ดำวเทียมภำยใต้
สญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสือ่สำรฯ เพรำะกำรด ำเนินกำรดำวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 เป็นกำรด ำเนินกำรภำยใต้
กรอบของกำรรับใบอนุญำตจำกคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ  
บริษัทได้ปฏิบัติตำมเง่ือนไขและข้อก ำหนดในสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรฯ อย่ำงครบถ้วน โดยมิได้มีกำร
ด ำเนินกำรใด  ๆ  ที่ขดัต่อสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรฯ ดงันัน้ บริษัทจึงมีควำมเห็นในเร่ืองดำวเทียมไทยคม 7 
และดำวเทียมไทยคม 8 แตกต่ำงไปจำกควำมเห็นของกระทรวงดิจิทลัฯ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทจึงมีมติให้บริษัทยื่น
เสนอข้อพิพำทดงักลำ่วตอ่อนญุำโตตลุำกำรเพื่อพิจำรณำชีข้ำดข้อพิพำทท่ีเกิดขึน้อนัเนื่องมำจำกข้อก ำหนดหรือกำรปฏิบตัิ
ตำมสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรฯ และคู่สญัญำไม่สำมำรถตกลงกนัได้ ทัง้นี ้เป็นไปตำม ข้อ 45.1 ของสญัญำ
ด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรฯ โดยบริษัทได้ด ำเนินกำรยื่นข้อโต้แย้งต่อสถำบนัอนุญำโตตุลำกำรในวนัที่ 25 ตุลำคม 
2560 เป็นข้อพิพำทหมำยเลขด ำที่ 97/2560  

ขณะนีข้้อพิพำทอยูใ่นกระบวนกำรพิจำรณำของอนญุำโตตลุำกำร ในระหวำ่งกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำร กระทรวง
ดิจิทลัฯได้ยื่นขอให้ศำลปกครองกลำงวินิจฉยัว่ำคณะอนญุำโตตลุำกำรมีขอบอ ำนำจที่จะพิจำรณำคดีนีห้รือไม่ ซึ่งขณะนี ้
อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลปกครองกลำง โดยในส่วนของกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรนัน้ อยู่ระหว่ำงรอวนันดั
ก ำหนดกรอบระยะเวลำและประเด็นแห่งคดีของอนญุำโตตลุำกำร บริษัทยงัไม่มีหน้ำที่ใด ๆ ในกำรปฏิบตัิตำมที่กระทรวง
ดิจิทลัฯ ได้อ้ำงถึงข้ำงต้นจนกว่ำจะมีกำรชีข้ำดของอนุญำโตตุลำกำร ตำมข้อ 45.6 ของสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียม
สือ่สำรฯ 
_______________________________ 
หมำยเหต ุ
(1) ปัจจบุนัเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 



                                     บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) ส่วนท่ี 1 ข้อท่ี 6 ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส ำคญัอ่ืน 
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6.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 

6.1 ข้อมูลท่ัวไป 

1) ข้อมูลทั่วไป 

(1) ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 

ชื่อบริษัท  : บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
ชื่อย่อหลักทรัพย์ : THCOM 
หมวดอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี 
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำร 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : แบง่เป็น 3 ธุรกิจหลกั ได้แก่  

1. ธุรกิจดำวเทียมและบริกำรท่ีเก่ียวเนื่อง  
2. ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสือ่  
3. ธุรกิจโทรศพัท์ในตำ่งประเทศ 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000897 (เดมิเลขที่ บมจ. 163) 
ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ : เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 

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

จงัหวดันนทบรีุ 11000 
(2) เลขที่ 50 หมูท่ี่ 1 ต ำบลบอ่เงิน อ ำเภอลำดหลมุแก้ว จงัหวดัปทมุธำน ี

12140 
สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 349 ชัน้ 28 อำคำรเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์  

ถนนวิภำวดีรังสติ 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 
เว็บไซต์บริษัท : www.thaicom.net 
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(2) ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถอืหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป (1) 

ข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
จ านวนหุ้นท่ี
ออกจ าหน่าย 

มูลค่าท่ีตรา
ไว้ต่อหุ้น 

ทุนช าระแล้ว 
สัดส่วนการถือ
หุ้น (ร้อยละ) 

ธุรกิจดาวเทียมและบริการท่ีเก่ียวเน่ือง 
บริษัท ไอพีสตาร์ จ ากัด (ไอพีสตาร์) 

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 ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จ ากัด  
(ไอพีเอน็แซด) 
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 ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีที
วาย จ ากัด (ไอพีเอ) 
5 George Place, Artarmon, NSW 
2064, Australia 
โทรศพัท์ (612) 8458 0500 
โทรสำร  (612) 8006 5592 

จดัจ ำหน่ำยช่องสญัญำณ
ดำวเทียมไทยคม 4 และ
อปุกรณ์รับสญัญำณ
ดำวเทียมไทยคม 4 ใน
ประเทศออสเตรเลยี 

6,950,000 
ดอลลำร์ออสเตรเลีย 

6,950,000 
หุ้น 

1  
ดอลลำร์

ออสเตรเลีย 

6,950,000  
ดอลลำร์

ออสเตรเลีย 

100 

บริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ ซิส
เทม พีทีวาย จ ากัด (โอเอสเอส) 
(ถือหุ้นโดยไอพีเอร้อยละ 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 ไอพีสตาร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล  
พีทีอี จ ากัด (ไอพีไอเอน็) 
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 
ดอลลำร์สงิคโปร์ 

20,000 
หุ้น 

1  
ดอลลำร์
สงิคโปร์ 

20,000  
ดอลลำร์
สงิคโปร์ 

100 

บริษัท ไอพีสตาร์ โกลเบลิ เซอร์วสิ 
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 ไอพีสตาร์ เจแปน จ ากัด (ไอ
พีเจ) 

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 านวนหุ้นท่ี
ออกจ าหน่าย 

มูลค่าท่ีตรา
ไว้ต่อหุ้น 

ทุนช าระแล้ว 
สัดส่วนการถือ
หุ้น (ร้อยละ) 

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

ให้บริกำรค ำปรึกษำด้ำน
เทคนิคท่ีเก่ียวข้องกบัระบบ
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
สื่อสำรและอิเลก็ทรอนิกส ์

50,000 
ดอลลำร์สหรัฐ 

10 
หุ้น 

1  
ดอลลำร์สหรัฐ 

10 
ดอลลำร์สหรัฐ 

100 

บริษัท ทีซี บรอดคาสติง้ จ ากัด    
(ทีซีบี) เลขท่ี 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 อนิเตอร์เนช่ันแนล 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 ทีซี โกลเบิล เซอร์วสิ จ ากัด  
(ทีซีจีเอส) 
12th Floor, Standard Chartered 
Tower, 19, Cybercity, Ebene, 
Mauritius 

ให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยี 50,000 
ดอลลำร์สหรัฐ 

50,000 
หุ้น 

1 
ดอลลำร์สหรัฐ 

50,000 
ดอลลำร์สหรัฐ 

100 

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

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

398,791,470 บำท 39,879,147 
หุ้น 

10  
บำท 

398,791,470  
บำท 

99.99 

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

ประกอบธุรกิจหลกัในกำร
ลงทนุด้ำนกำรสื่อสำร
โทรคมนำคมในระดบั
นำนำชำต ิ

14,658,000 
ดอลลำร์สงิคโปร์ 

14,658,000 
หุ้น 

1  
ดอลลำร์
สงิคโปร์ 

14,658,000  
ดอลลำร์
สงิคโปร์ 

51 
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ข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
จ านวนหุ้นท่ี
ออกจ าหน่าย 

มูลค่าท่ีตรา
ไว้ต่อหุ้น 

ทุนช าระแล้ว 
สัดส่วนการถือ
หุ้น (ร้อยละ) 

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

ให้บริกำรโทรศพัท์พืน้ฐำน 
โทรศพัท์เคลื่อนท่ี 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 ทีพลัส ดจิิทัล จ ากัด(2) 

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

ให้บริกำรโทรศพัท์พืน้ฐำน 
โทรศพัท์เคลื่อนท่ีใน 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 ดจิิทลั จ ำกดัเม่ือวนัท่ี 2 กนัยำยน 2562 
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(3) ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง 

 
นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

  

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

   

นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนช าระเงนิ : ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 

  

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

   

ผู้สอบบัญช ี : นำยชวำลำ เทียนประเสริฐกิจ 

  ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต เลขทะเบยีน 4301 

  

บริษัท ดีล้อยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ำกดั 
อำคำร เอไอเอ สำทร ทำวเวอร์ ชัน้ 23-27  
เลขที่ 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  

- ไมม่ี – 

6.3 ข้อมูลส าหรับนักลงทุน  

นกัลงทนุสำมำรถหำข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบั บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) ได้ที ่: 
 
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 
เว็บไซต์  : www.thaicom.net 
Social Network : Facebook : Thaicom PLC. 

ไทยคมลงทะเบยีนกำรซือ้ขำยหุ้นที่ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

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 หรือเว็บไซต์ของบริษัท 

http://www.sec.or.th/
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การจัดการและการก ากับดแูลกจิการ 
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7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

(1) หุ้นสามัญ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษัทมีทนุจดทะเบยีนและทนุช ำระแล้ว ดงันี ้

ทนุจดทะเบียน : 5,499,884,200 บำท   
 แบง่เป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,096,101,954 หุ้น  
 มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 5 บำท 

ทนุท่ีออกและช ำระแล้ว : 5,480,509,770 บำท 
 แบง่เป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,096,101,954 หุ้น  
 มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 5 บำท 

(2) หุ้นประเภทอื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามญั 

 -ไมม่ี- 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

(1) รายชื่อผู้ถอืหุ้นใหญ่  
(ก) รายชื่อผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของ บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) ณ วนัปิดสมุดทะเบียน 

(Closing Date) ล่าสุดเมื่อวนัที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 มีดังนี ้

 รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้นที่ถอื 
สัดส่วนการถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 

1. บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 450,870,934 41.13 

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

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกดั 36,159,162 3.29 

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

5. นำยณฤทธ์ิ เจียอำภำ 18,150,000 1.65 

6. นำยวชิระ ทยำนำรำพร 16,800,000 1.53 

7. 
 

CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-LEMBAGA 
TABUNG HAJI-ASIA PACIFIC 

15,520,000 1.41 

8. นำยชวลติ วิสรำญกลุ 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 

ที่มำ: บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  
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(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการ
ด าเนินงานของบริษัท 

 บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) (อินทชั) ประกอบธุรกิจด้ำนกำรลงทนุในธุรกิจโทรคมนำคม 
สื่อ และเทคโนโลยี โดยกำรถือหุ้นและเข้ำไปบริหำรงำน (Holding Company) ปัจจุบนักำรลงทนุ
ของอินทชัสำมำรถจ ำแนกออกเป็น 3 สำยธุรกิจหลกั คือ ธุรกิจสื่อสำรโทรคมนำคมไร้สำย ธุรกิจ
ดำวเทียมและธุรกิจต่ำงประเทศ และธุรกิจอื่นๆ โดยอินทชัถือหุ้นสำมญัในบริษัท ไทยคม จ ำกดั 
(มหำชน) จ ำนวน 450,870,934 หรือคิดเป็นร้อยละ 41.13 ของทุนช ำระแล้ว (ข้อมูล ณ วนัที่ 22 
กมุภำพนัธ์ 2562) ทัง้นี ้รำยช่ือผู้ ถือหุ้นใหญ่ของอินทชั ณ วนัท่ี 20 สงิหำคม 2562 ได้แก่ 

  
  

  

_____________________ 
หมำยเหต ุ
(1) Singtel Global Investment Pte Ltd. เป็นบริษัทย่อยทำงอ้อมของ Singapore Telecommunications Ltd. ถือหุ้นโดย Temasek 

Holdings (Private) Ltd. ร้อยละ 49.81 (ท่ีมำ : Singapore Telecommunications Ltd. / Annual Report 2019) 
(2) สำมำรถทรำบข้อมูลนกัลงทนุในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกดั ได้ในเว็บไซต์ www.set.or.th ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกดั          
ณ 20 สงิหำคม 2562 มีดงันี ้

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหน่วย 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 ถือหุ้นรำยอ่ืน 265,779,529 8.28 

รวม 532,380,897 16.60 

 

 รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้นที่ถอื 
สัดส่วนการถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 

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

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกดั (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. ส ำนกังำนประกนัสงัคม 43,537,600 1.36 

6. กองทนุเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยำวปันผล 38,737,100 1.21 

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

8. นำยเพ่ิมศกัดิ์ เกง่มำนะ 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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ข้อจ ำกดักำรถือหุ้นของบคุคลตำ่งด้ำว 

บริษัทมีข้อจ ำกดักำรถือหุ้นของบคุคลตำ่งด้ำวซึง่ตำมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที่ 11 ได้ระบไุว้ ดงันี ้

“หุ้นของบริษัทสำมำรถโอนได้โดยไม่มีข้อจ ำกัด เว้นแต่หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบุคคลที่มิได้มีสญัชำติไทย
ขณะใดขณะหนึง่ ต้องมีจ ำนวนรวมกนัไมเ่กินร้อยละ 40 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมด 

คนตำ่งด้ำวอำจได้มำซึง่หุ้นใหมเ่กินกวำ่อตัรำที่ก ำหนดในวรรคแรกของข้อบงัคบันีโ้ดยกำรจองซือ้หุ้นใหม ่ซึง่
บริษัทออกและเสนอขำยทัง้จ ำนวนแก่นกัลงทนุโดยเฉพำะเจำะจง และ/หรือ นกัลงทุนประเภทสถำบนัภำยใต้
กฎเกณฑ์เก่ียวกำรเสนอขำยหุ้นแก่บคุคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ (ตำมที่จะได้แก้ไขเป็นครัง้ครำว) (รวมตลอดถึงหุ้นปันผล หรือหุ้นใหมท่ี่ได้ออกให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ดังกล่ำวตำมวรรคสองนี)้ แต่ทัง้นีเ้มื่อรวมจ ำนวนหุ้นที่ถือโดยคนต่ำงด้ำวในกรณีเช่นว่ำนีก้ับหุ้นที่ถืออยู่โดย  
คนต่ำงด้ำว ตำมวรรคแรก และวรรคสองของข้อบงัคบันีแ้ล้ว จ ำนวนหุ้นดงักลำ่วต้องน้อยกว่ำกึ่งหนึ่ งของจ ำนวน
หุ้นท่ีออกจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ข้อจ ำกดันีใ้ห้ใช้กบักำรโอนทกุทอดที่จะเกิดขึน้ตอ่ๆ ไปด้วย” 

(2)  ข้อตกลงระหว่างผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

- ไมม่ี – 

7.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

(1) ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่หมดอำยุจ ำนวน 3 โครงกำร คือ ใบส ำคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้ นสำมญัให้แก่กรรมกำรและพนกังำนของบริษัทและบริษัทย่อย ภำยใต้โครงกำรออกและเสนอขำย
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสำมัญของบริษัทให้แก่พนักงำนของบริษัทและ บริษัทย่อย (“โครงกำรใบส ำคัญ 
แสดงสทิธิ”) ดงันี ้

(ก) ที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2559 ซึ่งได้จดัขึน้เมื่อวนัที่ 30 มีนำคม 2559 ได้พิจำรณำและมีมติอนมุตัิ
กำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัให้แก่กรรมกำรและพนกังำนของบริษัทและ
บริษัทย่อย (“โครงกำรใบส ำคญัแสดงสิทธิ”) จ ำนวนไม่เกิน 1,074,300 หน่วย โดยมีสำระส ำคญัโดยสงัเขป 
ดงันี ้

ประเภทของหลกัทรัพย์ที่เสนอขำย : ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของ บริษัท ไทยคม จ ำกดั 
(มหำชน) 

ชนิดของหลกัทรัพย์ที่เสนอขำย : ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสำมัญของบริษัทชนิดระบุช่ือ 
ผู้ ถือ และโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ (เว้นแต่ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนด
สทิธิ) 

จ ำนวนทีเ่สนอขำย : ไมเ่กิน 1,074,300 หนว่ย 
จ ำนวนหุ้นท่ีออกเพื่อรองรับ : ไมเ่กิน 1,074,300 หุ้น (มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 5 บำท) 
รำคำเสนอขำยตอ่หนว่ย : 0 บำท ตอ่หนว่ย 
อำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิ : ไมเ่กิน 5 ปี นบัจำกวนัท่ีออกและเสนอขำย 
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วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ : 6 มิถนุำยน 2559 
วนัท่ีครบก ำหนด : 1 มิถนุำยน 2564 
อตัรำกำรใช้สทิธิ : 1 ใบส ำคญัแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสำมญั เว้นแต่ กรณีมีกำรปรับ

อตัรำกำรใช้สิทธิตำมที่ก ำหนดในข้อก ำหนดสิทธิและเง่ือนไข
ของใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

รำคำกำรใช้สทิธิ : 25.918 บำท ตอ่หุ้น 
ระยะเวลำใช้สทิธิ : ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัที่

ออกใหมข่องบริษัทได้ในวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิ ดงันี ้
(1) ครัง้ที่ 1 คือ วนัท่ี 3 มิถนุำยน 2562 
(2) ครัง้ที่ 2 คือ วนัท่ี 1 มิถนุำยน 2563 
(3) ครัง้ที่ 3 (ครัง้สุดท้ำย) คือ วันใดวันหนึ่งในระหว่ำงวันที่  

25-31 พฤษภำคม 2564 

(ข) ที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2558 ซึ่งได้จดัขึน้เมื่อวนัที่ 26 มีนำคม 2558 ได้พิจำรณำและมีมติอนมุตัิ
กำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัให้แก่กรรมกำรและพนกังำนของบริษัทและ
บริษัทย่อย (“โครงกำรใบส ำคญัแสดงสิทธิ”) จ ำนวนไม่เกิน 1,085,300 หน่วย โดยมีสำระส ำคญัโดยสงัเขป 
ดงันี ้

ประเภทของหลกัทรัพย์ที่เสนอขำย : ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของ บริษัท ไทยคม จ ำกดั 
(มหำชน) 

ชนิดของหลกัทรัพย์ที่เสนอขำย : ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสำมัญของบริษัทชนิดระบุช่ือ 
ผู้ ถือ และโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ (เว้นแต่ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนด
สทิธิ) 

จ ำนวนทีเ่สนอขำย : ไมเ่กิน 1,085,300 หนว่ย 
จ ำนวนหุ้นท่ีออกเพื่อรองรับ : ไมเ่กิน 1,085,300 หุ้น (มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 5 บำท) 
รำคำเสนอขำยตอ่หนว่ย : 0 บำท ตอ่หนว่ย 
อำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิ : ไมเ่กิน 5 ปี นบัจำกวนัท่ีออกและเสนอขำย 
วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ : 5 มิถนุำยน 2558 
วนัท่ีครบก ำหนด : 1 มิถนุำยน 2563 
อตัรำกำรใช้สทิธิ : 1 ใบส ำคญัแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสำมญั เว้นแต่ กรณีมีกำรปรับ

อตัรำกำรใช้สิทธิตำมที่ก ำหนดในข้อก ำหนดสิทธิและเง่ือนไข
ของใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

รำคำกำรใช้สทิธิ : 37.626 บำท ตอ่หุ้น 
ระยะเวลำใช้สทิธิ : ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัที่

ออกใหมข่องบริษัทได้ในวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิ ดงันี ้
(1) ครัง้ที่ 1 คือ วนัท่ี 1 มิถนุำยน 2561 



                                     บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) ส่วนท่ี 2 ข้อท่ี 7 ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 2 หน้ำท่ี 5 

(2) ครัง้ที่ 2 คือ วนัท่ี 31 พฤษภำคม 2562 
(3) ครัง้ที่ 3 (ครัง้สุดท้ำย) คือ วันใดวันหนึ่งในระหว่ำงวันที่  

25-31 พฤษภำคม 2563 

(ค) ที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2557 ซึ่งได้จดัขึน้เมื่อวนัที่ 27 มีนำคม 2557 ได้พิจำรณำและมีมติอนมุตัิ
กำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัให้แก่กรรมกำรและพนกังำนของบริษัทและ
บริษัทย่อย (“โครงกำรใบส ำคญัแสดงสิทธิ”) จ ำนวนไม่เกิน 1,197,700 หน่วย โดยมีสำระส ำคญัโดยสงัเขป 
ดงันี ้

ประเภทของหลกัทรัพย์ที่เสนอขำย : ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของ บริษัท ไทยคม จ ำกดั 
(มหำชน) 

ชนิดของหลกัทรัพย์ที่เสนอขำย : ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสำมัญของบริษัทชนิดระบุช่ือ 
ผู้ ถือ และโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ (เว้นแต่ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนด
สทิธิ) 

จ ำนวนทีเ่สนอขำย : ไมเ่กิน 1,197,700 หนว่ย 
จ ำนวนหุ้นท่ีออกเพื่อรองรับ : ไมเ่กิน 1,197,700 หุ้น (มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 5 บำท) 
รำคำเสนอขำยตอ่หนว่ย : 0 บำท ตอ่หนว่ย 
อำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิ : ไมเ่กิน 5 ปี นบัจำกวนัท่ีออกและเสนอขำย 
วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ : 5 มิถนุำยน 2557 
วนัท่ีครบก ำหนด : 1 มิถนุำยน 2562 
อตัรำกำรใช้สทิธิ : 1 ใบส ำคญัแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสำมญั เว้นแต่ กรณีมีกำรปรับ

อตัรำกำรใช้สิทธิตำมที่ก ำหนดในข้อก ำหนดสิทธิและเง่ือนไข
ของใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

รำคำกำรใช้สทิธิ : 38.265 บำท ตอ่หุ้น 
ระยะเวลำใช้สทิธิ : ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัที่

ออกใหมข่องบริษัทได้ในวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิ ดงันี ้
(1) ครัง้ที่ 1 คือ วนัท่ี 1 มิถนุำยน 2560 
(2) ครัง้ที่ 2 คือ วนัท่ี 1 มิถนุำยน 2561 
(3) ครัง้ที่ 3 (ครัง้สุดท้ำย) คือ วันใดวันหนึ่งในระหว่ำงวันที่  

25-31 พฤษภำคม 2562 

(2)  หุ้นกู้ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีหุ้ นกู้ ที่ยังไม่ครบก ำหนดไถ่ถอน รวม 4 ชุด คือ THCOM190A, THCOM190B, 
THCOM210A และ THCOM210B ซึ่งเป็นจ ำนวนรวมกันไม่เกิน 4.55 ล้ำนหน่วย คิดเป็นมูลค่ำทัง้สิน้ไม่เกิน 4,550  
ล้ำนบำท หุ้นกู้ ดงักล่ำวได้จดทะเบียนและซือ้ขำยได้ในสมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย (Thai Bond Market Association) 
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้



                                     บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) ส่วนท่ี 2 ข้อท่ี 7 ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 2 หน้ำท่ี 6 

หุ้นกู้ของบริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 

 ครัง้ที่ 1/2557 ชุดที่ 1 
THCOM190A 

ครัง้ที่ 1/2557 ชุดที่ 2 
THCOM210A 

ครัง้ที่ 1/2557 ชุดที่ 3 
THCOM190B 

ครัง้ที่ 1/2557 ชุดที่ 4 
THCOM210B 

ประเภทหุ้นกู้  หุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไมด้่อยสทิธิ ไมม่ีประกนั และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
วิธีกำรเสนอขำย เสนอขำยแก่นกัลงทนุทัว่ไป เสนอขำยแก่ผู้ลงทนุสถำบนัและผู้ลงทนุรำยใหญ่ 
อำยขุองหุ้นกู้  5 ปีนบัจำกวนัออกหุ้นกู้  7 ปีนบัจำกวนัออกหุ้นกู้  5 ปีนบัจำกวนัออกหุ้นกู้  7 ปีนบัจำกวนัออกหุ้นกู้  
มลูคำ่รวมของหุ้นกู้ที่เสนอขำย 600,000,000 บำท 600,000,000 บำท 1,775,000,000 บำท 1,775,000,000 บำท 
จ ำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขำย 600,000 หนว่ย 600,000 หนว่ย 1,775,000 หนว่ย 1,775,000 หนว่ย 
มลูคำ่ที่ตรำไว้ตอ่หนว่ย 1,000 บำท 
รำคำทีเ่สนอขำยตอ่หนว่ย 1,000 บำท 
วนัท่ีออกหุ้นกู้  2 ตลุำคม 2557 
วนัครบก ำหนดไถ่ถอน 2 ตลุำคม พ.ศ. 2562 2 ตลุำคม พ.ศ. 2564 2 ตลุำคม พ.ศ. 2562 2 ตลุำคม พ.ศ. 2564 
อตัรำดอกเบีย้ ร้อยละ 4.28 ตอ่ปี 

ตลอดอำยหุุ้นกู้  
ร้อยละ 4.68 ตอ่ปี 
ตลอดอำยหุุ้นกู้  

ร้อยละ 4.28 ตอ่ปี 
ตลอดอำยหุุ้นกู้  

ร้อยละ 4.68 ตอ่ปี 
ตลอดอำยหุุ้นกู้  

ก ำหนดเวลำช ำระดอกเบีย้ ช ำระดอกเบีย้ทกุๆ 6 เดือน ในวนัที่ 2 เมษำยน และวนัท่ี 2 ตลุำคม ของทกุปี 
นำยทะเบยีนหุ้นกู้และตวัแทน
ช ำระเงิน 

ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 

กำรจดัอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือ A- (Negative) 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

ก. นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท  

คณะกรรมกำรบริษัทอำจพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปีของบริษัทโดยจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชมุ 
ผู้ ถือหุ้น เว้นแตเ่ป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลซึง่คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจอนมุตัิให้จ่ำยเงินปันผลได้เป็นครัง้ครำว
เมื่อเห็นวำ่บริษัทมีผลก ำไรสมควรท่ีจะท ำเช่นนัน้ แล้วให้รำยงำนให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทรำบในกำรประชมุครัง้ตอ่ไป 

ปัจจบุนั บริษัทมีนโยบำยที่จะจ่ำยเงินปันผลโดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินเฉพำะบริษัทไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 40 ของก ำไร
สทุธิหลงัหกัเงินส ำรองตำมกฎหมำย (ถ้ำมี) และจะต้องไม่เกินก ำไรสะสมที่ปรำกฏอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะบริษัท ทัง้นี  ้ 
กำรจ่ำยเงินปันผลดงักลำ่วไมม่ีผลกระทบตอ่แผนกำรลงทนุ และกำรด ำเนินงำนปกติของบริษัทอยำ่งมีนยัส ำคญัและขึน้อยู่
กบักระแสเงินสด รวมถึงควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมอื่นๆ ในอนำคตของบริษัทและบริษัทยอ่ย และเป็นไปตำมเง่ือนไข
ที่บริษัทมีตอ่สถำบนักำรเงิน 

ข. นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม 

บริษัทย่อย/บริษัทร่วม ของบริษัทสว่นใหญ่มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลสอดคล้องกบับริษัท โดยคณะกรรมกำรของ
บริษัทย่อย/บริษัทร่วมจะพิจำรณำและเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเห็นชอบโดยขึน้อยู่กบัแผนกำรลงทุน ควำมจ ำเป็น และ
ควำมเหมำะสมอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทยอ่ย/บริษัทร่วมเห็นสมควร 



                                     บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) ส่วนท่ี 2 ข้อท่ี 7 ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 2 หน้ำท่ี 7 

สรุปกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท 3 ปี ย้อนหลงั 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 2562 2561 (1) 2560 

อตัรำก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิตอ่หุ้น (ESP) (บำท) (2.05) 0.21 (2.42) 
เงินปันผลจ่ำยตอ่หุ้น (บำทตอ่หุ้น) 0.20 1.36 - 
สดัสว่นกำรจำ่ยเงินปันผลตอ่ก ำไรสทุธิ (ร้อยละ) - 649 - 

_____________________ 
หมำยเหต ุ
(1) ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 เม่ือวนัที่ 28 มีนำคม 2561 มีมติอนมุตัิกำรงดจดัสรรก ำไรและงดจำ่ยเงินปันผลประจ ำปี 2560 
เน่ืองจำกบริษัทมีผลขำดทนุ และมีมติอนมุตัิกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับงวดตัง้แตว่นัที่ 1 - 31 มกรำคม 2561 ในอตัรำหุ้น
ละ 1.36 บำท โดยเป็นกำรจดัสรรจำกผลก ำไรจำกกำรขำยหุ้นสำมญัของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ำกดั (มหำชน)



                                     บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) ส่วนท่ี 2 ข้อท่ี 8 โครงสร้ำงกำรจดักำร 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 2 หน้ำท่ี 8 

8.  โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการบริหารจัดการ* 
บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 

 

 
 

* โครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำร ณ วนัท่ี 16 พฤษภำคม 2562 
 



                                     บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) ส่วนท่ี 2 ข้อท่ี 8 โครงสร้ำงกำรจดักำร 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 2 หน้ำท่ี 9 

8.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) 

ตำมข้อบงัคบัของบริษัทก ำหนดให้คณะกรรมกำรของบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน และ
กรรมกำรไมน้่อยกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดนัน้ ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นรำชอำณำจกัร และจะต้องเป็นผู้มีคณุสมบตัิ
ตำมที่กฎหมำยก ำหนด ทัง้นี ้กรรมกำรของบริษัทต้องปฏิบตัิหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของ
บริษัท ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 คณะกรรมกำรบริษัทมีกรรมกำรจ ำนวน 9 ทำ่น ดงันี ้

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตัง้ (1) 

1. นำยประเสริฐ บญุสมัพนัธ์  ประธำนกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรอิสระ  1 ตลุำคม 2558 
2. นำงภทัรียำ เบญจพลชยั กรรมกำรอิสระ 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ 
กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 

30 มีนำคม 2559 

3. นำงชรินทร วงศ์ภธูร กรรมกำรอิสระ  
กรรมกำรตรวจสอบ และ 
ประธำนคณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 

8 ธนัวำคม 2542 

4. ศำสตรำจำรย์ส ำเรียง เมฆเกรียงไกร  กรรมกำรอิสระ  
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน และ 
ประธำนคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 

10 สงิหำคม 2550 

5. นำยสมประสงค์ บญุยะชยั  กรรมกำร 11 สงิหำคม 2549 
6. นำยเกว็ก บคั ไช กรรมกำร  

กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ และ 
กรรมกำรบริหำร 

27 มีนำคม 2558 

7. นำยเอนก พนำอภิชน กรรมกำร  
ประธำนกรรมกำรบริหำร และ 
กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 

1 กรกฎำคม 2560 

8. นำยอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์ กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 1 พฤษภำคม 2561 
9. นำยภเูวยีง ประค ำมินทร์(2) กรรมกำร 2 เมษำยน 2562 

_____________________ 
หมำยเหต ุ
(1) วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ หมำยถึง วนัที่ได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรของบริษัทครัง้แรก 
(2) นำยภเูวียง ประค ำมินทร์ ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร ผู้แทนจำกกระทรวงกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม แทนนำงอำทิตยำ สธุำธรรม 
ที่ลำออกจำกต ำแหน่ง โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 4/2562 ประชมุเม่ือวันที่ 2 เมษำยน 2562 มีผลตัง้แต่วนัที่ 2 เมษำยน 
2562 เป็นต้นไป 
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กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท 

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท คือ นำยอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์ และ นำยเอนก พนำอภิชน ลงลำยมือช่ือร่วมกนั
และประทบัตรำส ำคญัของบริษัท 

กำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 

ระหว่ำงปี 2562 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทตำมวำระปกติและวำระพิเศษทัง้สิน้ 9 ครัง้ โดยกำรเข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทของกรรมกำรบริษัทแตล่ะทำ่น สรุปได้ดงันี ้  

_____________________ 
หมำยเหต ุ 
(1) นำยภเูวียง ประค ำมินทร์ ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมกำร ผู้แทนจำกกระทรวงกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม แทนนำงอำทิตยำ สธุำธรรม ที่
ลำออกจำกต ำแหน่งเน่ืองจำกเกษียณอำยรุำชกำร โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 4/2562 ประชมุเม่ือวนัที่ 2 เมษำยน 2562 มีผลตัง้แต่
วนัที่ 2 เมษำยน 2562 เป็นต้นไป 

ทัง้นี ้ส ำหรับกำรประชุมกนัเองระหว่ำงกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร ประจ ำปี 2562 ได้ก ำหนดวนัประชุมไว้เป็นวนัที่ 29 
มกรำคม 2563 เพื่อให้สอดคล้องกบัวำระกำรประชุม คือ กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ประจ ำปี 
2562 และแนวทำงกำรปรับเปลีย่นกลยทุธ์ของบริษัทเพื่อผลกำรด ำเนินงำนที่ดีขึน้ 

8.2 ผู้บริหาร (Management) 

ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำรของบริษัท ณ วนัท่ี 16 พฤษภำคม 2562 บริษัทมีผู้บริหำรตำมค ำนิยำมของประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ จ ำนวน 8 ทำ่น ดงันี ้

รายชื่อผู้บริหาร ต าแหน่ง 
1. นำยอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
2. นำยอนวุฒัน์ สงวนทรัพยำกร หวัหน้ำคณะผู้บริหำร ด้ำนกำรเงิน 
3. นำยปฐมภพ สวุรรณศิริ หวัหน้ำคณะผู้บริหำร ด้ำนกำรค้ำ 
4. นำยวชิยั กิตติวิทยำกลุ หวัหน้ำคณะผู้บริหำร ด้ำนตรวจสอบภำยใน 

รายช่ือกรรมการ 
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้หมด (ครัง้)  

หมายเหตุ การประชุม 
สามัญผู้ถือหุ้น 

การประชุม
คณะกรรมการบริษัท 

1. นำยประเสริฐ บญุสมัพนัธ์ เข้ำ 9/9  
2. นำงชรินทร วงศ์ภธูร เข้ำ 9/9  
3. ศำสตรำจำรย์ส ำเรียง           

เมฆเกรียงไกร 
เข้ำ 9/9  

4. นำงภทัรียำ เบญจพลชยั เข้ำ 9/9  
5. นำยสมประสงค์ บญุยะชยั เข้ำ 8/9  
6. นำยเกว็ก บคั ไช เข้ำ 9/9  
7. นำยอเนก พนำอภิชน เข้ำ 9/9  
8. นำยอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์ เข้ำ 9/9 

 

9. นำยภเูวียง ประค ำมินทร์(1) -    3/5(1) ด ำรงต ำแหน่งไมเ่ต็มปี 
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5. ดร.สกล กิตติวชัรำพงษ์ หวัหน้ำฝ่ำยงำนกำรตลำดและพฒันำธุรกิจ 
6. นำยเอกชยั ภคัดรุงค์ หวัหน้ำฝ่ำยงำนรัฐกิจ 
7. นำงพรรณี นิวำศนนัทน์ หวัหน้ำฝ่ำยงำนกำรเงิน 
8. นำยสลลิ  จำรุจินดำ(1) หวัหน้ำฝ่ำยงำนกฎหมำยและก ำกบัดแูล 

_____________________ 
หมำยเหต ุ 
(1) จำกกำรแต่งตัง้ นำยสลิล จำรุจินดำ ให้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำยงำนกฎหมำยและก ำกับดูแล เม่ือวันที่ 1 เมษำยน 2562 ท ำให้นำยสลิล           

จำรุจินดำ เป็นผู้บริหำรตำมค ำนิยำมของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

8.3 เลขานุการบริษัท 

ปัจจุบนันำงสำวยพุำพรรณ ปำนเคลือบทอง ด ำรงต ำแหน่งเลขำนกุำรบริษัท โดยได้รับกำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำร
บริษัท เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2555 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งนำงสำวยุพำพรรณ ปำนเคลือบทอง ได้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร 
ที่เก่ียวข้องกบักำรปฏิบตัิหน้ำที่ของเลขำนกุำรบริษัทจำกสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย เป็นผู้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ในหลกักำร และข้อพึงปฏิบตัิที่ดีของกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี นอกจำกนัน้ ยงัเป็นผู้ที่มีประสบกำรณ์ในงำนเลขำนกุำร รวมถึง
คณุสมบตัิอื่นที่ช่วยให้งำนเลขำนุกำรบริษัทเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิผลยิ่งขึน้ (รำยละเอียดเก่ียวกบัวฒุิกำรศึกษำ กำรฝึกอบรม 
และประสบกำรณ์กำรท ำงำนของเลขำนกุำรบริษัท ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1) 

ทัง้นี ้เลขำนุกำรบริษัทจะรำยงำนตรงต่อทัง้คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ และประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร เพื่อท ำหน้ำที่เก่ียวกบักำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท และกำรประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้สนบัสนนุให้กำรก ำกบั
ดแูลกิจกำรเป็นไปตำมมำตรฐำนบรรษัทภิบำล และกำรประชมุผู้ ถือหุ้น โดยเลขำนกุำรบริษัทมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
หลกั ดงันี ้

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของเลขำนกุำรบริษัท 

(1) แจ้งมติและนโยบำยของคณะกรรมกำรและผู้ ถือหุ้นให้ผู้บริหำรที่เก่ียวข้องรับทรำบ  พร้อมทัง้ ให้ค ำปรึกษำ และ
ข้อเสนอแนะเบือ้งต้นแก่คณะกรรมกำรตำมระเบียบปฏิบตัิของบริษัท และข้อพงึปฏิบตัิด้ำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

(2) จัดท ำและจัดเก็บเอกสำร ดังนี ้ทะเบียนกรรมกำร หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร หนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้ น 
รำยงำนประชมุคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น และรำยงำนประจ ำปีของบริษัท 

(3) ด ำเนินกำรให้กรรมกำรและผู้บริหำรจดัท ำรำยงำนกำรมีสว่นได้เสียของตนเองและผู้ที่เก่ียวข้องตำมข้อก ำหนดของ
กฎหมำย พร้อมทัง้ เก็บรักษำรำยงำนดังกล่ำว และส่งส ำเนำให้ประธำนกรรมกำร และประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

(4) จัดกำรประชุมผู้ ถือหุ้น กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
ข้อบงัคบัของบริษัท กฎบตัรของคณะกรรมกำรแต่ละชดุ รวมถึงข้อพึงปฏิบตัิ รวมทัง้ บนัทึกรำยงำนกำรประชุมและ
ติดตำมให้มีกำรปฏิบตัิตำมมติที่ประชมุ 

(5) ดแูลให้มีกำรเปิดเผยข้อมลู และรำยงำนสำรสนเทศในสว่นท่ีรับผิดชอบตอ่หนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้อง 

(6) ติดตอ่และสือ่สำรกบัผู้ ถือหุ้นทัว่ไป ให้ได้รับทรำบสทิธิตำ่งๆ ของผู้ ถือหุ้น 
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(7) ดแูลกิจกำรของคณะกรรมกำรบริษัท และเป็นผู้ประสำนงำนระหวำ่งคณะกรรมกำรและผู้บริหำร พร้อมทัง้ ให้ขำ่วสำร 
และข้อมูลแก่กรรมกำรในประเด็นที่เก่ียวข้องกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัท  รวมถึงรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงที่มี
นยัส ำคญัแก่กรรมกำรทรำบ 

(8) จดัให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชดุยอ่ยทกุชดุ รวมถึงกำรประเมิน
ตนเองเป็นรำยบคุคล และรำยงำนผลกำรประเมินดงักลำ่วตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

(9) ด ำเนินกำรอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดทรัพย์ รวมถึงกฎหมำยและข้อบงัคบัอื่นๆ  ที่
เก่ียวข้อง 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนของบริษัทพิจำรณำหลกัเกณฑ์ในกำรก ำหนดนโยบำยคำ่ตอบแทน  โดยมี
รำยละเอียดดงันี ้

1. ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร พิจำรณำจำกหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และผลกำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำร โดย
ประธำนกรรมกำร และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้รับค่ำตอบแทนเพิ่มตำมหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ 
รวมทัง้พิจำรณำเปรียบเทียบกบัคำ่ตอบแทนกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนในประเภท ขนำด ท่ีใกล้เคียงกนั โดย
จ ำนวนของคำ่ตอบแทนต้องสำมำรถจงูใจ และรักษำกรรมกำรท่ีมีคณุภำพให้อยูก่บับริษัทได้ 

2. บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนส ำหรับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และผู้บริหำรระดับสูง ประกอบด้วย 
เงินเดือน โบนสั และกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ และผลตอบแทนอื่นๆ ซึง่คำ่ตอบแทนดงักลำ่วจะสอดคล้องกบัผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัททัง้ในระยะสัน้และระยะยำว รวมทัง้ผลกำรปฏิบตัิงำนของผู้บริหำร ตลอดจนแนวปฏิบตัิและ
มำตรฐำนของกลุม่ธุรกิจชัน้น ำ 

3.  ค่ำตอบแทนระยะยำวที่ไม่ใช่ตวัเงิน บริษัทมีโครงกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัต่อกรรมกำร
และผู้บริหำรของบริษัท ซึง่นโยบำยคำ่ตอบแทนแบบระยะยำวแบง่เป็น 4 โครงกำร แตล่ะโครงกำรมีอำย ุ5 ปี โดย
บริษัทได้เร่ิมใช้นโยบำยนีต้ัง้แตปี่ 2556 ทัง้นี ้เพื่อเป็นแรงจงูใจให้กรรมกำรและผู้บริหำรอยูป่ฏิบตัิงำนกบับริษัทใน
ระยะยำว 

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ 

กรรมกำรของบริษัทมีสทิธิได้รับคำ่ตอบแทนในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ ซึง่คำ่ตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบีย้ประชมุ เบีย้
เลีย้งเดินทำงต่ำงประเทศกรณีไปปฏิบตัิหน้ำที่ โบนสั และค่ำประกันสขุภำพ โดยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนทัง้หมดต้อง
ได้รับกำรอนมุตัิจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท  

ส ำหรับค่ำตอบแทนกรรมกำรในปี 2562 นัน้ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปี ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 2 เมษำยน 
2562 ได้มีมติอนมุตัิก ำหนดงบประมำณคำ่ตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชดุยอ่ยของบริษัท 
ภำยในวงเงินไมเ่กิน 22,000,000 บำท  
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ทัง้นี ้นโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัทนัน้ บริษัทจะจ่ำยค่ำตอบแทนให้กบัประธำนกรรมกำร กรรมกำร
อิสระ และกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้ บริหำร ในรูปแบบของค่ำตอบแทนรำยเดือน เบีย้ประชุมกรรมกำร โบนัส และ
ผลประโยชน์อื่นๆ ดงันี ้ 

กรรมการ 
ค่าตอบแทนรูปตัวเงนิ ปี 2562 (บาท)  

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

เบีย้ประชุม 
(ครัง้ละ) 

โบนัส 

คณะกรรมการบริษัท    
ประธำนกรรมกำร 250,000   
กรรมกำร 50,000 25,000  
คณะกรรมการตรวจสอบ    
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 25,000 25,000  
กรรมกำรตรวจสอบ  25,000  
คณะกรรมการบริหาร    
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 25,000 25,000  
กรรมกำรบริหำร  25,000  
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ    
ประธำนคณะกรรมกำร 10,000 25,000  
กรรมกำร  25,000  

_____________________ 
หมำยเหต ุ
(1) ประธำนกรรมกำรบริษัทจะไม่ได้รับเบีย้ประชมุในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทอีก และในกรณีที่ประธำนกรรมกำรบริษัทไปด ำรง
ต ำแหน่งประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรในคณะกรรมกำรชดุยอ่ยอ่ืนๆ จะไมไ่ด้คำ่ตอบแทนและเบีย้ประชมุใดๆ  

(2) ประธำนกรรมกำรบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ได้แก่ รถประจ ำต ำแหน่งพร้อมคนขบั  
(3) กรรมกำรบริษัทที่เป็นผู้บริหำรของบริษัทจะไมไ่ด้รับคำ่ตอบแทนในฐำนะกรรมกำร 
(4) กรรมกำรบริษัทจะได้รับเบีย้เลีย้งในกรณีที่ต้องเดินทำงไปปฏิบตัิงำนให้บริษัทตำมอตัรำที่บริษัทก ำหนด 
(5) กรรมกำรบริษัทจะได้รับคำ่เบีย้ประกนัชีวิตและคำ่เบีย้ประกนัสขุภำพประจ ำปี  

 

ส ำหรับปี 2562 ค่ำตอบแทนรวมที่เป็นตวัเงิน ส ำหรับประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 
รวมเป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 14,208,167 บำท ซึ่งประกอบด้วย ค่ำตอบแทนรำยเดือน เบีย้ประชมุ และค่ำตอบแทนประจ ำปี 
และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ทัง้นี ้กรรมกำรบริษัทที่เป็นผู้บริหำรไม่ได้รับค่ำตอบแทนในฐำนะเป็นกรรมกำรบริษัท  โดยมี
รำยละเอียดแยกเป็นรำยบคุคล ดงันี ้
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รายช่ือกรรมการ 

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

2. นำงภทัรียำ เบญจพลชยั 825,000 550,000 - 100,000 - - - 789,750 2,264,750 
3. ศำสตรำจำรย์ส ำเรียง เมฆเกรียงไกร 825,000 250,000 150,000 220,000 - - - 607,500 2,052,500 
4. นำงชรินทร วงศ์ภธูร 825,000 250,000 270,000 - - - - 607,500 1,952,500 
5. นำยสมประสงค์ บญุยะชยั 800,000 - - - - - - 607,500 1,407,500 

6. นำยเกวก็ บคั ไช 825,000 - - 100,000 300,000 - - 607,500 1,832,500 
7. นำยภเูวียง ประค ำมินทร์(1) 520,917 - - - - - - 300,000 820,917 

รวม 14,208,167 

_____________________ 
หมำยเหต ุ
(1) นำยภเูวียง ประค ำมินทร์ ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมกำร โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 4/2562 ประชมุเม่ือวนัที่ 2 เมษำยน 

2562 แทนนำงอำทิตยำ สธุำธรรม ที่ลำออก 

ทัง้นี ้ในปี 2562 นำยประเสริฐ บญุสมัพนัธ์ กรรมกำรอิสระของบริษัท ได้รับค่ำตอบแทนจำกกำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรอิสระในบริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท เป็นเงินจ ำนวน 4,003,563  
บำท 

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร** 

ในปี 2562 ค่ำตอบแทนรวมที่ เป็นตัวเงินของคณะผู้ บริหำร จ ำนวน 7 ท่ำน รวมเป็นเงินจ ำนวนทัง้สิน้ 
41,638,531 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบด้วย ค่ำตอบแทนรำยเดือน โบนัสรวม  และค่ำตอบแทนอื่นๆ ซึ่งค่ำตอบแทน
ดงักลำ่วจะเช่ือมโยงกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท และผลกำรปฏิบตัิงำนของผู้บริหำรเป็นเกณฑ์ 

_____________________ 
หมำยเหตุ **ผู้บริหำร หมำยถึง ผู้ บริหำรตำมค ำนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ได้แก่ 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หวัหน้ำคณะผู้บริหำรด้ำนกำรค้ำ หวัหน้ำคณะผู้บริหำรด้ำนกำรเงิน หวัหน้ำคณะผู้บริหำรด้ำนตรวจสอบ
ภำยใน หวัหน้ำฝ่ำยงำนกำรตลำดและพฒันำธุรกิจ หวัหน้ำฝ่ำยงำนรัฐกิจ หวัหน้ำฝ่ำยงำนกำรเงิน หวัหน้ำฝ่ำยงำนกฎหมำยและ
ก ำกบัดแูล  

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหาร 

(ก) ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมัญ (Warrant) 

บริษัทได้จดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัให้แก่กรรมกำรและพนกังำนของบริษัทและบริษัทย่อย 
ตำมโครงกำรจ่ำยค่ำตอบแทนระยะยำวให้แก่ผู้บริหำร  โดยเป็นโครงกำรที่มีวตัถปุระสงค์ที่จะสร้ำงแรงจงูใจและ
ตอบแทนกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนของบริษัทและบริษัทยอ่ย และเป็นกำรรักษำทรัพยำกรบคุคลที่มีคณุคำ่ตอ่
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บริษัทให้ท ำงำนกับองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง และสร้ำงประโยชน์สงูสดุให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยเพื่อกำรเติบโตที่
ยัง่ยืนในระยะยำว ซึ่งก ำหนดให้พนกังำนระดบัผู้บริหำรของบริษัทท่ีเข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถน ำเงินเฉพำะที่เป็น
เงินโบนสับำงสว่นตำมเกณฑ์กำรจดัสรรที่บริษัทก ำหนดให้แต่ละรำยได้รับมำใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่
ออกและเสนอขำยได้เท่ำนัน้ โดยเงินโบนสัที่แต่ละรำยจะได้รับนัน้จะขึน้อยู่กับเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ รวมถึง
เป้ำหมำยที่บริษัทจะพิจำรณำก ำหนด ซึ่งบริษัทได้มีกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมโครงกำรดงักลำ่วไปแล้ว
จ ำนวน 4 ครัง้ ตัง้แต่ปี 2556-2559 โดยมีรำยช่ือและจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญั (Warrant) ที่
ได้รับดงันี ้ 

 

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร
(1) 

ปี 2556 
จ านวนใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จัดสรร 

ปี 2557 
จ านวนใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จัดสรร 

ปี 2558 
จ านวนใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จัดสรร 

ปี 2559 
จ านวนใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จัดสรร 

หน่วย ร้อยละ หน่วย ร้อยละ หน่วย ร้อยละ หน่วย ร้อยละ 
1. นำยอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์ - - - - - - - - 
2. นำยปฐมภพ สวุรรณศิริ 32,111 4.71 116,400 9.72 97,611 8.99 96,738 9.00 
3. นำยอนวุฒัน์ สงวนทรัพยำกร - - - - - - - - 
4. นำยวิชยั กิตติวิทยำกลุ - - - - - - - - 
5. นำยสกล กิตติวชัรำพงษ์ 31,933 4.68 48,200 4.02 35,335 3.26 35,019 3.26 
6. นำยเอกชยั ภคัดรุงค์ 18,022 2.64 53,000 4.43 38,849 3.58 38,502 5.58 
7. นำงพรรณี นิวำศนนัทน์ 12,633 1.85 23,000 1.92 23,622 2.18 21,282 1.98 
8. นำยสลิล จำรุจินดำ - - 23,000 1.92 21,477 1.98 21,282 1.98 

_____________________ 
หมำยเหต ุ

(1) ผู้บริหำร หมำยถึง ผู้บริหำรตำมค ำนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และเป็นไปตำม
โครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำรใหมท่ี่ประกำศใช้เม่ือวนัที่ 16 พฤษภำคม 2562 

รายงานการถอืหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ประจ าปี 2562 

บริษัทได้มีกำรแจ้งให้คณะกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัททรำบถึงหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ของ
ตนเอง คูส่มรส หรือผู้ที่อยูกิ่นด้วยกนัฉนัสำมีภริยำ และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะในบริษัท ตอ่ส ำนกังำน ก.ล.ต. ภำยใน 7 
วนันบัแตว่นัท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำร และทกุครัง้ที่มีกำรเปลีย่นแปลงกำรถือหลกัทรัพย์ดงักลำ่วต้อง
รำยงำนต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่มีกำรซือ้ ขำย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์นัน้ ตำมประกำศ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  

นอกจำกนี ้บริษัทยงัได้ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทรำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์และกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือ
หลกัทรัพย์ตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ ำทกุไตรมำส โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กำรถือหลกัทรัพย์ของกรรมกำร
และผู้บริหำรของบริษัท เป็นดงันี ้
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รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 

หุ้นสามัญ (หุ้น) ใบส าคัญแสดงสิทธิ (หน่วย) หุ้นกู้ (หน่วย) 

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

1. นำยประเสริฐ บญุสมัพนัธ์ - - - - - - - - - 

คูส่มรส หรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนัฉนัสำมี
ภริยำ และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

2. นำงชรินทร วงศ์ภธูร - - - - - - - - - 

คูส่มรส หรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนัฉนัสำมี
ภริยำ และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

3. ศำสตรำจำรย์ ส ำเรียง เมฆเกรียงไกร - - - - - - - - - 

คูส่มรส หรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนัฉนัสำมี
ภริยำ และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

4. นำงภทัรียำ เบญจพลชยั - - - - - - - - - 

คูส่มรส หรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนัฉนัสำมี
ภริยำ และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

5. นำยสมประสงค์ บญุยะชยั - - - - - - - - - 

คูส่มรส หรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนัฉนัสำมี
ภริยำ และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

6. นำยเกวก็ บคั ไช - - - - - - - - - 

คูส่มรส หรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนัฉนัสำมี
ภริยำ และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

7. นำยเอนก พนำอภิชน  - - - - - - - - - 

คูส่มรส หรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนัฉนัสำมี
ภริยำ และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

8. นำยอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์  - - - - - - - - - 

คูส่มรส หรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนัฉนัสำมี
ภริยำ และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

9. นำยภเูวียง ประค ำมินทร์ - - - - - - - - - 

คูส่มรส หรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนัฉนัสำมี
ภริยำ และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

10. นำยอนวุฒัน์ สงวนทรัพยำกร  - - - - - - - - - 

คูส่มรส หรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนัฉนัสำมี
ภริยำ และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

11. นำยปฐมภพ สวุรรณศริิ 13,379 13,379 - 329,481 329,481 - - - - 

คูส่มรสหรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนัฉนัสำมี
ภริยำ และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

12. นำยวิชยั กิตตวิิทยำกลุ 50 50 - - - - - - - 

คูส่มรส หรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนัฉนัสำมี
ภริยำ และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

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

คูส่มรส หรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนัฉนัสำมี
ภริยำ และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

14. นำยสกล กิตตวิชัรำพงษ์ 8,905 8,905 - 137,182 137,182 - 1,000 - (1,000) 
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รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 

หุ้นสามัญ (หุ้น) ใบส าคัญแสดงสิทธิ (หน่วย) หุ้นกู้ (หน่วย) 

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

คูส่มรส หรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนัฉนัสำมี
ภริยำ และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

15. นำงพรรณี นิวำศนนัทน์ - - - 75,274 75,274 - 1,000 - (1,000) 

คูส่มรส หรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนัฉนัสำมี
ภริยำ และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

16. นำยสลลิ จำรุจินดำ(2) - - - 65,759 65,759 - - - - 

คูส่มรส หรือผู้ ท่ีอยู่กินด้วยกนัฉนัสำมี
ภริยำ และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิำวะ 

- - - - - - - - - 

หมำยเหต ุ
(1) นำยภูเวียง ประค ำมินทร์ ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมกำร แทนนำงอำทิตยำ สธุำธรรม ท่ีลำออกจำกต ำแหน่ง โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 

ครัง้ที่ 4/2562 เม่ือวนัท่ี 2 เมษำยน 2562 และมีผลตัง้แต ่วนัท่ี 2 เมษำยน 2562 

(2) จำกกำรแต่งตัง้ นำยสลิล จำรุจินดำ ให้ด ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำฝ่ำยงำนกฎหมำยและก ำกับดูแล เม่ือวันท่ี  1 เมษำยน 2562 ท ำให้ นำยสลิล       

จำรุจินดำ เข้ำข่ำยผู้บริหำร 4 รำยแรกท่ีมีหน้ำท่ีต้องจดัท ำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียตำมนิยำมของคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำด

หลกัทรัพย์ (กลต.) มำตรำ 3/1 ของพระรำชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 (ข) เงนิกองทุนส ำรองเลี้ยงชพี 

บริษัทได้จดัให้มีกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ โดยในปี 2562 บริษัทได้จ่ำยเงินสมทบกองทนุสำรองเลีย้งชีพส ำหรับ
ผู้บริหำร** จ ำนวน 7 รำย เป็นเงินจ ำนวนทัง้สิน้ 2,578,397.50 บำท 

_____________________ 

หมำยเหต ุ
**ผู้บริหำร หมำยถึง ผู้ บริหำรตำมค ำนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ได้แก่ ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรและหวัหน้ำคณะผู้บริหำร 

8.5 บุคลากร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษัท และบริษัทในเครือ มีพนกังำนรวมทัง้สิน้ 3,272 คน โดยแบง่ตำมสำยธุรกิจดงันี ้ 

ผลตอบแทนของพนกังำนบริษัท และบริษัทในเครือ ได้แก่ เงินเดือน เงินสมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพและผลประโยชน์ 
ตอบแทนอื่น ๆ ส ำหรับปี 2562 รวมเป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 894,235,389 บำท 

 

ประเภทธุรกิจ จ านวนพนักงาน (คน) 

สำยธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสือ่ 12 
สำยธุรกิจดำวเทียม 460 
สำยธุรกิจโทรศพัท์ 2,800 

รวม 3,272 
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นโยบายการบริหารบุคลากร 

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะท่ีเป็นบริษัทไทยและด ำเนินกิจกำรทัง้ในประเทศไทยและตำ่งประเทศที่มุง่เน้น
กำรสร้ำงควำมมัน่คงและเติบโตอยำ่งยัง่ยืนในธุรกิจสื่อสำร บริษัทเล็งเห็นถึงคณุค่ำและควำมส ำคญัของทรัพยำกรมนุษย์ 
โดยมีควำมเช่ือมัน่ว่ำพนกังำนที่มีคณุภำพเป็นปัจจยัส ำคญัยิ่งต่อกำรน ำพำองค์กรสูค่วำมเจริญเติบโตและควำมส ำเร็จที่
ยัง่ยืน และยงัเป็นปัจจัยบ่งชีถ้ึงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของธุรกิจในยุคปัจจุบนัอีกด้วย บริษัทจึงมุ่งมัน่ในกำรดูแล
อตัรำสว่นก ำลงัคน รวมทัง้ต้นทนุของพนกังำนให้อยูใ่นระดบัที่มีประสิทธิภำพ โดยมุ่งเน้นไปท่ี กำรแสวงหำคนดี รักษำคน
เก่ง สร้ำงควำมผกูพนัในองค์กร  และสร้ำงควำมพร้อมให้พนกังำนทกุระดบัเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถโดยมุ่งเน้นไปที่
กำรเพิ่มศกัยภำพของพนกังำนให้สำมำรถแขง่ขนัได้ในโลกยคุดิจิทลั มีคณุธรรม สร้ำงโอกำสและควำมท้ำทำยใหม่ ๆ เพื่อ
กระตุ้นให้พนกังำนได้ใช้ศกัยภำพที่มีอยูข่องตนอย่ำงเต็มที่ พร้อมถ่ำยทอดและปลกูฝังหลกักำรท ำงำนที่ยดึมัน่ในคำ่นิยม
ขององค์กร เพื่อควำมเจริญก้ำวหน้ำไปพร้อมกบัควำมเจริญเติบโตของบริษัท 

ด้วยควำมเช่ือมัน่นี ้บริษัทจึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรบคุลำกรเพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตนำรมณ์อนัแน่วแน่ในกำร
สรรหำ ดแูล และรักษำบุคลำกรของบริษัทเป็นอย่ำงดี สอดคล้องกบักลยทุธ์และเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทใน  
แตล่ะระยะ ทัง้ยงัน ำมำตรกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตมำเป็นสว่นหนึง่ในกระบวนกำรบริหำรบคุลำกรด้วย 

บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรบคุลำกรด้ำนตำ่ง ๆ ซึง่มีรำยละเอียด ดงันี ้

1) กำรจดัโครงสร้ำงองค์กรและอตัรำก ำลงั  

บริษัทจัดโครงสร้ำงองค์กร ต ำแหน่ง  และระดับต ำแหน่งงำน รวมทัง้ก ำหนดอัตรำก ำลัง โดยพิจำรณำให้
สอดคล้องกบัทิศทำงและเปำ้หมำยกำรด ำเนินธุรกิจที่ก ำหนดขึน้แตล่ะปี และทบทวนเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ตอบสนองได้
ทนัตอ่ควำมเปลีย่นแปลงตำ่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ 

2) กำรสรรหำและคดัเลอืกบคุลำกรอยำ่งเป็นธรรม 

บริษัทด ำเนินกำรสรรหำและคดัเลือกบคุลำกรแตล่ะระดบัอยำ่งเป็นธรรม โดยมองที่คณุลกัษณะ คณุสมบตัิและ
ควำมสำมำรถของตัวบุคคลที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของงำน รวมทัง้พิจำรณำศักยภำพที่จะพัฒนำให้มี
ควำมก้ำวหน้ำต่อไปได้ในอนำคตควบคู่ไปด้วย โดยใช้คณะกรรมกำรท ำหน้ำที่คดัสรร ใช้กำรทดสอบและเคร่ืองมือ
ด้ำนกำรประเมินบุคคลมำประกอบ มีกระบวนกำรตรวจสอบข้อมูลของผู้ สมัครว่ำเคยมีประวัติเก่ียวข้องกับกำร  
กระท ำผิดใด ๆ หรือไม ่โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งประวตัิกำรทจุริต เพื่อให้มัน่ใจวำ่ได้คนดีและเก่ง เหมำะสมอยำ่งแท้จริงกบั
งำน วฒันธรรมองค์กร และมีควำมพร้อมที่จะพฒันำตอ่ยอดตอ่ไปได้ในอนำคต 

3) โอกำสอยำ่งเทำ่เทียมกนัในกำรวำ่จ้ำงและบรรจแุตง่ตัง้ 

บริษัทให้โอกำสอยำ่งเทำ่เทียมกนัในกำรวำ่จ้ำงและบรรจแุตง่ตัง้ รวมทัง้โอกำสด้ำนกำรพฒันำและควำมก้ำวหน้ำ 
โดยพิจำรณำบนพืน้ฐำนคณุธรรม ควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมมุ่งมัน่และผลส ำเร็จของงำนที่เกิดขึน้ ทัง้นี ้เพื่อให้เกิด
ควำมหลำกหลำย และสำมำรถใช้ทรัพยำกรบคุคลให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท โดยไม่เลือกปฏิบตัิต่อบคุคลหนึง่
บคุคลใดอนัเนื่องมำจำกเชือ้ชำต ิสญัชำติ ศำสนำ เพศ อำย ุสถำนภำพทำงกำรสมรส หรือควำมบกพร่องทำงกำยภำพ 
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4) สทิธิมนษุยชน 

บริษัทมีนโยบำยกำรเคำรพกฎหมำย และหลกัสิทธิมนษุยชน โดยในนโยบำยดงักลำ่วนัน้ พนกังำนต้องท ำควำม
เข้ำใจกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตนเองโดยตรงอยำ่งถ่ีถ้วน และปฏิบตัิตำมอยำ่งเคร่งครัด 
หำกมีข้อสงสยัสำมำรถขอค ำปรึกษำจำกฝ่ำยกฎหมำยหรือที่ปรึกษำกฎหมำย  โดยมิให้ปฏิบตัิตำมควำมเข้ำใจของ
ตนเองโดยไม่มีค ำแนะน ำ อีกทัง้ กรณีที่เมื่อพนกังำนของบริษัทต้องไปปฏิบตัิงำนในต่ำงประเทศพนกังำนควรศึกษำ
กฎหมำย ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวฒันธรรมของประเทศนัน้ ๆ ก่อนกำรด ำเนินกำรใด ๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของ
บริษัท เพื่อไมใ่ห้ขดักบักฎหมำย ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวฒันธรรมของประเทศนัน้ ๆ รวมถึงบริษัทยงัสนบัสนนุ
และเคำรพกำรปกปอ้งสิทธิมนษุยชน ดแูลมิให้ธุรกิจของบริษัทเข้ำไปมีสว่นเก่ียวข้องกบักำรลว่งละเมิดสทิธิมนษุยชน 
เช่น ไม่สนบัสนนุกำรบงัคบัใช้แรงงำน (Forced Labor) ต่อต้ำนกำรใช้แรงงำนเด็ก (Child Labor) อีกทัง้ ยงัปฏิบตัิตอ่
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยด้วยควำมเป็นธรรมบนพืน้ฐำนของศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถ่ิน
ก ำเนิด เชือ้ ชำติ เพศ อำย ุสผิีว ศำสนำ สภำพร่ำงกำย ฐำนะ ชำติตระกลู ทัง้นี ้ยงัสง่เสริมให้มีกำรเฝำ้ระวงักำรปฏิบตัิ
ตำมข้อก ำหนดด้ำนสิทธิมนษุยชนภำยในบริษัท และสง่เสริมให้บริษัทย่อย ผู้ ร่วมทนุ คู่ค้ำ และผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ำย
ปฏิบตัิตำมหลกักำรสทิธิมนษุยชนตำมมำตรฐำนสำกล และคุ้มครองสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีที่ได้รับควำมเสยีหำยจำก
กำรละเมิดสิทธิอนัเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจำรณำชดเชยค่ำเสียหำยให้ไม่ต ่ำกว่ำอตัรำที่กฎหมำย
ก ำหนด 

5) สทิธิในกำรเข้ำร่วมสมำคม 

บริษัทเคำรพในสิทธิและเสรีภำพของพนกังำน และไม่ปิดกัน้หำกพนกังำนประสงค์จะเข้ำร่วมกับสมำคมหรือ
องค์กรอื่นใดที่จดัตัง้ขึน้อย่ำงถกูต้องตำมกรอบของกฎหมำยเพื่อยงัประโยชน์ให้เกิดขึน้กบับคุคล กลุม่บคุคล สงัคม
หรือประเทศชำติ โดยต้องไม่เป็นกำรท ำงำนเพื่อแสวงหำรำยได้อื่นจำกหน้ำที่กำรงำนที่พนกังำนท ำอยู่ ไม่เผยแพร่
ควำมลบัของบริษัท หรือน ำควำมรู้และเวลำของบริษัทไปใช้โดยไมไ่ด้รับอนญุำตเพื่อเอือ้หรือก่อประโยชน์ให้เกิดขึน้กบั
ตนเอง 

6) กำรปกปอ้งและเคำรพควำมเป็นสว่นตวัของพนกังำน 

บริษัทเคำรพในควำมเป็นสว่นตวัของพนกังำน โดยจะปกปอ้งและไมน่ ำข้อมลูสว่นตวัของพนกังำน เช่น เงินเดือน 
ประวตัิกำรรักษำพยำบำล ประวตัิครอบครัว ฯลฯ   ไปเปิดเผยให้กบับคุคลภำยนอกหรือผู้ที่ไม่เก่ียวข้อง เว้นแต่เป็น
ข้อมลูที่ต้องเปิดเผยตอ่บคุคลภำยนอกที่เก่ียวข้องตำมบทบญัญตัิของกฎหมำย 

7) กำรใช้ระบบคณุธรรมในกำรจดัสรรประโยชน์ตอบแทนกำรท ำงำน 

บริษัทใช้กำรประเมินค่ำงำนอย่ำงเป็นระบบเพื่อจัดกลุ่มงำน และระดับต ำแหน่งงำนตำมขอบเขตหน้ำที่  
ควำมรับผิดชอบและควำมส ำคญัที่มีตอ่องค์กร ทัง้นี  ้เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมในกำรจ่ำยคำ่ตอบแทน ท ำกำรส ำรวจ
รำยได้และประโยชน์ตอบแทนกำรท ำงำนของพนกังำนทกุระดบั เปรียบเทียบกบัตลำดงำนและสภำวะกำรครองชีพท่ี
เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ำพนักงำนมีรำยได้และได้รับประโยชน์ตอบแทนกำรท ำงำนที่เหมำะสม 
สำมำรถแขง่ขนักบัตลำดงำนภำยนอกได้ 

กำรจัดสรรประโยชน์ตอบแทนกำรท ำงำนของบริษัทตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของควำมรู้ควำมสำมำรถและหน้ำที่  
ควำมรับผิดชอบ ตำม “ระบบคณุธรรม”  โดยยดึหลกัสำมประกำรประกอบด้วย 
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1. กำรจ่ำยคำ่ตอบแทนตำมต ำแหนง่งำน  
กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมภำยใน โดยพิจำรณำคำ่ของงำนแต่ละงำน เปรียบเทียบให้เหมำะสมกบัตลำดงำน
ภำยนอก  

2. กำรจ่ำยคำ่ตอบแทนตำมผลงำน  
กำรพิจำรณำผลตอบแทนตำมระดบัควำมส ำเร็จของผลงำน ทัง้ระดบัองค์กร ทีมงำน และตวับคุคล 

3. กำรจ่ำยคำ่ตอบแทนตำมวิชำชีพและควำมสำมำรถของตวับคุคล 
กำรให้ผลตอบแทนกำรท ำงำนโดยพิจำรณำควำมรู้ควำมสำมำรถหรือสมรรถนะ และทกัษะตำมวิชำชีพและ
ควำมช ำนำญของตวับคุคล 

บริษัทน ำระบบบริหำรผลกำรปฏิบตัิงำนมำใช้ ซึง่นอกจำกจะมุง่หวงัให้เกิดควำมสอดคล้องของวตัถปุระสงค์และ
เป้ำหมำยกำรท ำงำนในทุกระดบั และท ำให้พนกังำนมองเห็นถึงคุณค่ำในงำนของตนที่มีต่อกำรสร้ำงควำมส ำเร็จ
ให้กับบริษัทแล้ว ยังเป็นกำรส่งเสริมให้พนักงำนได้ใช้ควำมสำมำรถของตนอย่ำงเต็มที่เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ให้บรรลุ
เปำ้หมำย รวมทัง้ได้รับข้อมลูปอ้นกลบัและกำรชีแ้นะจำกผู้บงัคบับญัชำเพื่อพฒันำศกัยภำพของตนด้วย 

ทัง้นี ้กำรปฏิบตัิงำนโดยสจุริตเป็นสว่นส ำคญัในกำรประเมินผลงำน กำรให้ผลตอบแทน และกำรเลื่อนต ำแหนง่
ของพนักงำน บริษัทจะไม่ประนีประนอมหำกพิสูจน์พบว่ำพนักงำนมีพฤติกรรมใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรทุจริต
คอร์รัปชัน่ 

8) กำรสง่เสริมคณุภำพชีวิตที่ดีของพนกังำน 

บริษัทได้ให้ควำมส ำคญัในเร่ืองของสุขภำพ อำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน
ส ำหรับพนกังำนทกุคนทกุระดบั ทัง้ในสว่นของข้อปฎิบตัิที่เก่ียวข้องกบัสวสัดิกำรแรงงำน และสวสัดิกำรบริษัท ด้วย
กำรจดัให้มีสวสัดิกำรท่ีสอดคล้องเหมำะสม  

ในด้ำนกำรสร้ำงควำมผำสกุใจ  ได้จดัให้มีโครงกำร Wellness Program โครงกำรท่ีดแูลพนกังำนอยำ่งบรูณำกำร
ทัง้ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพร่ำงกำยและจิตใจ ส่งเสริมกำรสร้ำงผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนสุขภำพภำยในองค์กร 
(Wellness Coach) สนบัสนนุกิจกรรมชมรมกีฬำเพื่อสขุภำพ กำรจดัให้มีห้องพยำบำลที่ให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรปอ้งกนั
และกำรรักษำสขุภำพร่ำงกำย กำรตรวจสขุภำพร่ำงกำยประจ ำปีจำกโรงพยำบำลชัน้น ำ ประกนัสขุภำพและกำรให้
ควำมช่วยเหลือเร่ืองค่ำรักษำพยำบำลที่เกินจำกประกันสุขภำพกลุ่มให้แก่พนักงำนที่เจ็บป่วยแบบนอนพักใน
โรงพยำบำล หรือเจ็บป่วยจำกโรคมะเร็ง นอกจำกนี ้บริษัทยงัจดัให้มีกำรดแูลให้ควำมรู้เก่ียวกบักำรจดักำรวำงแผน
กำรเงินและภำษีประจ ำปี พร้อมทัง้กำรจดัให้มีกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ ซึ่งให้พนกังำนสำมำรถเลือกกำรออมได้ตำม
ควำมสำมำรถของแตล่ะคน เป็นต้น 

โครงกำรท่ีตำ่งๆที่เกิดขึน้ก็เพื่อสง่สง่เสริมคณุภำพชีวิตที่ดีของพนกังำนทัง้ทำงร่ำงกำย จิตใจ และสติปัญญำ โดย
บริษัทเช่ือมัน่วำ่บคุคลำกรที่มีควำมสขุจะท ำงำนได้อยำ่งมีควำมสขุและเกิดประโยชน์สงูสดุตอ่พนกังำนและบริษัทเอง
ด้วย 

9) กำรพฒันำบคุลำกร 

บริษัทยงัคงให้กำรสนบัสนุนและลงทนุในด้ำนกำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถของบคุลำกรอย่ำงต่อเนื่อง โดย
กำรพฒันำมุง่เน้นในสว่นของกำรพฒันำทกัษะแหง่อนำคต เพื่อรองรับกำรเปลีย่นแปลงในยคุดิจิตลัและสอดคล้องกบั
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กำรด ำเนินงำนและกลยุทธ์กำรด ำเนินธุรกิจขององค์กร โดยเฉพำะกำรสง่เสริมให้เกิดกำรคิดนอกกรอบ กำรท ำงำน
ร่วมกนัแบบทีมเร็ว (Agile team) และกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงสรรค์นวตักรรม ในกำรน ำไปตอ่ยอดธุรกิจหลกัและธุรกิจใหม่
ในอนำคต 

นอกจำกนี ้บริษัทจดัเส้นทำงและควำมก้ำวหน้ำในกำรพฒันำสำยอำชีพอย่ำงตอ่เนื่องที่เอือ้ต่อกำรวำงแผนผู้สบื
ทอดต ำแหน่ง และกำรพฒันำกลุม่พนกังำนผู้ มีศกัยภำพสงูอย่ำงต่อเนื่องและเข้มข้น  เพื่อให้เกิดกำรสำนต่อในกำร
ปฏิบัติตำมพันธกิจและค ำมั่นสญัญำของบริษัทที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วนของสงัคม และธ ำรงรักษำไว้ซึ่ง
วฒันธรรมกำรบริหำรจดักำรตำมธรรมำภิบำลท่ีดี 

เพื่อให้มัน่ใจวำ่บคุลำกรของบริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญั และมีควำมเข้ำใจเก่ียวกบันโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริต 
บริษัทจึงบรรจุเร่ืองต่อต้ำนกำรทจุริตเข้ำในเนือ้หำกำรอบรมพนกังำนใหม่ และจดัให้พนกังำนทกุคนของบริษัทได้รับ
กำรอบรมและท ำแบบทดสอบประจ ำปี เพื่อทบทวนควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกบันโยบำยดงักลำ่วอยำ่งสม ่ำเสมอ 

บริษัทสง่เสริมกำรพฒันำนวตักรเพื่อให้เกิดนวตักรรม เปิดโอกำสให้พนกังำนสำมำรถเสนอแนะควำมคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์ต่อกำรพฒันำกระบวนกำรท ำงำน รวมทัง้สนับสนุนกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัยต่ำง  ๆ  ที่เป็นประโยชน์  
อนัเป็นกำรเพิ่มผลติภำพและเพิ่มผลติผล ซึง่จะสร้ำงคณุคำ่ให้กบัองค์กร เป็นมิตรตอ่ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม 

บริษัทให้ควำมส ำคญัตอ่กำรฝึกอบรมและพฒันำพนกังำน เพื่อยกระดบัควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตัิงำน
ของพนกังำนในปี 2562  ทัง้นี ้บริษัทได้ก ำหนดแผนกำรพฒันำที่เหมำะสมส ำหรับพนกังำนในแตล่ะระดบัครอบคลมุ
ทัง้ทักษะทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (Managerial & Leadership Skill) ควำมรู้เฉพำะทำงวิชำชีพ (Professional 
Skill) ควำมรู้ตำมข้อก ำหนดและกฎหมำย ตลอดจนกำรจดัโครงกำรพฒันำศกัยภำพให้กบักลุม่พนกังำนที่มีศกัยภำพ
สงู (Next Generation Leader) โดยสถำบนัท่ีมีช่ือเสยีงระดบัโลก  ยกตวัอยำ่งเช่น 

ระดับพนักงาน เป้าหมายการพัฒนา หลักสูตร 

ทกุระดบั ปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดตำม
กฎหมำยและสง่เสริมเพิม่ขีด
ควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบตัิงำน 

 หลกัสตูรดบัเพลงิขัน้ต้นและซ้อมหนีไฟ  
 หลกัสตูร คณะกรรมกำรควำมปลอดภยั 
 หลกัสตูร ระบบไฟฟำ้และปฐมพยำบำลเบือ้งต้น  
 หลกัสตูร ปลกูจิตส ำนกึกำรอนรัุกษ์พลงังำน 
 หลกัสตูร AIS Academy for THAIS Intelligent Nation 

Series 
 หลกัสตูร ธุรกิจใหมไ่ทยคมกบักฎหมำยควำมมัน่คง
ปลอดภยัทำงไซเบอร์ Cyber 

 หลกัสตูร พรบ CyberSecurity 
 หลกัสตูร กำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ 
 หลกัสตูร ทิศทำงเศรษฐกิจ AIS 
 หลกัสตูร กำรวำงแผนกำรเงินกบัธนำคำรกรุงเทพ 
 หลกัสตูร TC We Peace ธรรมและท ำสมำธิ 
 หลกัสตูร TC We Rich เงินทองต้องวำงแผน 
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ระดับพนักงาน เป้าหมายการพัฒนา หลักสูตร 

ระดบัปฏิบตัิกำร เพิ่มทกัษะและเตรียมควำม
พร้อมแก่พนกังำนมุง่สู่
เปำ้หมำยในสำยอำชีพ 
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 

ระดบัผู้บริหำร และ
ผู้บริหำรระดบัสงู 

เพื่อพฒันำศกัยภำพ และ
ทกัษะในกำรบริหำรงำนและ
ทีมให้แขง็แกร่งยิ่งขึน้ รวมทัง้
มีโอกำสแลกเปลีย่นควำมรู้
กบัผู้บริหำรชัน้น ำทัง้ในและ
ตำ่งประเทศ พร้อมทัง้เพิ่ม
โอกำสในกำรสร้ำงกลุม่
สมัพนัธ์ในทำงอำชีพ 
(Connection)  

 หลกัสตูร Digital CEO ผู้น ำกำรสง่เสริมเศรษฐกิจดจิิทลั 
 หลกัสตูร Leadership Development Program by 

Manchester Business Scholl 
 หลกัสตูร Leadership Development Program by 

Harvard Business School 
 หลกัสตูร Emerald Development Program by SEAC 

นอกจำกนี ้เพื่อกำรพฒันำอย่ำงต่อเนื่อง บริษัทยงัจัดท ำระบบกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง E-learning และ Online 
Training Course ในกำรให้ควำมรู้ต่ำง ๆ แก่พนกังำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในหมวด Compliance  อนัได้แก่ นโยบำย
กำรก ำกบัดแูลกิจกำร กำรใช้งำนระบบ IT ให้ปลอดภยั โดยพนกังำนทกุคนจะได้เรียนรู้ผ่ำนบทเรียนมลัติมีเดีย ซึ่งมี
รูปแบบท่ีนำ่สนใจและเข้ำใจง่ำย ทัง้ยงัก ำหนดให้มีแบบทดสอบหลงักำรเรียน เพื่อให้มัน่ใจวำ่พนกังำนได้รับทรำบและ
เข้ำใจนโยบำยส ำคญัของบริษัทอยำ่งแท้จริง 
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10) กำรวำงแผนสรรหำและพฒันำผู้บริหำรเพื่อรองรับกำรสบืทอดต ำแหนง่ 

บริษัทมีกำรวำงแผนสรรหำและพฒันำผู้บริหำรเพื่อรองรับกำรสืบทอดต ำแหน่งอย่ำงเป็นระบบ โดยมีกำรจดัตัง้
คณะกรรมกำรเพื่อดูแลให้มีกำรวำงแผนสรรหำและพฒันำอย่ำงต่อเนื่องและโปร่งใส เพื่อเตรียมควำมพร้อมให้กบั
ผู้บริหำรของกลุม่บริษัทท่ีจะเติบโตทัง้ในสำยอำชีพและสำยงำนด้ำนบริหำรจดักำร โดยมุง่เน้นในกลุม่ต ำแหนง่งำนท่ีมี
ควำมส ำคัญและเป็นกลไกหลักในกำรขับเคลื่อนองค์กร ซึ่งเป็นต ำแหน่งงำนในระดับผู้ อ ำนวยกำรส ำนักขึน้ไป   
กำรวำงแผนสรรหำและพฒันำผู้บริหำรเพื่อรองรับกำรสืบทอดต ำแหนง่ดงักลำ่ว นอกจำกจะเป็นกำรลดควำมเสีย่งใน
ด้ำนควำมต่อเนื่องของกำรบริหำรจดักำรองค์กรแล้ว ยงัเป็นกำรรักษำบคุลำกรที่มีศกัยภำพสงูไว้กบับริษัท เพื่อสร้ำง
ควำมเจริญเติบโตอยำ่งยัง่ยืนขององค์กรตอ่ไป 

11) บทบำทผู้บงัคบับญัชำในกำรบริหำรบคุลำกร 

บริษัทก ำหนดให้กำรบริหำรบคุลำกรเป็นหน้ำที่หลกัที่ผู้บงัคบับญัชำทกุระดบัต้องรับผิดชอบ และให้ควำมส ำคญั
ไมย่ิ่งหยอ่นไปกวำ่กำรบริหำรจดักำรงำนและองค์กร ผู้บงัคบับญัชำเป็นผู้มีบทบำทส ำคญัในเร่ืองดงัตอ่ไปนี  ้

 กำรสร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้องตรงกันระหว่ำงบริษัทกับพนักงำน สร้ำงและรักษำไว้ซึ่งสมัพันธภำพที่ดี
ระหวำ่งพนกังำนกบัฝ่ำยบริหำรและ/หรือระหวำ่งพนกังำนด้วยกนั  

 กำรสร้ำงขวญัและก ำลงัใจในกำรท ำงำนให้กบัพนกังำน รับฟังควำมคิดเห็น ข้อกงัวลใจและควำมเดือดร้อน
ของพนกังำนผำ่นช่องทำงกำรสือ่สำรท่ีหลำกหลำย พร้อมให้ค ำปรึกษำที่เหมำะสม  

 กำรพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือด้วยควำมเป็นธรรมและด้วยหลกัมนุษยธรรม บนพืน้ฐำนของหลกัปฏิบตัิ
และระเบียบบริหำรทรัพยำกรบคุคลของบริษัท รวมถึงหลกักฎหมำยและหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

ในปี 2562  บริษัทได้จดัฝึกอบรมให้กบัพนกังำนอยำ่งต่อเนื่องตลอดทัง้ปี โดยมีจ ำนวนชัว่โมงกำรฝึกอบรมเฉลีย่ 
อยูท่ี ่13.80 ชัว่โมงตอ่คน 

ปี 2562 2561 2560 2559 
จ านวนชั่วโมงอบรมต่อปี 13.80 23.75 32.09 24.95 

นอกจำกนี ้บริษัทยงัให้ควำมส ำคญัเก่ียวกบัเร่ืองสิ่งแวดล้อม โดยสง่เสริมให้พนกังำนอบรมด้ำนสิ่งแวดล้อมทัง้ที่
เป็นหลกัสตูรภำยในบริษัทและภำยนอกบริษัท อีกทัง้บริษัทได้ก ำหนดให้มีกำรอบรมด้ำนสิ่งแวดล้อมอยู่ในแผนกำร
ฝึกอบรมของบริษัทอยำ่งตอ่เนื่องเป็นประจ ำทกุปี โดยในปี 2562 มีหลกัสตูรที่เก่ียวดงันี ้

ชื่อหลักสตูร 
จ านวนพนักงาน 
ที่เข้าอบรม 

หมายเหตุ 

Energy Saving ปลกูจิตส ำนกึกำรอนรัุกษ์พลงังำน 38 หลกัสตูรภำยใน 
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9.  การก ากับดูแลกจิการ 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี ว่ำเป็นรำกฐำนส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจ
ให้เจริญเติบโต อย่ำงยัง่ยืน มีควำมเป็นมืออำชีพ โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ อนัจะสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้กับ ผู้ ถือหุ้น 
และผู้มีสว่นได้เสยีอื่นๆ ทกุภำคสว่น และสำมำรถสร้ำงคณุคำ่ให้กบัสงัคม ประเทศชำติตอ่ไปได้ ดงันัน้คณะกรรมกำรจึงได้
ถือเป็นภำรกิจส ำคญั ในกำรปรับปรุงนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท ให้มีควำมทนัสมยั สอดคล้องกับสภำวะ
แวดล้อม ปัจจุบนั ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว และรุนแรง เพื่อให้โครงสร้ำงควำมสมัพนัธ์ ของผู้มีสว่นได้เสีย และแนว
ปฏิบตัิตำ่งๆ ตำมนโยบำยสอดคล้องกบัทิศทำงกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัททัง้ในปัจจบุนั และอนำคต  

นอกเหนือจำกกำรก ำหนดนโยบำยที่มีควำมทนัสมยัแล้ว คณะกรรมกำรยงัคอยสอดส่องดูแลเพื่อให้มั่นใจว่ำฝ่ำย
จดักำรได้มีกำรน ำแนวปฏิบตัิตำมนโยบำยที่ก ำหนด ไปปฏิบตัิจริง ผ่ำนกำรดแูลของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรร
หำ โดยก ำหนดให้มีกำรรำยงำนให้คณะกรรมกำรทรำบถึงผลกำรปฏิบตัิเป็นประจ ำทกุปี นอกจำกนีย้งัก ำหนดเร่ืองกำร
รักษำมำตรฐำนกำรด ำรงไว้ซึง่กำรเป็นองค์กรที่มีธรรมภิบำลที่ดี เป็นเปำ้หมำยผลกำรด ำเนินงำน หรือตวัชีว้ดั หรือ KPI ของ
บริษัทอีกด้วย 

ทัง้นีใ้นปี 2562 นับเป็นปีที่ 7 ของไทยคม ในกำรด ำรงไว้ซึ่งมำตรฐำนบรรษัทภิบำลตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำร
ก ำหนด โดยยงัคงสำมำรถรักษำสถำนะดีเลศิ หรือ 5 ดำว จำกโครงกำรส ำรวจกำรก ำกบัดแูลกิจกำรบริษัทจดทะเบียน จำก
สถำบนักรรมกำรบริษัทไทย หรือ CGR 2019  รวมถึงได้รับกำรคดัเลือกจำกตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้อยู่ใน
รำยช่ือบริษัทหุ้นยัง่ยืนประจ ำปี 2562 เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน โดยจัดอยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมลูค่ำหลกัทรัพย์ตำม
รำคำตลำดระหวำ่ง 3,000 - 10,000 ล้ำนบำท  

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ  

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (“กลต.”) ได้ออกหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี หรือ 
Corporate Governance Code (CG Code) ฉบบัปี 2560 ขึน้ เพื่อเป็นหลกัปฏิบตัิให้คณะกรรมกำรบริษัท ซึง่เป็นผู้น ำหรือ
ผู้ รับผิดชอบสงูสดุขององค์กร น ำไปปรับใช้ในกำรก ำกับดแูล ให้กิจกำรมีผลประกอบกำรท่ีดีในระยะยำว นำ่เช่ือถือส ำหรับผู้
ถือหุ้นและผู้คนรอบข้ำง เพื่อประโยชน์ในกำรสร้ำงคณุค่ำให้กิจกำรอย่ำงยัง่ยืน ตรงตำมควำมมุ่งหวงัของทัง้ภำคธุรกิจ ผู้
ลงทนุ  ตลอดจนตลำดทนุและสงัคมโดยรวม อีกทัง้เพื่อให้คณะกรรมกำรได้พิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสมของกำรน ำ 
CG Code ไปปรับใช้อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ และบนัทึกกำรพิจำรณำไว้เป็นสว่นหนึ่งของมติคณะกรรมกำร รวมทัง้เปิดเผย
ข้อควำมยืนยนัวำ่ คณะกรรมกำรได้พิจำรณำและทบทวนกำรน ำหลกัปฏิบตัิตำม CG Code ไปปรับใช้ตำมบริบททำงธุรกิจ
ของบริษัทแล้ว ในรำยงำนประจ ำปี และแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) 

คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้อนมุตัิแก้ไข นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรฉบบัลำ่สดุ เมื่อวนัที่ 30 ตลุำคม 2561 ซึ่งเป็น
กำรปรับปรุงตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี (CG Code) ฉบบัปี 2560 ของ กลต. ดงักล่ำว โดยมุ่งเน้นบทบำทหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรในแต่ละด้ำนของกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทจดทะเบียน เพื่อใช้เป็นแนว
ปฏิบตัิที่ดีส ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัท โดยนโยบำยฉบบันี ้ ประกอบด้วยหลกักำร 5 หมวด ได้แก่ 

หมวดที่ 1  คณะกรรมกำรบริษัท 
หมวดที่ 2  สทิธิและควำมเทำ่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้น 



                                     บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) ส่วนท่ี 2 ข้อท่ี 9 กำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
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หมวดที่ 3  บทบำทของผู้มีสว่นได้เสยี 
หมวดที่ 4  กำรเปิดเผยข้อมลูและควำมโปร่งใส 
หมวดที่ 5  กำรบริหำรควำมเสีย่งและกำรควบคมุภำยใน 

 ทัง้นี ้ในปี 2562 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ และคณะกรรมกำรบริษัท ได้มีกำรพิจำรณำทบทวนนโยบำย
ก ำกบัดแูลกิจกำร โดยมีควำมเห็นวำ่นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท ยงัคงมีควำมเป็นปัจจบุนั และมีหลกัเกณฑ์ที่
ครอบคลมุเพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท และสอดคล้องตำมหลกัเกณฑ์ของ CG Code จึงคงนโยบำยกำรก ำกับ
ดแูลกิจกำรไว้เช่นเดิม โดยไมม่ีกำรเปลีย่นแปลง 

การสื่อสารนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทได้จดัท ำคู่มือกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ ประกอบไปด้วยเนือ้หำหลกั 3 สว่น 
ได้แก่ สว่นที่ 1 นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร สว่นที่ 2 จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ และสว่นที่ 3 นโยบำยตอ่ต้ำนกำร
ทจุริต เพื่อใช้ในกำรสื่อสำรและท ำควำมเข้ำใจกบัทัง้คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน ได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบตัิที่ดีใน
กำรปฏิบัติหน้ำที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงได้ให้มีกำรลงนำมรับทรำบและถือปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
จรรยำบรรณ และนโยบำยต่อต้ำนกำรทจุริตของบริษัทดงักลำ่วด้วย นอกจำกนี ้เมื่อมีพนกังำนเข้ำใหม่บริษัทก็จะสง่มอบ
คู่มือดงักลำ่วให้พนกังำนได้อ่ำนท ำควำมเข้ำใจและลงนำมรับทรำบและถือปฏิบตัิอีกด้วย ทัง้นี ้สำมำรถอ่ำนรำยละเอียด
เพิ่มเติมได้จำกเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.thaicom.net หวัข้อ กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี > นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

ในปี 2562 คณะกรรมกำรบริษัทยงัคงมุ่งมัน่ที่จะดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำมนโยบำย และแนวปฏิบตัิที่ดีอย่ำงเคร่งครัด 
รวมถึงพฒันำกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทอยำ่งตอ่เนื่อง เพื่อเตรียมควำมพร้อมให้บริษัทก้ำวไปสูก่ำรก ำกบัดแูลกิจกำร
บริษัทในระดบัสำกล โดยเฉพำะในภมูิภำคอำเซียน ทัง้นี ้เพื่อให้บริษัทบรรลเุป้ำหมำยในกำรสร้ำงควำมมัน่คง และควำม
เจริญเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง และยั่งยืนให้กับองค์กร ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วน โดยมุ่งเน้นกำรรักษ ำ
มำตรฐำนและกำรพฒันำกำรก ำกบัดแูล รวมถึงสง่เสริมให้กำรก ำกบัดแูลที่ดีให้เป็นวฒันธรรมขององค์กร โดยผำ่นกิจกรรม
ตำ่งๆ ดงันี ้

 มีกำรจดัท ำคู่มือกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ  ให้พนกังำนได้อ่ำนและลงนำมว่ำจะ
ปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณของบริษัท ซึ่งได้มีด ำเนินกำรมำตัง้แต่ปี 2556 รวมถึงเมื่อมีพนกังำนเข้ำใหม่ก็จะได้ส่งมอบ
คูม่ือดงักลำ่วให้พนกังำนได้อำ่นและท ำควำมเข้ำใจและลงนำมเพื่อลงนำมวำ่จะปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณของบริษัท 

 กำรปฐมนิเทศพนกังำนใหม่ เพื่อให้ข้อแนะน ำและให้เข้ำใจวฒันธรรมองค์กร รวมถึงเข้ำใจกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี
และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจขององค์กร รวมถึงเจตนำรมณ์ของนโยบำยกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตของบริษัท 

 มีกำรประกำศใช้แนวทำงปฏิบตัิของคูค้่ำ เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกนัระหวำ่งบริษัทและคูค้่ำวำ่จะน ำหลกักำรนี ้
ไปใช้เป็นสว่นหนึ่งในกำรด ำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นสว่นส ำคญัสว่นหนึ่งในกำรคดัเลือกและประเมินคู่ค้ำด้วย โดยบริษัทได้
แจ้งให้คูค้่ำทกุรำยทรำบถึงแนวปฏิบตัิดงักลำ่ว และให้คูค้่ำลงนำมรับทรำบและถือปฏิบตัิเป็นมำตรฐำนเดียวกนั 

 มีกำรให้พนกังำนของบริษัททุกคนรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนเอง ครอบครัว และนิติบุคคลที่เก่ียวข้อง รวมถึง
กรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมลู พนกังำนต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมลูโดยเร็ว เพื่อสง่เสริมให้กำรท ำธุรกรรมตำ่งๆ ของ
กลุม่บริษัทเป็นไปอยำ่งโปร่งใส สมเหตสุมผล และค ำนงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นส ำคญั 
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รางวัลด้านการก ากับดูแลกจิการ 

ในปี 2562 บริษัทได้รับรำงวลัจำกหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องตำ่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

 บริษัทได้รับกำรประเมินโดยได้ 99 คะแนน จำกโครงกำรประเมินคณุภำพกำรจดัประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 
ของบริษัทจดทะเบียน (AGM Assessment Program) จำกกำรประเมินโดยสมำคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย (Thai 
Investor Association) ซึง่เป็นคะแนนที่สงูกวำ่คำ่เฉลีย่ของกำรประเมินของบริษัทจดทะเบียนทัง้หมด 

 บ ริ ษั ท ไ ด้ รั บ ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล จ ำ ก ก ำ ร ส ำ ร ว จ ใ น โ ค ร ง ก ำ ร ดั ง ก ล่ ำ ว ใ น ค ะ แ น น ร ะ ดั บ  “ดี เ ลิ ศ ”                                                            
                                      เป็นปีที่ 7 ตอ่เนื่องกนั (2556 – 2562) จำกกำรประกำศผลกำรส ำรวจกำรก ำกบัดแูลกิจกำร
บริษัทจดทะเบียน ประจ ำปี 2562 (CGR 2019)  จำกสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (Thai Institute of Directors – IOD)  

การปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

ในปี 2562  คณะกรรมกำรได้สอบทำนกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร และติดตำมให้มีกำรปฏิบตัิตำม
นโยบำยดงักลำ่วอย่ำงเคร่งครัด รวมถึงขัน้ตอนและแนวปฏิบตัิที่เก่ียวข้อง แต่อย่ำงไรก็ตำม มีหลกักำรบำงเร่ืองที่บริษัทยงั
ปฏิบตัิแตกต่ำงจำกหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
ในเร่ืองตอ่ไปนี ้

หลักการ/แนวปฏบิัตทิี่ดขีอง 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ค าชีแ้จงบริษัท 

บริษัทได้ก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งคณะกรรมกำร
อิสระไว้ให้ด ำรงต ำแหน่งติดต่อกันไม่ได้เกิน  3 วำระ 
หรือไม่เกิน  9 ปีแล้วแต่ระยะเวลำใดจะนำนกว่ำหำก
คณะกรรมกำรเห็นว่ำมีควำมจ ำเป็นต้องขอให้กรรมกำร
อิสระที่ด ำรงต ำแหน่งติดต่อมำกันครบ 3 วำระหรือ 9 ปี 
ด ำรงต ำแหน่งต่อไป ก็ให้อ ำนำจคณะกรรมกำรบริษัท
ขยำยระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอิสระ
ออกไปได้อีก 

เนื่องจำกธุรกิจดำวเทียมเป็นธุรกิจที่ต้องใช้ควำมช ำนำญ 
และผู้ เช่ียวชำญเป็นกำรเฉพำะ กรรมกำรของบริษัทต้องมี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในลกัษณะของธุรกิจ กำรบริหำรจดักำร 
กำรบริหำรกำรเงินจำกกำรลงทุนในโครงกำรที่ต้องใช้
เงินทนุมำกโครงสร้ำงของระบบบญัชีจำกกำรด ำเนินธุรกิจ
ในต่ำงประเทศ ที่มีควำมแตกต่ำงทำงภมูิสงัคม บริษัทเห็น
วำ่ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนร่วมกนัมำนำน มีสว่นช่วยให้
กรรมกำรเหลำ่นีป้ฏิบตัิหน้ำที่ได้ดี ประกอบกบับริษัทมีกำร
ประเมินผลกรรมกำรเป็นประจ ำทุกปี  โดยได้เร่ิมท ำกำร
ประเมินผลกรรมกำรโดยที่ปรึกษำภำยนอกในปี 2558 เป็น
ปีแรก เพื่อประเมินควำมสำมำรถและควำมเป็นอิสระของ
กรรมกำร  บริษัทมีควำมเช่ือมั่นว่ำกรรมกำรที่ ได้ผ่ำน 
กำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรสรรหำ คณะกรรมกำร และ
ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทยัง เ ป็นผู้ ที่มีคุณสมบัติ เหมำะสม 
ครบถ้วนทกุประกำร  

อย่ำงไรก็ตำมในปี 2561 คณะกรรมกำรบริษัทได้อนมุตัิให้
ปรับปรุงนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร โดยได้ก ำหนด
คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระเพิ่มเติมขึน้ ในข้อ 7) กำร
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หลักการ/แนวปฏบิัตทิี่ดขีอง 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ค าชีแ้จงบริษัท 

จ ำกัดอำยุของกรรมกำร ไว้ที่  72 ปี และสำมำรถเสนอ
แตง่ตัง้กรรมกำรท่ีมีอำย ุ72 ปี หรือเกินสงูกวำ่ ได้เพียงอีก 1 
วำระเทำ่นัน้ 

คณะกรรมกำรสรรหำควรประกอบด้วยกรรมกำรอิสระทัง้
คณะ 

ณ 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรร
หำประกอบด้วยกรรมกำรอิสระคิดเป็นร้อยละ  66.7 ของ
จ ำนวนคณะกรรมกำรทัง้คณะ ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทมี
ควำมเห็นและเช่ือว่ำองค์ประกอบของคณะกรรมกำร
ดงักลำ่วมีควำมเหมำะสมกบัธุรกิจและโครงสร้ำงของบริษัท 
ณ ปัจจบุนั 

รำยละเอียดของนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร ปี 2562 มีรำยละเอยีด ดงัตอ่ไปนี ้

 
หมวดที่ 1 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทมีบทบำทส ำคัญในกำรก ำกับดูแลกิจกำร เพื่อดูแลรักษำผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ น และ  
ผู้มีสว่นได้เสยีทกุรำยอยำ่งเป็นธรรม ซึง่เป็นปัจจยัส ำคญัในกำรเพิ่มมลูคำ่ให้กบับริษัทในระยะยำวอยำ่งยัง่ยืน 

1.  องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

1.1 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิที่มีควำมหลำกหลำย  (Board Diversity) ทัง้ในด้ำนเพศ ทกัษะ
วิชำชีพ ควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน รวมถึงมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในสำขำตำ่งๆ ที่เก่ียวข้อง
กบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท และมีจ ำนวนกรรมกำรที่เหมำะสมและเพียงพอตอ่กำรก ำกบัดแูลธุรกิจของบริษัท 
กล่ำวคือ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คนตำมกฎหมำยและไม่เกิน 12 คน ซึ่งประกอบด้วย ประธำนกรรมกำรและ
กรรมกำร โดยอย่ำงน้อย 1 คน เป็นผู้มีประสบกำรณ์ด้ำนกิจกำรโทรคมนำคม และอย่ำงน้อย 1 คน เป็นผู้มี
ประสบกำรณ์ด้ำนบญัชีและกำรเงิน 

1.2 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรกำรอิสระและกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้ บริหำรเป็นส่วนใหญ่ โดยมี
กรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้คณะ และมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน เพื่อให้ 
มีกำรถ่วงดลุและสำมำรถแสดงควำมเห็นได้อยำ่งอิสระ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 คณะกรรมกำรบริษัท ปรำกฏตำมหนงัสอืรับรองบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 
9 ท่ำน โดยมีกรรมกำรอิสระ จ ำนวนทัง้สิน้ 4 ท่ำน หรือ คิดเป็นร้อยละ 44.44 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้คณะ และแบ่งเป็น
กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรจ ำนวน 1 ทำ่น และไมเ่ป็นผู้บริหำรจ ำนวน 8 ทำ่น 
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1.3 คณะกรรมกำรบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ ถือหุ้ นทัง้หมดโดยรวม มิ ใช่ เ ป็นตัวแทนของผู้ ถือหุ้ นกลุ่มใด  
กลุม่หนึง่ 

1.4 คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยให้มีจ ำนวนกรรมกำรเป็นไปตำมสัดส่วนอย่ำงยุติธรรมของเงินลงทุนของ  
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีอ ำนำจควบคมุ (Controlling Shareholders) ในบริษัท 

 

 

 

กรรมการอิสระ, 
44.44%

กรรมการ, 55.56%

สัดส่วนกรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร, 88.89%

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, 
11.11%

สัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
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บริหารความเสี่ยง
นโยบายภาครัฐและรัฐกิจสัมพันธ์
ค่าตอบแทนและทรัพยากรบุคคล

การก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยนื
กฎหมาย

บริหารธุรกิจ/กลยุทธ์
การเงนิและบัญชี/เศรษฐศาสตร์

การตลาดและการขาย
การค้าระหว่างประเทศ

ธุรกิจโทรคมนาคม/นวัตกรรม
เทคโนโลยสีารสนเทศ

วิศวกรรม

ทักษะและประสบการณ์ของกรรมการ
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2.  คุณสมบัติของกรรมการ 

2.1 กรรมกำรบริษัทต้องมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชน
จ ำกดั  

2.2 กรรมกำรบริษัทต้องไมม่ีลกัษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่ได้รับกำรไว้วำงใจให้บริหำรกิจกำรท่ีมหำชน
เป็นผู้ ถือหุ้นตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

2.3 เป็นบคุคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมเช่ียวชำญในกำรบริหำรงำน รวมถึงต้องเป็นผู้ที่มี
ควำมซื่อสตัย์ สจุริต มีจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ 

2.4 มีเวลำอยำ่งเพียงพอท่ีจะอทุิศควำมรู้ ควำมสำมำรถเพื่อปฏิบตัิหน้ำที่ให้แก่บริษัทได้ 

3. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

กรรมกำรอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน  และต้องสำมำรถดูแล
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรำยได้เท่ำเทียมกนั และไม่ให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ นอกจำกนัน้ยงัต้องสำมำรถ
เข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรบริษัทโดยให้ควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระได้ 

กรรมกำรอิสระต้องมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม   
ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมกำรอิสระ
รำยนัน้ๆ ด้วย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล ำดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไม่น้อยกวำ่ 2 ปีก่อนวนัที่ได้รับกำร
แต่งตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ำมดงักล่ำว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร 
หรือทีป่รึกษำของสว่นรำชกำรซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท 

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสมัพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะที่เป็น บิดำ 
มำรดำ คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือ
บคุคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำร หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้มี
อ ำนำจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอยำ่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็น
หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของผู้ที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำว
มำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ 

ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจกำรกำรเช่ำ หรือให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย์ รำยกำรเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้ หรือรับควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินด้วยกำรรับหรือให้กู้ ยืม ค ำ้ประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ิน รวมถึง
พฤติกำรณ์อื่นท ำนองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สญัญำมีภำระหนีท้ี่ต้องช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แต่ร้อย



                                     บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) ส่วนท่ี 2 ข้อท่ี 9 กำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 2 หน้ำท่ี 30 

ละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ 20 ล้ำนบำทขึน้ไป แล้วแต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ ทัง้นี ้กำร
ค ำนวณภำระหนีด้ังกล่ำว ให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่ เ ก่ียวโยงกันตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำด้วยหลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แต่ในกำรพิจำรณำ
ภำระหนีด้งักลำ่วให้นบัรวมภำระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวำ่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(5) ไม่เ ป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ หรือ  
ผู้ มีอ ำนำจควบคุมบริษัท และไม่ เ ป็นผู้ ถือหุ้ นที่มีนัย ผู้ มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้ นส่วนของส ำนักงำน 
สอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุ
ของบริษัทสงักดัอยู ่เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไม่น้อยกวำ่ 2 ปีก่อนวนัที่ได้รับกำรแตง่ตัง้
เป็นกรรมกำรอิสระ 

(6) ไม่เ ป็นหรือเคยเป็นผู้ ใ ห้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำย หรือ 
ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับคำ่บริกำรเกินกวำ่ 2 ล้ำนบำทตอ่ปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้
ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัที่ได้รับ
กำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ 

(7) ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้ รับกำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ หรือ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 

(8) ไมป่ระกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนั และเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย หรือไม่
เ ป็นหุ้ นส่วนที่ มี นัย ในห้ำงหุ้ นส่วน  ห รือ เ ป็นกรรมกำรที่ มี ส่วน ร่วมบริหำรงำน ลูก จ้ำง  พนักงำน  
ที่ปรึกษำที่ รับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้ นเกินร้อยละ  1 ของจ ำนวนหุ้ นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ 
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักบักิจกำรของบริษัทหรือบริษัท
ยอ่ย 

(9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท ำให้ไมส่ำมำรถให้ควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท 

ภำยหลงัได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตำมข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมกำรอิสระอำจได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ให้ตดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท
ย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท โดยมีกำรตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(collective decision) ได้  

บริษัทอำจแตง่ตัง้บคุคลที่มี หรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ หรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพเกินมลูคำ่ตำมข้อ 4 หรือ 6 
เป็นกรรมกำรอิสระได้ หำกคณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำอยำ่งระมดัระวงั และมีควำมเห็นวำ่กำรแตง่ตัง้บุคคลดงักลำ่ว
ไม่มีผลกระทบตอ่กำรปฏิบตัิหน้ำที่และกำรให้ควำมเห็นท่ีเป็นอิสระ และให้เปิดเผยข้อมลูต่อไปนีใ้นหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือ
หุ้นในวำระพิจำรณำแตง่ตัง้กรรมกำรอิสระด้วย  

ก ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ หรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพ ที่ท ำให้บคุคลดงักลำ่วมีคณุสมบตัิไม่เป็นไปตำม
หลกัเกณฑ์ที่ก ำหนด 

ข เหตผุลและควำมจ ำเป็นท่ียงัคงหรือแตง่ตัง้ให้บคุคลดงักลำ่วเป็นกรรมกำรอิสระ 
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ค ควำมเห็นของคณะกรรมกำรของบริษัทในกำรเสนอให้มีกำรแตง่ตัง้บคุคลดงักลำ่วเป็นกรรมกำรอิสระ 

4. การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ 

4.1 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ ท ำหน้ำที่ในกำรสรรหำ คดัเลือก บุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมำะสม และ
เสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแตง่ตัง้ หรือเสนอขออนมุตัิแตง่ตัง้ตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นตำมข้อบงัคบับริษัท 

4.2 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ จะพิจำรณำทบทวนทกัษะและคุณลกัษณะของกรรมกำร (Skill and 
Characteristic) และองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมกำรบริษัทเทียบกับทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจและ    
กลยทุธ์ในปัจจบุนัและอนำคต โดยจดัท ำ Board Skill Matrix เพื่อก ำหนดเกณฑ์ในกำรสรรหำกรรมกำรท่ีต้องกำร
เป็นประจ ำทุกปี ในกำรทบทวนดังกล่ำว คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ ยังได้พิจำรณำถึงควำม
หลำกหลำย ทัง้ในด้ำนของทกัษะ ประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ ควำมเป็นอิสระ สญัชำติ อำย ุและเพศ 
ของกรรมกำร 

4.3 ในกำรพิจำรณำเสนอแต่งตัง้กรรมกำรเดิมเป็นกรรมกำรต่ออีกวำระ คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและ  
สรรหำจะพิจำรณำปัจจยัต่ำงๆ ซึ่งรวมถึง ผลกำรปฏิบตัิงำน ประวตัิกำรเข้ำร่วมและกำรมีสว่นร่วมในกำรประชมุ 
และกำรสนบัสนนุในกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัท 

4.4 ในกำรสรรหำบคุคลเพื่อมำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำใช้วิธีกำรดงันีใ้น
กำรคดัเลอืกรำยช่ือผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมำะสม 

(1) เปิดโอกำสให้คณะกรรมกำรแตล่ะทำ่นเสนอช่ือ 

(2) ที่ปรึกษำภำยนอก 

(3) รำยช่ือที่ปรำกฏอยู่ในระบบรำยช่ือกรรมกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ และท ำเนียบกรรมกำรของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

(4) ผู้ ถือหุ้นรำยยอ่ยเสนอช่ือบคุคลที่เห็นสมควรได้รับกำรพิจำรณำมำยงับริษัทลว่งหน้ำก่อนวนัประชมุสำมญัผู้
ถือหุ้น โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีบริษัทได้ก ำหนดไว้ 

4.5 กำรแต่งตัง้กรรมกำรให้เป็นไปตำมข้อบงัคบัของบริษัท และข้อก ำหนดของกฎหมำยที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้จะต้องมี
ควำมโปร่งใสและชดัเจน 

5. ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัทมีนโยบำยในกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของประธำนคณะกรรมกำรบริษัท (Chairman of the Board 
of Directors) ประธำนกรรมกำรบริหำร (Chairman of the Executive Committee) และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร      
(Chief Executive Officer) โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์และคณุสมบตัิที่เหมำะสม และต้อง
ไมเ่ป็นบคุคลเดียวกนั เพื่อให้มีกำรถ่วงดลุอ ำนำจและโปร่งใส โดยแยกหน้ำที่กำรก ำกบัดแูลและกำรบริหำรงำนออกจำกกนั 

5.1 ประธานคณะกรรมการบริษัท (Chairman of the Board of Directors) – เป็นกรรมกำรอิสระ รับผิดชอบใน
ฐำนะผู้น ำของคณะกรรมกำร ซึ่งมีหน้ำที่ติดตำมดแูลกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริหำรให้บรรลผุลส ำเร็จ
ตำมแผนงำนที่ได้ก ำหนดไว้ นอกจำกนี ้ยังมีหน้ำที่ในฐำนะเป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และกำร
ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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5.2 ประธานคณะกรรมการบริหาร (Chairman of the Executive Committee) – รับผิดชอบในฐำนะผู้น ำของ
คณะกรรมกำรบริหำร มีหน้ำที่ในกำรดูแลให้คณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ตำมที่คณะกรรมกำร
บริษัทได้มอบหมำย รวมถึงพิจำรณำกลัน่กรองเร่ืองต่ำงๆ ก่อนน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/ หรือ
พิจำรณำอนมุตัิกำรด ำเนินงำนท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจปกติของบริษัท  

5.3 ประธานเ จ้าหน้าที่ บ ริหาร  (Chief Executive Officer) – เ ป็นหัวหน้ำของฝ่ำยบริหำรรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทในกำรบริหำรจดักำรงำนของบริษัทตำมทิศทำง กลยทุธ์ และงบประมำณที่ได้รับกำรอนมุตัิ
จำกคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้  และรำยงำนผลกำรบริหำรงำนต่อคณะ
กรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริษัท แล้วแตก่รณี 

6. วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 

6.1 วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ของกรรมกำรเป็นไปตำมข้อบงัคบัของบริษัท โดยในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีทกุ
ครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหนง่จ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบง่ออก
ให้ตรงเป็นสำมสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนที่ใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 โดยให้กรรมกำรคนท่ีอยูใ่นต ำแหนง่นำน
ที่สดุเป็นผู้ออกจำกต ำแหนง่ ทัง้นี ้กรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหนง่ตำมวำระอำจถกูเลือกเข้ำมำด ำรงต ำแหนง่ใหม่อีก
ได้ 

6.2 กรรมกำรอิสระมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งติดต่อกนัได้ไม่เกิน 3 วำระหรือไม่เกิน 9 ปี แล้วแต่ระยะเวลำใดจะนำน
กวำ่ แตห่ำกคณะกรรมกำรบริษัทเห็นวำ่ มีควำมจ ำเป็นต้องขอให้กรรมกำรอิสระท่ีด ำรงต ำแหนง่ติดตอ่กนัมำครบ 
3 วำระหรือ 9 ปี ด ำรงต ำแหน่งต่อไป ก็ให้อ ำนำจคณะกรรมกำรบริษัทขยำยระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งของ
กรรมกำรอิสระออกไปได้อีก 

7. การจ ากดัอายุของกรรมการ 

7.1 คณะกรรมกำรบริษัทไม่มีนโยบำยที่จะเสนอบคุคลที่จะมีอำยคุรบ 72 ปี หรือสงูกว่ำ ณ วนัที่ด ำรงต ำแหน่ง ทัง้นี ้
เมื่อนโยบำยนีม้ีผลบงัคบัใช้ กรรมกำรปัจจบุนัท่ีมีอำย ุ72 ปี หรือสงูกวำ่ จะยงัคงด ำรงต ำแหนง่ตอ่ไปได้ตำมวำระ
กำรด ำรงต ำแหนง่ของตนท่ีเหลอือยู่ 

7.2 คณะกรรมกำรบริษัทอำจพิจำรณำอนมุตัิเสนอแตง่ตัง้กรรมกำรท่ีมีอำย ุ72 ปี หรือสงูกวำ่ ณ วนัท่ีแตง่ตัง้กลบัเข้ำ
ด ำรงต ำแหนง่ใหมไ่ด้เพียงอีก 1 วำระเทำ่นัน้ 

8. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

8.1 คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั
บริษัท มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท ทัง้นี ้ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่และก ำกบัดแูล 
กรรมกำรจะต้องใช้ดลุพินิจในกำรตดัสนิใจทำงธุรกิจอยำ่งระมดัระวงั สมเหตสุมผล ด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริต ไมม่ี
สว่นได้เสยี และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

8.2 คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และฝ่ำยบริหำร 
ตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุด นโยบำยเร่ืองอ ำนำจอนุมตัิของบริษัท และ
นโยบำยอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรบริษัทได้สงวนอ ำนำจอนมุตัิในเร่ืองส ำคญัไว้ 
โดยเร่ืองดงักลำ่วต้องได้รับกำรพิจำรณำและอนมุตัิโดยคณะกรรมกำรบริษัท 
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8.3 คณะกรรมกำรบริษัทในฐำนะที่เป็นผู้น ำสงูสดุขององค์กรต้องก ำหนดพฤติกรรมองค์กรที่ถกูต้อง กรรมกำรทกุคน
ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี และต้องดูแลให้มัน่ใจว่ำมำตรฐำนพฤติกรรมองค์กรได้รับกำรเผยแพร่และ
น ำไปปฏิบตัิในทัว่ทกุระดบัขององค์กร 

8.4 คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดงันี ้

(1) เป็นผู้น ำและก ำหนดวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ของบริษัท โดยมีเป้ำหมำยในกำรเสริมสร้ำงกำรสร้ำงคณุคำ่
อย่ำงยัง่ยืน (Sustainable Value Creation) ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบ (Responsible Business) 
และปฏิบตัิตวัเป็นประชำกรที่ดี (Good Corporate Citizenship) 

(2) ทบทวนและอนมุตัิ วิสยัทศัน์ พนัธกิจ วฒันธรรมองค์กร คำ่นิยม และมำตรฐำนทำงจริยธรรมของบริษัท 

(3) ทบทวนและอนมุตัิกลยทุธ์ แผนธุรกิจ งบประมำณ และตวัชีว้ดัผลกำรด ำเนินงำน รวมทัง้ติดตำมดแูลให้
ฝ่ำยบริหำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ตลอดจนติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโดยเปรียบเทียบกับแผนธุรกิจ 
งบประมำณ และตวัชีว้ดัผลกำรด ำเนินงำนท่ีก ำหนดไว้ 

(4) พิจำรณำอนมุตัิรำยกำรที่ส ำคญัเก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น โครงกำรลงทุน
ธุรกิจใหม่ โครงกำรลงทนุขนำดใหญ่ อ ำนำจกำรบริหำร กำรซือ้ขำยทรัพย์สนิตำ่งๆ งบจ่ำยลงทนุท่ีส ำคญั 
และรำยกำรอื่นใดที่กฎหมำยก ำหนด 

(5) พิจำรณำอนมุตัิ และ/หรือให้ควำมเห็นชอบตอ่รำยกำรที่เก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึง่
ทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทยอ่ยให้เป็นไปตำมประกำศ ข้อก ำหนด และแนวทำงปฏิบตัิที่เก่ียวข้องของ
ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

(6) พิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้ ประเมินผลงำน ก ำหนดค่ำตอบแทน และถอดถอนประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ
ผู้บริหำรระดบัสงูของบริษัท 

(7) พิจำรณำอนมุตัินโยบำยและกรอบคำ่ตอบแทนของบริษัท 

(8) ก ำกบัดแูลกำรเปิดเผยข้อมลูที่มีสำระส ำคญัของบริษัทให้เพียงพอและทนัเวลำ 

(9) ดูแลให้บริษัทมีระบบและกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในที่ เหมำะสมและมี
ประสทิธิผล รวมทัง้ก ำหนดควำมเสีย่งที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของบริษัท 

(10) ดแูลให้มีระบบบญัชีและกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีถกูต้อง เช่ือถือได้ มีกำรตรวจสอบบญัชีจำกภำยนอก  

(11) ดแูลไมใ่ห้เกิดปัญหำควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ระหวำ่งผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัท 

(12) ทบทวนนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทและประเมินควำมมีประสิทธิผลและกำรปฏิบตัิตำม
นโยบำยดงักลำ่วเป็นประจ ำทกุปี 

(13) ก ำกับดูแลให้มีกำรน ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทไปปฏิบัติ  และยอมรับโดย  
บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีร่วมลงทนุของบริษัท 
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(14) จัดท ำรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงิน โดยเสนอควบคู่กับ
รำยงำนทำงกำรเงินที่ตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีไว้ในรำยงำนประจ ำปี ซึ่งครอบคลุมในเ ร่ือง  
ส ำคญัๆ ตำมนโยบำยเร่ืองข้อพึงปฏิบตัิที่ดีส ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

(15) ให้มีกำรประเมินผลงำนของคณะกรรมกำรทัง้คณะและรำยบคุคล อยำ่งน้อยปีละหนึง่ครัง้ 

9. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

9.1 จ ำนวนครัง้และก ำหนดกำรประชมุ 

(1) กำรประชุมคณะกรรมกำรได้มีกำรก ำหนดตำรำงกำรประชุมอย่ำงเป็นทำงกำรไว้ล่วงหน้ำตลอดทัง้ปี และ
แจ้งให้กรรมกำรแตล่ะคนรับทรำบตัง้แตต้่นปี เพื่อจดัสรรเวลำในกำรเข้ำร่วมประชมุ 

(2) คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มีกำรประชมุอยำ่งน้อยปีละ 8 ครัง้ และอำจมีกำรประชมุวำระพิเศษเพิ่มเติม
ตำมควำมจ ำเป็น 

9.2 วำระกำรประชมุ 

(1) ประธำนกรรมกำรโดยกำรหำรือร่วมกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และเลขำนุกำรบริษัท จะเป็นผู้ดูแลให้
ควำมเห็นชอบวำระกำรประชมุ  

(2) กรรมกำรทำ่นอื่นสำมำรถเสนอวำระกำรประชมุหรือหวัข้ออื่นที่เก่ียวข้องเพื่อน ำมำพิจำรณำได้ 

9.3 กำรจดัสง่เอกสำรกำรประชมุ 

เลขำนกุำรบริษัทมีหน้ำที่ในกำรนดัหมำย จดัเตรียมเอกสำรประกอบกำรประชุมให้เพียงพอ และจดัสง่ลว่งหน้ำ 
พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ  ก่อนกำรประชมุไมน้่อยกวำ่ 7 วนั เพื่อให้คณะกรรมกำรได้มีเวลำศกึษำมำก่อน 

9.4 กำรเข้ำร่วมประชมุ 

คณะกรรมกำรบริษัทคำดหวงัว่ำกรรมกำรแต่ละท่ำนจะใช้ควำมพยำยำมอย่ำงสมเหตุสมผลในกำรเข้ำร่วม
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยที่ตนเองด ำรงต ำแหน่งอยู่ทุกครัง้ คณะกรรมกำรบริษัท
ตระหนักดีว่ำในบำงโอกำสหรือสถำนกำรณ์อำจท ำให้กรรมกำรไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ อย่ำงไรก็ตำม 
ภำรกิจดงักลำ่วจะไม่กระทบต่อกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของกรรมกำรอยำ่งเป็นสำระส ำคญั ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัท
คำดหมำยวำ่กรรมกำรจะเข้ำร่วมประชมุอยำ่งต ่ำคิดเป็นร้อยละ 80 ของกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัททัง้หมด 

9.5 องค์ประชมุและกำรประชมุ 

(1) ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท กรรมกำรต้องมำประชมุไมน้่อยกวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด
จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

(2) จ ำนวนองค์ประชมุขัน้ต ่ำ ณ ขณะที่ คณะกรรมกำรจะลงมติในท่ีประชมุคณะกรรมกำร ต้องมีกรรมกำรอยูไ่ม่
น้อยกวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 
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(3) ในกำรประชมุ ประธำนกรรมกำรท ำหน้ำที่เป็นประธำนที่ประชมุมีหน้ำที่ดแูละจดัสรรเวลำให้อยำ่งเพียงพอที่
ฝ่ำยบริหำรจะเสนอเอกสำรและข้อมลูเพื่อกำรอภิปรำยปัญหำส ำคญั และเพียงพอส ำหรับคณะกรรมกำรท่ี
จะอภปิรำยในประเด็นท่ีส ำคญั โดยกรรมกำรทกุทำ่นมีอิสระในกำรแสดงควำมคิดเห็น 

(4) กรรมกำรผู้มีสว่นได้เสยี จะต้องไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุเมื่อมีกำรพิจำรณำวำระท่ีตนมีสว่นได้เสยี 

9.6 รำยงำนกำรประชมุ 

(1) เลขำนกุำรบริษัทจะเป็นผู้ท ำกำรจดบนัทกึ และจดัท ำรำยงำนกำรประชมุเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และเสนอให้
ประธำนกรรมกำรบริษัทสอบทำนและส่งให้กรรมกำรทุกท่ำนให้ควำมเห็น โดยจะด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จ
ภำยใน 14 วนันบัจำกวนัที่ประชมุ ซึ่งรำยงำนกำรประชุมจะมีกำรบนัทึกมติของที่ประชมุและข้อมลูไว้อยำ่ง
เพียงพอ ชดัเจน และเป็นไปตำมกฎหมำย 

(2) เลขำนุกำรบริษัทจะเป็นผู้ จัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองแล้ว รวมทัง้เอกสำรประกอบกำร
ประชมุ และพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ 

9.7 กำรประชมุของกรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผู้บริหำร 

กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรจะประชุมระหว่ำงกนัเองอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยไม่มีกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรหรือ
ฝ่ำยบริหำรเข้ำร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกำสให้อภิปรำยปัญหำต่ำงๆ ทัง้ที่เก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท หรือเร่ืองกำร
จัดกำรที่อยู่ในควำมสนใจ และให้มีกำรรำยงำนผลกำรประชุมให้คณะกรรมกำรบริษัทและประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรทรำบ  

9.2. คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำและอนมุตัิในกำรจดัให้มีคณะกรรมกำรชุดย่อยจ ำนวน 6 ชุด เพื่อท ำหน้ำที่ศึกษำ
กลั่นกรองงำนและแบ่งเบำภำระหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท โดยให้มีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรชดุยอ่ยอยำ่งชดัเจน ดงันี ้

10.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

   คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 คน ซึ่งทุกคนต้องเป็นกรรมกำรอิสระ โดย
อยำ่งน้อย 1 คน ต้องมีควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนกำรบญัชีหรือกำรเงินอยำ่งเพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรสอบ
ทำนควำมเช่ือถือได้ของงบกำรเงิน ซึ่งเป็นไปตำมที่ก ำหนดโดยตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทนุ กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี และสำมำรถได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรตรวจสอบ
อีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วำระติดต่อกนั เว้นแต่คณะกรรมกำรจะเห็นเป็นอย่ำงอื่น คณะกรรมกำรตรวจสอบมีขอบเขตอ ำนำจ
หน้ำที่เป็นลำยลกัษณ์อกัษรไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี กรรมกำรตรวจสอบซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ
อำจได้รับกำรแตง่ตัง้ใหมอ่ีกได้ แตต้่องไมเ่กิน 3 วำระติดตอ่กนั เว้นแตค่ณะกรรมกำรบริษัทจะเห็นเป็นอยำ่งอื่น  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ทำ่น โดยมีรำยนำม
ดงัตอ่ไปนี ้
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ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นำงภทัรียำ เบญจพลชยั  ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำงชรินทร วงศ์ภธูร กรรมกำรตรวจสอบ 
3. ศำสตรำจำรย์ส ำเรียง เมฆเกรียงไกร กรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องมีกำรประชมุอยำ่งน้อยปีละ 8 ครัง้ และต้องมีคณะกรรมกำรตรวจสอบมำประชมุไมน้่อย
กวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนคณะกรรมกำรตรวจสอบทัง้หมดที่คณะกรรมกำรบริษัทแตง่ตัง้ จึงจะเป็นองค์ประชมุ โดยในปี 2562  
มีกำรประชุมจ ำนวนทัง้สิน้ 10 ครัง้ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท (โปรดดูรำยละเอียดในหวัข้อ “กำรเข้ำประชุม
คณะกรรมกำรชดุยอ่ยในปี 2562”) 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่เป็นลำยลักษณ์อักษรเป็นไปตำมกฎบัตรของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ซึง่ได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท และมีกำรสอบทำนและปรับปรุงเป็นประจ ำทกุปี ดงันี ้

1.1 สอบทำนให้บริษัทมีรำยงำนทำงกำรเงินถกูต้องและครบถ้วนตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน และมีกำร
เปิดเผยอยำ่งเพียงพอ 

1.2 ก ำกับดแูลให้มีกำรพฒันำระบบควบคมุภำยในเก่ียวกบักำรจดัท ำงบกำรเงินให้ถกูต้องเช่ือถือได้ และให้มี
ระบบกำรรักษำควำมปลอดภยัของข้อมลูและวิธีปฏิบตัิในกำรรักษำควำมลบั (confidentiality) กำรรักษำ
ควำมน่ำเช่ือถือ (integrity) และควำมพร้อมใช้ของข้อมูล (availability) รวมทัง้กำรจัดกำรข้อมูลที่อำจมี
ผลกระทบตอ่รำคำหลกัทรัพย์ 

1.3 สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (System of Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน 
(Internal Audit) ที่เหมำะสมมีประสทิธิผล 

1.4 สอบทำนให้มีระบบงำนเชิงป้องกนัและเป็นประโยชน์ให้กบัหน่วยงำนเพื่อประสิทธิภำพและประสิทธิผลใน
กำรปฏิบตัิงำนให้ดียิ่งขึน้ 

1.5 สอบทำนให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในตำมมำตรฐำนสำกล 
พิจำรณำอนมุตัิแผนกำรตรวจสอบภำยใน พิจำรณำควำมเพียงพอของงบประมำณ บคุลำกร พิจำรณำควำม
เป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิก
จ้ำง พิจำรณำควำมดีควำมชอบและกำรลงโทษหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรือหน่วยงำนอื่นใดที่
รับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

1.6 สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ข้อก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทัง้ระเบียบ ข้อบงัคบั  และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

1.7 สอบทำนควำมมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลของของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เก่ียวข้องกับกำร
ปฏิบัติงำน รำยงำนกำรเงิน และกำรปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับและกฎหมำย รวมทัง้เสนอแนะกำร
ปรับปรุงระบบให้มีควำมปลอดภยัและทนัสมยัอยูเ่สมอ 

1.8 พิจำรณำ คดัเลือก เสนอแต่งตัง้และเลิกจ้ำงบุคคลที่มีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบญัชี และ
เสนอค่ำตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมทัง้เข้ำร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วม
ประชมุอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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1.9 สอบทำนควำมเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีและพิจำรณำนโยบำยกำรรับบริกำรอื่นที่มิใช่กำรสอบบญัชีจำก
ส ำนกัสอบบญัชีเดียวกนั รวมทัง้กำรประสำนงำนกบัผู้สอบบญัชีและหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน 

1.10 พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำม กฎหมำย
และข้อก ำหนดของพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจว่ำ 
รำยกำรดงักลำ่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท  

1.11 พิจำรณำรำยกำรได้มำและจ ำหน่ำยไปซึง่ทรัพย์สินท่ีมีนยัส ำคญัให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของ
พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และพิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมลูของบริษัท 
ในกรณีที่เกิดรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์และรำยกำรได้มำและ
จ ำหนำ่ยไปซึง่ทรัพย์สนิให้มีควำมถกูต้องครบถ้วน 

1.12 สอบทำนนโยบำยและ มำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ เพื่อให้มัน่ใจว่ำบริษัทได้ปฏิบตัิภำระหน้ำที่ตำมที่
กฎหมำยและ จริยธรรมที่ก ำหนดไว้   

1.13 สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล   
รวมทัง้น ำผลกำรประเมินระบบควบคมุภำยในและกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงของบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมมำเป็นสว่นหนึง่ในกำรพิจำรณำควำมเสีย่งของบริษัท 

1.14 สอบทำนให้มีกระบวนกำรรับเร่ืองร้องเรียนและแจ้งเบำะแสจำกพนกังำนและผู้มีสว่นได้เสียต่ำงๆ ในเร่ือง 
กำรกระท ำผิด กำรทจุริต รวมทัง้รำยกำรผิดปกติเก่ียวกบังบกำรเงิน สอบทำนสรุปผลตรวจสอบทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ และสอบทำนมำตรกำรกำรปอ้งกนัดงักลำ่วภำยในองค์กร  

1.15 จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึง่รำยงำนดงักลำ่ว
ต้องลงนำมโดย ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบ ด้วยข้อมลูอยำ่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
1.15.1 ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูต้องครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 
1.15.2 ควำมเห็นเก่ียวกับควำมเพียงพอ และรำยงำนกำรสอบทำนควำมมีประสิทธิภำพของระบบกำร

ควบคมุภำยในและระบบกำรบริหำรควำมเสีย่งของบริษัท  
1.15.3 ควำมเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ
ของบริษัท 

1.15.4 ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผู้สอบบญัชี 
1.15.5 ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัหรือ รำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์และ

กำรทจุริต 
1.15.6 ควำมเห็นเก่ียวกับกำรป้องกันกำรทุจริตและกำรกระท ำผิด และรำยงำนผลกำรสอบทำนกำร

ตรวจสอบกำรทจุริตและประพฤติมิชอบ  
1.15.7 จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแตล่ะ

ทำ่น   
1.15.8 ควำมเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมกฎบตัร 
1.15.9 รำยกำรอื่นใดที่เห็นว่ำผู้ ถือหุ้ นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่ และควำม

รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
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1.16 รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ อยำ่งน้อยปีละ 4 ครัง้  
1.17 พิจำรณำทบทวนขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำร

ตรวจสอบทัง้โดยรวมทัง้คณะ และรำยบคุคลเป็นประจ ำทกุปี 
1.18 ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีข้อสงสัยว่ำ มีรำยกำรหรือกำรกระท ำ

ดังต่อไปนี ้ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรของบริษัทเพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร 
1.18.1 รำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
1.18.2 กำรทจุริตหรือมีสิง่ผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องที่ส ำคญัในระบบควบคมุภำยใน 
1.18.3 กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (ตลท.) หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
หำกคณะกรรมกำรของบริษัทหรือผู้บริหำรไม่ด ำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำตำมวรรคหนึ่ ง 
กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำตำมวรรคหนึ่งต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  (ก.ล.ต.) หรือตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) 

1.19 ในกรณีที่ผู้ สอบบัญชีพบพฤติกำรณ์อันควรสงสยัว่ำกรรมกำร ผู้ จัดกำร หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทได้กระท ำควำมผิดตำมที่กฎหมำยระบุและได้แจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับพฤติกำรณ์
ดงักลำ่วให้คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัททรำบและเพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบตอ่ไปโดยไมช่กัช้ำ และให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนผลกำรตรวจสอบเบือ้งต้นให้แก่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้สอบบญัชีทรำบภำยในสำมสิบวนันบัแต่วันที่ได้รับแจ้งจำก
ผู้ สอบบัญชี พฤติกำรณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่ำว และวิธีกำรเพื่อให้ได้ซึ่งข้อเท็จจริงเก่ียวกับ
พฤติกำรณ์นัน้ ให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด 

1.20 กรรมกำรตรวจสอบทกุคนมีหน้ำที่พฒันำตนเอง โดยเข้ำร่วมกำรอบรมและเสริมสร้ำงควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
และสม ่ำเสมอในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบักำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1.21 ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่กฎหมำยก ำหนดหรือคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย ด้วยควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และมีอ ำนำจตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดไว้ในประกำศนโยบำยฉบบัอื่น
ของบริษัท 

ในกำรปฏิบตัิงำนตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจเชิญฝ่ำยจดักำร ผู้บริหำร หวัหน้ำ
หนว่ยงำนหรือพนกังำนของบริษัทหำรือหรือตอบค ำถำมของคณะกรรมกำรตรวจสอบและให้มีอ ำนำจวำ่จ้ำงที่ปรึกษำ หรือ
บคุคลภำยนอกตำมระเบียบของบริษัทมำให้ควำมเห็นหรือค ำปรึกษำในกรณีจ ำเป็น  

คณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบตัิงำนภำยในขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมค ำสัง่ของคณะกรรมกำร
บริษัท คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนของบริษัทโดยตรงตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้มีสว่นได้เสยีและบคุคลทัว่ไป 

ทัง้นี ้รำยละเอียดเก่ียวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบในปี 2562 ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 5 
รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ ำปี 2562 
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10.2 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน (Compensation Committee) 

                                    คณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมกำรอยำ่งน้อย 3 คน และมีกรรมกำรอิสระเป็นสว่นใหญ่ 
โดยประธำนคณะกรรมกำรต้องเป็นกรรมกำรอิสระและได้รับแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
ครำวละ 3 ปี และสำมำรถได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนอีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วำระติดต่อกัน เว้นแต่
คณะกรรมกำรจะเห็นว่ำมีควำมจ ำเป็นต้องขอให้ด ำรงต ำแหน่งต่อไป คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนมีขอบเขตและ
อ ำนำจหน้ำที่เป็นลำยลกัษณ์อกัษรไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน  

กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี และกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนซึ่งพ้น
จำกต ำแหนง่ตำมวำระอำจได้รับแตง่ตัง้ใหมอ่ีกได้ แตไ่มเ่กิน 3 วำระติดตอ่กนั เว้นแตค่ณะกรรมกำรบริษัทจะเห็นวำ่มคีวำม
จ ำเป็นต้องขอให้ด ำรงต ำแหนง่ตอ่ไป 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน ประกอบด้วยคณะกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน โดยมี
รำยนำมดงัตอ่ไปนี ้

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นำงชรินทร วงศ์ภธูร ประธำนคณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 
2. ศำสตรำจำรย์ส ำเรียง เมฆเกรียงไกร กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 
3. นำยเอนก พนำอภิชน กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 

คณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนต้องมีกำรประชมุอยำ่งน้อยปีละ 2 ครัง้ ซึง่ต้องมีกรรมกำรมำประชมุเกินกวำ่กึ่งหนึง่
ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดที่คณะกรรมกำรบริษัทแตง่ตัง้ จึงจะเป็นองค์ประชมุ โดยในปี 2562 มีกำรประชมุจ ำนวนทัง้สิน้ 
6 ครัง้ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท (โปรดดูรำยละเอียดในหวัข้อ “กำรเข้ำประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อยในปี 
2562”) 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนมีขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่เป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นไปตำมกฎบตัรของคณะกรรมกำร
ก ำหนดคำ่ตอบแทน ซึง่ได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท ดงันี ้

o ก ำหนดคำ่ตอบแทนท่ีเหมำะสมเมื่อเทียบกบัอตุสำหกรรมเดียวกนั และสมเหตสุมผล ทัง้ที่เป็นตวัเงินและมิใช่ตวั
เงินเพื่อจงูใจ และรักษำคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชดุยอ่ย และผู้บริหำรระดบัสงูของบริษัทให้อยูต่อ่ไป 

o จดัท ำหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงู เพื่อเสนอให้
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิ และ/หรือ น ำเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิตำมแตก่รณี   

o พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนรำยปีของกรรมกำรเพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรพิจำรณำอนมุตัิ 
และ/หรือ น ำเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิแล้วแตก่รณี 

o พิจำรณำสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทเพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำอนุมตัิจ่ำยเงินโบนสัประจ ำปีของ
บริษัทตำมผลกำรชีว้ัดกำรปฏิบัติงำนและพิจำรณำโบนัส และกำรปรับเพิ่มเงินเดือนประจ ำปีของผู้บริหำร
ระดบัสงู (สงูกวำ่ระดบั 15 ขึน้ไป) และน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 
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o พิจำรณำสอบทำนข้อเสนอของฝ่ำยจัดกำรเร่ืองปรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินโบนัสพิเศษ (Special Bonus) และ
น ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 

o พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผน EV Bonus (Economic Value Bonus) และหลกัเกณฑ์ต่ำงๆ ในกำรด ำเนินกำร
ตำมแผน EV Bonus รวมทัง้ให้ควำมเห็นชอบกำรจดัสรร EV Bonus ประจ ำปีให้กบัผู้บริหำรของบริษัทเพื่อเสนอ
ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ 

o พิจำรณำวินิจฉยัชีข้ำด ในกรณีที่มีปัญหำหรือข้อขดัแย้งเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรตำมแผน EV Bonus และรำยงำน
ให้คณะกรรมกำรทรำบ 

o พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบผลกำรประเมินกำรปฏิบตัิงำนเพื่อก ำหนดเงินโบนสัประจ ำปี EV Bonus และกำร
ปรับขึน้เงินเดือนประจ ำปีให้แก่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (CEO) ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ
อนมุตัิ 

o พิจำรณำทบทวนโครงสร้ำงเงินเดือนและแผนค่ำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหำรระดบัสงู (สงูกว่ำระดบั 15 ขึน้ไป) 
เพื่อน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิ 

o พิจำรณำเห็นชอบแผนเกษียณอำยกุ่อนก ำหนดของผู้บริหำรระดบัสงู (สงูกว่ำระดบั 15 ขึน้ไป) เพื่อน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิ 

o พิจำรณำเห็นชอบเร่ืองกำรจ้ำงงำนและคำ่ตอบแทนของผู้บริหำรระดบัสงู (สงูกวำ่ระดบั 15 ขึน้ไป ซึง่รวมถึง เร่ือง
กำรจ้ำง/แตง่ตัง้ ปรับล ำดบัขัน้ ปรับเงินพิเศษ และคำ่ตอบแทนพิเศษอื่นๆ เพื่อน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำอนมุตั ิ

o หำกมีกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ใหม่  (หรือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ น)ให้แก่กรรมกำรและพนักงำน 
คณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนควรพิจำรณำให้เง่ือนไขตำ่งๆ เป็นไปเพื่อจงูใจให้กรรมกำรและพนกังำนปฏิบตัิ
หน้ำที่เพื่อให้เกิดมลูค่ำเพิ่มให้ผู้ ถือหุ้นในระยะยำว และสำมำรถรักษำบคุลำกรที่มีคณุภำพได้อย่ำงแท้จริง และ
ต้องเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นด้วย นอกจำกนี ้หำกมีกรรมกำร หรือพนกังำนรำยใดจะได้รับกำรจดัสรรหลกัทรัพย์เกิน
กว่ำร้อยละ 5 ของจ ำนวนหลกัทรัพย์ทัง้หมดที่จะจดัสรร คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน ต้องพิจำรณำควำม
เหมำะสมและให้ควำมเห็นชอบ อย่ำงไรก็ตำม ต้องไม่มีกรรมกำรรำยใดในคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน    
ที่จะได้รับจดัสรรหลกัทรัพย์เกินกวำ่ร้อยละ 5 ด้วย ถึงจะมีสทิธิในกำรให้ควำมเห็นชอบ 

o คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัทและมีหน้ำที่ให้ค ำชีแ้จงตอบค ำถำม
เก่ียวกบัคำ่ตอบแทนของกรรมกำรในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 

o วำ่จ้ำงที่ปรึกษำหรือบคุคลที่มีควำมเป็นอิสระ เพื่อให้ควำมเห็นหรือค ำแนะน ำตำมควำมจ ำเป็น 

o พิจำรณำทบทวนและประเมินควำมเพียงพอของกฎบตัร และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ
เปลีย่นแปลง 

o รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนที่ส ำคญัให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบเป็นประจ ำ รวมทัง้ประเด็นส ำคญัต่ำงๆ ที่
คณะกรรมกำรบริษัทควรได้รับทรำบ  
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o รำยงำนผลกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมกฎบตัรในปีที่ผ่ำนมำต่อผู้ ถือหุ้น เช่น ในรำยงำนประจ ำปี หรือตอบค ำถำมใน
กำรประชุมผู้ ถือหุ้น รวมถึง รำยงำนนโยบำยด้ำนค่ำตอบแทนกรรมกำร หลกักำร /เหตผุล และวตัถปุระสงค์ของ
นโยบำยโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปี 

o ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของตนเองเป็นประจ ำทกุปี 

o มีอ ำนำจเชิญฝ่ำยจัดกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลใดที่เก่ียวข้องของบริษัทมำให้ควำมเห็น เข้ำร่วมประชุมหรือให้
ข้อมลูที่เก่ียวข้อง 

o ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

ทัง้นี ้รำยละเอียดเก่ียวกบักำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนในปี 2562 ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 
6 รำยงำนคณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนประจ ำปี 2562 

10.3 คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา (Governance and Nomination Committee) 

คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ ประกอบด้วยกรรมกำรอยำ่งน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมกำรอิสระไมน้่อย
กว่ำร้อยละ 50  ทัง้นี ้กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี และสำมำรถได้รับกำร
แต่งตัง้เป็นกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำอีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วำระติดต่อกนั เว้นแต่คณะกรรมกำรจะเห็นว่ำมีควำม
จ ำเป็นต้องขอให้ด ำรงต ำแหน่งต่อไป คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำมีขอบเขตและอ ำนำจหน้ำที่เป็นลำยลกัษณ์
อกัษรไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ  

กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำมีวำระกำรด ำรงต ำแหนง่ครำวละ 3 ปี และกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ
ซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรแตง่ตัง้ใหมอ่ีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วำระติดต่อกนั เว้นแต่คณะกรรมกำรจะเห็นวำ่มี
ควำมจ ำเป็นต้องขอให้ด ำรงต ำแหนง่ตอ่ไป  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562  คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน โดยมี
รำยนำมดงัตอ่ไปนี ้

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1. ศำสตรำจำรย์ส ำเรียง เมฆเกรียงไกร ประธำนคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 

2. นำงภทัรียำ เบญจพลชยั กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 

3. นำยเกว็ก บคั ไช  กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 

คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำต้องมีกำรประชมุอยำ่งน้อยปีละ 2 ครัง้ โดยต้องมีกรรมกำรมำประชมุเกินกว่ำ
กึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดที่คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้จึงจะเป็นองค์ประชุม ในปี 2562 มีกำรประชุมจ ำนวน
ทัง้สิน้ 4 ครัง้ และรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัท (โปรดดรูำยละเอียดในหวัข้อ “กำรเข้ำประชมุคณะกรรมกำรชดุยอ่ยในปี 
2562”) 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา 

คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำมีขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่เป็นลำยลักษณ์อักษรเป็นไปตำมกฎบัตรของ
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำซึง่ได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท ดงันี ้ 
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ด้ำนกำรพิจำรณำสรรหำ 

o ก ำหนดหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำคณะกรรมกำร และกรรมกำรชดุยอ่ยของบริษัท 

o พิจำรณำสรรหำกรรมกำร โดยพิจำรณำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร โดย
พิจำรณำองค์ประกอบของคณะกรรมกำรจำกประสบกำรณ์ ทกัษะ ควำมรู้ ควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนอย่ำงน้อย
ด้ำนหนึง่ด้ำนใด ต้องเป็นผู้ที่พร้อมอทุิศเวลำในกำรปฏิบตัิหน้ำที่กรรมกำรบริษัทอยำ่งเต็มที่ และต้องไมม่ีลกัษณะ
ต้องห้ำมตำมกฎหมำย รวมถึงต้องสอดคล้องกบักลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจำกนี ้ในกำรสรรหำ
คณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ อำจใช้บริกำรบริษัทที่ปรึกษำภำยนอก (Professional 
Search Firm) และ/หรือ ใช้ฐำนข้อมลูจำกท ำเนียบกรรมกำร (IOD Chartered Director) เพื่อน ำมำประกอบกำร
พิจำรณำตำมที่เห็นสมควร เพื่อสรรหำบุคคลที่จะมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท ต่อคณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำและเสนอขออนมุตัิแตง่ตัง้ตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น หรือให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิ 

o พิจำรณำสรรหำผู้ที่เหมำะสมที่จะด ำรงต ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรบริหำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร     
ในกรณีที่มีต ำแหนง่วำ่งลง และน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อแตง่ตัง้ตอ่ไป 

o พิจำรณำเสนออนมุตัิแตง่ตัง้บคุคลที่จะด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำร และประธำนคณะกรรมกำรชดุยอ่ยตำ่งๆ ตอ่
คณะกรรมกำรบริษัท 

o พิจำรณำเสนอช่ือบคุคลของบริษัทที่จะไปด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อย บริษัทร่วม  บริษัทร่วม และ
บริษัทร่วมค้ำของบริษัท 

ด้ำนบรรษัทภิบำล 

o ก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบตัิให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของบริษัท รวมทัง้ พิจำรณำทบทวน
นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของบริษัททกุๆ ปี พร้อมเสนอปรับปรุงแก้ไขนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
และเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิ 

o จดัให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม ่สง่เสริมให้กรรมกำรได้รับกำรอบรมและพฒันำควำมรู้อยำ่งตอ่เนื่อง เพื่อช่วย
ให้กรรมกำรสำมำรถท ำหน้ำที่ และก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทอยำ่งมีประสทิธิภำพ 

o พิจำรณำก ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำรสบืทอดผู้บริหำรระดบัสงู ตัง้แตร่ะดบัหวัหน้ำคณะผู้บริหำรด้ำนตำ่งๆ (UC) ที่
รำยงำนตรงตอ่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (CEO) เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิเป็นประจ ำทกุปี 
อยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

o จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี ของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรแต่ละชุด (รวมทัง้
ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนตนเองของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ) และกรรมกำรแต่ละคนตลอดจน
ท ำหน้ำที่สอบทำนผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรแตล่ะชดุ และรำยงำนผลตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

o จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (CEO) เป็นประจ ำทุกปี และรำยงำนผลต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท 

o ว่ำจ้ำงที่ปรึกษำหรือบุคคลที่มีควำมเป็นอิสระ เพื่อให้ควำมเห็น หรือค ำแนะน ำตำมควำมจ ำเป็นตำมระเบียบ
ข้อบงัคบัของบริษัท 
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o พิจำรณำทบทวน และประเมินควำมเพียงพอของกฎบตัรนี ้และเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ
เปลีย่นแปลง 

o รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนที่ส ำคญัให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบเป็นประจ ำ รวมทัง้ประเด็นส ำคญัต่ำงๆ ที่
คณะกรรมกำรบริษัทควรได้รับทรำบ 

o คณะกรรมกำรสรรหำควรร่วมกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรพิจำรณำหลกัเกณฑ์และวิธีกำรในกำรสรรหำและ
แตง่ตัง้ผู้บริหำรระดบัสงู 

o ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

ทัง้นี ้รำยละเอียดเก่ียวกบักำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำในปี 2562 ปรำกฏตำมเอกสำร
แนบ 7 รำยงำนคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำประจ ำปี 2562 

10.4 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

  คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วยกรรมกำรอยำ่งน้อย 4 คน ท่ีมีประสบกำรณ์และคณุสมบตัิเหมำะสม และ
ได้รับแต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรบริษัท และจะพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อตำย หรือลำออก หรือคณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้พ้น
จำกต ำแหน่งคณะกรรมกำรบริหำรจะรำยงำนผลกำรบริหำรงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัท โดยมีขอบเขตและอ ำนำจหน้ำที่
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมกำรบริหำร   

กรรมกำรบริหำรต้องเป็นบคุคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีควำมซื่อสตัย์ สจุริต มีจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ
และมีเวลำเพียงพอที่จะอุทิศควำมรู้ ควำมสำมำรถ และปฏิบัติหน้ำที่ให้แก่บริษัทได้ รวมถึงต้องมีคุณสมบตัิและไม่มี
ลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัดและกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง นอกจำกนี ้กรรมกำรบริหำรไม่
สำมำรถประกอบกิจกำร เข้ำเป็นหุ้นสว่น หรือเข้ำเป็นกรรมกำรในนิติบคุคลอื่นท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนั และเป็นกำรแขง่ขนั
กับกิจกำรของบริษัท ไม่ว่ำจะท ำเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับกำรอนุมตัิจำก
คณะกรรมกำรบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 4 ท่ำน โดยมีรำยนำม
ดงัตอ่ไปนี ้

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นำยเอนก พนำอภิชน ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 

2. นำยเกว็ก บคั ไช  กรรมกำรบริหำร 
3. นำยอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์ กรรมกำรบริหำร 
4. นำยไพบลูย์ ภำนวุฒันวงศ์(1) กรรมกำรบริหำร 

_____________________ 

หมำยเหต ุ  

(1) นำยไพบลูย์ ภำนวุฒันวงศ์ ได้รับแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำร แทนนำยปฐมภพ สวุรรณศิริ โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 
ครัง้ที่ 3/2562 ประชมุเม่ือวนัที่ 26 มีนำคม 2562 มีผลตัง้แตว่นัที่ 1 เมษำยน 2562 เป็นต้นไป 



                                     บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) ส่วนท่ี 2 ข้อท่ี 9 กำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 2 หน้ำท่ี 44 

คณะกรรมกำรบริหำรต้องมีกำรประชมุอยำ่งน้อยเดือนละ 1 ครัง้ โดยต้องมีกรรมกำรบริหำรมำประชมุเกินกวำ่กึ่ง
หนึง่ของจ ำนวนกรรมกำรบริหำรที่คณะกรรมกำรบริษัทแตง่ตัง้จึงจะเป็นองค์ประชมุ ในปี 2562 มีกำรประชมุจ ำนวนทัง้สิน้ 
12 ครัง้ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท (โปรดดูรำยละเอียดในหวัข้อ “กำรเข้ำประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อยในปี 
2562”) 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมกำรบริหำรมีขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่เป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นไปตำมกฎบตัรของคณะกรรมกำรบริหำร ซึ่ง
ได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท ดงันี ้

o พิจำรณำและน ำเสนอเป้ำหมำย แผนธุรกิจ และงบประมำณของบริษัทต่อคณะกรรมกำรบริษัท ก ำกบัดแูลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ และนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัท กฎหมำย 
กฎระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัท และเง่ือนไขพนัธะสญัญำที่ผกูพนับริษัท 

o ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำร กำรพฒันำ และกำรขยำยธุรกิจให้เป็นไปตำมแนววิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ 
นโยบำย และมติของคณะกรรมกำรบริษัท 

o ก ำกบัและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษัท และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน พร้อมวิธีแก้ไข
ถ้ำผลประกอบกำรไมเ่ป็นไปตำมเปำ้หมำยให้กรรมกำรบริษัทรับทรำบเป็นประจ ำทกุเดือน 

o แสวงหำและประเมินโอกำสในกำรลงทนุในธุรกิจใหม่ 

o พิจำรณำและให้ควำมเห็นแก่คณะกรรมกำรบริษัทเก่ียวกบันโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท 

o พิจำรณำสอบทำนและอนุมัติรำยกำรเก่ียวกับกำรลงทุนและจ ำหน่ำยทรัพย์สิน กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
กำรเงินและกำรบริหำรเงิน กำรบริหำรงำนทัว่ไป และรำยกำรอื่นใดที่เก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท ภำยในขอบเขต
อ ำนำจที่ได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

o แต่งตัง้ผู้บริหำรบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ทุกต ำแหน่งตำมอ ำนำจบริหำรบุคคล และกลัน่กรองแต่งตัง้ผู้บริหำร
ระดบัสงู (UC ขึน้ไป) เพื่อขออนมุตัิตอ่คณะกรรมกำร 

o พิจำรณำและให้ควำมเห็นต่อเร่ืองที่ต้องผ่ำนกำรอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท ยกเว้นในกิจกรรมใดๆ ซึ่ง
คณะกรรมกำรบริษัท ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรชดุอื่นเป็นผู้ด ำเนินกำรไว้แล้ว 

o พิจำรณำและสอบทำนกำรบริหำรควำมเสีย่ง และระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัท 

o คณะกรรมกำรบริหำรอำจมอบอ ำนำจช่วงให้ผู้บริหำร หรือบคุคลใดบคุคลหนึง่ มีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรในเร่ือง
ใดเร่ืองหนึ่งหรือหลำยเร่ืองตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรพิจำรณำเห็นสมควรได้  กำรอนุมัติรำยกำรของ
คณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือ กำรมอบอ ำนำจช่วงต้องไม่เป็นกำรอนมุตัิรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั หรือรำยกำรที่
อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ หรือรำยกำรที่คณะกรรมกำรบริหำรมีสว่นได้เสีย ตำมที่ก ำหนดในข้อบงัคบั
ของบริษัท และตำมที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบริษัท และหนว่ยงำนก ำกบัดแูล  

o วำ่จ้ำงที่ปรึกษำหรือบคุคลที่มีควำมเป็นอิสระ เพื่อให้ควำมเห็นหรือค ำแนะน ำตำมควำมจ ำเป็น  
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o มีอ ำนำจเชิญฝ่ำยจัดกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลใดที่เก่ียวข้องของบริษัทมำให้ควำมเห็น เข้ำร่วมประชุมหรือให้
ข้อมลูที่เก่ียวข้องตำมที่จ ำเป็น 

o รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนท่ีส ำคญัของคณะกรรมกำรบริหำร ให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบเป็นประจ ำทกุเดอืน 
ในวำระกำรรำยงำนของประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 

o ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของตนเอง และประเมินควำมเพียงพอของกฎบัตรของคณะกรรมกำรบริหำรเป็น
ประจ ำทกุปี โดยอยูภ่ำยใต้กำรดแูลของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 

o ด ำเนินกำรอื่นๆ ใด หรือตำมอ ำนำจและควำมรับผิดชอบ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยหน้ำที่ให้ 
เป็นครำวๆ ไป 

ทัง้นี ้รำยละเอียดเก่ียวกบักำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรในปี 2562 ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 8 รำยงำน
คณะกรรมกำรบริหำรประจ ำปี 2562 

10.5 คณะกรรมการจัดการ (Management Committee) 

คณะกรรมกำรจดักำร ได้รับกำรแต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรบริหำร ประกอบไปด้วยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ
ผู้บริหำรระดับสูงที่มีควำมรู้  ควำมสำมำรถ เพื่อท ำหน้ำที่สนับสนุน และกลัน่กรองข้อมูลให้กับคณะกรรมกำรบริหำร 
รวมถึงประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรในทกุๆ ด้ำน ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรบริหำรจดักำรธุรกิจของบริษัท กำรบริหำรด้ำนกำรเงิน 
กำรพิจำรณำธุรกิจใหม ่และงำนอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำร  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรจัดกำร ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 5 ท่ำน โดยมีรำยนำม
ดงัตอ่ไปนี ้

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นำยอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธำนคณะกรรมกำรจดักำร 
2. นำยปฐมภพ สวุรรณศิริ  กรรมกำรจดักำร 
3. นำยอนวุฒัน์ สงวนทรัพยำกร กรรมกำรจดักำร 
4. นำยภำคย์ บญุยบุล กรรมกำรจดักำร 
5. นำยสรรเพชญ สรรพศิริ กรรมกำรจดักำร 

_____________________ 
หมำยเหต ุ  

คณะกรรมกำรจดักำรได้รับกำรจดัตัง้ขึน้ตำมมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริหำร ครัง้ที่ 3/2562 ประชมุเม่ือวนัที่ 4 เมษำยน 2562 มีผลตัง้แตว่นัที่ 
4 เมษำยน 2562 เป็นต้นไป 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการ 

 คณะกรรมกำรจดักำรมีขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่เป็นลำยลกัษณ์อกัษร ซึง่ได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริหำร ดงันี ้

o บริหำรจดักำรธุรกิจเพื่อให้บรรลผุลตำมแผนกลยทุธ์ที่บริษัทตัง้ไว้ 

o ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ตลอดจนประเด็นส ำคญัที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทใน
กลุม่ 
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o พิจำรณำกลัน่กรองข้อมลูเพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิ 
พร้อมทัง้ให้ควำมเห็นและแนวทำงที่เหมำะสมในกำรด ำเนินกำร 

o ติดตำมประเด็นส ำคญัต่ำงๆ ที่ได้รับจำกมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรบริษัท 
พร้อมทัง้ให้ควำมเห็นและด ำเนินกำรให้เหมำะสมตำมที่ได้รับมอบหมำย 

o พิจำรณำสรรหำและประเมินโอกำสทำงธุรกิจใหม่ๆ  

o ปฏิบตัิงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรบริษัท 

10.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 7 คน และไม่มำกกว่ำ 15 คน โดยเป็น
ผู้บริหำรที่มีควำมรู้  ควำมสำมำรถ ซื่อสตัย์สจุริต และอทุิศเวลำให้กำรบริหำรและด ำเนินกำรเพื่อให้บรรลเุป้ำหมำยด้ำน
กำรบริหำรควำมเสีย่งและสอดคล้องกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 10 ท่ำน โดยมี
รำยนำมดงัตอ่ไปนี ้

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นำยอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
2. นำยปฐมภพ สวุรรณศิริ กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
3. นำยอนวุฒัน์ สงวนทรัพยำกร กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
4. นำยธีระยทุธ บญุโชติ กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
5. นำยวิชยั กิตติวิทยำกลุ กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
6. นำยประมขุ ชยัวงศ์วฒุิกลุ กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
7. นำยเอกชยั ภคัดรุงค์ กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
8. นำงยพุำพรรณ ปำนเคลอืบทอง กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
9. นำยสลลิ จำรุจินดำ กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
10. นำยคมสนั เสรีภำพงศ์ กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีก ำหนดกำรประชุมอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครัง้ หรือตำมควำมเหมำะสม ในปี 
2562 มีกำรประชมุจ ำนวนทัง้สิน้ 4 ครัง้ และรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัท (โปรดดรูำยละเอียดในหวัข้อ “กำรเข้ำประชมุ
คณะกรรมกำรชดุยอ่ยในปี 2562”) 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบดงันี ้
o ก ำหนดและทบทวนกรอบโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง เกณฑ์ระดับควำม

เสี่ยงที่ยอมรับได้ เกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยงและกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับ
มำตรฐำนสำกลและสอดคล้องกบัทิศทำงกลยทุธ์ วตัถปุระสงค์ ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำวนั และสภำวกำรณ์ที่
มีกำรเปลี่ยนแปลง จำกนัน้เสนอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริหำรสอบทำน และให้
คณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำอนมุตัิ 
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o สอบทำนควำมเสี่ยงและพิจำรณำควำมเหมำะสมของแผนกำรจดักำรควำมเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้หน่วยงำน
เจ้ำของควำมเสีย่งน ำไปปรับปรุงแก้ไขและน ำไปปฏิบตัิได้จริง 

o ติดตำมให้มีกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำของกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกหน่วยงำนเจ้ำของควำมเสี่ยงต่อคณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อร่วมกนัพิจำรณำให้มัน่ใจว่ำกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงยงัคงมีประสิทธิผล 
อยูใ่นระดบัควำมเสีย่งที่ยอมรับได้และสอดคล้องกบันโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

o รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริหำรอย่ำงสม ่ำเสมอเก่ียวกบั
กำรบริหำร กำรด ำเนินงำน สถำนะควำมเสีย่งของบริษัทและกำรเปลีย่นแปลงตำ่งๆ รวมถึงสิง่ที่ต้องด ำเนินกำร
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกบันโยบำยและกลยทุธ์ที่ก ำหนด 

10.7 คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยนื (Sustainable Development Committee) 

คณะกรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ยืน ประกอบด้วยกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรระดบัสงู
รวมกนัอย่ำงน้อย 5 คน ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ซื่อสตัย์สจุริต และอทุิศเวลำให้กำรบริหำรและด ำเนินกำรเพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำยด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน และสอดคล้องกับกำรด ำเนินธุ รกิจของบริษัท ซึ่งต้องได้รับกำรแต่งตัง้โดย
คณะกรรมกำรบริษัท และจะพ้นจำกต ำแหนง่เมื่อตำย หรือลำออก หรือพ้นจำกกำรเป็นประธำนกรรมกำรบริหำร ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร ผู้บริหำรระดบัสงูของบริษัท หรือคณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้พ้นจำกต ำแหน่งคณะกรรมกำรกำรพฒันำ
อย่ำงยัง่ยืนจะรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยมีขอบเขตและอ ำนำจหน้ำที่เป็นลำยลกัษณ์อกัษรไว้ในกฎบตัรของ
คณะกรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน  ซึ่งเป็นไปตำมแนวทำงของบริษัท และสอดคล้องกบักรอบกำรด ำเนินงำนของตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 คณะกรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 8 ทำ่น โดยมีรำยนำม
ดงัตอ่ไปนี ้

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นำยอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธำนคณะกรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน 
2. นำยอนวุฒัน์ สงวนทรัพยำกร กรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน 
3. นำยปฐมภพ สวุรรณศิริ กรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน 
4. นำยธีระยทุธ บญุโชติ กรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน 
5. นำยสรรเพชญ สรรพศิริ กรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน 
6. นำงสำวยพุำพรรณ ปำนเคลอืบทอง กรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน 
7. นำยภำคย์  บญุยบุล กรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน 
8. นำงสำวปิยะนชุ สจุปลืม้  กรรมกำรและเลขำนกุำรคณะกรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน 

คณะกรรมกำรกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืนต้องมีกำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ 2 ครัง้ หรือตำมควำมเหมำะสม โดยต้องมี
กรรมกำรเข้ำร่วมประชมุไมน้่อยกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนคณะกรรมกำรทัง้หมด จึงจะถือวำ่ครบองค์ประชมุ ในปี 2562 มีกำร
ประชุมจ ำนวนทัง้สิน้ 2 ครัง้ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท  (โปรดดูรำยละเอียดในหัวข้อ “กำรเข้ำประชุม
คณะกรรมกำรชดุยอ่ยในปี 2562”) 
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ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยนื 

คณะกรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืนมีขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่เป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นไปตำมกฎบตัรคณะกรรมกำร
กำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน ซึง่ได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท ดงันี ้

o พิจำรณำและก ำหนดเป้ำหมำย นโยบำย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนด ำเนินงำนเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนที่
สอดคล้องกบักำรด ำเนินธุรกิจทัง้ในด้ำนเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อมขององค์กร  

o ก ำหนดระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน ตลอดจนผู้ รับผิดชอบในแตล่ะด้ำนอยำ่งชดัเจน 

o ก ำกบัดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำม นโยบำย กลยทุธ์ แผนกำรด ำเนินงำนกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน ผ่ำนคณะท ำงำน
กำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน 

o ก ำหนดประเด็นส ำคัญและให้ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทเก่ียวกับนโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  
ที่สอดคล้องกบักรอบแนวทำงในกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัท เพื่อขออนมุตัิตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

o มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรขอข้อมลูจำกหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องและมีอ ำนำจในกำรเชิญผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องมำประชุม
หรือให้ข้อมลูที่เก่ียวข้องตำมที่จ ำเป็น 

o มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรแต่งตัง้คณะท ำงำนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน (SDWG) เพื่อร่วมรับผิดชอบและด ำเนินงำน
ในด้ำนตำ่งๆ เพื่อขออนมุตัิตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

o พิจำรณำให้ค ำแนะน ำและพิจำรณำอนมุตัริำยงำนกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยนืเพื่อขออนมุตัติอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

o รำยงำนกำรด ำเนินงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบอยำ่งน้อยปีละหนึ่งครัง้ และรำยงำนสรุปกำรด ำเนินงำน
ตอนสิน้ปีงบประมำณ 

o ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของตนเอง และกำรปฏิบตัิงำนโดยรวมของคณะกรรมกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืนทัง้คณะ 
ตลอดจนประเมินควำมพอเพียงของกฎบตัรนี ้เป็นประจ ำทกุปี 

o ด ำเนินกำรอื่นๆที่เห็นสมควร เพื่อให้กำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืนของบริษัทบรรลตุำมเปำ้หมำยที่ก ำหนด หรือตำมที่
คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

11. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

11.1 คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดและอนมุตัิกรอบและนโยบำยคำ่ตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท
ไว้อยำ่งชดัเจน 

11.2 ค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทจะสอดคล้องกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  และเมื่อเปรียบเทียบกับ
บริษัทในอุตสำหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนำดใกล้เคียงกันแล้ว ค่ำตอบแทนดังกล่ำวอยู่ในระดบัที่
เหมำะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษำกรรมกำรที่มีคุณภำพไว้ และยงัจัดให้มีค่ำตอบแทนเพิ่มเติมเมื่อ
กรรมกำรต้องรับภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในคณะกรรมกำรชดุยอ่ย 

11.3 ค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัทประกอบด้วย เงินเดือน เบีย้ประชุม  เบีย้เลีย้ง และ
โบนสั ทัง้นี ้คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนจะเป็นผู้พิจำรณำกลัน่กรองและเสนองบประมำณคำ่ตอบแทน
ของกรรมกำรในแตล่ะปี เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทและผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนมุตัิ 

11.4 กรรมกำรบริษัทท่ีเป็นพนกังำน หรือผู้บริหำรของบริษัท หรือของผู้ ถือหุ้น จะไมม่ีสทิธิได้รับคำ่ตอบแทนในฐำนะ
กรรมกำรบริษัทหรือกรรมกำรชดุยอ่ย 

11.5 กรอบคำ่ตอบแทนของผู้บริหำรได้พฒันำขึน้บนหลกักำรพืน้ฐำน ดงันี ้
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 เพื่อให้มัน่ใจวำ่ผลประโยชน์ของผู้บริหำรและผู้ ถือหุ้นของบริษัทมคีวำมสอดคล้องกนั 
 เสริมสร้ำงวฒันธรรมที่องิกบัผลกำรปฏิบตัิงำน 
 เพียงพอท่ีจะดงึดดู รักษำไว้ และจงูใจบคุลำกรที่มีศกัยภำพของบริษัท 
 สะท้อนถึงวงจรธุรกิจ และล ำดบัควำมส ำคญัเชิงยทุธศำสตร์ของบริษัท 

11.6 ค่ำตอบแทนของผู้ บริหำร ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ และผลตอบแทน  
อื่นๆ ซึ่งค่ำตอบแทนดงักลำ่วจะเช่ือมโยงกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท และผลกำรปฏิบตัิงำนของผู้บริหำร
เป็นเกณฑ์ 

11.7 คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนมีหน้ำที่ในกำรทบทวนกรอบและนโยบำยค่ำตอบแทนเป็นประจ ำ  
ทกุปี 

12. การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

12.1 กรรมกำรสำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 6 บริษัท แต่กำรเป็นกรรมกำร
ดงักลำ่วต้องไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่กำรปฏิบตัิหน้ำที่กรรมกำรของบริษัท และไมม่ีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

12.2 คณะกรรมกำรบริษัทไม่มีนโยบำยให้กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรไปด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ยกเว้นบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัท) เว้นแต่จะได้รับอนุมตัิจำก
คณะกรรมกำรบริษัท 

13. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

13.1 คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของตนเองของคณะกรรมกำรบริษัททัง้คณะ 
และกรรมกำรเป็นรำยบุคคลเป็นประจ ำทุกปี เพื่อน ำผลกำรประเมินมำใช้ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรบริษัทให้มีประสิทธิผลยิ่งขึน้และใช้ในกำรพฒันำกรรมกำรของบริษัท ทัง้นี ้ก ำหนดให้มีกำร
ประเมินโดยมีที่ปรึกษำภำยนอกมำช่วยในกำรก ำหนดแนวทำงและเสนอแนะประเด็นในกำรประเมินอยำ่งน้อย
ทกุๆ 3 ปี เพื่อให้กำรประเมินเป็นไปอยำ่งโปร่งใส 

13.2 คณะกรรมกำรชุดย่อยทกุคณะต้องประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของตนเองเป็นประจ ำทกุปีและรำยงำนผลกำร
ประเมินตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

13.3  คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำมอบหมำยให้ส ำนกัเลขำนกุำรบริษัทเป็นตวัแทนจดัสง่แบบประเมิน
ตนเอง (Self-Assessment) เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชดุย่อยได้ใช้ในกำรประเมินตนเอง
และเป็นกรอบในกำรพิจำรณำทบทวนกำรปฏิบตัิหน้ำที่ในประเด็นต่ำงๆ ระหว่ำงปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งแบบประเมินนี ้
เป็นไปตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

13.4 ภำยหลงัจำกได้รับแบบประเมินจำกคณะกรรมกำรแล้ว ส ำนกัเลขำนกุำรบริษัทจะท ำกำรสรุปผลคะแนน พร้อม
เปิดเผยกระบวนกำร และหลกัเกณฑ์ในกำรประเมิน เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ
พิจำรณำน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

นอกจำกนี ้บริษัทก ำหนดให้มีกำรประเมินโดยมีที่ปรึกษำภำยนอกมำช่วยในกำรก ำหนดแนวทำง และเสนอแนะ
ประเด็นในกำรประเมิน อยำ่งน้อยทกุๆ 3 ปี เพื่อให้กำรประเมินเป็นไปอยำ่งโปร่งใส และเช่ือถือได้ โดยในปี 2558 บริษัทได้



                                     บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) ส่วนท่ี 2 ข้อท่ี 9 กำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 2 หน้ำท่ี 50 

ว่ำจ้ำงบริษัท AON Hewitt ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษำภำยนอก (Third Party) มำท ำกำรประเมินคณะกรรมกำรบริษัททัง้คณะ
เป็นครัง้แรก 

ในปี 2562 เลขำนกุำรบริษัทได้จดัสง่แบบประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนคณะกรรมกำรทัง้คณะและแบบประเมินผลกำร
ปฏิบตัิงำนโดยตนเองเป็นรำยบคุคลให้แก่คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชดุยอ่ยทกุคณะ เพื่อท ำกำรประเมินผล
กำรปฏิบตัิงำนประจ ำปี 2562 โดยมีหลกัเกณฑ์และผลกำรประเมินกำรปฏิบตัิงำนดงันี ้

ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์การประเมิน 
ผลการ
ประเมิน 

คณะกรรมการบริษัท 
กำรประเมินท้ังคณะ 
รูปแบบหลักเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็น 7 หัวข้อ ได้แก่  (1) นโยบำยของคณะกรรมกำร  
(2) โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร  (3) บทบำท  หน้ำที่  และควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำร (4) กำรเตรียมและด ำเนินกำรประชุม (5) กำรท ำหน้ำที่ของกรรมกำร (6) ควำมสมัพนัธ์
กบัฝ่ำยจดักำร (7) กำรพฒันำตนเองของกรรมกำรและกำรพฒันำผู้บริหำร  

3.64 / 4.00 

กำรประเมินตนเองรำยบุคคล 
รูปแบบหลกัเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็น 5 หวัข้อ ได้แก่ (1) ควำมรู้พืน้ฐำนเก่ียวกบับทบำทหน้ำที่
ของคณะกรรมกำรบริษัท (2) ควำมรู้พืน้ฐำนเก่ียวกับองค์กร  (3) กำรประชุมคณะกรรมกำร (4) 
ควำมสมัพนัธ์กบัคณะกรรมกำร/คณะผู้บริหำร (5) กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของทำ่นในฐำนะกรรมกำร 

3.79 / 4.00 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
กำรประเมินท้ังคณะ 
รูปแบบหลกัเกณฑ์กำรประเมินแบง่ออกเป็น 2 หวัข้อ ได้แก่ (1) กำรท ำหน้ำที่โดยรวมของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ (2) กำรปฏิบตัิหน้ำที่เฉพำะด้ำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วย (2.1) กำรสอบ
ทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถกูต้องและเพียงพอ  (2.2) กำรสอบทำนด้ำนกำรควบคมุ
ภำยใน และควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  (2.3) กำรสอบทำนให้บริษัทปฏิบตัิตำม
กฎหมำย ว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ และกฎหมำยที่
เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท (2.4) พิจำรณำ คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำ
หน้ำที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท (2.5) พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้ง
ทำงผลประโยชน์ (2.6) จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปี
ของบริษัท 

2.98 / 3.00 



                                     บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) ส่วนท่ี 2 ข้อท่ี 9 กำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 2 หน้ำท่ี 51 

ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์การประเมิน 
ผลการ
ประเมิน 

กำรประเมินตนเองรำยบุคคล 
รูปแบบหลักเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้ำงและคุณสมบัติของ
คณะกรรมกำร ประกอบด้วย (1.1) กรรมกำรมีคณุสมบตัิ ควำมรู้ และประสบกำรณ์ที่เหมำะสมกบัธุรกิจ
ของบริษัท (1.2) กรรมกำรมีคุณสมบัติ  ควำมรู้ และประสบกำรณ์ที่เหมำะสมกับบทบำทที่ได้รับ
มอบหมำย (2) กำรประชุมของคณะกรรมกำร ประกอบด้วย (2.1) กรรมกำรได้ศกึษำเอกสำรและข้อมลู
ก่อนกำรประชุม (2.2) ระหว่ำงกำรประชุม กรรมกำรได้ให้ควำมเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมอย่ำง
เหมำะสม (2.3) กรรมกำรได้งดเว้นกำรเข้ำร่วมประชุมและงดออกเสียงในรำยกำรที่ตนเองมีสว่นได้เสยี  
(2.4) ประธำนกรรมกำรหรือบคุคลที่ด ำเนินกำรเป็นประธำนในท่ีประชมุ ได้ก ำกบัให้กำรประชมุด ำเนินไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ (3) บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร ประกอบด้วย 
(3.1) ได้ปฏิบตัิหน้ำที่ของกรรมกำรตำมที่กฎหมำย กฎเกณฑ์ และกฎบตัร (Charter) ได้ก ำหนดไว้อยำ่ง
มีประสทิธิภำพ (3.2) มีเวลำและทุม่เทในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ให้กบับริษัท (3.3) ไมแ่ทรกแซงกำรท ำงำนของ
ฝ่ำยจดักำร (3.4) มีกำรควบคมุและติดตำมกำรด ำเนินกำรของฝ่ำยจดักำรอย่ำงเหมำะสม  (3.5) พฒันำ
และเรียนรู้เพื่อเพิ่มทกัษะในกำรปฏิบตัิหน้ำที่อยูต่ลอดเวลำ 

3.79 / 4.00 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
กำรประเมินท้ังคณะ 
รูปแบบหลกัเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็น 5 หวัข้อ ได้แก่ (1) ควำมพร้อมของคณะกรรมกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทน (2) กำรก ำหนดนโยบำยและกระบวนกำรพิจำรณำ (3) กำรติดตำมและกำรประเมินผล (4) 
กำรประชุมคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน  (5) กำรท ำหน้ำที่ของประธำนคณะกรรมกำรก ำหนด
คำ่ตอบแทน 

2.90 / 3.00 

กำรประเมินตนเองรำยบุคคล 
รูปแบบหลักเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็น 10 หัวข้อ ได้แก่ (1) ผลกำรด ำเนินงำนโดยรวมของ
คณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน (2) ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของตนตำมกฎบตัร (3) กำรก ำหนด
บทบำทหน้ำที่อย่ำงชัดเจน  (4) ควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงกัน  (5) มีกระบวนกำรพิจำรณำก ำหนด
ค่ำตอบแทนส ำหรับกรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงูที่เหมำะสม สอดคล้องกบัผลประกอบกำรธุรกิจและ
ระดบัคำ่ตอบแทนในอตุสำหกรรม (6) มีกระบวนกำรท่ีเหมำะสมในกำรประเมินประธำนกรรมกำรบริหำร 
(7) จัดสรรเวลำในกำรพิจำณำเร่ืองหลกัเกณฑ์และกระบวนกำรพิจำรณำที่เหมำะสม (8) มีกำรจดัสรร
เวลำในกำรพิจำรณำแนวทำงแก้ไขหำกไมเ่ป็นไปตำมกฎเกณฑ์ที่ก ำหนดอยำ่งเพียงพอ (9) มีกำรเตรียม
ตวัก่อนกำรประชมุทกุครัง้ (10) กรรมกำรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นอยำ่งเป็นอิสระและปรำศจำกอคติ 

4.36 / 5.00 

คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา 
กำรประเมินท้ังคณะ 
รูปแบบหลกัเกณฑ์กำรประเมินแบง่ออกเป็น 5 หวัข้อ ได้แก่ (1) ควำมพร้อมของคณะกรรมกำรบรรษัทภิ
บำลและสรรหำ (2) กำรก ำหนดแนวทำงและกระบวนกำรพิจำรณำ (3) กำรติดตำมและกำรประเมินผล 
(4) กำรประชุมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ  (5) กำรท ำหน้ำที่ของประธำนคณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำลและสรรหำ 

2.98 / 3.00 
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ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์การประเมิน 
ผลการ
ประเมิน 

กำรประเมินตนเองรำยบุคคล 
รูปแบบหลักเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็น 9 หัวข้อ ได้แก่ (1) ผลกำรด ำเนินงำนโดยรวมของ
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ (2) ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของตนตำมกฎบตัร (3) กำร
ก ำหนดบทบำทหน้ำที่อย่ำงชดัเจน (4) ควำมสมัพนัธ์ที่ดีระหว่ำงกนั (5) มีกระบวนกำรพิจำรณำสรรหำ
และแต่งตัง้บคุคลที่จะเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงูอยำ่งรอบคอบ สอดคล้องกบั
หลกัเกณฑ์และควำมต้องกำรของบริษัท (6) มีกำรพิจำรณำทบทวนนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
รวมถึงนโยบำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้องอยำ่งสม ่ำเสมอ (7) จดัสรรเวลำในกำรพิจำรณำนโยบำยและหลกัเกณฑ์
ต่ำงๆ ของกำรก ำกับดูแลกิจกำรอย่ำงเหมำะสมเพียงพอ (8) มีกำรเตรียมตัวก่อนกำรประชุม (9) 
กรรมกำรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้อยำ่งเป็นอิสระและปรำศจำกอคติ 

4.82 / 5.00 

คณะกรรมการบริหาร 
กำรประเมินท้ังคณะ 
รูปแบบหลกัเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะ
กรรมกำรบริหำร (2) กำรด ำเนินกำรประชุม (3) บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ (4) ควำมรู้และ
ทกัษะในกำรวิเครำะห์เฉพำะทำง 

3.32 / 4.00 

กำรประเมินตนเองรำยบุคคล 
รูปแบบหลกัเกณฑ์กำรประเมินแบง่ออกเป็น 14 หวัข้อ ได้แก่ (1) ควำมพงึพอใจในเร่ืองผลกำรด ำเนินงำน
โดยรวม (2) ควำมพงึพอใจในเร่ืองกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำของคณะกรรมกำรบริหำร (3) ควำมเข้ำใจ
ในบทบำทหน้ำที่ของตนตำมกฎบตัร (4) ควำมเข้ำใจในกลยทุธ์ของบริษัท (5) ควำมสมัพนัธ์ที่ดีระหวำ่ง
กนั (6) กำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่อย่ำงชดัเจน (7) มีกระบวนกำรที่เหมำะสมในกำรประเมินผลงำน (8) 
จัดสรรเวลำในกำรพิจำรณำในเร่ืองนโยบำยและทิศทำงขององค์กรอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม  (9) 
จดัสรรเวลำในกำรพิจำรณำในเร่ืองผลกำรด ำเนินกำรของบริษัทเพียงพอและเหมำะสม (10) จดัสรรเวลำ
ในกำรพิจำรณำในเร่ืองแนวทำงกำรแก้ไขกำรด ำเนินงำน หำกไม่เป็นไปตำมก ำหนดอย่ำงเพียงพอและ
เหมำะสม (11) กรรมกำรมีกำรเตรียมตวัก่อนกำรประชุมทุกครัง้ (12) กรรมกำรสำมำรถแสดงควำม
คิดเห็นอยำ่งเป็นอิสระ (13) กรรมกำรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นอยำ่งปรำศจำกอคติ (14) ประธำนเปิด
โอกำสและสนบัสนนุให้กรรมกำรทกุทำ่นแสดงควำมคิดเห็นอยำ่งเป็นอิสระ 

3.55 / 4.00 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กำรประเมินท้ังคณะ 
รูปแบบหลกัเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็น 5 หวัข้อ ได้แก่ (1) องค์ประกอบและคุณภำพ (2) ควำม
เข้ำใจในธุรกิจ และควำมเสี่ยงที่เก่ียวข้อง (3) กระบวนกำรและขัน้ตอนกำรปฏิบัติ (4) กิจกรรมกำร
ตรวจสอบ (5) กิจกรรมกำรสือ่สำร 

3.70 / 4.00 

กำรประเมินตนเองรำยบุคคล 
รูปแบบหลกัเกณฑ์กำรประเมินแบง่ออกเป็น 12 หวัข้อ ได้แก่ (1) ควำมพงึพอใจในเร่ืองผลกำรด ำเนนิงำน 
(2) ควำมพึงพอใจในเร่ืองกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ (3) ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ตำมที่ก ำหนดใน
กฎบตัร (4) ควำมเข้ำใจในนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดบัองค์กรของบริษัท  (5) ควำมสมัพนัธ์ที่ดี

4.38 / 5.00 
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ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์การประเมิน 
ผลการ
ประเมิน 

ระหว่ำงกนั (6) กำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่อย่ำงชดัเจน (7) มีกระบวนกำรที่เหมำะสมในกำรประเมินผล
งำน (8) จัดสรรเวลำในกำรพิจำรณำในเร่ืองกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรอย่ำงเพียงพอและ
เหมำะสม (9) จดัสรรเวลำในกำรพิจำรณำในเร่ืองกำรบริหำรควำมเสี่ยง มำตรกำรบรรเทำควำมเสี่ยงที่
ส ำคัญอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม  (10) จัดสรรเวลำในกำรพิจำรณำในเร่ืองแนวทำงกำรแก้ไขกำร
ด ำเนินงำน หำกไม่เป็นไปตำมก ำหนดอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม (11) กรรมกำรมีกำรเตรียมตวัก่อน
กำรประชมุทกุครัง้ (12) กรรมกำรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นอยำ่งเป็นอิสระ  
 
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยนื 
กำรประเมินท้ังคณะ 
รูปแบบหลกัเกณฑ์กำรประเมินแบง่ออกเป็น 6 หวัข้อ ได้แก่ (1) ด้ำนควำมพร้อมของคณะกรรมกำรกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน (2) ด้ำนกำรก ำหนดกลยุทธ์ (3) ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง  (4) ด้ำนกรอบกำร
ด ำเนินงำนกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน (5) ด้ำนกำรประชมุคณะกรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน (6) ด้ำนกำร
ท ำหน้ำที่ของประธำนคณะกรรมกำรกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน 

1.78 / 3.00 

กำรประเมินตนเองรำยบุคคล 
รูปแบบหลกัเกณฑ์กำรประเมินแบง่ออกเป็น 14 หวัข้อ ได้แก่ (1) ควำมพงึพอใจในเร่ืองผลกำรด ำเนินงำน
โดยรวม (2) ควำมพึงพอใจในเร่ืองกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ (3) ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของตน
ตำมกฎบตัร (4) ควำมเข้ำใจในกลยทุธ์กำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืนของบริษัท (5) ควำมสมัพนัธ์ที่ดีระหวำ่งกนั
ของคณะกรรมกำร (6) กำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่อย่ำงชัดเจน (7) มีกระบวนกำรที่เหมำะสมในกำร
ประเมินผลงำน (8) จดัสรรเวลำในกำรพิจำรณำในเร่ืองนโยบำยและทิศทำงกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืนของ
องค์กรอยำ่งเพียงพอและเหมำะสม (9) จดัสรรเวลำในกำรพิจำรณำในเร่ืองกำรจดัท ำรำยงำนกำรพฒันำ
อยำ่งยัง่ยืน และผลกำรด ำเนินกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืนอื่นๆ ของบริษัทเพียงพอและเหมำะสม (10) จดัสรร
เวลำในกำรพิจำรณำในเร่ืองแนวทำงกำรแก้ไขกำรด ำเนินงำน หำกไม่เป็นไปตำมก ำหนดอยำ่งเพียงพอ
และเหมำะสม (11) กรรมกำรมีกำรเตรียมตวัก่อนกำรประชมุทกุครัง้ (12) กรรมกำรสำมำรถแสดงควำม
คิดเห็นอยำ่งเป็นอิสระ (13) กรรมกำรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นอยำ่งปรำศจำกอคติ (14) ประธำนเปิด
โอกำสและสนบัสนนุให้กรรมกำรทกุทำ่นแสดงควำมคิดเห็นอยำ่งเป็นอิสระ 

4.27 / 5.00 

14. ส านักเลขานุการบริษัท 

บริษัทได้แต่งตัง้เลขำนกุำรบริษัท ซึ่งเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์เพื่อท ำหน้ำที่จดัท ำ
และจดัเก็บรักษำเอกสำร รำยงำนกำรประชมุ รวมทัง้รำยงำนกำรมีสว่นได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำร และกำรอื่น
ใดที่เก่ียวข้อง โดยเลขำนุกำรบริษัทยงัเป็นผู้ท ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำกฎระเบียบ และหลกัเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่ง
คณะกรรมกำรบริษัทควรทรำบ โดยเป็นไปตำมบทบำทหน้ำที่ของเลขำนุกำรบริษัทตำมที่บริษัทได้ก ำหนดไว้ 
นอกจำกนัน้ ยงัเป็นผู้มีหน้ำที่ดูแล และจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำร กำรประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ 
รวมถึงกำรประชมุผู้ ถือหุ้น โดยเลขำนกุำรบริษัทจะต้องปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมดัระวงั และควำม
ซื่อสตัย์สจุริต รวมทัง้ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบับริษัท รวมทัง้ประสำนงำนให้มีกำร
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ปฏิบตัิตำมมติคณะกรรมกำร และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นี  ้คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรแต่งตัง้
และถอดถอนเลขำนกุำรบริษัท 

15. การปฐมนิเทศ และการพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ืองกรรมการและผู้บริหาร 

15.1 กรรมกำรและผู้บริหำรที่ได้รับต ำแหน่งใหม่ทุกท่ำนต้องเข้ำร่วมกำรปฐมนิเทศของบริษัท เพื่อให้ได้รับทรำบ
ข้อมูลของบริษัท กฎระเบียบ คู่มือจรรยำบรรณ นโยบำยต่ำงๆ และข้อมูลธุรกิจของบริษัทที่เก่ียวข้องอย่ำง
เพียงพอก่อนปฏิบตัิหน้ำที่ โดยในปี 2562 ได้มีกำรจัดปฐมนิเทศให้กบักรรมกำรใหม่ 1 ท่ำน คือ นำยภูเวียง 
ประค ำมินทร์ กรรมกำรผู้แทนกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม เมื่อวนัท่ี 8 พฤษภำคม 2562  

15.2 บริษัทมีนโยบำยที่จะสนับสนุนให้กรรมกำรและผู้บริหำรได้รับกำรอบรมและพัฒนำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งกำรอบรมในหลกัสตูรตำ่งๆ ที่จดัโดยตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และสมำคมสง่เสริม
สถำบนักรรมกำรบริษัทไทย เพื่อช่วยให้กรรมกำรสำมำรถท ำหน้ำที่  และก ำกับดแูลกิจกำรของบริษัทอย่ำงมี
ประสทิธิภำพ 

ในปี 2562  มีกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทได้เข้ำรับกำรอบรมและร่วมสมัมนำเพื่อพฒันำควำมรู้ส ำหรับกรรมกำร
และผู้บริหำร ดงันี ้ 

กรรมการ / ผู้บริหาร หลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา 

1. นำยประเสริฐ บญุสมัพนัธ์ 
ประธำนกรรมกำร (กรรมกำรอิสระ) 

- 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. นำงชรินทร วงศ์ภธูร 
 กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และประธำน

คณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 

- 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. นำยสมประสงค์ บญุยะชยั 
 กรรมกำร 

- 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 
- กำรสมัมนำเชิงปฏิบตักิำร ณ บริษัทคูค้่ำที่ส ำคญัใน
ประเทศจีน ได้แก ่บริษัทหวัเหวย่ และบริษัทแซดทีอ ี
- กำรสมัมนำเชิงปฏิบตักิำร ณ บริษัทคูค้่ำที่ส ำคญัใน
ประเทศสหรัฐอเมริกำ ได้แก่ บริษัทไมโครซอฟ และ
บริษัทอเมซอน 
- Consumer Electronics Showcases ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ 

4. นำยส ำเรียง เมฆเกรียงไกร 
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรก ำหนด
คำ่ตอบแทน และประธำนคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล
และสรรหำ 

- 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. นำงภทัรียำ เบญจพลชยั 
 กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ

กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 

- 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 
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กรรมการ / ผู้บริหาร หลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา 

6. นำยเอนก พนำอภิชน 
 กรรมกำร ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร และกรรมกำร

ก ำหนดคำ่ตอบแทน 

- 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 
- กำรสมัมนำเชิงปฏิบตักิำร ณ บริษัทคูค้่ำที่ส ำคญัใน
ประเทศจีน ได้แก ่บริษัทหวัเหวย่ และบริษัทแซดทีอ ี
- กำรสมัมนำเชิงปฏิบตักิำร ณ บริษัทคูค้่ำที่ส ำคญัใน
ประเทศสหรัฐอเมริกำ ได้แก่ บริษัทไมโครซอฟ และ
บริษัทอเมซอน 
- Consumer Electronics Showcases ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ 

7. นำยเกว็ก บคั ไช 
กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรบรรษัทภิบำล
และสรรหำ 

- 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. นำยอนนัต์ แก้วร่วมวงค์ 
กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร 

- 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. นำงสำวยพุำพรรณ ปำนเคลอืบทอง 
เลขำนกุำรบริษัท 

- 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  

- โครงกำร CAC ประชมุแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชน
ไทยในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต 

- APSCC 2019 Satellite Conference & Exhibition in 
Bangkok ณ ประเทศไทย 

- Agile Mindset Development Program - 
Management Team 

10. นำยปฐมภพ สวุรรณศิริ 
หวัหน้ำคณะผู้บริหำรด้ำนกำรค้ำ  

- Harvard Leadership Program (ระยะเวลำ 1 ปี จำก
เดือนมกรำคม 2561 – เดือนมกรำคม 2562) 
 - Executive Learning Sustainment Program 
(Advance) 
- Agile Mindset Development Program - 
Management Team 
- APSCC 2019 Satellite Conference & Exhibition in 
Bangkok ณ ประเทศไทย 

11.  นำยอนวุฒัน์ สงวนทรัพยำกร 
        หวัหน้ำคณะผู้บริหำรด้ำนกำรเงิน 

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

12.  นำยวิชยั กิตตวิิทยำกลุ 
       หวัหน้ำคณะผู้บริหำรด้ำนตรวจสอบภำยใน 

-  Harvard Leadership Program (ระยะเวลำ 1 ปี จำก
เดือนมกรำคม 2561 – เดือนมกรำคม 2562) 
-  AIS Digital Intelligent Nation & AIS Academy for 
THAIs 2019 
- โครงกำรสง่เสริมมำตรฐำนคณุธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของหนว่ยงำนภำคธุรกิจเอกชน  
- 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 กิตติวชัรำพงษ์ 
       หวัหน้ำฝ่ำยงำนกำรตลำดและพฒันำธุรกิจ 

- Harvard Leadership Program (ระยะเวลำ 1 ปี จำก
เดือนมกรำคม 2561 – เดือนมกรำคม 2562) 
- Executive Learning Sustainment Program 
(Advance) 
- XWF Workshop with Facebook 

14.  นำยเอกชยั ภคัดรุงค์   
        หวัหน้ำฝ่ำยงำนรัฐกิจ 

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

16. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) 

 บริษัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนเป็นผู้ด ำเนินกำร จดักำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็นประจ ำทุกปี โดย  ใช้บรรทดัฐำนที่ได้ตกลงกนัไว้ล่วงหน้ำตำมเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม รวมทัง้ผล
ปฏิบตัิงำนทำงกำรเงิน และผลงำนเก่ียวกบักำรปฏิบตัิตำมวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ 

 เกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร แบง่เป็น 7 สว่น ดงันี ้

สว่นท่ีหนึง่ กำรประเมินผลด้ำนภำวะผู้น ำ  

สว่นท่ีสอง กำรประเมินด้ำนกำรบริหำรจดักำรด้ำนกำรเงิน 
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สว่นท่ีสำม กำรประเมินด้ำนทกัษะและทศันคติ 

สว่นท่ีสี ่ กำรประเมินด้ำนควำมส ำเร็จของงำนท่ีส ำคญัตำมเปำ้หมำยในระยะเวลำมำกกวำ่ 12 เดือน ที่ผำ่นมำ 

สว่นท่ีห้ำ กำรประเมินด้ำนกำรตดัสนิใจที่ส ำคญัในรอบระยะเวลำ 12 เดือนที่ผำ่นมำ 

สว่นท่ีหก  กำรประเมินด้ำนควำมเตรียมพร้อมส ำหรับควำมท้ำทำยที่ส ำคญัในอนำคต 

สว่นท่ีเจ็ด กำรประเมินด้ำนอื่นๆ  

 ทัง้นี ้ผลกำรประเมินดงักลำ่วจะน ำไปสูก่ำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรในแตล่ะปี และน ำเสนอ
ตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิตอ่ไป 

17. การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารและการเข้าถงึที่ปรึกษาอิสระ 

17.1 กรรมกำรมีสิทธิในกำรร้องขอและรับข้อมูลเพิ ่มเติมตำมที ่ตนเห็นว่ำมีควำมจ ำเป็นในกำรพิจำรณำ
ตัดสินใจและท ำหน้ำที่กรรมกำรของบริษัท  

17.2 กรรมกำรสำมำรถเข้ำถึงและติดต่อสื่อสำรกับฝ่ำยบริหำรและเลขำนุกำรบริษัทได้โดยตรง รวมถึงได้รับ
ทรำบข้อมูลควำมคิดเห็นจำกผู้บริหำรที่รับผิดชอบงำนโดยตรง แต่กำรเข้ำถึงและติดต่อสื่อสำรนัน้ ต้องไม่
เป็นกำรก้ำวก่ำยหรือแทรกแซงต่อกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท  

17.3 คณะกรรมกำรบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหำรระดับสูงเข้ำร่วมกำรประชุมกับคณะกรรมกำรบริษัท  

17.4 คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยมีอ ำนำจในกำรว่ำจ้ำงผู้ เช่ียวชำญหรือที่ปรึกษำ รวมถึงที่
ปรึกษำทำงกฎหมำย โดยบริษัทเป็นผู้ ออกค่ำใช้จ่ำย  

18. แผนการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร 

18.1 คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มีแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผู้บริหำรระดบัสงู
ของบริษัท เพื่อรักษำควำมเช่ือมั่นให้กับผู้ ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงำน ว่ำกำรด ำเนินงำนของบริษัท         
จะได้รับกำรสำนตอ่อยำ่งทนัทว่งทีหำกต ำแหนง่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรหรือผู้บริหำรระดบัสงูวำ่งลง 

18.2 คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ ท ำหน้ำที่ก ำหนดหลกัเกณฑ์และ
แผนกำรสบืทอดต ำแหนง่ และสรรหำประธำนกรรมกำรบริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และผู้บริหำรระดบัสงู
ตัง้แต่ระดบัรองกรรมกำรผู้อ ำนวยกำร (EVP) ขึน้ไป ที่รำยงำนตรงต่อประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  (CEO) ของ
บริษัท รวมทัง้จัดให้มีกำรทบทวนแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งเป็นประจ ำทุกปี และรำยงำนให้คณะกรรมกำร
บริษัททรำบ  

หมวดที่ 2 การปฏิบตัิต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

ผู้ ถือหุ้นย่อมมีสิทธิในฐำนะเจ้ำของบริษัท โดยควบคมุบริษัทผำ่นคณะกรรมกำรบริษัทที่ผู้ ถือหุ้นได้แตง่ตัง้ให้ท ำหน้ำที่
แทนตน และมีสิทธิในกำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคญัของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้
สิทธิของตน โดยบริษัทเคำรพในสิทธิตำ่งๆ ที่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุสถำบนัมีอยูต่ำมกฎหมำย และ/ หรือ ตำมข้อบงัคบัของ
บริษัท โดยบริษัทจะปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทุกรำยอยำ่งเท่ำเทียมกนั ไม่ว่ำผู้ ถือหุ้นนัน้จะเป็นผู้ ถือหุ้นรำยยอ่ย หรือชำวตำ่งชำติ 
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หรือนกัลงทนุสถำบนั หรือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ และไมค่ ำนงึถึงเพศ อำย ุควำมพิกำร เชือ้ชำติ สญัชำติ ศำสนำ ควำมเช่ือ หรือ
ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ซึง่ผู้ ถือหุ้นทกุรำยมีสทิธิที่จะได้รับกำรปฏิบตัิอยำ่งเทำ่เทียมและเป็นธรรม 

1. สนบัสนนุ สง่เสริม และอ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิขัน้พืน้ฐำนของผู้ ถือหุ้น อนัได้แก่  

 สทิธิในกำรซือ้ขำยหรือโอนหุ้นของบริษัทตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
 สิทธิในกำรได้รับข้อมลูสำรสนเทศ ที่ถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทนัเวลำ ในรูปแบบที่เหมำะสมต่อกำรตดัสินใจ 

เพื่อติดตำมกำรด ำเนินงำน รวมถึงบริษัทไมม่ีนโยบำยในกำรที่จะกีดกนัหรือสร้ำงอปุสรรคในกำรสื่อสำรระหวำ่ง
กนัของผู้ ถือหุ้นทกุๆ รำย 

 สิทธิในกำรเ ข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ น แสดงควำมคิดเห็น ให้ ข้อเสนอแนะ กำรซักถำมในกำรประชุม  
ผู้ ถือหุ้น และร่วมพิจำรณำตดัสนิใจในเร่ืองที่ส ำคญัตำ่งๆ ของบริษัท  

 สทิธิในกำรแตง่ตัง้ ถอดถอนกรรมกำร 
 สทิธิในกำรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก ำหนดคำ่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 
 สทิธิในกำรได้รับสว่นแบง่ผลก ำไรของบริษัทในรูปแบบของเงินปันผลอยำ่งเทำ่เทียมกนั 
 สทิธิในกำรได้รับใบหุ้น โอนหุ้น กำรรับซือ้หุ้นคืนอยำ่งเทำ่เทียมกนัในนำมบริษัท 
 สทิธิในกำรก ำหนดหรือแก้ไขวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท 
 สทิธิอื่นๆ ตำมบทบญัญตัิที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำย กฎระเบียบอื่นใดที่เก่ียวข้อง รวมถึงข้อบงัคบัของบริษัท 

2. สนบัสนุน ส่งเสริม และอ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นทุกรำยมีโอกำสอย่ำงเต็มที่และเท่ำเทียมกันในกำรเข้ำร่วม
ประชมุผู้ ถือหุ้นและออกเสยีงลงมติ ดงันี ้

2.1 ด ำเนินกำรประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตำมกฎหมำยและแนวทำงกำรประชุมผู้ ถือหุ้นที่ก ำหนดโดยหน่วยงำน
ก ำกบัดแูล 

2.2 เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอวำระกำรประชุมเพื่อพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุม และ
เสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท ในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำไม่
น้อยกว่ำ 3 เดือน โดยก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรเสนอวำระกำรประชมุและกำรเสนอช่ือบคุคลไว้อย่ำงชดัเจนและ
เผยแพร่หลกัเกณฑ์ดงักลำ่วไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 

2.3 ดแูลให้มีกำรให้ข้อมลู วนั เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุมผู้ ถือหุ้น โดยมีวตัถปุระสงค์และเหตผุล รวมถึง
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทประกอบในแตล่ะวำระ ตลอดจนข้อมลูทัง้หมดที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองที่จะต้อง
ตดัสินใจในกำรประชมุครำวนัน้ๆ ไว้ในหนงัสือเชิญผู้ ถือหุ้นอย่ำงถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อกำรใช้สทิธิ
ของผู้ ถือหุ้น  

2.4 สง่เสริมและสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นทกุรำย รวมทัง้นกัลงทนุสถำบนัได้ใช้สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นและ
ออกเสยีงอยำ่งเต็มที่  

2.5 ก ำหนดวนั เวลำ และสถำนท่ี ส ำหรับกำรประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีค ำนึงถึงควำมสะดวกในกำรเข้ำร่วมประชมุของผู้ ถือ
หุ้น 
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2.6 จดัท ำและเผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นทัง้ในรูปแบบภำษำไทยและภำษำองักฤษ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นทกุรำย
สำมำรถเข้ำถึงข้อมลูอยำ่งเทำ่เทียมกนั 

2.7 จดัสง่หนงัสือเชิญประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นพร้อมเอกสำรที่เก่ียวข้องให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรำยทำงไปรษณีย์ลว่งหน้ำ
อย่ำงน้อย 21 วนัก่อนวนัประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทลว่งหน้ำอย่ำงน้อย 30 วนัก่อนวนัประชมุ 
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้มีระยะเวลำเพียงพอในกำรศกึษำข้อมลูลว่งหน้ำก่อนวนัประชมุ 

2.8 ดแูลไมใ่ห้มีกำรกระท ำใดๆ ที่เป็นกำรจ ำกดัโอกำสกำรเข้ำประชมุของผู้ ถือหุ้น หรือสร้ำงภำระให้ผู้ ถือหุ้นจนเกิน
สมควร 

2.9 เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถส่งค ำถำมเก่ียวกับกำรประชุมผู้ ถือหุ้นล่วงหน้ำก่อนวันประชุม โดยก ำหนด
หลกัเกณฑ์กำรสง่ค ำถำมลว่งหน้ำไว้อยำ่งชดัเจนและเผยแพร่หลกัเกณฑ์ดงักลำ่วไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 

2.10 สนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ะดวกเข้ำร่วมประชมุด้วยตนเอง สำมำรถมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้ำร่วมประชุมและ
ออกเสียงแทนตนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะรูปแบบที่ผู้ ถือหุ้นสำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสยีงได้ 
ซึ่งบริษัทได้แนบไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นทกุครัง้บริษัทจะเสนอช่ือ
กรรมกำรอิสระอยำ่งน้อย 1 ทำ่น เป็นทำงเลอืกในกำรมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นด้วย 

2.11 สนบัสนุนให้น ำเทคโนโลยีมำใช้กบักำรประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้กำรลงทะเบียน กำรนบัคะแนน และกำรแสดงผล
คะแนน เพื่อให้กำรด ำเนินกำรประชมุสำมำรถกระท ำได้รวดเร็ว ถกูต้อง และแมน่ย ำ 

2.12 สนับสนุนให้มีกำรใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวำระ ในกรณีที่วำระใดมีหลำยรำยกำรควรจัดให้มีกำร  
ลงมติแยกในแตล่ะรำยกำร และเปิดเผยผลกำรลงคะแนนท่ีเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีงในแตล่ะวำระ
ให้ที่ประชมุทรำบ พร้อมทัง้บนัทกึไว้ในรำยงำนกำรประชมุ ทัง้นี ้เพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

2.13 สนบัสนนุให้กรรมกำรทกุทำ่นและผู้บริหำรระดบัสงูเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซกัถำมในประเด็นตำ่งๆ 
ของผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้เชิญผู้ สอบบัญชีของบริษัทเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อตอบค ำถำมที่เก่ียวข้องกับงบ
กำรเงินของบริษัท 

2.14 จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้ตรวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในกำรประชุมผู้ ถือหุ้น และ
เปิดเผยให้ที่ประชมุทรำบ พร้อมบนัทกึไว้ในรำยงำนกำรประชมุ 

2.15 ก่อนเร่ิมกำรประชุมผู้ ถือหุ้น ให้มีกำรชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทรำบเก่ียวกบัจ ำนวนและสดัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำ
ร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีกำรประชุม กำรลงคะแนนเสียง และกำรนบัคะแนน
เสยีง 

2.16 ผู้ ถือหุ้ นทุกรำยมีสิทธิและควำมเท่ำเทียมกันในกำรรับทรำบสำรสนเทศ กำรแสดงควำมคิดเ ห็น และ 
ตัง้ค ำถำมใดๆ ต่อที่ประชมุตำมระเบียบวำระกำรประชมุและเร่ืองที่เสนอ โดยประธำนท่ีประชมุมีหน้ำที่จดัสรร
เวลำให้อยำ่งเหมำะสมและสง่เสริมให้มีกำรแสดงควำมเห็นและซกัถำมในท่ีประชมุ 

2.17 เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในกำรแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยคน โดยใช้บตัรลงคะแนนเสียงเป็นรำยบุคคล 
เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิเลอืกกรรมกำรท่ีต้องกำรได้อยำ่งแท้จริง 
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2.18 ไม่เพิ่มวำระกำรประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมลูส ำคญัที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบลว่งหน้ำโดยไม่จ ำเป็น เพื่อ
ควำมเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้เข้ำร่วมประชมุ 

2.19 ดแูลให้บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระภำยในวนัท ำกำรถัดไป 
ผำ่นระบบขำ่วของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท 

2.20 จัดท ำและจัดส่งรำยงำนกำรประชุมผู้ ถือหุ้นให้ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยใน 14 วันนับจำกวนั
ประชุมผู้ ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยรำยงำนกำรประชุมผู้ ถือหุ้นได้บนัทึกข้อมูลอย่ำงน้อย
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) รำยช่ือกรรมกำรและผู้บริหำรที่เข้ำประชุม และสดัสว่นกรรมกำรที่เข้ำร่วมกำรประชุมและไม่เข้ำร่วมกำร
ประชมุ 

(2) วิธีกำรลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลกำรลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และ 
งดออกเสยีง) ของแตล่ะวำระ 

(3) ประเด็นค ำถำมและค ำตอบในท่ีประชมุ รวมทัง้ช่ือ- นำมสกลุของผู้ถำมและผู้ตอบ 

3. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทุกคนของบริษัท ต้องไม่ใช้ข้อมลูภำยในของกลุ่มบริษัทที่ยงัมิได้มีกำรเปิดเผยต่อ
ประชำชนเป็นกำรทั่วไปซึ่งเป็นสำระส ำคัญต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรือมูลค่ำหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น 

4. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนที่มีควำมประสงค์จะซือ้หรือขำยหลกัทรัพย์ของกลุ่มบริษัท จะต้องปฏิบัติตำม
นโยบำยกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทอยำ่งเคร่งครัด 

5. กรรมกำรและผู้บริหำรต้องรำยงำนกำรมีสว่นได้เสยีของตนและบคุคลที่เก่ียวข้องตอ่บริษัท ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำร
รำยงำนสว่นได้เสียที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด เพื่อป้องกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึน้ ทัง้นี ้หำก
กรรมกำรหรือผู้บริหำรท่ำนใดมีสว่นได้เสียในเร่ืองที่บริษัทจะเข้ำท ำรำยกำร ห้ำมมิให้กรรมกำรหรือผู้บริหำรท่ำนนัน้มี
สว่นร่วมในกำรพิจำรณำและอนมุตัิในเร่ืองนัน้ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตำมขัน้ตอน หรือมำตรกำรอนมุตัิกำรท ำรำยกำรระหวำ่ง
กนัของบริษัท 

6. ในกำรพิจำรณำอนมุตัิกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั คณะกรรมกำรจะพิจำรณำรำยกำรระหวำ่งกนัภำยในกลุม่บริษัท 
โดยปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำย เพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นส ำคญั 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทและคณะกรรมกำรบริษัทได้ตระหนกัถึงสิทธิของผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ โดยบริษัทได้ปฏิบตัิตำมแนวนโยบำย
กำรก ำกบัดแูลกิจกำรและจรรยำบรรณ รวมถึงนโยบำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้กิจกำรของบริษัทด ำเนินไปด้วยดี มีควำม
มัน่คง สร้ำงควำมเช่ือมัน่ และสง่เสริมให้มีกำรร่วมมือกนัระหวำ่งผู้มีสว่นได้เสยีในกลุม่ตำ่งๆ ทัง้ผู้ ถือหุ้น พนกังำน ลกูค้ำ คู่
ค้ำ เจ้ำหนี ้คู่แข่ง ตลอดจนชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวมอย่ำงเหมำะสม ตำมบทบำทหน้ำที่ และตอบสนอง
ผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทกุฝ่ำย อีกทัง้ยงัได้ค ำนงึถึงสทิธิมนษุยชนและกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต ซึง่บริษัทได้ให้ควำมส ำคญั
และตระหนกัดีวำ่ควำมรับผิดชอบดงักลำ่วถือเป็นหวัใจของกำรพฒันำที่ยัง่ยืน ดงันี ้
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1. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้น  

บริษัทปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรำยอย่ำงเสมอภำค เป็นไปตำมนโยบำยก ำกบัดแูลและคู่มือจรรยำบรรณของบริษัท โดย
มุ่งมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจสงูสดุให้กบัผู้ ถือหุ้น และค ำนึงถึงควำมเจริญเติบโตในมูลค่ำของ
บริษัทอยำ่งตอ่เนื่องด้วยผลตอบแทนที่ดี  

2. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า  

บริษัทมีนโยบำยคณุภำพและระบบจดักำรคณุภำพ ISO 9001 : 2008 ที่มุง่ด ำเนินธุรกิจเพื่อสร้ำงควำมพงึพอใจสงูสดุ
ให้แก่ลูกค้ำ โดยค ำนึงถึงคุณภำพผลิตภัณฑ์สินค้ำและบริกำรที่มีคุณภำพ เช่ือถือได้ ในระดับรำคำที่เหมำะสม 
ปลอดภยั และมุ่งมัน่ที่จะรักษำควำมสัมพนัธ์ที่ดีและยัง่ยืนระหว่ำงลกูค้ำและบริษัท รวมถึงกำรไม่เปิดเผยข้อมลูของ
ลูกค้ำโดยไม่ได้รับอนุญำต ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ยืนและคู่มือจรรยำบรรณในส่วนของควำม
รับผิดชอบตอ่ลกูค้ำ  

3. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ ค้าและเจ้าหนี ้ 
บริษัทปฏิบตัิตำมนโยบำยทีเ่ป็นธรรมตอ่คูค้่ำและ/หรือเจ้ำหนี ้ในกำรปฏิบตัิตอ่คูค้่ำและพนัธมติรธุรกิจ ซึง่มีกำร
ก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิไว้อยำ่งเป็นธรรม ทัง้ในสว่นของกำรคดัเลอืกคูค้่ำให้เป็นไปตำมแนวทำงปฏิบตัิของคูค้่ำ และ
คงไว้ซึง่ควำมสมัพนัธ์อนัยัง่ยืน โดยค ำนงึถงึกำรสร้ำงประโยชน์และกำรเติบโตร่วมกนัของธุรกิจ  อีกทัง้ บริษัทยงัยดึมัน่
ในสญัญำและถือปฏิบตัติำมเง่ือนไขที่มีตอ่เจ้ำหนีเ้ป็นส ำคญั เพื่อรักษำควำมนำ่เช่ือถือของบริษัทและเป็นไปตำมคูม่ือ
จรรยำบรรณของกลุม่บริษัท ขณะเดียวกนัเพื่อหลกีเลีย่งสถำนกำรณ์ที่ท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์หรือ
น ำมำซึง่ควำมเสือ่มเสยีตอ่ช่ือเสยีงของบริษัทหรือขดัตอ่กฎหมำยใดๆ  ดงันี ้

o บริษัทจะปฏิบัติตำมสัญญำ ข้อตกลง หรือเง่ือนไขต่ำงๆ ที่มีต่อคู่ค้ำและ/หรือเจ้ำหนีอ้ย่ำงเต็มที่ ในกรณีที่ 
ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเง่ือนไขได้ บริษัทจะแจ้งให้คู่ค้ำและ/หรือเจ้ำหนีท้รำบในเวลำที่เหมำะสม เพื่อร่วมกัน
พิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขโดยใช้หลกัควำมสมเหตสุมผล 

o บริษัทต้องให้ข้อมลูอย่ำงเพียงพอ ไม่รำยงำนหรือให้ข้อมลูที่เป็นเท็จ บิดเบือน หรือไม่ครบถ้วนแก่คู่ค้ำและ/หรือ
เจ้ำหนี ้ซึง่อำจมีผลท ำให้เกิดควำมเข้ำใจผิดและอำจมีผลกระทบตอ่กำรตดัสนิใจ 

o บริษัทต้องบริหำรเงินทนุเพื่อให้คู่ค้ำและ/หรือเจ้ำหนี ้มีควำมเช่ือมัน่ในสถำนะทำงกำรเงินและควำมสำมำรถใน
กำรช ำระหนีข้องบริษัท 

o บริษัทต้องไมเ่รียก รับ หรือจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ทำงกำรค้ำกบัคูค้่ำและ/หรือเจ้ำหนีโ้ดยไมส่จุริต หำกมีเหตกุำรณ์
ดงักลำ่วเกิดขึน้ บริษัทต้องท ำกำรแจ้งรำยละเอียดต่อคู่ค้ำและ/หรือเจ้ำหนี ้ เพื่อร่วมมือแก้ไขปัญหำโดยรวดเร็ว 
และหำมำตรกำรปอ้งกนัเพื่อมิให้เกิดเหตกุำรณ์ดงักลำ่วอีก 

o กำรด ำเนินธุรกิจกับคู่ค้ำและ/หรือเจ้ำหนีใ้ดๆ ต้องไม่น ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียต่อช่ือเสียงของบริษัทหรือขดัต่อ
กฎหมำยใดๆ รวมทัง้ค ำนงึถึงควำมเสมอภำค ควำมเป็นธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกนั 

ทัง้นี ้บริษัทได้มีกำรเปิดเผยนโยบำยที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่ค้ำและ/หรือเจ้ำหนี ้ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ 
www.thaicom.net หวัข้อ กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี > นโยบำยด้ำนอื่นๆ 
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4. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม  

บริษัทเช่ือมัน่และน ำแนวคิดในกำรสร้ำงคณุคำ่ร่วมกนัระหว่ำงภำคธุรกิจกบัสงัคมมำเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ 
เพื่อให้ธุรกิจ ชุมชน และสงัคมเจริญเติบโตไปพร้อมกนัอย่ำงยัง่ยืน โดยมุ่งเน้นสนบัสนนุกำรศกึษำ กำรเปิดโอกำสใน
กำรเข้ำถึงเทคโนโลยีและกำรเรียนรู้ สร้ำงเสริมอำชีพและกำรพฒันำทกัษะ สง่เสริมกำรลงทนุเพื่อสงัคม โดยค ำนงึถึง
กำรมีส่วนร่วมและลกัษณะเฉพำะของแต่ละชุมชน ภำยใต้กำรมีจิตสำธำรณะ กำรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนกำรยกระดบัคณุภำพชีวิตและสงัคมในระยะยำว โดยเฉพำะในด้ำนกำรสือ่สำรโทรคมนำคม บริษัทมีบทบำท
ส ำคญัในกำรสร้ำงควำมร่วมมอืในกำรพฒันำและรักษำคณุภำพกำรสือ่สำร ทัง้ในภำวะปกติและภำวะภยัพิบตัิ เพื่อให้
ผู้ ใช้บริกำรในชุมชน ผู้ ด้อยโอกำส และผู้ประสบภยั สำมำรถได้รับควำมช่วยเหลือในโอกำสแรกที่ท ำได้และเป็นไป
อยำ่งทัว่ถึงและทนัตอ่เหตกุำรณ์ ทัง้นี ้ตำมที่ระบไุว้ในนโยบำยกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืน และคูม่ือจรรยำบรรณของบริษัท  

5. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม 

บริษัทมีนโยบำยด ำเนินธุรกิจโดยให้ควำมส ำคัญกับควำมยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร  
ต่ำงๆ โดยเน้นกำรสร้ำงวฒันธรรมองค์กรและส่งเสริมพฤติกรรมกำรดแูลรักษำและฟืน้ฟูสิ่งแวดล้อม กำรให้ควำมรู้
และฝึกอบรมแก่พนกังำนในเร่ืองสิง่แวดล้อม กำรปอ้งกนัและลดมลภำวะ กำรใช้ทรัพยำกรอยำ่งคุ้มคำ่และยัง่ยืน กำร
ลดผลกระทบภำวะโลกร้อน สง่เสริมกำรด ำรงชีวิตที่สอดคล้องกบัธรรมชำติ ทัง้ภำยในกระบวนกำรด ำเนินงำนและบน
ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน รวมถึงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนภำยนอกบริษัท ทัง้นี ้ตำมที่ระบุไว้ในนโยบำยกำร
พฒันำอยำ่งยัง่ยืน และคูม่ือจรรยำบรรณของบริษัท 

6. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน  

คณะกรรมกำรเล็งเห็นวำ่พนกังำนเป็นทรัพยำกรที่ส ำคญัของบริษัท จึงมีนโยบำยสง่เสริมควำมก้ำวหน้ำของพนกังำน 
และมีกระบวนกำรในกำรพฒันำบคุลำกรในด้ำนต่ำงๆ โดยสง่เสริมให้มีกำรฝึกอบรมควำมรู้ทัง้เฉพำะทำงและทัว่ไป
เป็นประจ ำอยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อเพิ่มศกัยภำพในกำรท ำงำน รวมถึงยงัให้ควำมส ำคญักบักำรปฏิบตัิตอ่พนกังำนอยำ่ง
เท่ำเทียม และเป็นธรรม นอกจำกนี ้บริษัทมีนโยบำยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรอย่ำงเหมำะสมและ
สอดคล้องกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัททัง้ในระยะสัน้และระยะยำว และเพื่อเสริมสร้ำงบรรยำกำศกำรท ำงำนท่ีดี 
บริษัทมีควำมรับผิดชอบในกำรดแูลสขุภำพอนำมยัและรักษำสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนให้มีควำมปลอดภยัต่อชีวิต
และทรัพย์สินของพนกังำนอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยแรงงำนอย่ำงเคร่งครัด และเป็นไปตำม
นโยบำยกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน นโยบำยด้ำนควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยั และคูม่ือจรรยำบรรณของบริษัท 

7. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสิทธิมนุษยชน  

บริษัทสนบัสนนุและเคำรพในสิทธิมนษุยชน ซึ่งมีกำรปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ำยด้วยควำมเป็นธรรม บนพืน้ฐำน
ของศกัดิ์ศรีควำมเป็นมนษุย์ โดยมีนโยบำยตำมแนวทำงกำรปฏิบตัิด้ำนสิทธิมนษุยชนท่ีประกำศใช้ในนำนำประเทศ
ซึง่รวมถึงปฏิญญำ และอนสุญัญำตำ่งๆ ของสหประชำชำติวำ่ด้วยสทิธิมนษุยชน รวมถึงมีมำตรกำรชดเชยในกรณีที่ผู้
มีสว่นได้เสยีได้รับควำมเสยีหำยจำกกำรท่ีบริษัทละเมิดสทิธิตำมกฎหมำยของผู้มีสว่นได้เสยี ไว้ในนโยบำยกำรพฒันำ
อยำ่งยัง่ยืน และคูม่ือจรรยำบรรณของบริษัท  
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8. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง  

บริษัทสนบัสนนุ และสง่เสริมนโยบำยกำรแขง่ขนัทำงกำรค้ำอยำ่งเสรี เป็นธรรมไมผ่กูขำด และไม่ขดัตอ่กฎหมำยและ
จริยธรรม ตำมคูม่ือจรรยำบรรณของบริษัท  

9. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อการต่อต้านการทุจริต  

บริษัทต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ  และถือปฏิบัติตำมกฎหมำยทัง้หมดที่เก่ียวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตใน
ประเทศไทย รวมถึงบริษัทในกลุ่มที่ด ำเนินธุรกิจในต่ำงประเทศ โดยบริษัทได้จัดท ำนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต พร้อมทัง้
ก ำหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกับกำรก ำกบัดูแลเพื่อป้องกันและติดตำมควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริต  ส ำหรับเป็นแนวปฏิบตัิของ
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัททุกคน และมีกำรสนบัสนุนกิจกรรมที่เป็นกำรส่งเสริมให้พนกังำนทุกคนของ
บริษัทปฏิบตัิตำมนโยบำยดงักลำ่ว  

นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตของบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อ แสดงออกถึงจุดยืนของบริษัทในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  
ทกุรูปแบบอย่ำงสิน้เชิง โดยก ำหนดเกณฑ์และแนวปฏิบตัิเพื่อป้องกนัมิให้บริษัท และพนกังำนฝ่ำฝืนกฎหมำยต่อต้ำนกำร
ทุจริต และก ำหนดขัน้ตอนกำรสอบทำนและก ำกับดูแลติดตำม เพื่อให้มั่นใจว่ำมีกำรปฏิบัติตำมนโยบำยนี ้ตลอดจน
สนบัสนนุให้พนกังำนเฝำ้ระวงั และรำยงำนกำรพบเห็นกำรทจุริตผำ่นช่องทำงสือ่สำรท่ีปลอดภยั  

กำรทุจริตหรือคอร์รัปชั่น ตำมนโยบำยฉบับนี ้หมำยถึง กำรใช้อ ำนำจที่ได้มำโดยหน้ำที่ข องตนกระท ำกำร หรือ 
ไม่กระท ำกำรใดที่มิชอบ โดยกำรเรียก รับ ยอมจะรับ ให้ ขอให้ รับว่ำจะให้ หรือกระท ำกำรใดๆ เพื่อให้ได้มำซึ่งทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้ำหน้ำที่รัฐ หน่วยงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนเอกชน หน่วยงำนของเอกชน เพื่อให้บคุคล 
และ/หรือ หน่วยงำนดังกล่ำวข้ำงต้นแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือของกลุ่มบริษัทไทยคม เว้นแต่ กรณีที่
บทบญัญตัิของกฎหมำยขนบธรรมเนียมและจำรีตประเพณี ได้ก ำหนดวำ่สำมำรถกระท ำได้ 

นอกจำกนี ้ในปี 2556 บริษัทได้เข้ำร่วมลงนำมในค ำประกำศเจตนำรมณ์ “แนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต” ในโครงกำรแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Private Sector Collective 
Action Coalition Against Corruption : CAC) ซึ่งด ำเนินกำรโดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย ด้วยเล็งเห็น
ถึงควำมส ำคญัที่จะด ำเนินธุรกิจอยำ่งโปร่งใส และมีควำมตัง้มัน่ท่ีจะสนบัสนนุและตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ 

และเมื่อวนัที่ 17 ธันวำคม 2557  ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ได้พิจำรณำและอนมุตัิให้น ำสง่แบบประเมินตนเอง 
โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำและสอบทำนข้อมลูแล้ว เพื่อเข้ำร่วมในกำรตรวจรับรองกำรเป็นสมำชิกแนวร่วม
ปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตภำยในไตรมำสที่ 4 ของปี 2557 โดยคณะกรรมกำรแนวร่วมปฏิบตัิของ
ภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ได้มีมติให้บริษัทได้รับกำรรับรองกำรเป็นสมำชิกแนวร่วมโครงกำรฯ เป็นที่
เรียบร้อยแล้วเมื่อวนัท่ี 16 มกรำคม 2558 

ในปี 2560 ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 14/2560 เมื่อวนัท่ี 13 ธนัวำคม 2560 ได้พิจำรณำและอนมุตัิให้บริษัท
ยื่นต่ออำยกุำรรับรองกำรเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต นอกจำกนี ้ในปี 2560 
บริษัทได้ด ำเนินกำรตำ่งๆ เพื่อปฏิบตัิตำมนโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ ดงันี ้

1. บริษัทมีกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด  โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบท ำหน้ำที่ก ำกบัดแูลนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรทจุริตเพื่อให้มัน่ใจวำ่บริษัทได้ปฏิบตัิตำมภำระหน้ำที่ตำม
กฎหมำยและจริยธรรมที่ก ำหนดไว้และปรับปรุงเป็นประจ ำสม ่ำเสมออยำ่งตอ่เนื่อง 
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2. คณะท ำงำนธรรมำภิบำลมีหน้ำที่หลกัในกำรน ำนโยบำยฉบบันีไ้ปปฏิบตัิ และสื่อสำรท ำควำมเข้ำใจกบัพนกังำน
ทกุระดบั รวมทัง้ติดตำมประสทิธิผลของนโยบำยฉบบันี ้

3. ผู้ บริหำรทุกคนมีหน้ำที่รับผิดชอบท ำให้มั่นใจว่ำ ผู้ ใต้บังคับบัญชำของตนได้ตระหนักถึงและมีควำมเข้ำใจ
นโยบำยฉบบันี ้โดยได้รับกำรอบรมอยำ่งเพียงพอและสม ่ำเสมอ 

4. พนกังำนจะต้องปฏิบตัิหน้ำที่ให้สอดคล้องกบันโยบำยฉบบันี ้กรณีมีข้อสงสยัหรือพบเห็นกำรฝ่ำฝืนนโยบำยฉบบั
นี ้จะต้องรำยงำนตอ่ผู้บงัคบับญัชำ หรือผำ่นช่องทำงกำรรำยงำนท่ีก ำหนดไว้ตำมนโยบำยกำรรับเร่ืองร้องเรียนและเบำะแส
กำรกระท ำผิดและทจุริต 

5. บริษัทมีกำรวำงแนวปฏิบตัิเร่ืองระเบียบปฏิบตัิอนัเก่ียวกบักำรเบิกจ่ำยเพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยต่อต้ำนกำร
ทจุริต โดยพนกังำนจะต้องท ำกำรกรอกแบบฟอร์มผำ่นระบบค ำขอในเร่ืองตำ่งๆ ดงันี ้

(1)  กำรบริจำคเพื่อกำรกศุล และ/หรือ กำรเป็นผู้ให้กำรสนบัสนนุ 

(2)  กำรสนัทนำกำร หรือกำรเลีย้งรับรอง 

(3)  กำรรับหรือกำรให้ของขวญั 

โดยต้องระบรุำยละเอียดตำ่งๆ อำทิเช่น รำยช่ือผู้ รับบริจำค หรือผู้ รับกำรสนบัสนนุ รำยช่ือผู้ เข้ำร่วมสนัทนำกำร หรือผู้
มีสว่นร่วมของทัง้สองฝ่ำย ช่ือผู้ รับของขวญั ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ เป็นต้น เมื่อกรอกแบบฟอร์มผ่ำนระบบแล้วระบบจะ
จดัสง่ข้อมลูให้ผู้มีอ ำนำจอนมุตัิด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนตอ่ไป  

นอกจำกนี ้บริษัทยงัสรุปข้อมูลกำรรำยงำนดงักล่ำว เสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทุกไตรมำส  เพื่อ
ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริต 

6. บริษัทก ำหนดให้หน่วยงำนก ำกบักำรปฏิบตัิงำน (Compliance Office) มีหน้ำที่ติดตำมให้ผู้บริหำรและพนกังำน
มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบังำนท่ีตนรับผิดชอบ เป็นประจ ำสม ่ำเสมอ 

7. บริษัทจดัให้มีกำรอบรมและสื่อสำรนโยบำยและแนวปฏิบตัิในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตไปถึงผู้บริหำร และพนกังำน
อยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเพิ่มขึน้ และสำมำรถปฏิบตัิตวัได้ถกูต้อง โดยมีกำรจดัอบรมและทดสอบควำมรู้
ออนไลน์  (E-Learning) และมีช่องทำงในกำรสื่อสำรผ่ำนนิตยสำรอิ เล็กทรอนิคส์ภำยใต้ ช่ือ “Keeping Up with 
Compliance” เพือ่ให้พนกังำนทกุคนได้รับทรำบโดยทัว่กนั 

8. บริษัทได้จดัตัง้ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่งมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำร
ก ำหนดกระบวนกำรบริหำร ประเมิน วิเครำะห์ วำงแผนป้องกนั ติดตำม ควบคมุควำมเสี่ยงขององค์กร ซึ่งรวมทัง้ด้ำนกำร
ปฏิบตัิกำร และควำมเสี่ยงด้ำนกำรทจุริต (Fraud Risk) เพื่อระบถุึงควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึน้จำกกำรบริหำร ในขัน้ตอน
กำรปฏิบตัิงำน ที่อำจสง่ผลให้เกิดกำรทจุริตภำยในองค์กร 

9. บริษัทได้ก ำหนดให้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริต เพื่อให้สำมำรถก ำหนดแนวทำงกำรจัดกำรกับ  
ควำมเสี่ยงในเร่ืองดงักลำ่ว ครอบคลมุถึงกำรควบคมุ ป้องกนั ติดตำม ตรวจสอบ รวมถึงกำรประเมินประสิทธิภำพส ำหรับ
มำตรกำรต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้มัน่ใจว่ำกระบวนกำรในกำรจดักำรควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริตที่มีนัน้ มี
ประสทิธิผล และรำยงำนผลตอ่ฝ่ำยบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัท  
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10. บริษัทได้ก ำหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับกำรก ำกับดูแลเพื่อป้องกันและติดตำมควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริต โดยมี
หนว่ยงำนตรวจสอบภำยในท ำหน้ำที่ในกำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยใน และกำรบริหำรควำมเสีย่งให้มีประสทิธิผล 

11. บริษัทก ำหนดให้กรรมกำรและผู้ บริหำรตำมนิยำมของประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ 
ตลำดหลักทรัพย์ รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียตำมที่กฎหมำยก ำหนด และขยำยไปยังพนักงำนทุกคนให้รำยงำนกำรมี  
สว่นได้เสียของตนเอง ครอบครัว และนิติบคุคลที่เก่ียวข้องผ่ำนระบบกำรรำยงำนกำรมีสว่นได้เสียของบริษัทด้วย เพื่อให้
เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของกลุม่บริษัท ที่สง่เสริมกำรท ำธุรกรรมตำ่งๆ ของกลุม่บริษัทเป็นไปอยำ่งโปร่งใส 
สมเหตสุมผล และค ำนงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นส ำคญั 

12. บริษัทได้ด ำเนินกำรสื่อสำรและให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต (Anti-Corruption Policy) 
ให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัท ผำ่นช่องทำงตำ่งๆ ดงันี ้

o เปิดเผยนโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตผำ่นหน้ำอินทรำเน็ต และเว็บไซต์ของบริษัท 

o จดัให้มีกำรอบรมและสื่อสำรนโยบำยและแนวปฏิบตัิในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตผ่ำนสื่อกำรสอนทำงอิเลก็ทรอนิกส์ 
(E-Learning) อยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเพิ่มขึน้ และสำมำรถปฏิบตัิตวัได้ถกูต้อง 

o ปฐมนิเทศพนกังำนใหม่ เพื่อให้ข้อแนะน ำและให้เข้ำใจถึงเจตนำรมณ์ของนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของ
บริษัท 

o สื่อสำรเก่ียวกับนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต ที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน 
ผ่ำนนิตยสำรอิเล็กทรอนิกส์ภำยใต้ช่ือ “Keeping Up with Compliance” เป็นประจ ำ เพื่อให้กรรมกำร ผู้บริหำร 
และพนกังำนทุกคนได้รับทรำบและส่งเสริมให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถปฏิบตัิตำมได้อย่ำงถูกต้องและ
เป็นไปในทิศทำงเดียวกนั 

o จดักิจกรรม “Catching up with HQ” ซึ่งเป็นกำรอบรมพนกังำนของบริษัทที่ท ำงำนในต่ำงประเทศ ให้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจที่ตรงกนัในเร่ืองของกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต 

o บริษัทได้ประกำศแนวปฏิบัติเร่ืองกำรให้และรับของขวัญ เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงกำรให้และรับของขวญั
ประเภทท่ีไมเ่หมำะสม และเพื่อให้ปฏิบตัิไปในแนวทำงเดียวกนัและเป็นไปตำมนโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริต 

o บริษัทมีกำรสือ่สำรนโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตของบริษัทไปยงับริษัทยอ่ยในตำ่งประเทศ เพื่อให้หวัหน้ำหนว่ยงำน
ที่ประจ ำอยู่ในต่ำงประเทศขยำยกำรสื่อสำรนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตไปยังคู่ค้ำ และ/หรือตัวแทนจ ำหน่ำย 
เพื่อให้รับทรำบและถือปฏิบตัิตำมมำตรฐำนในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตเช่นเดียวกบับริษัท 

o จดัสมัมนำ “งำนเปิดบ้ำนไทยคมเพื่อสร้ำงโอกำสในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งยัง่ยืน ครัง้ที่ 1” เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจที่
ตรงกนักบัคูค้่ำ ในกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม ตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

13. บริษัทได้ประกำศนโยบำยในกำรงดรับของขวญัจำกคู่ค้ำและผู้ ร่วมค้ำในช่วงเทศกำลปีใหม่ รวมถึงขอควำม
ร่วมมือพนกังำนในกำรพิจำรณำให้ของขวญัเทำ่ที่จ ำเป็นและยดึหลกัประหยดั 

14. บริษัทได้แจ้งและสือ่สำรให้คูค้่ำทรำบถึงแนวทำงปฏิบตัิของคูค้่ำและนโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตของบริษัท โดยให้
คูค้่ำลงนำมรับทรำบและถือปฏิบตัิเป็นมำตรฐำนเดียวกนั 
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15. บริษัทได้มีกำรปรับปรุงนโยบำยกำรบริหำรบุคลำกร เพื่อน ำมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตมำเป็นส่วนหนึ่งใน
กระบวนกำรบริหำรบุคลำกรด้วย เช่น กำรสรรหำและคดัเลือกบุคลำกรอย่ำงเป็นธรรมเพื่อให้ได้คนดีและคนเก่ง กำรใ ช้
ระบบคณุธรรมในกำรจดัสรรประโยชน์ตอบแทนกำรท ำงำน กำรให้โอกำสอยำ่งเทำ่เทียมในกำรวำ่จ้ำงและบรรจแุตง่ตัง้ 

ต่อมำในปี 2561 บริษัทได้รับกำรรับรองเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทจุริต ตำม
โครงกำรกำรสร้ำงแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต(CAC) ต่อเนื่องเป็นวำระที่ 2 ติดต่อกัน 
หลงัจำกได้รับกำรรับรองครัง้แรกในปี 2558 

ทัง้นี ้บริษัทได้มีกำรเปิดนโยบำยฉบบันีไ้ว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net หวัข้อ กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
> กำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต 

10. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ  

บริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำยกำรเคำรพกฎหมำยและหลกัสทิธิมนษุยชน ซึง่ก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน 
ต้องด ำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ีย วข้อง ตลอดจนไม่มีส่วนรู้เห็น 
ช่วยเหลอื หรือกระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรละเมิด ฝ่ำฝืนกฎหมำย หรือระเบียบข้อบงัคบั 

11. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติในเร่ืองกิจกรรมทางการเมือง  

บริษัทมีนโยบำยเป็นกลำงทำงกำรเมือง โดยให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทุกคนของกลุ่มบริษัทปฏิบัติตำม
นโยบำยกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตในสว่นของกำรช่วยเหลอืทำงกำรเมือง และคูม่ือจรรยำบรรณของบริษัท 

12. นโยบายและแนวปฏิบัติในเร่ืองความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests)  
 คณะกรรมกำรตระหนกัถึงกำรด ำเนินธุรกิจที่อำจจะท ำให้กรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนกังำน เข้ำไปมีสว่นเก่ียวข้องกบั

ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ และอำจเป็นผลให้ขำดควำมเป็นอสิระในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ จงึได้ก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิ
ไว้ในคูม่ือจรรยำบรรณของบริษัท 

13. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท  

คณะกรรมกำรสง่เสริมและสนบัสนนุให้กรรมกำร ผู้ บริหำร และพนกังำนทกุระดบัมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำร
ดแูลรักษำกำรใช้ทรัพย์สนิของกลุม่บริษัทเพื่อประโยชน์สงูสดุของกลุม่บริษัท รวมถึงกำรเก็บรักษำควำมลบัท่ีได้รับรู้มำ
จำกหน้ำที่ในกำรท ำงำน และยงัมิได้เปิดเผยสู่สำธำรณชน ตลอดจนกำรจัดเก็บเอกสำรข้อมูลที่เป็นควำมลบัตำม
นโยบำยด้ำนควำมรับผิดชอบตอ่ทรัพย์สนิของบริษัท และคูม่ือจรรยำบรรณของบริษัท 

14. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติต่อทรัพย์สินทางปัญญา  

บริษัทให้ควำมส ำคญักบักำรเคำรพสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำของบคุคลอื่น และหลีกเลี่ยงกำรละเมิดสิทธิดงักลำ่ว 
โดยได้ก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติเร่ืองทรัพย์สินทำงปัญญำไว้ในนโยบำยทรัพย์สินทำงปัญญำ และคู่มือ
จรรยำบรรณของบริษัท  

15. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสื่อมวลชนหรือต่อสาธารณชน  

กำรให้ข้อมลูใดๆ เก่ียวกบับริษัท ต้องอยูบ่นพืน้ฐำนข้อมลูที่เป็นจริง ถกูต้อง และปฏิบตัิด้วยควำมระมดัระวงัตำมคูม่ือ
จรรยำบรรณของบริษัท โดยผู้ที่ไม่มีหน้ำที่เก่ียวข้องหรือไม่ได้รับมอบหมำย ไม่สำมำรถให้ข้อมูลข่ำวสำรหรือให้
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สมัภำษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือต่อสำธำรณชนใดๆ เก่ียวกบัหรือพำดพิงกลุม่บริษัทไม่วำ่ในด้ำนใด อนัอำจสง่ผลกระทบ
ตอ่ช่ือเสยีงและกำรด ำเนินธุรกิจของกลุม่บริษัท 

ในปี 2562 บริษัทได้จดัให้มีกำรให้มีกำรพบสือ่มวลชนและกิจกรรมส ำหรับผู้ ถือหุ้นดงัตอ่ไปนี ้ 

งานพบผู้ถอืหุ้นและนักวิเคราะห์ จ านวนครัง้ / ปี 

กำรจดัประชมุนกัวิเครำะห์หลกัทรัพย์ (Analyst Meeting) 2 

งำนบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทนุ (Opportunity Day)  4 

16. นโยบายและแนวปฏิบัติการรับเร่ืองร้องเรียนและเบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต  

บริษัทยึดมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบ ถกูต้อง และโปร่งใส บริษัทจึงมุ่งมัน่ที่จะปกปอ้งกำรด ำเนินงำน
และทรัพย์สินต่ำงๆ จำกควำมเสี่ยงที่เกิดขึน้จำกกำรประพฤติที่ขดัต่อคู่มือจรรยำบรรณและกำรทุจริตต่ำงๆ ที่อำจ
เกิดขึน้ ซึ่งมีผลกระทบต่อช่ือเสียงหรือมลูคำ่ของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจึงได้จดัท ำนโยบำยรับเร่ืองร้องเรียน
และเบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทจุริตขึน้ เพื่อก ำหนดช่องทำงในกำรรำยงำนและสนบัสนนุให้กรรมกำร ผู้บริหำร 
พนกังำน และผู้มีสว่นได้เสียให้ข้อมลูและรำยงำนเบำะแสกำรกระท ำผิดหรือกำรทจุริตใดๆ ที่เกิดขึน้ในบริษัท รวมถึง
ได้ก ำหนดกระบวนกำรขัน้ตอนในกำรจดักำรกบัเร่ืองที่ได้รับร้องเรียน กำรคุ้มครองผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ให้ข้อมลู และกำร
รักษำควำมลบั 

ช่องทำงในกำรแจ้งเร่ืองร้องเรียนและเบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทจุริต 

1. เมื่อพนกังำนพบเห็นหรือมีเหตอุนัควรเช่ือโดยสจุริตวำ่มีกำรกระท ำผิดหรือกำรทจุริตเกิดขึน้เก่ียวข้องกบับริษัท
หรือบริษัทในกลุม่ ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชำต้นสงักดั ตัง้แตร่ะดบัผู้จดักำรทรำบโดยทนัที ไมว่ำ่ด้วยวำจำหรือลำยลกัษณ์
อกัษร หำกไมไ่ด้รับกำรพิจำรณำให้แจ้งตอ่ผู้บงัคบับญัชำระดบัสงูขึน้ไปจนถึงระดบัหวัหน้ำสว่นงำน / สำยงำน  

2. หำกอยูใ่นสถำนกำรณ์ที่ไมเ่หมำะสมหรือไมส่ะดวกใจทีจ่ะแจ้งตอ่ผู้บงัคบับญัชำ หรือสงสยัวำ่ผู้บงัคบับญัชำหรือ
ผู้บริหำรของบริษัทเก่ียวข้องกบักำรกระท ำผิด พนกังำนสำมำรถเลอืกที่จะแจ้งผำ่นช่องทำง ดงันี ้  

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

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

2.3 Ethical Hotline ใน Intranet ของบริษัท ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งผ่ำนโดยตรงไปยัง ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ หวัหน้ำหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน และหวัหน้ำหนว่ยงำนทรัพยำกรบคุคล 

2.4 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ (เป็นกรรมกำรภำยนอกที่มีควำมเป็นอิสระ) หรือ คณะกรรมกำรของ
บริษัท ตำมที่อยูด่งันี ้

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
63/21 ถนนรัตนำธิเบศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 11000 
หรือสง่ E-mail มำที่ comsec@thaicom.net 

mailto:comsec@thaicom.net
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3. ในกรณีที่ผู้บริหำรระดบัสงูที่เป็นผู้บริหำรระดบัฝ่ำย หรือเทียบเท่ำขึน้ไป หรือหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
หรือหัวหน้ำหน่วยงำนทรัพยำกรบุคคล เก่ียวข้องกับกำรกระท ำผิดหรือกำรทุจริต ให้แจ้งถึงประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ หรือคณะกรรมกำรบริษัท 

4. ผู้บงัคบับญัชำ หรือหนว่ยงำนตำ่งๆ ตำมข้อ  1 และ/หรือ 2 เมื่อได้รับแจ้งวำ่มีกำรกระท ำผิดและกำรทจุริต รวมทัง้
หำกพบว่ำมีกำรกระท ำผิดหรือกำรทุจริตใดๆ เกิดขึน้ ให้แจ้งหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริษัท (หรือหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในของสำยงำนธุรกิจที่ตนเองสงักดั) ภำยใน 7 วนัท ำกำร เพื่อด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนกำรสอบสวนท่ีก ำหนด 

5. ส ำหรับบุคคลภำยนอก สำมำรถแจ้งข้อร้องเรียนและเบำะแสได้ทำงเว็บไซต์ www.thaicom.net ในหัวข้อ        
“กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี” >“รับข้อร้องเรียนและแจ้งเบำะแส” โดยข้อมลูกำรร้องเรียนและเบำะแสจะถกูสง่ไปยงั 

5.1 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

5.2 หวัหน้ำหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน 

5.3 หวัหน้ำหนว่ยงำนทรัพยำกรบคุคล 

กำรด ำเนินกำรของบริษัทเมือ่ได้รับข้อร้องเรียน 

1. เมื่อได้รับเร่ืองร้องเรียนหรือเบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทุจริตผ่ำนทำงช่องทำงต่ำงๆ ที่บริษัทก ำหนด ให้
ด ำเนินกำรประเมินและตรวจสอบข้อมลูที่ได้รับในเบือ้งต้นให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัที่ได้รับเร่ืองร้องเรียนหรือ
เบำะแสกำรกระท ำผิดหรือกำรทจุริต  

o หำกตรวจสอบข้อเท็จจริงและพบว่ำมีมลูกำรกระท ำผิดหรือกำรทจุริต ให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือ
หนว่ยงำนท่ีได้รับมอบหมำยด ำเนินกำรเสนอคณะกรรมกำรจรรยำบรรณ และผู้มีอ ำนำจตำมที่ระบไุว้แตง่ตัง้
คณะกรรมกำรสอบสวน 

o หำกตรวจสอบและพบว่ำไม่มีมูลข้อเท็จจริงใดๆ ตำมที่ร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแส ให้หน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในหรือหน่วยงำนที่ได้รับมอบหมำย แจ้งกลบัไปยงัผู้ ร้องเรียนและผู้ที่เก่ียวข้อง เพื่อยุติเร่ืองร้องเรียน
ดงักลำ่ว 

2. คณะกรรมกำรสอบสวนจะต้องสอบสวนผู้ ถูกกล่ำวหำ ผู้ บังคับบัญชำของผู้ ถูกกล่ำวหำ รวมทัง้บุคคลอื่นที่
เก่ียวข้อง และจัดท ำรำยงำนผลกำรสอบสวนให้แล้วเสร็จภำยใน 45 วนั นบัจำกวนัที่ได้รับทรำบหนงัสือแต่งตัง้ แต่ถ้ำมี
ควำมจ ำเป็นซึง่ไมส่ำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำดงักลำ่วได้ ให้คณะกรรมกำรสอบสวน รำยงำนเหตผุล
ที่ท ำให้กำรสอบสวนลำ่ช้ำ เพื่อขอขยำยเวลำต่อผู้ที่ลงนำมแตง่ตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน ครัง้ละไมเ่กิน 30 วนั 

3. เมื่อด ำเนินกำรสอบสวนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมกำรสอบสวนจดัท ำรำยงำนผลกำรสอบสวนเสนอต่อผู้ที่ลงนำม
แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน  และจดัท ำส ำเนำสง่ให้ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หวัหน้ำ
หนว่ยงำนกำรเงิน หวัหน้ำหนว่ยงำนบญัชี หวัหน้ำหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน หวัหน้ำหนว่ยงำนทรัพยำกรบคุคล  หวัหน้ำ
หนว่ยงำนกฎหมำย  และผู้ที่เก่ียวข้องแล้วแต่ละกรณี รวมทัง้คณะกรรมกำรพิจำรณำลงโทษทำงวินยัในกรณีที่พบวำ่มีกำร
กระท ำผิดทำงวินยั 

4. ในกรณีที่ผู้ที่ลงนำมแตง่ตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนและ/หรือหวัหน้ำหนว่ยงำนตรวจสอบภำยในเห็นวำ่ข้อเท็จจริง
เก่ียวกับกำรกระท ำผิดและกำรทุจริตไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วน ให้ผู้ที่ลงนำมแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนสัง่กำรให้

http://www.thaicom.net/


                                     บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) ส่วนท่ี 2 ข้อท่ี 9 กำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 2 หน้ำท่ี 71 

คณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำรสอบสวนเพิ่มเติม หรือแตง่ตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนชดุใหมเ่พื่อด ำเนินกำรสอบสวนได้
ตำมที่เห็นสมควร 

กำรลงโทษทำงวินยัและกำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำย 

1. คณะกรรมกำรพิจำรณำลงโทษทำงวินยัจะต้องพิจำรณำลกัษณะกำรกระท ำผิดวินยัและก ำหนดบทลงโทษทำง
วินยักบัผู้กระท ำผิด และเสนอให้ผู้มีอ ำนำจตำมที่ได้ระบไุว้อนมุตัิให้ด ำเนินกำรลงโทษทำงวินยักบัผู้กระท ำผิดภำยใน 30 
วนั นบัจำกวนัท่ีได้รับรำยงำนผลกำรสอบสวน 

2. เมื่อมีกำรอนุมตัิให้ด ำเนินกำรลงโทษทำงวินยัแล้ว ให้หน่วยงำนทรัพยำกรบุคคลจัดท ำค ำสัง่ลงโทษทำงวินัย 
เสนอให้ผู้มีอ ำนำจตำมที่ก ำหนดไว้ในนโยบำยอ ำนำจอนุมัติ (Approval Authority Policy) อนุมัติค ำสั่งดังกล่ำวก่อน
ด ำเนินกำรลงโทษทำงวินยักับผู้กระท ำผิด และแจ้งค ำสัง่ลงโทษทำงวินยักับผู้กระท ำผิด  รวมทัง้ให้ผู้กระท ำผิดลงนำม
รับทรำบค ำสัง่ลงโทษดงักลำ่ว 

3. ในกรณีที่กำรกระท ำผิดหรือกำรทจุริตใดๆ ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน ช่ือเสียง ภำพลกัษณ์ของบริษัท 
หรือเป็นกำรปฏิบตัิฝ่ำฝืนกฎหมำย  ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำลงโทษทำงวินยัเสนอผู้มีอ ำนำจตำมที่ก ำหนดไว้ในนโยบำย
อ ำนำจอนมุตัิ (Approval Authority Policy) ของบริษัท เป็นผู้พิจำรณำตดัสินว่ำจะด ำเนินคดีทำงแพ่งและ/หรือคดีอำญำ
ตอ่ผู้กระท ำผิด โดยอำจร่วมพิจำรณำกบัหวัหน้ำหนว่ยงำนกฎหมำย หรือหนว่ยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง 

กำรแจ้งผลกบัผู้ ร้องเรียน 

บริษัทจะแจ้งควำมคืบหน้ำและผลกำรพิจำรณำเร่ืองร้องเรียนกำรกระท ำผิดและกำรทุจริตให้กับผู้ ร้องเรียนที่ได้
เปิดเผยช่ือ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศพัท์ อีเมล์ หรือช่องทำงติดตอ่อื่นๆ ไว้   อย่ำงไรก็ตำม ในบำงครัง้ด้วยเหตผุลควำมจ ำเป็น
ในเร่ืองข้อมลูสว่นบคุคลและรักษำควำมลบั บริษัทอำจไม่สำมำรถให้ข้อมลูในรำยละเอียดเก่ียวกบักำรสอบสวนหรือกำร
ลงโทษทำงวินยั 

กำรคุ้มครองผู้ ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมลู 

1. บริษัทจะไม่ยินยอมให้มีกำรข่มขู่ คุกคำม ผู้ ร้องเรียน รวมถึงผู้ที่ให้ควำมร่วมมือ หรือควำมช่วยเหลือในกำร
สอบสวนด้วยเจตนำสจุริต บริษัทจะให้ควำมคุ้มครองและห้ำมพนกังำนหรือผู้บริหำรของบริษัทเลกิจ้ำง พกังำน ลงโทษทำง
วินยั หรือขู่ว่ำจะด ำเนินกำรตำ่งๆ จำกกำรที่พนกังำนให้ข้อมลูเร่ืองกำรกระท ำผิดหรือกำรทจุริต หำกผู้ ใดกระท ำกำรฝ่ำฝืน
ดงักลำ่วจะถกูลงโทษทำงวินยั 

2. หำกผู้ ร้องเรียนเห็นวำ่ตนอำจเดือดร้อนเสียหำย สำมำรถร้องขอมำตรกำรคุ้มครองได้ตลอดเวลำ และบริษัทอำจ
ให้ควำมคุ้มครองเพิ่มเติมเป็นพิเศษตำมควำมเหมำะสม โดยจะพิจำรณำจำกระดบัควำมร้ำยแรงและควำมส ำคญัของเร่ือง
ที่ร้องเรียน ในกรณีที่ผู้ ร้องเรียนถูกข่มขู่ คุกคำม ให้รำยงำนต่อหัวหน้ำหน่วยงำนทรัพยำกรบุคคลโดยทนัที ซึ่งหัวหน้ำ
หนว่ยงำนทรัพยำกรบคุคลจะท ำหน้ำที่เป็นเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองผู้ ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมลู ตำมนโยบำยฉบบันี  ้

3. กรณีผู้ ร้องเรียนเป็นพนกังำนซึ่งให้ข้อมลูกำรกระท ำผิดหรือกำรทจุริตด้วยเจตนำสจุริต แม้ว่ำภำยหลงับริษัทได้
ด ำเนินกำรสอบสวนแล้วและพบวำ่ไมม่ีกำรกระท ำผิดตำมที่ได้ร้องเรียน บริษัทจะไม่ด ำเนินกำรลงโทษใดๆ กบัพนกังำนท่ี
ให้ข้อมลู อย่ำงไรก็ตำม หำกผลกำรสอบสวนพบวำ่ไมม่ีมลูข้อเท็จจริงใดๆ ตำมที่ร้องเรียน และได้ท ำด้วยเหตเุจตนำให้ร้ำย 
หรือจงใจให้เกิดผลที่เป็นอนัตรำย หรือให้ข้อมลูเท็จ บริษัทจะพิจำรณำด ำเนินกำรลงโทษพนกังำน ตำมข้อบังคบัเก่ียวกบั
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กำรท ำงำน ซึ่งมีบทลงโทษตัง้แต่ ตกัเตือนด้วยวำจำหรือลำยลกัษณ์อกัษร พกังำน จนถึงให้ออกจำกงำน รวมทัง้พิจำรณำ
ด ำเนินคดีตำมกฎหมำย 

กำรรักษำควำมลบั 

1. ผู้ที่เก่ียวข้องในกำรรับร้องเรียนและเบำะแสกำรกระท ำผิดหรือกำรทจุริต ต้องเก็บรักษำข้อมลูที่ได้รับมำไว้เป็น
ควำมลบั ไม่เปิดเผยแก่บคุคลหนึง่บคุคลใด เว้นแต่เป็นกำรเปิดเผยตำมควำมจ ำเป็นในกำรปฎิบตัิงำนเท่ำนัน้หรือเป็นกำร
ปฏิบตัิตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

2. ห้ำมน ำรำยงำนผลกำรสอบสวนไปเปิดเผยแก่บุคคลใด ทัง้นี ้เพื่อเป็นกำรหลีกเลี่ยงกำรสร้ำงควำมเสียหำยต่อ
ช่ือเสียงของบคุคลผู้ถกูกลำ่วหำหำกภำยหลงัพบวำ่เป็นผู้บริสทุธ์ิ และเพ่ือปอ้งกนัควำมเสี่ยงทำงกฎหมำยท่ีอำจเกิดขึน้กบั
บริษัท 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

บริษัทให้ควำมส ำคญัต่อกำรเปิดเผยข้อมลูและข่ำวสำรส ำคญัที่เก่ียวข้องกบับริษัท  ทัง้ข้อมลูทำงกำรเงินและข้อมลูที่
มิใช่ข้อมลูทำงกำรเงินอยำ่งถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลำ และโปร่งใส ผ่ำนช่องทำงที่เข้ำถึงข้อมลูได้ง่ำย มีควำมเท่ำเทียมกนั
และนำ่เช่ือถือ 

1. บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยกำรเปิดเผยสำรสนเทศ (Market Disclosure Policy) ไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรอย่ำงชดัเจน 
และสอดคล้องกบักฎระเบียบและข้อบงัคบัของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และ
ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื่อให้ผู้มีสว่นได้เสยีทกุรำยสำมำรถเข้ำถึงข้อมลูได้ง่ำย และเทำ่เทียมกนั 

2. บริษัทได้จัดตัง้หน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในกำรท ำหน้ำที่สื่อสำร
ประชำสมัพนัธ์ข้อมลูที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเครำะห์หลกัทรัพย์ และผู้ที่เก่ียวข้องเพื่อให้ได้รับทรำบ
ข้อมลูของบริษัท 

3. ดแูลให้มีกำรเปิดเผยข้อมลูงบกำรเงิน รำยงำนประจ ำปี และแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี  (แบบ 56-1) สำมำรถ
สะท้อนฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงเพียงพอ รวมทัง้สนบัสนนุให้จดัท ำค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของ
ฝ่ำยจดักำร (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบกำรเปิดเผยงบกำรเงินทกุไตรมำส  

4. จดัให้มีรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงินแสดงควบคู่กบัรำยงำนของผู้สอบบญัชีใน
รำยงำนประจ ำปี 

5. เปิดเผยค่ำสอบบญัชีและค่ำบริกำรอื่นที่ผู้สอบบญัชีให้บริกำรในรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำน
ประจ ำปี 

6. เปิดเผยบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชดุย่อย จ ำนวนครัง้ของกำรประชมุและจ ำนวนครัง้
ที่กรรมกำรแตล่ะทำ่นเข้ำประชมุ รวมถึงกำรฝึกอบรมและพฒันำควำมรู้ด้ำนวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่องของคณะกรรมกำร 
ซึง่ได้แสดงไว้ในรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี 

7. เปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงูที่สะท้อนถึงภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ของแต่ละคน รวมทัง้รูปแบบหรือลักษณะของค่ำตอบแทนในรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำน
ประจ ำปี 
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8. บริษัทมีนโยบำยให้กรรมกำรและผู้บริหำรต้องรำยงำนกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์หรือกำรถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทให้
คณะกรรมกำรทรำบทกุครัง้ 

9. นอกจำกกำรเผยแพร่ข้อมลูตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดผำ่นช่องทำงของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้ว บริษัทยงัมีกำร
เปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศที่ส ำคญัของบริษัท ทัง้ภำษำไทยและภำษำองัฤษ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท และมีกำร
ปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัอยำ่งสม ่ำเสมอ ดงันี ้

(1) วิสยัทศัน์และพนัธกิจ 
(2) ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ 
(3) รำยช่ือคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชดุยอ่ย และผู้บริหำรของบริษัท 
(4) งบกำรเงินและค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจดักำรรำยไตรมำส (MD&A) ทัง้ฉบบัปัจจบุนัและของปีก่อนหน้ำ 
(5) แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) ที่สำมำรถดำวน์โหลดได้ 
(6) โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและโครงสร้ำงองค์กร 
(7) รำยช่ือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
(8) หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น และเอกสำรอื่นใดที่เก่ียวข้อง รวมทัง้รำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 
(9) ข้อบงัคบับริษัทและหนงัสอืรับรองบริษัท 
(10) นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ นโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริต นโยบำย

ด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่งระดบัองค์กร และนโยบำยด้ำนอื่นๆ ของบริษัท 
(11) กฎบตัรของคณะกรรมกำรชดุยอ่ยตำ่งๆ 
(12) ข้อมลูติดตอ่นกัลงทนุสมัพนัธ์  
(13) ข้อมลูหรือเอกสำรอื่นใดที่บริษัทน ำเสนอตอ่นกัวิเครำะห์ ผู้จดักำรกองทนุ หรือสือ่ตำ่งๆ 

หมวดที่ 5 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคญักบักำรก ำกบัดแูลให้มัน่ใจวำ่ บริษัทมีระบบกำรบริหำรควำมเสีย่งและกำรควบคมุ
ภำยในท่ีจะท ำให้บรรลวุตัถปุระสงค์อยำ่งมีประสทิธิผล และมีกำรปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนท่ีเก่ียวข้อง 

1. การบริหารความเสี่ยง 

1.1 บริษัทได้จดัท ำกรอบและนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อใช้ในกำรระบแุละบริหำรควำมเสี่ยง เป้ำประสงค์หลกั
ของกำรบริหำรควำมเสีย่ง เพื่อปกปอ้งมลูคำ่ของบริษัทและเพื่อใช้ประโยชน์ในกำรสร้ำงมลูคำ่เพิ่มให้กบับริษัท 

1.2 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และฝ่ำยบริหำรมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำร
ออกแบบและน ำกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงไปใช้ปฏิบตัิ และบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ภำยใต้ควำม
เสีย่งที่ยอมรับได้ที่ได้ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบริษัท 

บริษัทระบ ุประเมิน และจดักำรควำมเสี่ยงในทกุขัน้ตอนตัง้แต่กำรพฒันำและเลือกใช้กลยุทธ์ กำรน ำกลยทุธ์ไป
ปฏิบตัิ กำรตดัสนิใจลงทนุและบริหำรงำนประจ ำวนั 

คณะกรรมกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำที่ช่วยสนบัสนุนคณะกรรมกำรบริษัท โดยสอบทำนให้มัน่ใจว่ำบริษัทมี
ระบบกำรบริหำรควำมเสีย่งมีควำมเหมำะสมและมีประสทิธิผล 
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2. การควบคุมภายใน 

2.1 บริษัทได้น ำมำตรฐำนกำรควบคมุภำยในระดบัสำกล และแนวปฏิบตัิที่ออกโดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์มำใช้ในกำรพฒันำระบบควบคมุภำยในของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษัทจะ
สำมำรถบรรลวุตัถปุระสงค์ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

 ควำมถกูต้องและเช่ือถือได้ และควำมทันเวลำของรำยงำนทัง้จำกภำยในและภำยนอก และทัง้ที่เป็นตวั
เงินและไมใ่ช่ตวัเงิน 

 มีกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 กำรดแูลรักษำทรัพย์สนิของบริษัท 

 ประสทิธิภำพและประสทิธิผลของกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

2.2 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและฝ่ำยบริหำร มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรออกแบบและน ำระบบควบคุม
ภำยในท่ีดีไปใช้ปฏิบตัิ 

2.3 คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำที่สอบทำนควำมมีประสทิธิผลของระบบ
กำรควบคมุภำยในอยำ่งน้อยปีละครัง้ และเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิก่อนท่ีจะรำยงำนให้ผู้
ถือหุ้นทรำบ 

3. การตรวจสอบภายใน 

บริษัทได้จดัตัง้ส ำนกัตรวจสอบภำยในเป็นหนว่ยงำนอิสระหนว่ยงำนหนึง่ในบริษัท หวัหน้ำหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน
รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้กำรท ำหน้ำที่เป็นไปด้วยควำมอิสระและเที่ยงธรรม กิจกรรมกำร
ตรวจสอบจะช่วยให้บริษัทสำมำรถบรรลวุตัถปุระสงค์โดยกำรน ำวิธีที่เป็นระบบมำใช้เพื่อประเมินและปรับปรุงควำมมี
ประสทิธิผลของระบบบริหำรควำมเสีย่ง ระบบควบคมุภำยใน และระบบกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท 
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การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2562 

รายชื่อกรรมการ 

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 
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1. นำยประเสริฐ บญุสมัพนัธ์       
2. นำงภทัรียำ เบญจพลชยั 10/10  4/4    
3. ศำสตรำจำรย์ส ำเรียง เมฆเกรียงไกร 10/10 6/6 4/4    
4. นำงชรินทร วงศ์ภธูร 10/10 6/6     
5. นำยสมประสงค์ บญุยะชยั       
6. นำยเอนก พนำอภิชน  6/6  12/12   
7. นำยเกว็ก บคั ไช   4/4 12/12   
8. นำยอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์    12/12 4/4 2/2 
9. นำยภเูวียง ประค ำมินทร์(1)       
10. นำยไพบลูน์ ภำนวุฒันวงศ์(2)    10/12   
11. นำยปฐมภพ สวุรรณศิริ    2/12 4/4 2/2 
12. นำยอนวุฒัน์ สงวนทรัพยำกร     4/4 2/2 
13. นำยวิชยั กิตติวิทยำกลุ     4/4  
14. นำยธีระยทุธ บญุโชติ     3/4 2/2 
15. นำยเอกชยั ภคัดรุงค์     4/4  
16. นำยประมขุ ชยัวงศ์วฒุิกลุ(3)     3/4  
17. นำงสำวยพุำพรรณ ปำนเคลอืบทอง     4/4 1/2 
18. นำยสลลิ จำรุจินดำ     4/4  
19. นำยคมสนั เสรีภำพงศ์     4/4  
20. นำยธีรวฒัน์ กสุลำงกรูวฒัน์(4)     -  
21. นำยสรรเพชญ สรรพศิริ      2/2 
22. นำยภำคย์  บญุยบุล      2/2 
23. นำงสำวปิยะนชุ สจุปลืม้      2/2 
_____________________ 
หมำยเหต ุ
(1) นำยภเูวียง ประค ำมินทร์ ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร ผู้แทนจำกกระทรวงกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม แทนนำงอำทิตยำ สธุำธรรม 
ที่ลำออกจำกต ำแหน่ง โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 4/2562 ประชมุเม่ือวนัที่ 2 เมษำยน 2562 มีผลตัง้แต่วนัที่ 2 เมษำยน 
2562 เป็นต้นไป  
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(2) นำยไพบลูย์ ภำนวุฒันวงศ์ ได้รับแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำร แทนนำยปฐมภพ สวุรรณศิริ โดยมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 
ครัง้ที่ 3/2562 ประชมุเม่ือวนัที่ 26 มีนำคม 2562 มีผลตัง้แตว่นัที่ 1 เมษำยน 2562 เป็นต้นไป 

(3) นำยประมขุ ชยัวงศ์วฒิุกลุ ลำออกจำกบริษัท มีผลตัง้แตว่นัที่ 1 มกรำคม 2563 
(4) นำยธีรวฒัน์ กสุลำงกรูวฒัน์  เกษียณอำย ุมีผลตัง้แตว่นัที่ 1 มกรำคม 2562 

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง 

(1) การสรรหากรรมการอิสระ 

หลกัเกณฑ์ในกำรคดัเลือกกรรมกำรอิสระ รวมถึงคณุสมบตัิ และกระบวนกำรสรรหำ ได้เปิดเผยไว้แล้วใน หมวดที่ 5 
บทบำทและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร > 1. โครงสร้ำงและองค์ประกอบของคณะกรรมกำร > 1.3 คณุสมบตัิของ
กรรมกำรอิสระ 

(2) การสรรหากรรมการ และผู้บริหาร 

กำรสรรหำและแตง่ตัง้กรรมกำร 

คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำเพื่อท ำหน้ำที่ในกำรพิจำรณำคดัเลือก และ
กลัน่กรองบคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือ เพื่อกำรคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตำมนโยบำยกำรสรรหำ
กรรมกำรของบริษัท โดยในกำรพิจำรณำคดัเลือกจะค ำนึงถึงสดัส่วน จ ำนวน ควำมหลำกหลำย และองค์ประกอบของ
คณะกรรมกำรท่ีเหมำะสมในด้ำนตำ่งๆ โดยจะพิจำรณำจำกทกัษะ และควำมรู้ควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนของคณะกรรมกำร
บริษัทที่ต้องกำรเพิ่มเติมและสอดคล้องกบักลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงต้องเป็นผู้ที่พร้อมในกำรอทุิศเวลำ
ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่กรรมกำรบริษัทอยำ่งเต็มที่ และต้องไมม่ีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย และหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำร
ที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยมีหลกัเกณฑ์กำรสรรหำ รวมถึงขัน้ตอนกำรคดัเลอืกกรรมกำร ดงันี ้

1. ก ำหนดหลกัเกณฑ์ – คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำจะพิจำรณำสรรหำกรรมกำรโดยมกีำรจดัท ำ Board Skill 
Matrix เพื่อใช้เป็นเกณฑ์กำรพิจำรณำคณุสมบตัิของกรรมกำรท่ีต้องกำรสรรหำ โดยพิจำรณำจำกทกัษะที่จ ำเป็นซึง่ยงั
ขำดอยูใ่นคณะกรรมกำรบริษัท และสอดคล้องกบักลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

2. วิธีกำรสรรหำ – พิจำรณำสรรหำบคุคลโดย 

o เปิดโอกำสให้คณะกรรมกำรแตล่ะทำ่นเสนอช่ือบคุคลที่พิจำรณำแล้วเห็นวำ่เป็นผู้ที่เหมำะสม 

o เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นรำยย่อยเสนอช่ือบคุคลที่เห็นสมควรได้รับกำรพิจำรณำผำ่นทำงเว็บไซต์ของบริษัทลว่งหน้ำ
ก่อนวนัประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก ำหนด 

เมื่อวนัที่ 15 มกรำคม 2563 ทำงบริษัทได้แจ้งต่อตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ ถือหุ้นทรำบว่ำ ได้พ้น
ก ำหนดระยะเวลำกำรเสนอรำยช่ือบคุคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทแล้ว ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอ
รำยช่ือบคุคลที่เห็นสมควรและมีคณุสมบตัิเหมำะสมได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทแตอ่ยำ่งใด 

o ให้บริษัทท่ีปรึกษำภำยนอก (Professional Search Firm) ช่วยคดักรองผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมำะสม 

o ให้เลขำนกุำรบริษัท น ำรำยช่ือผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมำะสม ตำมที่ปรำกฏอยูใ่นฐำนข้อมลูกรรมกำร (Director Pool)
ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และท ำเนียบกรรมกำร (กรรมกำรอำชีพ) ของ
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย มำประกอบกำรพิจำรณำ 
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3. กำรคดัเลือก – คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ จะท ำกำรประเมินคุณสมบตัิเบือ้งต้นของบุคคลที่ได้รับกำร
เสนอช่ือ และคดัเลอืกผู้ที่พิจำรณำแล้วเห็นวำ่เหมำะสม 

4. กำรแต่งตัง้ – คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำจะเสนอช่ือบคุคลที่พิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำเห็นชอบ ก่อนน ำช่ือเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อเลอืกตัง้เป็นรำยบคุคล ในกรณีแตง่ตัง้
กรรมกำรท่ีถึงครำวต้องออกตำมวำระ และแตง่ตัง้กรรมกำรใหม ่ 

ส ำหรับกรณีที่ต ำแหนง่กรรมกำรวำ่งลงเพรำะเหตอุื่นนอกจำกออกตำมวำระ ให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทพิจำรณำแตง่ตัง้แทน 

อย่ำงไรก็ดี กำรเลือกตัง้กรรมกำรในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น มีหลกัเกณฑ์และวิธีกำร ซึ่งเป็นไปตำมข้อบงัคบัของบริษัท 
โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

1. ในกำรประชมุสำมญัประจ ำปีทกุครัง้ กรรมกำรต้องพ้นจำกต ำแหนง่ตำมวำระเป็นจ ำนวน 1 ใน 3 โดยให้กรรมกำร
ที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง และกรรมกำรที่ออกตำมวำระนีอ้ำจถกูเลือกเข้ำมำด ำรง
ต ำแหนง่ตอ่ได้ 

2. ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมกำรตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้

 2.1 ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทำ่กบัจ ำนวนหุ้นท่ีถือ 

2.2 ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตำมข้อ 2.1 เพื่อที่จะเลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลำยคน
เป็นกรรมกำรก็ได้ ในกรณีที่เลือกตัง้บุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมำกน้อย
เพียงใดไมไ่ด้ 

2.3 บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ได้รับกำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเทำ่จ ำนวนกรรมกำรท่ี
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตัง้ในล ำดบัถัดลงมำมีคะแนนเสียง
เทำ่กนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสยีงชีข้ำด 

3. กรณีที่ต ำแหนง่กรรมกำรวำ่งลงเพรำะเหตอุื่นนอกจำกออกตำมวำระดงักลำ่ว ให้คณะกรรมกำรมีมติด้วยคะแนน
ไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของกรรมกำรที่เหลืออยู่เลือกบคุคลใดบคุคลหนึ่ง ซึ่งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ำม
ตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ .ศ.2535 เข้ำมำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุม
คณะกรรมกำรครำวถดัไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลืออยู่ไม่ถึงสองเดือน บคุคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทน
ดงักลำ่วจะอยูใ่นต ำแหนง่กรรมกำรได้เพียงวำระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมกำรท่ีตนแทน 

กำรสรรหำและแตง่ตัง้ผู้บริหำร 

ส ำหรับกำรสรรหำและแตง่ตัง้ผู้บริหำร ได้เปิดเผยไว้แล้วใน หมวดที่ 5 บทบำทและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
ข้อ 11 กำรสบืทอดต ำแหนง่ผู้บริหำร  

9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

คณะกรรมกำรของบริษัทใช้อ ำนำจในกำรก ำกบัดแูลบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม โดยใช้อ ำนำจหน้ำที่ในกำรบริหำรงำน 
ตำมวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติที่ประชุมของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจะท ำกำรบริหำรงำนผ่ำนที่ประชุมคณะกรรมกำร 
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โดยกำรพิจำรณำและอนุมตัิ และ/หรือ ให้อ ำนำจแก่คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ และ/หรือ มอบอ ำนำจให้แก่บุคคลใด
แล้วแต่กรณี เพื่อกำรบริหำรงำน โดยกำรส่งตวัแทนไปนัน้จะต้องเป็นไปตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท อย่ำงไรก็ตำม 
กำรด ำเนินกำรบริหำรนัน้จะต้องอยูภ่ำยใต้กำรก ำกบัดแูลของคณะกรรมกำรบริษัทซึง่จะต้องเป็นไปด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริต 
และรักษำผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นอยำ่งสงูสดุเป็นส ำคญั 

คณะกรรมกำรบริษัทจะก ำกบัดแูลโดยกำรมอบอ ำนำจให้กรรมกำร และ/หรือ ผู้บริหำร เข้ำไปเป็นตวัแทนของบริษัท
ย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม โดยจะมีมำตรกำรและขัน้ตอนในกำรบริหำรจดักำรผ่ำนคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งคณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำลและสรรหำ จะท ำกำรคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร และ/หรือ 
ผู้บริหำร แล้วแตก่รณี ผำ่นท่ีประชมุคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ เพื่อพิจำรณำเลอืกบคุคลที่เห็นสมควร แล้วจึง
น ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำและแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมกำรบริษัทยอ่ย และ/หรือ บริษัทร่วมตอ่ไป 

ทัง้นี ้กรรมกำร และ/หรือ ผู้บริหำร ที่ได้รับกำรแต่งตัง้ดงักลำ่ว จะต้องด ำเนินกำรบริหำรงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยที่
คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยไว้ โดยจะต้องยึดหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี จรรยำบรรณ และนโยบำยต่ำงๆ ของ
บริษัท ที่ได้มีกำรวำงไว้อยำ่งเคร่งครัด ซึง่ยดึถือผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และบริษัทเป็นหลกั โดยไมส่ำมำรถด ำเนินกำรใดๆ 
อนัขดัต่อวตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท รวมถึงจะต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมระบบควบคมุภำยใน อีกทัง้กำร
ด ำเนินงำนในกิจกำรบริหำรจะต้องเป็นไปตำมแบบแผนที่ดีโดยไม่ขดัต่อนโยบำยของบริษัทในเร่ืองต่ำงๆ อำทิเช่น วิธีกำร
ปฏิบัติในกำรออกเสียงในแต่ละวำระ ขัน้ตอนกำรขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร กลไกกำรก ำกับดูแล  
กำรเปิดเผยข้อมลูส ำหรับฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรกบับคุคลที่เก่ียวโยงกัน กำรได้มำหรือ
จ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงระบบควบคุมภำยในของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลกัและมีควำมเหมำะสม รัดกุม 
เพียงพอ ซึง่กำรด ำเนินกำรดงักลำ่วต้องเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ และหลกักฎหมำยตำ่งๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงกำรก ำกบัดแูลที่
ดี และแนวปฏิบตัิที่ดี (Best Practice) ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบำยห้ำมมิให้ ผู้บริหำร และพนกังำนทกุระดบั น ำข้อมลูบริษัทไปเปิดเผยหรือน ำไปใช้สว่นตน หรือกระท ำ
กำรท่ีอำจมีกำรขดัแย้งทำงผลประโยชน์ หำกฝ่ำฝืนบริษัทถือวำ่เป็นควำมผิดอยำ่งร้ำยแรงและก ำหนดบทลงโทษขัน้สงูสดุ 

บริษัทยังก ำหนดให้ผู้บริหำร และพนักงำน ซึ่งอยู่ในหน่วยงำนที่ทรำบข้อมูลภำยในหลีกเลี่ยง หรืองดกำรซือ้ขำย
หลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลำ 1 เดือน ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินให้แก่สำธำรณชน นอกจำกนี ้บริษัทได้ให้ควำมรู้
และควำมเข้ำใจแก่ผู้บริหำรในระดบัตำ่งๆ เก่ียวกบัภำระหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์และกำรเปลีย่นแปลง
กำรถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทตน คู่สมรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทัง้ บทลงโทษ
และตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สว่นกำรสนบัสนนุข้อมูลให้กับบริษัทในเครือ บริษัทได้ก ำหนด
หลกัเกณฑ์เพื่อป้องกนักำรร่ัวไหลของข้อมลู เช่น กำรขอหนงัสือข้อตกลงในกำรเก็บรักษำควำมลบัและกำรห้ำมถ่ำยข้อมลู
เอกสำรโดยไมไ่ด้รับอนญุำต 

ในปี 2562 บริษัทได้ปรับปรุงระเบียบว่ำด้วยกำรจัดชัน้ควำมลบัและกำรจัดกำรข้อมูล เพื่อปฏิบตัิตำมระเบียบกำร
บริหำรจัดกำรข้อมูลควำมลบัของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ รวมถึงสร้ำงควำมมัน่ใจให้กบันกัลงทนุ ผู้ ถือหุ้น คู่ค้ำ และผู้มีสว่นได้เสีย ในกำรจดักำรข้อมลูให้มีควำม
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ปลอดภยั และเป็นแนวทำงปฏิบตัิให้กบัผู้บริหำร พนกังำน และผู้ที่เก่ียวข้อง ในกำรจดักำรข้อมลูตำมระดบัชัน้ควำมลบั  
โดยระเบียบฉบบันี ้บริษัทได้ถือปฏิบตัิตำมมำตรฐำน ISO 27001 โดยปรับให้เหมำะสมกับบริบทของบริษัท นอกจำกนี ้
บริษัทยงัมีนโยบำยด้ำนควำมปลอดภยัด้ำนระบบสำรสนเทศ เพื่อเป็นแนวปฏิบตัิควบคูก่นัไปอีกด้วย 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทยอ่ยได้จ่ำยคำ่ตอบแทนผู้สอบบญัชี โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

(1)  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fees) 

บริษัทและบริษัทยอ่ย ได้จ่ำยคำ่ตอบแทนจำกกำรสอบบญัชีให้แก่ส ำนกังำนสอบบญัชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุ
ไชยยศ สอบบญัชี จ ำกดั ดงันี ้

บริษัท 
คำ่ตอบแทนจำกกำรสอบบญัชี 

(ล้ำนบำท) 
บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 1.86 
บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 4.40 
รวมคำ่สอบบญัชี 6.26 
Out-of-pocket 0.36 
รวมคำ่สอบบญัชีและ Out-of-pocket 6.62 

 (2)  ค่าตอบแทนอื่น (Non-Audit Fees) 

บริษัทได้จ่ำยค่ำตอบแทนจำกกำรตรวจสอบส ำหรับกรณีเฉพำะเร่ือง และค่ำบริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนอื่นที่  
ไม่เก่ียวข้องกบังำนสอบบญัชี ให้แก่ส ำนกังำนสอบบญัชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ำกัด เป็น
จ ำนวนเงิน  180,000 บำท 
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10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 

ความรับผิดชอบเพื่อเสริมสร้างสังคมที่ยั่งยนื  

การด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยนื  
 ไทยคมตระหนกัดีว่ำกำรบรรลแุละรักษำเป้ำหมำยตำมวิสยัทศัน์และพนัธกิจจะส ำเร็จได้อย่ำงยัง่ยืนนัน้ บริษัท
ต้องมุ่งมัน่และใสใ่จกำรด ำเนินธุรกิจที่ตอบสนองและลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม บริษัท จึงก ำหนด
วิถีสูค่วำมยัง่ยืนที่ยงัคงสร้ำงมลูค่ำและควำมเติบโตทำงเศรษฐกิจ  และไม่ลืมที่จะสร้ำงคณุค่ำต่อสงัคม และสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้ครอบคลุมและตอบสนองกับทุกกลุ่มผู้ มีส่วนได้เสีย   เพื่อมุ่งสู่ Thaicom Sustainability Goals ภำยใต้แนวคิด 
“Connectivity for Sustainability” หรือ “กำรสร้ำงโอกำส สร้ำงอนำคต สูก่ำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน”  ไทยคมจึงด ำเนินธุรกิจ
โดยค ำนงึถึงในทกุมิติดงัที่กลำ่วมำ  
 โดยมีนโยบำยเพื่อสง่เสริมควำมยัง่ยืนเป็นกรอบในกำรแสดงควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม และเพื่อกำร เจริญเติบโต
อย่ำงตอ่เนื่องและมัน่คง และ ได้รับ กำรยอมรับและไว้วำงใจจำกผู้มีสว่นได้เสีย  บนพืน้ฐำนของกำร ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
บริษัทจึงได้ก ำหนดนโยบำย ในเร่ืองต่ำงๆ เพื่อสง่เสริมกำรพฒันำอย่ำงตำมหลกักำรก ำกบั ดแูลกิจกำรที่ดี  โดยประกำศ
นโยบำยดงักล่ำวไว้ชัดเจน เป็นลำยลกัษณ์อกัษร และเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ทรำบโดยทัว่กัน   ส ำหรับ
นโยบำยกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน  ครอบคลมุในประเด็นดงัตอ่ไปนี ้

1. ยดึมัน่ในหลกัธรรมำภิบำลตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
2. ด ำเนินธุรกิจอยำ่งเป็นธรรม สง่เสริมควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมตลอดหว่งโซธุ่รกิจ 
3. ต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ซึ่งครอบคลมุควำมสมัพนัธ์ต่อผู้ เก่ียวข้องทกุภำคสว่น รวมถึงกำร ร่วมมือและ

พฒันำเครือขำ่ยระหวำ่งกลุม่ธุรกิจบนหลกักำรบริหำรควำมเสีย่งกิจกำร 
4. เคำรพในสทิธิมนษุยชนและคุ้มครองศกัดิ์ศรีควำมเป็นมนษุย์ โดยไมเ่ลอืกปฏิบตัิ 
5. ถือวำ่พนกังำนเป็นทรัพย์สนิท่ีมีคำ่สงูสดุส ำหรับองค์กร ไมเ่ลอืกปฏิบตัิในกำรจ้ำงงำน สนบัสนนุกำร ฝึกอบรมและ

พฒันำควำมรู้ 
6. สง่มอบสินค้ำและบริกำรที่มีคณุภำพ บริหำรควำมสมัพนัธ์กบัลกูค้ำและผู้บริโภค อย่ำงต่อเนื่อง โดยมุ่ง เน้นกำร

เคำรพสทิธิของผู้บริโภค  
7. น ำแนวคิดในกำรสร้ำงคณุค่ำร่วมระหว่ำงภำคธุรกิจกบัสงัคมมำเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ  เพื่อ ให้ธุรกิจ

ชุมชน และ สงัคมเจริญเติบโตไปพร้อมกันอย่ำงยัง่ยืน โดยมุ่งเน้นสนบัสนุนกำรศึกษำ กำรเปิด โอกำสในกำร
เข้ำถึงเทคโนโลยีและกำรเรียนรู้ สร้ำงเสริมอำชีพและกำรพฒันำทกัษะสง่เสริมกำรลงทนุ เพื่อสงัคม 

8. เช่ือมัน่ในศกัยภำพกำรสร้ำงสรรค์นวตักรรม อนัเป็นองค์ประกอบส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจ และ กำร เติบโต
อยำ่งยัง่ยืนขององค์กร  บริษัทจึงสนบัสนนุให้พนกังำนมีโอกำสมีสว่นร่วม ในกำรสร้ำงสรรค์ นวตักรรม ทัง้ในด้ำน
เทคโนโลยี กระบวนกำร ท ำงำน และรูปแบบธุรกิจ ทัง้ที่เกิดจำกกำรเปลีย่นแปลง ใหมห่รือกำรพฒันำต่อยอด โดย
มีเปำ้หมำยเพื่อกำรสร้ำงสรรค์เชิงบวก กำรปรับปรุงผลติภณัฑ์ 

9. ด ำเนินธุรกิจโดยให้ควำมส ำคญักบัควำมยัง่ยืนของสิ่งแวดล้อมและกำรอนุรักษ์ ทรัพยำกรต่ำงๆ โดยเน้น กำร
สร้ำงวฒันธรรมองค์กร และสง่เสริมพฤติกรรมกำรดแูลรักษำ และ ฟืน้ฟสูิง่แวดล้อม 
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การต่อต้านการทุจริต 
 ไทยคมต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ  ด้วยตระหนกัดีว่ำกำรทจุริตเป็นภยัร้ำยแรงที่ท ำลำยกำรแข่งขนัอย่ำง  เสรี
และเป็นธรรม  และก่อให้เกิดควำมเสียหำยตอ่กำรพฒันำเศรษฐกิจและสงัคม  นโยบำยต่อต้ำนกำรทจุริตของ  บริษัท  อยู่
ในคูม่ือจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัทและเป็นแนวทำงที่ทกุคนในองค์กรต้องปฏิบตัิตำม  โดยมีกำรจดั อบรมให้กบัพนกังำน
ควบคู่ไปกบัเร่ืองจรรยำบรรณธุรกิจ  นอกจำกนีม้ีกำรประกำศให้ลกูค้ำพนัธมิตรธุรกิจ  คู่ค้ำ  หรือผู้ที่จะเข้ำมำท ำธุรกิจกบั
บริษัทให้รับทรำบ ถึงเจตนำรมณ์ และ นโยบำยกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตของไทยคม  โดย คำดหวงัให้ผู้ที่อยูใ่นหว่งโซธ่รุกิจของ
บริษัทได้ปฏิบตัิตำมด้วย  
 ปี 2562 ไทยคมเข้ำร่วมแสดงพลงัร่วมกบักลุม่บริษัทในกิจกรรมของ “แนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทย ในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)  เพื่อย ำ้  จุดยืนของ
บริษัทในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต   

 การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน 
 ไทยคมสนบัสนนุและเคำรพกำรคุ้มครองสทิธิมนษุยชน  ด้วยกำรดแูลไมใ่ห้ธุรกิจของบริษัทเข้ำไปมีสว่น เก่ียวข้อง
กบักำรลว่งละเมิดสิทธิมนษุยชน  อีกทัง้ยงัให้ควำมเคำรพนบัถือ และปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ำยด้วย  ควำมเป็นธรรม
บนพืน้ฐำนของศกัดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์   โดยไม่เลือกปฏิบตัิ เช่น กำรแบ่งแยกถ่ินก ำเนิด   เชือ้ชำติ  สีผิว อำยุ เพศ ฯลฯ  
บริษัทมีนโยบำยกำรเคำรพกฎหมำยและหลกักำรด้ำนสิทธิมนุษยชน  ซึ่งพนกังำนของบริษัทต้อง ท ำควำมเข้ำใจตวับท
กฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัหน้ำที่ และ ควำมรับผิดชอบของตนเองอย่ำงถ่ีถ้วน  และปฏิบตัิตำม กฏหมำยอย่ำงเคร่งครัดด้วย  
เนื่องจำกบริษัทมีธุรกิจในหลำยประเทศที่มีวฒันธรรมและบรรทัดฐำนที่แตกต่ำงกัน  พนักงำนที่ต้องไปปฏิบัติงำนยงั
ประเทศเหลำ่นัน้  ยิ่งมีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องศกึษำกฎหมำยขนบธรรมเนียมประเพณี และ วฒันธรรมของประเทศ นัน้ๆ ให้
ถ่ีถ้วน  เพื่อไมใ่ห้เกิดปัญหำลว่งละเมิดกฎหมำยสทิธิมนษุยชนดงักลำ่ว  

 การเสริมสร้างสังคมที่ยั่งยนื 
 ด้วยควำมเช่ือว่ำมนุษย์ทุกคนควรได้รับสิทธ์ิอย่ำงเท่ำเทียมกนั โดยเฉพำะสิทธ์ิในเร่ืองของกำรศึกษำ และ กำร

เข้ำถึงข้อมลู และเรำยงัเช่ืออีกว่ำกำรศึกษำคือพืน้ฐำนของกำรพฒันำคนเพื่อสงัคมที่ยัง่ยืน บริษัทจึงมีเป้ำหมำย ที่จะมุ่ง
พฒันำยกระดบัคณุภำพกำรศกึษำ  เพื่อลดควำมเหลือ่มล ำ้ทำงสงัคมผ่ำนโครงกำรในด้ำนตำ่ง ๆ ได้แก่  

 ด้านการส่งเสริมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Long Distance Learning Education) 
            โครงกำร “ไทยคิด ไทยคม” เป็นโครงกำรท่ีด ำเนินกำรอยำ่งตอ่เนื่องมำตัง้แตปี่ 2552 เพรำะ เลง็เห็นถึง ประโยชน์
จำกกำรใช้ดำวเทียมไทยคม ในกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้และลดควำมเหลื่อมล ำ้ ในกำรเข้ำถึงแหล่งข้อมูล และเพิ่มช่อง
ทำงกำรเรียนกำรสอนของเยำวชนในพืน้ที่ห่ำงไกลและพืน้ที่ที่ขำดแคลนครูผู้สอน และมีสว่นช่วยสง่ เสริมเยำวชน ไทยใน
กำรพฒันำศกัยภำพของตนเองได้อยำ่งทดัเทียมกนั นอกจำกกำรถ่ำยทอดสญัญำณโทรทัศน์ ผำ่นดำวเทียม ไทยคมให้ช่อง
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม “DLTV” ของมูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ให้มี
ประสิทธิภำพ  สำมำรถรับชมได้ทุกพืน้ที่ ทุกเวลำ และ อย่ำงต่อเนื่องแล้ว ไทยคมยังมอบ “ชุด อุปกรณ์รับสญัญำณ
ดำวเทียม” ให้แก่โรงเรียนที่อยู่ในพืน้ที่ห่ำงไกล หรือ ขำดแคลนครูผู้ สอน  รวมทัง้กำรส่งทีม งำนไปติดตัง้อุปกรณ์รับ
สญัญำณ ดำวเทียม พร้อมทัง้ฝึกอบรมกำรใช้งำนและบ ำรุงรักษำอปุกรณ์  เพื่อให้ใช้อปุกรณ์ อย่ำงมีประสิทธิภำพ  ในปี 
2562 สนบัสนนุกำรติดตัง้ให้กบัโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนสงักดั กก.ตชด. 21, 22, 23 และ 24 ทัง้ โรงเรียนที่มีควำม
ประสงค์จะติดตัง้ใหมแ่ละเพื่อทดแทนอปุกรณ์เดิมที่ช ำรุด  
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 จนถึงปัจจบุนั  ไทยคมมอบจำกดำวเทียมพร้อมชดุอปุกรณ์รับสญัญำณดำวเทียม  รวมแล้วทัง้ สิน้  7,861 ชดุ  มี
นกัเรียนที่ได้รับประโยชน์จำกกำรเรีบนกำรสอนทำงไกลผำ่นดำวเทียม  จ ำนวนทัง้สิน้ประมำณ 786,100 คน  
  นอกจำกใช้ในกำรจดักำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียมและติดตำมข้อมลูขำ่วสำรที่เป็นประโยชน์ใน กำร
น ำไปปรับใช้กับชีวิตจริงของนักเรียนแล้ว  ไทยคมยังได้พัฒนำกล่องรับชมโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมแบบใหม่  คือ 
“ดิจิทัลไลฟ์” เพื่อตอบโจทย์ควำมต้องกำรของลกูค้ำ “มลูนิธิกำรศกึษำทำงไกลผำ่นดำวเทียม ในพระบรมรำชปูถมัภ์” ช่อง 
DLTV และต่อยอดกำรใช้งำนกลอ่งรับสญัญำณดำวเทียมแบบเดิมให้เป็นระบบภำพควำมคมชดัสงูหรือ HD อีกทัง้ยงัเพิ่ม
ฟังก์ชัน่ กำรใช้งำนท่ีมีประะสทิธิภำพ และ  มีแอพลเิคชัน่ท่ีมีควำมหลำกหลำยมำกขึน้  สำมำรถรองรับ กำรใช้งำนได้กบัทกุ 
อุปกรณ์ ทัง้เคร่ืองรับโทรทศัน์  คอมพิวเตอร์  โทรศพัท์มือถือ  แท็บเล็ต  และยงัสำมำรถรับชม ได้ทัง้เวลำปกติและ ชม
ย้อนหลงัผำ่นกำรกระจำยสญัญำณไวไฟ  ซึง่จะป็นประโยชน์ตอ่กำรเรียนกำรสอน  ท ำให้ โรงเรียนสำมำรถจดักำรเรียนกำร
สอนทำงไกลผำ่นดำวเทียมได้อยำ่งมีประสทิธิภำพมำกยิ่งขึน้  โดยในปี 2562 ไทยคมได้สง่มอบให้กบัโรงเรียนในสงักดัของ
มูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม จ ำนวนทัง้สิน้ 1,500  ชุด  และ ยงัมีโรงเรียนน ำร่องที่เข้ำร่วมในโครงกำรไทยคิด 
ไทยคม “ดิจิทัลไลฟ์ เพื่อการศึกษา” ของบริษัทเอง  เป็นจ ำนวน ทัง้สิน้ 10 โรงเรียน ซึ่งจะมีนกัเรียนที่จะได้รับประโยชน์
เฉพำะจำก“ดิจิทัลไลฟ์ เพื่อการศึกษา” ของไทยคม จ ำนวน ประมำณ  2,462  คน  และมีนกัเรียนในโรงเรียนสงักดัของ
มลูนิธิกำรศกึษำทำงไกลผำ่นดำวเทียมนบัพนัคนท่ีจะได้ รับประโยชน์จำกกลอ่งดิจิตอลไลฟ์นี  ้

            นอกจำกนี ้บริษัทยงัด ำเนินกำรเร่ืองกำรถ่ำยทอดควำมรู้เร่ืองกำรประกอบและติดตัง้อปุกรณ์รับสญัญำณ โทรทศัน์
ผ่ำนดำวเทียมให้แก่นกัศกึษำระดบัอำชีวศกึษำ   ต ำรวจตระเวนชำยแดน   และกลุม่ครูและนกัศึกษำจำก ศนูย์กำรศกึษำ
นอกระบบและกำรศกึษำตำมอธัยำศยั (กศน.)  โดยมุง่หวงัในกำรสร้ำงมำตรฐำนทำงอำชีพ และ สำมำรถน ำทกัษะควำมรู้
ไปใช้ในกำรประกอบอำชีพต่อไปได้  ปี 2562 ไทยคมได้ลงพืน้ที่สอนกำรติดตัง้จำนรับ สญัญำณโทรทศัน์ผ่ำนดำวเทียม 
และ กำรติดตัง้ชดุอปุกรณ์ดิจิทลัไลฟ์ เพื่อกำรศกึษำให้กบันกัศกึษำระดบั ปวช.และ ปวส. ที่  "วิทยำลยัเทคนิคตำก จงัหวดั
ตำก"  

 ด้านการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ (Knowledge Sharing) 
           ไทยคมมุ่งมัน่ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้เร่ืองดำวเทียมและอวกำศ  ส ำหรับเยำวชนและประชำชน ทัว่ไปที่สนใจ  เพื่อ
สร้ำงแรงบนัดำลใจให้แก่เยำวชนไทยในเด้ำนนี ้ บริษัทมีห้องนิทรรศกำรดำวเทียม (Thaicom Space & Satellite Pavilion) 
ภำยในสถำนีดำวเทียมไทยคม จ.นนทบรีุ  ตัง้แต่เปิดให้เยี่ยมชมในปี 2537  ก็มีกำรปรับปรุงให้ทนัสมยั มำโดยตลอด  โดย
วิศวกรไทยคมจะเป็นผู้บรรยำยให้ควำมรู้และแบง่ปันประสบกำรณ์  ในกำรเยี่ยมชมเป็น หมู่คณะ  รวมทัง้กำรสนบัสนนุให้
พนกังำนไปบรรยำยให้ควำมรู้แก่นกัศกึษำในระดบัมหำวิทยำลยั  โดยเฉพำะสำขำวิศวกรรม ศำสตร์ และสำขำที่เก่ียวเนื่อง  
หรือหน่วยงำนที่สนใจ  นอกจำกมีโอกำสได้แบ่งปันควำมรู้และประสบกำรณ์  เรำยัง ช่วยแนะแนวอำชีพด้วย  เพรำะ
เยำวชนเหลำ่นีจ้ะเป็นก ำลงัส ำคญัที่จะช่วยพฒันำประเทศต่อไปในอนำคต   ปี 2562 มีกลุม่นกัเรียน  นกัศกึษำ และหนว่ย
รำชกำรต่ำงๆ ทัง้ในกรุงเทพฯ และต่ำงจงัหวดั เข้ำเยี่ยมชมบริษัท จ ำนวน 1,242 คน  ยงัไม่รวมลกูค้ำและพนัธมิตรที่เข้ำ
มำเจำรจำธุรกิจที่เรำมีโอกำสได้แชร์ประสบกำรณ์เร่ืองดำวเทียม  ในแต่ ละปี  ไทยคมยงัรับนกัศึกษำเข้ำฝึกงำนแบบ On-
the-Job Training สร้ำงประสบกำรณ์จำกกำรมอบหมำยงำนให้จริง   

            โครงการห้องเรียนไทยคม สนบัสนุนกำรเรียนรู้แนวใหม่แบบ Constructionism โดยจัดกำร เรียนกำรสอน ท่ี 
“โรงเรียนวดัเขียนเขต จ.ปทมุธำนี” ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557 จนจบโครงกำรในปี 2562 ซึ่งเร่ิมต้นจำกหนึ่งห้องเรียน และ ขยำย
เป็นสำมห้องเรียน  ตัง้แตช่ัน้ ม.4-6   ในปัจจบุนั มีนกัเรียนเรียนจบ ไปแล้วสำมรุ่น  โดยเน้นกระบวนกำรจดักำร เรียนรู้ตำม
ควำมสนใจของผู้ เรียน มีกำรสืบค้นหำข้อมลูด้วยตนเอง  มีกำรรวมกลุม่ท ำโครงงำนตลอดระยะเวลำที่ศึกษำ และสอบใน
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ภำคกำรศึกษำสดุท้ำย  นอกจำกนี ้ ช่วงที่ท ำโครงกำรฯ บริษัทสนบัสนุนกำรจัดฝึกอบรมเพิ่มเติม ให้กับครูผู้สอน  ครูที่
ปรึกษำในห้องเรียนไทยคม  และครูในชัน้เรียนทั่วไปมำร่วมด้วย  ทำงโรงเรียนมีกำรต่อยอดสร้ำง ควำมยั่งยืนในกำร
เรียนรู้  โดยกำรน ำแนวคิดแบบ Constructionism นี ้ไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนทั่วไปด้วย  ซึ่ง ประสบผลส ำเร็จในแง่
พฒันำกำรเรียนรู้ของนกัเรียน  เมื่อเปรียบกบัวิธีกำรเรียนกำรสอนแบบเดิม   

 ด้านการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนยั่งยนื (Community Development) 
            “โครงกำรกองทุนทำงสงัคมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน"  ในฐำนะที่บริษัทเป็นสมำชิกของสงัคม ไทย และเป็น 
องค์กรที่มุง่หวงัให้เกิดกำรพฒันำตัง้แตร่ะดบัรำกหญ้ำ โดยเฉพำะพืน้ท่ีหำ่งไกลทรุกนัดำร จึงมีแนวทำงในกำรพฒันำชมุชน
และสงัคมให้เกิดควำมเข้มแข็งและยัง่ยืนอยำ่งตอ่เนื่อง ตัง้แต่กำรสร้ำงโครงสร้ำงพืน้ฐำนกำรเรียนรู้ด้วย ศกัยภำพของกำร
สือ่สำร ไปสูก่ระบวนกำรสร้ำงควำมรู้ จำกกำรศกึษำทำงไกลผำ่นดำวเทียม จนเกิดเป็นองค์ควำมรู้   
กำรประยกุต์ใช้งำน และน ำไปสูก่ำร ประกอบอำชีพ เพื่อให้สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปพฒันำ เศรษฐกิจและสงัคมจน เกิด
คณุภำพชีวิตที่ดี ขึน้  ด้วยแนวคิดนี ้ ไทยคมจึงประสำนควำมร่วมมือกบั "ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก ระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย"  (กศน.) ในกำรต่อยอดกำรเรียนรู้จำกโครงกำร “ไทยคิด ไทยคม” ไปยงัพืน้ที่ ห่ำง ไกลในพืน้ท่ี
สงูตำมแนวชำยแดนของจงัหวดัเชียงใหม่ น่ำน และแม่ฮ่องสอน  โดยริเร่ิม ด ำเนินโครงกำร “กองทุน ทางสังคมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่ งยืน”  ซึ่งมีเป้ำหมำยเพื่อสนบัสนุนเกิด กำรน ำควำมรู้จำกกำรศึกษำ ทำงไกลผ่ำน ดำวเทียมมำพฒันำ
คณุภำพชีวิต  ตลอดจนเสริมสร้ำงทกัษะ กำรประกอบอำชีพของชมุชน  นอกจำกนี ้ บริษัทยงัจดั ตัง้ “กองทุนพัฒนาสร้าง

อาชีพตามศักยภาพชุมชน” ของนกัเรียน กศน. โดยให้กำรสนบัสนนุกำรสร้ำงองค์ควำมรู้  กำรบริหำรจดักำรเงินกอง ทนุ
อย่ำงเป็นระบบ  ซึ่งน ำแนวคิดของ “Constructionism” ผสมผสำนกับ “กลไกปรัชญำ กำรศึกษำ ตลอดชีวิต” ของ กศน. 
เป็นตวัขบัเคลือ่น  บริษัทคำดหวงัวำ่ “การเรียนรู้ สู่การสร้างอาชีพ” นี ้จะท ำให้ ชมุชนตำมพืน้ท่ีชำยขอบของไทยมีรำยได้
เพิ่มมำกขึน้  จนเกิดควำมเข้มแข็ง และสำมำรถสร้ำงควำมยัง่ยืนให้กบั ชมุชนของตนเองได้ในท่ีสดุ 

 ปี 2562  ไทยคมมอบทนุแก่นกัเรียน กศน. โดยนกัเรียนต้องเสนอแผนโครงกำรเพื่อกำรเรียนรู้สูก่ำรสร้ำง อำชีพ
ตำมควำมสนใจและควำมเหมำะสมของแต่ละพืน้ที่และกำรมีสว่นร่วมของชมุชน  จ ำนวน  48 โครงกำร รวม เป็นโครงกำร 
ภำยใต้ “กองทุนพัฒนาสร้างอาชีพตามศักยภาพชุมชน” รวมแล้วทัง้สิน้  84 โครงกำร  และมี นกัเรียน กศน.เข้ำร่วม
โครงกำรรวมทัง้สิน้  409  คน  ซึ่งบริษัทได้ติดตำมและประเมินผลร่วมกบั กศน. เพื่อกำรขยำย กำรสนบัสนนุหรือกำรช่วย
แก้ปัญหำอย่ำงตอ่เนื่อง  อำทิ  โครงกำร กล้วยตำกพลงังำนแสงอำทิตย์ (ศศช.บ้ำนโป่ง ขำว อ.กลัยำณิวฒันำ)  กำรเลีย้ง
กบดอย (ศศช.บ้ำน ห้วยวอก อ.แม่แจ่ม)  กำรเลีย้งแพะ (ศศช. บ้ำนแม่ปะกลำง อ.สบเมย)  กำรเพรำะเห็ดหอมด้วยก่ิงไม้
ก่อ (ศศช. บ้ำนห้วยยำก อ.สบเมย) กำรแปรรูปกำแฟ (ศศช. บ้ำนหนองนำ่น  อ.บอ่เกลอื)  เป็นต้น   

(หมำยเหต ุ“ศศช.” ยอ่มำจำก ศูนย์กำรศึกษำเพือ่ชมุชนในเขตภูเขำ ในสงักดั กศน.) 

 การพัฒนาศักยภาพความเป็นนักพัฒนา (Thaicom Volunteer) 
 โครงกำร “Thaicom We Share” เป็นโครงกำรที่สนบัสนนุให้พนกังำนไทยคม และ บริษัทในเครือเข้ำมำมี สว่น
ร่วมในกำรพฒันำชุมชนสงัคม  โดยให้พนกังำนร่วมกนัคิด  กำรน ำเสนอวิธีกำรด ำเนินงำน และแนวทำงแก้ ปัญหำ แล้ว
น ำไปสูก่ำรลงมือท ำ เพื่อช่วยกนัแก้ปัญหำสงัคม  ปี 2562  ไทยคม ให้พนกังำนจดักิจกรรมในรูปแบบ ดงักลำ่ว จ ำนวน 6 
ครัง้  สำมำรถแก้ปัญหำสงัคมด้ำนตำ่งๆ ได้เป็น อยำ่งดี อำทิ กำรสำธำรณสขุ กำรศกึษำ กำรเกือ้ กลู ผู้ ด้อยโอกำส และกำร
ช่วยเหลือสงัคมในภำวะวิกฤติ โดยมีกำรติดตำมผลและเข้ำไปมีสว่นร่วมในกิจกรรมที่มี ควำมต่อเนื่อง  ท ำให้พนกังำนได้
พฒันำตนเองในด้ำนท่ีไมใ่ช่หน้ำที่ควำมรับผิดชอบในบริษัท  เป็นกำรสร้ำงจิตส ำนกึ  มีจิตอำสำ เพื่อเป็นนกัพฒันำตอ่ไปใน
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อนำคต  เพรำะเรำเช่ือว่ำหำกพนกังำนมีจิตอำสำและส ำนึกในกำรพฒันำแล้ว จะสำมำรถขยำยผลเป็นนกัพฒันำ  ทัง้
บทบำทภำรกิจในหน้ำที่กำรงำนตนเองและนกัพฒันำในบทบำทสมำชิกของสงัคมได้ต่อไป 
 ส ำหรับโครงกำร ปี 2562 ที่พนกังำนร่วมกนัคิดและลงมือท ำ ได้แก่ กำรช่วยเหลือให้เกิดกำรจ้ำงงำนผู้พิกำร หู
หนวก กำรจดักำรเคลือ่นย้ำยศนูย์เคร่ืองมือแพทย์ให้ยืม กำรสง่เสริมคณุภำพ อำหำรกลำงวนัในโรงเรียน  กำรช่วย บรรเทำ
ควำมเดือดร้อนจำกผลกระทบของอทุกภยั และกิจกรรม เรียนรู้ธรรมชำติด้วยกำรปลกูป่ำชำยเลน  มีจ ำนวน พนกังำนไทย
คมอำสำ ที่เข้ำร่วมโครงกำรรวม ทัง้สิน้ 126 คน หรือ 33.24% ของจ ำนวนพนกังำนไทยคมและบริษัท ในเครือทัง้หมด 379 
คน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562)   

 การจัดการทรัพยากรและบรรเทาผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม  การอนุรักษ์พลังงานและการจัดหา
พลังงานทดแทน 

 ไทยคมตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรจดักำรท่ีเหมำะสมวำ่เป็นควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินธุรกิจที่อำจสง่ผล
กระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อสิง่แวดล้อม  เพื่อปอ้งกนัและลดผลกระทบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทัง้ในและนอก องค์กร  จะเห็น
ได้วำ่ผลติภณัฑ์และบริกำรตลอดจนกระบวนกำรด ำเนินกิจกรรมำงธุรกิจของบริษัท นัน้  ต้องใช้พลงั งำนไฟฟำ้เป็นจ ำนวน
มำก  จึงมีกำรตัง้เป้ำหมำยในกำรลดปริมำณกำรใช้พลงังำนอย่ำงต่อเนื่อง และ เพิ่มประสิทธิ ภำพกำรอนรัุกษ์พลงังำน  
นอกจำกนโยบำยกำรจดักำรพลงังำนเพื่อก ำหนดปฏิบตัิกำรตัง้แต่ปี 2552  ภำยในองค์กร มีแคมเปญ “iSAVE”  ที่มีกำร
ผลกัดนัมำตรกำรและกิจกรรมต่ำงๆ  อย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี ้ยงัมีกำรจดัหำพลงังำน ทดแทน  โดยติดตัง้โซลำ่เซลล์ใน
สว่นของส ำนกังำนที่สถำนีบริกำรภำคพืน้ดินไทยคม  จงัหวดัปทมุธำนี  ซึ่งมีก ำลงั ผลิต 92,151.87 kWh ในปี 2562  เมื่อ
เทียบกบัปี 2561 ที่ผลิตได้ 73,500 kWh ไม่เพียงแต่ลดกำรใช้พลงังำนและ ค่ำใช้ จ่ำยแล้ว  แต่ยงัเป็นทำงเลือกในกำรลด
กำร ปลอ่ยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์  ซึ่งเป็นสำเหตสุ ำคญัของปรำกฏ กำรณ์เรือนกระจกที่สง่ผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของ 
สภำพภมูิอำกำศโลกอีกด้วย    

 ไทยคมสนับสนุนการลดโลกร้อนอย่างต่อเน่ือง 
 ด้วยควำมมุ่งมัน่ในกำรปกป้องรักษำสิ่งแวดล้อมที่ดี  ตัง้แต่ปี 2561 ที่ไทยคมสมคัรเข้ำร่วมเป็นองค์กรน ำ ร่องใน 
“โครงกำรขยำยผลกิจกรรมชดเชยคำร์บอน  เพื่อสนับสนุนตลำดคำร์บอนภำคสมคัรใจภำยในประเทศ ปีที่ 5” ด ำเนิน 
โครงกำรโดยคณะสิ่งแวดล้อม  มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์  ซึ่งได้รับทุนสนบัสนุนจำกองค์กำรบริหำรจัดกำร ก๊ำซเรือน
กระจก (องค์กำรมหำชน) (อบก.)  บริษัทมีเป้ำหมำยที่จะเป็นสว่นหนึ่งขององค์กรธุรกิจลดโลกร้อน เพื่อกำร เติบโตอย่ำง
ยัง่ยืน ในปี 2562 บริษัทได้จดัท ำรำยงำนปริมำณกำรปลอ่ยและดดูกลบัก๊ำซเรือนกระจกขององค์กร ส ำหรับ ปี 2561 อยำ่ง
ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง  ซึ่งเป็นรำยงำนผลกำรค ำนวณปริมำณกำรปลอ่ยและดดูกลบัก๊ำซเรือน กระจกของ สถำนีดำวเทียม
ไทยคม จ.นนทบรีุ  และ สถำนีบริกำรภำคพืน้ดินไทยคม จ.ปทมุธำนี  เพื่อเป็นกำรเปิดเผย ข้อมูลแก่ผู้มีสว่นได้เสียและหำ
มำตรกำรท่ีจะช่วยลดกำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกของบริษัท  โดยรำยงำนดงักลำ่วได้ รับกำรทวนสอบจำกหนว่ยงำนท่ีได้รับ
อนุญำตจำก อบก. คือ สถำบนัน ำ้เพื่อสิ่งแวดล้อมและควำมยัง่ยืน สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย  และบริษัทได้ขึน้
ทะเบียนรับรองรำยงำนกบั อบก.เป็นท่ีเรียบร้อย  

 จำกรำยงำนผลกำรค ำนวณของปี 2561 ดังกล่ำวข้ำงต้น บริษัทมีกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำก “สถานี 
ดาวเทียมไทยคม จ.นนทบุรี”  เท่ำกบัจ ำนวน 1,261.00 ตนัคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ  ซึ่งลดลง 6.31% จำก ปีฐำน 
(2560) และ สถานีบริการภาคพืน้ดินไทยคม จ.ปทุมธานี  จ ำนวน 2,920.00 ตนัคำร์บอนไดออกไซด์ เทียบ เท่ำ ซึ่ง
เพิ่มขึน้ 0.89% จำกปีฐำน (2560)  โดยมีสำเหตจุำกกำรใช้พลงังำนไฟฟำ้ที่เพิ่มขึน้ในปี 2561 จำกกำรทดสอบ อปุกรณ์บำง



                                    บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) ส่วนท่ี 2 ข้อท่ี 10 ควำมรับผิดชอบต่อสงัคม 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 2 หน้ำท่ี 85 

ตวัในปีนัน้  ส ำหรับมำตรกำรท่ีบริษัทน ำมำใช้เพื่อลดปริมำณกำรปลอ่ยก๊ำซเรือนกระจกนัน้ จะใช้มำตร กำรสว่นหนึง่ในกำร
ประหยดัพลงังำนไฟฟำ้  ซึง่อยูใ่นขอบเขตที่ 2  และเป็นสำเหตหุลกัของกำรปลอ่ยก๊ำซเรือน กระจกของไทยคมด้วย    

 บริษัทได้เปิดเผยรำยละเอียดเก่ียวกับควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ยืน ตลอดจนผลกำร 
ด ำเนินงำนเพื่อส่งเสริมควำมยั่งยืน  ซึ่งได้เผยแพร่ไว้ทัง้ในเว็บไซต์ ของ บริษัท ที่ www.thaicom.net  หัวข้อนักลงทุน
สมัพนัธ์ > เอกสำรเผยแพร่ > รำยงำนกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน 
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

11.1 สรุปความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทท่ีเก่ียวกับการควบคุมภายในของบริษัท 

ในปี 2562 คณะกรรมกำรบริษัทได้ประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในโดยใช้แบบประเมินของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  (ก.ล.ต.) และแบบประเมินกำรควบคุมภำยในของ The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) แล้ว  เห็นว่ำบริษัทมีระบบกำร
ควบคุมภำยในที่เพียงพอ มีประสิทธิผลและมีกำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม ทัง้นี  ้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้แสดงควำมเห็นไว้ใน “รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประจ ำปี 2562”  

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  

บริษัทได้จัดท ำระบบควบคุมภำยในตำมแนวที่  ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมทัง้ได้ใช้กรอบ
โครงสร้ำงกำรควบคมุภำยในของ COSO (Internal Control Framework) โดยมีองค์ประกอบหลกัของโครงสร้ำงดงักลำ่ว 5 
ประกำร คือ  

1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) สภำพแวดล้อมกำรควบคุม ประกอบด้วยมำตรฐำน 
กระบวนกำรและโครงสร้ำงต่ำงๆ ซึ่งเป็นรำกฐำนของกำรควบคุมภำยในทัว่ทัง้บริษัท ทัง้นีค้ณะกรรมกำรบริษัทได้ให้
ควำมส ำคญัในเร่ืองกำรควบคมุภำยใน และกำรปฏิบตัิงำนที่เป็นมำตรฐำนโดยองค์ประกอบหลกัของสภำพแวดล้อมกำร
ควบคมุของบริษัท มีดงันี ้

 คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำรและได้แสดงถึงควำมเช่ียวชำญและควำมช ำนำญในกำร
ท ำหน้ำที่ก ำกบัดแูล คณะกรรมกำรบริษัทยงัได้ก ำหนดเร่ืองที่เป็นอ ำนำจอนมุตัิของคณะกรรมกำรบริษัทและเร่ือง
ที่มอบอ ำนำจกำรอนมุตัิให้แก่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและฝ่ำยบริหำรไว้อยำ่งชดัเจนและเหมำะสม 

 คณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำรในทกุระดบัชัน้ได้แสดงให้เห็นถึงควำมส ำคญัของคณุคำ่ควำมซื่อสตัย์และมี
จริยธรรมผำ่นกำรบงัคบับญัชำ กำรกระท ำและพฤติกรรมซึง่ชว่ยสนบัสนนุให้ระบบกำรควบคมุภำยในสำมำรถท ำ
หน้ำได้ตำมที่ก ำหนดไว้ นอกจำกนีย้งัได้จดัท ำคูม่ือประมวลจรรยำบรรณขึน้เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติให้แก่กรรมกำร 
ฝ่ำยบริหำรและพนกังำน 

 โครงสร้ำงองค์กรมีกำรก ำหนดสำยกำรรำยงำน อ ำนำจและควำมรับผิดชอบของฝ่ำยบริหำรไว้อยำ่งชดัเจน 

 ก ำหนดให้มีขัน้ตอนในกำรจงูใจ พฒันำ และรักษำพนกังำนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ รวมทัง้มีวิธีกำรประเมินผล
และกำรให้คำ่ตอบแทนที่เหมำะสม 

 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผู้บริหำร ได้จัดโครงสร้ำงองค์กร และมีกำรมอบอ ำนำจ รวมถึงก ำหนดควำม
รับผิดชอบในเร่ืองกำรควบคุมภำยในไว้ในทุกระดบัของบริษัท ทัง้นีม้ีกำรสอบทำนควำมเหมำะสมของเร่ือง
ดงักลำ่วอยำ่งสม ่ำเสมอ 

2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) บริษัทด ำเนินธุรกิจภำยใต้ระดบัควำมเสีย่งที่ยอมรับได้ที่ก ำหนดไว้ 
เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ทำงธุรกิจของบริษัท ควำมเสีย่งที่มีผลตอ่กำรบรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัท กำรทจุริตที่อำจเกิดขึน้ 
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รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมทัง้ภำยในและภำยนอกบริษัท ได้มีกำรระบแุละประเมินไว้ทัว่ทัง้บริษัท เพื่อ
ก ำหนดมำตรกำรจดักำรควำมเสีย่งที่เหมำะสม 

ทัง้นีผู้้บริหำรและพนกังำนทกุคนของบริษัทเป็นเจ้ำของควำมเสีย่ง ซึง่มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรระบ ุและประเมิน
ควำมเสี่ยงของหน่วยงำนที่ตนเองรับผิดชอบ โดยถือเป็นสว่นหนึ่งของกำรจดัท ำแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจประจ ำปี กำร
บริหำรงำนและกำรตดัสนิใจประจ ำวนั รวมถึงกระบวนกำรบริหำรโครงกำรตำ่งๆ 

3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมกำรควบคุมผ่ำนทำงนโยบำยและขัน้ตอน
ปฏิบัติงำนต่ำงๆ และน ำเอำระบบกำรจัดกำรคุณภำพของ ISO มำปรับใช้กับกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนให้เกิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล ซึ่งจะช่วยให้มัน่ใจว่ำกำรควบคมุใดๆของฝ่ำยบริหำรที่ได้น ำไปปฏิบตัินัน้ สำมำรถจดักำร
ควำมเสี่ยงเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัท กิจกรรมกำรควบคมุของบริษัทจะถกูด ำเนินกำรในทกุระดบัขององค์กร ใน
แต่ละขัน้ตอนของกระบวนกำรทำงธุรกิจและภำยใต้สภำพแวดล้อมทำงเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึง อ ำนำจกำรอนมุตัิ กำรสอบ
ทำน กำรกระทบยอด กำรแบง่แยกหน้ำที่ และกำรสอบทำนผลกำรด ำเนินงำน 

4) สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) บริษัทจดัท ำและใช้ข้อมลูที่เก่ียวข้องและมี
คุณภำพจำกทัง้ภำยในและภำยนอก เพื่อสนบัสนุนให้กำรควบคุมภำยในสำมำรถท ำหน้ำที่ได้ตำมที่ก ำหนดไว้ รวมทัง้
สื่อสำรข้อมูลซึ่งรวมถึงวตัถุประสงค์และควำมรับผิดชอบต่อกำรควบคมุภำยในที่จ ำเป็นต่อกำรสนบัสนนุให้กำรควบคมุ
ภำยในสำมำรถท ำหน้ำที่ได้ตำมที่ก ำหนดให้แก่ผู้ ที่เก่ียวข้องภำยในบริษัท ตลอดจนสื่อสำรข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องแก่
บคุคลภำยนอก 

นอกจำกนี ้บริษัทยงัได้น ำนโยบำยกำรรับเร่ืองร้องเรียนและเบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทุจริตมำใช้ เพื่อก ำหนด
ช่องทำงที่ปลอดภยัและเป็นควำมลบัส ำหรับผู้มีสว่นได้สว่นเสียทกุคนในกำรร้องเรียนและแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิดและ
กำรทุจริตต่อบริษัท โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะสอบทำนรำยงำนกำรรับแจ้งข้อมูลกำรกระท ำผิดและกำรทจุริตเป็น
ประจ ำทกุไตรมำส 

5) กิจกรรมการติดตามประเมินผล (Monitoring Activities) บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมกำรติดตำมประเมินผล 
เพื่อให้มัน่ใจวำ่องค์ประกอบตำ่งๆของกำรควบคมุภำยในยงัคงมีอยูแ่ละท ำหน้ำที่ได้ตำมที่ก ำหนด โดยผู้จดักำรของแตล่ะ
สำยงำนท ำหน้ำที่ติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่อง ทัง้นี  ้ผู้ จัดกำรของแต่ละสำยงำนเป็นผู้ มี
ควำมสำมำรถและมีควำมรู้อย่ำงเพียงพอที่จะเข้ำใจถึงวตัถปุระสงค์และขัน้ตอนกำรประเมิน รวมทัง้สำมำรถวิเครำะห์
ข้อมูลที่ได้รับอย่ำงระมัดระวัง นอกจำกนี ้บริษัทยังได้จัดตัง้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในขึน้ เพื่อท ำหน้ำที่สนับสนุน
คณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรก ำกบัดูแลระบบกำรควบคมุภำยใน โดยมีหน้ำที่ส ำคญัคือกำรท ำให้มัน่ใจอย่ำงอิสระว่ำ
กำรควบคมุภำยในมีอยำ่งเพียงพอและมีประสทิธิผล 

ทัง้นีข้้อบกพร่องของกำรควบคมุภำยในจะมีกำรสือ่สำรให้ผู้ที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงผู้บริหำรที่รับผิดชอบ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท อยำ่งทนัเวลำ เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขได้อยำ่งรวดเร็ว 

คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทได้ท ำกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในด้ำน
ตำ่ง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ กำรควบคมุภำยในองค์กร กำรประเมินควำมเสีย่ง กำรควบคมุกำรปฏิบตัิงำน ระบบสำรสนเทศ
กำรสือ่สำรข้อมลู ระบบติดตำม และหลกักำรขององค์ประกอบอีก 17 หลกักำร พร้อมแสดงเหตผุลและค ำอธิบำย ประกอบ
กบัรำยงำนของหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน และรำยงำนของผู้สอบบญัชีที่เก่ียวข้องในเร่ืองนีแ้ล้ว เห็นวำ่บริษัทมีระบบกำร
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ควบคมุภำยในที่เหมำะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล โดยเฉพำะกำรป้องกนัและควบคมุของฝ่ำยบริหำร (Management 
Control) ที่สำมำรถป้องกันควำมเสียหำยจำกกำรน ำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้หรือจ ำหน่ำยจ่ำยโอนโดยมิชอบ กำรท ำ
ธุรกรรมต่ำง ๆ ได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ มีอ ำนำจจัดกำร  มีกำรบันทึกบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้งบกำรเงินมีควำม
น่ำเช่ือถือ และมีระบบกำรจัดเก็บเอกสำรส ำคัญที่ท ำให้กรรมกำร  ผู้ สอบบัญชี และผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยสำมำรถ
ตรวจสอบได้ภำยในระยะเวลำอนัควร  

อนึง่ เพื่อให้เกิดควำมมัน่ใจวำ่ระบบกำรควบคมุภำยใน กำรบริหำรควำมเสีย่ง และกำรก ำกบัดแูลกิจกำรมีประสทิธิผล
และมีกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องเพื่อช่วยให้บริษัทสำมำรถบรรลเุป้ำหมำยที่ตัง้ไว้ได้ บริษัทจึงได้จัดตัง้ส ำนกัตรวจสอบ
ภำยในที่เป็นอิสระขึน้ตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและมีกฎบตัรที่ได้รับกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำง
ชดัเจนรวมทัง้มีกำรทบทวนกฎบตัรเป็นประจ ำทกุปี เพื่อให้สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ปัจจบุนั โดยในปัจจบุนัมีผู้ตรวจสอบ
ภำยในที่มีคุณวุฒิทำงวิชำชีพที่ได้รับกำรรับรองจำกสถำบันผู้ตรวจสอบสำกล เช่น Certified Internal Auditor (CIA), 
Certified Information Systems Auditor (CISA) และ Certified Public Accountants (CPA) โดยผู้ ตรวจสอบภำยใน
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและท ำกำรตรวจสอบในส่วนงำนต่ำงๆ ได้โดยไม่มีข้อจ ำกดัและสำมำรถรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
โดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริษัท ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
เพื่อให้เกิดกำรแก้ไข ปอ้งกนั และปรับปรุงได้ในระยะเวลำที่เหมำะสม  

ส ำหรับปี 2562 หนว่ยงำนตรวจสอบภำยในได้น ำผลจำกกำรบริหำรควำมเสีย่งของฝ่ำยบริหำร ทิศทำงและกลยทุธ์ของ
บริษัท และกำรประเมินควำมเสีย่งของหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน มำปรับปรุงแผนกำรตรวจสอบส ำหรับปี 2563 โดยเน้น
กำรให้ควำมมัน่ใจในด้ำนควำมนำ่เช่ือถือของระบบรำยได้ ด้ำนประสทิธิภำพและประสทิธิผลของกำรปฏิบตัิงำนและควำม
คุ้มคำ่ของกำรใช้ทรัพยำกร ด้ำนวินยัในกำรปฏิบตัิตำมกฎระเบียบตำ่ง ๆ และควำมมัน่คงปลอดภยัของทรัพย์สนิ  ด้ำน
สำรสนเทศและกำรสือ่สำร ด้ำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและกำรตอ่ต้ำนคอรัปชัน่และกำรทจุริตประเภทตำ่ง ๆ  

นอกจำกนี ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในยังให้ค ำปรึกษำในเร่ืองกำรปรับปรุงระบบงำนและระบบสำรสนเทศที่  
ฝ่ำยบริหำรน ำมำใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรบรรลเุป้ำหมำยทำงธุรกิจ เช่น กระบวนกำรติดตำมหนี ้
กระบวนกำรจดัซือ้ กำรท ำประกนัภยัดำวเทียม กำรบริหำรจดักำรเงินสดและทรัพย์สนิ เป็นต้น หนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน
ยงัท ำกำรพฒันำผู้ตรวจสอบภำยในให้มีคณุสมบตัิเพิ่มเติมอยำ่งตอ่เนื่องตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในของสถำบนัผู้
ตรวจสอบภำยในสำกลหรือ The Institute of Internal Auditors, USA   

การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทได้น ำคู่มือและแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอินทชัมำปรับใช้ให้เหมำะสมกบัสภำพแวดล้อม
ของบริษัท โดยในปี 2561 ได้มีกำรจัดสัมมนำในเชิงปฏิบัติกำรพร้อมกับจัดตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ ยงที่
ประกอบด้วยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผู้บริหำรที่เก่ียวข้องจำกสว่นงำนตำ่งๆ 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งยงัได้ออกแบบขัน้ตอนของกระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่งให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์
ของ COSO แนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ 
ตลำดหลกัทรัพย์ โดยเร่ิมน ำมำปรับให้เข้ำกบักำรก ำหนดวิสยัทศัน์ กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทัง้ภำยในและภำยนอกใน
กำรตอบสนองวิสยัทศัน์ กำรก ำหนดพนัธกิจและวตัถปุระสงค์ กำรก ำหนดกลยทุธ์ และกำรก ำหนดตวัชีว้ดัส ำหรับแผนกำร
ปฏิบตัิงำนในระดบัต่ำง ๆ มีกำรประเมินวิเครำะห์ควำมเสี่ยงซึ่งอำจเกิดขึน้และมีผลกระทบที่เป็นสำระส ำคญัพร้อมทัง้มี
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กำรวำงแผนบรรเทำควำมเสี่ยงและปรับปรุงระบบกำรควบคมุภำยใน โดยปีที่ผ่ำนมำ ได้ให้ควำมส ำคญักบัระบบบริหำร  
ควำมเสี่ยงองค์กรที่มีประสิทธิภำพด้วยกำรก ำหนดให้แนบหลักฐำนเพื่อยืนยันว่ำมีกำรด ำเนินกำรตำมแผนบรรเท ำ 
ควำมเสี่ยงจริง และจัดให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้มีกำรทบทวนบทเรียนจำกประสบกำรณ์ของแต่ละแผน
บรรเทำควำมเสี่ยงหลกัที่ได้ด ำเนินกำรมำทัง้ส ำเร็จหรือไม่ส ำเร็จ ทัง้หมดนีเ้พื่อให้ฝ่ำยบริหำรสำมำรถควบคมุและบริหำร
ควำมเสี่ยงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีกำรติดตำมผลเพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำร
ตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงเหมำะสมและด้วยวิธีกำรดงักล่ำวนีท้ ำให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทเป็น
กระบวนกำรท่ีได้รับกำรสนบัสนนุอยำ่งตอ่เนื่องจำกทกุระดบั  

ในปี 2561 บริษัทยอ่ยที่อยูใ่นตำ่งประเทศมีกำรประเมินและบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงครบทกุบริษัทและมีกำรทบทวน
กำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทร่วมอื่นที่บริษัทได้ถือหุ้นเกินกวำ่ร้อยละ 20 ได้แก่ บริษัท ลำว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ส์ จ ำกดั 
เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบำยและกระบวนกำรจำกสว่นกลำงอนัจะท ำให้กำรบริหำรควำมเสีย่งทัว่ทัง้องค์กรมีประสทิธิภำพ
มำกขึน้ 

11.2 ความเหน็ของผู้สอบบัญชีเก่ียวกับการควบคุมภายใน 

 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปี 2562 ของบริษัท ได้ให้
ควำมเห็นวำ่ไมพ่บข้อบกพร่องที่มีสำระส ำคญัเก่ียวกบัระบบควบคมุภำยในด้ำนรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทแตอ่ยำ่งใด 
ระบบควบคมุภำยในของบริษัทมีควำมเหมำะสมเพียงพอและมีประสทิธิผล 

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัตงิานของ
บริษัท (Compliance)  

(1)  หวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทคือ นำยวิชยั กิตติวิทยำกุล ด ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำคณะผู้บริหำรด้ำน
ตรวจสอบภำยใน สว่นงำนตรวจสอบภำยใน โดยนำยวิชยั กิตติวิทยำกลุ จบกำรศกึษำระดบัปริญญำโท สำขำ
กำรบญัชีจำกมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ เป็นผู้ตรวจสอบภำยในที่มีคณุวฒุิทำงวิชำชีพที่ ได้รับกำรรับรองจำก
สถำบนัผู้ตรวจสอบสำกล เช่น Certified Internal Auditor (CIA) และ Certified Information Systems Auditor 
(CISA) นอกจำกนี ้ยงัเป็นผู้มีควำมช ำนำญในหลำยด้ำน เช่น กำรก ำกับดูแลกิจกำรด้ำน Compliance กำร
ควบคมุภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยง และยงัเคยด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในชมรม
เลขำนุกำรบริษัทไทยและนำยกสมำคมผู้ตรวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เห็นสมควรว่ำหวัหน้ำสว่นงำนตรวจสอบภำยในที่ได้รับแต่งตัง้และด ำรงต ำแหน่งดงักลำ่วเป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิ
เหมำะสม ทัง้ในด้ำนวุฒิกำรศึกษำ คุณวุฒิด้ำนวิชำชีพ ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน รวมถึงกำรอบรมที่
เก่ียวข้องอย่ำงเหมำะสมเพียงพอส ำหรับกำรปฏิบตัิหน้ำที่หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทอย่ำงมี
ประสทิธิภำพ 

หัวหน้ำงำนก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัท (compliance) คือ นำยสลิล จำรุจินดำ ซึ่งปัจจุบันด ำรง
ต ำแหนง่ Head of Legal & Compliance Department 
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(2)  กฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท ได้ระบแุนวปฏิบตัิเก่ียวกบั กำรแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ำย กำรให้
ควำมดีควำมชอบ และกำรเลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบ
เก่ียวกับกำรตรวจสอบภำยในของบริษัทนัน้ จะต้องได้รับควำมเห็นชอบและอนุมัติจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบของบริษัท โดยเป็นไปตำมขอบเขตและอ ำนำจหน้ำที่ในกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่ได้มีกำร
สอบทำนและปรับปรุงเป็นประจ ำทุกปี (รำยเอียดของกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถดูได้ที่ 

www.thaicom.net  หวัข้อ > กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี > กฎบตัร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thaicom.net/
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12.  รายการระหว่างกัน 

ในรอบปี 2562 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรำยกำรระหวำ่งกนักบับคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งกบับริษัทและบริษัทยอ่ย โดย
มีรำยละเอียดดงันี ้

บริษัทที่เก่ียวข้อง/
ควำมสมัพนัธ์กบับริษัท 

ลกัษณะรำยกำร 
มลูคำ่รำยกำรระหวำ่งกนั 

ส ำหรับปีสิน้สดุ 
31 ธ.ค. 2562 (ล้ำนบำท) 

เหตผุลและควำมจ ำเป็นของกำรท ำรำยกำร 

  งบกำรเงินรวม  
บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั 
(มหำชน) (อินทชั) / เป็นผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ของบริษัท ถือหุ้น 41.13% 
และมีกรรมกำรร่วมกนั  
- ประกอบธุรกิจด้ำนกำรลงทนุ
โดยกำรเข้ำถือหุ้นและเข้ำไป
บริหำรงำนในบริษัทตำ่ง ๆ 

1. คำ่ใช้จำ่ย 
 

- คำ่บ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศ 
 
 
 
 

2. ลกูหนีอ่ื้น 
3. เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 

 

 
 

1.44 
 
 
 
 

0.18 
0.13 

 
 
บริษัทใ ช้บ ริกำร  กำรบ ำ รุง รักษำระบบ
สำรสนเทศที่ด ำเนินกำรโดยอินทัช เพื่อให้
ระบบกำรจัดกำรสอดคล้องกับนโยบำยของ
กลุม่บริษัท 
 
 

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ำกดั 
(มหำชน) (ซีเอสแอล) / บริษัท
ยอ่ยในกลุม่เอไอเอส 
-  ประกอบธุรกิจให้บริกำรศนูย์
ข้อมลูอินเตอร์เน็ต และบริกำร
รับ-สง่ผ่ำนดำวเทียมเพ่ือกำร
สื่อสำร 
 
 

1. คำ่ใช้จำ่ย 
 

- บริษัทใช้บริกำรที่เก่ียวข้องกบักำร
พฒันำแอพพลิเคชัน่ 
 
 
 

- กลุม่บริษัทจำ่ยคำ่บริกำร
อินเทอร์เน็ต และอ่ืน ๆ 

 
 
 
2. เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 

 
 

2.25 
 
 
 
 

0.82 
 
 
 
 

1.86 
 

 
 
บริษัทใช้บริกำรที่เ ก่ียวข้องกับกำรพัฒนำ
แอพพลิเคชั่น ซึ่งเป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 
โดยจ่ำยค่ำบริกำรตำมสัญญำและเงื่อนไข
ทำงกำรค้ำปกติเชน่เดียวกบับคุคลภำยนอก 
 
กลุ่มบริษัทใช้บริกำรอินเทอร์เน็ต และอ่ืน ๆ 
ซึ่ ง เ ป็นกำรด ำ เ นินธุ ร กิจปกติ  โดยจ่ำย
ค่ำบริกำรตำมสญัญำและเงื่อนไขทำงกำรค้ำ
ปกติเชน่เดียวกบับคุคลภำยนอก 
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บริษัทที่เก่ียวข้อง/
ควำมสมัพนัธ์กบับริษัท 

ลกัษณะรำยกำร 
มลูคำ่รำยกำรระหวำ่งกนั 

ส ำหรับปีสิน้สดุ 
31 ธ.ค. 2562 (ล้ำนบำท) 

เหตผุลและควำมจ ำเป็นของกำรท ำรำยกำร 

  งบกำรเงินรวม  
บริษัท ไอ.ที. แอพพลิเคชัน่ส์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ำกดั (ไอทีเอเอส) / มี
อินทชั ถือหุ้นอยู ่99.99% 
- ให้บริกำรโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และบริกำรอ่ืนที่
เก่ียวเน่ือง 

1. คำ่ใช้จำ่ย 
 
- กลุม่บริษัทใช้บริกำรด้ำนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพ่ือประมวลผลบญัชี
และบริกำรด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำ 
 
 
 

2. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
 

 
 

6.68 
 
 
 
 
 

1.11 
 

 
 
กลุ่มบริษัทใช้บริกำรโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อประมวลผลทำงบัญชีรวมถึงกำรให้
ค ำปรึกษำซึ่งเป็นกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ 
โดยคิดค่ำบริกำรใกล้เคียงกับรำคำของ
บริษัทอ่ืนที่ให้บริกำรในลกัษณะเดียวกนั  
 
 

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

 

1. รำยได้อ่ืน 
 
- ดอกเบีย้รับ 

 
 
 
 
 

- บริษัทรับจ้ำงให้ค ำปรึกษำ โดย 
เชนต้องจ่ำยค่ำที่ ป รึกษำและ
บริหำรงำนเป็นรำยเดือนโดย
ค่ำบริกำรก ำหนดจำกต้นทุนของ
ผู้ บ ริ ห ำ ร แ ล ะ พนั ก ง ำ น ที่ ใ ห้
ค ำปรึกษำและบริหำรงำนเพื่ อ
สนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัทในกลุม่ 

 
2. เงินให้กู้ยืมระยะยำว 
3. ลกูหนีอ่ื้น 

 

 
 

103.26 
 

 
 
 
 

7.39 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,758.13 
5.67 

 

 
 
บริษัทให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินใน
รูปแบบของเงินให้กู้ยืม อตัรำดอกเบีย้ที่เรียก
เก็บถูกค ำนวณจำกต้นทุนกำรกู้ ยืมที่เกิดขึน้
จริงบวกด้วยส่วนต่ำง เสมือนท ำรำยกำรกับ
บคุคลภำยนอก 
 
เป็นนโยบำยในกำรก ำกบัดแูลบริษัทยอ่ยของ
บริษัท เพื่อให้กำรควบคมุเป็นประโยชน์สงูสดุ 
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บริษัทที่เก่ียวข้อง/
ควำมสมัพนัธ์กบับริษัท 

ลกัษณะรำยกำร 
มลูคำ่รำยกำรระหวำ่งกนั 

ส ำหรับปีสิน้สดุ 
31 ธ.ค. 2562 (ล้ำนบำท) 

เหตผุลและควำมจ ำเป็นของกำรท ำรำยกำร 

  งบกำรเงินรวม  
บริษัท ลำว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ส์ 
จ ำกดั (แอลทีซ)ี / ถือหุ้นโดยเชน 
ร่วมกบัรัฐบำลของสำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว ใน
สดัสว่น 49% : 51% 
-  ให้บริกำรด้ำนโทรคมนำคมใน
สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว 

1.   คำ่ใช้จำ่ย 
 

- คำ่บริกำรควบคมุดแูลสถำนี
เครือข่ำยภำคพืน้ดิน 

 
 
 

 
 

0.93 
 

 
 
 
 

 
 
บริษัทย่อย (ไอพีสตำร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  
พีทีอี) ใช้บริกำรด ำเนินกำร ดแูล บ ำรุงรักษำ 
สถำนีควบคมุเครือข่ำยภำคพืน้ดินไอพีสตำร์
ในประเทศลำว ซึ่งเป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 
โดยจ่ำยค่ำบริกำรตำมสัญญำและเงื่อนไข
ทำงกำรค้ำปกติเชน่เดียวกบับคุคลภำยนอก 
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บริษัทที่เก่ียวข้อง/
ควำมสมัพนัธ์กบับริษัท 

ลกัษณะรำยกำร 
มลูคำ่รำยกำรระหวำ่งกนั 

ส ำหรับปีสิน้สดุ 
31 ธ.ค. 2562 (ล้ำนบำท) 

เหตผุลและควำมจ ำเป็นของกำรท ำรำยกำร 

  งบกำรเงินรวม  
บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส  
เน็ทเวร์ค จ ำกดั (เอดบับลวิเอ็น)/ 
บริษัทยอ่ยในกลุม่เอไอเอส 
- ให้บริกำรโทรคมนำคมบริกำร
โครงข่ำยโทรคมนำคม 

1. รำยได้ 
 

- รำยได้จำกกำรให้เชำ่
ชอ่งสญัญำณดำวเทียม  
บนดำวเทียมไทยคม 
 
 

- รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนวำง
ระบบโดยรวม 

 
 
 
 

- รำยได้อ่ืน 
 

2. คำ่ใช้จำ่ย 
 

- กลุม่บริษัทจำ่ยเงินคำ่ใช้บริกำร
โทรศพัท์เคลื่อนที่ ให้กบัผู้บริหำร
และพนกังำน และอ่ืน ๆ 

 
 

- คำ่ใช้จำ่ยอ่ืน 
 

3. ลกูหนีก้ำรค้ำและรำยได้ค้ำงรับ 
4. เจ้ำหนีก้ำรค้ำ เงินรับลว่งหน้ำคำ่

สินค้ำ เจ้ำหนีอ่ื้น และ           
คำ่ใช้จำ่ยค้ำงจำ่ย 

 

 
 

45.26 
 
 
 
 

0.70 
 
 
 
 
 

6.42 
 

 
 

0.84 
 

 
 
 

0.16 
 

10.49 
4.46 

 
 

 
 
บริษัทเป็นผู้ ใ ห้บริกำรเช่ำช่องสัญญำณ
ดำวเทียม ซึ่งเป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติ โดย
คิ ดค่ำบ ริกำรตำมสัญญำและ เงื่ อนไข
ทำงกำรค้ำปกติเชน่เดียวกบับคุคลภำยนอก 
 
บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยอปุกรณ์พร้อม
ให้บริกำรในกำรกำรวำงระบบโครงสร้ำงซึง่
เป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติ โดยคิดรำคำและ
คำ่บริกำรตำมสญัญำและเง่ือนไขทำงกำรค้ำ
ปกติเชน่เดียวกบับคุคลภำยนอก 
 
 
 
 
 
กลุ่มบริษัทใช้บริกำรโทรศพัท์เคลื่อนที่รวมถึง
ค่ำบริกำรอ่ืนผ่ำนช่องทำงโทรศัพท์ เพื่อ
สนบัสนนุธุรกิจปกติ อตัรำคำ่บริกำรเป็นรำคำ
ตลำดเสมือนท ำรำยกำรกบับคุคลภำยนอก 
 



                                   บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) ส่วนท่ี 2 ข้อท่ี 12 รำยกำรระหว่ำงกนั 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 2 หน้ำท่ี 95 

บริษัทที่เก่ียวข้อง/
ควำมสมัพนัธ์กบับริษัท 

ลกัษณะรำยกำร 
มลูคำ่รำยกำรระหวำ่งกนั 

ส ำหรับปีสิน้สดุ 
31 ธ.ค. 2562 (ล้ำนบำท) 

เหตผุลและควำมจ ำเป็นของกำรท ำรำยกำร 

  งบกำรเงินรวม  
บริษัท ไฮ ช็อปปิง้ จ ำกดั (ไฮ  
ช็อปปิง้) / มีอินทชัเป็นผู้ ถือหุ้นใน     
ไฮ  ช็อปปิง้ร่วมกบั บริษัท ฮนุได 
โฮมช็อปปิง้ เน็ตเวิร์ค             
คอร์ปอเรชัน่ (ฮนุได โฮมช็อปปิง้) 
ในสดัสว่น 51% : 49% 
- ประกอบธุรกิจโฮมช็อปปิง้ใน
ประเทศไทย 

1. รำยได้ 
 

- รำยได้จำกกำรให้บริกำรแพร่ภำพ
ออกอำกำศรำยกำรโทรทศัน์ และ
บริกำรระบบทวีีไกด์ 

 
 
 
 

- รำยได้อ่ืน 
 

2. ลกูหนีก้ำรค้ำ 
3. เงินรับลว่งหน้ำคำ่สินค้ำและ   

เจ้ำหนีอ่ื้น 
4. หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 

 
 

10.44 
 
 
 
 
 
 

2.43 
 

0.01 
1.19 

 
1.74 

 

 
 
บริษัทย่อย (ดีทีวี เซอร์วิส) มีรำยได้จำกกำร
ให้บริกำรแพร่ภำพออกอำกำศรำยกำร
โทรทศัน์ และบริกำรระบบทีวีไกด์ ซึ่งเป็นกำร
ด ำเนินธุรกิจปกติ  โดยคิดค่ำบริกำรตำม
สญัญำและเงื่อนไขทำงกำรค้ำปกติเช่นเดียว 
กบับคุคลภำยนอก 

กิจกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกนั 1. รำยได้ 
 

- รำยได้จำกกำรให้บริกำรสง่
สญัญำณโทรทศัน์ผ่ำนดำวเทียม 
  
 

 
 

- รำยได้จำกกำรให้บริกำรอื่น ๆ 
 

2. คำ่ใช้จำ่ย 
 

- คำ่บริกำรทีป่รึกษำและจดักำร 
 
 

3. ลกูหนีก้ำรค้ำ 
4. สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 
5. เจ้ำหนีก้ำรค้ำ เงินรับลว่งหน้ำคำ่

สินค้ำ และเจ้ำหนีอ่ื้น 

 
 

7.08 
 
 
 
 
 

0.92 
 
 
 

2.77 
 
 

1.77 
0.01 
0.24 

 

 
 
บริษัทย่อย (ทีซี บรอดคำสติง้) มีรำยได้จำก
กำรรับจ้ำงด ำเนินกำรให้บริกำรส่งสัญญำณ
โทรทศัน์ผ่ำนดำวทียม โดยคิดค่ำบริกำรตำม
สัญญำและเงื่อนไขทำงกำรค้ำโดยปกติ
เชน่เดียวกบับคุคลภำยนอก 
 
 
 
 
 
บริษัทใช้บริกำรที่ปรึกษำและจัดกำรเพื่อ
สนบัสนนุธุรกิจปกติ อตัรำคำ่บริกำรเป็นรำคำ
ตลำดเสมือนท ำรำยกำรกบับคุคลภำยนอก 
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ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ในปี 2562 บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย (บริษัท) มีรำยกำรกบับคุคลและกิจกำรที่เก่ียวข้องกนั โดยแสดง
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินท่ีตรวจสอบแล้ว ข้อ 4 ในงบกำรเงินประจ ำปี 2562 ซึ่งตรวจสอบแล้วโดยผู้ตรวจสอบบัญชี 
รับอนญุำต ได้สรุปรำยกำรกบับคุคลและกิจกำรที่เก่ียวข้องกนัในกำรท ำรำยกำรดงักลำ่วว่ำ รำยกำรที่บริษัทมีกบับริษัทในกลุ่ม
อินทัช และกลุ่ม Singtel เช่น บริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ ผู้บริหำร และกิจกำรอื่นท่ีอินทัช Singtel และบริษัท มีอิทธิพลอย่ำงมี
สำระส ำคญั ไมว่ำ่จะทำงตรงหรือทำงอ้อม จะแสดงเป็นรำยกำรกบับคุคล หรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกนักบับริษัท 

บริษัทคิดรำคำซือ้ขำยสินค้ำและบริกำรกับกิจกำรที่เก่ียวข้องกันตำมสญัญำและเง่ือนไขทำงกำรค้ำโดยปกติเช่นเดียวกับ
บคุคลภำยนอก ส ำหรับรำยกำรที่มีนยัส ำคญัและต้องด ำเนินกำรตำมระเบียบปฏิบตัิของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่รำยกำรดงักลำ่วคณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนรำยกำรและได้
ให้ควำมเห็นวำ่เป็นรำยกำรที่สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 

มาตรการขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)  เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย มีเป้ำหมำยในกำรประกอบกำร
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ถือหุ้น มีนโยบำยกำรเปิดเผยข้อมูลให้แก่นักลงทุนอย่ำงเพียงพอ รวมทัง้ยึดถือปฏิบัติตำม
ระเบียบ ข้อก ำหนด และกฎหมำยต่ำง ๆ ในประเทศที่บริษัทประกอบกำรอยู่ ดังนัน้ เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับรำยกำร
ระหว่ำงกลุม่บริษัทกบับคุคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกนัเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ลดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์และ
สอดคล้องกบัหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี และเป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบ และข้อบงัคบัของหน่วยงำนก ำกบัดแูล
ที่เก่ียวข้อง เช่น ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกลัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ในอนั
ที่จะท ำให้ผู้ลงทนุมีข้อมลูอยำ่งเพียงพอตอ่กำรใช้ดลุยพินิจในกำรตดัสนิใจลงทนุได้ บริษัทจึงก ำหนดแนวทำงกำรท ำรำยกำร
ระหวำ่งกลุม่บริษัทกบับคุคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกนั เพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำท ำรำยกำรดงัรำยละเอียดตอ่ไปนี ้

กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบริษัท และบริษัทย่อย กบับคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง บริษัทจะพิจำรณำด ำเนินกำรเสมือน
หนึง่ท ำรำยกำรกบับคุคลภำยนอก (Arm’s length basis) เพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทโดยจะต้องมีเง่ือนไขกำรค้ำที่มีรำคำและ
เง่ือนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ ในกรณีที่ไม่ชดัเจนว่ำรำคำระหว่ำงกนัเข้ำข่ำย Arm’s length basis 
หรือไม ่จะต้องน ำเสนอรำยกำรดงักลำ่วหำรือต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อขอควำมเห็นชอบก่อนท ำรำยกำร  

บริษัทมีกำรมอบอ ำนำจอนุมตัิวงเงินแก่ผู้บริหำรตำมล ำดบัขัน้ โดยจะก ำหนดอ ำนำจของผู้มีสิทธิอนุมตัิตำมวงเงินที่
ก ำหนด อย่ำงไรก็ตำม บริษัทห้ำมมิให้กรรมกำรและผู้บริหำรที่มีสว่นได้เสียหรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์โดย
สว่นตวัเป็นผู้อนมุตัิท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัซึ่งตนมีสว่นได้เสีย และกรรมกำรที่มีสว่นได้เสียในกำรตกลงเข้ำท ำรำยกำรท่ี
เก่ียวโยงกนัต้องไม่เข้ำร่วมประชมุและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชมุ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำที่สอบทำนกำร
ท ำรำยกำรระหว่ำงบริษัท หรือบริษัทย่อยกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัและให้ด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย อย่ำงไรก็ตำม กำรท ำรำยกำรระหว่ำงบริษัทกบับริษัทที่มีบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งมีสดัสว่นกำรถือหุ้น
ต ่ำกว่ำร้อยละ 10 จะไม่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกบัประกำศตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง กำรเปิดเผยกำรเข้ำท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน 

กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัพึงกระท ำได้ตำมปกติเนื่องจำกเป็นกำรท ำรำยกำรตำมปกติธุรกิจและตำมเง่ือนไขกำรค้ำโดยทัว่ไป
เสมือนลกูค้ำภำยนอกทัว่ไปโดยปกติ รวมทัง้รำคำหรือคำ่ตอบแทนอยูใ่นกรอบซึง่ต้องได้รับอนมุตัิตำมระเบียบปฏิบตัิทำงกำรเงิน
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ของบริษัทและต้องทบทวนกระบวนกำรคดัเลือกผู้ขำยและผู้ผลิต (Vendor selection process) อยู่เสมอ เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษัท 
ได้เปิดโอกำสแก่ผู้ ประกอบกำรนอกกลุ่ม ซึ่งอำจให้ผลประโยชน์แก่บริษัทมำกกว่ำ และเป็นแหล่งภำยนอกส ำหรับกำร
เปรียบเทียบรำคำและเง่ือนไขทำงกำรค้ำ 

บริษัทท ำกำรเปิดเผยข้อมลูรำยกำรระหว่ำงกนัโดยยึดแนวปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรบญัชีไทย ฉบบัที่ 24 (ปรับปรุง 2559) 
เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน และตำมระเบียบปฏิบตัิของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี  ้ฝ่ำยกฎหมำยและก ำกับดูแล (Legal and 
Compliance) และฝ่ำยบญัชีจะน ำเสนอรำยกำรที่เก่ียวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ที่เกิดขึน้เข้ำสู่
กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อสอบทำนและให้ควำมเห็นต่อควำมจ ำเป็นและควำม
สมเหตสุมผลของรำยกำรว่ำเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทหรือไม่ ก่อนรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป นอกจำกนี ้
ฝ่ำยบญัชีจะน ำเสนอรำยกำรระหว่ำงกนัทกุ ๆ เดือนเพื่อให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 
และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต  

ในอนำคตบริษัทอำจมีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องเข้ำท ำรำยกำรระหวำ่งกนั ทัง้ที่เป็นรำยกำรทำงกำรค้ำตำมปกติธุรกิจและ
รำยกำรท่ีไมเ่ป็นไปตำมกำรค้ำปกติธุรกิจ โดยกำรเข้ำท ำรำยกำรดงักลำ่วจะตัง้อยูบ่นเง่ือนไข รำคำที่สมเหตสุมผล และเป็น
ประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท ทัง้นี ้บริษัทจะปฏิบตัิตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกำศ 
ค ำสัง่ หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดและปฏิบตัิเก่ียวกับกำร
เปิดเผยข้อมลูกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั และกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส ำคญัของบริ ษัทจดทะเบียนและ
บริษัทย่อย บริษัทจะท ำกำรเปิดเผยรำยกำรระหวำ่งกนัไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบโดยผู้สอบ
บญัชีของบริษัท ผู้ ถือหุ้นและ/หรือผู้ลงทนุสำมำรถดขู้อมลูย้อนหลงัเพื่อเปรียบเทียบข้อมลู 3 ปีได้จำกเว็บไซต์ของบริษัท 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
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13.  ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

13.1 รายงานการตรวจสอบงบการเงนิโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 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 ธนัวาคม 2562 และงบก าไรขาดทนุรวมและเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะ
กิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ
ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกันและหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บญัชีที่ส าคญั 

โดยผู้ สอบบัญชีเห็นว่า งบการเงินรวมและเฉพาะกิจการข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินของบริษัท ไทยคม จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการด าเนินงานและ
กระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัโดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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13.2 ตารางสรุปงบการเงนิ 
บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงินรวม สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

     (หน่วย : บาท) 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 
2562 2561 2560 

จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % 
สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 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 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 1,889,979,972 11.11 1,851,432,896 8.34 1,666,859,482 6.43 
ลกูหนีกิ้จการที่เก่ียวข้องกนั 5,849,681 0.03 42,699,114 0.19 90,824,861 0.35 
สว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั 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 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 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       
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั 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 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 3,312,615,980 19.47 4,814,703,118 21.69 7,859,316,266 30.30 
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนภายใต้สญัญาอนญุาตให้
ด าเนินการ 

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

คา่ใช้จา่ยรอตดับญัช ี 11,597,293 0.07 13,614,935 0.06 15,632,576 0.06 
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 228,075,766 1.34 325,027,926 1.46 427,047,889 1.65 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี 797,296,114 4.69 1,117,018,424 5.03 775,824,882 2.99 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 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 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

      

หนีสิ้นหมุนเวียน 
      

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอื่น 554,716,866 3.26 712,891,519 3.21 866,662,159 3.34 
เจ้าหนีกิ้จการที่เก่ียวข้องกนั 1,028,799 0.01 169,230 0.00 829,729 0.00 
สว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระ        
ภายในหนึ่งปี 

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 
ผลประโยชน์ตอบแทนค้างจา่ย 171,654,807 1.01 258,340,350 1.16 263,344,848 1.02 
ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 140,438 0.00 34,032,013 0.15 7,225,864 0.03 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 56,577,787 0.33 91,314,282 0.41 95,844,393 0.37 
หนีส้ินที่เก่ียวข้องโดยตรงกบัสินทรัพย์ไมห่มนุเวียนที่
ถือไว้เพ่ือขาย 

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

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

งบแสดงฐานะการเงินรวม 
2562 2561 2560 

จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน       
เงินกู้ยืมระยะยาว 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 
ประมาณการหนีส้ินไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชน์
พนกังาน 

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

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น 238,134,841 1.40 284,153,167 1.28 302,925,926 1.17 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 4,489,910,427 26.39 5,018,952,634 22.61 7,730,139,804 29.80 
รวมหนีสิ้น 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 
ทนุที่ออกและช าระแล้ว 5,480,509,770 32.22 5,480,509,770 24.68 5,480,333,200 21.13 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 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 
   ยงัไมไ่ด้จดัสรร 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 
สว่นได้เสยีที่ไมมี่อ 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 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 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 
รายได้คา่ก่อสร้างภายใต้สญัญาอนญุาตให้ด 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 าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - - 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 
คา่ใช้จา่ยในการขาย 42,335,305 0.85 97,842,549 1.20 105,906,051 1.47 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 937,663,149 18.75 1,362,031,738 16.66 1,515,011,381 20.96 
ขาดทนุจากการด้อยคา่สินทรัพย์ 1,622,699,764 32.45 2,253,000,000 27.56 3,308,681,047 45.77 
คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 59,951,261 1.20 56,957,789 0.70 63,129,812 0.87 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนสทุธิ 128,326,746 2.57 - - - - 
ขาดทนุจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 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 
สว่นแบง่ก 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) 
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ (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 าเนินงานที่ยกเลิกสทุธิจากภาษี - - 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) 
สว่นที่เป็นของสว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุของ       
การด าเนินงานตอ่เน่ือง - - - - - - 
การด าเนินงานที่ยกเลิก - - 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 ลอ็กซอินโฟ จ ากดั (มหาชน) (ซีเอสแอล) ซึง่จากเดมิเคยถกูบนัทกึเป็นเงินลงทนุในบริษัทย่อยทางอ้อม ได้
ถูกเปลี่ยนรูปแบบการน าเสนอเป็นกลุ่มสินทรัพย์ท่ียกเลิกท่ีถือไว้เพ่ือขาย เน่ืองจากเง่ือนไขในการท าค าเสนอซือ้แบบมีเง่ือนไข (Conditional Voluntary 
Tender Offer) ตามสญัญา Shares Tender Agreement ท่ีลงนามระหว่าง บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ ากัด กับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ได้
เสร็จสิน้สมบรูณ์แล้วเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 และบนัทกึเป็น ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย จ านวน 1,949,515,538 บาท ในปี 2561 
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บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 
งบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

       (หน่วย : บาท)  

งบกระแสเงนิสดรวม 
2562 2561 2560 

จ านวนเงนิ จ านวนเงนิ จ านวนเงนิ 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

   

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี (2,249,948,849) 246,685,809 (2,461,074,467) 
รายการปรับปรุง :    
คา่เสื่อมราคาอาคารและอปุกรณ์ 500,283,459 719,411,686 910,015,082 
คา่ตดัจ าหนา่ยสินทรัพย์ไมมี่ตวัตนภายใต้สญัญาอนญุาตให้ด าเนินการ 1,213,974,532 1,150,329,737 2,022,365,154 
คา่ตดัจ าหนา่ยคา่ใช้จา่ยรอตดับญัชี 2,017,642 2,017,642 2,017,642 
คา่ตดัจ าหนา่ยสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 97,795,101 103,920,740 125,264,936 
ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์ 1,613,406,614 2,253,000,000 3,308,681,047 
ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 9,293,150 - - 
รายได้จากการลงทนุ (200,657,578) (181,558,213) (159,053,634) 
การจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 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) 
คา่ตดัจ าหนา่ยคา่ใช้จา่ยในการจดัหาเงินกู้ยืม 910,874 1,065,891 1,065,891 
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 65,866,756 358,394,586 494,032,966 
คา่เผ่ือสินค้าเสื่อมสภาพ (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 าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 28,542,789 (1,949,515,538)  
การตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน - 7,223 950,001 
สว่นแบง่ก 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 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอื่น (212,409,540) (549,956,343) (234,633,428) 
ลกูหนีกิ้จการที่เก่ียวข้องกนั 36,341,168 48,053,827 33,311,762 
สินค้าคงเหลือ (5,494,623) (25,011,294) 147,918,136 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 7,888,805 25,282,541 (27,229,677) 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 5,615,895 (43,119,327) 132,322,907 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (141,090,524) (212,108,369) (112,096,459) 
เจ้าหนีกิ้จการที่เก่ียวข้องกนั 1,183,688 (681,364) 780,360 
เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 74,308,197 57,088,032 (465,788,925) 
ผลประโยชน์ตอบแทนค้างจา่ย (86,685,543) (5,004,497) (52,878,113) 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น (32,487,566) (5,606,818) 21,961,645 
หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น (24,658,947) (18,772,759) (17,929,002) 
ประมาณการหนีส้ินหมนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 38,012,101 (27,643,171) 143,402 
จา่ยภาษีเงินได้ (83,017,850) (66,474,200) (234,177,100) 
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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 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน    
รับดอกเบีย้ 208,956,365 169,092,557 161,005,365 
เงินลงทนุชัว่คราว 1,167,407,949 (818,477,229) 98,250,625 
เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้อาคารและอปุกรณ์ (224,126,037) (81,963,778) (303,764,408) 
เงินสดรับจากการขายอาคารและอปุกรณ์ 25,290,324 5,989,370 7,783,701 
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่การร่วมค้า 46,858,086 - 18,185,988 
เงินสดจา่ยส าหรับซือ้สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (1,658,484) (1,409,200) (27,857,560) 
เงินสดรับจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 18,100,341 1,950,779,922 - 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 1,240,828,544 1,224,011,642 (46,396,289) 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
จา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท - (1,490,585,395) (918,734,829) 
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม - - 480,000,000 
ช าระคืนเงินกู้ยืม (2,790,944,948) (414,482,938) (2,496,861,589) 
จา่ยดอกเบีย้ (318,735,726) (318,269,838) (391,157,693) 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ (3,109,680,674) (2,223,338,171) (3,326,754,111) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)-สทุธิ (208,535,380) 869,628,959 (393,382,600) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัที่ 1 มกราคม  2,830,234,585 1,960,770,857 2,683,685,053 
ผลกระทบจากสินทรัพย์ไมห่มนุเวียนทีถื่อไว้เพ่ือขาย - - (329,573,477) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนของเงินตราตา่งประเทศคงเหลือสิน้งวด 11,230 (165,231) 41,881 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 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)       
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 5.54 2.39 3.22 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 4.75 2.13 2.35 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 0.60 0.54 0.91 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 3.03 4.05 3.79 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั)  119 89 95 
อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ (เทา่) 7.72 5.33 6.53 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วนั) 47 68 55 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เทา่) 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 
อตัราสว่นเงินสดตอ่การท 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)    

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

มลูคา่ตามบญัชตีอ่หุ้น (บาท) 10.03 11.99 13.52 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุ้น (บาท) (2.05) 0.21 (2.42) 
เงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) 0.00 1.36 0.00 

หมายเหต ุ *ในปี 2560 เงินลงทนุใน บริษัท ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จ ากดั (มหาชน) (ซีเอสแอล) ซึง่จากเดมิเคยถกูบนัทกึเป็นเงินลงทนุในบริษัทย่อยทางอ้อม ได้
ถูกเปลี่ยนรูปแบบการน าเสนอเป็นกลุ่มสินทรัพย์ท่ียกเลิกท่ีถือไว้เพ่ือขาย เน่ืองจากเง่ือนไขในการท าค าเสนอซือ้แบบมีเง่ือนไข (Conditional Voluntary 
Tender Offer) ตามสญัญา Shares Tender Agreement ท่ีลงนามระหว่าง บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ ากัด กับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด 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) 

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

ในการอ่านค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ นกัลงทนุควรศึกษาเอกสารประกอบ ซึ่งได้แก่ งบการเงินรวม 
ข้อมูลทางการเงินที่มีการปรับปรุง ตัวเลขการด าเนินงานโดยสรุปในอดีต และที่มีการปรับปรุง ควบคู่ไปกับหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินและข้อมลูที่น าเสนอไว้ในเอกสารนี ้

 เหตกุารณ์ส าคญัในปี 2562 

การด้อยคา่ของสนิทรัพย์ในโครงการดาวเทียม  

 เมื่อวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2562 ได้เกิดเหตุขดัข้องทางเทคนิคของระบบแจ้งสถานะของดาวเทียมไทยคม 5  ซึง่สง่ผลให้มี
ข้อจ ากดัทางเทคนิคในการตรวจสอบสถานะของดาวเทียมไทยคม 5 โดยบริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) (บริษัท หรือ ไทย
คม) ร่วมกบัผู้ผลิตดาวเทียมไทยคม 5 และผู้ เช่ียวชาญ ได้พยายามกู้คืนระบบที่ขดัข้องดงักลา่วหลายครัง้ ซึ่งผลการกู้คืน
ระบบยงัไม่ประสบความส าเร็จ ในขณะเดียวกนั บริษัทได้ประสานงานกบัลกูค้าทกุรายที่เก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์ดงักลา่ว
เก่ียวกบัแผนการบริหารจดัการโอนย้ายลกูค้าไปยงัดาวเทียมอื่น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของบริการทัง้ด้านโทรคมนาคม
และโทรทศัน์ ซึ่งเหตขุดัข้องในครัง้นี ้นี ้เป็นเหตใุห้บริษัทตัง้ด้อยค่าสินทรัพย์ของดาวเทียมไทยคม 5 ทัง้จ านวน รวมทัง้สิน้ 
222 ล้านบาท 

 นอกจากนี ้บริษัทบนัทึกการด้อยค่าของดาวเทียมและอปุกรณ์เป็นมลูค่ารวม 1,401 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัจาก
ภาวะอุตสาหกรรมดาวเทียมที่ชะลอตัวลงเนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทัง้การแข่งขนัที่รุนแรงใน
อตุสาหกรรม สง่ผลให้ราคาขายต่อหน่วยลดลงมากกว่าที่เคยได้คาดการณ์ไว้  อย่างไรก็ตาม การด้อยค่าของสินทรัพย์ถือ
เป็นรายการท่ีไมใ่ช่เงินสด ดงันัน้จึงไมไ่ด้มีผลกระทบตอ่การบริหารเงินสดของบริษัท  

 ภาพรวมธุรกิจ 

ธุรกิจบริการดาวเทียมและธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบัดาวเทียม 

ในปี 2562 บริษัทบนัทึกรายได้จากธุรกิจบริการดาวเทียมและธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบัดาวเทียม เป็นจ านวน 4,663 ล้าน
บาท ลดลง 22.4% จาก 5,850 ล้านบาทในปี 2561 แม้ภาวะอตุสาหกรรมดาวเทียมยงัมีการแขง่ขนัที่สงู แต่บริษัทยงัคงใช้
กลยุทธ์เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการเป็น “Hot Bird” หรือดาวเทียมที่ได้รับความนิยมสงูส าหรับธุรกิจดาวเทียมแบบ
ทัว่ไป ณ ต าแหน่งวงโคจร 78.5 องศาตะวนัออกซึง่เป็นดาวเทียมที่มีความนิยมสงูทัง้จากจ านวนฐานผู้ชมและจ านวนช่อง
รายการโทรทศัน์  

ณ สิน้ปี 2562 อตัราการใช้บริการของลกูค้าเมื่อเทียบกบัความสามารถในการให้บริการของดาวเทียมแบบทัว่ไปซึ่ง
ประกอบด้วยดาวเทียมไทยคม 5 ไทยคม 6 ไทยคม 7 และไทยคม 8 อยู่ที่ระดบั 55% ลดลงจาก 59% ณ สิน้ปี 2561 ซึ่ง
เป็นผลมาจากการลดลงของลกูค้าในช่วงไตรมาส 1/2562 โดยที่อตัราการใช้งานดาวเทียมแบบทัว่ไปค่อนข้างคงที่ตัง้แต่
ไตรมาสที่ 2/2562 เป็นต้นมา ส าหรับดาวเทียมบรอดแบนด์หรือดาวเทียมไทยคม 4 มีอตัราการใช้บริการของลกูค้าเมื่อ
เทียบกบัความสามารถในการให้บริการของดาวเทียมที่ระดบั 23% ลดลงจาก 30% ณ สิน้ปี 2561 เป็นผลมาจากการลด
ระดบัการใช้งานและการยตุิการใช้บริการของลกูค้าบางราย  
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ในปี 2562 บริษัทได้ตกลงในความร่วมมือการเช่าช่องสญัญาณดาวเทียมไทยคมในระยะยาวกบั บริษัท ทรูวิชัน่ส์ กรุ๊ป 
จ ากดั เพื่อสร้างความตอ่เนื่องในการให้บริการสมาชิกโทรทศัน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกในประเทศไทย ไทยคมได้จดัเตรียม
ช่องสญัญาณบนดาวเทียมไทยคม 8 ให้แก่ทรูวิชั่นส์เพื่อให้บริการออกอากาศรายการกีฬาและความบันเทิงชัน้น าแก่
สมาชิกทรูวิชั่นส์ และนอกจากนี ้บริษัทยงัได้ตกลงในความร่วมมือกับลกูค้าใหม่ เช่น ลกู ค้าในประเทศเมียนมาร์ และ 
แอฟริกา เพื่อทดแทนลกูค้าที่ลดการใช้งาน 

ส าหรับความตอ่เนื่องในการให้บริการดาวเทียมภายหลงัจากที่สมัปทานสิน้สดุลงส าหรับดาวเทียมไทยคม 4 ไทยคม 5 
และไทยคม 6 ในเดือนกนัยายน 2564 นัน้ บริษัทยินดีที่จะเข้าร่วมยื่นข้อเสนอตามที่ภาครัฐจะมีการก าหนดขึน้มา และมี
ความมุ่งมัน่ที่จะได้ด าเนินธุรกิจร่วมกับภาครัฐ รวมทัง้ยินดีที่จะเปิดกว้างในการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน 
(public-private partnership – PPP) เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ลกูค้าของไทยคม ให้มัน่ใจได้วา่ดาวเทียมจะยงั
สามารถให้บริการได้อยา่งตอ่เนื่องทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ 

นอกเหนือจากธุรกิจหลกัของบริษัทแล้ว ไทยคมยงัคงให้ความส าคญักบัการพฒันาธุรกิจใหม ่โดยมีจดุมุง่หมายในการ
เป็นผู้ ให้บริการด้านสมาร์ทโซลชูั่น และแพลตฟอร์มเทคโนโลยีจากอวกาศสู่ภาคพืน้ดินชัน้น าแห่งเอเชีย เพื่อเสริมสร้าง
ความส าเร็จแหง่อนาคต 

ธุรกิจบริการอินเทอร์เน็ตและสือ่ 

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) เนื่องจากการ
แขง่ขนัท่ีรุนแรงในอตุสาหกรรม ดงันัน้รายได้จากธุรกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสือ่ตัง้แตไ่ตรมาสที่ 4/2562 เป็นต้นมา 
จึงเป็นรายได้จากบริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จ ากัด (Thai AI) ในการจดัจ าหน่ายอปุกรณ์ชุดรับสญัญาดาวเทียม 
(set-top-box) และอปุกรณ์อื่นที่เก่ียวข้อง 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 าสญัญาซือ้ขายหุ้น จ านวน 
500,000 หุ้น หรือคิดเป็น 100% ของหุ้นทัง้หมดของบริษัท วิมเปิลคอม จ ากดั ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี
ในประเทศลาว โดยการเข้าซือ้กิจการในครัง้นีเ้ป็นการช่วยเพิ่มโครงข่ายโทรคมนาคมของแอลทีซีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
อีกทัง้ยงัช่วยขยายกลุม่ลกูค้าเปา้หมายโดยเฉพาะในกลุม่ลกูค้าวยัรุ่นในประเทศลาว หลงัจากการเข้าซือ้กิจการ บริษัท วิม
เปิลคอม จ ากดั ได้ถกูเปลีย่นช่ือเป็น บริษัท ทีพลสั ดิจิทลั จ ากดั เพื่อท าการตลาดในแบรนด์ “T-PLUS” 

วนัท่ี 16 ตลุาคม 2562 แอลทีซีเปิดตวัเทคโนโลยี 5G เป็นครัง้แรก ในงานเปิดทดลองใช้ระบบ 5G ที่จดัขึน้ ณ ที่ท าการ
ส านกังานใหญ่ของแอลทีซี ในเมืองเวียงจนัทน์ โดยแอลทีซีวางแผนที่จะขยายการให้บริการเทคโนโลยี 5G อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อรองรับการพฒันาของเทคโนโลยีและโซลชูั่นอื่นๆ ที่ต้องเช่ือมต่อและใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ตความเร็วสงู และต้อง
เช่ือมตอ่อปุกรณ์ได้จ านวนมากพร้อมๆ กนั 
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ณ สิน้ปี 2562 แอลทีซีมีจ านวนผู้ ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ (ไม่รวม fixed wireless) ในระบบรวมทัง้สิน้ 1.42 ล้าน
ราย และยังคงมีส่วนแบ่งในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นอนัดับหนึ่ง คิดเป็นประมาณ 55.3% ของตลาดรวม ซึ่งลดลง
เลก็น้อยจาก ณ สิน้ปี 2561 ที่ 56.1% เนื่องจากการแขง่ขนัด้านราคาในอตุสาหกรรม 

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

ภาพรวมผลประกอบการของบริษัท 

บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการในปี 2562 ที่ระดบั 4,663 ล้านบาท ลดลง 22.4% จาก 6,008 ล้านบาท
ในปี 2561 เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากการให้บริการดาวเทียม เนื่องจากการลดลงของราคาขายตอ่หนว่ยจาก
การให้ส่วนลดลูกค้าไทยเพื่อการต่อสญัญาระยะยาว ประกอบกับการลดการใช้งานของลูกค้าดาวเทียมบรอดแบนด์ 
นอกจากนี ้ยงัเป็นผลมาจากรายได้จากบริการอินเทอร์เน็ตและสื่อที่ลดลงเนื่องจากการขายเงินลงทุนในบริษัท 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 

หนว่ย: ล้านบาท 
 

จ านวน เปลี่ยนแปลง 
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 
รายได้อื่น 337 192 75.3% 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการจ าหนา่ยเงินลงทนุ ** (29) 1,950 n/a 
ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น (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 าเนินงานก่อนดอกเบีย้จา่ย ภาษี และ       
คา่เสือ่มราคา 

1,766 2,246 -21.4% 

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

จ านวน เปลี่ยนแปลง 
ปี 2562 ปี 2561 YoY (%) 

   ก าไร (ขาดทนุ) สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ - 17 -100.0% 
ก าไร (ขาดทนุ) สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (2,250) 230 n/a 
ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น (บาท) (2.05) 0.21 n/a 
คา่ใช้จ่ายพิเศษ หลงัภาษี:  
- ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 
- ก าไร (ขาดทนุ) จากการจ าหนา่ยเงินลงทนุ 
- ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น 
- การตดัจ าหนา่ยสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
- 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 ในขณะที่ผลก าไรจาก
การจ าหนา่ยเงินลงทนุในปี 2561 เกิดจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุในบริษัท ซีเอส ล๊อกซอินโฟ จ ากดั (มหาชน) 
รายได้จากการขายและการให้บริการ 

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

รายได้จากการขายและการให้บริการ 
หนว่ย: ล้านบาท 

2562 2561 % YoY 

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

รายได้จากการให้บริการดาวเทียมและธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง 
รายได้จากธุรกิจให้บริการดาวเทียมและบริการที่เก่ียวเนื่องในปี 2562 อยูท่ี่ระดบั 4,594 ล้านบาท ลดลง 21.5% จาก 

5,850 ล้านบาท ในปี 2561 เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากดาวเทียมไทยคมแบบทั่วไปและดาวเทียม  
บรอดแบนด์  

 รายได้จากการให้บริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเน่ือง 
หนว่ย: 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  

 รายได้จากการให้บริการดาวเทียมแบบทัว่ไปและบริการที่เก่ียวเนื่องในปี 2562 มีจ านวน 2,536 ล้านบาท ลดลง 
28.9% จาก 3,565 ในปี 2561 ซึ่งเป็นผลมาจากการเซ็นสญัญาให้บริการระยะยาวแก่ลกูค้าหลกัในประเทศไทย ซึ่งมี
การให้สว่นลดจากสญัญาเดิม รวมถึงการยตุิการใช้บริการของทีวีดิจิทลับางช่อง 

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

รายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสือ่ 

รายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสือ่ส าหรับปี 2562 มีจ านวน 122 ล้านบาท ลดลง 46.6% เมื่อเทียบกบั 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 และของต้นทนุค่าเสื่อมราคาจากการด้อยค่าของสินทรัพย์หลงัการบนัทึกด้อยคา่ของ
สนิทรัพย์ในช่วงไตรมาส 4/2561 

ต้นทุนขายและการให้บริการ 
หนว่ย: ล้านบาท 

2562 2561 % YoY 

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

ต้นทนุการให้บริการดาวเทียมและธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง 

ต้นทนุการให้บริการดาวเทียมและบริการที่เก่ียวเนื่องในปี 2562 มีจ านวนทัง้สิน้ 3,613 ล้านบาท ลดลง 12.1% จาก 
4,112 ล้านบาทในปี 2561 โดยอตัราการลดลงของต้นทนุจากการให้บริการดาวเทียม น้อยกว่าอตัราการลดลงของรายได้ 
เนื่องจากต้นทนุสว่นใหญ่ของบริษัท (ไมน่บัรวมคา่ธรรมเนียมสว่นแบง่รายได้ให้กบัหนว่ยงานของรัฐ) เป็นต้นทนุคงที่ 

ต้นทุนการบริการดาวเทยีมและบริการที่เกี่ยวเน่ือง 
หนว่ย: 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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 ต้นทุนการให้บริการดาวเทียมไทยคมแบบทัว่ไปและบริการที่เก่ียวเนื่องในปี 2562 มีจ านวนทัง้สิน้ 1,949 ล้านบาท 
ลดลง 19.2% จาก 2,412 ล้านบาทในปี 2561 โดยมีสาเหตจุากการลดลงของต้นทนุค่าธรรมเนียมให้กบัหน่วยงาน
ของรัฐตามรายได้ที่ลดลง รวมถึงการลดลงของต้นทนุคา่เสือ่มราคา  

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

ต้นทนุการให้บริการอินเทอร์เน็ตและสือ่ 

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

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

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

นอกจากนี ้บริษัทมีคา่ใช้จ่ายพิเศษที่เพิ่มขึน้จากคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารปกติ ดงันี ้

 ผลขาดทนุจากการตดัจ าหนา่ยและการด้อยคา่ของดาวเทียมและอปุกรณ์ จ านวนรวม 1,623 ล้านบาท 

 ผลขาดทนุจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุใน CDN จ านวน 29 ล้านบาท 

 ผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น จ านวน 128 ล้านบาท 

ต้นทุนทางการเงนิ 

ในปี 2562 บริษัทมีต้นทนุทางการเงินทัง้สิน้ 300 ล้านบาท ลดลง 11.4% จาก 338 ล้านบาทในปี 2561 เนื่องจากการ
ช าระคืนหุ้นกู้ ในช่วงไตรมาสที่ 4/2562 จ านวน 2,275 ล้านบาท รวมทัง้การช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวตามก าหนด 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า 

ในปี 2562 บริษัทมีสว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในการร่วมค้าในธุรกิจโทรศพัท์ทัง้สิน้ (116) ล้านบาท ลดลง
จาก 119 ล้านบาทในปี 2561 โดยสว่นแบ่งผลขาดทนุในปี 2562 มีสาเหตจุากการลดลงของรายได้จากธุรกิจโทรศพัท์ใน
ประเทศลาวจากการแขง่ขนัด้านราคา ประกอบกบัการบนัทกึคา่ใช้จ่ายทางภาษีจากเงินปันผลของแอลทีซี 

ในเดือนธันวาคม 2562 แอลทีซีประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นจ านวน 123 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ โดยแบ่งจ่ายรายปี
ทัง้หมด 15 งวด บริษัท เชนนิงตนั อินเวสเม้นท์ส พีทีดี ลมิิเต็ด (เชน) มีสทิธิในเงินปันผลดงักลา่ว 49% ตามสดัสว่นการถือ
หุ้น โดย เชน มิได้บนัทึกเงินปันผลเป็นรายได้เนื่องจากถือเป็นรายการระหว่างกนั อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายทางภาษี (10% 
ของเงินปันผลที่ประกาศจ่าย) ได้ถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในทันที เป็นผลให้ไทยคมได้บันทึกส่วนแบ่งผลขาดทุนจาก
คา่ใช้จ่ายทางภาษีดงักลา่วเป็นจ านวนประมาณ 90 ล้านบาท 
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ก าไรสุทธิ 

บริษัทมีผลก าไร (ขาดทนุ) สทุธิในปี 2562 เป็นจ านวน (2,250) ล้านบาท เป็นผลมาจากรายได้ที่ลดลงและคา่ใช้จ่าย
พิเศษจ านวน 1,818 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วย ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ ผลขาดทุนจากการขายเงิน
ลงทนุ ผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น การรับรู้ต้นทนุบริการเพิ่มเติม และการตดัจ าหนา่ยสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 

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

14.2. ฐานะการเงนิ 

สินทรัพย์ 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์และคุณภาพของสินทรัพย์ 

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

สว่นประกอบหลกัของสนิทรัพย์ 

 
สินทรัพย์ 
หน่วย: ล้านบาท 
  

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
สินทรัพย์
รวม 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
สินทรัพย์
รวม 

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

1,366 8.0% 3,007 13.5% 

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

สนิทรัพย์รวม ลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ 2.1% จาก 1,851 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2561 โดยมีสาเหตหุลกัจากการช าระเงินลา่ช้าของ
หนว่ยงานราชการตา่งประเทศ สง่ผลให้ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ส าหรับปี 2562 เทา่กบั 119 วนั เพิ่มขึน้จาก 89 วนัส าหรับปี 
2561 ทัง้นี ้ในปี 2019 บริษัทมีการตัง้หนีสู้ญและหนีส้งสยัจะสูญจ านวน 66 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิน้ปี 2561 ซึ่งมี
จ านวน 155 ล้านบาท เนื่องจากการบริการจดัการลกูนีท้ี่ดีขึน้ 

 บริษัทมีการสอบทานความสามารถในการเก็บเงินของฝ่ายตามหนีอ้ยา่งสม ่าเสมอ บริษัทเช่ือมัน่วา่คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะ
สญูของบริษัท ซึ่งบนัทึกจากการวิเคราะห์ลกูหนีแ้ต่ละรายนัน้เพียงพอต่อหนีส้งสยัจะสญู ภายหลงัจากการตัง้ค่าเผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญูแล้ว ฝ่ายกฎหมายของบริษัทจะเร่ิมกระบวนการทางกฎหมายในการติดตามทวงหนีใ้ห้จนถึงที่สดุก่อนจะพิจารณา
ตดัจ าหนา่ยลกูหนีก้ารค้าและคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูที่เรียกเก็บไมไ่ด้ 
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สินค้าคงเหลือ 

ณ สิน้ปี 2562 บริษัทมีสนิค้าคงเหลอืสทุธิทัง้สิน้ 124 ล้านบาท ลดลง 1.3% จากจ านวน 122 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2561 
ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ของบริษัทคิดเป็น 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 

เงนิให้กู้ยมืแก่การร่วมค้าและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 ณ สิน้ปี 2562 บริษัทมีการให้เงินกู้ยมืแก่การร่วมค้าและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเป็นจ านวนทัง้สิน้ 1,758 ล้านบาท ลดลง 
9.5% เมื่อเทียบกบั 1,943 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2561 โดยเงินกู้ยืมดงักลา่วสว่นใหญ่เป็นเงินกู้ยืมแก่ บริษัท เชนนิงตนั อินเวส
เม้นท์ส พีทีอี ลมิิเต็ด 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

บริษัทมีที่ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ (PPE) ณ สิน้ปี 2562 ทัง้สิน้ 3,313 ล้านบาท ลดลง 31.2% จาก 4,815 ล้าน
บาท ณ สิน้ปี 2561 มีสาเหตหุลกัจากการบนัทกึการด้อยคา่ของสินทรัพย์ดาวเทียม และค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหนา่ย
อาคารและอปุกรณ์ในปี 2562 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ด าเนินการ 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนภายใต้สญัญาอนุญาตให้ด าเนินการ ได้แก่ สินทรัพย์ของดาวเทียมที่ด าเนินการภายใต้สญัญา
สมัปทาน คือ ดาวเทียมไทยคม 4 ดาวเทียมไทยคม 5 และดาวเทียมไทยคม 6 โดย ณ สิน้ปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มี
ตวัตนภายใต้สญัญาอนญุาตให้ด าเนินการจ านวน 1,366 ล้านบาท ลดลง 54.6% เมื่อเทียบกบั 3,007  ล้านบาท ณ สิน้ปี 
2561 โดยมีสาเหตหุลกัจากการตดัจ าหนา่ยสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนในปี 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 าเนินงานท่ีลดลง  

เงินกู้ยืมสทุธิของบริษัท 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  

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

ณ สิน้ปี 2562 บริษัทมีอตัราส่วนเงินกู้ ยืมสทุธิต่อส่วนทุน 0.38 เท่า ลดลงอย่างมีนยัส 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 บริษัทมีอตัราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนีส้ินหมุนเวียน 5.54 เท่า เพิ่มขึน้จาก 2.39 เท่า ณ สิน้ปี 
2561 โดยมีสาเหตหุลกัจากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระใน 1 ปีจากการช าระคืนหุ้นกู้  

บริษัทมีการควบคมุความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดให้
เพียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท รวมทัง้จดัหาวงเงินสินเช่ือระยะสัน้จากธนาคารต่าง ๆ เพื่อส ารองในกรณีที่มี
ความจ าเป็นและเพื่อลดผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสด 

ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงนิทุน 

ณ สิน้ปี 2562 บริษัทมีหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ทัง้สิน้ 4,203 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นกู้ที่มีอตัราดอกเบีย้คงที่ทัง้สิน้ 
2,275 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ 4.68% ต่อปี และเงินกู้ ยืมระยะยาวที่มีอตัราดอกเบีย้ลอยตวั ซึ่งใช้ส าหรับการลงทุนใน
โครงการดาวเทียม เป็นจ านวน 1,928 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัเทา่กบั 4.26% ตอ่ปี   

นอกจากนี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุม่บริษัทมีวงเงินกู้ยืมที่ยงัไม่ได้ใช้จากธนาคารในประเทศและต่างประเทศ
เป็นจ านวนรวม 607 ดอลลาร์สหรัฐฯ  

14.3 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

ความเสี่ยงจากการที่รายได้หลักของบริษัทขึน้อยู่กับการให้บริการแก่ลูกค้าหลักเพียงน้อยราย 

รายได้หลกัของบริษัทขึน้อยู่กับการให้บริการแก่ลูกค้าหลกัเพียงน้อยรายซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบธุรกิจการสื่อสาร
โทรคมนาคมและการสื่อสารโทรทัศน์ หากลูกค้าหลกัรายใดรายหนึ่งประสบปัญหาด้านการเงิน หรือได้รับการติดต่อจาก
ผู้ประกอบการดาวเทียมรายอื่น ลูกค้าหลกัรายดังกล่าวอาจยกเลิกสัญญา หรือไม่ต่อสัญญากับบริษัท ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางลบต่อผลประกอบการของบริษัท เนื่องจากบริษัทต้องใช้เวลาในการหาลกูค้ารายใหมม่าทดแทน อย่างไรก็ตาม 
ที่ผ่านมาลกูค้าหลกัของบริษัทได้ช าระค่าบริการอย่างสม ่าเสมอโดยเฉพาะลกูค้าด้านการสื่อสารโทรทศัน์ เนื่องมาจากลกูค้ามี
ความจ าเป็นต้องใช้บริการช่องสญัญาณดาวเทียมเพื่อออกอากาศรายการโทรทศัน์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนีก้ารเปลี่ยนไปใช้
ดาวเทียมดวงอื่นจะท าให้มีต้นทนุและความยุ่งยากในการปรับเปลี่ยนแนวรับของจานดาวเทียม ซึ่งเป็นข้อจ ากดัประการส าคญั
หากลกูค้าจะเปลี่ยนไปใช้ดาวเทียมของผู้ ให้บริการรายอื่น เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงดงักลา่ว บริษัทได้ลงนามในสญัญา
ให้บริการระยะยาวกบัลกูค้าหลกั โดยเน้นคณุภาพการให้บริการที่ดี รวมทัง้การน าเสนอรูปแบบบริการทางเทคนิคและทางธุรกิจ
ที่มีความยืดหยุ่นสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อช่วยให้ธุรกิจของลูกค้าเติบโต นอกจากนี ้บริษัทได้รักษา
ความสมัพนัธ์ที่ดีกบัลกูค้าอย่างสม ่าเสมอเพื่อสร้างความพึงพอใจและความร่วมมืออนัดีระหว่างกนั และได้ท ารายงานประเมิน
สขุภาพของลกูค้าหลกัอยา่งสม ่าเสมอ 

อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 

บริษัทให้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และมีการด าเนินธุรกิจให้บริการโทรศัพท์ใน
ตา่งประเทศ บริษัทจึงมีความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น เนื่องจากการมีรายรับ รายจ่าย รวมถึงการกู้ยืมเป็นเงินตราต่างประเทศ 
การเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นสง่ผลกระทบต่องบการเงินและกระแสเงินสดของบริษัท 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเกิดจากการที่บริษัทท าธุรกรรมเก่ียวกบัสกุลเงินตราต่างประเทศที่อาจ
ก่อให้เกิดผลก าไรหรือขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน ซึ่งรวมถึงการใช้อนพุนัธ์ทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยปัจจยัที่
สง่ผลกระทบตอ่การเคลื่อนไหวของอตัราแลกเปลี่ยนที่ส าคญัได้แก่ 



                                     บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) ส่วนท่ี 3 ข้อท่ี 14 การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2562 (แบบ 56-1) ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี 17 

1. การเปลีย่นแปลงภาวะเศรษฐกิจโลก  

2. การเปลีย่นแปลงนโยบายการเงินการคลงัทัง้ของประเทศไทยและตา่งประเทศ 

ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายในการบริหารและป้องกันความเสี่ยง โดยจะพิจารณาจากฐานะสุทธิของรายการท่ีเป็นเงินตรา
ตา่งประเทศ กลา่วคือบริหารโครงสร้างรายได้และคา่ใช้จ่ายให้มีความสมดลุกนั ในกรณีที่เกิดความไมส่มดลุ บริษัทอาจใช้วิธีการ
ปอ้งกนัความเสีย่งด้วยวิธีการตา่ง ๆ เช่น การท าสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า (Foreign Exchange Forward หรือ 
Forward Contract) การท าสญัญาสิทธิในการซือ้หรือขายเงินตราต่างประเทศในอนาคต (Options)  การท าสญัญาแลกเปลี่ยน
สกุลเงินและอตัราดอกเบีย้ลว่งหน้า (Cross Currency and Interest rate Swap) และการบญัชีเพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากอตัรา
แลกเปลี่ยน (Hedge Accounting) รวมถึงการช าระคืนเงินกู้ยืมที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศในกรณีที่บริษัทมีสภาพคล่องที่
เพียงพอ เป็นต้น 

 



                              บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)   

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

“บริษัทได้สอบทำนข้อมลูในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยควำมระมดัระวงั บริษัท 
ขอรับรองว่ำ ข้อมูลดงักล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผู้อื่นส ำคญัผิด หรือไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้ง 
ในสำระส ำคญั นอกจำกนี ้บริษัทขอรับรองวำ่ 

(1) งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินที่สรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี ได้แสดงข้อมูล 
อย่ำงถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคญัเก่ียวกับฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษัทและ
บริษัทยอ่ยแล้ว 

(2) บริษัทได้จดัให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นที่เป็น
สำระส ำคญัทัง้ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่ำงถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำมระบบ
ดงักลำ่ว 

(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำมระบบดงักลำ่ว 
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ 29 มกรำคม 2563 ต่อผู้ สอบบัญชีและ
กรรมกำรตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคญัของระบบกำรควบคมุ
ภำยใน รวมทัง้กำรกระท ำที่มิชอบที่อำจมีผลกระทบตอ่กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

ในกำรนี ้เพื่อเป็นหลกัฐำนว่ำเอกสำรทัง้หมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกนักับที่บริษัทได้รับรองควำมถกูต้อง
แล้ว บริษัทได้มอบหมำยให้ นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพยากร  หัวหน้ำคณะผู้ บริหำร ด้ำนกำรเงิน เป็น 
ผู้ลงลำยมือช่ือก ำกบัเอกสำรนีไ้ว้ทุกหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือช่ือของ นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพยากร 
ก ำกบัไว้ บริษัทจะถือวำ่ไมใ่ช่ข้อมลูที่บริษัทได้รับรองควำมถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลำ่วข้ำงต้น” 

 
ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
   

นำยเอนก พนำอภิชน กรรมกำร __________________________ 

นำยอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์ กรรมกำร __________________________ 
   

ผู้รับมอบอ านาจ   

นำยอนวุฒัน์ สงวนทรัพยำกร หวัหน้ำคณะผู้บริหำร ด้ำนกำรเงิน __________________________ 

 



                                       บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และ

เลขานุการบริษัท



                                        บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)                 เอกสำรแนบ 1  รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)  เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 1 

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท มีดังนี ้

 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ 
 ประธำนกรรมกำร 
 กรรมกำรอิสระ 
 
วนัท่ีได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 
1 ตลุำคม 2558  
 
 

67 คณุวฒุิทำงกำรศึกษำสงูสดุ 
• ปริญญำวิศวกรรมศำสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ จฬุำลงกรณ์

มหำวิทยำลยั 

• ปริญญำบริหำรธุรกิจดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สถำบนับณัฑิต 

พฒันบริหำรศำตร์ (NIDA) 

• ปริญญำบริหำรธุรกิจดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหำวิทยำลยัรำชภฏั

เพชรบรีุ 

• ปริญญำบริหำรธุรกิจดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

• ปริญญำศิลปศำสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหำวิทยำลยัรำชภฏัสวน

สนุนัทำ 

• Advanced Management Program, Harvard Business School 

• ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ Utah State University, USA 

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

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 26/2547 

กำรอบรม / สมัมนำอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
• หลกัสตูรนิติธรรมเพ่ือประชำธิปไตย รุ่นท่ี 7 (นปธ 7)  

ส ำนกังำนศำลรัฐธรรมนญู 

• หลกัสตูรผู้บริหำรระดบัสงูด้ำนวิทยำกำรพลงังำน รุ่นท่ี 3 (วพน. 3) 

สถำบนัวิทยำกำรพลงังำน 

ไมม่ี ไมม่ี ต.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

มี.ค. 2561  - ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

เม.ย. 2561 – ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 

ก.พ. 2561 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ บริษัท สำยกำรบินนกแอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระและประธำนบริหำร บริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ควำมเสี่ยง  

เม.ย. 2560 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ บริษัท เอสวีไอ จ ำกดั (มหำชน) 

ม.ค.2555 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร และประธำน
กรรมกำรบริหำร 

บริษัท โทริเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ำกดั 
(มหำชน) 

ธ.ค. 2554 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในต่ำงประเทศ  

มี.ค. 2552 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร และประธำน บริษัท เมอร์เมด มำริไทม์ จ ำกดั (มหำชน) 

 กรรมกำรบริหำร (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) 

ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

พ.ย. 2562 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร บริษัท ไอรำ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั 

มิ.ย. 2562 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร บริษัท หลกัทรัพย์หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

2554 – ปัจจบุนั ประธำน องค์กรธุรกิจเพื่อกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน 

ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีผ่ำนมำ   

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

สมำชิกสภำนิติบญัญติัแห่งชำติ 
ประธำนกรรมกำร 

สภำนิติบญัญติัแห่งชำติ 
บริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) 

เม.ย. 2556 – ก.พ. 2560            กรรมกำรอิสระ บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 



                                        บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)                 เอกสำรแนบ 1  รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)  เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 2 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

• หลกัสตูรผู้บริหำรระดบัสงู สถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 3 

• หลกัสตูรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยส ำหรับผู้บริหำร

ขัน้สงู (ปปร.รุ่นท่ี 6) สถำบนัพระปกเกล้ำ 

• Certification in Advanced Management Program (2541) Harvard 

Business School (สหรัฐอเมริกำ) 

• หลกัสตูรปอ้งกนัรำชอำณำจกัรภำครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 4010) 

วิทยำลยัปอ้งกนัรำชอำณำจกัร 

ต.ค. 2554 – เม.ย. 2558 กรรมกำร และประธำน ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 

 กรรมกำรบริหำร  

ก.ค. 2549 – เม.ย. 2556 ประธำนกรรมกำร และกรรมกำร บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกดั (มหำชน) 

2. นางภัทรียา เบญจพลชัย 
 กรรมกำรอิสระ 
 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 กรรมกำรบรรษัทภิบำลและ 
สรรหำ 

 
วนัท่ีได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 
30 มีนำคม 2559 
 

65 คณุวฒุิทำงกำรศึกษำสงูสดุ 
 พำณิชยศำสตร์มหำบณัฑิต (บริหำรธุรกิจ) มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
 ประกำศนียบตัรด้ำนกำรสอบบญัชีขัน้สงู จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 
กำรอบรมของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (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 

 
กำรอบรม / สมัมนำอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 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 กรรมกำรอิสระ  บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

มี.ค. 2561 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

2563 – ปัจจบุนั 
 
2562 – ปัจจบุนั 
 

กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
 
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
 
 

บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จ ำกดั 
(มหำชน) 
บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 
(มหำชน) 
 

ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

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

กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
อนกุรรมกำรวินิจฉัยกำรเข้ำถือ
หลกัทรัพย์เพ่ือครอบง ำกิจกำร 
กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรประเมินกองทนุหมนุเวียน 

บริษัท โกลว์ พลงังำน จ ำกดั (มหำชน) 
ธนำคำรเอเอ็นแซด (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ 
บริษัท บำงกอกกล๊ำส จ ำกดั (มหำชน) 
กระทรวงกำรคลงั 



                                        บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)                 เอกสำรแนบ 1  รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)  เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 3 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 2556 – ปัจจบุนั คณะกรรมกำรพิจำรณำ SET Award 
ผู้ เช่ียวชำญพิเศษด้ำนบรรษัทภิบำล
และควำมรับผิดชอบต่อสงัคม 

ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2553 – ปัจจบุนั ต ำแหน่งผู้ พิพำกษำสมทบในศำล
ทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำ
ระหวำ่งประเทศกลำง 

ศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหวำ่ง
ประเทศกลำง 

ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีผ่ำนมำ   

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

กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 
ท่ีปรึกษำส ำหรับมำตรำกำรลงโทษทำง
แพง่ 
กรรมกำร 
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำร
ตรวจสอบ 
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำร
ตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรวินยักรรมกำรและ
ผู้บริหำรของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 
กรรมกำรจรรยำบรรณ 
กรรมกำรและผู้จดักำร 

บริษัท อสมท จ ำกดั (มหำชน) 
 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
 
ธนำคำรทิสโก้ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์  
สภำวิชำชีพบญัชี ในพระบรมรำชปูถมัภ์ 
ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

3. นางชรินทร วงศ์ภูธร 
 กรรมกำรอิสระ 
 กรรมกำรตรวจสอบ 
 ประธำนคณะกรรมกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

 

73 คณุวฒุิทำงกำรศึกษำสงูสดุ 
 ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ Creighton University, USA 
 บญัชีบณัฑิต จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
กำรอบรมของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
 Boards that Make a Difference (BMD) รุ่น 3/2559 
 Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 21/2557 

ไมม่ี ไมม่ี 2555 – ปัจจบุนั ประธำนคณะกรรมกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

2542 – ปัจจบุนั  กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

- ไมม่ี – 
 

 
 

 
 



                                        บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)                 เอกสำรแนบ 1  รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)  เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 4 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

วนัท่ีได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร  
8 ธันวำคม 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 

 
กำรอบรม / สมัมนำอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
- ไมม่ี - 

ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

2553 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำร บริษัท อินิทรี ดิจิตอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ตรวจสอบ  

ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีผ่ำนมำ   

2558 – ม.ค. 2561 
 
2556 – ม.ค. 2560 

ท่ีปรึกษำคณะกรรมกำรบริษัท 
 
ท่ีปรึกษำประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ โซลำริส  
จ ำกดั 
บริษัทหลกัทรัพย์ ซีมิโก้ จ ำกดั (มหำชน) 

2551 – 2557 ท่ีปรึกษำประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ำกดั 

   

4. ศาสตราจารย์ส าเรียง  เมฆเกรียงไกร 
 กรรมกำรบริษัทอิสระ 
 กรรมกำรตรวจสอบ 
 กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
 ประธำนคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและ
สรรหำ 

 
วนัท่ีได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร  
10 สิงหำคม 2550 
 
 
 

66 คณุวฒุิทำงกำรศึกษำสงูสดุ 
 ปริญญำโท นิติศำสตรมหำบณัฑิต (LL.M.) University of Miami, USA 
 เนติบณัฑิตไทย ส ำนกัอบรมศึกษำกฎหมำยแห่งเนติบณัฑิตยสภำ  

 
กำรอบรมของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (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 ประธำนคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

 และสรรหำ  

2555 – ปัจจบุนั กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

2550 – ปัจจบุนั  กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

2559 – ปัจจบุนั  
 
2555 – ปัจจบุนั 

กรรมกำรอิสระ 
 
กรรมกำรอิสระ 

บริษัท เสริมสร้ำง พำวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ 
จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์  
คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

2557 – ปัจจบุนั อำจำรย์พิเศษ คณะนิติศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

2533 – ปัจจบุนั นกัวิจยัด้ำนกฎหมำยและองค์กร จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 



                                        บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)                 เอกสำรแนบ 1  รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)  เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 5 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
 
 

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

   

ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีผ่ำนมำ  

2555 – 2562 
2561 – 2561 
2518 – 2557 

กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 
อำจำรย์ประจ ำ 

บริษัท เอชอำร์ไอ เอนเทค จ ำกดั 
บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
คณะนิติศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

5. นายสมประสงค์ บุญยะชัย 64 คณุวฒุิทำงกำรศึกษำสงูสดุ ไมม่ี ไมม่ี 2549 – ปัจจบุนั   กรรมกำร บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
 กรรมกำร  ปริญญำโท วิศวกรรมศำสตร์ สถำบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย   ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  
     2561 – ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ บริษัท โอสถสภำ จ ำกดั (มหำชน) 
วนัท่ีได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร  กำรอบรมของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)   2551 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 
11 สิงหำคม 2549  • Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 21/2552   2551 – ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร บริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ำกดั  
  • Directors Certification Program (DCP) รุ่น 65/2548    2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ ำกดั (มหำชน) 

  • Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 30/2547   2560 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ บริษัท ดสุิตธำนี จ ำกดั (มหำชน) 

     2545 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) 
  กำรอบรม / สมัมนำอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง   ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  
  • วิทยำลยัปอ้งกนัรำชอำณำจกัร (วปรอ. 4313)   2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร คณะกรรมกำรยทุธศำสตร์ชำติ 2560 ด้ำนกำร 

  • Graduate School of Business, Stanford University: Leading     พฒันำและเสริมสร้ำงศกัยภำพและทรัพยำกร 

  Change and Organizational Renewal     มนษุย์ขอบเขต 

  • IMD International, MIT Sloan: Leadership Dilemmas and Profitable    2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ำกดั 
  Growth   ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีผ่ำนมำ   

  • สถำบนัพระปกเกล้ำ: หลกัสตูรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบ   2559 – 2561 กรรมกำร บริษัท โอสถสภำ จ ำกดั 

  • หลกัสตูรผู้บริหำรระดบัสงู สถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 6   ม.ค. 2560 – มี.ค. 2561 ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ ำกดั (มหำชน) 
  • Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 4)   ม.ค. 2559 – มิ.ย. 2560 ท่ีปรึกษำประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

  • Harvard Business School: Corporate Restructuring, Mergers, and    ม.ค. 2559 – ม.ค. 2560 กรรมกำรอิสระ บริษัท พฤกษำ เรียลเอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 

  Acquisitions   2559 – 2559 กรรมกำรอิสระ บริษัท พฤกษำ โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) 
  • หลกัสตูรผู้บริหำรกระบวนกำรยติุธรรมระดบัสงู (บ.ย.ส.) รุ่น 17   2551 – 2559 กรรมกำร  บริษัท โรงพยำบำลพระรำมเก้ำ จ ำกดั 



                                        บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)                 เอกสำรแนบ 1  รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)  เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 6 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

  • หลกัสตูรผู้บริหำรระดบัสงูด้ำนวิทยำกำรพลงังำน (วพน.) รุ่น 4    2551 – 2559 ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

  • High Performance Board ปี 2558 จดัโดย IMD   2551 – 2558 ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

6. นายเกว็ก บัค ไช 65 คณุวฒุิทำงกำรศึกษำสงูสดุ ไมม่ี ไมม่ี มี.ค. 2560 – ปัจจบุนั กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
 กรรมกำร   Advanced Management Program, Harvard University, USA   มี.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
 กรรมกำรบริหำร   ปริญญำตรี กำรบญัชี University of Singapore   ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  
 กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ     เม.ย. 2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร  Accuron Technologies Ltd.  
  กำรอบรมของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)   เม.ย. 2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร Trailblazer Foundation Ltd. (Singapore) 
วนัท่ีได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร   Director Certification Program (DCP) รุ่น 214/2558   ม.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 
27 มีนำคม 2558     ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  
  กำรอบรม / สมัมนำอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง   2556 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ  
   High Performance Board ปี 2558 จดัโดย IMD   ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในต่ำงประเทศ  
     เม.ย. 2560– ปัจจบุนั กรรมกำร / สมำชิกควำมเสี่ยงและ Singapore CFO Institute, subsidiary of 
      ตรวจสอบ Singapore Accounting Commission 
     2554 - ปัจจบุนั Advisory Committee Member Precision Engrg & Aerospace Parts Mfg 
     ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีผ่ำนมำ   
     ก.ย. 2535 – ก.ย. 2556 ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรด้ำนกำรเงิน StarHub Ltd. 

7.  นายเอนก พนาอภิชน  54 คณุวฒุิทำงกำรศึกษำสงูสดุ ไมม่ี ไมม่ี มี.ค. 2561 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
 ประธำนกรรมกำรบริหำร   ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั   ก.ค. 2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร และกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลง บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
 กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน      นำม  
 กรรมกำร  กำรอบรมของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)   ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  
(กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท)   Directors Certification Program (DCP) รุ่น 111/2551    28 มี.ค. 2562 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ำกดั  
       (มหำชน) 
วนัท่ีได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร  กำรอบรม / สมัมนำอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง   ม.ค. 2562 – ปัจจบุนั ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 
1 กรกฎำคม 2560   Advanced Management Program – The Wharton School of the   ก.ค. 2560 – ปัจจบุนั กรรมกำรและกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลง บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 
  University of Pennsylvania USA    นำม 

 
 



                                        บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)                 เอกสำรแนบ 1  รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)  เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 7 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

   หลกัสตูรผู้บริหำรระดบัสงู สถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 15   ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  
   Harvard Leadership Development Program โดย Harvard Business)   30 เม.ย. 2562 – ปัจจบุนั กรรมกำร สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

  Publishing (2560 – 2561)   28 มี.ค. 2562 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ำกดั 
     1 ก.ค. 2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท อินทชั มีเดีย จ ำกดั 
     2560 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร บริษัท ไฮ ช็อปปิง้ จ ำกดั 
     2558 – ปัจจบุนั  กรรมกำร บริษัท ไอ.ที.เเอพพลิเคชัน่ส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั 
     2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไฮ ช็อปปิง้ ทีวี จ ำกดั 
     ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีผ่ำนมำ   
     2561 – 2562 กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ำกดั (มหำชน) 
     2561 - 2562 กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จ ำกดั (มหำชน)  
     2560 – 2561 รักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 
     2553 – 2561 รองกรรมกำรผู้อ ำนวยกำร สำยงำน บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 
      กำรเงินและบญัชี  
     2553 – 2561 กรรมกำรบริหำร บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
     2558 – มิ.ย. 2560 กรรมกำร บริษัท ไฮ ช็อปปิง้ จ ำกดั 
     2553 – 2558 กรรมกำร บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

8. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ (2) 58 คณุวฒุิทำงกำรศึกษำสงูสดุ ไมม่ี ไมม่ี พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
 กรรมกำร   ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์แห่ง   มี.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมกำรบริหำร บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
 กรรมกำรบริหำร  จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั   ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  
 ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร   หลกัสตูรกำรปอ้งกนัรำชอำณำจกัรภำครัฐร่วมเอกชน (ปริญญำบตัร ปรอ   -ไมม่ี-   
(กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท)  รุ่น 26)     ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  
     พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร บริษัท เชนนิงตนั อินเวสเม้นท์ส พีทีอี ลิมิเต็ด 
วนัท่ีได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร  กำรอบรมของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)   พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แซทเทลไลท์ จ ำกดั 
1 พฤษภำคม 2561   DCP: Director Certification Program รุ่น 66/2548   พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ลำว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ส์ มหำชน 
   DAP: Director Accreditation Program รุ่น 45/2548   พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไอพีสตำร์ จ ำกดั 
   EDP: Executive Development Program รุ่น 2/2551   พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท สตำร์ นิวเคลียส จ ำกดั 



                                        บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)                 เอกสำรแนบ 1  รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)  เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 8 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

   SFE: Successful Formulation and Executive of Strategy รุ่น 6/2553   พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไอพีสตำร์ อินเตอร์เนชัน่แนล พีทีอี จ ำกดั 
   How to Develop a Risk Management Plan รุ่นท่ี 9/2559   พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไอพีสตำร์ โกลเบิล เซอร์วิส จ ำกดั 
     พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไอพีสตำร์ ออสเตรเลีย พีทีวำย จ ำกดั 
  กำรอบรม / สมัมนำอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง   พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไอพีสตำร์ นิวซีแลนด์ จ ำกดั 
   EDP-Executive Development Program รุ่น 2/2551 จำก TLCA   พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไอพีสตำร์ เจแปน จ ำกดั 
  Harvard Business School    พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ทีซี บรอดคำสติง้ จ ำกดั 
   Harvard Leadership Development Program (2017-2018)   2550 - ปัจจบุนั                            กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ำกดั (มหำชน) 
     ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีผ่ำนมำ   
     ก.พ. 2559 – 2562 กรรมกำรบริหำร  บริษัท แอดวำนซ์ อินโฟ เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน) 
     มี.ค. 2553 – 2561 กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) 
     ส.ค. 2552 – 2561 กรรมกำร บริษัท เอดี เวนเจอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
     เม.ย. 2556 – เม.ย.2561 ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ำกดั (มหำชน) 
     ก.ค.2548 – เม.ย.2561 กรรมกำรผู้จดักำร บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ำกดั (มหำชน) 

9. นายภูเวียง ประค ามินทร์  58 คณุวฒุิทำงกำรศึกษำสงูสดุ ไมม่ี ไมม่ี 2 เมษำยน 2562 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
• กรรมกำร  • ปริญญำเอก ปรัชญำดุษฎีบณัฑิต (วิทยำศำสตร์ทำงทะเล)    ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  
      จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั   - ไมม่ี-   
วนัท่ีได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร  • ปริญญำโท วิทยำศำสตร์มหำบณัฑิต (วิทยำศำสตร์ทำงทะเล)    ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  
2 เมษำยน 2562      จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั   9 พ.ย. 2562 – ปัจจบุนั รองปลดักระทรวง กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  
     ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีผ่ำนมำ   
  กำรอบรมของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)   15 ธ.ค. 2560 – 8 พ.ย. 2562 อธิบดี กรมอตุนิุยมวิทยำ 
  - ไมม่ี -   6 มี.ค. 2557 - 2560 ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัอตุนิุยมวิทยำกำรบิน กรมอตุนิุยมวิทยำ 
  กำรอบรม / สมัมนำอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง      
  - ไมม่ี -      

10. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ (2) 
 หวัหน้ำคณะผู้บริหำร ด้ำนกำรค้ำ 

51 คณุวฒุิทำงกำรศึกษำสงูสดุ 
 Advanced Management Program, Harvard Business School 

0.0008 ไมม่ี ม.ค. 2559 – ปัจจบุนั หวัหน้ำคณะผู้บริหำร ด้ำนกำรค้ำ บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  



                                        บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)                 เอกสำรแนบ 1  รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)  เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 9 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
วนัท่ีได้รับกำรแต่งตัง้เป็นผู้บริหำร 
1 มกรำคม 2559 

 Executive MBA สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์แห่งจฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 
 
 

กำรอบรมของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
 Director Certification Program (DCP) รุ่น 185/2557 
กำรอบรม / สมัมนำอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 Harvard Leadership Development Program (2560-2562) 
 Strategy and Innovation for Business in Asia (SIBA), College of 

Management Mahidol University 
 หลกัสตูรผู้บริหำรระดบัสงู รุ่น 18/2557 สถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ 

– ไมม่ี –   

ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

ก.ย. 2562 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชัน่ จ ำกดั 

ก.พ. 2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แซทเทลไลท์ 

ก.พ. 2557 – ปัจจบุนั 
 

กรรมกำร บริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ ซสิเทม  
พีทีวำย จ ำกดั 

ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีผ่ำนมำ   

พ.ย. 2558 – เม.ย. 2562 กรรมกำรบริหำร บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

ก.ย. 2560 – 2562 
 
 

กรรมกำรผู้ทรงคณุวฒุิ (คณะกรรมกำร
ปรับปรุงหลกัสตูร กำรจดักำร 
มหำบณัฑิต) 

วิทยำลยักำรจดักำร มหำวิทยำลยัมหิดล 

พ.ค. 2557 – ธ.ค. 2558 หวัหน้ำคณะผู้บริหำร ด้ำนกำรตลำด บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

เม.ย. 2556 – เม.ย. 2557 
 

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรอำวโุส 
สว่นงำนกำรตลำดและพฒันำธุรกิจ 

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

ม.ค. 2555 – มี.ค. 2556 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำร สว่นงำน
กำรตลำดและพฒันำธุรกิจ 

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

ก.ค. 2552 – ธ.ค. 2554  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำร สว่นงำน
กำรตลำดและกำรขำย 

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

11. นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพยากร (2) 
 หวัหน้ำคณะผู้บริหำร ด้ำนกำรเงิน 
 
วนัท่ีได้รับกำรแต่งตัง้เป็นผู้บริหำร 
1 กนัยำยน 2560 

54 คณุวฒุิทำงกำรศึกษำสงูสดุ 
 ปริญญำโท บญัชี จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 
กำรอบรมของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

ไมม่ี ไมม่ี ก.ย. 2560 – ปัจจบุนั  หวัหน้ำคณะผู้บริหำร ด้ำนกำรเงิน  บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

– ไมม่ี –   

ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  



                                        บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)                 เอกสำรแนบ 1  รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)  เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 10 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 Director Certification Program (DCP) รุ่น 88/2560 
 

กำรอบรม / สมัมนำอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 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 กรรมกำร บริษัท เชนนิงตนั อินเวสเม้นท์ส พีทีอี ลิมิเต็ด 
จ ำกดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวอร์ค จ ำกดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไอพีสตำร์โกเบิล เซอร์วิส จ ำกดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท สตำร์นิวเคลียส จ ำกดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แซทเทลไลท์ จ ำกดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไอพีสตำร์ จ ำกดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไอพีสตำร์ ออสเตรเลีย จ ำกดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไอพีสตำร์ นิวซีแลนด์ จ ำกดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไอพีสตำร์ แจแปน จ ำกดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไอพีสตำร์ อินเตอร์เนชัน่แนล พีทีอี 
จ ำกดั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ลำวเทเลคอมมิวนิเคชัน่ส์ มหำชน 

2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ทีซี บรอดคำสติง้ จ ำกดั 

ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีผ่ำนมำ   

2560 - 2562 กรรมกำร บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวอร์ค จ ำกดั 

พ.ค. 2546 – ส.ค. 2560 หวัหน้ำคณะผู้บริหำร ด้ำนกำรเงิน  บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ำกดั (มหำชน) 

12. นายวิชัย กิตติวิทยากุล(2) 
 หวัหน้ำคณะผู้บริหำร ด้ำนตรวจสอบภำยใน 

วนัท่ีได้รับกำรแต่งตัง้เป็นผู้บริหำร 
1 สิงหำคม 2561 

58 คณุวฒุิทำงกำรศึกษำสงูสดุ 
 ปริญญำโท บญัชี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

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

0.000004 ไมม่ี ส.ค. 2561 – ปัจจบุนั หวัหน้ำคณะผู้บริหำร ด้ำนตรวจสอบ บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

 ภำยใน  

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

ส.ค. 2551 – ปัจจบุนั รองกรรมกำรผู้อ ำนวยกำร สำยงำน บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

 ก ำกบัดแูลกิจกำร และบริหำรควำม  

 เสี่ยง  

2551 – ปัจจบุนั เลขำนกุำรบริษัท บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 



                                        บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)                 เอกสำรแนบ 1  รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)  เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 11 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

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

School (HBS) 2555 

ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร นิติบคุคลอำคำรชดุโอกำสหวัหิน 

ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีผ่ำนมำ   

2556 – 2561 รองกรรมกำรผู้อ ำนวยกำร สำยงำน บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

 เลขำนกุำร บริษัทและตรวจสอบภำยใน  

2554 – 2560 กรรมกำรวิชำชีพบญัชีด้ำนกำรศึกษำ สมำคมวิชำชีพบญัชีในพระบรมรำชปูถมัป์ 

 และเทคโนโลยีกำรบญัชี  

2553 – 2560 ท่ีปรึกษำ สมำคมผู้ตรวยสอบภำยในแห่งประเทศไทย 

2554 - 2556 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ ำนวยกรอำวโุส สว่น บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

 งำนเลขำนกุำรบริษัทและตรวจสอบ  

 ภำยใน  

13. นายสกล กิตติวัชราพงษ์(2) 
 หวัหน้ำฝ่ำยงำนกำรตลำดและพฒันำ

ธุรกิจ 

วนัท่ีได้รับกำรแต่งตัง้เป็นผู้บริหำร 
1 พฤศจิกำยน 2561 
 
 

59 คณุวฒุิทำงกำรศึกษำสงูสดุ 
 ปริญญำเอก สำขำวิศวกรรมไฟฟำ้ The Ohio State University 

 
กำรอบรมของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
 Directors Certification Program (DCP) รุ่น 193/2557 
 
กำรอบรม / สมัมนำอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 Harvard Leadership Development Program (2560-2562) 

0.0008 ไมม่ี 2559 – ปัจจบุนั หวัหน้ำฝ่ำยงำนกำรตลำดและพฒันำ บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

 ธุรกิจ  

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

- ไมม่ี-   

ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

2559 – ปัจจบุนั  กรรมกำร  บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จ ำกดั 

ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีผ่ำนมำ   

- ไมม่ี-    
14. นายเอกชัย ภัคดุรงค์(2) 
 หวัหน้ำฝ่ำยงำนรัฐกิจ 

วนัท่ีได้รับกำรแต่งตัง้เป็นผู้บริหำร 
1 พฤศจิกำยน 2561 
 

49 คณุวฒุิทำงกำรศึกษำสงูสดุ 
 ปริญญำโท สำขำวิศวกรรมไฟฟำ้ University of Southern California 

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

0.0007 
 

ไมม่ี 2561 - ปัจจบุนั หวัหน้ำฝ่ำยงำนรัฐกิจ บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

- ไมม่ี-   

ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ทีซี บรอดคำสติง้ จ ำกดั 



                                        บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)                 เอกสำรแนบ 1  รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)  เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 12 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

  
กำรอบรม / สมัมนำอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
-ไมม่ี- 

ปัจจบุนั ปัจจบุนั บริษัท ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชัน่ จ ำกดั 

ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีผ่ำนมำ   

2557 – 2561 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรอำวโุส บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

 สว่นงำนรัฐกิจ  

2560 – 2561 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรอำวโุส บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

 สว่นงำนสื่อและธุรกิจรีเทล  

2554 – 2557 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำร สว่นงำน บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

 กิจกำรองค์กร  
15. นางพรรณี นิวาศนันทน์(2) 
 หวัหน้ำฝ่ำยงำนกำรเงิน 

วนัท่ีได้รับกำรแต่งตัง้เป็นผู้บริหำร 
1 พฤศจิกำยน 2561 
 
 
 

 

57 คณุวฒุิทำงกำรศึกษำสงูสดุ 
 ปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 
 
กำรอบรมของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
 DCP: Directors Certification Program รุ่น 179/2556 
 
กำรอบรม / สมัมนำอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
• TLCA Executive Development Program (EDP) 
• Management Development Program (MDP) 

ไมม่ี 
 

ไมม่ี 
 

พ.ย. 2561 – ปัจจบุนั หวัหน้ำฝ่ำยกำรเงิน บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

- ไมม่ี-   

ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไอพีสตำร์ (อินเดีย) ไพรเวท จ ำกดั 

2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จ ำกดั 

2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชัน่ จ ำกดั 

ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีผ่ำนมำ   

พ.ค. 2561 – ต.ค. 2561 ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส ฝ่ำยกำรเงิน บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
     2553 – เม.ย. 2561 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
16. นายสลิล จารุจินดา (2) 56 คณุวฒุิทำงกำรศึกษำสงูสดุ ไมม่ี ไมม่ี 1 เม.ย. 2562– ปัจจบุนั หวัหน้ำฝ่ำยกฎหมำยและก ำกบัดแูล บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

 หวัหน้ำฝ่ำยกฎหมำยและก ำกบัดแูล   Master of Law, Washington College of Law, The American University   ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

     - ไมม่ี-   

วนัท่ีได้รับกำรแต่งตัง้เป็นผู้บริหำร  กำรอบรมของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)   ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  
1 เมษำยน 2562   Director Certificate Program DCP รุ่น 184/2558   2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จ ำกดั 
   Advance Audit Committee Program รุ่น 31/2561   2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไอพีสตำร์ โกลเบิล เซอร์วิส จ ำกดั 



                                        บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)                 เอกสำรแนบ 1  รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)  เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 13 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

  กำรอบรม / สมัมนำอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง   2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท สตำร์ นิวเคลียส จ ำกดั 
  - ไมม่ี -   2556 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชัน่ จ ำกดั 
     2555 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ทีซี บรอดคำสติง้ จ ำกดั 

     ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีผ่ำนมำ   

     พ.ย. 2553 – 2562 หวัหน้ำสว่นงำนกฎหมำย บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

17. นางสาวชลาลัย ลีภู้มิวนิชย์ 41 คณุวฒุิทำงกำรศึกษำสงูสดุ ไมม่ี ไมม่ี 1 ก.ย. 2557 – ปัจจบุนั รักษำกำรหวัหน้ำแผนกงำนบญัชี                                                                                                                                                                                                                                                       บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
 รักษำกำรหวัหน้ำแผนกงำนบญัชี (3)   ปริญญำโท สำขำกำรบญัชี จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั      
     ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  
วนัท่ีได้รับกำรแต่งตัง้ให้ท ำหน้ำท่ีรับผิดชอบ  กำรอบรมของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)   - ไมม่ี-   
กำรควบคมุดแูลกำรท ำบญัชีของบริษัท                                   - ไมม่ี -      
1 กรกฎำคม 2562     ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  
  กำรอบรม / สมัมนำอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง   - ไมม่ี-   
  

 School of Tax: Mini-MBA in Taxation รุ่น 17/2558      

     ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีผ่ำนมำ   
     2 ก.ค. 2544 – 31 ส.ค. 2557 Associate Director บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั 

18. นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง 
 หวัหน้ำสว่นงำนเลขำนกุำรบริษัท และ
เลขำนกุำรบริษัท (4) 

 
วนัท่ีได้รับกำรแต่งตัง้เป็นเลขำนกุำรบริษัท  
12 พฤศจิกำยน 2555 

56 คณุวฒุิทำงกำรศึกษำสงูสดุ 
 ปริญญำตรี สำขำอกัษรศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 
กำรอบรมของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (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 หวัหน้ำสว่นงำนเลขำนกุำรบริษัท บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

2555 – ปัจจบุนั เลขำนกุำรบริษัท บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

- ไมม่ี –   

ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  

- ไมม่ี -   

ประสบกำรณ์ท ำงำนท่ีผ่ำนมำ   

12 พ.ย. 2555 - 2562 หวัหน้ำสว่นงำนก ำกบัดแูล บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

2560 – 2561 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำร ส ำนกั บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 



                                        บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)                 เอกสำรแนบ 1  รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)  เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 14 

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง /  
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท(1) 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

กำรอบรม / สมัมนำอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 TMA: Management Development Program รุ่น 26/2560 

 ITD World: Change your habits, change your world 2560 

 TLCA Executive Development Program – EDP รุ่น 12/2556 

 สื่อสำรองค์กร  

เม.ย. 2557 – 2561 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำร ส ำนกั บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

 ประธำนกรรมกำรบริหำรและ  

 เลขำนกุำรบริษัท  

2555 – 2557 ผู้อ ำนวยกำร ส ำนกัประธำน บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

 กรรมกำรบริหำร  

2532 – 2555 เลขำนกุำร ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหต ุ
(1)   สดัสว่นกำรถือหุ้นนบัรวมจ ำนวนหุ้นของคูส่มรส หรือผู้ที่อยูกิ่นด้วยกนัฉันสำมีภริยำ และบตุรที่ยงัไมบ่รรลตุิภำวะ 
(2) เป็นผู้บริหำรตำมนิยำมของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
(3) เป็นผู้ท ำหน้ำที่รับผิดชอบกำรควบคมุดแูลกำรท ำบญัชีของบริษัท                                  
(4) หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของเลขำนกุำรบริษัทได้แสดงไว้แล้วในหวัข้อกำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ด ีหวัข้อยอ่ย เลขำนกุำรบริษัท 



                                       บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)  เอกสำรแนบ 1  รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)  เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 15 

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท  

เลขำนกุำรบริษัทมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบหลกั ดงันี ้

(1) แจ้งมติและนโยบำยของคณะกรรมกำรและผู้ ถือหุ้นให้ผู้บริหำรที่เก่ียวข้องรับทรำบ  พร้อมทัง้ ให้ค ำปรึกษำ และ
ข้อเสนอแนะเบือ้งต้นแก่คณะกรรมกำรตำมระเบียบปฏิบตัิของบริษัท และข้อพงึปฏิบตัิด้ำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

(2) จัดท ำและจัดเก็บเอกสำร ดังนี ้ทะเบียนกรรมกำร หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร หนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้ น 
รำยงำนประชมุคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น และรำยงำนประจ ำปีของบริษัท 

(3) ด ำเนินกำรให้กรรมกำรและผู้บริหำรจดัท ำรำยงำนกำรมีสว่นได้เสียของตนเองและผู้ที่เก่ียวข้องตำมข้อก ำหนดของ
กฎหมำย พร้อมทัง้ เก็บรักษำรำยงำนดงักลำ่ว และสง่ส ำเนำให้ประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

(4) จัดกำรประชุมผู้ ถือหุ้น กำรประชุมคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบงัคบัของ
บริษัท กฎบตัรของคณะกรรมกำรแตล่ะชดุ รวมถึงข้อพงึปฏิบตัิ รวมทัง้ บนัทกึรำยงำนกำรประชมุและติดตำมให้มีกำร
ปฏิบตัิตำมมติที่ประชมุ 

(5) ดแูลให้มีกำรเปิดเผยข้อมลู และรำยงำนสำรสนเทศในสว่นท่ีรับผิดชอบตอ่หนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้อง 

(6) ติดตอ่และสือ่สำรกบัผู้ ถือหุ้นทัว่ไป ให้ได้รับทรำบสทิธิตำ่ง ๆ ของผู้ ถือหุ้น 

(7) ดแูลกิจกำรของคณะกรรมกำรบริษัท และเป็นผู้ประสำนงำนระหวำ่งคณะกรรมกำรและผู้บริหำร พร้อมทัง้ ให้ขำ่วสำร 
และข้อมูลแก่กรรมกำรในประเด็นที่เก่ียวข้องกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัท  รวมถึงรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงที่มี
นยัส ำคญัแก่กรรมกำรทรำบ 

(8) จดัให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดยอ่ยทกุชดุ รวมถึงกำรประเมิน
ตนเองเป็นรำยบคุคล และรำยงำนผลกำรประเมินดงักลำ่วตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

(9) ด ำเนินกำรอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตำมที่พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551กฎหมำย และ
ข้อบงัคบัอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ ประกำศและข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ 

 
 
 
 
 



                                        บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)                 เอกสำรแนบ 1  รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 16 

(ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562) 2. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร 
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. นำยประเสริฐ บญุสมัพนัธ์ / C                 
2. นำงชรินทร วงศ์ภธูร  /                 
3. ศำสตรำจำรย์ส ำเรียง เมฆเกรียงไกร  /                 
4. นำงภทัรียำ เบญจพลชยั  /                 
5. นำยสมประสงค์ บญุยะชยั / /                 
6. นำยเกวก็ บคั ไช / /, //                 
7. นำยเอนก พนำอภิชน  / /, //                 

8. นำยอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์  /, //, E / / /  / / /  / / /   /, // /  

9. นำยภเูวียง ประค ำมินทร์   /                 

10. นำยปฐมภพ สวุรรณศริิ  E    /       /  /    
11. นำยอนวุฒัน์ สงวนทรัพยำกร   E / / /  / / /  / / /   /, //   

12. นำยวิชยั กิตตวิิทยำกลุ  E                 
13. นำยสกล กิตตวิชัรำพงษ์  E            /     
14. นำยเอกชยั ภคัดรุงค ์  E          /   /    
15. นำงพรรณี นิวำศนนัทน์  E      /   /   / /    
16. นำยสลลิ จำรุจินดำ  E      /   / /  / /    
17. นำงสำวชลำลยั ลีภ้มูิวนิชย์                   
18. นำงสำวยพุำพรรณ ปำนเคลือบทอง                   

 

C = ประธำนกรรมกำร   / = กรรมกำร   // = กรรมกำรบริหำร   E = ผู้บริหำร  

หมำยเหต ุ
(1) บริษัท วิมเปิลคอม จ ำกดัได้จดทะเบียนเปลี่ยนช่ือเป็นบริษัท ทีพลสั ดิจิทลั จ ำกดั เมื่อวนัท่ี 2 กนัยำยน 2562 



                                        บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)                 เอกสำรแนบ 1  รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 17 

รำยชื่อบริษัท 
บริษัทใหญ่ INTOUCH บริษัท อินทชั โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) 6 IPGS บริษัท ไอพีสตำร์ โกลเบลิ เซอร์วิส จ ำกดั 13 ThaiAI บริษัท ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชัน่ จ ำกดั 
บริษัท THAICOM บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 7 IPJ บริษัท ไอพีสตำร์ เจแปน จ ำกดั 14 SHEN บริษัท เชนนิงตนั อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จ ำกดั 

1 IPSTAR บริษัท ไอพีสตำร์ จ ำกดั 8 IPI บริษัท ไอพีสตำร์ (อินเดีย) ไพรเวท จ ำกดั 15 LTC บริษัท ลำวเทเลคอมมิวนิเคชัน่ มหำชน  
2 IPNZ บริษัท ไอพีสตำร์ นิวซีแลนด์ จ ำกดั 9 STAR บริษัท สตำร์นิวเคลียส จ ำกดั 16 TPLUS บริษัท ทีพลสั ดจิิทลั จ ำกดั 

3 IPA บริษัท ไอพีสตำร์ ออสเตรเลีย พีทีวำย จ ำกดั 10 TCB บริษัท ทีซี บรอดคำสติง้ จ ำกดั 
4 OSS บริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ ซิสเท็ม พีทีวำย จ ำกดั 11 ISC บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แซทเทลไลท์ จ ำกดั 
5 IPIN บริษัท ไอพีสตำร์ อินเตอร์เนชัน่แนล พีทีอี จ ำกดั 12 TCGS บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จ ำกดั    

 
 
 
 
 



                                       บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)  เอกสำรแนบ 1  รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)  เอกสำรแนบ 1 หน้ำท่ี 18 

3. ประวัติการถกูลงโทษของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุม 

ในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ ไม่มีกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทถกูลงโทษ เนื่องจำกกำรกระท ำควำมผิดตำม
พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบญัญตัิซือ้ขำยลว่งหน้ำ พ.ศ. 2546 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                         บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย



                                          บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)                 เอกสำรแนบ 2  รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำรของบริษัทย่อย 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)  เอกสำรแนบ 2 หน้ำท่ี 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย (ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) ณ วนัที่ 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. นำยอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์ / / /  / / /  / / /   /, // /  
2. นำยอนวุฒัน์ สงวนทรัพยำกร / / /  / / /  / / /   /, // /  
3. นำยปฐมภพ สวุรรณศิริ    /       /  /    
4. Mr. Mark D. Thompson /        /        
5. Mr. Chris Ockwell    /             
6. Mr. Shannon Fisher  / /              
7. Mr. Teh Kwang Hwee     /            
8. นำยสลิล จำรุจินดำ      /   / /  / /    
9. Mr. Tommy Lo Seen Chong      /           
10. Mrs. Smitha Algoo Bissonauth      /     /      
11. Mr. Seiji Sugiura       /          
12. Mr. Toru Ishii       /          
13. นำงพรรณี นิวำศนนัทน์        /    / /    
14. Mr. Gouri Prasad Das        /         
15. Mr. Rajendra Singh Rathore        /         
16. Mr. William L. Snell         /        
17. นำยเอกชยั ภคัดรุงค์          /   /    
18. Ms. Beatrice Lan Kung Wa           /      
19. นำย. สกล กิตติวชัรำพงษ์            /     
20. Mr. Kevin Allagapen            /     
21. Mr. Yuvraj Juwaheer            /     
22. นำยปรำโมทย์ บญุน ำสขุ             /    



                                          บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)                 เอกสำรแนบ 2  รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำรของบริษัทย่อย 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)  เอกสำรแนบ 2 หน้ำท่ี 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. นำยชตุิเดช ปริญฐิติภำ              /, //   
24. นำยคิมห์  สิริทวีชยั              /   
25.  Mr. Steven Geoffrey Miller              /   
26.  Ms. Ho Koon Lian Irene              /   
27. Dr. Nasser Marafih              /   
28. Mr. Alvin Oei               // /  
29. Mr. David Poon              //   
30. Ms. Lee Pui Yee              //   
31. Mr. Thongsay Xanexaya               /  
32. Mr. Keovisouk  Lolaphom               /  
33. Mr. Philip Chen Chong Tan               /  
34. Mr. Khenlangsy  Seankhamyong               /  
35. Dr. Thongpheth  Chanthanivong               /  
36. Mr. Xayphone Kongmanila               /  
37. Mr. Latthapanya Khieovongphachanh                / 
38. Mr. Chanthadeth Atanaphone                / 
40. Mr. Phanawouth Phongsampanh                / 
41. Mr. Niwat Yenkai                / 
42. Ms. Arunee Panpipat                / 

  / = Director   // = Executive Director    

หมำยเหต ุ
(1) บริษัท วิมเปิลคอม จ ำกดัได้จดทะเบียนเปลี่ยนช่ือเป็นบริษัท ทีพลสั ดิจิทลั จ ำกดั เมื่อวนัท่ี 2 กนัยำยน 2562 

 



                                          บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)                 เอกสำรแนบ 2  รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำรของบริษัทย่อย 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)  เอกสำรแนบ 2 หน้ำท่ี 3 

รำยชื่อบริษัท 
1 IPSTAR บริษัท ไอพีสตำร์ จ ำกดั 8 IPI บริษัท ไอพีสตำร์ (อินเดีย) ไพรเวท จ ำกดั 15 LTC บริษัท ลำวเทเลคอมมิวนิเคชัน่ มหำชน  
2 IPNZ บริษัท ไอพีสตำร์ นิวซีแลนด์ จ ำกดั 9 STAR บริษัท สตำร์นิวเคลียส จ ำกดั 16 TPLUS บริษัท ทีพลสั ดิจิทลั จ ำกดั 
3 IPA บริษัท ไอพีสตำร์ ออสเตรเลีย พีทีวำย จ ำกดั 10 TCB บริษัท ทีซี บรอดคำสติง้ จ ำกดั 
4 OSS บริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ ซิสเท็ม พีทีวำย จ ำกดั 11 ISC บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แซทเทลไลท์ จ ำกดั 
5 IPIN บริษัท ไอพีสตำร์ อินเตอร์เนชัน่แนล พีทีอี จ ำกดั 12 TCGS บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จ ำกดั 
6 IPGS บริษัท ไอพีสตำร์ โกลเบลิ เซอร์วิส จ ำกดั 13 ThaiAI บริษัท ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชัน่ จ ำกดั 

7 IPJ บริษัท ไอพีสตำร์ เจแปน จ ำกดั 14 SHEN บริษัท เชนนิงตนั อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จ ำกดั 

 



                                       บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเกี่ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายในและ 

หวัหน้างานก ากับดูแลการปฏบัิตงิานของบริษัท



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

                                                                     เอกสำรแนบ 3 รำยละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 
                                                                                                                                           และหวัหน้ำงำนก ำกบัดแูลกำรปฏบิตัิงำนของบริษัท 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)  เอกสำรแนบ 3 หน้ำท่ี 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

ชื่อ – นามสกุล   :  นำยวิชยั  กิตติวิทยำกลุ 

ต าแหน่ง   :  หวัหน้ำคณะผู้บริหำร สว่นงำนตรวจสอบภำยใน 

คุณวุฒทิางการศึกษา : ปริญญำโท บญัชี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

คุณวุฒด้ิานวิชาชีพ : 

 เป็นผู้ตรวจสอบภำยในรับอนญุำตสำกล (CIA) จำกสถำบนัผู้ตรวจสอบภำยใน สหรัฐอเมริกำ 

 เป็นผู้ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศรับอนญุำตสำกล (CISA) จำกสมำคมผู้ตรวจสอบและควบคมุระบบ
สำรสนเทศ สหรัฐอเมริกำ 

ประสบการณ์ท างาน : 

 รองกรรมกำรผู้อ ำนวยกำร สำยงำนก ำกบัดแูลกิจกำรและบริหำรควำมเสีย่ง บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

 เลขำนกุำรบริษัท บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

 หวัหน้ำคณะผู้บริหำร ด้ำนตรวจสอบภำยใน บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

 รองกรรมกำรผู้อ ำนวยกำร สำยงำนเลขำนกุำรบริษัทและตรวจสอบภำยใน บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

 กรรมกำรวิชำชีพบญัชีด้ำนกำรศกึษำและเทคโนโลยีกำรบญัชี สภำวิชำชีพบญัชีในพระบรมรำชปูถมัป์ 

 ที่ปรึกษำ สมำคมผู้ตรวจสอบภำยในแหง่ประเทศไทย 

 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรอำวโุส สว่นงำนเลขำนกุำรบริษัทและตรวจสอบภำยใน บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั 
(มหำชน) 

 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำร สว่นงำนเลขำนกุำรบริษัทและตรวจสอบภำยใน บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

 นำยกสมำคม สมำคมผู้ตรวจสอบภำยในแหง่ประเทศไทย 

 เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริษัท บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง :  

 Risk Management for Corporate Leader ปี 2562 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (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 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

                                                                     เอกสำรแนบ 3 รำยละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 
                                                                                                                                           และหวัหน้ำงำนก ำกบัดแูลกำรปฏบิตัิงำนของบริษัท 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)  เอกสำรแนบ 3 หน้ำท่ี 2 

 Company Secretary Program ปี 2548 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

 Board & CEO Assessment Program ปี 2546 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

 Effective Audit Committee ปี 2545 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

 Board Practices ปี 2545 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

 Board Composition and Relations ปี 2545 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

 Board Policy ปี 2545 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

*คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถให้ควำมเห็นชอบในกำรแตง่ตัง้ ถอดถอน และโยกย้ำยหวัหน้ำหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน หรือ
หนว่ยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยในของบริษัท ซึง่เป็นไปตำมกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

                                                                     เอกสำรแนบ 3 รำยละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 
                                                                                                                                           และหวัหน้ำงำนก ำกบัดแูลกำรปฏบิตัิงำนของบริษัท 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)  เอกสำรแนบ 3 หน้ำท่ี 3 

รายละเอียดเก่ียวกับหวัหน้างานก ากับดูแลการปฏบัิตงิานของบริษัท 

(ด ารงต าแหน่งระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2555 ถงึ 31 มีนาคม 2562) 

ชื่อ – นามสกุล  :  นำงสำวยพุำพรรณ ปำนเคลอืบทอง 

ต าแหน่ง  :  หวัหน้ำสว่นงำนเลขำนกุำรบริษัท 

คุณวุฒทิางการศึกษา : ปริญญำตรี สำขำอกัษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

ประสบการณ์ท างาน  : 
1 เม.ย. 2562 – ปัจจบุนั  หวัหน้ำสว่นงำนเลขำนกุำรบริษัท                                                          

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
2555 – ปัจจบุนั  เลขำนกุำรบริษัท 

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
พ.ย. 2555 – 2562  หวัหน้ำสว่นงำนก ำกบัดแูล 
   บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
2560 – 2561   ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำร ส ำนกัสือ่สำรองค์กร     
    บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
เม.ย. 2557 – ต.ค. 2561  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำร ส ำนกัประธำนกรรมกำรบริหำรและเลขำนกุำรบริษัท 
    บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
2555 – 2557  ผู้อ ำนวยกำร ส ำนกัประธำนกรรมกำรบริหำร 

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
2532 – 2555    เลขำนกุำร ประธำนกรรมกำรบริหำร 

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง  : 
 Boards that Make a Difference (BMD) รุ่น 3/2559 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
 Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่น 10/2557 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
 Directors Certification Program (DCP) รุ่น 185/2557 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
 Company Secretary Program (CSP) รุ่น 48/2555 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
 TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่น 12/2556 สมำคมบริษัทจดทะเบยีนไทย 
 TMA: Management Development Program รุ่น 26/2560 
 ITD World: Change your habits, change your world 2560 
 
 
 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

                                                                     เอกสำรแนบ 3 รำยละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 
                                                                                                                                           และหวัหน้ำงำนก ำกบัดแูลกำรปฏบิตัิงำนของบริษัท 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)  เอกสำรแนบ 3 หน้ำท่ี 4 

(ด ารงต าแหน่งระหว่างเดือนเมษายน 2562 ถงึปัจจุบัน) 

ชื่อ – นามสกุล  :  นำยสลลิ จำรุจินดำ 

ต าแหน่ง  :  หวัหน้ำฝ่ำยกฎหมำยและก ำกบัดแูล 

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

ประสบการณ์ท างาน  : 
1 เม.ย. 2562 – ปัจจบุนั  หวัหน้ำฝ่ำยกฎหมำยและก ำกบัดแูล                                                          

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
2559 – ปัจจบุนั  กรรมกำร 

บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จ ำกดั 
2559 – ปัจจบุนั  กรรมกำร 

บริษัท ไอพีสตำร์ โกลเบิล เซอร์วสิ จ ำกดั 
2559 – ปัจจบุนั  กรรมกำร 

บริษัท สตำร์ นิวเคลยีส จ ำกดั 
2556 – ปัจจบุนั  กรรมกำร 

บริษัท ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชัน่ จ ำกดั 
2555 – ปัจจบุนั  กรรมกำร 

บริษัท ทีซี บรอดคำสติง้ จ ำกดั 
พ.ย. 2553 – 2562  หวัหน้ำสว่นงำนกฎหมำย 

บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง  : 
 Director Certificate Program (DCP) รุ่น 184/2558 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
 Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 31/2561 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  : 
(1) ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนให้มีควำมโปร่งใสเป็นไปตำมมติของคณะกรรมกำรบริษัท นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

(Corporate Governance Policy) และภำยใต้กรอบของกฎหมำย รวมถึงภำยใต้ระเบียบข้อบงัคบัของตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตลอดจนแนวทำงในกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี
ตำมมำตรฐำนสำกล 

(2) ให้ค ำแนะน ำในกำรก ำกับดูแลกิจกำรแก่กรรมกำรและฝ่ำยบริหำรในกำรปฏิบตัิหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมกรอบและ
หลกัเกณฑ์ของนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท รวมถึงหลกักำรก ำกับดูแลที่ดี (Best Practice) เพื่อสนบัสนุนให้
กรรมกำรและผู้บริหำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยดี และโปร่งใส ให้เป็นไปตำมควำมคำดหวงัของผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสียของ
บริษัท โดยค ำนงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ำย 

(3) ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย รวมถึงกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลที่ดีของกิจกำร ตำมแนวทำง
กำรปฏิบตัิที่ดีที่ก ำหนดไว้ 



                                          บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 4 
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน



                                         บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)  เอกสำรแนบ 4 รำยละเอียดเก่ียวกบัรำยกำรประเมินทรัพย์สิน 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)  เอกสำรแนบ 4 หน้ำท่ี 1 

- ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                       บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 5 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



                                        บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)  เอกสำรแนบ 5 รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)  เอกสำรแนบ 5 หน้ำท่ี 1 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2562 

เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับกำรแตง่ตัง้ขึน้ตำมมติของคณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 3 ทำ่น 
คือ นำงภทัรียำ เบญจพลชยั เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ นำงชรินทร วงศ์ภธูร และศำสตรำจำรย์ส ำเรียง เมฆเกรียง
ไกร เป็นกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้นี ้มีนำยวิชัย กิตติวิทยำกุล หวัหน้ำคณะผู้บริหำร ด้ำนตรวจสอบภำยใน ท ำหน้ำที่เป็น
เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรตรวจสอบทกุทำ่นมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมหลกัเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยนำงภัทรียำ เบญจพลชัย และนำงชรินทร วงศ์ภูธร   เป็นกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ทำงด้ำนบญัชีและกำรเงิน 
  
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่หลกัในกำรชว่ยคณะกรรมกำรบริษัทสอบทำนควำมถกูต้องของรำยงำนทำงกำรเงิน ควำม
เพียงพอและมีประสิทธิผลของระบบกำรควบคมุภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและระเบียบท่ี
เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท พิจำรณำคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี ตลอดจนก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในและผู้ สอบบัญชี  ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมกฎบัตรที่อนุมัติโดย
คณะกรรมกำรบริษัทซึง่สำมำรถดรูำยละเอียดของกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ที่ www.thaicom.net 
 
ในปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประชมุร่วมกบัฝ่ำยบริหำร หวัหน้ำหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน และผู้สอบบญัชี รวม 
10 ครัง้ โดยกรรมกำรทกุท่ำนได้เข้ำร่วมประชุมครบทกุครัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รำยงำนผลกำรปฏิบตัิหน้ำที่และ
ข้อเสนอแนะตำ่งๆตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ ำทกุไตรมำส ซึง่สำมำรถสรุปสำระส ำคญัของกำรปฏิบตัิหน้ำที่ได้ดงันี ้
 
1. งบการเงิน: สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสและประจ ำปี 2562 รวมทัง้กำรเปิดเผยข้อมูลในหมำยเหตปุระกอบงบ
กำรเงินของบริษัท ซึ่งได้ผ่ำนกำรสอบทำนและตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี นอกจำกนี ้ยงัได้หำรือร่วมกบัฝ่ำยบริหำรและ
ผู้สอบบญัชี เพื่อพิจำรณำถึงกำรประมำณกำรและกำรใช้ดลุยพินิจตำ่งๆ เพื่อใช้ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผลกระทบจำกกำร
เปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบญัชีตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่ปรับปรุงใหม่ ประเด็นทำงด้ำนบญัชีที่เป็นสำระส ำคญัตลอดจน
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ (Key Audit Matters) ตำมที่ระบไุว้ในหน้ำรำยงำนของผู้สอบบญัชี 
 
2. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง: สอบทำนควำมมีประสิทธิผลของระบบกำรควบคมุภำยในระดบั
องค์กร (Entity-Level) โดยใช้แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และกรอบกำรควบคมุภำยในของ COSO ซึ่งจดัท ำโดยฝ่ำยบริหำร รวมทัง้ยงัได้สอบทำน
ผลกำรตรวจสอบระบบงำนตำ่งๆที่ส ำคญัเป็นประจ ำทกุไตรมำสจำกหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  ตลอดจนประเด็นปัญหำ
และข้อเสนอแนะในหนงัสือจำกผู้สอบบญัชีถึงฝ่ำยบริหำร (Management Letter) นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรได้สอบทำน
ผลกำรบริหำรควำมเสีย่ง ซึง่ด ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งของบริษัทเป็นรำยไตรมำส รวมทัง้ได้สอบทำน
และให้ควำมเห็นชอบตอ่กรอบกำรบริหำรควำมเสีย่งของบริษัท (Risk management framework) และนโยบำยควำมเสีย่ง
ที่ยอมรับได้ (Risk appetite statement) 

http://www.thaicom.net/
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3. งานตรวจสอบภายใน: พิจำรณำอนมุตัิแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี ซึ่งได้เน้นและให้ควำมส ำคญัในเร่ืองกำร
ตรวจสอบกำรป้องกนัเชิงรุกตำมฐำนควำมเสี่ยง และที่สอดคล้องกบัทิศทำงและกลยทุธ์ของบริษัท นอกจำกนีไ้ด้สอบทำน
ควำมเป็นอิสระ ทิศทำงกลยทุธ์ ควำมเพียงพอของทรัพยำกรตำ่งๆ ตอ่กำรปฏิบตัิงำนของหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน  

คณะกรรมกำรตรวจสอบยงัได้ติดตำมผลกำรปฏิบตัิงำนของหนว่ยงำนตรวจสอบภำยในเป็นประจ ำทกุไตรมำส ประเมินผล
กำรปฏิบตัิงำนประจ ำปีของหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและประชุมร่วมกบัผู้ตรวจสอบภำยในโดยไม่มีฝ่ำยบริหำร
ของบริษัทเข้ำร่วมประชมุเพื่อปรึกษำหำรือกนัอยำ่งเป็นอิสระ 
 
4. การปฏิบัติตามกฎหมาย: ประชมุร่วมกบัหนว่ยงำนกฎหมำย หนว่ยงำน Compliance และหนว่ยงำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
ของบริษัท เพื่อสอบทำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  รวมทัง้ข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกฎหมำยตำ่งๆที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

นอกจำกนี ้ในปี 2562 ไม่มีรำยงำนจำกผู้ สอบบญัชีว่ำพบพฤติกำรณ์อันควรสงสยัว่ำกรรมกำร  ผู้ จัดกำร หรือบุคคลซึ่ง
รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของบริษัท ได้กระท ำควำมผิดตำมมำตรำ 89/25 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ 
 
5. การก ากับดูแลกิจการ: สอบทำนให้บริษัทน ำหลกัปฏิบตัิ  (Principles) ตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ส ำหรับ
บริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Code) ของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ รวมทัง้น ำ
แนวปฏิบตัิที่ดีในกำรก ำกบัดแูลกิจกำร เช่น หลกัเกณฑ์ของโครงกำรส ำรวจกำรก ำกบัดแูลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทยของ
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย  (IOD) และ ASEAN CG Scorecard มำปรับใช้ในกำรก ำกับดูแลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัท ตลอดจนได้สอบทำนให้บริษัทมีกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีได้ก ำหนดไว้ ส ำหรับ
ปี 2562 บริษัทได้รับกำรประเมินให้เป็นบริษัทจดทะเบียนท่ีมีกำรก ำกบัดแูลกิจกำรในระดบั “ดีเลศิ” ซึง่เป็นปีที่ 7 ติดตอ่กนั 
(2556 – 2562) จำกสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  
 
6. การรับแจ้งข้อมูลการกระท าผิดและการทุจริต (Whistleblowing): สอบทำนรำยงำนกำรรับแจ้งข้อมลูกำรกระท ำผิด
และกำรทุจริตของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม ซึ่งได้รับกำรรำยงำนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ อำทิเช่น กำรส่ง E-mail หรือ Ethics 
Hotline ใน Internet และ Intranet ของบริษัท เป็นประจ ำทุกไตรมำส ทัง้นี ้ในปี 2562 บริษัทได้รับข้อร้องเรียนจ ำนวน 3 
เร่ือง โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้เสนอแนะให้น ำผลจำกกำรสอบสวนมำใช้ในกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน รวมถึง
ก ำหนดแนวทำงกำรปอ้งกนัและวิธีปฎิบตัิตอ่ไป   
 
7. ผู้สอบบัญชี: พิจำรณำคดัเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัทโดยเห็นว่ำผู้สอบบญัชีจำกบริษัท  ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ 
สอบบญัชี จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทชัน้น ำที่ให้บริกำรสอบบญัชีในระดบัสำกล มีควำมเป็นอิสระและเช่ียวชำญในกำรสอบบญัชี 
ตลอดจนมีค่ำสอบบัญชีที่เหมำะสมและปฏิบัติหน้ำที่ในปีที่ผ่ำนมำได้เป็นอย่ำงดี จึงได้เสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำและขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจำกบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 
จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ ำปี 2562 โดยมีค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2562 เป็นจ ำนวนเงิน 1.86 ล้ำนบำท ซึ่งเป็น
จ ำนวนเดียวกนักบัปีก่อน นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบยงัได้ทบทวนนโยบำยกำรว่ำจ้ำงผู้สอบบญัชีเพื่อท ำหน้ำที่
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ให้บริกำรอื่นที่มิใช่กำรสอบบญัชี ซึ่งในปี 2562 ได้มีกำรใช้บริกำรอื่นที่มิใช่กำรสอบบญัชีจำกผู้สอบบญัชีเป็นจ ำนวนเงิน 
180,000 บำท 

นอกจำกนี ้ยงัได้ประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ำยบริหำรของบริษัทเข้ำร่วมประชมุด้วย 1 ครัง้ เพื่อหำรือในเร่ืองตำ่งๆ 
ที่คณะกรรมกำรตรวจสอบหรือผู้สอบบญัชีเห็นว่ำควรหำรือเป็นกำรส่วนตวั  ตลอดจนปัญหำหรืออุปสรรคในกำรปฏิบตัิ
หน้ำที่ของผู้สอบบญัชี 
 
8. รายการที่เกี่ยวโยงกัน: สอบทำนควำมสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทของรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัหรือ
รำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ รวมทัง้กำรเปิดเผยข้อมลูดงักลำ่วให้ถกูต้องและครบถ้วนตำมกฎหมำยและ
ข้อก ำหนดของหนว่ยงำนก ำกบัดแูลและตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
9. การต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน : สอบทำนให้มีกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต รวมทัง้
เห็นชอบให้มีกำรปรับปรุงนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) นอกจำกนี ้ยงัได้สนบัสนุนให้บริษัทเข้ำร่วมกิจกรรม
ตำ่งๆ ของแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต 
 
10. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง: สอบทำนและประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของตนเองประจ ำปี  โดยได้
เปรียบเทียบกบัแนวทำงปฏิบตัิที่ดีและกฎบตัร ซึ่งผลของกำรประเมินดงักลำ่วสรุปได้วำ่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบตัิ
หน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิผลและเป็นไปตำมขอบเขตหน้ำที่ที่ก ำหนดไว้ในกฎบตัร  นอกจำกนี ้ยงัได้ทบทวนกฎบตัรและเสนอ
ขออนมุตัิตอ่คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อแก้ไขกฎบตัรให้สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิที่ดียิ่งขึน้  
 
โดยสรุปคณะกรรมกำรตรวจสอบเช่ือว่ำ ในปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้ำที่ตำมขอบเขตหน้ำที่ที่ได้รับ
มอบหมำยอย่ำงครบถ้วน โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมรอบคอบ และเป็นอิสระ คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ
บริษัทมีกำรจัดท ำงบกำรเงินโดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  มีกำรเปิดเผย
สำรสนเทศอยำ่งเพียงพอและเช่ือถือได้ กำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัมคีวำมสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 
ตลอดจนมีระบบกำรควบคมุภำยในและกำรบริหำรควำมเสีย่งที่เพียงพอและมีประสทิธิผล นอกจำกนี ้บริษัทได้ปฏิบตัิตำม
กฎหมำยและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี โดยไมม่ีข้อบกพร่องที่ส ำคญัตลอดปีที่ผำ่นมำ 

 

 

                (นำงภทัรียำ  เบญจพลขยั) 
                   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
                ในนำมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

                                     13 มกรำคม 2563 
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รายงานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2562 

เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 

คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนยังคงประกอบไปด้วย กรรมกำร  3 ท่ำน ได้แก่ นำงชรินทร วงศ์ภูธร  ประธำน
คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน ศำสตรำจำรย์ ส ำเรียง เมฆเกรียงไกร และนำยเอนก พนำอภิชน กรรมกำรก ำหนด
คำ่ตอบแทน และมีนำงสำวยพุำพรรณ ปำนเคลอืบทอง เลขำนกุำรบริษัท ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำร  

คณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนได้ปฎิบตัิหน้ำที่ตำมขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมกฎบตัร และตำมที่ได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทอยำ่งครบถ้วนด้วยควำมรอบคอบ เต็มควำมสำมำรถ และเป็นอิสระเพื่อประโยชน์โดยรวม
ตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้นอยำ่งเหมำะสม  

โดยในปี 2562 มีกำรประชุมทัง้สิน้ 6 ครัง้ ซึ่งสำมำรถสรุปสำระส ำคัญของงำนที่ได้พิจำรณำและปฎิบัติในปี 2562 
ดงัตอ่ไปนี ้  

 พิจำรณำนโยบำยค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทประจ ำปี 2562 โดยเห็นชอบให้คงไว้ซึ่งองค์ประกอบ
ของค่ำตอบแทนกรรมกำรเช่นเดียวกับปีก่อน  คือประกอบไปด้วย  ค่ำตอบแทนรำยเดือน  เบีย้ประชุม 
ค่ำตอบแทนรำยปี เบีย้เลีย้ง ค่ำเบีย้ประกนัชีวิตและคำ่เบีย้ประกนัสขุภำพประจ ำปี ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยของ
กลุม่บริษัท  

 พิจำรณำก ำหนดงบประมำณค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562 โดยก ำหนดไว้ที่จ ำนวน 22 ล้ำนบำท ซึ่ง
เท่ำกับปี 2561 โดยพิจำรณำให้สอดคล้องกับผลประกอบกำรของบริษัท หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและผลกำร
ปฏิบตัิงำนของกรรมกำรแต่ละท่ำน ซึ่งค่ำตอบแทนดงักลำ่วอยูใ่นระดบัที่เหมำะสมเทียบเคียงได้กบัตลำดและ
อตุสำหกรรมเดียวกนั รวมทัง้เพียงพอท่ีจะจงูใจและรักษำกรรมกำรท่ีมีคณุภำพไว้กบับริษัท  

 พิจำรณำกำรจัดสรรค่ำตอบแทนประจ ำปี  2562 ให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท โดยในปี 2562 ได้มีกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท (รวมคำ่ตอบแทนทกุประเภท) เป็นจ ำนวน 14,208,167 บำท ซึ่งไมเ่กิน
วงเงินท่ีได้รับอนมุตัิจำกผู้ ถือหุ้นในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปี  

 พิจำรณำผลประเมินกำรปฏิบตัิงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และผู้บริหำรระดบัสงู รวมทัง้ก ำหนดอตัรำ
กำรขึน้เงินเดือนและโบนสัประจ ำปี  

 พิจำรณำงบประมำณและอตัรำกำรขึน้เงินเดือน และกำรจ่ำยเงินโบนสัประจ ำปีของบริษัท 

 พิจำรณำเห็นชอบผลกำรใช้สทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของผู้บริหำร (Result of Performance Share Plan  โครงกำร
ที่ 4) ก่อนน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

 พิจำรณำเห็นชอบผล Economic Value (EV) Achievement และกำรจัดสรรและจ่ำย Economic Value (EV) 
Bonus ประจ ำปีก่อนน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิ 



                                        บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)  เอกสำรแนบ 6 รำยงำนคณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)  เอกสำรแนบ 6 หน้ำท่ี 2 

 พิจำรณำก ำหนดตวัชีว้ดัผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2562 ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ ผู้บริหำรระดบัสงู
ก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิ และมีกำรติดตำมผลเป็นระยะ 

 ทบทวนกฏบัตรของคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน และเห็นว่ำกฎบัตรคณะกรรมกำรชุดปัจจุบนัยงัคง
เหมำะสม และสอดคล้องกบักำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำร รวมถึงนโยบำย และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวข้อง 

 ทบทวนและประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของตนเอง โดยเห็นว่ำโครงสร้ำงและองค์ประกอบของคณะกรรมกำรมี
ควำมเหมำะสม และสำมำรถปฎิบตัิหน้ำที่ได้อยำ่งครบถ้วน และมีประสทิธิภำพอยำ่งตอ่เนื่อง  

 
 

ในนำมคณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 
  
 
 

(นำงชรินทร วงศ์ภธูร) 
ประธำนคณะกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 
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                                        บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)  เอกสำรแนบ 7 รำยงำนคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)  เอกสำรแนบ 7 หน้ำท่ี 1 

รายงานคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา ประจ าปี 2562 

เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 

คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำยงัคงประกอบด้วย กรรมกำร 3 ทำ่น ได้แก่ ศำสตรำจำรย์ส ำเรียง เมฆเกรียงไกร 
ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ  นำงภทัรียำ เบญจพลชยั และนำยเกว็ก บคั ไช กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 
และมีนำงสำวยพุำพรรณ ปำนเคลอืบทอง เลขำนกุำรบริษัท ท ำหน้ำที่เลขำนกุำรคณะกรรมกำร   

คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำได้ปฎิบตัิหน้ำที่ตำมขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมกฎบตัร และตำมที่
รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงครบถ้วนด้วยควำมรอบคอบ เต็มควำมสำมำรถ และเป็นอิสระเพื่อประโยชน์
โดยรวมตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้นอยำ่งเหมำะสม  

โดยมีหน้ำที่รับผิดชอบท่ีส ำคญั ได้แก่ กำรพฒันำและก ำกบัดแูลให้บริษัทด ำเนินงำนภำยใต้หลักธรรมำภิบำลท่ีดี เพื่อให้
องค์กรเติบโตอย่ำงยัง่ยืน รวมถึงกำรพิจำรณำและสรรหำบคุคลที่มีคุณสมบตัิเหมำะสมเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร โดยในปี 
2562  คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำมีกำรประชมุทัง้สิน้ 4 ครัง้ สำมำรถสรุปสำระส ำคญั ได้ดงันี ้

1. ด้านการพิจารณาสรรหา 

- พิจำรณำเสนอแตง่ตัง้กรรมกำรท่ีมีก ำหนดพ้นจำกต ำแหนง่ตำมวำระ 3 ทำ่น ซึง่ได้แก่ นำยประเสริฐ บญุสมัพนัธ์ 
นำงภทัรียำ เบญจพลชยั และนำยสมประสงค์ บญุยะชยั 

โดยทัง้สำมท่ำนได้รับพิจำรณำให้กลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหนึ่ง ซึ่งได้น ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท และที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 

- พิจำรณำเสนอแตง่ตัง้กรรมกำรใหม ่ซึง่เป็นผู้แทนจำกกระทรวงดิจิทลัและสงัคม ได้แก่ นำยภเูวียง ประค ำมินทร์ 
แทนกรรมกำรที่ลำออก และน ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำเพื่ออนุมตัิแต่งตัง้ มีผลเมื่อวนัที่      
2 เมษำยน 2562  

- พิจำรณำทบทวนหลกัเกณฑ์ในกำรสืบทอดต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และผู้บริหำรระดับสงู  ตัง้แต่
ระดบัหวัหน้ำคณะผู้บริหำรทกุสว่นงำน ที่รำยงำนตรงต่อประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เพื่อให้กำรบริหำรงำนของ
บริษัทสำมำรถด ำเนินไปได้อย่ำงต่อเนื่อง และเตรียมควำมพร้อมให้แก่ผู้สืบทอดต ำแหน่ง ในกรณีที่ผู้บริหำร
ระดบัสงูเกษียณอำย ุหรือไมส่ำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ได้  

- พิจำรณำปรับโครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริหำร เพื่อเสริมองค์ประกอบและควำมเช่ียวชำญด้ำนเทคโนโลยี
ส ำหรับคณะกรรมกำรบริหำรของบริษัท โดยเสนอแต่งตัง้ นำยไพบูลย์ ภำนุวัฒนวงศ์ ให้ด ำรงต ำแหน่ ง 
กรรมกำรบริหำร แทนนำยปฐมภพ สวุรรณศิริ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำเพื่ออนมุตัิ
แตง่ตัง้ มีผลเมื่อวนัท่ี 1 เมษำยน 2562  

- พิจำรณำทบทวนโครงสร้ำงคณะกรรมกำร และเปลี่ยนแปลงกรรมกำรผู้ แทนในบริษัทย่อย เพื่อให้มัน่ใจว่ำ
โครงสร้ำงและองค์ประกอบของคณะกรรมกำรมีควำมเหมำะสม และสอดคล้องกบักลยทุธ์ และสภำพธุรกิจของ



                                        บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)  เอกสำรแนบ 7 รำยงำนคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)  เอกสำรแนบ 7 หน้ำท่ี 2 

แต่ละบริษัท รวมถึงเพื่อให้แน่ใจว่ำ  บริษัทมีกำรติดตำมควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยอย่ำง
เหมำะสม สอดคล้องกบักฎหมำย และหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

- พิจำรณำทบทวนตำรำง Board Skills Matrix เพื่อเป็นกำรสอบทำนโครงสร้ำง องค์ประกอบ และควำม
เช่ียวชำญของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย และใช้ประกอบกำรพิจำรณำในกำรสรรหำ
กรรมกำร และให้เห็นถึงควำมจ ำเป็นตอ่องค์ประกอบของคณะกรรมกำรท่ียงัขำดอยู่ 

- ดูแลให้มีกำรปฐมนิเทศส ำหรับกรรมกำรใหม่ โดยมีเลขำนุกำรบริษัท และผู้บริหำรจำกสำยงำนต่ำงๆ เป็น
ผู้บรรยำยชีแ้จงให้กรรมกำรใหม่ได้รับทรำบถึงกำรบริหำรงำน ลกัษณะธุรกิจตลอดจนแนวปฎิบตัิในกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรของบริษัท  โดยในปี 2562 มีกำรจัดปฐมนิเทศให้กรรมกำรใหม่ 1 ครัง้  ให้กับนำยภูเวียง             
ประค ำมินทร์ กรรมกำรผู้แทนจำกกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม เมื่อวนัท่ี 8 พฤษภำคม 2562 

2. ด้านบรรษัทภบิาล 

- ทบทวนนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทและเห็นวำ่ ยงัคงมีควำมเป็นปัจจุบนั เหมำะสมกบัธุรกิจ และ
สอดคล้องกบักำรส ำรวจกำรรำยงำนด้ำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำร (Corporate Governance Report หรือ CGR 
Checklist) และหลกัปฏิบตัิของ CG Code 

- นอกจำกนี ้ บริษัทยงัได้สง่เสริมให้มีกำรปฏิบตัิตำมหลกัธรรมำภิบำลอย่ำงสม ่ำเสมอ  ผ่ำนกำรสื่อสำรนโยบำย
ของบริษัทให้พนกังำนได้รับทรำบ เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจ และสำมำรถปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์นโยบำยตำ่ง ๆ 
ของบริษัทได้อยำ่งถกูต้อง  

- ทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ และเห็นว่ำกฎบตัรคณะกรรมกำรชดุปัจจบุนัยงัคง
เพียงพอและสอดคล้องกับกำรปฎิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำร รวมถึงสอดคล้องกับนโยบำย และแนวทำง
ปฎิบตัิที่เก่ียวข้อง  

- ทบทวนและประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของตนเอง โดยเห็นว่ำโครงสร้ำงและองค์ประกอบของคณะกรรมกำรมี
ควำมเหมำะสม และสำมำรถปฎิบตัิหน้ำที่ได้อยำ่งครบถ้วน และมีประสทิธิภำพอยำ่งตอ่เนื่อง  

นอกจำกนี ้ผลจำกกำรท่ีบริษัทได้ให้ควำมส ำคญัตอ่กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีอยำ่งตอ่เนื่อง ท ำให้ในปี 2562 บริษัทได้รับ
รำงวลัด้ำนบรรษัทภิบำล ดงันี ้

- ได้รับกำรประเมินจำกผลส ำรวจรำยงำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน ประจ ำปี  2562 โดยมี
คะแนนอยูใ่นเกณฑ์ “ดีเลศิ” หรือ 5 ดำว ตอ่เนื่องเป็นปีที่ 7 (2556-2562) จำกผลกำรส ำรวจประจ ำปีของตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

- ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรำยช่ือหุ้นยั่งยืน หรือ “Thailand Sustainability Investment (THSI)” ประจ ำปี 2562 
ตอ่เนื่องเป็นปีที่ 5 

ควำมส ำเร็จดงักล่ำว สะท้อนให้เห็นถึงควำมมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลกัธรรมำภิบำลของบริษัท ผ่ำนกำร
ยกระดบัมำตรฐำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ให้มีระบบบริหำรจดักำรท่ีมีประสทิธิภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ บริษัทจะยงัคง



                                        บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)  เอกสำรแนบ 7 รำยงำนคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)  เอกสำรแนบ 7 หน้ำท่ี 3 

เดินหน้ำพนัธกิจของกำรด ำเนินตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและมีมำตรฐำนอยำ่งเคร่งครัด เพื่อสร้ำงคณุคำ่ร่วมให้กบั
ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุภำคสว่น ควบคูไ่ปกบักำรสร้ำงกำรเติบโตให้เกิดขึน้กบับริษัทอยำ่งยัง่ยืน 

 
 

ในนำมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 

 
 

(ศำสตรำจำรย์ส ำเรียง เมฆเกรียงไกร) 
ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 

 



                                       บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 8 
รายงานคณะกรรมการบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



                                        บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)  เอกสำรแนบ 8 รำยงำนคณะกรรมกำรบริหำร 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)  เอกสำรแนบ 8 หน้ำท่ี 1 

 

รายงานคณะกรรมการบริหาร ประจ าปี 2562 

เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 

ในปี 2562 ยังคงเป็นอีกหนึ่งปีที่บริษัทต้องเผชิญควำมท้ำทำยในกำรด ำเนินธุรกิจจำกสภำวะกำรชะลอตัวของ
อุตสำหกรรมดำวเทียม และกำรแข่งขนัทำงด้ำนรำคำอย่ำงรุนแรงในตลำด  อีกทัง้ ควำมไม่แน่นอนทำงด้ำนกฎระเบียบของ
ภำครัฐ ที่บริษัทยงัคงต้องติดตำมและประสำนงำนอยำ่งใกล้ชิด  โดยคณะกรรมกำรบริหำร ได้รับมอบนโยบำยและแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนจำกคณะกรรมกำรบริษัทมำบริหำร ติดตำมและท ำงำนร่วมกับฝ่ำยจัดกำร เพื่อเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับ
องค์กรในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง และพร้อมในกำรก้ำวสู่กำรต่อยอดธุรกิจใหม่ ทัง้นี ้นโยบำยที่คณะกรรมกำรบริหำร
ได้รับมอบหมำยให้ติดตำมกำรด ำเนินกำรท่ีส ำคญัๆ มีดงัตอ่ไปนี ้ 

1) บริหำรสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ นัน่คือเร่งด ำเนินกำรขำย และใช้ประโยชน์จำกดำวเทียมที่มีอยูใ่ห้
มำกที่สดุ 

2) เพิ่มช่องทำงรำยได้จำกธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง ตอ่ยอดจำกธุรกิจดำวเทียม 
3) พิจำรณำสรรหำและพฒันำธุรกิจใหม่ๆ   
4) บริหำรจดักำรคำ่ใช้จ่ำยให้สอดคล้องกบัผลกำรด ำเนินงำน  
5) ติดตำม ประเมิน และเตรียมกำรให้พร้อมส ำหรับกฎระเบียบใหม่ของภำครัฐที่จะออกมำควบคุมดูแลกิจกำร

ดำวเทียมในอนำคต 

ส ำหรับกิจกรรมที่ส ำคญัของคณะกรรมกำรบริหำรในปี 2562  ซึง่เห็นควรรำยงำนให้ผู้ ถือหุ้นทรำบ ดงัตอ่ไปนี ้  

คณะกรรมกำรบริษัท แต่งตัง้นำยไพบูลย์ ภำนุวัฒนวงศ์ ซึ่งมีควำมเช่ียวชำญด้ำนวิศวกรรมดำวเทียม ให้ด ำรง
ต ำแหนง่เป็น กรรมกำรบริหำร แทน นำยปฐมภพ สวุรรณศิริ  โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษำยน 2562 

ดงันัน้ คณะกรรมกำรบริหำร จึงประกอบด้วย กรรมกำร 4 ทำ่น คือ   

1. นำยเอนก พนำอภิชน   ประธำนคณะกรรมกำร 
2. นำยเกว็ก บคั ไช   กรรมกำรบริหำร 
3. นำยอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์  กรรมกำรบริหำร 
4. นำยไพบลูย์ ภำนวุฒันวงศ์  กรรมกำรบริหำร 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริหำร ได้มีกำรแต่งตัง้ที่ปรึกษำเพื่อช่วยให้ค ำแนะน ำทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจ กำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้แก่บริษัทเพื่อให้สอดคล้องกบันโยบำยในกำรพิจำรณำสรรหำธุรกิจใหม่ๆ ของบริษัท 
โดยมีนำงสำวยพุำพรรณ ปำนเคลอืบทอง เลขำนกุำรบริษัท ท ำหน้ำที่เป็น เลขำนกุำรคณะกรรมกำร 

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริหำร ได้มีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรจัดกำร (Management Committee) มีผลตัง้แต่วันที่ 4 
เมษำยน 2562 เพื่อท ำหน้ำที่บริหำรจดักำรธุรกิจด้ำนตำ่งๆ ของบริษัท รวมถึงสนบัสนนุ กลัน่กรองข้อมลูที่จะน ำเข้ำพิจำรณำใน
คณะกรรมกำรบริหำร ตลอดจนงำนอื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำร โดย คณะกรรมกำรจัดกำร 
(Management Committee) ประกอบไปด้วย 



                                        บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)  เอกสำรแนบ 8 รำยงำนคณะกรรมกำรบริหำร 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)  เอกสำรแนบ 8 หน้ำท่ี 2 

1. นำยอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์   ประธำน 
2. นำยปฐมภพ สวุรรณศิริ  กรรมกำร 
3. นำยอนวุฒัน์ สงวนทรัพยำกร กรรมกำร 
4. นำยภำคย์ บญุยบุล  กรรมกำร 
5. นำยสรรเพชญ สรรพศิริ  กรรมกำร 

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริหำรได้ปฎิบตัิหน้ำที่ตำมขอบเขตหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบตำมกฎบตัร ที่ได้รับมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริษัทอยำ่งครบถ้วนด้วยควำมรอบคอบ และเต็มควำมสำมำรถ เพื่อประโยชน์โดยรวมตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้น
อยำ่งเหมำะสม  

คณะกรรมกำรบริหำรมีหน้ำที่รับผิดชอบหลกัที่ส ำคญั คือ บริหำรจดักำร และควบคมุดแูลกิจกำรของบริษัท ให้เป็นไป
ตำมกลยทุธ์ และวตัถปุระสงค์กำรประกอบกิจกำรของบริษัท รวมทัง้ติดตำมกำรด ำเนินให้เป็นไปตำมนโยบำย ข้อบงัคบั หรือ
ตำมมติของคณะกรรมกำรบริษัท อีกทัง้ มีหน้ำที่ในกำรพิจำรณำกลัน่กรองเร่ืองตำ่งๆ ที่จะน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อ
พิจำรณำอนมุตัิ 

ในปี 2562  คณะกรรมกำรบริหำร มีกำรประชมุทัง้สิน้ 12 ครัง้ ซึง่สำมำรถสรุปสำระส ำคญัของเร่ืองที่ได้พิจำรณำ ดงันี ้

 พิจำรณำ จดัท ำและทบทวนแผนกลยทุธ์ ทิศทำงของธุรกิจ นโยบำย เปำ้หมำย แนวทำง แผนกำรด ำเนินงำน 
งบประมำณ และกำรก ำหนดตวัชีว้ดัของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อ
พิจำรณำอนุมตัิ รวมถึงติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจัดกำรให้เป็นไปตำมแผนงำนและงบประมำณ
อยำ่งตอ่เนื่อง 

 ติดตำมกำรด ำเนินนโยบำย และแนวทำงกำรบริหำรงำนด้ำนต่ำงๆ รวมถึงกำรใช้งบประมำณของบริษัท ให้
เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย และตำมแผนงำนงำนท่ีก ำหนดไว้  

 พิจำรณำอนุมตัิกำรด ำเนินโครงกำร กำรลงทุน หรือกำรด ำเนินรำยกำรอื่นๆ อนัเป็นปกติธุรกิจของบริษัท
ภำยใต้วงเงินหรืองบประมำณประจ ำปีตำมที่ได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทและอ ำนำจด ำเนินกำร
ตำมที่ก ำหนดไว้ในตำรำงอ ำนำจอนมุตัิของบริษัท (Authority Approval Table) 

 พิจำรณำและติดตำมกำรด ำเนินงำนธุรกิจหลกัของบริษัท และธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง  
 พิจำรณำแสวงหำ รวมถึงติดตำมกำรศึกษำ พฒันำ และลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ของบริษัท โดยเปิดกว้ำงทัง้

กำรพิจำรณำลงทนุ ร่วมทนุ และรูปแบบกำรลงทนุอื่นๆ   
 พิจำรณำและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทเป็นประจ ำทกุเดือน ทัง้ทำงด้ำนธุรกิจ ด้ำนกำรเงิน  และ

ด้ำนกฎหมำย  
 พิจำรณำและติดตำมควำมคืบหน้ำด้ำนกฎระเบียบตำ่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทัง้  

คดีควำมตำ่ง ๆ ท่ีคงค้ำงอยู ่ 
 พิจำรณำและสอบทำนกำรบริหำรควำมเสีย่งและระบบควบคมุภำยในของบริษัทเป็นประจ ำทกุไตรมำส  
 พิจำรณำ ทบทวนและประเมินควำมเพียงพอของกฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำร และได้มีกำรแก้ไขกฎบตัร

คณะกรรมกำรบริหำรให้สอดคล้องกบัโครงสร้ำงและองค์ประกอบของคณะกรรมกำรชดุปัจจบุนั โดยในสว่น
ของหน้ำที่และควำมรับผิดชอบยงัคงเดิม  



                                        บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)  เอกสำรแนบ 8 รำยงำนคณะกรรมกำรบริหำร 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)  เอกสำรแนบ 8 หน้ำท่ี 3 

 ทบทวนและประเมินผลกำรปฎิบตัิงำนของตนเอง โดยเห็นวำ่โครงสร้ำงและองค์ประกอบของคณะกรรมกำร
มีควำมเหมำะสม และสำมำรถปฎิบตัิหน้ำที่ได้อยำ่งครบถ้วน และมีประสทิธิภำพอยำ่งตอ่เนื่อง  

 
 
 

ในนำมคณะกรรมกำรบริหำร 
   

 
(นำยเอนก พนำอภิชน) 

 ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 
 

 
 
 
 
 
  



                                        บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 9 
สรุปสาระส าคัญสัญญาด าเนินกิจการดาวเทยีม สัญญาร่วมทุน และ

ใบอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



                                      บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)  เอกสำรแนบ 9 สรุปสำระส ำคญัสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียม สญัญำร่วมทนุ และใบอนญุำต 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสำรแนบ 9 หน้ำ 1 

สรุปสาระส าคัญสัญญาด าเนินกจิการดาวเทยีม สัญญาร่วมทนุ และใบอนุญาต 

สำระส ำคญัสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียม สญัญำร่วมทนุ และใบอนญุำตของบริษัท บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม มีดงันี ้

1. สัญญาด าเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ 

1) สทิธิให้บริกำรวงจรดำวเทียม 
บริษัทมีสทิธิในกำรบริหำรกิจกำรและให้บริกำรวงจรดำวเทียม รวมทัง้มีสทิธิเก็บคำ่ใช้วงจรดำวเทียมจำกผู้ใช้ 

2) ระยะเวลำด ำเนินกิจกำรและกำรคุ้มครองสทิธิ 
บริษัทมีสิทธิในกำรด ำเนินกิจกำรเป็นเวลำ 30 ปี นบัแต่วนัลงนำมในสญัญำ โดยกระทรวงคมนำคม  (ปัจจุบนัอยู่
ภำยใต้กำรก ำกบัดแูลของกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม) (กระทรวงฯ) จะคุ้มครองสทิธิในกำรด ำเนินกิจกำร
ของบริษัทโดยไมใ่ห้บคุคลอื่นเข้ำมำด ำเนินกิจกำรแข่งขนัเป็นเวลำ 8 ปี ซึ่งได้หมดควำมคุ้มครองดงักลำ่วไปแล้ว เมื่อ
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 ำเนนิงำน 
บริษัทตกลงทีจ่ะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้
 จดัสร้ำงและจดัสง่ดำวเทียมสื่อสำรดวงที่ 1 ขึน้สูต่ ำแหน่งวงโคจรภำยใน 33 เดือน นบัจำกวนัลงนำมในสญัญำ 

พร้อมกบัจดัให้มีระบบดำวเทียมส ำรองในลกัษณะดำวเทียมส ำรองภำคพืน้ดิน รวมทัง้จดัให้มีดำวเทียมหลกัและ
ดำวเทียมส ำรองดวงที่ 2 และดวงต่อๆ ไปขึน้ทนัใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และต่อเนื่องกบักำรสิน้อำยขุอง
ดำวเทียมดวงก่อน 

 ก่อสร้ำงสถำนีควบคมุดำวเทียม ณ สถำนท่ีที่กระทรวงฯ และบริษัทตกลงร่วมกนั 
 จดัหำและติดตัง้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินงำน 
 จดัสง่ดำวเทียมส ำรองขึน้สูต่ ำแหนง่วงโคจร หลงัจำกดำวเทียมดวงแรกเร่ิมให้บริกำรแล้วไมเ่กิน  12 เดือน 

5) คณุสมบตัิของดำวเทยีมดวงที่หนึง่ 

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 ำแหนง่วงโคจรดำวเทียมและยำ่นควำมถ่ี 
กระทรวงฯ จะเป็นผู้ด ำเนินกำรติดต่อกับหน่วยงำนของประเทศต่ำงๆ โดยบริษัทต้องให้ควำมร่วมมือและสนบัสนนุ
ทำงด้ำนเทคนิค และรับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยทัง้หมด 

7) กำรน ำวงจรดำวเทยีมไปให้ประเทศอื่นใช้ 
บริษัทจะให้โอกำสเท่ำเทียมกนั ส ำหรับผู้ ใช้วงจรดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศทุกรำย แต่หำกมีวงจรดำวเทียม
เหลอื บริษัทด้วยควำมเห็นชอบของกระทรวงฯ สำมำรถน ำวงจรดำวเทียมที่เหลอืนัน้ไปให้ประเทศอื่นๆ ใช้ได้ 

8) กำรโอนกรรมสทิธ์ิ กำรสง่มอบ และรับมอบทรัพย์สนิ 
บริษัทจะต้องยกกรรมสทิธ์ิของดำวเทียมทกุดวงให้เป็นของกระทรวงฯ หลงัจำกสง่ดำวเทียมเข้ำสูต่ ำแหนง่วงโคจรและ
ผ่ำนกำรทดสอบกำรใช้งำนเรียบร้อยแล้ว สว่นสถำนีควบคมุดำวเทียมและอปุกรณ์ตำ่งๆ ตกเป็นของกระทรวงฯ ทนัที
หลงักำรจดัตัง้และทดสอบประสิทธิภำพ โดยกระทรวงฯ จะมอบทรัพย์สินดงักลำ่วให้บริษัทครอบครองเพื่อใช้ในกำร
ด ำเนินกิจกำรตอ่ไป 

9) อตัรำคำ่ใช้วงจรดำวเทียม 
บริษัทมีสิทธิก ำหนดค่ำใช้วงจรดำวเทียมได้แต่จะต้องไม่สงูกว่ำอตัรำค่ำใช้วงจรดำวเทียมที่กระทรวงฯ ก ำหนด ซึ่ง
จะต้องไม่สงูกว่ำอตัรำในตลำดของดำวเทียมอื่นๆ ที่มีคุณลกัษณะใกล้เคียงกนั โดยในกำรก ำหนดอตัรำค่ำใช้วงจร
ดำวเทียมจะต้องค ำนงึถึง 
 คณุภำพกำรใช้งำน 
 ระยะเวลำและก ำหนดเร่ิมกำรใช้วงจรดำวเทียม 
 ประเภทกำรใช้วงจรดำวเทียม 
 กำรไมเ่ลอืกปฏิบตัติอ่ผู้ใช้วงจรดำวเทยีม 
 ประเภทและขนำดของสถำนีภำคพืน้ดิน รวมทัง้ประเภทของสญัญำณ 

10) กำรประกนัภยัทรัพย์สนิ 
ตลอดระยะเวลำของสญัญำ บริษัทต้องเอำประกันภัยประเภทคุ้มครองกำรเสี่ยงภัยทุกชนิด และเต็มมูลค่ำของ
ทรัพย์สนินัน้ๆ 

11) กำรใช้วงจรดำวเทียมโดยไมเ่สยีคำ่ตอบแทน 
บริษัทตกลงให้กระทรวงฯ หรือส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่กระทรวงฯ เห็นชอบ ใช้วงจรดำวเทียมในย่ำนควำมถ่ี  
C-Band 1 ทรำนสพอนเดอร์ ตลอดอำยสุญัญำโดยไมต้่องเสยีคำ่ตอบแทนใดๆ 

12) กำรตอ่อำยสุญัญำ 
หำกบริษัทมีควำมประสงค์ที่จะด ำเนินกิจกำรตำมสญัญำนีต้อ่ไป บริษัทต้องเสนอขอท ำควำมตกลงใหมก่บักระทรวงฯ 
ภำยในปีที่ 25 นบัจำกวนัลงนำมในสญัญำ ระหวำ่งวนัท่ี 11 กนัยำยน 2558 ถึง 10 กนัยำยน 2559 

13) ผลประโยชน์ตอบแทนกำรให้อนญุำตด ำเนินกำร 
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บริษัทตกลงให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่กระทรวงฯ เป็นร้อยละของรำยได้ก่อนหกัค่ำใช้จ่ำย ตลอดระยะเวลำสญัญำ 
30 ปี โดยผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ต ่ำที่บริษัทต้องจ่ำยให้กระทรวงฯ ตลอดอำยสุญัญำ 30 ปี เป็นเงิน จ ำนวน 1,415  
ล้ำนบำท  

อตัรำผลประโยชน์ตอบแทนเป็นร้อยละของรำยได้ก่อนหกัคำ่ใช้จ่ำยตอ่ปีมีดงันี ้

ปี 
ผลประโยชน์ตอบแทนเป็นร้อยละ 

ของรายได้ก่อนหกัค่าใช้จ่าย 
ปี 

ผลประโยชน์ตอบแทนเป็นร้อยละ 
ของรายได้ก่อนหกัค่าใช้จ่าย 

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 าเนินกิจการโทรคมนาคมในประเทศลาว 

1) สทิธิให้บริกำร 
บริษัท ลำว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ส์ มหำชน (แอลทีซี) มีหน้ำที่ด ำเนินกำรและพฒันำโครงข่ำยโทรคมนำคมเพื่อรองรับ
ควำมต้องกำรของทัง้ ภำครัฐ และประชำชนทัว่ไป และเพื่อให้เป็นไปตำมแผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

2) ระยะเวลำด ำเนินกิจกำรและกำรคุ้มครองสทิธิ 
แอลทีซี มีสิทธิในกำรด ำเนินกิจกำรเป็นเวลำ 25 ปี นบัแต่วนัลงนำมในสญัญำ และได้รับสิทธิคุ้มครองกำรลงทนุเป็น
เวลำ 5 ปี โดยรัฐบำล สปป.ลำว มีหน้ำที่ในกำรจัดหำคลื่นควำมถ่ี อ ำนวยควำมสะดวกในเช่ือมโยงเครือข่ำยกำร
สื่อสำรทัง้ภำยในและภำยนอกประเทศ (Transmission Link) ต้องอนุญำตให้มีกำรจัดตัง้สถำนีเครือข่ำยและ
ช่วยเหลอืในกำรจดัหำสถำนท่ีในกำรตัง้สถำนีและอปุกรณ์  
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3) กำรโอนกรรมสทิธ์ิ กำรสง่มอบ และรับมอบทรัพย์สนิ 
เมื่อครบก ำหนดอำยสุมัปทำนตำมสญัญำร่วมทนุแล้ว บริษัท เชนนิงตนั อินเวสเม้นท์ส พีทีอี ลิมิเต็ด ต้องโอนหุ้นของ
แอลทีซีให้แก่รัฐบำลของ สปป.ลำว โดยไมค่ิดคำ่ตอบแทนใดๆ 

4) กำรตอ่อำยสุญัญำ 
เมื่อวนัที่ 23 ตลุำคม 2558 ทำงรัฐบำลของ สปป. ลำว และบริษัท เชนนิงตนั อินเวสเม้นท์ส พีทีอี ลิมิเต็ด ได้ลงนำม
อย่ำงเป็นทำงกำรในข้อตกลงในกำรขยำยเวลำของสญัญำร่วมทนุและสญัญำอนญุำตให้ด ำเนินกำรในกำรให้บริกำร
ทำงด้ำนโทรคมนำคมใน สปป. ลำว ตอ่ไปอีก 25 ปี โดยเร่ิมจำกปี 2565 ถึงปี 2589 

3. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หน่ึง ของ บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทได้รับใบอนญุำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบที่หนึ่ง จำกคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียงกิจกำรโทรทศัน์และ
กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (“กสทช.”) เป็นผู้ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมที่ไม่มีโครงข่ำยโทรคมนำคมเป็นของตนเอง และเป็น
กิจกำรที่มีลกัษณะสมควรให้มีกำรบริกำรได้โดยเสรี เป็นเวลำ 5 ปี นบัจำกวนัที่ 16 สิงหำคม 2559 ถึง วนัที่ 15 สิงหำคม 2564 โดย
ครอบคลมุกำรบริกำรดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) บริกำรขำยตอ่บริกำรโทรคมนำคมเพื่อสำธำรณะ (Public Switched Telecommunication Service) ประกอบด้วย 
(1.1) บริกำรสือ่สำรร่วมระบบดิจิตอล (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) บริกำรโครงขำ่ยสว่นตวัเสมือนจริงที่ใช้ 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) บริกำรสือ่สำรผำ่นดำวเทียมที่ใช้งำนสำยอำกำศขนำดเลก็ (Very Small Aperture Terminal (VSAT) Service) 
(2.8) บริกำรรับ-สง่สญัญำณผำ่นดำวเทียมแบบ Transmission Platform 

(3) บริกำรมลูคำ่เพิ่มกำรบนัทกึและสง่ (Store-and-Retrieve Value-Added Service)  
(3.1) บริกำร GPS Tracking  
(3.2) บริกำร Vessel Monitoring System (VMS) 
(3.3) บริกำรสื่อสำรข้อมูลผ่ำนดำวเทียม ส ำหรับกำรติดตำมเรือประมง และเรือทุกชนิดที่เก่ียวเนื่องกบักำรประมง  

(ERS/EM) 
 



                                      บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)  เอกสำรแนบ 9 สรุปสำระส ำคญัสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียม สญัญำร่วมทนุ และใบอนญุำต 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสำรแนบ 9 หน้ำ 5 

4. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ของ บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทได้รับใบอนญุำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบท่ีสำม จำกคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียงกิจกำรโทรทศัน์และ
กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) เป็นผู้ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมที่มีโครงข่ำยโทรคมนำคมเป็นของตนเอง เพื่อให้บริกำร
โครงข่ำยสื่อสำรผ่ำนดำวเทียม (Satellite Network Operator) ในลกัษณะให้บริกำรช่องสญัญำณดำวเทียม (Transponder) เป็นเวลำ 
20 ปี นบัจำกวนัที่ 26 มิถนุำยน 2555 ถึงวนัที่ 25 มิถนุำยน 2575  

5.  ใบอนุญาตการให้บริการอนิเทอร์เน็ตแบบที่หน่ึง ของ บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทได้รับใบอนญุำตจำกคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียงกิจกำรโทรทศัน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) 
เป็นผู้ ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง โดยสำมำรถให้บริกำรอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ผ่ำนดำวเทียม  และบริกำร Co-location 
ภำยใต้ขอบเขตของใบอนญุำตกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตแบบท่ีหนึง่ประเภทไมม่ีโครงขำ่ยเป็นของตนเอง เป็นเวลำ 5 ปี นบัจำก
วนัท่ี 7 พฤษภำคม 2558 ถึงวนัท่ี 6 พฤษภำคม 2563  

6. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสยีงหรือโทรทัศน์ ของ 
บริษัท ไทย แอดวานซ์ อนิโนเวชั่น จ ากดั (ไทยเอไอ)  

บริษัท ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชั่น จ ำกัด (ไทยเอไอ) ได้รับใบอนุญำตจำกคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร
โทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) เพื่อให้บริกำรโครงข่ำยกำรกระจำยเสียงหรือโทรทศัน์ที่ไม่ใช้คลื่นควำมถ่ี 
ระดบัชำติ เป็นเวลำ 15 ปี นบัจำกวนัท่ี 21 มกรำคม 2556 สิน้สดุวนัท่ี 20 มกรำคม 2571 

7. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช่องรายการ
ของ บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จ ากัด (ไทยเอไอ)  

บริษัท ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชั่น จ ำกัด (ไทยเอไอ) ได้รับใบอนุญำตจำกคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร
โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) เพื่อให้บริกำรกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ ช่องรำยกำร  ซึ่ง ได้แก่ 
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์  เพื่ อใ ห้บ ริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศ น์  ช่องรำยกำร  
D-Channel เป็นเวลำ 5 ปี นบัจำกวนัท่ี 28 มกรำคม 2559 สิน้สดุวนัท่ี 27 มกรำคม 2564 

8. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ประเภทโครงข่าย ของ บริษัท ทีซี บรอดคาสติง้ จ ากัด 

บริษัท ทีซี บรอดคำสติง้ จ ำกัด ได้รับใบอนุญำตจำกคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) เพื่อให้บริกำรโครงข่ำยกำรกระจำยเสียงหรือโทรทศัน์ที่ไม่ใช้คลื่นควำมถ่ี ระดบัชำติ  เป็นเวลำ 
15 ปี นบัจำกวนัท่ี 4 มีนำคม 2556 สิน้สดุวนัท่ี 3 มีนำคม 2571 ซึง่ครอบคลมุกำรให้บริกำรดงัตอ่ไปนี ้

1. บริกำรโครงข่ำยกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ ส ำหรับกิจกำรไม่ใช้คลื่นควำมถ่ีแบบบอกรับสมำชิก เพื่อให้บริกำร
โครงขำ่ยดำวเทียม 

2. บริกำรโครงขำ่ยกระจำยเสยีงหรือโทรทศัน์ เพื่อให้บริกำรเผยแพร่บริกำรโทรทศัน์ที่เป็นกำรทัว่ไปผำ่นระบบดำวเทียม  
3. บริกำรโครงข่ำยกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ ส ำหรับกิจกำรไม่ใช้คลื่นควำมถ่ีแบบบอกรับสมำชิก เพื่อให้บริกำร

โครงขำ่ยทำงสำยระบบไอพีทีวี 



                                      บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)  เอกสำรแนบ 9 สรุปสำระส ำคญัสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียม สญัญำร่วมทนุ และใบอนญุำต 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) เอกสำรแนบ 9 หน้ำ 6 

9.  ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ของ บริษัท ทีซ ีบรอดคาสติง้ จ ากดั 

บริษัท ทีซี บรอดคำสติง้ จ ำกัด ได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบที่สำม  จำกคณะกรรมกำรกิจกำร
กระจำยเสียงกิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.)  เป็นผู้ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมที่มีโครงข่ำย
โทรคมนำคมเป็นของตนเอง เพื่อให้บริกำรโครงข่ำยโทรคมนำคมเพื่อให้เช่ำใช้ และเพื่อให้บริกำรโทรคมนำคม (Network 
Provider and Service Provider) เป็นเวลำ 15 ปี นับจำกวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2558 สิน้สุดวันที่ 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) จำกสถำนีแมข่ำ่ย  
4)  บริกำรสือ่สำรผำ่นดำวเทียมทีใ่ช้จำนสำยอำกำศขนำดเลก็ (Public Very Small Aperture Terminal (VSAT) 

Service) เพื่อให้บริกำรแก่บคุคลทัว่ไปจ ำนวนมำก  
5)  บริกำรอินเทอร์เนต็ผำ่นดำวเทียม ท่ีมีสถำนีแมข่ำ่ยเป็นของตนเอง 
6)      บริกำรขำยสง่บริกำรส ำหรับบริกำรข้อ 1) – 5) 
7)      บริกำรให้เชำ่ช่องสญัญำณผำ่นดำวเทียม (Transponder) 
8)  บริกำรอินเทอร์เนต็ประจ ำที่ผำ่นดำวเทียมพร้อมบริกำรขำยสง่  
9)  บริกำรอินเทอร์เนต็เคลือ่นท่ีผำ่นดำวเทียมพร้อมบริกำรขำยสง่ 
10)  บริกำร Co-Location 
 



                                       บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 10 
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ต่อรายงานทางการเงนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



                                        บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)  เอกสำรแนบ 10 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1)  เอกสำรแนบ 10 หน้ำท่ี 1 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินประจ าปี 2562 

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท  ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และงบกำรเงินรวมของ
บริษัท ไทยคม จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมลูสำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี  งบกำรเงิน
ดงักลำ่วจดัท ำขึน้ตำมหลกักำรบญัชีที่รับรองทัว่ไป โดยเลือกใช้นโยบำยบญัชีที่เหมำะสมและถือปฏิบตัิอย่ำงสม ่ำเสมอ และใช้
ดลุยพินิจอย่ำงระมดัระวงัและประมำณกำรที่ดีที่สดุในกำรจดัท ำรวมทัง้ให้มีกำรเปิดเผยข้อมลูที่ส ำคญัอย่ำงเพียงพอในหมำย
เหตปุระกอบงบกำรเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไปอยำ่ง 

คณะกรรมกำรบริษัทได้จดัให้มีระบบบริหำรควำมเสีย่ง รวมถึงให้มีและด ำรงรักษำไว้ซึง่ระบบควบคมุภำยในที่เหมำะสมและมปี 
ระสิทธิผลเพื่อให้มัน่ใจได้อยำ่งมีเหตผุลว่ำข้อมลูทำงบญัชีมีควำมถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด ำรงรักษำไว้ซึง่ทรัพย์สนิ 
ตลอดจนเพื่อไมใ่ห้เกิดกำรทจุริตหรือกำรด ำเนินกำรท่ีผิดปกติอยำ่งมีสำระส ำคญั 

ในกำรนีค้ณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ  เพื่อท ำหน้ำที่สอบทำนนโยบำยกำรบญัชีและคุณภำพของ
รำยงำนทำงกำรเงินสอบทำนระบบกำรควบคมุภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตลอดจนพิจำรณำ
กำรเปิดเผยข้อมูลรำยกำรระหว่ำงกันโดยควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองนีป้รำกฏในรำยงำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่แสดงไว้ในรำยงำนประจ ำปีแล้ว 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท และงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ยได้รับกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท 
คือ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมสัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ำกดั ในกำรตรวจสอบนัน้ทำงคณะกรรมกำรบริษัทได้สนบัสนนุข้อมูลและ
เอกสำรต่ำง  ๆ  เพื่อให้ผู้สอบบญัชีสำมำรถตรวจสอบและแสดงควำมเห็นได้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี  โดยควำมเห็นของ
ผู้สอบบญัชีได้ปรำกฏในรำยงำนของผู้สอบบญัชีซึง่แสดงไว้ในรำยงำนประจ ำปีแล้ว 

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นวำ่ระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดบัที่น่ำพอใจ  และสำมำรถสร้ำงควำม
เช่ือมัน่อย่ำงมีเหตผุลได้ว่ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และงบกำรเงินรวมของบริษัท ไทยคม 
จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย ส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 มีควำมถกูต้อง เช่ือถือได้ โดยถือปฏิบตัิตำมหลกักำร
บญัชีที่รับรองทัว่ไป และปฏิบตัิตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 

  
(นำยประเสริฐ บญุสมัพนัธ์) 

ประธำนกรรมกำร 
(นำยอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์) 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
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	9. เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างาน IA และหัวหน้างาน Compliance...
	10. เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน_14-01-2020...
	11. เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ_14-01-2020
	12. เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน_14-01-2020
	13. เอกสารแนบ 7 รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา_14-01-2020
	14. เอกสารแนบ 8 รายงานคณะกรรมการบริหาร_14-01-2020
	15. เอกสารแนบ 9 สรุปสาระสำคัญสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียม สัญญาร่วมทุน และใ...
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