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สารจากประธานเจาหนาที่บริหาร
 สวัสดีครับ ผูถือหุน นักลงทุน ลูกคา คูคา พันธมิตร และผูมีสวนได

เสียของไทยคมทุกกลุม

 ในหวงป 2562 ตอตนป 2563 ที่ผานมา เปนปแหงความทาทายของ 

ไทยคมอีกปหนึ่ง ผมขอขอบพระคุณทุกๆ ภาคสวน ทุกๆ ทานที่ใหการ 

สนับสนุนไทยคมดวยดีโดยตลอด แมเราตองเผชิญอุปสรรคตางๆ มากมาย 

ระหวางทางที่จะไปสูเปาหมายสูงสุด  บริษัทก็ไมเคยลืมความรับผิดชอบ 

ตอผูมีสวนไดเสียของเราทุกกลุม ในการดำเนินงานของเราจะคำนึงถึงผล 

กระทบตอทุกภาคสวน รวมถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญตางๆ 

ในโลกในทุกๆ มิติ เชน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เรานำเอาปจจัย 

ทุกๆ ดานมาศึกษา วิเคราะห และวิจัย เพื่อพัฒนาปรับปรุงยุทธศาสตร 

การดำเนินธุรกิจที่สามารถจะนำพาองคกรใหเติบโตอยางยั่งยืนตลอดไป

 สำหรับวิสัยทัศนใหมของไทยคม คือ "ผูใหบริการดานสมารทโซลูชั่น 

และแพลตฟอรมเทคโนโลยีจากอวกาศสูภาคพื้นดินชั้นนำแหงเอเชีย

เพื่อเสริมสรางความสำเร็จแหงอนาคต" (An Asian leading provider 

of space-air-ground-maritime enabled platforms and smart 

solutions for a better future) บริษัทเชื่อวาในอนาคตจะเกิดการผสม 

ผสานของเทคโนโลยีในทุกๆ ดาน และจะมีการเชื่อมตอระบบเทคโนโลยี 

ทุกๆ ดานเขาดวยกัน ทั้งดาวเทียม (Space) อากาศยานไรคนขับ (Air) 

และระบบสื่อสารภาคพื้นดิน เชน IoT (Ground) ซึ่งจะทำใหเกิดขอมูล 

จำนวนมากที่เรียกวา "Big Data” โดยจะมีการนำเอาเทคโนโลยีที่เรียกวา 

"ปญญาประดิษฐ" (Artificial Intelligence) มาคิดวิเคราะห และนำเสนอ 

เปนขอมูลที่เกิดประโยชนสูงสุดใหลูกคา แบบ Smart Solutions รวมทั้ง 

ผูมีสวนไดเสียที่จะไดรับประโยชนไปดวย

    สำหรับภารกิจดานความยั่งยืนของไทยคม ยังคงมุงสู "Thaicom 

Sustainability Goals” ภายใตแนวคิด “Connectivity for 

Sustainability”  ซึ่งไทยคมมุงมั่นที่จะนำเทคโนโลยีเชื่อมตอโลก เพื่อ 

สรางความยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีตอผูมีสวนไดเสียของเราทุก 

กลุม นอกจากนี้ เรายังพรอมที่จะทาทายโอกาสใหมๆ ทางธุรกิจและ 

เทคโนโลยีที่เขามา รวมทั้งการแสวงหาความรวมมือกับคูคา ลูกคา พันธมิตร 

หรือกลุมผูมีสวนไดเสีย เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว และประสบความ

สำเร็จไปพรอมๆ กัน ป 2562 ที่ผานมา บริษัทมีการลงทุนในการพัฒนา 

ธุรกิจใหมหลายโครงการ แมวาบางโครงการจะยังอยูในชวงเริ่มตน แตผมก็

รูสึกมั่นใจและภูมิใจที่เรายังคงดำเนินภารกิจที่จะนำเทคโนโลยีเชื่อมตอโลก 

เพื่อสรางความยั่งยืนตอไป จากการเปดกวางมุมมองจากธุรกิจดาวเทียมที่

เปนธุรกิจหลักเพียงอยางเดียว โดยขยายแนวทางการสรางการเติบโตอยาง

ยั่งยืน ดวยรูปแบบของการสรางธุรกิจใหมที่ผสมผสานทุกเทคโนโลยีเขา

ดวยกัน เพื่อตอบโจทยความตองการของผูใชงาน 

 ทั้งหมดทั้งปวงที่กลาวมา เรายังคงสะทอนคานิยมองคกรที่ยังคงไวซึ่ง 

ความมุงมั่นในการพัฒนาสินคาและบริการสู “ความเปนเลิศดานเทคโนโลยี

ของสินคาและบริการ” และพรอมที่จะ “ทาทายทุกอุปสรรค และขอ

จำกัด” เพื่อทำสิ่งที่ตั้งใจเปนจริงใหได มีความทุมเทเอาใจใสเสาะแสวงหา 

แนวทางและวิธีการใหมๆ ที่จะนำมาซึ่ง “นวัตกรรมทางความคิด” ที่ตอบ

โจทยทุกความตองการ ในขณะเดียวกันไทยคมยังคงยึดมั่นในเจตนารมณ 

อันแนวแนที่จะดำเนินธุรกิจดวยสำนึกในหนาที่และความรับผิดชอบ เพื่อ

สรางประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

ภายใตหลักธรรมาภิบาลนั่นเอง 

 ผมขอยกตัวอยางประเด็นความยั่งยืนในเรื่องสิ่งแวดลอม อันเปน 

ประเด็นสำคัญที่ทุกธุรกิจในโลกยุคปจจุบันตองคำนึงถึง ป 2562 ไทยคม 

ยังคงมุงมั่นที่จะเขาไปมีสวนรวมในการบรรเทาปญหาโลกรอนอยางตอ 

เนื่อง นอกจากการบริหารจัดการดานพลังงานและการใชพลังงานทดแทน 

แมวาจะไมไดเปนผูสงผลกระทบโดยตรง แตบริษัทก็ไดแสดงความรับผิด

ชอบ โดยมีการตรวจประเมินการปลอยและดูดกลับกาซเรือนกระจกเปน

ปที่สอง ทำใหเรามีความมั่นใจที่จะตั้งเปาหมายระยะยาวขึ้นมา เพื่อตอง 

การการลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดอันเกิดจากกระบวนการใน

การดำเนินธุรกิจของบริษัทอยางเปนรูปธรรม 

 นอกจากนี้ เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2563 บริษัทตองปลดระวาง 

ดาวเทียมไปหนึ่งดวง คือดาวเทียมไทยคม 5 หลังจากเหตุการณ 

Anomaly ในชวงปลายป 2562 บริษัทดำเนินการตามแนวปฏิบัติของ 

ทางของสมาพันธโทรคมนาคมนานาชาติ (International Telecom- 

munications Union-ITU) เหมือนเชนที่ผานมา คือตองนำดาวเทียมที่

ไมใชงานแลวใหอยูสูงขึ้นไปจากวงโคจรในระดับเดิมอีก 300 กิโลเมตร ซึ่ง

จะตองกลายเปนขยะอวกาศไปในที่สุด อยางไรก็ดี ในขณะนี้ยังไมมีวิธีการ

หรือเทคโนโลยีใดๆ ที่จะจัดการซากขยะอวกาศที่เสมือนเปน “E-Waste” 

เหลานี้ไดอยางแมนยำและสมบูรณแบบ แตเปนที่นายินดีวาสองสามปที่

ผานมา เริ่มมีความตระหนักในประเด็นดังกลาวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมี

หลายโครงการที่จะยิงดาวเทียมขนาดเล็กเปนโครงขาย Constellation 

นับพันดวง สวนใหญอยูในวงโครจรระดับต่ำ จึงทำใหมีแนวคิดและมีการ

ทดลอง การกำจัดซากขยะอวกาศเกิดขึ้นหลาย โครงการเชนเดียวกัน ซึ่ง

บริษัทจะไดติดตามศึกษาแนวทางดานสิ่งแวดลอมในอวกาศ เพื่อปฏิบัติให

สอดคลองกับแนวทางสากล   

 สำหรับประเด็นการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในดานเศรษฐกิจ ปที่

ผานมาเรามีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสรางบริการธุรกิจใหมๆ โดยใช 

เทคโนโลยีแหงอนาคต ซึ่งฉีกรูปแบบออกไปจากการใหบริการดาวเทียม 

ที่เปนกลยุทธสำหรับบริการหลักของไทยคม เชน เจาเอี้ยง โดรนอัฉริยะ 

เพื่อการเกษตร เพื่อสรางบริการดานเทคโนโลยียุคใหมที่จะชวยพัฒนา 

ประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย หรือ "ม.ไซค มหาลัย 

ไซเคิล" ที่เปนบริการรถจักรยานยนตไฟฟาอัจฉริยะเพื่อคนรุนใหม ใสใจ 

สิ่งแวดลอม เปนตน บริษัทมีการหาพันธมิตรธุรกิจที่ชำนาญการใน 

เทคโนโลยี ใหมๆ เชน โดรน โดยดึงจุดแข็งของแตละบริษัทมารวมกัน 

พัฒนาสรางเปนธุรกิจใหมหรือตอยอดจากธุรกิจที่มีอยูเดิม  
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 สำหรับประเด็นดานสังคม โดยเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับพนักงาน  

ซึ่งเปนกลไกในการชวยขับเคลื่อนธุรกิจที่สำคัญ และเปนผูมีสวนไดเสีย 

ของบริษัทดวย ตนป 2563 ก็มีเรื่องของการแพรระบาดของ Corona 

Virus หรือ COVID-19  ซึ่งบริษัทก็ไมไดนิ่งนอนใจ เรามีการแตงตั้งคณะ 

กรรมการเฉพาะกิจ ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการ เพื่อความตอ 

เนื่องในธุรกิจ (Business Continuity Management) มีการพิจารณา 

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และในระหวางที่มาตรการตางๆ ของรัฐยังไมมี 

ความชัดเจน บริษัทไดออกมาตรการปองกันตางๆตามแนวทางที่ออกมา 

เชน การสวมหนากากอนามัยในที่ทำงาน การทำความสะอาดพื้นที่ 

ทำงานเพิ่มเติมจากปกติ การจัดระเบียบเสนทางเขาออก การบันทึกการ 

เขาออก การ Quarantines 19 วัน สำหรับพนักงานที่เดินทางกลับมา 

จากประเทศกลุมเสี่ยงหรือตางประเทศ การงดเดินทางไปเจรจาธุรกิจที่ 

ตางประเทศ มีการตรวจวัดอุณหภูมิทุกคนที่เขามาในสำนักงาน และมี 

เจลลางมือตั้งไวในที่ตางๆ เปนตน และสำหรับการดำเนินงานและบริหาร 

จัดการสถานีดาวเทียม บริษัทไดเพิ่มมาตรการสำรองฉุกเฉินและมีขอ 

กำหนดที่เครงครัด เชน จำกัดจำนวนคนในการเขามาทำงาน ใหพนักงาน 

สวนมากทำงานจากบาน ไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกเขามาในสถานที่ 

ทำงาน ยกเวนกรณีจำเปนเชน การซอมบำรุง โดยมีการแบงแยกทีมงาน 

ชัดเจนที่สามารถทำงานทดแทนกันหรือทำงานสลับกันได โดยไมตอง 

ติดตอ สัมผัส หรือใกลชิดกัน และมีการนำระบบเทคโนโลยีออนไลนมาใช 

ในการสื่อสารระหวางกัน การประชุม การปฏิบัติงาน การอนุมัติ การสั่ง

การ ซึ่งผลจากการปฏิบัติตางๆ ที่เปลี่ยนไปดังที่กลาวมานี้ บริษัทยังคง 

สามารถดำเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่องตามปกติ และพนักงานมีความ 

ปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยที่ดี

 ไทยคมยังคงมุงมั่นที่จะสงเสริมความโปรงใสในธุรกิจ การมีสวนรวม 

กับผูมีสวนไดสวนเสียของเราทุกกลุม และจะดำเนินงานอยางมุงมั่นโดย 

ไมหยุดการแสวงหาโอกาสใหมๆ ดวยภารกิจของเราที่จะสรางความยั่งยืน 

คือการนำเทคโนโลยีเชื่อมตอโลก เพื่อตอบสนองตอความตองการของ

ผูคน โดยไมลืมที่จะบรรเทาผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่

อาจมีตอผูมีสวนไดเสีย เพื่อใหบริษัท พนักงาน และผูมีสวนไดเสียเติบโต 

ไปพรอมกันอยางยั่งยืนในที่สุด

        

อนันต แกวรวมวงศ

ประธานเจาหนาที่บริหาร
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วิสัยทัศน

ผูใหบริการดานสมารทโซลูชั่น และแพลตฟอรมเทคโนโลยีจากอวกาศ 

สูภาคพื้นดินชั้นนำแหงเอเชีย เพื่อเสริมสรางความสำเร็จแหงอนาคต

พันธกิจ

1. สรางชองทางของรายไดใหมๆ โดยใชหลักการของการรวมโซลูชั่น   

 ใหครอบคลุมทั้งทางอวกาศ ทางอากาศ ทางบก และทางน้ำ 

 เขาไวดวยกัน (Space-Air-Ground-Maritime Integrated)

2. สรางความรวมมือ และความรูดานการตลาดในประเทศเพื่อพัฒนา   

 ตอยอดธุรกิจใหกาวหนา

3. สรางการเปนองคกรที่คลองตัว ปรับเปลี่ยนไดอยางรวดเร็ว เพื่อรองรับ   

 การเปลี่ยนแปลงองคกร และธุรกิจ

4. สรางประโยชนแกผูถือหุนภายใตกรอบธรรมาภิบาล 

 และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5. สานปณิธานสรางคุณคาสูสังคม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

Excellence in technology 

เรามุงกระทำการทุกอยางในการพัฒนาสินคาและบริการ 

อยางดีเยี่ยมเต็มความรูความสามารถ ไมหยุดที่จะพัฒนาสู 

ความเปนเลิศดานเทคโนโลยี  

We strive to develop products and services that will 

answer the needs of tomorrow, leveraging our skills 

and knowledge to achieve technological excellence. 

Passion to challenge 

เราตั้งมั่นปฏิบัติงานดวยความเด็ดเดี่ยวดวยความพรอมที่จะ 

ทาทายทุกอุปสรรคและขอจำกัด เพื่อทำสิ่งที่ตั้งใจใหเปนจริงได  

We are passionate about the work. we do, and 

about overcoming obstacles; we challenge the limits 

to turn ideas into reality.

Initiative in innovation 

เราเชื่อในพลังความคิดริเริ่มที่ไมหยุดนิ่งของเรา ทุมเทเอาใจใส 

เสาะแสวงหาแนวทางและวิธีการใหมๆ นำมาซึ่งนวัตกรรมทาง 

ความคิดที่ตอบโจทยทุกความตองการ 

We believe in taking the initiative to develop 

innovative solutions to meet our stakeholders' 

needs.

Commitment to contribute

เรายึดมั่นในเจตนารมณอันแนวแนวาจะดำเนินธุรกิจดวยสำนึก 

ของหนาที่และความรับผิดชอบ เพื่อสรางประโยชนสำหรับ 

การพัฒนาสังคมและประเทศชาติอยางยั่งยืน รวมทั้งการยึดมั่น 

ในหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจตลอดมา ในขณะที่ 

ทุมเทแรงกายแรงใจไปเพื่อพัฒนาโซลูชั่นที่เปนนวัตกรรมใหมๆ  

ไทยคมก็ยังอุทิศตนเพื่อชวยพัฒนาสังคมและการศึกษาอยู 

อยางสม่ำเสมอ 

We remain committed to employing our skills and 

resources in contributing to the sustainable 

development of our society and country and adhere 

to good corporate governance.  As hard as we have 

worked to develop innovative new solutions for the 

business, THAICOM has also consistently made 

contributions to social development and education 

initiatives.

E

P

I

C
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การดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืน

 วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมที่จะสรางความยั่งยืนใหองคกร มักจะ 

เปนไปในทิศทางที่พยายามสงเสริมการทำธุรกิจที่สอดคลองไปกับ 

สิ่งแวดลอมและสังคม โดยยึดถือปฏิบัติใหเปนวัฒนธรรมองคกร แตทาม 

กลางความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยางรวดเร็วใน 

ปจจุบัน ไทยคมจึงตองมีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนและพันธกิจใหเหมาะ 

สมกับสถานการณ เพื่อกำหนดเปาหมาย กลยุทธ และหาแนวทางใน 

การดำเนินธุรกิจที่จะสงเสริมผลกระทบเชิงบวกใหองคกรสามารถเติบโต 

ไดอยางยั่งยืนไปพรอมๆ กับแนวทางที่จะลดผลกระทบเชิงลบที่มีตอ 

สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมและผูมีสวนไดเสีย

วิถีสูความยั่งยืนของไทยคม

 ไทยคมตระหนักดีวาการบรรลุและรักษาเปาหมายตามวิสัยทัศน และ 

พันธกิจจะสำเร็จไดอยางยั่งยืนนั้น ตองมุงมั่นและใสใจการดำเนินธุรกิจ 

ที่ตอบสนองและลดผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม 

บริษัทจึงกำหนดวิถีสูความยั่งยืนที่ยังคงสรางมูลคาและความเติบโตทาง 

เศรษฐกิจ และไมลืมที่จะสรางคุณคาตอสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อให 

ครอบคลุมและตอบสนองตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม เพื่อมุงสู Thaicom 

Sustainability Goals ภายใตแนวคิด “Connectivity for Sustain-

ability” ไทยคมนำเทคโนโลยีเชื่อมตอโลก เพื่อสรางความยั่งยืน โดยมี 

นโยบายเพื่อสงเสริมความยั่งยืนเปนกรอบในการแสดงความรับผิดชอบ 

ตอสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อการเติบโตอยางตอเนื่องและมั่นคง และได 

รับการยอมรับและไววางใจจากผูมีสวนไดเสียบนพื้นฐานของการกำกับ 

ดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหสังคมชุมชนเติบโตไปพรอมกับบริษัท จึงจะเกิด 

ความยั่งยืนอยางแทจริง  

สำหรับ “นโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืน” ครอบคลุมในประเด็นดัง 

ตอไปนี้

1. ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. ดำเนินธุรกิจอยางเปนธรรม สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมตลอด  

 หวงโซธุรกิจ

3. ตอตานการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ซึ่งครอบคลุมความสัมพันธตอ  

 ผูเกี่ยวของทุกภาคสวน รวมถึงการรวมมือและพัฒนาเครือขาย  

 ระหวางกลุมธุรกิจบนหลักการบริหารความเสี่ยงกิจการ

4. เคารพในสิทธิมนุษยชนและคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

 โดยไมเลือกปฏิบัติ

5. ถือวาพนักงานเปนทรัพยสินที่มีคาสูงสุดสำหรับองคกรไมเลือกปฏิบัติ  

 ในการจางงาน สนับสนุนการฝกอบรมและพัฒนาความรู

6. สงมอบสินคาและบริการที่มีคุณภาพ บริหารความสัมพันธกับลูกคา  

 และผูบริโภคอยางตอเนื่อง โดยมุงเนนการเคารพสิทธิของผูบริโภค 

7. นำแนวคิดในการสรางคุณคารวมระหวางภาคธุรกิจกับสังคมมาเปน  

 แนวทางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อใหธุรกิจชุมชนและสังคมเจริญเติบโต  

 ไปพรอมกันอยางยั่งยืน โดยมุงเนนสนับสนุนการศึกษา การเปด  

 โอกาสในการเขาถึงเทคโนโลยีและการเรียนรู สรางเสริมอาชีพ และ  

 การพัฒนาทักษะสงเสริมการลงทุนเพื่อสังคม

8. เชื่อมั่นในศักยภาพการสรางสรรคนวัตกรรม อันเปนองคประกอบ  

 สำคัญในการดำเนินธุรกิจ และการเติบโตอยางยั่งยืนขององคกร   

 บริษัทจึงสนับสนุนใหพนักงานมีโอกาสมีสวนรวมในการสรางสรรค  

 นวัตกรรม ทั้งในดานเทคโนโลยีกระบวนการทำงานและรูปแบบธุรกิจ  

 ทั้งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงใหมหรือการพัฒนาตอยอด โดยมีเปา  

 หมายเพื่อการสรางสรรคเชิงบวก การปรับปรุงผลิตภัณฑ

9. ดำเนินธุรกิจโดยใหความสำคัญกับความยั่งยืนของสิ่งแวดลอมและ  

 การอนุรักษทรัพยากรตางๆ โดยเนนการสรางวัฒนธรรมองคกร และ  

 สงเสริมพฤติกรรมการดูแลรักษา และฟนฟูสิ่งแวดลอม

เปาหมายดานความยั่งยืน

เปาหมายดานเศรษฐกิจ

สรางรายไดและมูลคาทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการสนับสนุน 

ใหเกิดการเติบโตของธุรกิจการสื่อสารผานดาวเทียมและการสื่อสาร 

โทรคมนาคม รวมถึงโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อสงเสริมการขยาย 

ตัวและเติบโตตลอดหวงโซธุรกิจ โดยยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลัก 

บรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุนการตอตาน 

การทุจริต นอกจากนี้ยังสงเสริมการสรางสรรคนวัตกรรมเพื่ออนาคต  

ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ การพัฒนากระบวนการธุรกิจและ 

นวัตกรรมเชิงกลยุทธ

เปาหมายดานสังคม

การเคารพในสิทธิมนุษยชน การบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคลที่ดี 

ใหไดรับความเทาเทียมในการปฏิบัติ และสิทธิประโยชนอันพึงได 

ตามกฏหมายแรงงาน สงเสริมความกาวหนาและการพัฒนาบุคคลากร

ตามกลยุทธธุรกิจ การใสใจดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของบุคคลากร 

เปนสำคัญ ในสวนของสังคมภายนอก มุงสรางโอกาสในการเขาถึงขอมูล 

และการสื่อสารไดอยางทั่วถึงในทุกสภาวการณ สงเสริมโอกาสในการ

ไดรับการศึกษาอยางเทาเทียม และการเรียนรูที่มีคุณภาพ พรอมกับสนับ 

สนุนการสรางอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่หางไกล อันเปนรากฐาน 

สำคัญในการดำรงชีวิตของคนในชุมชนเพื่อนำไปสูการสรางความยั่งยืน 

ใหสังคม  

เปาหมายดานสิ่งแวดลอม

ลดและบรรเทาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ 

กำหนดและดำเนินงานตามมาตรการลดมลภาวะตลอดจนสงเสริม 

การอนุรักษพลังงาน การลดการปลอยก็าซเรือนกระจก การบริหาร 

จัดการน้ำอยางมีประสิทธิภาพ และการใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง 

ยั่งยืน
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กลยุทธสูความยั่งยืน

  ไทยคมใหความสำคัญกับการพัฒนาสูความยั่งยืน เพื่อมุงสู 

Thaicom Sustainability Goals ภายใต แนวคิด “Connectivity 

for Sustainability” บริษัทจึงดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงในทุกมิติ 

ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยมีการใชกลยุทธเพื่อให 

สอดคลองกับการพัฒนาอยางยั่งยืนใน 3 ดาน คือ

1. ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ

 ไทยคมมีจุดมุงหมายดานธุรกิจที่จะสะทอนเจตนารมยที่บริษัทมี 

ความรับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดเสีย โดยการนำเสนอสินคา 

และบริการที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคา สรางความ 

ไดเปรียบในการแขงขันและสรางการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน และ 

ยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจที่ดี 

มุงเนนการสรางมูลคาเพิ่มและการลงทุนในธุรกิจที่สงเสริมความยั่งยืน 

รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมที่มีรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม  

2. ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม

 ไทยคมใหความสำคัญตอการรักษาสิ่งแวดลอม โดยมุงเนนความ 

รับผิดชอบในการลดและบรรเทาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการ 

ดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับการรักษาทรัพยากรและสภาพ 

สิ่งแวดลอมที่ดีอยางยั่งยืน เชน ใชมาตรการอนุรักษการใชพลังงาน 

และการใชทรัพยากรน้ำ และบริหารจัดการน้ำเสียในองคกรอยาง 

มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการลดปริมาณการปลอยและดูดกลับกาซ 

เรือนกระจกขององคกร

3. ความรับผิดชอบตอคนและสังคม

 ไทยคมตระหนักถึงความรับผิดชอบในดานสิทธิมนุษยชนและ   

กฎหมายแรงงาน การบริหารจัดการ การดูแลพนักงานและผูมีสวนไดเสีย 

โดยคำนึงในเรื่องดังกลาว ดวยความเสมอภาคและเปนธรรม การพัฒนา 

บุคคลากรและสงเสริมความกาวหนาในการงาน รวมทั้งสงเสริมกิจกรรม 

และโครงการที่สรางความผูกพันของพนักงานรวมไปถึงการดูแลสังคม 

สวนรวม โดยอาศัยผลิตภัณฑและบริการของบริษัทที่เชื่อมตอขอมูลและ 

การสื่อสารในทุกพื้นที่และทุกสภาวการณ รวมทั้งนวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่อง  

ที่ตอบโจทยความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย สนับสนุนกิจกรรมและ 

โครงการที่สงเสริมการพัฒนาดานการศึกษาและอาชีพ โดยเฉพาะใน  

พื้นที่หางไกลเพื่อใหชุมชนสามารถอยูไดอยางยั่งยืน สงเสริมเรื่อง 

การศึกษาและสรางอาชีพใหชุมชนอยางยั่งยืน  

ประเด็นสำคัญดานความยั่งยืน

 ไทยคมไดระบุประเด็นสำคัญดานความยั่งยืนจากการพิจารณาขอมูล 

แนวโนมทิศทางและเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งในระดับประเทศ 

และระดับสากล แผนธุรกิจของบริษัท และรวบรวมจากกระบวนการ  

การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย รวมทั้งการพิจารณาผลกระทบของ 

ธุรกิจหลักของเรา เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทจะดำเนินธุรกิจ โดยสรางมูลคา 

ทางเศรษฐกิจ และเกิดคุณคาตอสังคมและสิ่งแวดลอมไปพรอมๆ กับการ 

ตอบสนองความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียอยางเหมาะสม โดยยังคงใช 

หลักการคัดเลือกประเด็นสำคัญ (Materiality) ที่อางอิงกระบวนการ 

ตามแนวทางของ GRI ดังตอไปนี้

ขั้นที่ 1 การระบุประเด็นสำคัญ (Identification) 

ที่เกี่ยวของกับองคกรและกลุมผูมีสวนไดเสีย

ไทยคมรวบรวมขอมูลสำคัญจากปจจัยภายใน (เปาหมายและแผนธุรกิจ) 

โดยรวบรวมจากการระดมสมองของผูบริหารในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

หรือการประชุมเชิงกลยุทธ และความเสี่ยงขององคกรที่สงผลตอความ 

ยั่งยืนองคกรและปจจัยภายนอก (แนวโนมดานความยั่งยืนและความ 

คาดหวังของผูมีสวนไดเสีย) โดยรวบรวมจากการทบทวนแนวโนม และ 

ทิศทางการพัฒนาอยางยั่งยืนของโลก (SDGs) การสำรวจความคิดเห็น 

การประชุมหารือสัมมนาตามความเหมาะสม

ขั้นที่ 2 การจัดลำดับความสำคัญ (Prioritization)

โดยการนำประเด็นจากขั้นที่ 1 มาเทียบเคียงกับความสอดคลองใน 

ประเด็นและตัวชี้วัดตามแนวทาง GRI และทำการพิจารณาทดสอบ 

สารัตถภาพเพื่อจัดลำดับความสำคัญ

ขั้นที่ 3 การใหเหตุผล (Validation)

ไทยคมมีการทบทวนประเด็นที่มีสาระสำคัญขึ้นมาใหม เพื่อใหสอดคลอง 

กับกลยุทธแนวทางการดำเนินธุรกิจ และสอดคลองกับความคาดหวัง 

ของกลุมผูมีสวนไดเสีย พบวาประเด็นสำคัญที่ไดจากการวิเคราะห 

พิจารณา และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการพัฒนาอยาง 

ยั่งยืน (SDCOM) นั้น มีบางประเด็นเปนเรื่องเรงดวนที่ตองดำเนินการ 

และบางประเด็นยังไมเปนประเด็นสำคัญตอสถานะการณของบริษัทใน 

ปจจุบัน และบางประเด็นตองใชเวลาในการตอบสนองอยางตอเนื่องเปน 

ระยะเวลาหนึ่ง บริษัทจึงคัดเลือกประเด็นที่มีสาระสำคัญดานความยั่งยืน 

ดังตอไปนี้

บร�ษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)         รายงานการพัฒนาอย�างยั�งยืน 2562 
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ประเด็นที่มีสาระสำคัญกับไทยคม

ดานเศรษฐกิจ

1. การเติบโตทางการเงิน / เศรษฐกิจ  
 Sustainable profitable growth / 
 Economic performance

2. จริยธรรมธุรกิจและการกำกับ
 ดูแลกิจการที่ดี Ethicals
 business practices & 
 Good Governance
 

ดานสิ่งแวดลอม

3. การจัดการปลอยกาซเรือนกระจกของ   
 องคกร Emissions

4. การบริหารจัดการพลังงาน
 Energy Management

5. การบริหารจัดการของเสีย 
 Effluents & Waste

ดานสังคม

6. ความพึงพอใจและการมีสวนรวมของ
 พนักงาน Employee Satisfaction &
 engagement

7. การฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 Employee Training & Development 
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน
 Occupational Health & Safety 
9. ความปลอดภัยของขอมูล/จากไซเบอร และ   
 ความเปนสวนตัวของขอมูลลูกคา Data/
 Cyber Security & Customer Privacy 
10. การดูแลชุมชน Community Contribution

11
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ดานสังคม

6. ความพึงพอใจและการมีสวนรวมของ
 พนักงาน Employee Satisfaction &
 engagement

7. การฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 Employee Training & Development 
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน
 Occupational Health & Safety 
9. ความปลอดภัยของขอมูล/จากไซเบอร และ   
 ความเปนสวนตัวของขอมูลลูกคา Data/
 Cyber Security & Customer Privacy 
10. การดูแลชุมชน Community Contribution

การดูแลผูมีสวนไดเสีย

 ไทยคมถือวาผูมีสวนไดเสียทุกกลุมมีความสำคัญไมวาทางตรงหรือ    

ทางออม การจำแนกประเภทของผูมีสวนไดเสียอยูบนพื้นฐานของ 

ผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุม 

เพื่อใหมั่นใจวาการกระทำและการตอบสนองของบริษัทตอความคาด 

หวังของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมดเปนไปอยางยุติธรรมและเหมาะสม 

และไดกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการมีสวนรวมของผูมีสวนได 

เสียโดยมีการระบุไวในจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงคูมือการกำกับดูแล 

กิจการที่ดี และคูมือของบริษัทเกี่ยวกับจริยธรรม ซึ่งแจกจายใหกับ 

พนักงานทุกคน และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท เพื่อสิทธิของผูมีสวน 

ไดเสียทุกกลุมและสงเสริมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย เพื่อใหเขาใจ 

ถึงความตองการและตอบสนองตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุม 

กลุมผูมีสวนไดเสียของไทยคม

ผูถือหุน พนักงาน คูคาลูกคา

พันธมิตร หนวยงานกำกับดูแล ชุมชนเจาหนี้/ผูใหกู

Creditor

Shareholder

Community
Government

 and Regulatory 
Agency

Customer Employee

Partner

Supplier

บร�ษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)         รายงานการพัฒนาอย�างยั�งยืน 2562 

12



ความตองการ/คาดหวังของกลุมผูมีสวนไดเสีย

การตอบสนองและการดำเนินงานของไทยคม ป 2562

ความคาดหวัง/ความตองการ แนวปฏิบัติในการดำเนินการ

พนักงาน

ผลการดำเนินการ ป 2562

คาตอบแทนและสวัสดิการที่ 

เหมาะสม

การประเมินผลงานที่มีมาตรฐาน

เทาเทียมและเปนธรรม

ความมั่นคงและความกาวหนา 

ในงาน และไดรับการพัฒนา 

ความรูความสามารถในงาน

มีความสุขในการทำงานและ 

มีบรรยากาศในการทำงานที่ดี

ประกันสุขภาพที่ดีมีความปลอดภัย 

ในการทำงาน

ปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรมและเคารพกฎหมาย 

แรงงานอยางเครงครัดใหคาตอบแทนและสวัสดิการ 

ที่เปนธรรม สามารถเทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำอื่นๆ

ใหความรูและทักษะที่จำเปนในการประเมินผลงานกับ 

หัวหนางานและสนับสนุนใหมีการประเมินผลงานเพื่อ 

สรางและสนับสนุนบรรยากาศการมีสวนรวมและเปด 

รับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมถึงสงเสริมให 

เกิดการ Feedback ระหวางหัวหนางานกับพนักงาน

 

พัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยจัดใหมีการฝกอบรม 

ทั้งภายในและภายนอกองคกร โดยเปนการผสมผสาน 

ระหวางการอบรมในรูปแบบหองเรียน และหลักสูตร 

ออนไลน เพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถ และทักษะ 

ในการทำงาน และสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 

ใหกับบุคลากร รวมถึงการเรียนรูจากประสบการณตรง 

จากผูอื่น

 

จัดสภาพแวดลอมในการทำงานใหมีความปลอดภัย 

และเอื้อตอการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถ 

สรางสรรคแนวคิดใหมๆ (Innovation) ใหเกิดขึ้นใน 

องคกรรวมทั้ง สรางบรรยากาศของความรวมมือ 

รวมใจกัน (Collaboration)

 

ปฏิบัติตามหลักการเคารพในสิทธิมนุษยชนอยาง 

เครงครัด พรอมทั้งบริหารจัดการดานความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานนั้น ใหมี 

ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสรางความปลอดภัยตอชีวิต และ 

ทรัพยสินของพนักงานทุกคนเปนสำคัญ ยึดถือปฏิบัติ 

ตามนโยบายดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

การประชุมพนักงาน 2 ครั้ง / CEO Roundtable /  

การสำรวจความคิดเห็นพนักงานประจำป / ชองทาง 

การรองเรียนหรือแจงเบาะแสการกระทำความผิดหรือ

ทุจริต / Ethics Hotline 

 

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน 

และจัดใหมีการประเมินผลงานอยางนอย 2 ครั้งตอป  

และสงเสริมการประเมินผลงานแบบ 360 องศา

"แผนการฝกอบรมประจำป (Training Roadmap) 

จำนวนชั่วโมงการอบรมประจำป 2562 = 16.72/คน/ป 

โดยจัดฝกอบรมรวมทั้งสิ้น 88 ครั้ง

มีการสื่อสารประชาสัมพันธกับพนักงานภายในองคการ 

ผานชองทางตางๆ เชนเสียงตามสาย อีเมล โซเชียลมีเดีย 

(Facebook, Youtube, Instagram), เว็บไซด, 

อินทราเน็ต, และบอรดประชาสัมพันธภายใน / เปดรับฟง

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะผานชองทางตางๆ เชน 

walk-in, Web board / สงเสริมการการใช TC 

Mobile App.ในการแจงขาวสาร และใชเปนเครื่องมือ 

ในการจูงใจรับขอมูลขาวสารผานการเก็บคะแนน    

สะสม TCMePoint

จัดทำโครงการและกิจกรรมที่สงเสริมการมีสวนรวม  

ของพนักงานทั้งทางดานสุขภาพกาย สุขภาพใจ อารมณ 

และสติปญญา รวมทั้งสรางบรรยากาศการทำงานที่ดีมี 

ความสุข เชน Wellness program, Sport day, New 

Year party เปนตน จัดทำการประเมินความเสี่ยง เพื่อ 

ควบคุมและดานความปลอดภัย ตรวจสอบอุปกรณ 

ที่ตองใช และซักซอมแผนรับมือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

อยางสม่ำเสมอ
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ความคาดหวัง/ความตองการ แนวปฏิบัติในการดำเนินการ

ผูถือหุน

ผลการดำเนินการ ป 2562

มีผลตอบแทนที่สูงขึ้น และ 

มีการจายเงินปนผลในระดับที่

เหมาะสม

ผลการดำเนินงานที่ดีตอเนื่อง

การเคารพในสิทธิผูถือหุน

ดำเนินธุรกิจตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ 

ยึดหลักธรรมาภิบาล / จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ 

ตามกรอบการพัฒนาอยางยั่งยืน

มาตรฐานรับรองคุณภาพความตอเนื่องทางธุรกิจ 

(BCMS) ISO 22301

เปดรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ หรือรองเรียน 

ผานชองทางตางๆ เปดเผยขอมูลของบริษัทดวย 

ความโปรงใส ตรวจสอบได

ประชุมสามัญผูถือหุน 1 ครั้ง/ป

มีกิจกรรมกับผูถือหุน เชน  Opportunity Day        

จำนวน 4 ครั้ง / 2019, จัดประชุมนักวิเคราะห    

นักลงทุน / ผูจัดการกองทุนจำนวน 2 ครั้ง/2019

ชองทางรับขอมูลขาวสารเพื่อทราบความเคลื่อนไหว    

เชน รายงานประจำป รายงานความยั่งยืน เว็บไซด 

โซเชียลมีเดีย (Facebook, Youtube, Instagram) 

/ Ethics Hotline

ความคาดหวัง/ความตองการ แนวปฏิบัติในการดำเนินการ

หนวยงานกำกับดูแล

ผลการดำเนินการ ป 2562

ดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย /     

กฎระเบียบที่ถูกตอง

 

ใหความรวมมือในการใหขอมูล 

และการสนับสนุนโครงการหรือ 

กิจกรรมตางๆ ของภาครัฐ 

มีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส  

ตรวจสอบได และสนับสนุนตอตาน 

การทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ

ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับตางๆ 

อยางถูกตอง ดำเนินธุรกิจตามนโยบายการกำกับดูแล

กิจการที่ดี และยึดหลักธรรมาภิบาล/จรรยาบรรณ 

ในการดำเนินธุรกิจ

ใหความรวมมือในกิจการงานที่ไดรับมอบหมายหรือ 

โครงการของภาครัฐ อันจะกอใหเกิดประโยชนตอ 

สาธารณะและประเทศ การแบงปนความรูและ 

ประสบการณใหภาครัฐ ดานเทคโนโลยีดาวเทียมหรือ 

ที่เกี่ยวของ

พรอมใหความรวมมือในการสนับสนุนดานขอมูลหรือ 

ความรูความชำนาญตามที่รองขอ หรือใหความชวยเหลือ 

แกภาครัฐ เชนภัยภิบัติ และมีนโยบายตอตานการทุจริต 

คอรัปชั่น (ฉบับปรับปรุง ป 2560)

การประชุมพบปะชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวของ        

จำนวน 48 ครั้ง

การใหความรวมมือในประเด็นที่เกี่ยวของและการ    

สนับสนุนในโครงการตางๆ จำนวน 16 ครั้ง มีชองทาง 

รับขอมูลขาวสารเพื่อทราบความเคลื่อนไหว เชนรายงาน

ประจำป รายงานความยั่งยืน เว็บไซด โซเชียลมีเดีย  

(Facebook, Youtube, Instagram)                                               

จัดกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เชนการอบรมบุคคลากร 

ภาครัฐ จำนวน 1 ครั้ง การเยี่ยมชมกิจการ จำนวน  2 

ครั้ง การจัดวิทยากรบรรยายในโอกาสตางๆ 6 ครั้ง               

ป 2562 พนักงานเขารวมแสดงพลังในกิจกรรมของ 

Thai CAC  เพื่อย้ำเจตนารมณในการเปนสมาชิกแนวรวม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต 

บร�ษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)         รายงานการพัฒนาอย�างยั�งยืน 2562 
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ความคาดหวัง/ความตองการ แนวปฏิบัติในการดำเนินการ

ลูกคา

ผลการดำเนินการ ป 2562

ผลิตภัณฑและบริการตอบโจทย

ความตองการสรางมูลคา และ

คุมคาในการลงทุน

ความสามารถและความรวดเร็ว 

ในการแกไขปญหา และบริการมี 

ความตอเนื่อง

บริการดวยคุณภาพระดับโลกที่ 

สรางความพึงพอใจสูงสุดใหลูกคา

มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ 

และการรักษาความลับของขอมูล 

ลูกคา

นำเสนอผลิตภัณฑและบริการที่ตอบสนองความตองการ

ของลูกคาอยางมีคุณภาพเชื่อถือได ในระดับราคาที่

เหมาะสม

พัฒนากระบวนการทำงานภายในองคกรเพื่อใหพนักงาน 

มีการพัฒนาศักยภาพและใหบริการลูกคาไดอยางมี 

ประสิทธิภาพ/นโยบายควบคุมคุณภาพและระบบการ 

จัดการคุณภาพ ISO 9001:2008 ที่มุงสรางความพึงพอใจ 

สูงสุดใหกับลูกคา/จัดทำมาตรฐานรับรองคุณภาพ 

ความตอเนื่องทางธุรกิจ (BCMS) ISO 22301 และมี

นโยบายบริหารความเสี่ยงระดับองคกร และนโยบาย

ความตอเนื่องทางธุรกิจ

  

การสำรวจความพึงพอใจของลูกคาเปนประจำทุกป และ 

นำผลที่ไดรับมาปรับปรุงการใหบริการ หรือตอบสนอง 

ความตองการของลูกคา

มีนโยบายที่สงเสริมจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ 

ที่แสดงความรับผิดชอบตอลูกคาในเรื่องตางๆ เชน 

เรื่องการรักษาความลับของลูกคา นโยบายการตอตาน

การทุจริตที่พนักงานตองปฏิบัติอยางเครงครัด และมี 

นโยบายดานความปลอดภัยระบบสารสนเทศ

กิจกรรมสรางความสัมพันธและการใหความรู ขอมูล 

ขาวสารทันสมัยกับลูกคาอยางสม่ำเสมอผานการประชุม / 

สัมมนา การจัดฝกอบรมประจำป การจัดการแขงขันกีฬา

กระชับมิตร เชน Thaicom Golf Day 2019 

จากปญหาที่เกิดกับดาวเทียมไทยคม 5 ไทยคมสามารถ

แกไขปญหาใหกับลูกคา ตามแผนที่มีการเตรียมไวใน

กรณีฉุกเฉินที่ไมสามารถใหบริการลูกคาไดอยางตอเนื่อง

มีการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจประจำป  

2562 ผลการสำรวจความพึงพอใจ = 85.9% ผลที่ได

นำมาพิจารณาเพื่อเปนแนวทางดูแลในลูกคาปตอไป

ชองทางรับขอมูลขาวสารเพื่อทราบความเคลื่อนไหว     

เชน รายงานประจำป รายงานความยั่งยืน เว็บไซด

โซเชียลมีเดีย (Facebook, Youtube, Instagram) อีเมล 

มีชองทางการรองเรียนหรือแจงเบาะแสการทุจริต /  

Ethics Hotline / มีการอบรมดานความปลอดภัยไซเบอร 

ใหพนักงาน / การจัดฝกอบรม ISO 27001 

ความคาดหวัง/ความตองการ แนวปฏิบัติในการดำเนินการ

ผูใหกู /เจาหนี้

ผลการดำเนินการ ป 2562

การปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลง

มีการบริหารจัดการความเสี่ยง หรือ 

ภาวะวิกฤต และรักษาความตอเนื่อง 

ทางธุรกิจ

ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกูอยางเครงครัด

มาตรฐานรับรองคุณภาพความตอเนื่องทางธุรกิจ (BCMS) 

ISO 22301 และพรอมเปดเผยขอมูลภายใตสัญญาเงินกู 

หรือตามที่รองขอ เพื่อความโปรงใส และตรวจสอบได  

และปฏิบัติการตามกรอบนโยบายบริหารความเสี่ยงระดับ 

องคกร และนโยบายความตอเนื่องทางธุรกิจ

เปดโอกาสตอบขอซักถามหรือชี้แจงขอมูลแตละไตรมาส  

ในการประชุมนักวิเคราะห / นักลงทุน (จำนวน 4 ครั้ง / 

2562)

ชองทางรับขอมูลขาวสารเพื่อทราบความเคลื่อนไหว    

เชน รายงานประจำป รายงานความยั่งยืน เว็บไซด  

โซเชียลมีเดีย (Facebook, Youtube, Instagram)

การประชุมพบปะชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวของ        

จำนวน 48 ครั้ง

การใหความรวมมือในประเด็นที่เกี่ยวของและการ    

สนับสนุนในโครงการตางๆ จำนวน 16 ครั้ง มีชองทาง 

รับขอมูลขาวสารเพื่อทราบความเคลื่อนไหว เชนรายงาน

ประจำป รายงานความยั่งยืน เว็บไซด โซเชียลมีเดีย  

(Facebook, Youtube, Instagram)                                               

จัดกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เชนการอบรมบุคคลากร 

ภาครัฐ จำนวน 1 ครั้ง การเยี่ยมชมกิจการ จำนวน  2 

ครั้ง การจัดวิทยากรบรรยายในโอกาสตางๆ 6 ครั้ง               

ป 2562 พนักงานเขารวมแสดงพลังในกิจกรรมของ 

Thai CAC  เพื่อย้ำเจตนารมณในการเปนสมาชิกแนวรวม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต 
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ความคาดหวัง/ความตองการ แนวปฏิบัติในการดำเนินการ

คูคา

ผลการดำเนินการ ป 2562

ความเสมอภาคเปนธรรม 

ความโปรงใสในการดำเนินธุรกิจ  

มีระบบการจัดซื้อ จัดจางที่โปรงใส 

ตรวจสอบได

 

การปฎิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา 

หรือขอตกลง ตรงเวลาในการ 

ชำระคาสินคา/บริการ

สื่อสารแนวทางการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล 

ใหกับคูคาทราบอยางทั่วถึงและสม่ำเสมอ ปฏิบัตตาม 

นโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืนดานการปฏิบัติตอคูคาและ 

พันธมิตรธุรกิจ ซึ่งมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติไวอยาง 

เปนธรรม ทั้งในสวนของการคัดเลือกคูคาใหเปนไป 

ตามแนวทางปฏิบัติของคูคา และคงไวซึ่งความสัมพันธ 

อันยั่งยืน โดยคำนึงถึงการสรางประโยชนและการเติบโต 

รวมกันของธุรกิจ, ยึดถือนโยบายการเคารพกฎหมายและ 

หลักสิทธิมนุษยชน

ยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีตอเจาหนี้ 

เปนสำคัญ เพื่อรักษาความนาเชื่อถือของบริษัทและเปน 

ไปตามคูมือจรรยาบรรณ นโยบายทรัพยสินทางปญญา 

และนโยบายที่เปนธรรมตอคูคาและ / หรือเจาหนี้

ใชคูมือ Supplier Charter กับคูคารายเกาและรายใหม  

เพื่อใหเปนไปตามแนวทางเดียวกัน เพื่อการปฏิบัติอยาง 

เทาเทียม การรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากคูคา      

โดยตรง และการเขาเยี่ยมชมกิจการของคูคา (เรื่องของ 

สิทธิมนุษยชน) มีชองทางการรองเรียนหรือแจงเบาะแส 

การกระทำผิด หรือทุจริตทาง Ethics Hotline

     

"ชำระเงินตรงเวลาตามที่กำหนด จัดหาชองทางการ 

สื่อสารเพื่อทราบความเคลื่อนไหวผานรายงานประจำป  

รายงานความยั่งยืน เว็บไซต หรือโซเชียลมีเดีย 

(Facebook, Youtube, Instagram)

ความคาดหวัง/ความตองการ แนวปฏิบัติในการดำเนินการ

พันธมิตร

ผลการดำเนินการ ป 2562

มีจริยธรรมและความโปรงใส 

ในการดำเนินธุรกิจรวมกัน และ 

แสวงหาโอกาสหรือชองทางใน 

การทำธุรกิจใหมๆ รวมกัน

การปฎิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา 

หรือขอตกลงที่มีระหวางกัน

ใหการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู ตลอดจนสื่อสาร 

เพื่อใหเห็นแนวโนมและทิศทางในภาคอุตสาหกรรม 

ดาวเทียม เพื่อกระตุนและยกระดับอุตสาหกรรมการ 

สื่อสารผานดาวเทียมของประเทศใหรวมมือในการพัฒนา 

หรือปรับปรุงคุณภาพสินคา / บริการ ความรวมมือในการ 

ทำธุรกิจใหมๆ โดยใชจุดแข็งและความเชี่ยวชาญของแต 

ละบริษัท

ยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีตอเจาหนี้ 

เปนสำคัญ เพื่อรักษาความนาเชื่อถือของบริษัทและเปน 

ไปตามคูมือจรรยาบรรณ นโยบายทรัพยสินทางปญญา 

และนโยบายที่เปนธรรมตอคูคาและ / หรือเจาหนี้

เขารวมในงานหรือกิจกรรมตางๆ ที่เปดโอกาสไดพบปะ 

กับพันธมิตรธุรกิจ เพื่อโอกาสทางธุรกิจหรือความรวมมือ 

ในอนาคต เชนงานเจรจาธุรกิจการประชุมสัมมนาผูแทน 

ผูประกอบการอุตสาหกรรมดาวเทียมในระดับนานาชาติ 

ไดแก Satellite 2019 (U.S.A.), APSCC 2019 (BKK)

 

มีชองทางรับขอมูลขาวสารเพื่อทราบความเคลื่อนไหว 

เชน รายงานประจำป รายงานความงยั่งยืน เว็บไซด  

โซเชียลมีเดีย (Facebook, Youtube, Instagram) / 

ชองทางการรองเรียนหรือแจงเบาะแสการทำผิด

และการทุจริต / Ethics Hotline

บร�ษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)         รายงานการพัฒนาอย�างยั�งยืน 2562 
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ความคาดหวัง/ความตองการ แนวปฏิบัติในการดำเนินการ

สังคม

ผลการดำเนินการ ป 2562

มีการชวยเหลือชุมชนเพื่อ 

สงเสริมชีวิตที่ดีขึ้น 

การดำเนินธุรกิจดวยความโปรงใส 

ตรวจสอบได และไมมีการทุจริต

ธุรกิจที่ใสใจสิ่งแวดลอม

แบงปนขอมูลความรู 

ดานเทคโนโลยี (ดาวเทียม)

ดำเนินกิจกรรมสงเสริมการใหโอกาสทางการศึกษาอยาง 

ตอเนื่องผานโครงการไทยคิด ไทยคม และโครงการอื่นๆ

สงเสริมและสรางจิตสำนึกการมีสวนรวมในการพัฒนา 

สังคมและชุมชนของพนักงานผานโครงการตางๆ ของ 

บริษัท โดยเนนเรื่องการตอยอดสรางความยั่งยืนใหชุมชน

 

มีการอนุรักษพลังงานไฟฟาและการใชน้ำ การบริหาร 

จัดการกาซเรือนกระจก และปลูกจิตสำนึกใหพนักงาน / 

ชุมชนเพื่อสรางสิ่งแวดลอมที่ดี โดยยึดตามกรอบของ 

นโยบายดานการอนุรักษพลังงาน และนโยบาย 

สิ่งแวดลอม

สรางองคความรูดานเทคโนโลยีดาวเทียมผานการแบงปน 

ความรูและประสบการณของพนักงานในองคกร เพื่อสราง 

แรงบันดาลใจใหคนหันมาสนใจดานเทคโนโลยีเพื่อการ 

พัฒนาในอนาคต

โครงการตอเนื่องและกิจกรรมเพิ่อสังคม เชนป 2562 

โครงการไทยคิด ไทยคม มอบจานดาวเทียม 150 ชุด 

แกโรงเรียน และศูนย กศน.ตางๆ มอบจานในกิจกรรม 

Run for School โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตและ

สิ่งแวดลอมแกชุมชนที่มอบทุนใหกับนักเรียน กศน.

100 ทุน (48 โครงการ) และกิจกรรมพนักงานอาสา

ไทยคมจำนวน 6 กิจกรรม

  

ชองทางรับขอมูลขาวสารเพื่อทราบความเคลื่อนไหว   

เชน รายงานประจำป รายงานความยั่งยืน เว็บไซด 

โซเชียลมีเดีย (Facebook, Youtube, Instagram)  

และมีชองทางการรองเรียนหรือแจงเบาะแสการ 

กระทำผิดหรือทุจริต / Ethics Hotline

มีโครงการ / แคมเปญ และกิจกรรมตางๆ เชน iSAVE 

รณรงคประหยัดพลังงานในสำนักงาน / Thaicom 

Loves Earth (ไทยคมรักพิทักษโลก) รณรงคลดโลกรอน 

(ลดการใชพลาสติก / 3R) มีการจัดทำรายงานการปลอย 

และดูดกลับกาซเรือนกระจกขององคกรตอเนื่องเปนป 

ที่สอง  

เปดเยี่ยมชมกิจการบริษัทและเรียนรูเรื่องอวกาศและ 

ดาวเทียมในหอง Space & Satellite Pavillion รวมทั้ง 

การบรรยายใหความรูในโอกาสตางๆ นอกสถานที่
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การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนของไทยคมที่สอดคลองกับเปาหมาย SDGs

SDG เปาหมายของ UN แนวทางการดำเนินงานของไทยคม การดำเนินงานของไทยคม

สรางหลักประกันวาทุกคนมี 

การศึกษาที่มีคุณภาพอยาง 

ครอบคลุมและเทาเทียม และ 

สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู 

ตลอดชีวิต

สรางโครงสรางพื้นฐานที่มีความ 

ตานทานและยืดหยุนตอการ  

เปลี่ยนแปลงสงเสริมการพัฒนา 

อุตสาหกรรมที่ครอบคลุม และ 

ยั่งยืน

ดำเนินการอยางเรงดวนเพื่อตอสูกับ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

และผลกระทบ

สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ 

หางไกล ลดความเหลี่ยมล้ำและโอกาสของ

เยาวชน และการจัดการเรียนรู เพื่อการ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตสูชุมชนเพื่อสรางความ 

ยั่งยืน

มีโครงขายการสื่อสารที่ดีอยางทั่วถึง และ 

เพียงพอในทุกสภาวการณ และเพิ่มชองทาง 

การเขาถึงขอมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การบริหารจัดการทรัพยากรและบรรเทา

ผล กระทบดานสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการ 

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

1. โครงการไทยคิด ไทยคม การสงเสริม   

 การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  

2. การแบงปนความรู และประสบการณ   

 ดานเทคโนโลยีและดาวเทียม

3. กองทุนทางสังคม เพื่อการเรียนรูดาน   

 อาชีพ เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนในพิ้นที่  

 หางไกล รวมมือและใชกลไกการเรียนรู   

 ของ กศน.

1. โครงขายสื่อสารผานดาวเทียมที่เปน   

 บริการดานบรอดคาสตและการใหบริการ  

 บรอดแบนดอินเทอรเน็ตสูผูใชปลายทาง 

2. สรางบริการทางนวัตกรรมใหมที่มี   

 แพลตฟอรมในการเชื่อมตอการสื่อสาร   

 และเทคโนโลยีดิจิทัลผานดาวเทียม   

 ผนวกใชกับเครือขายอินเทอรเน็ต เชน   

 Nava®  

3. การพัฒนาแอพดานเทคโนโลยีอวกาศ   

 และอากาศยานไรคนขับรวมกับพันธมิตร  

 เพื่อสรางแพลตฟอรมบริการรูปแบบ   

 ใหมๆ ที่จะเชื่อมโยงศักยภาพของขอมูล    

 Big Data จากเครือขายอวกาศสูภาค   

 พื้นดินและทางทะเล เพื่อการเขาถึง   

 ขอมูลอยางทั่วถึง และในพื้นที่หางไกล

1. การอนุรักษและลดการใชพลังงานไฟฟา   

 และการใชพลังงานทางเลือก เชนพลังงาน  

 แสงอาทิตย โดยตั้งเปาหมายและ   

 มาตรการ

2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และ

 การบำบัดน้ำทิ้ง โดยตั้งเปาหมายและ   

 มาตรการ

3.การตรวจวัดปริมาณการปลอยและดูด   

 กลับกาซเรือนกระจก และเปาหมายและ  

 มาตรการเพื่อลดการปลอยปริมาณ   

 คารบอนขององคกร

4. การบริหารจัดการของเสียทั่วไป เชน   

 ขยะพลาสติก กระดาษ 

บร�ษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)         รายงานการพัฒนาอย�างยั�งยืน 2562 
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การดำเนินงานดานเศรษฐกิจ
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ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ

       การเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth)

กำไรสุทธิ                 -2,250 ลานบาท

รายไดรวม                  5,000  ลานบาท

คาใชจายภาษีเงินได      374  ลานบาท

EBITDA                   1,766 ลานบา

(ดูขอมูลงบการเงินไดในรายงานประจำป 2562 ของไทยคม)

กลยุทธดานธุรกิจ

 กลยุทธดานธุรกิจที่จะสะทอนเจตนารมยที่บริษัทมีความรับผิดชอบ

ตอสังคมและผูมีสวนไดเสีย โดยกำหนดแผนกลยุทธดานธุรกิจ เพื่อ

เปนกรอบในการนำเสนอสินคาและบริการที่สามารถตอบสนองความ

ตองการของลูกคา สรางความไดเปรียบในการแขงขันและสราง

การเจริญเติบโตอยางยั่งยืน โดยแบงกลยุทธดานธุรกิจออกเปน

สามสวน ดังนี้

การดำเนินงานดานเศรษฐกิจ

บร�ษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)         รายงานการพัฒนาอย�างยั�งยืน 2562 
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1. กลยุทธสำหรับบริการหลัก

บริการดานบรอดคาสต (บริการออกอากาศโทรทัศนผานดาวเทียม) 

ไทยคมใหความสำคัญกับการพัฒนาบริการแพรกระจายชองรายการ

โทรทัศนผานดาวเทียม เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมบรอดคาสตใน

ประเทศไทย โดยการนำเสนอบริการที่มีคุณภาพ เพื่อรองรับการออก

อากาศรายการ โทรทัศนที่มีความคมชัดสูงในระบบ High Definition 

และ Ultra-High Definition และบริการเสริมตางๆ เพื่อชวยเพิ่มศักยภาพ

ใหกับผูประกอบการ และนำสงคุณภาพการรับชมรายการที่มีความคมชัด

สูงสูประชาชนในประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคลุมแมน้ำโขงและ

เอเชียใต รวมถึงยังมุงสรางความแข็งแกรงในการเปนดาวเทียมที่ไดรับ 

ความนิยมสูงที่มีจำนวนฐานผูชม และจำนวนชองรายการโทรทัศนเปน 

จำนวนมาก ณ ตำแหนงวงโคจร 78.5 องศาตะวันออกอยางตอเนื่อง 

สำหรับภูมิภาคแอฟริกา บริษัทมีแผนกลยุทธในการสรางความแตกตาง

จากคูแขงขัน โดยการมุงเนนกลุมประเทศเปาหมายอยางชัดเจน โดยบริษัท

จะนำประสบการณ และความเชี่ยวชาญมาประยุกตใช รวมทั้งการสราง

ความรวมมือกับพันธมิตรใหบริการสถานีภาคพื้นดินในทวีปยุโรป เพื่อให

บริการแพรสัญญาณภาพและเสียงผานดาวเทียมจากประเทศยุโรปสูทวีป

แอฟริกาอีกดวย 

บริการดานบรอดแบนด (บริการอินเทอรเน็ตผานดาวเทียม) 

ไทยคมใหความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของการใชงานแบนดวิดท 

บนแพลตฟอรมไอพีสตารและแพลตฟอรมของพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อ 

สรางโอกาสในการเพิ่มปริมาณการใชงานแบนดวิดทดาวเทียมไทยคม 4  

โดยการผสมผสานการใหบริการแบนวิดทขนาดใหญแกผูประกอบการ 

โครงขายกลุมภาคธุรกิจ และกลุมภาครัฐบาลในภูมิภาคกับการใหบริการ 

บรอดแบนดอินเทอรเน็ตแกผูใชงานรายยอยในประเทศที่มีศักยภาพ 

นอกจากนี้ บริษัทมีแผนขยายบริการนาวา (Nava®) หรือบริการสื่อสาร 

ความเร็วสูงผานดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ทางทะเลไปยังตลาดตางประเทศ 

ใหเพิ่มมากขึ้น 

สำหรับแผนระยะยาว ไทยคมไดรวมมือทางธุรกิจกับพันธมิตรในการ 

ดำเนินโครงการดาวเทียมบรอดแบนดรุนใหมๆ (Next Generation 

High Throughput Satellite) ที่มีโครงสรางตนทุน และราคาตอหนวย 

ต่ำ เพื่อการใหบริการดานบรอดแบนดสำหรับอนาคต

2. กลยุทธสำหรับบริการทางนวัตกรรมใหม  

ไทยคมมุงพัฒนาบริการที่จะเปนแพลตฟอรมในการเชื่อมตอการสื่อสาร 

โดยนำจุดเดนของระบบสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลผานดาวเทียมที่ 

สามารถเขาถึงไดทุกที่ ทุกเวลา มาผนวกกับการใชงานระบบเครือขาย 

อินเทอรเน็ต และใชจุดแข็งของบริษัททางดานการสรางนวัตกรรม 

เทคโนโลยีมาสรางเปนบริการใหมๆ แบบอัจฉริยะ (Smart Solutions) 

เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา ไดแก การใหบริการอินเทอรเน็ต 

ความเร็วสูงแกเรือเดินทะเล (แพลตฟอรม NAVA) และการเปนผูให 

บริการ TV solutions แบบครบวงจร (แพลตฟอรม LOOX TV และ TV 

Head-end) โดยใหบริการกับลูกคาทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาค  

3. กลยุทธในการขยายธุรกิจ 

ไทยคมใหความสำคัญกับการขยายธุรกิจทั้งทางแนวตั้งและแนวราบใน 

ระดับภูมิภาค โดยทางแนวตั้งจะเปนการขยายบริการที่ใชดาวเทียมใน 

ลักษณะดาวนสตรีมลงไปในหวงโซธุรกิจ และผสมผสานกับระบบบริการ 

อื่นๆ ทั้งอวกาศ อากาศและภาคพื้นดิน เปนตนวาการใหบริการบรอดแบนด 

อินเทอรเน็ตไปสูผูใชงานปลายทางและบริการอินเทอรเน็ตทางเรือ 

สวนการขยายธุรกิจทางแนวราบ จะมุงเนนการทำธุรกิจที่มีความเกี่ยว

เนื่องกับดิจิตอลเทคโนโลยีและธุรกิจหลัก เชน เทคโนโลยีดานการสำรวจ 

ระยะไกล (Remote Sensing) การเชื่อมโยง หรือสงขอมูลถึงกันไดดวย 

อินเทอรเน็ตบนทุกอุปกรณ (Internet of Things – IOT) และการ 

วิเคราะหขอมูล (Data Analytics) เปนตน มาใชในการดำเนินธุรกิจของ 

บริษัทและลูกคา โดยบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจทั้ง 2 มิติอยางตอเนื่อง 

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแขงขันและสรางการเติบโตใหกับบริษัทอยาง 

ยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทยังตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น

อยางรวดเร็ว จึงไดเริ่มแผนการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจใหมที่ไมเกี่ยวเนื่อง

กับธุรกิจดาวเทียม อาทิเชน นวัตกรรมอากาศยานไรคนขับ หรือโดรนเพื่อ

ใชในงานเกษตรกรรม โดยชูจุดเดนในการออกแบบโดรนใหมีฟงกชั่นการ

ใชงานที่เหมาะสมใชงานงาย และมีระดับราคาที่เกษตรกร และผูใชงาน

สามารถเขาถึงได มุงเสริมประสิทธิภาพใหแกภาคเกษตรกรรมของไทย 

เพื่อชวยแกปญหาดานการขาดแคลนแรงงาน และยกระดับผลผลิตดาน 

การเกษตร ชวยลดตนทุนเกษตรกรและสงผลดีตอระบบเศรษฐกิจของไทย

โดยรวม มากไปกวานั้น ไทยคมยังพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับเทคโนโลยี

อากาศยานไรคนขับ หรือ UAV (Unmanned Aerial Vehicle) โครงการ

รถมอเตอรไซดไฟฟาภายใตรูปแบบการแบงสัดสวนรายได เพื่อใหบริการ

ขนสงที่มหาวิทยาลัยและรักษาสิ่งแวดลอมที่ดี เปนตน
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นโยบายภาษี

ป 2562 ไทยคมประกาศใชนโยบายภาษี เพื่อเปนกรอบใน 

การบริหารจัดการดานภาษีใหถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับ 

โดยมีการเปดเผยขอมูลตามขอกำหนดและมาตรฐานการรายงาน 

ที่เกี่ยวของและแจงใหบริษัทในกลุม บมจ.ไทยคม ถือปฏิบัติตาม 

นโยบายภาษีนี้อยางเครงครัดรวมไปถึงบริษัทยอยและสำนักงานที่ 

ตั้งอยูในตางประเทศ โดยจะมีการสอบทานและปรับปรุงนโนบาย 

ใหเปนปจจุบันอยางสม่ำเสมอ (ดูขอมูลนโยบายภาษีที่เว็บไซด 

https://www.thaicom.net/corporate-governance/

other-policy/)



รางวัลแหงความภาคภูมิใจ 2562 (Awards & Recognition 2019)

“หุนยั่งยืน“

เปนหนึ่งบริษัทจดทะเบียนที่อยู 

ใน Thailand Sustainability 

Investment (THSI) 2019 

(กลุมที่ 4 ตามมูลคาหลักทรัพย 

ตามราคาตลาดป 2562)

CGR 2019 

ไดรับสถานะ“ดีเลิศ” หรือ 

5 ดาวเปนปที่ 7 ตามมาตรฐาน 

บรรษัทภิบาลโครงการสํารวจ 

การกํากับดูแลกิจการของ 

บริษัทจดทะเบียน 

รางวัลประกาศเกียรติคุณ 

“Sustainability 

Disclosure Recognition 

Award 2019”

Drive Award 2019: 

Excellence Environment 

and Sustainability 

(Technology)

(ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) (สถาบันกรรมการบริษัทไทย) (สํานักงานคณะกรรมการกํากับ 
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
และสถาบันไทยพัฒน)

(สมาคมนิสิตเกาเอ็มบีเอ 
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)

บร�ษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)         รายงานการพัฒนาอย�างยั�งยืน 2562 
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เครื่องมือเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันให กับผูประกอบการดวย 

บริการที่ชวยบริหารจัดการระบบการทำงานของเรือ เชน การเฝาระวังการ 

ทำงานของเครื่องยนต การใหคำแนะนำเรื่องการใชเชื้อเพลิง หรือวางแผน 

การซอมบำรุงตางๆ ซึ่งเปนบริการทางเลือกใหลูกคาสามารถดำเนินธุรกิจ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไทยคมคำนึงถึงเรื่องการรักษาความมั่นคง 

ปลอดภัยไซเบอรและขอมูลสวนบุคคลของลูกคาผูใชบริการเปนสำคัญ

ผลการดำเนินงาน
 ป 2562 มีเรือที่ใชบริการนาวา จำนวน 90 ลำ ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 40% 

จากป 2561 และมีจำนวนผูใชงานอินเทอรเน็ตบนเรือดังกลาวกวา 4,100 

ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 100% จากป 2561 (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2562)

 สำหรับการตอยอดพัฒนาอุปกรณที่ใชสำหรับบริการนาวาในป 2562  

ซึ่งไทยคมรวมมือกับคูคาในการออกแบบพัฒนาจานดาวเทียมสำหรับติดตั้ง

บนเรือ ดวยเปาหมายที่ตองการสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต

จานดาวเทียมภายในประเทศ และชวยลดตนทุนบริการของนาวา เพื่อการ

ขยายบริการไปยังกลุมเรือประมงรายยอยที่สามารถเขาถึงบริการนาวาใน

ราคาที่เหมาะสม จะเห็นไดวาการเชื่อมตอการสื่อสารใหครอบคลุมทั่วถึง

เปนภารกิจหลักของไทยคม ดังนั้นความรวมมือในการพัฒนาจานดาวเทียม 

นอกจากจะเปนการสนับสนุนธุรกิจของคูคาใหเติบโตไป พรอมกับไทยคม

แลว ยังเปนการใหบริการที่ทั่วถึงทุกกลุมอีกดวย ปจจุบันการพัฒนาจาน

ดาวเทียมดังกลาวอยูในขั้นตอนทดสอบและปรับปรุงคุณภาพและขีดความ

สามารถ ซึ่งจะตองผานตามเกณฑมาตรฐานของสหภาพโทรคมนาคม

ระหวางประเทศ (International Telecommunications Union) 

คาดวาจะแลวเสร็จภายในป 2563

กลยุทธในการดำเนินธุรกิจใหมของไทยคม

จะเนนการพัฒนาบริการใหมๆ โดยใชเทคโนโลยีแหงอนาคต

เจาเอี้ยง...โดรนอัจฉริยะเพื่อเกษตรกร
 พื้นที่สวนใหญของประเทศไทยยังคงเปนพื้นที่เกษตรกรรม และเปน 

หนึ่งในรายไดหลักของการสงออกของประเทศ แตการใชเทคโนโลยีเพื่อ 

ชวยทุนแรงและพัฒนาผลผลิตใหเกษตรกรยังคงมีนอยเมื่อเทียมกับ 

อุตสาหกรรมอื่นๆ จะเห็นไดวาแรงงานที่มาทำเกษตรกรรมก็ลดนอยลง 

บางพื้นที่ตองจางแรงงานตางดาวเขามา ลูกหลานเกษตรกรหลายรายก็ 

มุงหาแหลงงานในเมือง เมื่อรุนพอแมทำไมไหวก็ตองขายที่ดินใหนายทุน 

ซึ่งอาจนำที่ดินไปพัฒนาอยางอื่นตอไป หากพิจารณาจากสิ่งที่เกิดขึ้นใน 

ปจจุบัน ไทยคมมองเห็นโอกาสที่จะนำเทคโนโลยีมาผสมผสานชวย 

พัฒนาภาคการเกษตร เพื่อสรางความยั่งยืนใหลูกหลานชาวเกษตรกรที่ 

ยังสามารถสรางรายไดจากอาชีพเกษตรกรรมของครอบครัวมีที่ดินเปน 

ของตนเอง และมีเวลาไปทำงานอยางอื่นไดอีกดวย สรางความยั่งยืน 

แข็งแกรงใหกับชุมชนของตนเองตอไป
 

 ไทยคมเปดตัว "เจาเอี้ยง...โดรนอัจฉริยะเพื่อเกษตรกร" ในชวง 

ปลายป 2562 โดยการนำผลิตภัณฑ "อากาศยานไรคนขับ หรือโดรน"
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นวัตกรรมโครงขายการสื่อสาร เชื่อมตอ

ขอมูล เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

 ในยุคแหงเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

ดานการสื่อสารและเทคโนโลยีเขามามีบทบาทสำคัญตอรูปแบบการใช  

ชีวิต การเขาถึงขอมูลตลอดจนพฤติกรรมและความตองการของผูคน 

ที่เปลี่ยนไป ไทยคมใหความสำคัญกับการวางรากฐาน และเสริมสราง 

โครงขายการสื่อสารเชื่อมตอขอมูลและโทรคมนาคมที่มีคุณภาพพรอมกับ

การสรางสรรคนวัตกรรมและสรรหาแนวทางธุรกิจใหม ควบคูไปกับการ

นำเสนอผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพสูง สามารถตอบโจทย ความ

ตองการและไลฟสไตลของผูบริโภคในโลกยุคปจจุบันดวย ป 2562 ไทยคม

มีการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ ความรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ 

และการสรางสรรนวัตกรรมตามแนวทางธุรกิจใหม ดังนี้

โครงขายเชื่อมตอการสื่อสาร ทุกที่ ทุกเวลาแมอยูกลางทะเล

แพลตฟอรมบริการ Nava®  
 ป 2561 ไทยคมเปดตัวโครงขายบริการติดตอสื่อสารบนเรือ “นาวา” 

(Nava®) เพื่อการติดตอสื่อสารขั้นพื้นฐานสำหรับผูที่ตองทำงานอยู 

กลางทะเล ซึ่งเปนสิ่งสำคัญที่จะชวยใหสามารถปฎิบัติหนาที่ไดอยาง 

ปลอดภัยมีความสุขและมีสุขภาพจิตที่ดี เพราะสามารถติดตอสื่อสารกับ 

ครอบครัวไดตลอดเวลา เปนการสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 

 บริการนาวา คือผลลัพธของการนำเทคโนโลยีดาวเทียมมาพัฒนาบริการ 

ที่ตรงกับความตองการของลูกคาใหมีการติดตอสื่อสารกันไดแมอยูกลาง 

ทะเลและเปนการสรางโอกาสทางธุรกิจใหมใหกับไทยคมในตลาดที่ยังไมมี 

การใหบริการติดตอสื่อสารในรูปแบบใดเขาถึงไดมากอน บริการนาวาเปน 

เครือขายที่มีความยืดหยุนรองรับการใชงานไดหลากหลาย นอกจากการ 

เชื่อมตอการสื่อสารผานดาวเทียมระหวางเจาหนาที่ประจำการที่อยูบนเรือ 

และชายฝงแลว ยังเปนชองทางในการรับรูขาวสาร การรับชมสาระความรู 

และความบันเทิง การฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ทางไกลบนเรือ และเปน 



สรางงานใหกับนิสิตนักศึกษา 
ที่ตองการหารายไดเสริม และ 
สงเสริมใหเกิดการพัฒนาธุรกิจ

ปลอดภัยและอุนใจดวย
ประกันอุบัติเหตุ

สามารถนำไปตอยอดเปน 
โครงการวิจัย เพื่อพัฒนา 
ใหเกิดประโยชนสูงสุด

ไมตองใชเงินสด

ใชงานงาย คลองตัว รวดเร็ว สะดวก 
สามารถ ใชบริการไดตลอด 24 ชั่วโมง

บร�ษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)         รายงานการพัฒนาอย�างยั�งยืน 2562 
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บริการรถจักรยานยนตไฟฟาอัจฉริยะ...

เพื่อคนรุนใหมใสใจสิ่งแวดลอม

"ม.ไซค มหาลัยไซเคิล" 
 จากแนวคิดธุรกิจใหมของไทยคม “โครงการ ม.ไซค มหาลัยไซเคิล”  

นี้เกิดขึ้นจากการนำเสนอแนวคิด และสำรวจความตองความตองการ 

ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีบริเวณกวางใหญ ซึ่งการเดินทางภายใน 

มหาวิทยาลัยหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองพึ่งยานพาหนะในรูปแบบตางๆ 

นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยเองก็ตองการสนับสนุน“สิ่งแวดลอมสีเขียว” 

เพราะถาทุกคนใชรถยนตหรือรถจักรยานยนตที่ใชน้ำมันหรือกาซ เพื่อ 

การเดินทางในมหาวิทยาลัย ยอมทำใหมหาวิทยาลัยกลายเปนแหลง 

ปลอยกาซเรือนกระจกที่สำคัญของพื้นที่ไป ดังนั้นทีมพัฒนาธุรกิจใหม 

จึงมีแนวคิดที่จะนำ “รถจักรยานยนตไฟฟาอัจฉริยะ” หรือ “โครงการ 

ม.ไซค มหาลัยไซเคิล” มาพัฒนาเปนธุรกิจบริการใหกับนักศึกษา และ 

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย โดยไดรับความรวมมือจากอาจารยและ     

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา เขารวมใน 

การพัฒนาบริการ “ม.ไซค” โดยทำการทดสอบรวมกับนักศึกษา และ 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อชวงปลายป 2562 ที่

ผานมา ตอนนี้ยังคงอยูในระยะการประเมินผลความพึงพอใจเพื่อนำมา 

ปรับปรุงแกไข การบริการใหสนองความตองการของผูใชบริการใหมาก 

ที่สุด โดยมีแผนจะเปดทดลองใหบริการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

จำนวน 30 คันในป 2563 และจะขยายจำนวนรถจักรยานยนตไฟฟา 

อัจฉริยะใหมากขึ้น โดยประเมินจากการใชงานจริงของนักศึกษาและ 

บุคลากรดังกลาว
 สำหรับรูปแบบการใหบริการ “ม.ไซค” 

คือยืมใชรถจักรยานยนตไฟฟาผานการใชงาน 

ทางแอพพลิเคชั่น โดยชำระคาบริการตาม

เวลาและระยะทางในแตละครั้งตามการใช 

งานจริง 

ลดปริมาณจักรยานยนตและที่จอดในเขตมหาวิทยาลัย
ลดมลพิษและการใชพลังงานสงเสริม “สิ่งแวดลอมสีเขียว”

ซึ่งเปนการนำเทรนเทคโลยีสมัยใหมมาใชโดยทีมงานไทยคม ซึ่งดำเนิน 

งานภายใตชื่อบริษัทไทยแอดวานซ อินโนเวชั่น จำกัด (ไทย เอไอ) ซึ่งเปน 

บริษัทในเครือของไทยคม และบริษัทเอไอ แอนด โรโบติกส เวนเจอรส 

จำกัด (เออารวี) บริษัทยอยของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปโตรเลียม 

จำกัด (มหาชน) หรือปตท.สผ. ไดรวมกันออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ 

ดังกลาว โดยใชชื่อ "เจาเอี้ยง โดรนเกษตร"  เพื่อตอบโจทยความ 

ตองการของเกษตรกรยุคใหมที่ตองการลดตนทุนคาใชจาย เชน คาปุย 

คาจางแรงงาน และยังชวยประหยัดเวลาในการพนยา ซึ่งการใชเจาเอี้ยง 

จะมีความแมนยำกวาการใชแรงงานคน เพราะจะบังคับใหบินต่ำในแนว 

ราบกวาดทั่วบริเวณพื้นที่เปาหมาย ทำใหตัวยาไมฟุงกระจายเปน

อันตรายตอผูพนยาหรือตอเกษตรกรเอง  

 

 ในป 2563 ไทยคมจะเพิ่มแพลตฟอรมและการบริการ ซึ่งจะใชการ 

วิเคราะหจากภาพถายดาวเทียมและการบินจากโดรนสำรวจ เพื่อติดตาม 

ความสมบูรณของแปลงเกษตร เชนการตรวจจับความผิดปกติของตนพืช 

การแจงเตือนการระบาดของโรค และแมลงศัตรูพืช หรือการเปรียบเทียบ

ความสูงของพืชในแปลง ซึ่งสามารถครอบคลุมบริเวณ

ไดไกล และละเอียดกวาใชแรงงานคน สำหรับการ

บริการของเจาเอี้ยงและแพลตฟอรมเกษตรกรสามารถ

ประเมินความ คุมคาของการใชบริการ หรือรวมกลุมกัน

เพื่อซื้อเจาเอี้ยง และนำไปใชงานรวมกันได โดยสามารถ

เปรียบเทียบกับแรงงานคน การประหยัดคาปุย หรือยา 

ความแมนยำในการฉีด พน ลดการฟุงกระจาย และ

ไมตองเหยียบย้ำพืชผลทำใหเกษตรกรไดผลผลิตที่

มากกวาการฉีดพนแบบเดิม อยางไรก็ดี ไทยคมยังได

พยายามสงเสริมใหเกษตรกรหันมาใชปุยอินทรียแทน

สารเคมี เพื่อสิ่งแวดลอมที่ดีและความปลอดภัยของ

ผูบริโภคและเกษตรกรในอนาคต



สรางความตอเนื่องทางธุรกิจ… 

สรางความเติบโตอยางยั่งยืนไปดวยกัน

ไทยคมและทรูวิชั่นสเซ็นสัญญาระยะยาว 
 ในชวงตนป 2562 ไทยคมและทรูวิชั่นสเซ็นสัญญาระยะยาวใชชอง 
สัญญาณดาวเทียมไทยคม 8 แทนการใชงานดาวเทียมไทยคม 5 เพื่อรอง 
รับการใหบริการแกทรูวิชั่นสในระยะยาวดวยเทคโนโลยีการออกอากาศ 
แบบ MPEG 4 จากโทรทัศนความคมชัดในระดับปกติ (SD) สูความคมชัด
สูงระบบ HD และ 4K (Ultra HD) เพื่อสรางประสบการณการรับชมแบบ
พรีเมี่ยมใหกับลูกคาของทรูวิชั่นส 

พัฒนาโครงขายการสื่อสารผานดาวเทียมทางทะเล... 

เชื่อมโยงภูมิภาคเอเชียและรัสเซีย กาวแรกแหงความรวมมือ 

สูความสำเร็จของการเปนพันธมิตรธุรกิจที่ยั่งยืน  

ไทยคมจับมือพันธมิตรดาวเทียมรัสเซีย
 ไทยคมจับมือกับ บริษัท รัสเซียแซทเทลไลทคอมมิวนิเคชั่นส 
(อารเอสซีซี) ผูนำดานดาวเทียมแหงรัสเซียในการรวมพัฒนา "โครงขาย 
โรมมิ่ง" เพื่อการเชื่อมตออินเทอรเน็ตความเร็วสูงทางทะเล โดยทั้งสองฝาย
จะรวมกันพัฒนาโครงขายโรมมิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และขยายพื้นที่
การใหบริการสื่อสารผานดาวเทียมทางทะเล และสามารถนำมาใช 
ประโยชนรวมกันในนานน้ำ โดยในสวนของไทยคมนั้น การโรมมิ่งจะ
ปฏิบัติการบน "แพลตฟอรมบริการ Nava®” ในการเชื่อมโยงภูมิภาค 
เอเชียและรัสเซีย โดยเชื่อมตอสัญญาณการสื่อสารแบบไรรอยตอบน
โครงขายโรมมิ่ง ทำใหลูกคาสามารถใชงานบรอดแบนดความเร็วสูงได 
โดยไมติดขัดตลอดเสนทางในนานน้ำของยุโรปและเอเชีย ในขณเดียวกัน
เครือขายบรอดแบนดทางทะเลของอารเอสซีซี นับไดวาเปนเครือขาย 
ที่ใหญที่สุดในรัสเซียสามารถเชื่อมตอกับเรือเดินทะเลไดมากกวา 300 ลำ 
ที่ปฏิบัติงานในนานน้ำโดยรอบของรัสเซีย และยุโรป อารเอสซีซีจะใช 
ความเชี่ยวชาญดานเทคนิค และประสบการณในการดำเนินธุรกิจสื่อสาร 
บรอดแบนดทางทะเล ชวยสนับสนุนการทำงานใหแกลูกเรือ รวมถึงการ 
ปฏิบัติงานของเรือเดินสมุทรในนานน้ำเอเชีย ยุโรป ตะวันออกกลาง และ 
รัสเซียตะวันออกไกลใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

จับมือพันธมิตรธุรกิจในตางประเทศ… 

พัฒนาแพลตฟอรมบริการใหม

ไทยคม จับมือกับ ไชนา เกรท วอลล พัฒนาแอพดาน 
เทคโนโลยีอวกาศ และอากาศยานไรคนขับ

 ปที่ผานมา ไทยคมจับมือกับ บริษัท ไชนา เกรท วอลล อินดัสทรี 
คอรปอเรชั่น หรือ ไชนา เกรท วอลล (China Great Wall Industry 
Corporation: CGWIC) ผูสรางและสงดาวเทียมขึ้นสูวงโคจรชั้นนำจาก 
ประเทศจีน เพื่อรวมกันพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับเทคโนโลยี "อากาศ 
ยานไรคนขับ หรือ UAV” (UNMANNED AERIAL VEHICLE) และ 
BeiDou ซึ่งเปนระบบพิกัดนำทางดวยดาวเทียมที่พัฒนาและเปน 
กรรมสิทธิ์ของประเทศจีน (BDS) ความรวมมือในครั้งนี้เปนสวนหนึ่ง 
ของกลยุทธในการดำเนินธุรกิจของไทยคมสูธุรกิจใหมๆ ที่มีความหลาก 
หลายมากยิ่งขึ้น และเปนการกาวสูการบูรณาการเทคโนโลยีจากอวกาศ

สูภาคพื้นดิน และทางทะเล (space, air, ground and maritime  
networks) เพื่อตอยอดดำเนินธุรกิจและรองรับการเติบโตที่รวดเร็วของ 
ขอมูลที่มีอยูมหาศาลในยุคดิจิทัล ในอนาคตจะเกิดการผสมผสานของ 
เทคโนโลยี ทั้งอวกาศ อากาศ และภาคพื้นดินเกิดเปนแพลตฟอรมบริการ 
รูปแบบใหมๆ ที่จะเชื่อมโยงศักยภาพของขอมูล Big Data จากเครือขาย 
อวกาศสูภาคพื้นดินและทางทะเล (space, air, ground and maritime 
networks) สามารถชวยพัฒนาศักยภาพทั้งในดานการเกษตร การเดินเรือ 
โทรคมนาคม และบริการตางๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน

รวมพัฒนาตอยอดธุรกิจดวยเทคโนโลยีแหงอนาคต... 

เพื่อยกระดับเกษตรกรรมไทย 

ไทยคมรวมมือ ปตท.สผ. สงบริษัทในเครือพัฒนานวัตกรรม
โดรนเพื่อการเกษตร 
 บริษัท ไทย แอดวานซ อินโนเวชั่น จำกัด (ไทย เอไอ) ซึ่งเปนบริษัท  
ในเครือของไทยคม ไดรวมกับบริษัท เอไอ แอนด โรโบติกส เวนเจอรส 
จำกัด (เออารวี) บริษัทยอยของบริษัทปตท. สำรวจและผลิตปโตรเลียม 
จำกัด (มหาชน) หรือปตท.สผ. ในการพัฒนานวัตกรรม "อากาศยานไร 
คนขับหรือโดรน" เพื่อใชในงานเกษตรกรรม โดยชูจุดเดนในการออกแบบ 
โดรนใหมีฟงกชั่นการใชงานที่งาย สะดวก ดวยราคาสมเหตุสมผลและ 
ตรงกับความตองการของเกษตรกรใหมากที่สุด โดยนำความเชี่ยวชาญ  
ในการออกแบบทั้งฮารดแวรและซอฟตแวร ประกอบกับความรูและ 
ประสบการณในการพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานไรคนขับ หรือโดรน
เพื่อใชในพัฒนาการเกษตรอัจฉริยะนี้ เปนการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะตอบ 
โจทยธุรกิจยุคใหมใหเกิดเปนแพลตฟอรมบริการแบบครบวงจรดังกลาว

 ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม ซึ่งผลผลิตทางการเกษตรมีการ 
สงออกมากที่สุด และชวยสรางรายไดใหแกประเทศอยางมหาศาล แต 
เกษตรกรไทยกลับตองเผชิญกับปญหา ทั้งดานตนทุนการผลิตที่สูงและ 
การขาดแคลนแรงงาน ความทาทายดังกลาวจึงเปนจุดกำเนิดความรวมมือ
ของสององคกรที่ตองการเห็นประเทศไทยมีการพัฒนาอยางยั่งยืน โดย
เฉพาะดานการเกษตร ซึ่งยังคงเปนอาชีพหลักของคนสวนใหญใน 
ประเทศไทย จึงรวมมือกันพัฒนาดานเทคโนโลยีโดยเฉพาะ "โดรน" 
เพื่อชวยแกปญหาดานการขาดแคลนแรงงาน และยกระดับผลผลิตดาน 
การเกษตร ชวยลดตนทุนเกษตรกรและสงผลดีตอระบบเศรษฐกิจของ 
ไทยโดยรวม เพื่อรองรับความตองการของกลุมลูกคาเดิมและขยายไปยัง 
กลุมลูกคารายใหม ทั้งสองบริษัทจึงไดรวมมือกันเพื่อพัฒนาและตอยอด 
เทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตรใหเกิดเปนแพลตฟอรมบริการครบวงจร 
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การดูแลลูกคา

การสรางความพึงพอใจใหลูกคา
นอกจากความมุงมั่นในการสงมอบและรักษาระดับคุณภาพของการให 

บริการอันเปนเลิศ ไทยคมยังมีวิธีการในการสรางความสัมพันธอันดี เพื่อ

ใหเกิดเครือขายกลุมลูกคาที่เขมแข็งผานการสื่อสารและกิจกรรม เพื่อให

เกิดการมีสวนรวม อันจะนำไปสูการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการ 

ระดับความพึงพอใจของลูกคา

ที่จะตอบสนองความตองการของลูกคาใหมากที่สุด ไทยคมกำหนดใหมี 

การประเมินความพึงพอใจของลูกคาในดานตางๆ เปนประจำทุกป โดยมี 

การวิเคราะหผลการประเมิน เพื่อกำหนดแผนงานในการปรับปรุงและ 

ตอยอดการใหบริการแกลูกคา
 

 ป 2562 บริษัทไดมอบหมายให บริษัท BMRS ASIA เปนผูทำการ 

สำรวจ และประเมินผลความพึงพอใจของลูกคาไทยคม ซึ่งแบงลูกคา

ออกเปนสี่กลุมหลัก คือกลุมผูเชาชองสัญญาณดาวเทียม กลุมผูใชบริการ 

บรอดคาสต กลุมผูใชบริการบรอดแบนด และกลุมผูใชบริการใหมคือ 

บริการ Nava จากการสำรวจพบวาระดับความพึงพอใจของลูกคาไทยคม

อยูที่รอยละ 85.9 ซึ่งมากกวาป 2561 จำนวนรอยละ 2.7 

 จากความเห็นของลูกคาโดยรวม สามารถสรุปไดวาลูกคาสวนใหญ 

พูดถึงไทยคมในแงดี เชนมีการใหบริการเทคโนโลยีใหมๆ และมีการแบง

ปนความรูดานเทคโนโลยีที่เปนเทรนดใหกับลูกคา นอกจากนี้ยัง กลาวถึง

การใหบริการโดยทั่วไปและการแกไขปญหาที่มีการปรับปรุงใหดีขึ้นในป

ที่ผานมา สวนเรื่องของราคาไมใชปจจัยหลักที่ทำใหลูกคาใชบริการจาก

ไทยคม

กลุมลุกคา ผลการดำเนินการป 2562แนวทางการดำเนินการ

กลุมลูกคาบรอดแบนด 

(Broadband 

Services)

 

กลุมลูกคาบรอดคาสต 

(Broadcast 

Services)

 

กลุมลูกคาใชบริการ   

เชาชองสัญญาณ

(Transponder 

Services)

 

กลุมลูกคาบริการใหม

ไดแกบริการ Nava

• จัดฝกอบรมลูกคาประจำป

• เขาเยี่ยมกิจการของลูกคา เพื่อรับฟงปญหาและ

 ขอเสนอแนะโดยตรง

• ในระหวางการฝกอบรม หรือการเยี่ยมลูกคาจะมี   

 การแบงปนขอมูลทางเทคโนโลยีใหมใหลูกคา

• จัดฝกอบรมลูกคาประจำป

• เขาเยี่ยมกิจการของลูกคา เพื่อรับฟงปญหาและ

 ขอเสนอแนะโดยตรง

• ในระหวางการฝกอบรม หรือการเยี่ยมลูกคาจะมี   

 การแบงปนขอมูลทางเทคโนโลยีใหมใหลูกคา เชน   

 เทคโนโลยี 4K

• จัดฝกอบรมลูกคาประจำป

• เขาเยี่ยมกิจการของลูกคา เพื่อรับฟงปญหาและ

 ขอเสนอแนะโดยตรง

• ในระหวางการฝกอบรม หรือการเยี่ยมลูกคาจะมี   

 การแบงปนขอมูลทางเทคโนโลยีใหมใหลูกคา

• พัฒนาคุณภาพของสินคา และบริการของนาวา

• จัดประชุมกับลูกคาและคูคาอยางสม่ำเสมอ 

 เพื่อการรับฟงปญหาการใชงานหรือขอเสนอแนะ 

• จัดฝกอบรมการใชงานใหกับลูกคาทั้งในและตางประเทศ

• จัดฝกอบรมพนักงานที่ดูแลลูกคา (Call Center)

• มีการสำรวจความพึงพอใจป 2562 เปนปแรก

สงเจาหนาที่ทางดานเทคนิคและการบริการ เขาชวยเหลือและประสานงานกับ    

ลูกคาสำหรับโปรเจคใหมๆ ที่มีการใชงานดาวเทียมในเชิงรุกทั้งในประเทศ และ     

ตางประเทศ เพื่อใหโครงการตางๆ สำเร็จลุลวง อีกทั้งยังสามารถสงเสริมใหลูกคา  

มองเห็นโอกาสในธุรกิจ/โครงการใหมๆ ที่เกิดจากการใชเทคโนโลยีดาวเทียมใหเกิด 

ประโยชนสูงสุด

สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของลูกคาดวยการสงเจาหนาที่ที่มีประสบการณทางดาน 

เทคโนโลยี Broadcast โดยเฉพาะ เพื่อใหคำแนะนำตอลูกคาในการขยายธุรกิจ 

การวางแผนการใชงาน Broadcast อยางเหมาะสม โดยใชเทคโนโลยีที่สอดรับกับ 

การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล รวมทั้งสนับสนุนขอมูลทางเทคนิคและการเปดให   

ลูกคาเขาเยี่ยมชมกิจการ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจและเห็นภาพการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยี ซึ่งเปนประโยชนตอการดำเนินธุรกิจของลูกคาตอไป 

การถายทอดและแบงปนเทคโนโลยีใหกับลูกคา เนื่องจากปจจุบันการเปลี่ยนแปลง 

ทางดานเทคโนโลยีและการใชงานดาวเทียมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทำใหลูกคา 

และบริษัทตองปรับตัว เพื่อใหธุรกิจสามารถเจริญเติบโตตอไปไดอยางยั่งยืน บริษัท  

ยังไดถายทอดเทคโนโลยีใหมๆ ทั้งที่เกี่ยวของกับการใชงานดาวเทียมและไมเกี่ยวของ

เพื่อใหเกิดประโยชนกับธุรกิจของลูกคาผานการฝกอบรมที่บริษัทไดจัดขึ้นทุกป

มีการปรับปรุงพัฒนาสินคาและบริการสงเจาหนาที่เทคนิคใหคำปรึกษา และ

ตรวจสอบการใชงานอยางสม่ำเสมอ จัดการแกปญหาอยางเปนระบบและรวดเร็ว 

นำเสนอเทคโนโลยีใหมเพื่อสนับสนุนการใชงานใหหลากหลายมากยิ่งขึ้นดูแล

ตรวจสอบการดำเนินงานของคูคาอยางสม่ำเสมอ เพื่อรักษาคุณภาพของสินคา

และบริการ

85.9% 
ป 2562

บร�ษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)         รายงานการพัฒนาอย�างยั�งยืน 2562 
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ผลการดำเนินการป 2562
(จากการประเมินผลการวัดระดับความพึงพอใจในป 2561)



การพัฒนาและบริหารความสัมพันธกับลูกคา
 นอกจากการสำรวจระดับความพึงพอใจลูกคา ไทยคมยังคงเนนปฏิบัติ 

การเชิงรุก เพื่อใหเขาใจถึงธุรกิจและเปาหมายการทำธุรกิจของลูกคา  

อันจะกอใหเกิดประโยชนตอการใชงานดาวเทียมและการใชเทคโนโลยี 

ไดเหมาะสมตามยุคสมัย ป 2562 บริษัทพยายามพัฒนาหรือสรรหา 

นวัตกรรมผลิตภัณฑและบริการที่จะชวยสนับสนุนธุรกิจของลูกคา  

ทามกลางความเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีที่รวดเร็วในโลกยุคปจจุบัน 

เพื่อใหลูกคาและไทยคมสามารถคงอยูและเติบโตไปพรอมกัน รวมทั้งการ 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมตางๆ ที่จะสงเสริมและรักษาระดับความพึง 

พอใจ สรางการมีสวนรวมของลูกคา รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อ 

สารระหวางกันใหเขาใจแนวทางและทิศทางการดำเนินธุรกิจของไทยคม 

ที่มีการปรับเปลี่ยน เพื่อสรางความยั่งยืน สำหรับปที่ผานมาเรายังคง 

เลือกใชกระบวนการเพื่อสรางความสัมพันธที่เหมาะสมกับลูกคาแตละ 

กลุม โดยมีการจัดการแขงขันกอลฟประจำป "Thaicom Golf Day 

2019" ที่จัดตอเนื่องมาอยางยาวนานมากกวาสิบป นอกจากนี้ มีการจัดฝก

อบรมและแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณดานเทคโนโลยี ตามที่

กลาวมาในตารางผลการดำเนินงาน 

ชองทางการติดตอสื่อสารกับลูกคา
 ไทยคมเปดโอกาสใหลูกคาสามารถติดตอผานชองทางที่หลากหลาย  

เชน โทรศัพท เว็บไซต ไลน และอีเมล เพื่ออำนวยความสะดวกใหลูกคา 

ในการเสนอขอคิดเห็น หรือการรองเรียน นอกจากนี้บริษัทใหความสำคัญ

ในเรื่อง "ความปลอดภัยของขอมูลและความเปนสวนตัวของลูกคา" 

อยางเครงครัด โดยมีนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวของรองรับ  

และมีการพัฒนาปรับปรุงระบบใหทันสมัย เพื่อใหมั่นใจไดวาระบบขอมูล 

สารสนเทศจะถูกปกปองตาม พ.ร.บ. และกฎหมายของประเทศไทย หรือ

ในประเทศที่เราเขาไปดำเนินธุรกิจ โดยจะไมมีการละเมิดความเปน

สวนตัวของขอมูลลูกคาอยางเด็ดขาด  

 นอกจากนี้ ลูกคายังสามารถรองเรียนหรือแจงเบาะแสการกระทำผิด 

หรือทุจริตผานทาง Ethics Hotline ในเว็บไซด www.thaicom.net ได

อีกหนึ่งชองทาง

ชองทางการติดตอสื่อสารสำหรับลูกคา 

โทรศัพท:  +66 2596 5060 (สวนกลาง)

    +66 2591 5736 – 49, +66 2591 0721, 

    +66 2591 0712, +66 2596 5077 (ดานเทคนิค)

อีเมล:   cnd@thaicom.net

เว็บไซต:  www.thaicom.net

ฝายบริการลูกคา http://tcns.thaicom.net  

ชองทางการติดตอเฉพาะลูกคา Nava

Line: @soc-nava

Email: nava@support.ipstar.com
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ประเภทความเสี่ยง
ของไทยคม

Thaicom’s Risks
Types

การดูแลคูคา

การปฏิบัติอยางเปนธรรมตลอดหวงโซธุรกิจ
 คูคาและพันธมิตรเปนหนึ่งในกลุมผูมีสวนไดเสียสำคัญที่มีสวนในการ 
รวมสรางคุณคาและการเติบโตอยางยั่งยืน ไทยคมจึงมีแนวทางในการ 
สื่อสารและสงเสริมคูคาในการดำเนินธุรกิจใหสอดคลองกับวิถีการดำเนิน 
ธุรกิจของบริษัท โดยจัดทำ “แนวปฏิบัติของคูคา” (Supplier Charter*) 
เพื่อสนับสนุนใหธุรกิจของคูคามีแนวทางที่จะแสดงความรับผิดชอบตอ 
สังคมและผูมีสวนไดเสียในเรื่องดังตอไปนี้ ไดแก 
 • หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ  
 • หลักสิทธิมนุษยชน  
 • หลักคุณภาพสิ่งแวดลอม และความปลอดภัย  
 • ขอกำหนดและมาตรฐานเพื่อธุรกิจยั่งยืน  
 • การบริหารความเสี่ยง  
 • การสื่อสารและการปฏิบัติ ตามขอกฎหมายตางๆ  

สามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "แนวปฏิบัติของคูคาของไทยคม" ไดที่ 

https://www.thaicom.net/corporate-governance/other-policy/

การบริหารจัดการเกี่ยวกับคูคา

 ไทยคมมีระบบฐานขอมูลคูคาที่มีการตรวจสอบและปรับปรุงอยูเสมอ 
เพื่อใหไดฐานขอมูลที่ทันสมัย ประกอบการพิจารณาคูคาและสามารถนำ 
มาวิเคราะหระดับความสำคัญของลูกคารายตางๆ ซึ่งทุกครั้งผูใชบริการ 
จากหนวยงานตางๆ ในองคกรจะรวมประเมินใหคะแนนความพึงพอใจ 
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาและบริการจากคูคาได โดยมีการนำ 
ผลมาวิเคราะหไดอยางรวดเร็ว ผานกระบวนการจัดซื้อจัดจางขององคกร 
เพื่อคัดกรองคูคาหรือเปนแนวทางแนะนำคูคาใหมีการพัฒนาปรับปรุง 
สินคาและบริการ อันจะสงผลดีกับทั้งสองฝาย  

 ป 2563 ไทยคมจะทำการสำรวจประเด็น ESG ของคูคา (แบบ Self- 
Assessment) ตามแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ 
ที่พิจารณาในประเด็นดานสิ่งแวดลอม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ 
ของคูคา (Environmental, social and corporate governance) ซึ่ง
จะไดเสนอผลการดำเนินงานในรายงานฉบับหนา

การพัฒนาและบริหารความสัมพันธกับคูคา
 ไทยคมมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียน 
จากคูคาผานทางเว็บไซต และยังสามารถ 
ติดตอไดโดยตรง ทั้งสวนงานจัดซื้อจัดหา  
หรือหนวยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งพรอม   
จะรับฟงความคิดเห็นและประสานงานกับ 
ผูเกี่ยวของในการตอบกลับคูคาในประเด็น 
ตางๆ นอกจากนี้ บริษัทมีการรวมพัฒนา 
ผลิตภัณฑบางประเภทรวมกับคูคาเชน 
จานดาวเทียม สำหรับติดตั้งบนเรือ
นอกจากจะพัฒนาจานใหตรงตาม
ความตองการของไทยคม และ

ตลาดภายในประเทศ รวมแบงปนความรูความชำนาญของแตละฝาย 
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑแลว ยังเปนการสนับสนุนการพัฒนาฝมือแรงงาน 
คนไทย เพื่อใหสามารถแขงขันกับตางประเทศได โดยเฉพาะอยางยิ่งการ 
ชวยลดตนทุนการผลิต ซึ่งจะทำใหไทยคมสามารถขยายตลาดไปยังกลุม 
เรือประมงขนาดเล็กไดมากขึ้น ชวยเชื่อมตอการสื่อสารใหครอบคลุมผูที่ 
ตองการใชงานทุกกลุม อันเปนจุดประสงคหลักของบริการจากไทยคม 
และยังชวยสนับสนุนธุรกิจของคูคาใหเติบโตไปพรอมกับไทยคมดวย

การบริหารความเสี่ยงสูความยั่งยืน

 ทามกลางความผันผวนของสภาวการณดานตางๆ ของโลกที่สงผล 
กระทบตอระบบเศรษฐกิจ และกอใหเกิดปจจัยความเสี่ยงที่ซับซอน และ
รุนแรง ไทยคมจึงตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพอันจะชวยใหบริษัทมีโอกาสปรับตัวและเตรียมความพรอม
รับมือกับความทาทายใหมๆ และสามารถบรรลุเปาหมายทางธุรกิจได 
บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรตามมาตรฐานสากล 
COSO ERM และ ISO 31000 โดยขับเคลื่อนผานคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงที่รายงานตรงตอคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการ 
ชุดนี้ทำหนาที่พิจารณาปจจัยความเสี่ยง และกำหนดแนวทางการบริหาร 
ความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายติดตามดูแลและสนับสนุนให 
หนวยงานตางๆ ในฐานะเจาของความเสี่ยงดำเนินงานดานการบริหาร 
ความเสี่ยงในความรับผิดชอบของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีหนวย 
งาน คือฝายบริหารความเสี่ยง และการประกันรายได (Risk Manage-
ment and Revenue Assurance) ระดับปฏิบัติการมีหนาที่รับผิดชอบ 
ในดานการบริหารจัดการความเสี่ยง การตรวจประเมินความเสี่ยงทั่วทั้ง 
องคกรและประสานงานหนวยงานเจาของความเสี่ยง เพื่อเสนอรายงาน 
และ/หรือแนวทางการจัดการความเสี่ยงองคกรตอคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะ 
กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตามลำดับ

นโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองคกรของไทยคม สามารถดูได ที่เว็บ

ไซด https://www.thaicom.net/corporate-governance/ risk-man-

agement/
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ความเสี่ยงดานกลยุทธ
Strategic Risk

ความเสี่ยงดานการดำเนินงาน
Operational Risk

ความเสี่ยงใหมที่กำลังจะเกิดขึ้น
Emerging Risk

ความเสี่ยงดานการเงิน
Financial Risk

ความเสี่ยงดานการดำเนินการ
ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบและ

ขอบังคับที่เกี่ยวของ Compliance Risk

ความเสี่ยงดานเศรษฐกิจ 
Economic Risk

ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม 
Environmental Risk

ความเสี่ยงดานสังคม
Social Risk



             ผลกระทบ
 

สงผลกระทบตอรายไดของบริษัท เนื่องจาก
การใหบริการลูกคาทั้งในและตางประเทศ
ยังไมมีความชัดเจนเรื่องความตอเนื่อง
ในบริการ

สงผลกระทบตอรายไดของบริษัท เนื่องจาก 
การ ใหบริการลูกคาทั้งในและตางประเทศยัง
ไมมีความชัดเจนเรื่องความตอเนื่องในบริการ
 

อาจสูญเสียลูกคาและรายได เพราะไม 
สามารถจัดหาหรือ สงดาวเทียมใหมได 
ทันเวลา
 

อาจทำใหความสามารถในการใหบริการ 
ถายทอดสัญญาณลดลงชั่วคราว หรือถาวร 
หรือเสียหายทั้งหมด อาจสูญเสียลูกคา 
ปจจุบัน และ/หรือเสียโอกาสในการหา  
ลูกคาใหมระหวางจัดหาดาวเทียมใหมมา
ทดแทน

ความผันผวนดังกลาวสง ผลกระทบตอ
งบการเงินและกระแสเงินสดของบริษัท

     การดำเนินงานตามมาตรการลดความเสี่ยง

1. เตรียมพรอมแผนความรวมมือกับภาครัฐในรูปแบบ
 ของ Public Private Partnership  (PPP)
2. หาพันธมิตรธุรกิจในรูปแบบการใชใบอนุญาตจากตางประเทศ
3. พัฒนาธุรกิจใหมอยางตอเนื่อง เชน Nava, Drone 
 as a services, เทคโนโลยีอากาศยานไรคนขับ (UAV)
 

1.หนวยงานวิศวกรรมดาวเทียมทำการประเมินอายุดาวเทียม  
 อยูตลอดเวลา
2. ถาดาวเทียมใกลหมดอายุก็จะแจงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ  
 มาตรการปองกันและแกไข เชนการโอนยายลูกคาไปดาวเทียม  
 ดวงอื่นๆ การเชาดาวเทียม หรือพิจารณาลงทุนสรางดาวเทียม

1. ผูสรางดาวเทียมออกแบบใหดาวเทียมทนทานตอ              
 สภาพแวดลอมในอวกาศ ทำใหดาวเทียมมีการใชงานตอเนื่อง  
 และมีเสถียรภาพสูง
2. ไทยคมเตรียมแผนการรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นกับลูกคา  
 เชนหากเสียหายรุนแรงก็จะโอนยายลูกคามาใชชองสัญญาณที่  
 วางอยูในดาวเทียมไทยคมดวงอื่นหรือไทยคมเชาชองสัญญาณ  
 จากดาวเทียมอื่นชั่วคราว  
3. ไทยคมจัดทำประกันภัยดาวเทียมเพื่อคุมครองความเสี่ยงภัย    
 ทุกชนิด (All Risks) ซึ่งดาวเทียมภายใตสัญญาสัมปทานมีผู     
 รับผลประโยชนรวมกันคือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ 
 สังคมและบมจ.ไทยคม

1. ลดความเสี่ยงโดยหักลบรายไดและรายจายที่เปนสกุลเงินตรา  
 ตางประเทศ (Natural Hedging) เพื่อปองกันความเสี่ยงจาก    
 อัตราแลกเปลี่ยน (Hedge Accounting) 
2. ปองกันความเสี่ยงโดยพิจารณาฐานะสุทธิของสกุลเงินตราตาง  
 ประเทศดวยวิธีการตางๆ เชน การทำสัญญาซื้อขายเงินตรา  
 ตางประเทศลวงหนา (Foreign Exchange Forward or  
 Forward Contract), การทำสัญญาสิทธิในการซื้อหรือขาย     
 เงินตราตางประเทศในอนาคต (Options), การทำสัญญาแลก  
 เปลี่ยนสกุลเงิน และอัตราดอกเบี้ยลวงหนา (Cross Currency    
 and Interest Rate Swap) เปนตน

ประเภทความเสี่ยงของไทยคม Thaicom’s Risks Types
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               ความเสี่ยง

ความเสี่ยงดานกลยุทธ Strategic Risk

1. ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
 การบริหารจัดการดาวเทียมกอนและ 
 หลังสัมปทาน โดยรัฐบาลและกสทช.
 ยังไมแลวเสร็จ

 2. ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับสถานภาพของ    
 ดาวเทียมไทยคม 7 และดาวเทียมไทยคม 8
 

ความเสี่ยงดานการดำเนินงาน Operational Risk

1. ความเสี่ยงจากอายุการใชงาน
 ของดาวเทียมสั้นลง

 2. ความเสี่ยงจากการที่ดาวเทียมอาจเกิด  
 ความเสียหายจากปรากฏการณธรรมชาติ 
 เชน พายุสุริยะ การชนกันหรือเกิดความ        
 บกพรองของระบบการทำงานของ
 ดาวเทียมในขณะอยูในวงโคจร

 

ความเสี่ยงดานการเงิน Financial Risk

1. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 เงินตราตางประเทศ 



              ความเสี่ยง

ความเสี่ยงดานการดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ Compliance Risk

ความเสี่ยงดานเศรษฐกิจ Economic Risk

ความเสี่ยงดานสังคม Social Risk

ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม Environmental Risk

ความเสี่ยงใหมที่กำลังจะเกิดขึ้น Emerging Risk

                   ผลกระทบ             การดำเนินงานตามมาตรการลดความเสี่ยง

1.  ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
  สัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสาร
ก) ประเด็นเรื่องสัดสวนการถือหุน
ข)  ประเด็นเรื่องขอกำหนดที่เกี่ยวของ
  กับดาวเทียมสำรอง

1. ความเสี่ยงจากการที่มีคูคานอยราย
 ที่สามารถจะสงมอบสินคาหรือ
 บริการให 

1. ความเสี่ยงดานชีวอนามัยและ
 ความปลอดภัยในการทำงาน

1. ความเสี่ยงจากการแผรังสีและ                 
 คลื่นความถี่สูง 

2. ความเสี่ยงจากความเปลี่ยนแปลงใน
 สภาพภูมิอากาศ เชนการเกิดอุทกภัย

 

1. Technology Disruption - 5G 
 ความเสี่ยง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
 นโยบายรัฐในการจัดสรรคลื่นความถี่  
 เพิ่มเติมใหแกกิจการโทรศัพทเคลื่อนที่
 เพื่อรองรับเทคโนโลยี 5G

เกิดความเสียหายตอธุรกิจในดานการเงิน
แตไมมีนัยสำคัญ
 

อาจไดรับสินคา/บริการที่ไมมีคุณภาพและไมมี 
โอกาสคัดเลือก หรือเปรียบเทียบคุณภาพ/ราคา 
ทำใหตนทุนสูงเปนผลเสียตอการดำเนินธุรกิจ/ 
รายได หรือหากเกิดภาวะวิกฤตกับคูคาอาจะ 
ไมมีรายอื่นสงมอบสินคา/บริการทดแทนได

เกิดเหตุการณไมคาดฝนหรืออุบัติเหตุจาก      
การปฏิบัติงาน และอาจละเมิดกฏหมาย     
ดานความปลอดภัย

เกิดการรั่วไหลของรังสีหรือความถี่สูงในระดับ 
ที่อาจเปนอันตรายตอการปฏิบัติงานหรือชุมชน 
ในบริเวณใกลเคียง
เปนอุปสรรคตอการดำเนินธุรกิจ เนื่องจาก 
พนักงานไมสามารถเขาพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานได 
หรือสถานีบริการเกิดความเสียหายไมสามารถ 
ใหบริการลูกคาไดอยางตอเนื่อง

สงผลกระทบตอรายไดของบริษัท เนื่องจาก 
การใหบริการลูกคาทั้งในและตางประเทศยัง 
ตองการความตอเนื่องในบริการ

1. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายหลังไดมีการแตงตั้ง  
 คณะกรรมการตามมาตรา 72 แหงพระราชบัญญัติการใหเอกชน  
 รวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 เพื่อพิจารณาหาแนวทาง  
 ที่เหมาะสม ซึ่งบริษัทไดมีการประสานกับกระทรวงฯ และ
 คณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการตางๆตอไป

1. Supplier Charter ที่ตองมีการเปรียบเทียบคุณภาพสินคา/ราคา  
 ไมใหผูกขาดเพียงรายเดียว
2. มีการประเมินคูคาหลังการสงมอบ เพื่อคัดกรองคูคาที่มีคุณภาพ  
 ใหอยูในรายชื่อคูคาของบริษัท
3. มีนโยบายการจัดซื้อเปนกรอบในการดำเนินงาน

1. ปฏิบัติตามมาตรฐานสงเสริมกิจกรรมดานความปลอดภัย  
 และสภาพแวดลอมในการทำงาน รวมทั้งประเมินความเสี่ยง  
 ดานความปลอดภัยเปนอยูประจำ
2. การซักซอมรับสถานการณฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น การจัดฝกอบรม  
 และบรรยายที่เกี่ยวของเรื่องของความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  
 เชน การจัดฝกอบรมเรื่องการซอมอพยพหนีไฟทุกป 
 การฝกอบรม Electrical Safety and Basic First Aid

1. มีการบำรุงรักษาอุปกรณ , เสาสงสัญญาณ 
2. ตรวจวัดการรั่วไหลของรังสีเปนประจำทุกป

1. จัดเตรียมซักซอมแผนเพื่อความตอเนื่องทางธุรกิจโดยเฉพาะ  
 หนวยงานหลักๆ ที่ตองเขาพื้นที่เพื่อใหบริการลูกคา 
 (Business Continuity Management - BCM)
2. เตรียมความพรอมดานระบบสารสนเทศ เพื่อใหสามารถปฏิบัติ  
 งานจากบานหรือสถานที่สำรองและมีความปลอดภัยของขอมูล
3. บริหารจัดการดานความปลอดภัยของสถานีบริการ เชนมี
 พนังกั้นน้ำรอบพื้นที่สถานีบริการ มีอุปกรณปองกันไฟไหม
 จัดเตรียมน้ำมันสำรองสำหรับ Generator

1. เตรี่ยมประเมินผลกระทบเพื่อประกอบการพิจารณาเยียวยา    
 ตามระเบียบ กสทช.
2. จัดเตรียมแผนการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบตอผูใชงานชอง 
 สัญญาณ C-band
3. ปรับเปลี่ยนกลยุทธของธุรกิจ เชนมีการพัฒนาธุรกิจใหมหรือ    
 การหาพันธมิตรรวมธุรกิจ
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หมายเหตุ *ความเสี่ยงเรื่องไวรัส Coronavirus COVID-19 ไทยคมไดบริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่องนี้ ตามแผน BCM ตั้งแตเดือนมกราคม 2563 ซึ่งเปนระยะที่เริ่ม

แพรระบาดของเชื้อ Coronavirus COVID-19 จึงนำมาเปดเผยไวในรายงานความยั่งยืนในเรื่องของ “ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม” เนื่องจากเปนประเด็นสำคัญเรงดวน

ที่สงผลกระทบไปทั่วโลก และมีโอกาสสงผลกระทบตอผูสวนไดเสียทุกกลุมของไทยคม

สรางความเขาใจ สรางวัฒนธรรมองคกรดานความเสี่ยง 

 ไทยคมยังคงดำเนินการเพื่อสรางใหเกิด Risk Culture ในองคกรอยาง 

ตอเนื่อง ทั้งนี้การสรางวัฒนธรรมดานความเสี่ยงของบริษัท มีการดำเนิน 

การในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการนำหลักการบริหารความเสี่ยงมาใชใน 

กระบวนการทำงานตางๆ และการจัดหลักสูตรฝกอบรมเกี่ยวกับการ 

บริหารจัดการความเสี่ยงแกผูบริหารและพนักงาน เชนการจัดหลักสูตร 

Risk Management E-Learning เพื่อใหพนักงานสามารถพัฒนาความ 

เขาใจในการบริหารความเสี่ยงภายในองคกรไดอยางครบถวน นอกจากนี้ 

ยังคงกำหนดใหการบริหารความเสี่ยงเปนตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของ 

องคกร และหนวยงานเจาของความเสี่ยงตางๆ โดยมีการประเมินตรวจ 

สอบการบริหารความเสี่ยงเปนประจำทุกป เพื่อใหมีความพรอม สอดรับ 

สถานการณความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงของโลก เชน 

ดานเทคโนโลยี หรือเหตุการณสำคัญลาสุดที่ไมคาดคิด คือเรื่องของการ 

แพรระบาดของ Coronavirus COVID-19 ที่การเตรียมความพรอมใน 

การบริหารจัดการ เพื่อความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity 

Mamagement) สามารถนำมาปรับใชทั้งองคกรไดทันทวงที รวมทั้งการ

ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 22301:2012 และ ISO 9001:2015 

อยางตอเนื่อง

การตอตานการทุจริตคอรัปชั่น

 ไทยคมตอตานการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ดวยตระหนักดีวาการ 

ทุจริตเปนภัยรายแรงที่บอนทำลายการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม

และกอใหเกิดความเสียหายตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมนโยบาย 

การตอตานการทุจริตของบริษัทมีเปดเผยอยูในเว็บไซด https://www. 

thaicom.net/corporate-governance/anti-corruption/ เพื่อเปน 

แนวทางที่ทุกคนในองคกรตองปฏิบัติตาม นอกจากนี้มีการแจงใหลูกคา 

พันธมิตรธุรกิจ คูคา หรือผูที่จะเขามาทำธุรกิจกับไทยคมใหรับทราบถึง 

เจตนารมณและนโยบายการตอตานการทุจริตดังกลาวดวย โดยคาดหวัง 

ใหผูที่อยูในหวงโซธุรกิจเหลานี้ไดปฏิบัติตาม  

 ป 2562 ไทยคมไดเขารวมแสดงพลังกับกลุมบริษัทในกิจกรรมประจำป 

ของ “แนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต 

(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against 

Corruption-CAC) เพื่อย้ำจุดยืนของบริษัทตอสาธารณชนในการตอตาน 

การทุจริต โดยป 2563 ไทยคมมีแผนจะเชิญชวนคูคาและพันธมิตรธุรกิจ 

ใหเขารวมเปนสมาชิกและรวมกิจกรรมการตอตานการทุจริตดวย  

         ความเสี่ยง

2. ความเสี่ยงจากการใชเทคโนโลยี

 สารสนเทศจากภัยคุกคามทาง

 ดานไซเบอร

3. ความเสี่ยงที่เกิดจากการแพร

 ระบาดของเชื้อ Coronavirus

 COVID-19*

            ผลกระทบ 

อาจจะกอความเสียหายตอการดำเนิน

ธุรกิจ เชน ความนาเชื่อถือในการจัดเก็บ

ขอมูล ภาพลักษณองคกร หรือสูญเสีย

ทรัพยสิน

หากพนักงานโดยเฉพาะฝายปฏิบัติการ

ดาวเทียมมีการติดเชื้อจากการแพรระบาด 

ในสำนักงาน สงผลกระทบตอการบริหาร

จัดการดาวเทียม และจะเปนอุปสรรคตอ 

การใหบริการลูกคา

           การดำเนินงานตามมาตรการลดความเสี่ยง

1. จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance  

 Committee) เพื่อกำหนดหลักเกณฑ นโยบายกระบวนการในการประเมิน  

 และบริหารความเสี่ยง รวมไปถีงสภาพแวดลอมและสถานะของระบบ  

 สารสนเทศใหมีความยืดหยุนทันตอการเปลี่ยนแปลงดานนี้

2. การออกแบบระบบดาวเทียมใหมีการเชื่อมตอกับภายนอกนอยที่สุด

3. จัดทำ Business Continuity Management และไดรับการรับรอง  

 มาตรฐานการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301:2012

4. ทำประกันทั้งในสวนของ “Commercial Crime Insurance” เพื่อปองกัน  

 ความเสียหายดานการเงิน และ “Cyber/technology Professional  

 Indemnity Insurance “เพื่อลดความเสียหายจากการถูกภัยคุกคาม  

 ทางไซเบอร และลดความเสียหายที่อาจเกิดจากการถูกฟองรอง เนื่องจาก  

 การละเมิดขอมูลทั้งของบริษัทและสวนบุคคล

1. ปฎิบัติตามแผนการบริหารจัดการเเพื่อความตอเนื่องในการดำเนินธุรกิจ  

 (Business Continuity Management –BCM) โดยตามแผนงานมีการ  

 จัดตั้ง Crisis Management Team เฉพาะกิจเขามาบริหารจัดการหา  

 มาตรการ หรือแนวทางปองกันตางๆ ที่เกี่ยวของและจำเปน

2. มีการประกาศมาตรการเขมขน มีผลบังคับใชกับพนักงานทุกคนและบุคคล  

 ภายนอกที่เขามาภายในบริษัท เพื่อการปองกันและคัดกรอง เชนการตรวจ  

 วัดอุณหภูมิ และใหงดการเดินทางไปตางประเทศ การ quarantines  

 พนักงานที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุมเสี่ยงการงดการนำคณะบุคคล  

 กลุมใหญเขามาในสำนักงานเปนตน

การดำเนินงานดานสิ่งแวดลอม
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การดำเนินงานดานสิ่งแวดลอม

บร�ษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)         รายงานการพัฒนาอย�างยั�งยืน 2562 
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การดูแลสิ่งแวดลอมอยางรับผิดชอบ
 ไทยคมใหความสำคัญกับการบริหารจัดการ เพื่อรับผิดชอบผลกระทบ 

จากการดำเนินธุรกิจที่อาจสงผลตอสิ่งแวดลอมทั้งทางตรงและทางออม 

เพื่อปองกันและลดผลกระทบเหลานั้นตอผูมีสวนไดเสียทั้งภายในและ 

นอกองคกร โดยที่ผานมาบริษัทมีการสงเสริมจากภายในองคกรในเรื่อง 

ของ ‘การประหยัดพลังงาน’ โดยเฉพาะอยางยิ่งพลังงานไฟฟา โดยมีการ 

ประกาศนโยบายการจัดการพลังงาน เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงาน 

มาตั้งแตป 2552 และมีการตั้งเปาหมายในการลดปริมาณการใชพลังงาน 

อยางตอเนื่อง และเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษพลังงานอยางตอเนื่อง 

ทุกปเชนเดียวกัน และมีการประกาศใช “นโยบายสิ่งแวดลอม” เพื่อสง 

เสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอมและการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐาน 

ที่เกี่ยวของดานสิ่งแวดลอม ซึ่งรวมไปถึงการปองกันไมใหเกิดผลกระทบ 

ตอผูเกี่ยวของทั้งพนักงาน ชุมชนและผูมีสวนไดเสีย โดยเฉพาะเรื่องของ 

แนวทางการปองกันและลดการปลอย “กาซเรือนกระจก” อยางมี 

ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในเรื่องของประหยัดการใชน้ำ และการใช 

ทรัพยากรน้ำใหคุมคา รวมทั้งบริหารจัดการบำบัดน้ำทิ้งก็เปนประเด็น 

สำคัญที่บริษัทมีความตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอม  

หากไมดูแลเอาใจใสในเรื่องดังกลาว บริษัทจึงมีมาตรการที่ชวยปองกัน 

ไมใหปลอยน้ำทิ้งกอนการบำบัดลงสูคลองในชุมชน

 ไทยคมมีการดำเนินกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมผาน "โครงการ iSAVE” 

เพื่อสงเสริมมาตรการ ตางๆ ในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรน้ำ  

และมีโครงการ SD Green ซึ่งมีแคมเปญ "Thaicom Loves Earth” 

สำหรับกิจกรรมและการรณรงคในเรื่องของสิ่งแวดลอมอื่นๆ ภายใน 

องคกร เชนการบริหารจัดการกาซเรือนกระจกขององคกร การรณรงค 

การลดโลกรอน การรณรงคเรื่อง 3R การปลูกปา การลดการใชพลาสติก 

และกระดาษ ทั้งนี้เพื่อตอกย้ำความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจที่ใสใจและ   

ดูแลผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของไทยคม ซึ่งจำเปนตองไดรับความรวม 

มือจาก "พนักงาน" ที่จะเปนตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนิน 

การดานสิ่งแวดลอม เพื่อใหบรรลุสูเปาหมายความยั่งยืนในที่สุด

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดลอมไดที่ 

https://www.thaicom.net/corporate-governance/other-policy/ 

ไทยคมสนับสนุนการลดโลกรอนอยางตอเนื่อง

 ดวยความมุงมั่นในการปกปองสิ่งแวดลอมตั้งแตป 2561 ไทยคมสมัคร 

เขารวมเปนองคกรนำรองใน “โครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคารบอน  

เพื่อสนับสนุนตลาดคารบอนภาคสมัครใจภายในประเทศ ปที่ 5” ดำเนิน 

โครงการโดยคณะสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งไดรับทุน 

สนับสนุนจากองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 

(อบก.) โดยมีเปาหมายที่จะเปนสวนหนึ่งขององคกรธุรกิจลดโลกรอน เพื่อ

การเติบโตอยางยั่งยืน ป 2562  ที่ผานมา ไทยคมจึงไดจัดทำ "รายงาน 

ปริมาณการปลอยและดูดกลับกาซเรือนกระจกขององคกร" สำหรับป 

2561 อยางตอเนื่องเปนปที่สอง ซึ่งเปนการรายงานผลการคำนวณปริมาณ 

การปลอยและดูดกลับกาซเรือนกระจกของสถานีดาวเทียมไทยคม จ.นนทบุรี 

และสถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม จ.ปทุมธานี เพื่อเปนการเปดเผยขอมูลตอ

ผูมีสวนไดเสีย และเปนแนวทางที่จะชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจก

ขององคกรตอไป โดยรายงานทั้งสองฉบับไดรับการทวนสอบจากหนวยงาน

ที่ไดรับอนุญาตจาก อบก. คือสถาบันน้ำเพื่อสิ่งแวดลอมและความยั่งยืน 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และไทยคมไดขึ้นทะเบียนรับรองรายงาน

กับอบก. เปนที่เรียบรอยเมื่อตนป 2563  

 จากรายงานผลการคำนวณของป 2561 ดังกลาวขางตน บริษัทมีการปลอย

กาซเรือนกระจกจาก “สถานีดาวเทียมไทยคม จ.นนทบุรี” เทากับจำนวน  

1,261.00 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ซึ่งลดลง 6.31% จาก ปฐาน 

(2560) และสถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม จ.ปทุมธานี จำนวน 2,920.00 

ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.89% จากปฐาน (2560) โดยมี

สาเหตุจากการใชพลังงานไฟฟาที่เพิ่มขึ้นในป 2561 จากการทดลองอุปกรณ

บางตัวที่จะใชสำหรับธุรกิจใหมในปนั้น สำหรับกิจกรรม และมาตรการที่บริษัท

นำมาใชเพื่อลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก หนึ่งในนั้นคือมาตรการ 

"การอนุรักษและประหยัดพลังงานไฟฟา" ซึ่งการใชไฟฟาเปนสาเหตุหลัก 

(ในขอบเขตที่ 2) ของปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกของไทยคม 

การดำเนินงานดานสิ่งแวดลอม

สถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม จ.ปทุมธานีสถานีดาวเทียมไทยคม จ.นนทบุรี 

1,261.00
ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาลดลง 6.31% จากป 2560

2,920.00
ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาเพิ่มขึ้น 0.89% จากป 2560
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การจัดการทรัพยากรและบรรเทาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม



สำนักงาน  2565 2561 2560 

 (เปาหมาย)  (ปฐาน) 

สถานีดาวเทียมไทยคม 2% 1,261 1,346

จ.นนทบุรี  (tonCO2e) (tonCO2e)

สถานีบริการภาคพื้นดิน   3% 2,920 2,894

ไทยคม จ.ปทุมธานี   (tonCO2e) (tonCO2e)

เปาหมายลดปริมาณการปลอยและดูดกลับกาซเรือนกระจกของไทยคม 
(Scope 1 & Scope 2)

สถานีดาวเทียมไทยคม นนทบุรี

ขอบเขต การปลอยกาซเรือนกระจกของไทยคม
 (tonCO2e)

ประเภท 1  291.00 

ประเภท 2  970.00 

ประเภท 3  11.00 

อื่น ๆ  65.00 

รวม Scope 1 & 2 1,261.00

ตารางการปลอยและดูดกลับกาซเรือนกระจกขององคกร Scope 1, 2 และ 3 ป 2561

สถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม ปทุมธานี

ขอบเขต การปลอยกาซเรือนกระจกของไทยคม   
 (tonCO2e)

ประเภท 1 28.00 

ประเภท 2 2,892.00

ประเภท 3  -   

อื่น ๆ 105.00

รวม Scope 1 & 2 2,920.00

กิจกรรมที่จะชวยลดปริมาณการปลอยและดูดกลับกาซเรือนกระจก 

ของไทยคม

 สำหรับกิจกรรมที่ไทยคมดำเนินการ เพี่อลดปริมาณการปลอยกาซ 

เรือนกระจกใหไดตามเปาหมายของบริษัท และรวมสนับสนุนเปาหมาย 

ระดับประเทศนั้นมีทั้งหมด 5 กิจกรรม คือ 

1. การอนุรักษพลังงาน โครงการ iSAVE เพื่อลดการใชพลังงาน 

 และ/หรือเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน

2. การจัดหาพลังงานทดแทนเพื่อเปนพลังงานทางเลือก 

 โดยผลิตกระแสไฟฟาจากแผงพลังงานแสงอาทิตย

3. การอนุรักษและการจัดการทรัพยากรน้ำ เชน การบำบัดน้ำเสีย

4. สงเสริมสำนักงานสีเขียว เพื่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เชน  

 รณรงคลดการใชกระดาษ และลดขยะประเภทพลาสติกในสำนักงาน

5. ชวยปลูกตนไมชวยลดโลกรอน 

iSAVE เพื่อการอนุรักษและประหยัดพลังงาน

การใชพลังงานไฟฟา 

 ไทยคมในฐานะสมาชิกของสังคมจึงจำเปนตองแสดงออกถึงความ 

รับผิดชอบตอสังคมและตองใสใจในเรื่องสิ่งแวดลอม และสิ่งที่บริษัท 

สามารถแสดงออกถึงความตั้งใจไดอยางชัดเจน คือการจัดใหมีการบริหาร 

จัดการเรื่องสิ่งแวดลอมในองคกรอยางเปนรูปธรรม โดยใหความสำคัญ 

ในการบริหารจัดการ เพื่อลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดจาก 

การดำเนินธุรกิจ ซึ่งอาจสงผลตอสิ่งแวดลอม ทั้งทางตรงและทางออม  

เพื่อปองกันและลดผลกระทบเหลานั้นตอผูมีสวนไดเสียทั้งภายในและ

ภายนอกองคกรจะเห็นไดวาผลิตภัณฑและบริการตลอดจนกระบวน 

การดำเนินการตางๆ ของบริษัทนั้น ตองใชพลังงานไฟฟาเปนจำนวนมาก  

เราจึงตั้งเปาหมายในการลดปริมาณการใชพลังงานอยางตอเนื่อง และมี 

การเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษพลังงานภายใตแคมเปญ iSAVE ที่มี 

การผลักดันมาตรการและกิจกรรมตางๆ ผานคณะทำงานดานการจัดการ 

พลังงาน และฝายที่เกี่ยวของ (โปรดดูตารางแสดงผลการดำเนินงาน 

เพื่อการอนุรักษและการประหยัดพลังงานโครงการ iSAVE ป 2019)

พลังงานทางเลือก พลังงานสะอาด  

 ไทยคมยังคงจัดสรรงบประมาณในการขยายผล "การจัดหาพลังงาน 

ทดแทน" อยางตอเนื่องตั้งแตป 2559 เพื่อใชในสวนของสำนักงานของ 

สถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม จังหวัดปทุมธานี โดยติดตั้งแผงผลิตพลัง 

งานแสงอาทิตย (On Grid Solar Cell) เพิ่มเติมในแตละป ปนี้เปนปที่ 

สามตามแผนการดำเนินงาน บริษัทสามารถผลิตพลังงานทดแทนไดเปน 

จำนวนถึง 92,151.87 kWh/ป เพิ่มขึ้นจากปลายป 2561 ที่ผลิตได 

73,500 kWh/ป พลังงานทดแทนดังกลาวนอกจากชวยลดคาใชจายแลว  

ยังเปนการจัดสรรพลังงานสะอาดที่ลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนได 

ออกไซดที่เปนสาเหตุของภาวะเรือนกระจก อันสงผลตอการเปลี่ยนแปลง 

ของสภาพภูมิอากาศ 

 ตามแผนการใชพลังงานทดแทนของไทยคม เราตั้งเปาไวภายใน 5 ป  

จะสามารถติดตั้งแผงผลิตพลังงานแสงอาทิตยครบจำนวน 100 กิโลวัตต 

สูงสุด ซึ่งทำใหสามารถผลิตพลังงานทดแทนไดเปนจำนวนถึง 180,000 

kWh/ป

บร�ษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)         รายงานการพัฒนาอย�างยั�งยืน 2562 
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ปริมาณการใชไฟฟา  

ป 2562 =  1,678,000.00 kWh  หรือ 

6,040,800.00 MJ           

รวมพลังงานที่ประหยัดได 

ป 2562 =  27,195.00 kWh 

หรือ 644,314.72 MJ หรือ 1.64% 

ป 2561 = 1,666,000.00 kWh

หรือ 5,997,600.00 MJ

สถานีดาวเทียมไทยคม  จ.นนทบุรี  

ปริมาณการใชไฟฟา   

ป 2562 =  4,590,840.00 kWh  หรือ 

16,527,040.00 MJ 

รวมพลังงานที่ประหยัดได 

ป 2562 = 178,976.31 kWh 

หรือ 644,314.72 MJ หรือ 3.61 %

ป 2561 =  4,967,100.00 kWh

หรือ 17,881,560.00 MJ

สถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม จ.ปทุมธานี

ป 2561
73,500
kWh

ปริมาณกำลังการผลิตไฟฟา
จากแผงโซลาเซล

ป 2562
92,151.87

kWh

เปรียบเทียบการใชพลังงานไฟฟา 

ตารางแสดงผลการดำเนินงานโครงการ iSAVE เพื่อการอนุรักษและการประหยัดพลังงาน ป 2562

โครงการ มาตรการ เงินลงทุน  เปาหมาย ผลการดำเนินงาน รอยละผล

   (บาท)  (ปริมาณที่ลดได)  (ปริมาณที่ลดได) ประหยัด

1  ติดตั้งผาใบกันความรอน 12,380.00 5,066.21 19,200.93  5,610.00  21,260.08  0.34 

  บริเวณโถงดาดฟา ชั้น 3

2  ติดตั้งระบบ Cooling Pad  186,915.00 28,053.02   106,320.96  21,585.00 81,805.79  1.30 

  เครื่องปรับอากาศ Operation 7 เครื่อง

  รวม 199,295.00  33,119.23  125,521.89  27,195.00  103,065.87  1.64 

1  ลางเครื่องปรับอากาศในสวน 100,000.00 21,980.42 77,590.89   0.00     0.00  0.00

  สำนักงานจำนวน 22 เครื่อง 

2  ติดตั้ง Cooling Pad เครื่องปรับอากาศ   467,460.00   127,082.19   448,600.15   123,956.51   437,566.48  0.17

  ของสวนปฏิบัติการจำนวน 21 ชุด

3  On grid Solar cell   962,358.00   36,500.00   128,845.00   35,222.24   124,686.73  0.40

  20kWp Phase I

4  On grid Solar cell  875,000.00   36,500.00   128,845.00   19,797.56   69,885.38  2.50

  20kWp Phase II

  รวม  2,304,818.00   222,062.62   783,881.04   178,976.31   632,138.60  3.60

สถานีดาวเทียมไทยคม จ.นนทบุรี

สถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม จ.ปทุมธานี

บาท/ปกิโลวัตต-ชั่วโมง/ป บาท/ปกิโลวัตต-ชั่วโมง/ป 
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การอนุรักษและการจัดการทรัพยากรน้ำ

การประหยัดการใชทรัพยากรน้ำ
 สำหรับปริมาณการใชน้ำประปาภายในสำนักงานทั้งสองแหงป 2562  

สถานีดาวเทียมไทยคม นนทบุรี มีการใชน้ำรวมเปนจำนวนทั้งสิ้น 7,383 

ลูกบาศกเมตร ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 54.05 เทียบกับป 2561 ซึ่งใชน้ำประปา 

ไปเปนจำนวน 4,780  ลูกบาศกเมตร เนื่องจากมีการปรับปรุงทัศนียภาพ 

บริเวณหนาสถานีฯ โดยมีการปลูกตนไมตลอดแนวรั้วดานนอกซึ่งมีการ 

วางทอเพื่อรดน้ำตนไมที่จุดดังกลาว นอกจากนี้พื้นที่บอน้ำขนาดใหญดาน 

ขางสถานีฯ หายไปหนึ่งบอ เนื่องจากเราสงคืนพื้นที่สวนนั้นใหสำนักงาน 

ราชพัสดุ คงเหลือแตบอน้ำขนาดเล็กบริเวณดานหลังจึงไมสามารถสูบน้ำ 

ในบอมาใชรดน้ำตนไมและสนามหญาไดเพียงพอจึงตองใชน้ำประปาใน 

บางพื้นที่ นอกจากนี้มีการใชน้ำไปในสวนของ Cooling Pad เพื่อชวย 

ระบายความรอน

 สำหรับสถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม ปทุมธานี ตั้งแตชวงปลายป 

2561 ไทยคมไดยกเลิกการใชน้ำจากแหลงน้ำบาดาลใตดิน เนื่องจากการ 

การประปาสวนภูมิภาคมีการวางระบบทอประปาในพื้นที่ บริษัทจึงหันมา 

ใชน้ำประปาแทนในป 2562  ดวยมาตรการประหยัดการใชน้ำที่ดำเนิน 

การมาตอเนื่อง สถานีแหงนี้มีการใชน้ำรวมเปนจำนวนทั้งสิ้น 5,357 

ลูกบาศกเมตร ลดลงรอยละ 12.48  เมื่อเทียบกับป 2561 จากจำนวน  

6,121 ลูกบาศกเมตร นอกจากนี้มีการใชน้ำหมุนเวียนอยางสม่ำเสมอ โดย 

สูบน้ำจากบอขุดบริเวณดานหนาที่รองรับน้ำทิ้ง ซึ่งผานการบำบัดมาแลว 

จากระบบภายใน เพื่อใชรดน้ำตนไมและสนามหญาแทนน้ำประปาดวย

การบำบัดน้ำทิ้ง
 แมวาไทยคมจะไมไดใชทรัพยากรน้ำในการดำเนินธุรกิจหลักโดยตรง 

แตบริษัทก็ตระหนักดีวาทรัพยากร น้ำเปนสิ่งสำคัญและมีความจำเปนตอ 

ทุกชีวิต การใชน้ำแมเพียงเพื่ออุปโภคบริโภคในอาคาร หรือบริเวณ  

สำนักงาน ก็ตองดำเนินการดวยความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

ที่ผานมาบริษัทใหความสำคัญใน "การจัดการบำบัดน้ำทิ้ง" จากอาคาร 

กอนปลอยลงสูระบบการระบายน้ำสาธารณะ จึงใหมีการตรวจวิเคราะห 

คุณภาพน้ำทิ้งตั้งแตเริ่มแคมเปญ Thaicom Loves Earth เมื่อป 2560 

สถานีดาวเทียมไทยคม นนทบุรี   

7,363 ลูกบาศกเมตร

เพิ่มขึ้น 54.05% เทียบกับป 2561

ปริมาณการใชน้ำประปา

สถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม ปทุมธานี

5,357 ลูกบาศกเมตร 

ลดลง 12.48 % เทียบกับป 2561 

เพื่อการพัฒนาระบบบำบัดน้ำทิ้งในอาคารใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ทั้งนี้ บริษัทไดรับความอนุเคราะหจากฝายจัดการคุณภาพน้ำ สำนัก

การชางเทศบาลนครนนทบุรี ในการตรวจสอบคุณภาพของน้ำทิ้งจาก

สถานีดาวเทียมไทยคม จ.นนทบุรี และสถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม 

จ.ปทุมธานี อยางตอเนื่อง

 ป 2562 จากการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โดยทดสอบจากตัวอยางน้ำที่ 

เก็บจากทอน้ำทิ้งของสถานีดาวเทียมไทยคม จ.นนทบุรี ซึ่งมีพื้นที่ใชสอย 

อาคารประมาณ 4,000 ตารางเมตรพบวามีคาพารามิเตอรที่สอบจำนวน 

3 รายการที่ "ต่ำ" กวาเกณฑมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ไดแก 

• คาบีโอดี (BOD) = 42.8 (ตองไมเกิน 42.8) 

• คาสารที่ละลายไดทั้งหมด (Total Dissolved Solid) 798 

 (ตองไมเกิน 500) 

• คาซัลไฟต (Sulfide) = 5.8 (ตองไมเกิน 3.0)

 สวนสาเหตุนั้น คาดวามาจากในป 2562 ไทยคมไดคืนพื้นที่เชาสวนที่ 

เปนบอน้ำขนาดใหญทางดานตะวันตกใหกับสำนักงานราชพัสดุ 

จ.นนทบุรี ซึ่งแตเดิมเคยเปนจุดรับน้ำทิ้งที่ผานระบบบำบัดภายในกอน 

ปลอยลงมายังบอแหงนี้ และมีการเติมอากาศในบอจากกังหันตีน้ำและ 

แสงอาทิตยกอนปลอยสูทอสาธารณะ ถึงแมวาเราจะมีอุปกรณ Zeptic 

Tank ที่มีประสิทธิภาพ และมีการตรวจสอบคุณภาพการใชงานอยางสม่ำ 

เสมอ รวมทั้งการรณรงคการแยกขยะ โดยเฉพาะประเภทขยะอินทรียใน 

สำนักงานที่อาจจะชวยลดปญหาการทิ้งเศษอาหารลงไปในอางลางจาน 

โดยไมตั้งใจ เปนแหลงกำเนิดของจุลินทรียในน้ำทิ้งได แตก็ไมสามารถจะ 

บำบัดน้ำทิ้งไดอยางมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับการมีบอขนาดใหญรอง 

รับ อยางไรก็ดีบริษัทจะไดหาทางแกไขและจัดหามาตรการที่เหมาะสม  

เพื่อจัดการคุณภาพของน้ำทิ้งกอนปลอยลงสูทอสาธารณะตอไป

สำหรับสถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี  

ซึ่งมีพื้นที่ใชสอยภายในอาคารนอยกวา 5,000 ตารางเมตร ป 2562 จาก

ผลการวิเคราะหตัวอยางคุณภาพน้ำทิ้ง พบวาทุกรายการ เชนคาบีโอดี 

(BOD) คาความเปนกรดดาง (pH) คาสารแขวนลอย (Suspended 

Solid) หรือตะกอนหนัก (Settleable Solids) เปนตน ซึ่งเก็บมาจาก

บอน้ำหนาสถานีฯ อยูในชวงมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด อาจจะเปน

เพราะบริษัทมีการเติมออกซิเจนใหกับบอน้ำทิ้งดังกลาว เพื่อใหจุลินทรีย

สามารถยอยสารสลายขยะอินทรียไดดียิ่งขึ้น เมื่อเทียบกับป 2561 

สำหรับบอน้ำแหงนี้ ขุดขึ้นมาเพื่อรับน้ำทิ้งภายใน ตั้งแตสถานีฯ แหงนี้

เปดใหบริการในป 2545 แมในปจจุบันบริเวณดังกลาว ก็ยังคงไมมีการ

สรางระบบทอระบายน้ำสาธารณะ เพราะพื้นที่สวนใหญใชเพื่อการเกษตร

ไทยคมจึงใหความสำคัญสำหรับเรื่องการบริหารจัดการน้ำทิ้งกอนปลอย

ลงสูบอขุดดังกลาว ซึ่งไดผานกระบวนการบำบัดจากระบบภายใน และมี

การติดตั้งเครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำไวในบอ นอกจากนี้ไดปรับ

เปลี่ยนการใชพลังงานไฟฟาเปนพลังงานแสงอาทิตย โดยติดตั้งปมน้ำ

พลังงานแสงอาทิตยเพื่อสูบน้ำขึ้นมาใชรดน้ำตนไมและสนามหญาเปนการ

รักษาสภาพแวดลอมที่ดีใหกับพนักงานและชุมชนในละแวกนั้น 

บร�ษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)         รายงานการพัฒนาอย�างยั�งยืน 2562 
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สงเสริมสำนักงานสีเขียว

 ไทยคมยังคงมุงสงเสริมดานสิ่งแวดลอมภายในบริษัทอยางตอเนื่อง  

เพื่อลดปญหากาซเรือนกระจกของโลก หลังจากที่บริษัทไดรณรงคเรื่อง 

การงดผลิตขวดน้ำพลาสติกใชในสำนักงาน การรณรงคใหพนักงาน 

พิจารณาแยกขยะกอนทิ้งลงถัง และการทิ้งอยางถูกวิธีตามแตละประเภท 

ของขยะ เพื่อสงเสริมใหไทยคมเปน "สำนักสีเขียว" ในอนาคต และเนื่อง 

จากไมมีขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิตและบริการสวนใหญเปนประเภท 

ขยะทั่วไปภายในสำนักงาน ซึ่งมีสวนที่จะสงผลการเกิดกาซเรือนกระจก 

ขององคกรได ดังนั้นในปที่ผานมาเราจึงเริ่มเก็บสถิติจำนวนขยะเปาหมาย 

สองประเภทคือ ขยะพลาสติกและขยะประเภทกระดาษ ถึงแมวาทั้ง 

ขยะทั้งสองประเภทนั้น อาจจะสามารถนำกลับมาใชใหมได เมื่อผาน 

กระบวนการ แตจะเปนการดำเนินการอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืนมาก 

กวาถาเราพยายาม ลด ละ เลิก สิ่งที่เปนสาเหตุหลักของการเกิดขยะ 

ทั้งสองประเภทนี้  

ลดขยะพลาสติกชวยลดโลกรอน
 ในป 2562 ไทยคมดำเนินการในเรื่องของการวัดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 

ในสำนักงาน เพื่อตั้งเปาหมายในการรณรงค "ลด" อยางเปนรูปธรรมมาก 

ขึ้น โดยเริ่มจาก "ขยะพลาสติก" ที่มีปริมาณเยอะที่สุดในกลุมของ 

"ขยะประเภทที่รีไซเคิล" ได โดยจัดเก็บขอมูลดวยการชั่งน้ำหนักในแตละ

ครั้งที่มีการจัดเก็บขยะประเภทนี้ จากสถิติการจัดเก็บขยะพลาสติกและ

นำมาชั่งน้ำหนักกอนการนำไปขายนั้น ป 2562 สถานีดาวเทียมไทยคม 

นนทบุรี และสถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม ปทุมธานี มีขยะพลาสติก

รวมแลวทั้งสิ้นจำนวน 199.6 กิโลกรัม หรือคิดเฉลี่ย 0.53 กิโลกรัม/คน 

สวนใหญพนักงานเปนผูนำขยะประเภทนี้เขามาในสำนักงาน หลังการ

เก็บขอมูลดังกลาวในป 2563 จึงมีแผนจะลดจำนวนลงใหไดรอยละ 5 

จากจำนวนเฉลี่ยของทั้งสองสถานีฯ ผานการจัดแคมเปญ "Thaicom 

Green Bag & Box" ซึ่งเปนโครงการยืมใชถุงผาและกลองใสอาหาร 

โดยจะเริ่มใชในแคนทีนบริษัท ซึ่งแตเดิมใชกลองโฟม และถุงพลาสติก 

บรรจุอาหาร รวมทั้งรณรงคงดการใชกลองโฟม ถุงพลาสติก ถวยพลาสติก

ใสเครื่องดื่มแบบใชครั้งเดียวเขามาในบริษัท โดยเราไดตั้งเปาหมายใหญ 

คือภายในสี่ป ตองสามารถลดจำนวนขยะพลาสติกที่ทิ้งในไทยคมลงใหได

รอยละ 20

ลดการใชกระดาษ ลดการตัดตนไม
 นอกจากนี้ ไทยคมไดเก็บสถิติการใชกระดาษภายในสำนักงาน เชน

เดียวกัน เพื่อการตั้งเปาหมาย "การลดการใชกระดาษ" ในสำนักงาน  

เพราะกระดาษผลิตมาจากตนไมที่เปนทรัพยากรสำคัญที่จะชวยบรรเทา 

ภาวะเรือนกระจก ซึ่งที่ผานมามีการรณรงคใหพนักงานไดตระหนักถึง 

การใชกระดาษ เชน ขอความรวมมือการพริ๊นทกระดาษใหนอยที่สุดถา 

ไมจำเปน การใชกระดาษทั้งสองหนา การตั้งคาการถายเอกสาร (Default) 

เปนแบบพิมพสองหนา การกำหนดใหตองใชบัตรพนักงานในการถาย/ 

พริ๊นทเอกสาร ในขณะเดียวกันระบบเอกสารภายในก็มีการพัฒนาปรับปรุง

ใหเปนเอกสารออนไลนใหมากที่สุด โดยลาสุด ป 2562  มีการพัฒนาระบบ

เอกสาร "บันทึกภายใน" ที่ใชสำหรับการขออนุมัติเรื่องตางๆ โดยเปลี่ยนเปน

แบบออนไลน ซึ่งชวยลดจำนวนกระดาษที่ตองพริ๊นทออกมาไดพอสมควร 

อยางไรก็ตามยังคงมีบางหนวยงานที่จำเปนตองพริ๊นทเอกสารอยู เชน สำนัก

การเงินและบัญชี เพื่อใชในการกระบวนการตรวจสอบความถูกตองของ

ขอมูลทางการเงินและบัญชี และเพื่อการตรวจสอบจากหนวยงานตรวจสอบ

และผูตรวจสอบจากภายนอก ซึ่งเราจะไดพยายามหาชองทางที่จะชวยลด

ปริมาณการใชกระดาษใหไดมากที่สุด

 สำหรับสถิติขอมูลปริมาณการใชกระดาษของไทยคม ป 2562 

มีดังตอไปนี้

• ปริมาณการใชกระดาษ จำนวน 429,764.50* แผน หรือเทากับ  

 1,133.94 แผน/พนักงาน และคิดเปนคาใชจายเทากับ 740,979.46  

 บาท ซึ่งลดลงจากป 2561 (จำนวน 609,084.50 แผน) รอยละ 29.44  

 หรือเทากับ 179,320 แผน

• ปริมาณกระดาษใชแลวทั้งสองหนาหรือเอกสารที่ถูกยอยเปนเศษ  

 กระดาษจากทั้งสองสถานีฯ คิดเปนจำนวนน้ำหนักทั้งสิ้น 3,921**  

 กิโลกรัม หรือรอยละ 74.3 ของปริมาณขยะประเภทกระดาษที่ทิ้ง  

 ภายในสำนักงานรวมทั้งหมด 5,277 กิโลกรัม  

• โดยในป 2563 บริษัทตั้งเปาจะลดการใชกระดาษในสำนักงานที่  

 Print & Copy ลงไปอีกรอยละ 4 จากปริมาณการใชกระดาษในป  

 2562 ซึ่งเปนปแรกที่ไทยคมจะตั้งเปนปฐาน โดยตั้งเปาหมายภายใน  

 สี่ป คือป 2566 จะตองลดปริมาณการใชกระดาษลงใหไดรอยละ 20  

 ของปฐาน

หมายเหตุ

 * จำนวนกระดาษที่ถายเอกสาร/พริ๊นท นำมาจากขอมูลที่บันทึกจาก  

เครื่องถายเอกสาร ซึ่งเชื่อมตอกับขอมูลบัตรพนักงาน และจะบันทึกเมื่อ 

มีการพริ๊นทเอกสารหรือถายเอกสารทุกครั้ง 

 ** ตัวเลขปริมาณกระดาษใชแลวทั้งสองหนาหรือเอกสารที่ถูกยอย 

เปนเศษกระดาษนำมาจากการชั่งน้ำหนักกอนนำไปขายใหกับผูรับซื้อ 

กระดาษ

 หากพนักงานชวยกันลดการใชกระดาษภายในสำนักงาน นอกจากเปน 

การชวยรักษาสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน โดยเฉพาะการชวยลดปญหา สภาวะ 

โลกรอน เพื่อเปนการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมที่งายที่สุดของทุกคน 

ยังชวยประหยัดคาใชจายของบริษัทไดดวย

เปาหมายป 2566 
ลดขยะประเภทพลาสติกลงใหไดรอยละ 

20 จากปฐาน 2562 ซึ่งมีจำนวนขยะ

พลาสติก 199.6 กิโลกรัม หรือคิดเฉลี่ย 

0.53 กิโลกรัม/พนักงาน/ป 
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เปาหมายป 2566 

ลดขยะประเภทกระดาษลงใหไดรอยละ 

20 จากปฐาน 2562 ซึ่งมีปริมาณการใช 

กระดาษ  429,764.50 แผน/ป 

(พิมพสองหนา) หรือเทากับ 

1,133.94/พนักงาน/ป

ตารางเปรียบเทียบปริมาณการใชกระดาษของไทยคม

ป  ปริมาณ คาใชจาย (บาท) ปริมาณการใช  คาใชจาย/คน/ป (บาท)

  Print & Copy (แผน)  กระดาษ/คน/ป (แผน)

2562*  429,764.50  740,979.46 1,133.94 1,955.09

2561  608,084.50  991,736.48  1,604.44 2,616.72

2560  560,287.00  1,057,641.92  1,478.33 2,790.61

หมายเหตุ จำนวนพนักงาน 379 คน เฉพาะในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

*2562 เปนปที่ไทยคมใชเปนปฐาน เพื่อตั้งเปาการลดการใชกระดาษในสำนักงาน

บร�ษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)         รายงานการพัฒนาอย�างยั�งยืน 2562 
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การตอตานการทุจริตคอรัปชั่น

 ไทยคมตอตานการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ดวยตระหนักดีวาการ 

ทุจริตเปนภัยรายแรงที่บอนทำลายการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม

และกอใหเกิดความเสียหายตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมนโยบาย 

การตอตานการทุจริตของบริษัทมีเปดเผยอยูในเว็บไซด https://www. 

thaicom.net/corporate-governance/anti-corruption/ เพื่อเปน 

แนวทางที่ทุกคนในองคกรตองปฏิบัติตาม นอกจากนี้มีการแจงใหลูกคา 

พันธมิตรธุรกิจ คูคา หรือผูที่จะเขามาทำธุรกิจกับไทยคมใหรับทราบถึง 

เจตนารมณและนโยบายการตอตานการทุจริตดังกลาวดวย โดยคาดหวัง 

ใหผูที่อยูในหวงโซธุรกิจเหลานี้ไดปฏิบัติตาม  

 ป 2562 ไทยคมไดเขารวมแสดงพลังกับกลุมบริษัทในกิจกรรมประจำป 

ของ “แนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต 

(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against 

Corruption-CAC) เพื่อย้ำจุดยืนของบริษัทตอสาธารณชนในการตอตาน 

การทุจริต โดยป 2563 ไทยคมมีแผนจะเชิญชวนคูคาและพันธมิตรธุรกิจ 

ใหเขารวมเปนสมาชิกและรวมกิจกรรมการตอตานการทุจริตดวย  

ชวยปลูกตนไม ชวยลดโลกรอน
 ปาไมเปนแหลงที่ดูดกลับและกักเก็บ “กาซคารบอนไดออกไซด” ที่ 

เปนสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะโลกรอนในปจจุบัน ตามธรรมชาตินั้น 

ตนไมจะชวยดูดกาซคารบอนไดออกไซด เพื่อนำไปใชในการสังเคราะห 

แสง และถูกนำไปกักเก็บในรูปของเนื้อไม ดังนั้นการปลูกตนไมเพื่อเพิ่ม 

พื้นที่ปา ก็เปนวิธีการหนึ่งที่งาย สะดวก และประหยัดคาใชจายในการ 

ชวยลดปญหาโลกรอนของโลก นอกจากนี้ยังเกิดผลดีในเรื่องของ

สิ่งแวดลอม เชนรักษาวัฐจักรชีวิตของสัตวตางๆ ปองกันการกัดเซาะ พัง

ทลายของดิน ปองกันแสงและความรอนจากดวงอาทิตย ดักจับอนุภาค

มลพิษ ฝุน ควัน ไอพิษตางๆ ได น้ำที่ระเหยจากการคายน้ำจากใบไม 

ชวยดูดความรอนจากบรรยากาศ และลดอุณหภูมิลงไดถึง 3-5 องศา 

นอกจากนี้ ตลอดอายุของตนไม 1 ตนเก็บกักคารบอนไดเเฉลี่ย 1-1.7 ตัน

คารบอนไดออกไซดเทียบเทา 

 จากการดำเนินธุรกิจของไทยคม สถานีดาวเทียมไทยคม นนทบุรี  

ปลอยคารบอนไดออกไซดสูสิ่งแวดลอม ป 2561 เปนจำนวน 1,261.00 

ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป ถึงแมจะมีปริมาณไมมากนัก แต 

ไทยคมก็ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น จึงดำเนินกิจกรรมรวมถึง 

ใสใจกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อรักษาสิ่งแวดลอมที่ดี ลด 

การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด และเพิ่มจำนวนตนไมเพื่อดูดซับโดย

มีกิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ ที่สนับสนุนการปลูกตนไม เชนกิจกรรม 

Thaicom We Share ปลูกปาชายเลน, Thaicom We Share ปลูกปา 

ถาวร และกิจกรรมฝากปลูกตนไมในที่ดินของเราหรือของเพื่อน 

 ตั้งแตป 2560 ไทยคมเริ่มสงเสริมการปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

โดยใชเมล็ดพันธุจากตนราชพฤกษ “ตนไมของพอ” ซึ่งเปนตนที่ 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร ทรงปลูกหนาอาคารสถานีดาวเทียมไทยคม นนทบุรี  

ในพิธีเปดสถานีดาวเทียมไทยคมอยางเปนทางการ ป 2537 โดยบริษัท 

ไดเพาะกลาแจกจายใหพนักงาน และบุคคลภายนอกไปแลวกวา 300 ตน  

และยังคงเพาะตนกลานี้เพื่อแจกจายอยางตอเนื่อง สำหรับตนราชพฤกษ  

เปนตนไมยืนตนที่มีศักยภาพในการกักเก็บกาซเรือนกระจก ไดถึง 1.21 

ตัน คารบอนไดออกไซดเทียบเทา/ไร/ป (อางถึงขอมูลในเอกสาร 

“ปลูกตนไมชวยลดโลกรอนไดยังไงนะ” ขององคการบริการจัดการกาซ 

เรือนกระจก (องคการมหาชน) กรกฎาคม 2561) 

 ป 2562 ไทยคมจัดกิจกรรม Thaicom We Share ใหพนักงานไทยคม

อาสารวมกันปลูกปาชายเลน เพื่อรักษาระบบนิเวศและชวยลดโลกรอน 

“ไมโกงกาง” มีศักยภาพในการกักเก็บกาซเรือนกระจก ไดถึง 2.75 ตัน

คารบอนไดออกไซดเทียบเทา/ไร/ป ซึ่งไดรับความรวมมือจากพนักงานเปน

อยางดี นอกจากเปนการปลูกจิตสำนึกที่จะชวยกันรักษาสิ่งแวดลอมและ

ชวยบรรเทาภาวะโลกรอน ยังชวยสนับสนุนเปาหมายตามยุทธศาสตร 

ประเทศไทยในการเพิ่มพื้นที่ปา จำนวนรอยละ 40 ดวย แม พนักงานไทย

คมจะมีเพียงแคหลักรอย แตถาหลายแรงจากหลายบริษัท หรือหลาย

องคกรรวมมือกัน ก็ยอมไปถึงเปาหมายของประเทศไดไมยาก 

(ปจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปา 102.4 ลานไร หรือคิดเปนรอยละ 32 

ของประเทศ โดยยุทธศาสตรชาติ 20 ป ตั้งเปาเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 40 

หรือ 128 ลานไร)

 ในป 2563 ไทยคมตั้งเปาหมายสำคัญ คือการเพิ่มจำนวนตนไมปละ 

อยางนอยเทากับจำนวนพนักงานของบริษัท คือ 379 คน (ขอมูล ณ 31 

ธันวาคม ป 2562) และจะดำเนินการตอเนื่องในระยะเวลา 5 ป  

(2563-2567) เพื่อใหไดจำนวนตนไมอยางนอย 1,895 ตน ซึ่งหากตนไม 

ที่เราปลูกเติบโตเต็มที่จะสามารถดูดซับคารบอนไดประมาณ 1,895 ตัน 

คารบอนไดออกไซดเทียบเทาตลอดอายุขัย และดักจับมลพิษจากฝุนควัน 

ได 2,653 กิโลกรัมตอป นอกจากนี้ยังปลอยกาซออกซิเจนอยางนอย 

379,000,000 ลิตร/ป ซึ่งรองรับความตองการของมนุษย ได 2,915 คน

ตอป (คน 1 คนตองการกาซออกซิเจนประมาณ 130,000 ลิตรตอป 

www.sustainable life.co) ไทยคมจะมุงมั่นที่จะเพิ่มจำนวนตนไม   

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตอเนื่องตอไป 

ความหลากหลายทางชีวภาพ

การตรวจวัดคาความถี่จากเครื่องสงสัญญาณ 

(Radio Frequency Interference)
 เนื่องจากการใหบริการดาวเทียมเกี่ยวของกับคลื่นความถี่จากการรับ 

และสงสัญญาณดาวเทียมมายังสถานีภาคพื้นดิน บริษัทจึงใหความสำคัญ 

ในการตรวจวัดระดับความเขมขนของความถี่ และการประเมินเรื่อง 

การแผรังสีและคลื่นความถี่สูงที่อาจเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในระบบ 

นิเวศเปนประจำอยางสม่ำเสมอทุกป ซึ่งเปนมาตรการที่ตอบรับกับ   

"การบริหารความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมและคลื่นแมเหล็กไฟฟา" จาก

เครื่องสงสัญญาณภายในบริเวณสถานีดาวเทียมไทยคมเปนประจำทุกป  

อันจะชวยใหบริษัทสามารถประเมินควบคุม และปองกันผลกระทบที่ 

อาจเกิดทั้งภายในบริเวณสถานีดาวเทียมและบริเวณชุมชนโดยรอบได 

เปนอยางดี เปนหนึ่งในภารกิจความรับผิดชอบดานสิ่งแวดลอมตอสังคม 

และพนักงานที่ปฏิบัติงานภายในสองสถานีฯ บริการของไทยคม

เปาหมาย
การปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียวอยางนอยปละ 1ตน/พนักงาน* 

ภายใน 5 ป (2563-2567) = 1,895 ตน  
*จำนวน 379 คน ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2562
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 ไทยคมมีการกำหนดขั้นตอนและรูปแบบในการตรวจวัดระดับสัญญาณ 

สนามแมเหล็กไฟฟา โดยอางอิงตามมาตรฐานการทดสอบสากลที่กำหนด 

ขึ้นโดยองคกรอนามัยโลก (WHO) สำหรับการตรวจวัดคาความถี่ที่บริษัท 

นำมาใชอางอิง คือ "มาตรฐาน International Commission on Non-  

Ionizing Radiation Protection: ICNIRP” ที่ไดกำหนดขีดจำกัดความ 

แรงสนามแมเหล็กไฟฟา เชน คาความถี่ C-band, Ku-band, และยาน 

ความถี่โทรศัพทมือถือ โดยแบงระดับสัญญาณคลื่นแมเหล็กไฟฟา (Limit 

Line of Electromagnetic Field) ขึ้นเปน 2 กลุม คือกลุมผูที่ไดรับคลื่น 

แมเหล็กไฟฟาจากการทำงาน (Worker) และกลุมผูที่ไดรับคลื่นแมเหล็ก 

ไฟฟาทั่วไป (Public) เพื่อใชในการพิจารณา และเพื่อตัดสินผลกระทบ 

ของมนุษยที่ไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาในบริเวณสถานปฏิบัติงาน หรืออยู 

อาศัยตามมาตรฐานดังกลาวขางตน

ผลการดำเนินงาน

 ป 2562 ผลจากการตรวจวัดคาความถี่ดาวเทียมสามประเภท คือ 

C-Band, KU-Band, และ KA-Band ของ "สถานีดาวเทียมไทยคม จ. 

นนทบุรี" และ "สถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม จ. ปทุมธานี" พบวา 

ผลรวมของคาทั้งหมดเมื่อเปรียบเทียบกับคาขีดจำกัดของทั้งสองสถานีฯ 

มีคา "ต่ำ กวา 1 ทุกจุด"  จึงพิจารณาไดวาภายในและบริเวณโดยรอบ 

สถานีบริการทั้งสองแหงมีระดับของสัญญาณคลื่นแมเหล็กไฟฟา "ต่ำกวา 

เกณฑที่สงผลกระทบตอมนุษย" ตามมาตรฐานของ ICNIRP 

(โปรดดูตารางแสดงผลรวมการตรวจวัดคาความถี่ดานลางประกอบ)

สถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม

จ. ปทุมธานี

สถานีดาวเทียมไทยคม

จ. นนทบุรี

บร�ษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)         รายงานการพัฒนาอย�างยั�งยืน 2562 
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ความทาทายดานสิ่งแวดลอม

(อวกาศ) ในอนาคต

การกำจัดขยะอวกาศ
 นับตั้งแต Sputnik ดาวเทียมดวงแรกถูกปลอยขึ้นสูวงโคจรในป 2500 

(ค.ศ.1957) ถือเปนจุดเริ่มตนยุคบุกเบิกดานอวกาศของโลก จนถึงวันนี้ 

เปนเวลากวา 60 ป มีดาวเทียมที่หมดอายุการใชงานแลวลองลอยอยูใน 

วงโคจรระดับตางๆ เปนจำนวนมากและเปนเวลานานหลายสิบปดวย 

รวมทั้งวัตถุที่เปนพวกจรวดขนสง ยานอวกาศ หรือพวกเศษซากอื่นๆ ที่

เกี่ยวของในภารกิจอวกาศ ซึ่งนับวันก็จะยิ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

ปจจุบัน เฉพาะในวงโคจรระดับต่ำ (Low Earth Orbit) มีวัตถุเพียง 

ประมาณ 23,000 ชิ้น ที่เราสามารถติดตามได และมีอีกนับหมื่นชิ้นที่มี 

ขนาดเล็กและไมไดมีมีการติดตามดวย เศษซากเหลานี้ก็คือ “ขยะอิเล็ค 

ทรอนิกส” ที่สามารถทำใหเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดลอมในอวกาศเหนือ 

ชั้นบรรยากาศของโลก หรืออาจเกิดการชนกันได ซึ่งก็ไมไดตางไปจาก 

“ขยะพลาสติก” ที่มีอยูเปนจำนวนมากมายมหาศาลในทองทะเลที่เรายัง 

ไมสามารถหาวิธีกำจัดออกไปไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ดี ใน 

ปจจุบันปญหาเรื่องขยะอวกาศก็ไดเปนเปนประเด็นที่วงการอวกาศและ 

ดาวเทียมไดเริ่มมีความพยายามที่จะหาวิธีกำจัดซากขยะอวกาศเหลานี้  

หลายโครงการก็ยังคงอยูในขั้นการทดลอง เชน 

 “โครงการ RemoveDEBRIS” นำทีมวิจัยโดยศูนยอวกาศเซอรเรย   

มหาวิทยาลัยเซอรเรย ประเทศอังกฤษ โดยไดรับเงินสนับสนุนจากคณะ 

กรรมาธิการยุโรป และพันธมิตรรวมโครงการที่เปนผูประกอบการดาน 

อวกาศของยุโรป เชน Airbus โดยในป 2561 ไดสงยาน Remove 

DEBRIS ขึ้นไปยังสถานีอวกาศนานาชาติ ISS (International Space 

Station) พรอมอุปกรณทดลอง ไดแกตาขาย ฉมวก กลองนำวิถี และ 

ดาวเทียมขนาดเล็ก (Cube Sat) สองดวง เพื่อทำการทดลองกำจัดขยะ 

อวกาศที่อยูในวงโคจรระดับต่ำ (Low Earth Orbit) เชนทดลองยิงตาขาย

ไปครอบที่เปาหมาย การยิงฉมวกไปยังเปาหมาย เมื่อเสร็จภารกิจ ยานก็

จะกางใบขนาดใหญที่ทำหนาที่คลายเบรกลม (Dragsail) ลากเปาหมาย

นั้นลงไปยังชั้นบรรยากาศเพื่อใหเผาไหมไปในที่สุดกอนสูพื้นโลก (ดูขอมูล 

เพิ่มเติม ที่ https://en.wikipedia.org/wiki/RemoveDEBRIS หรือ 

https://www.surrey.ac.uk/surrey-space-centre/missions/remo-

vedebris)

 อีกหนึ่งโครงการจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการทดสอบวิธีกำจัดซาก

ดาวเทียมออกจากวงโคจรในระดับต่ำ (Low Earth Orbit) โดย บริษัท 

Tethers Unlimited, Inc. ออกแบบอุปกรณที่ชื่อวา “Terminator 

Tape”  ซึ่งมีขนาดเล็กใกลเคียงกับขนาดของคอมพิวเตอรโนตบุกมีน้ำ

หนักนอยกวาสองปอนด และมีตนทุนที่ต่ำ โดยทดลองติดไวกับดาวเทียม 

Prox-1 ของหองวิจัยโครงการ Nanosatellite กองทัพอากาศสหรัฐ และ

สงขึ้นไปสูอวกาศเมื่อกลางป 2562 เพื่อทำการทดสอบการทำงานของ

เทอรมิเนเตอรเทปจากการทดลองสมมุติเมื่อ 

ดาวเทียมหมดอายุ เทอรมิเนเตอรเทปก็จะเริ่มทำงานโดยเทปจะถูกปลอย

ออกมายาวประมาณ 230 ฟุต เมื่อเทอรมิเนเตอรเทปสัมผัสกับอวกาศดาน

นอก ก็จะสรางแรงตานบนดาวเทียมทำใหดาวเทียมถูกลากลงมาจากวง

โคจรไดอยางรวดเร็ว ซึ่งเร็วกวาการปลอยใหลอยอยูในวงโคจร หากการ

ทดสอบนี้ประสบความสำเร็จ สามารถนำดาวเทียมออกจากวงโคจรไดเร็ว

กวาถึง 24 เทา อยางไรก็ตาม ยังมีคงมีการทดลองตามแผนในโครงการตอ

ไปอีก (ดูขอมูลไดที่ https://www.tethers.com/term-tape/)

 นอกจากแนวคิดที่จะกำจัดซากอวกาศแลว ก็ยังแนวคิดที่จะใชวิธี 

“ยืดอายุดาวเทียม” หรือการนำ “ดาวเทียมที่หมดอายุกลับมาใชใหม”  

ปกติดาวเทียมในวงโครจรระดับสูง (GEO-Geosynchronous Orbit) ที่

อยูสูงขึ้นไปจากพื้นโลกประมาณ 36,000 กิโลเมตร จะมีอายุการใชงาน 

โดยเฉลี่ยประมาณ 15-20 ป เมื่อป 2562 มี “โครงการ Space Tug” 

ที่ทำการทดลองสงดาวเทียมหุนยนตขนาดเล็ก ชื่อ “MEV-1” (Mission 

Extension Vehicle-1) ของบริษัท Northrop Grumman (U.S.A.) ซึ่ง 

ภายในบรรจุเชื้อเพลิง ภารกิจของ MEV-1 คือ จะเดินทางไปยังดาวเทียม 

ที่หมดอายุของประเทศสหรัฐอเมริกาที่สุสานดาวเทียม (Satellite 

Graveyard) เมื่อเขาไปใกลหางกันประมาณ 1 เมตร นิ้วมือกลจะดึง 

ดาวเทียมเปาหมายเขาเชื่อมตอกับ MEV-1  ถาประสบความสำเร็จก็ 

สามารถยืดอายุดาวเทียมไดอีก 5 ป จากนั้น MEV-1 จะลากดาวเทียม 

ดวงนี้ไปยังตำแหนงวงโคจรที่ตองการเพื่อใหบริการตอไป และเมื่อหมด 

ระยะเวลา 5 ป  MEV-1 ก็จะลากดาวเทียมกลับไปยังสุสานดาวเทียม  

สวน MEV-1 ก็จะปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตอไป วิธีการนี้เทากับวาเปนการ 

ทดลองนำ “ขยะอิเล็คทรอนิกส” ที่หมดอายุกลับมาใชใหม แมวาจะเปน 

ระยะสั้นๆ แตก็ชวยชะลอการใชทรัพยากร และประหยัดดานการลงทุนที่ 

ตองสงดาวเทียมดวงใหม ซึ่งในอนาคตอาจจะมีเทคโนโลยีที่ดีกวานี้ จาก 

ขาวลาสุด เมื่อตนป 2563 ดาวเทียม MEV-1 สามารถเขาเชื่อมตอ 

ดาวเทียมที่หมดอายุดวงนี้เปนผลสำเร็จ และจะยืดอายุไดอีก 5 ป ตาม 

แผน (ดูขอมูลเพิ่มเติมที่ https://www.northropgrumman.com/

space/space-logistics-services/)  

แลวไทยคมทำอยางไร เมื่อดาวเทียมหมดอายุ

 เมื่อดาวเทียมไทยคม 1, 2, 3 และลาสุดไทยคม 5 ไดหมดอายุลง หรือ 

ตองปลดระวาง บริษัทไดปฏิบัติตามขอกำหนดของสหภาพโทรคมนาคม 

ระหวางประเทศ หรือ ITU (International Telecommunication 

Union) โดยใชเชื้อเพลิงชุดสุดทายจุดจรวดขับดันตัวดาวเทียมที่หมดอายุ  

ใหไกลออกไปจากวงโคจรระดับสูงขึ้นไปอีกประมาณ 300 กิโลเมตร เพื่อ 

ไมกอใหเกิดอันตรายกับดาวเทียมที่ยังคงใชงานอยู แมวาไทยคมจะไมได 

เปนเจาของเทคโนโลยีดาวเทียม แตเราก็ไมไดนิ่งนอนใจยังคงติดตามขาว 

สารการพัฒนาในเรื่องดังกลาวอยูโดยตลอด และหวังวาจะมีวิธีการกำจัด 

ซากขยะอวกาศที่ประสบผลสำเร็จในอนาคตอันใกลนี้ เพราะจะเปนการ 

แสดงความรับผิดชอบของผูประกอบการในอุตสาหกรรมอวกาศที่มีตอ 

สิ่งแวดลอมอวกาศของโลก  

 

การดำเนินงานดานสังคม
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การดำเนินงานดานสังคม

บร�ษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)         รายงานการพัฒนาอย�างยั�งยืน 2562 
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 จากวิสัยทัศนของความยั่งยืนโดยการนำเทคโนโลยีเชื่อมตอโลก เพื่อ 

สรางความยั่งยืนนั้น ไทยคมใหความสำคัญตอการดำเนินธุรกิจดวยความ 

รับผิดชอบตอสังคม โดยยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาลและรักษาจรรยา 

บรรณธุรกิจ ควบคูกับการบริหารจัดการองคกรที่ดี โปรงใสและเปนธรรม  

โดยไมละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือระเบียบปฏิบัติตอลูกจางแรงงาน และ 

สงเสริมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม พรอมทั้งเปดโอกาสใหมี 

การติดตอสื่อสารและรับฟงขอมูลระหวางกันผานชองทางตางๆ เพื่อการ 

สนองตอบความตองการของผูมีสวนไดเสียไดตรงประเด็น สำหรับการ 

ดำเนินงานในมิติดานสังคม แบงออกเปนสองสวนคือ พนักงาน (People) 

และสังคม (Society) โดยมีผลการดำเนินงานในปที่ผานมา ดังตอไปนี้

การดูแลพนักงาน

การพัฒนาองคกรเพื่อความยั่งยืน 

 เมื่อโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงสูยุค Global Disruption สงผลใหทุก 

องคกรตองปรับเปลี่ยนวิถีของการดำเนินธุรกิจ ประกอบกับการแขงขัน 

ทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรง มีความซับซอนและทาทายมากยิ่งขึ้น ไทยคม 

จึงเล็งเห็นความจำเปนเรงดวนที่จะตองมีการปรับเปลี่ยนองคกร ปรับปรุง 

กระบวนการทำงาน และปรับวิธีคิดของบุคลากรใหเปดใจยอมรับ และ 

พรอมที่จะปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตอไปในอนาคต

 ฝายบริหารไดใหความสำคัญในเรื่องของ Digital Disruption ซึ่งได 

ศึกษาแนวโนมของเทคโนโลยีใหมๆ ที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง รวมถึงไดทำ 

การวินิจฉัยองคกร (Organization Diagnosis) เพื่อวิเคราะหและทำ 

ความเขาใจกับปจจัยภายในองคกร ผานกระบวนการเปดกวาง รับฟง 

ความคิดเห็นจากพนักงานทุกระดับแลวจึงนำขอมูลทั้งสองสวนมากำหนด 

เปนยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนไทยคม ผนวกกับวิสัยทัศนของผูนำใน 

องคกรที่มุงเนน Digital Transformation โดยเรงผลักดันเปลี่ยนแปลง 

การทำธุรกิจขององคกรจากการทำธุรกิจดาวเทียมแบบดั้งเดิม มุงมั่นสู 

การเปน "Smart Solution Provider” โดยอาศัยดิจิตอลเทคโนโลยที่

จะหลอมรวมกันระหวาง  Space, Air, Ground และ Maritime ผาน  

การใช Big DATA ใหสอดคลองเปนไปตามวิสัยทัศนและพันธกิจของ

บริษัทที่กำหนดไว ดวยเหตุผลขางตน ฝายบริหารจึงมีการปรับโครงสราง

องคกรใหสอดคลองกับยุทธศาสตรใหม โดยกำหนดบทบาทหนาที่และ

ความรับผิดชอบของหนวยงานอยางชัดเจน เพิ่มรูปแบบการทำงานแบบ 

หนวยยอย โดยการจัดตั้ง "Agile Team” เพื่อเรงปรับปรุงการดำเนินงาน 

ของธุรกิจหลัก และผลักดันโครงการพัฒนาธุรกิจที่จะเกิดขึ้นใหม ซึ่งตอง

อาศัยรูปแบบการทำงานเปนทีมที่คลองตัวฉับไว สามารถตอบสนองความ

ตองการของลูกคา และการเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การรับผิดชอบตอคนและสังคมของไทยคม
กลยุทธดานบุคลากร

1. เสริมสรางวัฒนธรรมองคกร เพื่อสรางความยั่งยืน

 ฝายบริหารไทยคมใหความสำคัญกับการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 

ใหแข็งแกรง โดยสงเสริมใหพนักงานทุกคนทุกระดับชั้นมีสวนรวมในการ 

พัฒนาองคกร ผูนำองคกรมีการสื่อสารความคาดหวังดานพฤติกรรมการ 

ทำงานใหพนักงานรับทราบอยางสม่ำเสมอ โดยผูบริหารทุกคนมีหนาที่ 

ปฏิบัติตนใหเปนแบบอยาง (Role Model) ใหการสนับสนุนทีมงานโดย 

มอบหมายอำนาจ (Empowerment) สงเสริมใหพนักงานเกิดการเรียนรู 

ตลอดเวลา (Continuous Learning) มุงเนนใหทีมงานมีสวนรวมในทุก 

กระบวนการทำการ อาทิ การวางแผน การปรับปรุงงานและการตัดสินใจ 

ใหความสำคัญกับการใหขอมูลปอนกลับสองทาง (Two-Way Feedback) 

ซึ่งเปนพื้นฐานสำคัญของการสรางวัฒนธรรมองคกรแบบ Agile ที่พนักงาน 

ในองคกรเปดกวางรับฟง ความเคารพไววางใจซึ่งกันและกันมีความเปน 

เจาของ มุงเนนการสงมอบคุณคาใหกับผูมีสวนไดเสียเพื่อผลลัพธของธุรกิจ 

ที่ยั่งยืน

2. การปรับโครงสรางองคกรใหสอดคลองตอการดำเนินธุรกิจในอนาคต 

 ในป 2562 บริษัทมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกร เพื่อใหเกิดความ 

คลองตัวในการบริหารจัดการ มีการปรับเปลี่ยนและสรางหนวยงานใหม  

กำหนดหนาที่ความรับผิดชอบและความสัมพันธเชิงโครงสรางใหเกิดความ 

รับผิดชอบแบบองครวมเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยใช Agile Concept 

มาบริหารจัดการองคกรทำการสรางและปรับเปลี่ยน Mind set ของคนใน 

องคกร มุงเนนการทำงานแบบขามหนวยงาน (Cross Functional Team) 

ยึดเปาหมายรวมกัน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจ และความตองการของ 

ลูกคา (Customer Focus) สราง Commercial mind ใหเกิดกับพนักงาน 

เพิ่ม Empowerment ใหกับพนักงาน รวมถึงสงเสริมและเปดโอกาสให 

พนักงานมีสวนรวมในทุกกระบวนการมากยิ่งขึ้น (Employee Involvement)

3. การเตรียมความพรอมของบุคลากร  

 ไทยคมพัฒนาใหพนักงานมีความเชื่อมั่นในตนเองและทีมงาน โดยป 2561 

ใชหลักสูตร Constructionism เพื่อสรางสรรคการเปลี่ยนแปลงใหมรวมกัน 

และการมีสวนรวมในการคิดออกแบบอนาคตขององคกรผานกระบวนการ 

"Social Lab” ซึ่งเปนกระบวนการเปดใจกวางแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นแบบ 

สรางสรรคระหวางพนักงานและผูบริหาร เสริมดวยการพัฒนาดาน 

Leadership Competency ใหกับผูนำในทุกระดับชั้น เพื่อใหมีสมรรถนะ  

ที่แข็งแกรงมีความพรอมในการขับเคลื่อนองคกรเพราะผูนำที่ดีจะ Engage  

ทีมงานใหหลอมรวมกับวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธขององคกรนำพาองคกร   

ไปในทิศทางที่ถูกตองและสรางการเติบโตอยางยั่งยืน โดยพัฒนาทักษะให   

กับพนักงานเพื่อรองรับ Digital Future โดยวิธี Re Skill, Up Skill &  

Cross Skill ควบคูกับการใชเทคโนโลยีในการทำงานมากขึ้น และเพิ่มเติม  

ดวยการอบรมพัฒนาความรูดาน Digital Literacy ไมวาจะเปนเรื่อง Data 

Analytics, FinTech, Tech-enabled Services, Digital Media, Cyber 

Security, Entrepreneurship และ Internet of Things (IOT) เปนตน
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การพัฒนาบุคลากร เพื่อสอดรับกับกลยุทธธุรกิจใหม

 “พนักงาน” เปนกำลังขับเคลื่อนของธุรกิจที่สำคัญ จึงจำเปนตองมี 

การปรับตัวเตรียมความพรอม ใหสอดคลองกับกลยุทธและแนวธุรกิจที่ 

ปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย ไทยคมตระหนักถึงเรื่องการสงเสริมใหพนักงาน 

มีการฝกอบรมอยางสม่ำเสมอเปนประจำทุกป ไมวาจะเปนการพัฒนา 

ทักษะการทำงานใหมๆ (Reskill) หรือการยกระดับทักษะที่มีอยูแลวให 

ดียิ่งขึ้น (Upskill) เพื่อเตรียมความพรอมขององคกรในการรับมือกับ 

สถานการณการแขงขันของตลาดที่เปลี่ยนแปลง และการถูก Disruption 

ทางเทคโนโลยีอยูตลอดเวลา  

 ป 2562 ไทยคมมีการจัดการฝกอบรมใหกับพนักงานรวมทั้งสิ้น      

88 ครั้ง คิดเปน 16.72/คน/ป ทั้งหลักสูตรที่เปนหลักสูตรบังคับ 

(Mandatory Course) และหลักสูตรตามความสมัครใจของพนักงานที่ 

อยากเรียนรูเพิ่มเติมเพื่อสงเสริมทักษะการทำงานในสายอาชีพนั้นๆ 

(Functional Course) โดยใชการเรียนรูแบบผสมผสานทั้งแบบดั้งเดิม 

(Classroom training) และรูปแบบการเรียนออนไลน (Online 

Training) ผานวิทยากรที่มีชื่อเสียงและไดรับการยอมรับจากแวดวงตางๆ 

ทั้งภายในและภายนอกองคกร อีกทั้งยังสงเสริมใหพนักงานไดเขารวม

ฝกอบรมรวมกันกับพนักงานในกลุมบริษัทอินทัช เพื่อสรางความสัมพันธ 

อันดีระหวางกลุมพนักงานดวยกันเอง และเปนประโยชนตอการทำงาน 

ที่เกี่ยวของกันในอนาคตอีกดวย 

 นอกจากนี้  ในป 2562 บริษัท ใหความสำคัญเปนอยางยิ่งในเรื่อง 

"การดูแลปกปองขอมูลสวนบุคคล" และตองการใหพนักงานไดตระหนัก 

รูถึงความสำคัญของการใชขอมูลอยางระมัดระวัง จึงไดจัดอบรมหลักสูตร 

“พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร” ใหกับพนักงานจำนวน 

ทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยวิทยากรทั้งจากภายใน และภายนอกองคกรเปนคน 

ถายทอดความรูและประสบการณตาง ๆ ใหกับพนักงาน โดยมุงหวังวา 

พนักงานจะเขาใจ และปฏิบัติตนไดอยางถูกตองในการใชขอมูลอยาง 

ระมัดระวัง 

 ในแตละป ไทยคมจะวางแผนและพัฒนาพนักงานทุกระดับ เพื่อใหมี 

ความกาวหนาในสายอาชีพเตรียมความพรอมทักษะทุกดาน เพื่อรับมือ 

ตอการเปลี่ยนแปลงและสอดคลองกับทิศทาง และกลยุทธบริษัทผาน

การฝกอบรม รวมไปถึงการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานโดยสมัครใจ เพื่อให

เกิดการพัฒนาและสรางองคกรแหงการเรียนรู และแบงปนใหความชวย

เหลือกัน บริษัทยังคงจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการสืบทอด 

ตำแหนง (Succession Plan) อยางตอเนื่อง เพื่อเตรียมผูที่มีศักยภาพ 

ใหมีภาวะผูนำ และพรอมที่จะรับผิดชอบงานในตำแหนงที่สูงขึ้นผาน 

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรตางๆ ที่ถูกออกแบบใหมีระยะเวลาการ

เรียนรูพรอมการฝกปฏิบัติตอเนื่องเปนระยะเวลาในรอบหนึ่งป เพื่อให 

เกิดการเรียนรูที่ตอเนื่องและผสานเขาไปกับการทำงานในทุกวันได  

โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานป 2562 ดังนี้ 

การฝกอบรมโดยเฉลี่ยของพนักงาน
16.72 ชั่วโมง/คน/ป

ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2562

ระดับปฏิบัติการ
PG 3-9

16.32
ผูจัดการ 

PG 10-12

16.56
ผูบริหาร

PG 13-15

ชั่วโมง/คน/ป ชั่วโมง/คน/ปชั่วโมง/คน/ปชั่วโมง/คน/ป
24.19

ผูบริหารระดับสูง
C Level

3.75

บร�ษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)         รายงานการพัฒนาอย�างยั�งยืน 2562 
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การปฎิบัติกับพนักงานอยางเสมอภาคและเปนธรรม

 ปจจุบันไทยคมมีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 400 คน (ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562) บริษัทมีนโยบายในการดูแลพนักงานอยางทั่วถึง เสมอ 

ภาคและเปนธรรมไมมีการแบงแยกเพศ ศาสนา หรือเชื้อชาติใดๆ นอก 

จากนี้ บริษัทมีการจางพนักงานจากหลายเชื้อชาติในหลายประเทศตาม 

พื้นที่ใหบริการของดาวเทียมไทยคม ดังนั้น “หลักการบริหารงานบุคคล” 

จึงเปนกรอบสำคัญตอการดำเนินงานสำหรับพนักงานทุกคน เพื่อใหมั่นใจ

วาไมการละเมิดสิทธิ์ดังกลาวของพนักงานโดยมีการเปดเผยอยูในเว็บไซด

ของบริษัท นอกจากนี้ หากพบเห็นการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม หรือไมไดได

รับสิทธิประโยชนที่พึงไดตามกฏเกณฑ บริษัทเปดโอกาสในการรับฟง

ขอคิดเห็นหรือรองเรียนผานชองทางตางๆ หรือหากไมตองการเปดเผยตัว

ตน เชนผานทางคณะกรรมการสวัสดิการ เว็บบอรดภายในทาง Ethics 

Hotline ในเว็บไซด หรืออินทราเน็ต การเสนอขอคิดเห็นในชวงที่มีการ

ประชุมพนักงานประจำป หรือในวาระพิเศษตางๆ นอกจากนี้ ยังสามารถ

พูดคุยโดยตรงกับหัวหนางานหรือตอนที่มีการประเมินผลงาน รวมทั้งใน

ชวงที่มีการประเมินความผูกพันของพนักงานที่มีตอองคกรไดอีกทางหนึ่ง

หลักสูตร กลุมเปาหมาย วัตถุประสงค รูปแบบการเรียนรู

Group Talent Development 

Program – Executive Learning 

Sustainment โดย Harvard 

Business Publishing

Group Talent Development 

Program – Leadership 

Development โดย Harvard 

Business Publishing

Group Talent Development 

Program – Strategic Leadership 

โดย University of Manchester

Group Talent Development 

Program – Leading People for 

Corrective Results โดย SEAC

Agile Project

High Impact Presentation

พนักงานที่อยูในกลุม Next 

Generation Leader ผูบริหารกลุม 

Platinum และ Diamond PG 

15–UC จำนวน 5 ทาน

พนักงานที่อยูในกลุม Next 

Generation Leader ผูบริหารกลุม 

Diamond และ Gold PG 13 – 14 

จำนวน 4 ทาน

พนักงานที่อยูในกลุม Next 

Generation Leader ผูบริหารกลุม 

Gold PG 11 – 12 จำนวน 4 ทาน

พนักงานที่อยูในกลุม Next 

Generation Leader พนักงานในกลุม 

Emerald PG 7–10 จำนวน 15 ทาน

พนักงานที่อยูในกลุม Talent 

Development Program ของบริษัท

ไทยคม

พนักงานกลุมเปาหมายที่ตองใชการ นำ

เสนองานใหกับทีมงาน หนวยงาน 

ภายใน ผูบริหาร และลูกคาภายนอก

• เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพ   

 ความเปนผูนำโดยนำองคความรู   

 ที่ไดมาปรับใชในการบริหารจัด   

 การองคกร

• พัฒนาทักษะการบริหารทีมงาน

• เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพความ  

 เปนผูนำโดยนำองคความรูที่ไดมา  

 ปรับใชในการบริหารจัดการองคกร

• พัฒนาทักษะการบริหารทีมงาน

• เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพ ความ  

 เปนผูนำโดยนำองคความรูที่ไดมา  

 ปรับใชในการบริหารจัดการองคกร

• พัฒนาทักษะการบริหารทีมงาน

 

• เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพ ความ  

 เปนผูนำโดยนำองคความรูที่ไดมา  

 ปรับใชในการบริหารจัดการองคกร

• พัฒนาทักษะการบริหารทีมงาน

• สรางความเขาใจในบทบาทที่เปลี่ยน  

 แปลงไปของผูนำเพื่อสรางความ   

 เปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นในองคกร

• เพื่อปรับใชแนวคิดและวิธีกาทำงาน  

 แบบ Agile Team ภายในองคกร  

 ใหเกิดการปฏิบัติจริง โดยเรียนรู   

 ผาน Project ตางๆ ของไทยคม

• เรียนรูวิธีการวิเคราะหกลุมผูฟง 

 และการเตรียมตัวกอนการนำเสนอ

• เทคนิคการคัดเลือกหัวขอ เนื้อหา  

 ในการนำเสนอลำดับความคิด

• บุคคลิกภาพที่ดีในการเปนนัก   

 นำเสนอมืออาชีพ

• เรียนรูจากการบรรยาย โดยผูเชี่ยวชาญ

• เรียนรูจากการถายทอดประสบการณ  

 ของผูเชี่ยวชาญ

• จัดกลุมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

• เรียนรูผาน Online

• เรียนรูจากการบรรยาย โดยผูเชี่ยวชาญ

•  เรียนรูจากการทำโครงงาน 

 (Project Base)

• เรียนรูผาน Online

• เรียนรูจากการบรรยาย โดยผูเชี่ยวชาญ

• เรียนรูจากการทำโครงงาน

 Project Base)

• เรียนรูผาน Online

• เรียนรูจากการบรรยาย โดยผูเชี่ยวชาญ

• เรียนรูจากการทำโครงงาน 

 (Project Base)

• เรียนรูผาน Online

• เรียนรูจากการบรรยาย โดยผูเชี่ยวชาญ

• ใชกิจกรรมกลุม ใหเกิดการแลกเปลี่ยน  

 มุมมองและวิธีการบริหารจัดการ 

• จัดกลุมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

 และยกตัวอยางวิธีการปฏิบัติที่ถูกตอง

• เรียนรูจากการทำโครง การ   

 (Project-Based learning)

• กระบวนการเรียนรู ลงมือปฏิบัติ  

 ฝกกับผูเชี่ยวชาญทางดานการนำ  

 เสนอโดยตรง

• เรียนรูเทคนิคการนำเสนอ และฝก  

 บุคลิกภาพ จากวิทยากรมืออาชีพ
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จำนวนพนักงานทั้งหมด

จำนวนพนักงานทั้งหมด (เฉพาะ Thaicom, TCB, Thai AI)

Item ชาย หญิง Grand Total

ในประเทศ 249 130 379

ตางประเทศ 16 5 21

Grand Total 265 135 400

สัดสวนพนักงาน

จำนวนพนักงานในประเทศ และจำนวนพนักงานในตางประเทศ

Item จำนวน

ในประเทศ 379

ตางประเทศ 21

 Expat 2

 Local 19

Grand Total 400

•  จำนวนพนักงานใหม: ประจำประเทศไทย 7 คน

 คิดเปนรอยละ 1.75 ของพนักงานทั้งหมด

• จำนวนพนักงานลาออก: ประจำประเทศไทย 58 คน   

 คิดเปนรอยละ 14.50 ของพนักงานทั้งหมด

• จำนวนพนักงานที่ลาคลอด = 6 คน และจำนวนพนักงาน   

 ที่กลับมาทำงานหลังลาคลอด = 6 คน

สัดสวนระดับพนักงาน

Item ในประเทศ ตางประเทศ Grand Total

ปฏิบัติการ 314 17 331

ผูจัดการ 40 2 42

ผูบริหาร 21 2 23

ผูบริหารระดับสูง 4 0 4

Grand Total 379 21 400

สัดสวนอายุพนักงาน

Item ในประเทศ ตางประเทศ Grand Total

< 30 ป 17  17

30-50 ป 310 19 329

>50 ป 52 2 54

Grand Total 379 21 400

อายุงานเฉลี่ยของพนักงาน

ในประเทศ ตางประเทศ เฉลี่ยรวม

13.33 9.67 13.14

สัดสวนพนักงานแยกตามสถานที่ปฏิบัติงาน

Item ในประเทศ ตางประเทศ Grand Total

ตางประเทศ 0 19 19

หัวหิน 4 0 4

นนทบุรี 246 2 248

ปทุมธานี 124 0 124

อาคาร SJ Infinite I,  5 0 5

กรุงเทพฯ

Grand Total 379 21 400

บร�ษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)         รายงานการพัฒนาอย�างยั�งยืน 2562 
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ขอมูลป 2562 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

การสรรหาพนักงานที่จะมาทำงานกับเรา

 ดวยไทยคมตองดำเนินธุรกิจทั้งในและตางประเทศ จึงเล็งเห็น 

คุณคาและความสำคัญของพนักงาน และเชื่อวาพนักงานที่มีคุณภาพ 

เปนปจจัยที่นำพาองคกรสูความเติบโตและความสำเร็จอยางยั่งยืน 

บริษัทจึงมุงมั่นในการแสวงหาคนดีและเกงพรอม เหมาะสมกับงาน มี

คุณธรรม มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาไดตลอดเวลา เพื่อรองรับการ 

ขยายตัวขอธุรกิจในอนาคต ดวยความเชื่อมั่นนี้ ไทยคมจึงกำหนด 

นโยบายการบริหารบุคคล เพื่อแสดงใหเห็นถึงเจตนารมณอันแนวแน 

ในการสรรหาบุคลากรใหสอดคลองกับกลยุทธในการดำเนินธุรกิจ ทั้ง

ยังนำมาตรการตอตานการทุจริตมาเปนหลักเกณฑในกระบวน การ

สรรหาควบคูกับคุณสมบัติดานความรู ความสามารถ และมี

ทัศนคติที่เหมาะสมกับงาน โดยคำนึงถึงการสรางโอกาสอยางเทา  

เทียม ไมเลือกปฏิบัติ ทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สถาบันการศึกษา 

เนื่องจากหลายตำแหนงงานมีความเฉพาะทาง ไทยคมจะประกาศรับ 

สมัครคัดเลือกบุคคลตามตำแหนงงานที่วางผานชองทางการสื่อสาร 

ภายใน และประกาศผานชองทางเว็บไซต www.thaicom.net เพื่อ

ใหผูที่สนใจไดสมัครผานอีเมล หรือสงใบสมัครออนไลน



การสรางความผูกพันตอองคกร
 ไทยคมใหความสำคัญตอการพัฒนาการดำเนินงาน การรับฟงความคิด 

เห็นจากพนักงาน เปนอีกหนึ่งชองทางที่จะทำใหบริษัทดำเนินงานสวนนี้ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการสำรวจความผูกพันของพนักงานตอ 

องคกร (Employee Engagement Survey) เพื่อการรับฟงความคิดเห็น 

จากพนักงานอยางตรงไปตรงมา เปนการเพิ่มโอกาสที่จะนำมากำหนด 

แผนงานปรับปรุง และยกระดับการบริหารงานบุคคลใหดียิ่งขึ้นเปนประจำ

ทุกป 

 ป 2562 ไทยคมยังคงใชวิธีแบบสำรวจที่เรียกวา “Q12” ของบริษัท 

แกลลัพ เพื่อสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีตอองคกร โดยระดับ 

ความผูกพันของพนักงานไทยคมตามเกณฑการประเมินของแกลลัพ คือ 

3.57/5  โดยมีประเด็นที่พนักงานใหคะแนนมากที่สุดจากจำนวน 12 

ประเด็น คือ “ฉันมีเพื่อนที่ดีที่สุดในองคกร” โดยมีพนักงานเขารวมการ 

สำรวจ Q12 คิดเปนรอยละ 92 จากจำนวนพนักงานในองคกรทั้งหมด 

ทั้งในและตางประเทศ  

 ภายหลังการสำรวจดังกลาว ไทยคมไดจัดทำ Focus Group โดยเปน 

การสุมตัวแทนพนักงานในกลุมที่พบคา Engagement Score คอนขาง 

นอยจำนวน 3 กลุม เพื่อคนหาสาเหตุที่แทจริง และนำไปเปนแนวทางใน 

การแกไขและสรางแผนพัฒนาความผูกพันในปตอไป

ดูแลความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมการทำงาน
 การบริหารจัดการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม 

ในการทำงานนั้น มีความสำคัญอยางยิ่ง ไทยคมจึงกำหนดนโยบายเพื่อเปน

แนวทางในการปฏิบัติและพัฒนาอยางชัดเจน และถายทอดไปยังพนักงาน

ทุกระดับ บริษัทแตงตั้งเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ 

ระดับหัวหนางาน และระดับบริหาร เพื่อใหครอบคลุมการดูแลพนักงานดาน

ความปลอดภัยอยางทั่วถึงทุกพื้นที่การทำงาน นอกจากนี้มีคณะกรรมการ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน ซึ่งประกอบ

ดวยตัวแทนจากฝายบริหารและพนักงาน เพื่อให มั่นใจวาการวางแผนตลอด

จนมาตรการในการปองกันอันตรายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นจะถูกตรวจสอบและ

ควบคุมใหเปนไปตามแผนงานที่วางไว ในแตละปและอยูภายใตกฎขอบังคับ

ตามกฎหมาย  

สามารถดูนโยบายดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและ

สภาพแวด ลอมในการทำงานไดที่ https://www.thaicom.net/

corporate-governance/other-policy/

ผลการดำเนินงาน ป 2562

 ป 2562  คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.) มีการ 

ประชุมเปนประจำทุกเดือน และมีการประเมินความเสี่ยงเพื่อควบคุมและ 

ปองกัน อาทิการตรวจวัด "คาการแผรังสีของคลื่นวิทยุ" ใหอยูในระดับ 

มาตรฐานสากล รวมทั้งมีการตรวจสอบความพรอมของอุปกรณ และเครื่อง

มือ เพื่อใหพรอมใชงานและเกิดความปลอดภัยและจัดใหมีการซักซอมรับ

สถานการณฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น สำหรับการจัดฝกอบรม และบรรยายที่

เกี่ยวของเรื่องของความปลอดภัยและอาชีวอนามัยป 2562 ไดแก

• การฝกอบรมเรื่อง "Electrical Safety and Basic First Aid" เพื่อให  

 พนักงานตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟา   

 การปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตน  

• การจัดฝกอบรมเรื่องการซอมอพยพหนีไฟประจำป 2562 สำหรับ  

 พนักงานทุกคน โดยสถานีดาวเทียมไทยคม จ.นนทบุรี พนักงานใช  

 เวลามายังจุดรวมตัว 3.49 นาที และสถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม  

 จ.ปทุมธานี ใชเวลา 3.03 นาที ซึ่งการฝกซอมเสมือนจริงจะทำให  

 มั่นใจมากยิ่งขึ้นในเรื่องของมาตรการความปลอดภัย  

• การจัดการฝกอบรมดานการปฐมพยาบาลเบื้องตนและการกูชีพ  

 สำหรับพนักงานทั้งสถานีฯ นนทบุรีและปทุมธานีเพื่อเพิ่มทักษะ  

 ความรูใหกับพนักงานเพื่อพรอมรับมือกับเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได 

ในป 2562 มีพนักงานบาดเจ็บจากการทำงาน 2 ราย แตไมมีพนักงานที่

เสียชีวิตจากการทำงาน

คาความผูกพันของพนักงาน 

3.57/5

พนักงานบาดเจ็บจากการทำงาน 2 ราย 

พนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน 0 ราย   

2562  
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สงเสริมสุขภาพกายและใจที่ดี

 นอกจากการบริหารจัดการเรื่องความปลอดภัยในการทำงานแลว  

ไทยคมยังสงเสริมสุขภาพกายและใจที่ดีของพนักงานผานกิจกรรม และ

การบรรยายที่หลากหลาย โดยวิทยากรทั้งภายในและภายนอก  

ผลการดำเนินงานป 2562

 ปที่ผานมา ไทยคมมีการจัดกิจกรรมตางๆ ใหพนักงานสมัครเขารวม  

ตามความสมัครใจ ดังตอไปนี้

TC We Peace เปนการบรรยายธรรมและสอนทำสมาธิ ในหัวขอ  

“สมดุลธรรม สมดุลชีวิต” โดยพระครู ปลัดสุวัฒนวชิรคุณจากเว็บเพจ  

“ธรรมะอารมณดี” มีพนักงานเขารวมจำนวนทั้งสิ้น  47 คน 

TC We Run เปนกิจกรรมที่เชิญชวนใหพนักงานออกมาวิ่งออกกำลังกาย 

โดยใชวิธีจูงใจดวยการสะสม Point จาก TC Me Point ดังนี้ ถาวิ่งระยะ

ทาง 1 กิโลเมตรจะได 1 point กำหนดระยะเวลาเขารวมกิจกรรมตั้งแต

เดือนกันยายนถึงธันวาคม 2562 มีพนักงานเขารวมจำนวนทั้งสิ้น 94 คน

TC We Strong กับ Yoga Workshop โดยแบงกลุมพนักงานที่สนใจ 

ออกเปน 2 กลุม ไดแก 1) กลุมที่เขารวมโยคะบำบัด สำหรับ Office 

Syndrome และ 2) กลุมที่เขารวมโยคะบำบัดอาการบาดเจ็บจากการเลน 

กีฬาเพื่อเปดโอกาสใหพนักงานไดทดลองใชการเลนโยคะเพื่อบำบัด รางกาย

ของตนเอง ทั้งสองกลุมมีพนักงานเขารวมจำนวนทั้งสิ้น 39 คน 

TC We Rich เปนหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อแนะนำการวางแผนดานการเงิน

ใหกับพนักงานสามารถวางแผนการเงินใหเกิดประโยขนสูงสุดทั้งในปจจุบัน

และการวางแผนเพื่ออนาคตขางหนามีพนักงานเขารวมจำนวนทั้งสิ้น 72 

คน 

นอกจากกิจกรรมตางๆเหลานี้ บริษัทยังสนับสนุนใหพนักงานมีโอกาสได 

รวมบริจาคโลหิตอยางสม่ำเสมอทุกๆ สามเดือน เพื่อเปนสาธารณกุศล และ

สงเสริมสุขภาพกายที่ดี ในป 2562 มีการรับบริจาคโลหิต รวมจำนวนทั้ง

สิ้น 4 ครั้งมีพนักงานเขารวมบริจาคโลหิตใหสภากาชาดไทย รวมทั้งสิ้น 

151 คน 

บร�ษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)         รายงานการพัฒนาอย�างยั�งยืน 2562 
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TC Wellness Program ไทยคมไดดำเนินโครงการ TC Wellness 

อยางตอเนื่องเปนปที่ 3 โดยมีวัตถุประสงคหลักในการสรางสุขภาวะใน 

การทำงาน และใหพนักงานมีสุขภาพกายและใจแข็งแรง โดยจัดกิจกรรม 

สงเสริมสุขภาพและการออกกำลังกาย ไมวาจะเปนการจัดแผนดำเนิน 

กิจกรรมของชมรมตางๆ ไดแกชมรมจักรยาน ชมรมวิ่ง ชมรมแบดมินตัน  

ชมรมฟุตบอล เปนตน เพื่อใหพนักงานไดรวมกลุมทำกิจกรรมสงเสริม 

การออกกำลังกาย ผานการคิดและออกแบบกิจกรรมตามความสนใจ   

โดย "พนักงานเพื่อพนักงาน” 

 ในป 2562 บริษัทเพิ่มความเขมขนของกิจกรรมใหมากขึ้น โดยพนักงาน 

ตองลงทะเบียนกอนเขารวมในกิจกรรมตางๆ เนื่องจากมีการจำกัดที่นั่งใน 

การเขารวมกิจกรรม และยังใชการแจก TC Me Point ใหกับพนักงานที่ 

สมัครเขารวมกิจกรรมตางๆ นั้นดวย เพื่อสรางแรงจูงใจใหพนักงานมีความ 

สนใจที่จะเขารวมกิจกรรมตางๆ ใหมากยิ่งขึ้น สำหรับการวัดผลสำเร็จใน 

แตละกิจกรรมนั้น ใชวิธีสอบถามความพึงพอใจและรับ Feedback จาก 

พนักงาน รวมทั้งคำแนะนำติชม เพื่อนำไปใชเปนขอมูลสำหรับการจัด 

กิจกรรมในปถัดๆ ไปสำหรับป 2562 มีพนักงานเขารวมกิจกรรมทั้งหมด 

รวมสิ้น 403 คน (นับซ้ำทุกกิจกรรม) โดยในป 2563 ไดตั้งเปาจำนวน 

พนักงานที่เขารวมใหเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 5 (5%) ในทุกกิจกรรมและ 

โครงการที่จัดขึ้น

TC Me Point สรางการรับรูและมีสวนรวม

 ไทยคมเปดตัวกิจกรรม TC Me Point เมื่อตอนตนป 2562 โดยมีวัตถุ 

ประสงค เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารภายในใหมีความทันสมัยและเขา 

ถึงผูรับสารไดดียิ่งขึ้น โดยเนนการรับรูขอมูลขาวสาร และดึงดูดความ 

สนใจของพนักงาน รวมทั้งการกระตุนใหเกิดการมีสวนรวมของพนักงาน 

ในกิจกรรมตางๆ ของบริษัทผานการใชวิธีสะสมคะแนน “TC MePoint” 

ในระบบ "TC We Link" ซึ่งเปนแอพพลิเคชั่นของไทยคมที่ใชงานบน สมา

รทโฟนตางๆ โดยแอปพลิเคชั่นนี้เปนอีกหนึ่งชองทางในการเขาถึงขอมูล

ตางๆ ของบริษัท ทำใหการติดตอสื่อสารทำไดงายและรวดเร็วกวาเดิม

อีกทั้งยังชวยกระตุนใหการรับรูขาวสารจากประกาศตางๆ ของบริษัทมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยบริษัทจะเปดโอกาสใหพนักงานที่มีคะแนน 

สะสม สามารถนำคะแนนเหลานั้นมาแลกของรางวัลที่ตรงกับความตอง 

การของตนเอง เชน ขาวสาร น้ำยาซักผา บะหมี่สำเร็จรูป นม น้ำอัดลม 

หรือขนมตางๆ เปนการกระตุนใหพนักงานทำงานดวยความสนุกสนาน 

ทาทาย และมีแรงจูงใจในการรับขอมูลขาวสาร โดยเฉพาะอยางยิ่ง ยังชวย 

สรางบรรยากาศขององคกรที่มีชีวิตชีวา มีบรรยากาศการทำงานที่เนน 

ความสุขของพนักงานเปนสำคัญ (Happiness Organization) สงผลตอ 

การพัฒนาศักยภาพของคนในองคกรใหยั่งยืนไดอีกทางหนึ่ง

ผลการดำเนินงาน ป 2562

 มีผูเขารวมกิจกรรม TC Me Point รวมทั้งสิ้น 374 คน หรือคิดเปน 

รอยละ 98 จาก จำนวนพนักงานทั้งหมด โดยมีจำนวนขอมูลขาวสารที่ 

ตองการใหพนักงานรับทราบหรือเขารวมกิจกรรม รวมทั้งสิ้นถึง 207  

เรื่อง ในป 2563 บริษัทมีแผนจะดำเนินการใชระบบสะสมคะแนน TC  

Me Point อยางตอเนื่อง เนื่องจากประสบผลสำเร็จอยางมากในการ  

ดึงดูดความสนใจในการรับรูขาวสารของพนักงาน สำหรับเปาหมาย 2563 

พนักงานตองเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น "รอยละหนึ่งรอย" (100%)

ปองกันภัยจาก CORONAVIRUS COVIT-19 (2563)  

 เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของ Coronavirus COVID-19 ที่ 

มีการแพรระบาดจากมณฑลวูฮั่น ประเทศจีนตั้งแตปลายป 2562 และมี 

การแพรกระจายที่รวดเร็ว ตอมาพบผูปวยติดเชื้อในประเทศไทยในเดือน 

มกราคม 2563 นั้น ดวยความหวงใยในพนักงานของเราทุกคนไมวาจะอยู 

ที่ประเทศไทยหรือประจำอยูที่สำนักงานตางประเทศ ไทยคมจึงออกประกาศ

มาตรการตางๆ หลายฉบับตามระดับความเขมขนของสถานการณ ที่เปลี่ยน

ไป เพื่อเปนปองกันการแพรระบาดของ Coronavirus COVID-19 ไปสู

พนักงาน โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจตามแผนการบริหาร

จัดการ เพื่อความตอเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Business 

Continuity Management)  ซึ่งมีประธานเจาหนาที่บริหารเปนประธาน 

ของคณะกรรมการฯชุดดังกลาว สำหรับมาตรการตางๆ ของบริษัท อาทิ

• การทำความสะอาดดวย alcohol ในหองประชุม โดยเฉพาะที่หองประชุม  

 และบริเวณโถงกลาง และบริเวณมือจับประตูเขา-ออกทุกๆ 15 นาที

• มีการตรวจวัดอุณหภูมิทุกคนที่เขามาภายในสำนักงานทุกแหง

• พนักงานใชหนากากอนามัยเมื่อตองออกไปภายนอก และลางมือทุกครั้ง  

 เมื่อกลับเขาสถานี 

• จัดวางจุดวาง Alcohol Gel ลางมือจำนวนหลายจุดและในสำนักงาน  

 ทุกแหงของบริษัท

• ในชวงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2563 มีมาตรการสำหรับผูที่เดินทาง  

 กลับมาจากตางประเทศตองกักตัวเองที่บานเปนเวลา 14+5 วันทุกคน  

• เดือนมีนาคมใหระงับการเดินทางไปตางประเทศทุกกรณี และเริ่ม  

 ทดลองสลับวันทำงาน “Work from Home” เพื่อลดความเสี่ยงการ  

 ติดเชื้อจากการอยูรวมกันในคนหมูมาก

การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน
 ไทยคมสนับสนุนและเคารพการปกปองสิทธิมนุษยชน ดวยการดูแลไม

ใหธุรกิจของบริษัทเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน 

อีกทั้งยังใหความเคารพนับถือ และปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายดวย 

ความเปนธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย โดยไมเลือกปฏิบัติ 

เชนการแบงแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ สีผิว อายุ เพศเปนตน บริษัทมีนโยบาย

การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งพนักงานไทยคมตองทำความ

เขาใจตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวของกับหนาที่และความรับผิดชอบของตนเอง

อยางถี่ถวน และปฏิบัติตามอยางเครงครัดดวย เนื่อง จากไทยคมมีธุรกิจอยู

ในหลายประเทศที่มีความแตกตางกัน พนักงานที่ตองไปปฏิบัติงานยัง

ประเทศเหลานั้น ยิ่งเปนเรื่องสำคัญที่ตองศึกษากฎหมาย ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ ใหถี่ถวนเพื่อไมใหเกิดปญหา

ลวงละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนดังกลาว 

49

สำหรับนโยบายการเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน 

(Human Rights Policy) มีเปดเผยอยูในเว็บไซดของบริษัทที่ 
https://www.thaicom.net/ corporate-governance/other-policy/



ดึงดูดความสนใจในการรับรูขาวสารของพนักงาน สำหรับเปาหมาย 2563 

พนักงานตองเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น "รอยละหนึ่งรอย" (100%)

ปองกันภัยจาก CORONAVIRUS COVIT-19 (2563)  

 เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของ Coronavirus COVID-19 ที่ 

มีการแพรระบาดจากมณฑลวูฮั่น ประเทศจีนตั้งแตปลายป 2562 และมี 

การแพรกระจายที่รวดเร็ว ตอมาพบผูปวยติดเชื้อในประเทศไทยในเดือน 

มกราคม 2563 นั้น ดวยความหวงใยในพนักงานของเราทุกคนไมวาจะอยู 

ที่ประเทศไทยหรือประจำอยูที่สำนักงานตางประเทศ ไทยคมจึงออกประกาศ

มาตรการตางๆ หลายฉบับตามระดับความเขมขนของสถานการณ ที่เปลี่ยน

ไป เพื่อเปนปองกันการแพรระบาดของ Coronavirus COVID-19 ไปสู

พนักงาน โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจตามแผนการบริหาร

จัดการ เพื่อความตอเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Business 

Continuity Management)  ซึ่งมีประธานเจาหนาที่บริหารเปนประธาน 

ของคณะกรรมการฯชุดดังกลาว สำหรับมาตรการตางๆ ของบริษัท อาทิ

• การทำความสะอาดดวย alcohol ในหองประชุม โดยเฉพาะที่หองประชุม  

 และบริเวณโถงกลาง และบริเวณมือจับประตูเขา-ออกทุกๆ 15 นาที

• มีการตรวจวัดอุณหภูมิทุกคนที่เขามาภายในสำนักงานทุกแหง

• พนักงานใชหนากากอนามัยเมื่อตองออกไปภายนอก และลางมือทุกครั้ง  

 เมื่อกลับเขาสถานี 

• จัดวางจุดวาง Alcohol Gel ลางมือจำนวนหลายจุดและในสำนักงาน  

 ทุกแหงของบริษัท

• ในชวงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2563 มีมาตรการสำหรับผูที่เดินทาง  

 กลับมาจากตางประเทศตองกักตัวเองที่บานเปนเวลา 14+5 วันทุกคน  

• เดือนมีนาคมใหระงับการเดินทางไปตางประเทศทุกกรณี และเริ่ม  

 ทดลองสลับวันทำงาน “Work from Home” เพื่อลดความเสี่ยงการ  

 ติดเชื้อจากการอยูรวมกันในคนหมูมาก

การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน
 ไทยคมสนับสนุนและเคารพการปกปองสิทธิมนุษยชน ดวยการดูแลไม

ใหธุรกิจของบริษัทเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน 

อีกทั้งยังใหความเคารพนับถือ และปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายดวย 

ความเปนธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย โดยไมเลือกปฏิบัติ 

เชนการแบงแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ สีผิว อายุ เพศเปนตน บริษัทมีนโยบาย

การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งพนักงานไทยคมตองทำความ

เขาใจตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวของกับหนาที่และความรับผิดชอบของตนเอง

อยางถี่ถวน และปฏิบัติตามอยางเครงครัดดวย เนื่อง จากไทยคมมีธุรกิจอยู

ในหลายประเทศที่มีความแตกตางกัน พนักงานที่ตองไปปฏิบัติงานยัง

ประเทศเหลานั้น ยิ่งเปนเรื่องสำคัญที่ตองศึกษากฎหมาย ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ ใหถี่ถวนเพื่อไมใหเกิดปญหา

ลวงละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนดังกลาว 

การดูแลความปลอดภัยดานไซเบอรและขอมูลสวนบุคคล
 ไทยคมมีความตระหนักเรื่อง “ความปลอดภัยดานไซเบอร” มาตั้งแต 
ยุคที่คอมพิวเตอรเขามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจ จวบจนถึงปจจุบัน 
ที่เราเรียกวายุคดิจิตอล ซึ่งมีการใชอินเทอรเน็ตอยางไรพรมแดน และ 
กลายมาเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจำวันของผูคน โดยสามารถดูไดใน 
หลายอุปกรณ ทุกที่และทุกเวลา จึงยอมมีอันตรายที่เปนภัยดานไซเบอรที่ 
แอบแฝงมากับการใชงานอินเทอรเน็ตดังกลาวได ที่ผานมาไทยคมมีการ 
ประกาศ ใช “นโยบายความปลอดภัยดานระบบสารสนเทศ” พรอมกับ 
ออก “ประกาศขอปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยดานสารสนเทศ” ซึ่ง 
เปนขอปฏิบัติที่มีผลบังคับใชกับพนักงานทุกคน นอกจากนี้มีการออก 
“ระเบียบวาตวยการจัดการจัดชั้นความลับ และการจัดการขอมูล” 
ซึ่งมี ทั้งมาตรการและระบบการปองกันความปลอดภัยของขอมูลภายใน 
หลายชั้น มีการแบงลำดับชั้นของการเขาถึงขอมูลของพนักงานและมีการ 
ควบคุมและการจัดการความปลอดภัยของขอมูลในสวนของบุคคลากร 
ภายใน รวมทั้งผูที่เขามาดำเนินธุรกิจกับบริษัท เชน ลูกคา คูคา ผูรวมทุน 
เพื่อใหมั่นใจวาขอมูลสวนบุคคลหรือรายการที่เกี่ยวของกับการดำเนิน 
ธุรกิจระหวางกัน จะไมถูกเปดเผยออกไปยังบุคคลที่สามหรือผูที่ไม 
ประสงคดี และเพื่อเปนการแสดงเจตนารมยอยางแนวแนในเรื่องดังกลาว
  
 ป 2562  ไทยคมมีการแตงตั้งคณะกรรมการ IT Governance 
Committee  ซึ่งประกอบดวยผูบริหารระดับสูงและมีหนวยงานที่เกี่ยว 
ของเปนคณะทำงาน โดยเปนผูรับผิดชอบในการกำกับดูแลโดยรวมของ 
ระบบและบริการดานไอที (เชนความปลอดภัยดานไอทีและเทคโนโลยี) 
เพื่อใหมั่นใจในการปรับปรุงและคุณภาพของการบริการอยางตอเนื่อง  
รวมถึงการจัดการใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลดานความปลอดภัยใน 
โลกไซเบอร (เชน COSO) และมีการออกประกาศเรื่องของ “การใชงาน 
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและการใชซอฟทแวรในองคกร” เพื่อเปน 
มาตรการย้ำเตือน และการปองกันเรื่องของการใชซอฟทแวรใหถูกตอง
ตามกฏหมายอีกดวย
 

สามารถดูนโยบายนี้ไดจากเว็บไซด https://
www.thaicom.net/corporate-governance/other-policy/

 นอกจากนโยบายและมาตรการตางๆ แลว ไทยคมยังจัดใหมีการฝก 
อบรมแบบออนไลน ซึ่งเปนหลักสูตรภาคบังคับ เรื่อง “Cyber Security 
Awareness” ใหกับพนักงานทุกคนเปนประจำทุกป พรอมกับมีการ 
ทดสอบที่ทุกคนไมวาผูบริหารหรือพนักงานตองผานเกณฑไมต่ำกวา 80  
คะแนน เพื่อสรางความตระหนักและย้ำเตือน ในการระวังภัยคุกคามทาง 
ไซเบอร โดยเนื้อหาจะมีการปรับปรุงใหทันสมัยสอดรับกับแนวโนมภัย 
คุกคามจากไซเบอรในปนั้นๆ นอกจากการทดสอบดังกลาวแลว ไทยคม 
จัดการทดสอบนอกรอบระหวางปใหพนักงาน เชนการสงอีเมลปลอม 
ประเภท Fishing  เพื่อสรางความระมัดระวังอยาเปดอานอีเมลที่ไมรูจัก  
ซึ่งถาใครเปดอานก็จะตองเขารับการอบรมใหมอีกครั้ง และเพื่อเปนการ 
ใหความรูเกี่ยวกับ “พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร” ในป 
2562 ไทยคมไดเชิญวิทยากรที่มีความรูมาบรรยายใหพนักงานรับทราบ 
และตระหนักถึงสาระสำคัญของตัวบทกฏหมายที่เกี่ยวของดานความ 
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศฉบับนี้ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ไซเบอรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการหามาตรการปองกันการรับมือ และลด 

ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร ทั้งขอมูลสวนบุคคลและขอมูล 
สำคัญขององคกรดังกลาว

 สำหรับป 2563 ไทยคมกำลังจัดทำ “ISO 27001” “ความปลอดภัย 
ขอมูลของลูกคา” (Customer Privacy) โดยมีผูทวนสอบคือบริษัท BSI  
ซึ่ง ISO 27001 เปนมาตรฐานสากลที่องคกรธุรกิจทั่วโลกใหความสำคัญ  
โดยจะเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของบริษัทในเรื่องดังกลาว 
เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานสากล และสอดรับกับ “พ.ร.บ.การรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยในไซเบอร และพ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล”  
ซึ่ง ISO 27001 จะมีการจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการจัดการดาน 
ความปลอดภัยระบบสารสนเทศ และแนวทางการดำเนินงานการบริหาร 
จัดการที่จะชวยในการเก็บรักษาขอมูลไดอยางปลอดภัย  

 นอกจากนี้ สวนของ “ความปลอดภัยของขอมูล” (Data Security) 
ไทยคมยึดตามกรอบมาตรฐานของ “ISO 277001” เพื่อเปนแนวทางใน 
การปฏิบัติและการบริหารจัดการระบบ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของ 
การจัดเก็บและดูแลรักษาขอมูลในบริษัท

การดูแลสังคม

 ไทยคมไดดำเนินการในมิติดานสังคม เพื่อเสริมสรางสังคมที่ยั่งยืนทั้ง 
ภายในผานกระบวนการทางธุรกิจ  โดยการรับผิดชอบตอผลิตภัณฑและ 
การสงมอบบริการที่มีคุณภาพ เพื่อสรางความประทับใจมีความนาเชื่อถือ 
และสรางคุณคาตลอดหวงโซธุรกิจ (CSR in Process) ตลอดจนการ 
ดำเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคมที่อยูนอกกระบวนการทางธุรกิจ 
(CSR after Process) ซึ่งยังคงสงเสริมความยั่งยืนของสังคมภายใต 3 
แนวคิด คือมุงเนนเรื่องการศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
พรอมไปกับการแบงปนความรู และประสบการณเพื่อที่จะตอบโจทย 
การทำใหธุรกิจมีสวนเสริมสรางความยั่งยืนใหกับสังคม และสอดคลอง 
กับหนึ่งในคานิยมของไทยคมที่หลอมรวมเปนวัฒนธรรมองคกรที่สำคัญ 
คือ “Commitment to Contribute” ความมุงมั่นที่จะใชทักษะและ 
ทรัพยากรของเรา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมและประเทศ  

 ในป 2562 ไทยคมไดดำเนินโครงการและกิจกรรมตางๆ เองเปนหลัก  
ผานการประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ และหนวยงาน    
ทองถิ่นเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับผูมีสวนเกี่ยวของในหลายฝาย ทั้งยัง 
สงเสริมการสรางจิตอาสา และความรับผิดชอบตอสังคมใหกับพนักงาน 
ของบริษัทอยางตอเนื่อง หลายโครงการเปนโครงการที่ตอเนื่องมายาว 
นานกวาสิบป  ซึ่งบริษัทก็ยังเล็งเห็นถึงประโยชนที่เกิดขึ้น จึงพยายาม 
ตอยอดประกอบกับการผสานความรวมมือเพื่อขยายผลเพิ่มจำนวนผูรับ
ประโยชนใหมากที่สุด ดวยความเชื่อวามนุษยทุกคนควรไดรับสิทธิ์อยาง
เทาเทียมกัน โดยเฉพาะสิทธิ์ในเรื่องของ"การศึกษา" และ "การเขาถึง 
ขอมูล" ไทยคมยังเชื่ออีกวาการศึกษา คือพื้นฐานของการพัฒนาคน เพื่อ
สังคมที่ยั่งยืน บริษัทจึงมีเปาหมายที่จะมุงพัฒนายกระดับคุณภาพ การ
ศึกษา รวมทั้งการสนับสนุน "การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตาม 
อัธยาศัย (กศน.)” เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมผานโครงการในดาน
ตางๆ ดังรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

บร�ษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)         รายงานการพัฒนาอย�างยั�งยืน 2562 
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สงเสริมการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

(Long Distance Learning Education)
 โครงการ “ไทยคิด ไทยคม”เปนโครงการที่ดำเนินการอยางตอเนื่อง 

มาตั้งแตป 2552 เพราะเล็งเห็นถึงประโยชนจากการใชดาวเทียมไทยคม 

ในการสงเสริมการเรียนรูและลดชองวางในการเขาถึงแหลงขอมูลและ 

เพิ่มชองทางการเรียนการสอนของเยาวชนในพื้นที่หางไกล และพื้นที่

ที่ขาดแคลนครูผูสอน และมีสวนชวยสงเสริมเยาวชนไทยในการพัฒนา 

ศักยภาพของตนเองไดอยางทัดเทียมกัน นอกจากการถายทอดสัญญาณ 

โทรทัศนผานดาวเทียมไทยคมใหชองการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของ 

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมใหมีประสิทธิภาพสามารถรับชม 

ไดทุกพื้นที่ ทุกเวลาและอยางตอเนื่องแลว ไทยคมยังมอบ “ชุดอุปกรณ 

รับสัญญาณดาวเทียม” ใหแกโรงเรียนที่อยูในพื้นที่หางไกล หรือขาด 

แคลนครูผูสอน รวมทั้งการสงทีมงานไปติดตั้งอุปกรณรับสัญญาณ 

ดาวเทียม พรอมทั้งฝกอบรมการใชงานและบำรุงรักษาอุปกรณ เพื่อใหใช 

อุปกรณอยางมีประสิทธิภาพ ในป 2562 ไดสนับสนุนการติดตั้งใหกับ 

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังกัด กก.ตชด. 21, 22, 23 และ 24 

ทั้งโรงเรียนที่มีประสงคจะติดตั้งใหมและเพื่อทดแทนอุปกรณเดิมที่ชำรุด 

 จนถึงปจจุบัน ไทยคมมอบจากดาวเทียมพรอมชุดอุปกรณรับสัญญาณ 

ดาวเทียมรวมแลวทั้งสิ้น 7,861 ชุด มีนักเรียนที่ไดรับประโยชนจาก การ

เรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมจำนวนทั้งสิ้น 786,100 คน 

 นอกจากใชในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม และติด 

ตามขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนในการนำไปปรับใชกับชีวิตจริงของ 

นักเรียนแลว ไทยคมยังสนับสนุนชุดอุปกรณรับชมโทรทัศนผานดาวเทียม 

แบบใหม “ดิจิทัลไลฟเพื่อการศึกษา” ที่ตอบสนองการใชงานที่ทันสมัย 

เขาถึงทุกอุปกรณ ทั้งเครื่องรับโทรทัศน คอมพิวเตอร โทรศัพทเคลื่อนที่ 

แท็บเล็ต ซึ่งสามารถรับชมไดทั้งเวลาปกติและชมยอนหลังผานการ 

กระจายสัญญาณไวไฟ ทำใหโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนทาง 

ไกลผานดาวเทียมไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในป 2562 มีโรงเรียน

ที่เขารวมโครงการไทยคิด ไทยคม “ดิจิทัลไลฟ เพื่อการศึกษา” จำนวนทั้ง

สิ้น 10 โรงเรียน ซึ่งจะมีนักเรียนที่จะไดรับประโยชนจากโครงการฯ 

จำนวน  2,462 คน ป 2563 ไทยคมมีแผนติดตามผลการประเมินการใช

งานอุปกรณดังกลาว

 นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินการเรื่องการถายทอดความรูเรื่องการ 

ประกอบ และติดตั้งอุปกรณรับสัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียมใหแก 

นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา โดยมุงหวังในการสรางมาตรฐานทางอาชีพ 

และสามารถนำทักษะความรูไปใชในการประกอบอาชีพตอไปได ป 2562 

ไทยคมไดลงพื้นที่สอนการติดตั้งจานรับสัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียม  

และการติดตั้งชุดอุปกรณดิจิทัลไลฟ เพื่อการศึกษาใหกับนักศึกษาระดับ 

ปวช. และปวส. ที่ "วิทยาลัยเทคนิคตาก จังหวัดตาก"

ดิคยทไ
ไทยคม

ดิคยทไ
ไทยคมดิคยทไ

ไทยคม
ดิคยทไ

ไทยคม

มูลคาการลงทุนทางสังคม ป 2562 รวม 2,065,000 บาท 

สงเสริมโอกาสทางการศึกษา  
 โครงการไทยคิด ไทยคม 

 1,235,000 บาท 

 หองเรียนไทยคม Constructionism 

 150,000 บาท 

การพัฒนาชุมชนใหยั่งยืน  
 โครงการกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา

 อยางยั่งยืน กศน. 500,000 บาท 

 โครงการ Thaicom We Share

 180,000 บาท

แบงปนความรูและประสบการณ  
 1,242 คน(เยี่ยมชมสถานี/ฝกอบรม) 

หนวยงานผูรับผลประโยชน
โรงเรียน ตชด. 21,22,23,24 และ ตชด.กาญจนบุรี รวมจำนวน 31 โรงเรียน

โรงเรียน สพฐ. 28 แหง โรงเรียนกองทุนการศึกษา 10 แหง กศน.อำเภอ 

ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน ตาก และพังงา 11 อำเภอ

ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” 8 แหง 

• นักเรียน 227 คน (จาก 6 รุน) ที่เขาสูการเรียนการสอนหองเรียนไทยคม

 ภายใตโครงการ Constructionism 

• 46 โครงงาน เพื่อตอยอดสูการศึกษาที่สูงขึ้นโดย

 นักเรียนม.6 ที่จบการศึกษา 2559-2562

ชุดจานรับสัญญาณดาวเทียม “ไทยคิด ไทยคม” และผูรับ

ผลประโยชน (ผูรับประโยชนคิดจากอัตราเฉลี่ย 100 คน/ชุด)

•  ป 2554-2561 จำนวน 7,681 ชุด

   ผูรับผลประโยชน  768,100 คน 

•  ป 2562 จำนวน 180 ชุด

   ผูรับผลประโยชนเพิ่มขึ้น 18,000 คน

   รวมทั้งสิ้น 786,100 คน 
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รวมแบงปนความรูและประสบการณ 

(Knowledge Sharing)
  ไทยคมมุงมั่นที่จะเปนแหลงเรียนรูเรื่องดาวเทียมและอวกาศสำหรับ 

เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจ เพื่อสรางแรงบันดาลใจใหแกเยาวชน 

ไทยในเวิชาการแขนงนี้ บริษัทมีหองนิทรรศการดาวเทียม (Thaicom 

Space & Satellite Pavilion) ภายในสถานีดาวเทียมไทยคม จ.นนทบุรี  

ตั้งแตเปดสถานีฯ ในป 2537 และมีการปรับปรุงใหทันสมัยมาโดยตลอด  

โดยวิศวกรไทยคมจะอาสาเปนผูบรรยายใหความรู และแบงปน 

ประสบการณระหวางการเยี่ยมชม (เปนหมูคณะ) รวมทั้งการสนับสนุน 

ใหพนักงานไปบรรยายใหความรูแกนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย โดย 

เฉพาะสาขาวิศวกรรมศาสตรและสาขาที่เกี่ยวเนื่อง หรือหนวยงานที่สนใจ 

นอกจากแบงปนความรูและประสบการณ เรายังชวยแนะแนวอาชีพดวย 

เพราะเยาวชนเหลานี้จะเปนกำลังสำคัญที่จะชวยพัฒนาประเทศตอไปใน 

อนาคต ป 2562 มีกลุมนักเรียน นักศึกษา และหนวยราชการตางๆ ทั้งใน

กรุงเทพฯและตางจังหวัด เขาเยี่ยมชมบริษัทจำนวน 1,242 คน ยังไมรวม

ลูกคาและพันธมิตรที่เขามาเจารจาธุรกิจที่เรามีโอกาสไดแบงปนความรู

เรื่องดาวเทียม ในแตละปไทยคมยังรับสมัครนักศึกษาเขาฝกงานแบบ 

On-the-Job Training สรางประสบการณจากการมอบหมายงานใหจริง  

โครงการหองเรียนไทยคม 

 ไทยคมสนับสนุนการเรียนรูแนวใหมแบบ Constructionism โดยจัด 

การเรียนการสอนที่ “โรงเรียนวัดเขียนเขต จ.ปทุมธานี” ตั้งแตป 2557 

ถึงป 2562 ซึ่งเริ่มตนจากการเตรียมความพรอมครูผูสอนและผูบริหาร 

โรงเรียน ในการเรียนสอนแบบ Constructionism จากนั้นทดลองเปด 

ชั้นเรียนหนึ่งหองเรียน และขยายเปนหาหองเรียนตั้งแตชั้น ม.4-6 ใน 

ปจจุบัน มีนักเรียนเรียนจบการศึกษาไปแลวหารุน โดยเนนกระบวนการ 

จัดการเรียนรูตามความสนใจของผูเรียน มีการสืบคนหาขอมูลดวยตนเอง  

มีการรวมกลุมทำโครงงานตลอดระยะเวลาที่ศึกษาและสอบในภาคการ 

ศึกษาสุดทาย สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาจากหองเรียนไทยคม 

นอกจากประสบผลสำเร็จในแงการเรียนรูแนวใหมและภาคปฏิบัติแลว  

ยังสามารถนำโครงงานกลุม (3 คน/โครงงาน) ที่เรียนรูตลอดระยะเวลา

สามปนั้น ประกอบการสมัครเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา คิดเปน

จำนวนโครงงานรอยละ 27 (2559-2562) และอัตราการเขาศึกษาตอใน

ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในหองเรียนไทยคม คิดเปนรอยละ 96 

นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนการจัดฝกอบรมเพิ่มเติมใหกับครูผูสอนและ

ครูที่ปรึกษาในหองเรียนไทยคม โดยมีครูในชั้นเรียนทั่วไปมารวมดวยเปน 

ประจำทุกป ทางโรงเรียนมีการตอยอดสรางความยั่งยืนในการเรียนรู  

โดยการนำแนวคิดแบบ Constructionism นี้ไปประยุกตใชในหองเรียน

ทั่วไปดวย ซึ่งประสบผลสำเร็จในแงพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน เมื่อ

เปรียบเทียบกับวิธีการเรียนการสอนแบบเดิม สิ่งเหลานี้เปนเปาหมายที่

ไทยคมตองการใหโรงเรียนสามารถพัฒนาตอยอดไปไดดวยตนเองอยาง

ยั่งยืน

ผลสำเร็จในการใชโครงงานจากหองเรียนไทยคม

ในการเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา

ป 2559 
จำนวน 10 ชิ้นงาน 

จากนักเรียน 37 คน 

สอบเรียนตอในระดับ 

อุดมศึกษาได 35 คน

ป 2560 
จำนวน 12 ชิ้นงาน 

จากนักเรียน 39 คน 

สอบเรียนตอในระดับ 

อุดมศึกษาได 36 คน

ป 2561
จำนวน 12 ชิ้นงาน

จากนักเรียน 41 คน 

สอบเรียนตอในระดับ 

อุดมศึกษาไดทั้งหมด

ป 2562
จำนวน 12 ชิ้นงาน 

จากนักเรียน 39 คน 

สอบเรียนตอในระดับ 

อุดมศึกษาไดทั้งหมด

ป 2563
จำนวน 9 ชิ้นงาน

จากนักเรียน 29 คน 

กำลังอยูระหวาง

ประกาศผล

สงเสริมการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 

(Community Development)
 “โครงการกองทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน" ในฐานะที่ 

บริษัทเปนสมาชิกของสังคมไทย และเปนองคกรที่มุงหวังใหเกิดการ 

พัฒนาตั้งแตระดับรากหญา โดยเฉพาะพื้นที่หางไกลทุรกันดาร จึงมีแนว 

ทางในการพัฒนาชุมชน และสังคมใหเกิดความเขมแข็งและยั่งยืนอยาง 

ตอเนื่อง ตั้งแตการสรางโครงสรางพื้นฐานการเรียนรูดวยศักยภาพของ 

การสื่อสารไปสูกระบวนการสรางความรูจากการศึกษาทางไกลผาน 

ดาวเทียมจนเกิดเปนองคความรู การประยุกตใชงานและนำไปสูการ 

ประกอบอาชีพ เพื่อใหสามารถนำความรูที่ไดไปพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมจนเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดวยแนวคิดนี้ ไทยคมจึงประสานความ 

รวมมือกับ "สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัย" (กศน.) ในการตอยอดการเรียนรูจากโครงการ “ไทยคิด 

ไทยคม” ไปยังพื้นที่หางไกลในพื้นที่สูงตามแนวชายแดนของจังหวัด 

เชียงใหม นาน และแมฮองสอน โดยริเริ่มดำเนินโครงการ “กองทุนทาง 

สังคมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” ในป 2559 ซึ่งมีเปาหมายเพื่อสนับ 

สนุนใหเกิดการนำความรูจากการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมมาพัฒนา 

คุณภาพชีวิต ตลอดจนเสริมสรางทักษะการประกอบอาชีพของชุมชน  

นอกจากนี้ ไทยคมยังริเริ่มจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาสรางอาชีพตาม 

ศักยภาพชุมชน” ของนักเรียนกศน. โดยใหการสนับสนุนการสรางองค 

ความรูการบริหารจัดการเงินกองทุนอยางเปนระบบ ซึ่งนำแนวคิดของ 

“Constructionism” ผสมผสานกับ “กลไกปรัชญาการศึกษาตลอด 

ชีวิต” ของกศน. เปนตัวขับเคลื่อน ไทยคมคาดหวังวา “การเรียนรูสูการ 

สรางอาชีพ” นี้ จะทำใหชุมชนตามพื้นที่ชายขอบของไทยมีรายไดพอ 

เพียงและมีความเปนอยูที่ดีขึ้น จนเกิดความเขมแข็งจนสามารถสราง 

ความยั่งยืนใหกับชุมชนของตนเองไดในที่สุด
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กลุมเปาหมายของการดำเนินโครงการกองทุนทางสังคมเพื่อ 

การพัฒนาอยางยั่งยืนมีดังตอไปนี้ คือ

1. พื้นที่การใหบริการดาวเทียมที่ครอบคลุมกลุมเปาหมายในพื้นที่

 หางไกลเพราะไทยคมมีเจตนารมยในการสรางโอกาสการรับขอมูล  

 ขาวสาร และการศึกษาอยางเทาเทียมและทั่วถึง

2. เมื่อประชาชนไดรับโอกาสดานขาวสารและการศึกษาแลว ในพื้นที่  

 หางไกลยังตองการโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะทักษะ  

 ดานอาชีพตามความเหมาะสมเชิงพื้นที่

3. กศน.เปนหนวยงานที่มีบุคลากรสำหรับสงเสริมการเรียนรูชุมชน  

 กระจายอยูในพื้นที่หางไกล และเปนจุดที่ประชาชนมารวมตัวกันเพื่อ  

 เรียนรูรับขอมูลขาวสารผานสื่อโทรทัศนผานดาวเทียมอีกทั้งยังมี    

 โครงการสรางปาสรางรายได สำหรับชุมชนบนพื้นที่สูงใน

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจาฯ

4. การสนับสนุนโครงการ "กองทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน"   

 จึงกำหนดกลุมเปาหมายในพื้นที่หางไกลทางภาคเหนือสงเสริม  

 โครงการสรางปาสรางรายได โดยใชกลไกการเรียนรูของ กศน.เปน  

 เครื่องมือ และใชโทรทัศนผานดาวเทียมเปนสื่อกลางขอมูลดานอาชีพ

 ป 2562  ไทยคมมอบทุนการศึกษาใหนักเรียนกศน.จำนวน 100 ทุน  

รวมเปนเงิน 500,000 บาท โดยนักเรียนกศน. เหลานี้ ตองเสนอโครงการ 

เพื่อขอรับทุนจากไทยคม เพื่อการเรียนรูสูการสรางอาชีพตามความสนใจ 

และความเหมาะสมของแตละพื้นที่และการมีสวนรวมของชุมชน โดยมี 

โครงการในป 2562 รวมเปนจำนวน ทั้งสิ้น 48 โครงการ และรวมเปน 

โครงการภายใต “กองทุนพัฒนาสรางอาชีพตามศักยภาพชุมชน” 

แลวทั้งสิ้น 84 โครงการ โดยมีนักเรียนกศน. เขารวมโครงการรวมทั้งสิ้น 

409 คน ซึ่งไทยคมไดติดตามและประเมินผลรวมกับกศน. เพื่อการขยาย 

การสนับสนุนหรือการชวยแกปญหาอยางตอเนื่อง อาทิ โครงการกลวย 

ตากพลังงานแสงอาทิตย (ศศช. บานโปงขาว อ.กัลยาณิวัฒนา) การเลี้ยง 

กบดอย (ศศช.บาน หวยวอก อ.แมแจม) การเลี้ยงแพะ (ศศช.บานแมปะ 

กลาง อ.สบเมย) การเพราะเห็ดหอมดวยกิ่งไมกอ (ศศช. บานหวยยาก 

อ.สบเมย) การแปรรูปกาแฟ (ศศช. บานหนองนาน อ.บอเกลือ) เปนตน

 สำหรับการวัดผลสำเร็จของโครงการกองทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนา 

อยางยั่งยืนนั้น ไทยคมรวมกับกศน. เริ่มดำเนินการการวัดผลสำเร็จของ 

แตละโครงการของนักเรียนกศน. เมื่อชวงปลายป 2562  เนื่องจากตอง 

ใชระยะเวลาในการติดตามประเมินผลภายหลังจากการไดรับทุนจาก 

ไทยคม ทั้งนี้กำหนดเปาหมายไวสองประเภท คือ 

 1) เปาหมายเชิงปริมาณดานสังคม - ผลผลิตจาก "โครงการกองทุน 

ทางสังคม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน" คิดเปนมูลคาเพิ่มขึ้นจากเงินทุน 

ตั้งตน โดยคิดจากมูลคาผลิตภัณฑ มูลคาการขยายโครงการ และเงินราย 

ไดจากโครงการจากเงินทุนที่ไดรับไป

 2) จำนวนโครงการของนักศึกษาที่เขาหลักเกณฑของความยั่งยืน ใน

โครงการโดยใชตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้นจากความรวมมือระหวางบริษัทกับ 

สำนักงานกศน. 

 โดยทั้งสองเปาหมายมีวัตถุประสงคเพื่อการติดตามความคืบหนาและ 

เพื่อการตอยอดใหการสนับสนุนอยางตอเนื่อง โดยไทยคมตั้งเปาหมายไว 

5 ป ที่แตละโครงการสามารถอยูไดอยางยั่งยืน 

                  เปาหมาย ปที่รับทุน 2566 2565 2564 2563 ปฐาน 2562 เงินทุน

1) เชิงปริมาณดานสังคม    10% 7% 5% 3%  

   มูลคาที่เพิ่มขึ้นจากเงินทุนที่ไดรับ 2560     4.82% 315,000

 2561     2.60% 300,000

 2562*     n/a 500,000

2) จำนวนโครงการของนักศึกษาที่เขา

   หลักเกณฑของความยั่งยืนในโครงการ  75% 70% 65% 60%  จำนวนโครงการ

 2560     100% 16 โครงการ

 2561     100% 17 โครงการ

 2562*     n/a 48 โครงการ

*เนื่องจากไดรับทุนตอนปลายป 2562  จึงยังไมไดนำมาคำนวณในป 2562

สรุปผลตามตัวชี้วัด

ความยั่งยืนของโครงการ 

ระหวางป 2559-2562 

อยูที่ระดับ 91.66%
2559 2562
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สำหรับแบบประเมินโครงการตามตัวชี้วัดความยั่งยืนของ “กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” ซึ่งเปนความรวมมือระหวางไทยคม 

กับกศน. ที่ไดรวมกันกำหนดตัวชี้วัด จำนวน 6 หัวขอ นับเปนครั้งแรกที่มี โครงการกศน. มีการประเมินดานความยั่งยืน ในป 2562 สามารถสรุปผลการ 

ดำเนินงานตามตัวชี้วัด ดังตอไปนี้

ผลการดำเนินงาน ป 2562 “กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน”ตามตัวชี้วัดดานความยั่งยืน

ป 59-62 60

ที่ รายละเอียดการประเมิน   การดำเนินงาน                      ขั้นตอนการดำเนินงาน

มี

36

100%

27

75%

36

100%

31

86%

33

92%

35

97%

ไมมี

-

9

25%

-

5

14%

3

8%

1

3%

มี

3

100%

3

100%

3

100%

3

100%

3

100%

3

100%

ไมมี

-

-

-

-

-

-

มี

16

100%

11

68.75%

16

100%

12

75%

14

87.5%

15

93.75%

ไมมี

-

5

31.25%

-

2

12.5%

2

12.5%

1

6.25%

มี

17

100%

13

76.47%

17

100%

16

94.11%

16

94.11%

17

100%

ไมมี

4

23.52%

-

1

5.88%

1

5.88%

-

มี

48

100%

48

100%

48

100%

48

100%

48

100%

12

25%

ไมมี

-

-

-

-

-

36

75%

กอนเสนอโครงการจะตองมี 

การจัดทำขอกำหนดวิธีการ 

ขั้นตอนกระบวนการการจัด 

การเรียนรูกอนแลว 

ป 59-62 บางโครงการ

เปลี่ยนครูกศน. และชุมชน

ไมดำเนินการตอ

ติดตามความกาวหนาของ

ครู ศศช. ในพื้นที่อยางใกลชิด

ป 59-62 บางโครงการยกเลิก 

เนื่องจากผูรับทุนยายถิ่นฐาน 

และครูกำลังติดตาม

โครงการป 59 ยังไมกำหนดให

เกิดแผนการตอยอดโครงการ

แตครู กศน. ก็ติดตามการ

ดำเนินงานอยางตอเนื่อง

 

ป 62 รายงาน 63 อยูระหวาง 

ดำเนินโครงการ จึงยังไมเห็น 

ผลเปนรายไดหรือมูลคา

ผลผลิต

1 การดำเนินโครงการโดยใชวิธีการ   

 ขั้นตอนกระบวนการการจัดการ   

 เรียนรูของ กศน.

2 การจัดทำบัญชีครัวเรือน โดยมี   

 การควบคุมและตรวจสอบจาก 

 ครูกศน. ผูรับผิดชอบโครงการ   

 (ของผูรับทุนนั้นๆ)

3 การรายงานความกาวหนาของ   

 การดำเนินโครงการ โดยผาน   

 ผูอำนวยการกศน.อำเภอ   

 เปนผูตรวจสอบในเบื้องตน

4 การบริหารเงินทุนที่ไดรับจาก   

 การอนุมัติโครงการ โดยการจัด   

 สรรเงินทุนเพื่อเปนทุนเริ่มตน   

 และทุนหมุนเวียน

5 การจัดทำแผนตอยอดของเงินทุน   

 หรือผลผลิตที่คิดมูลคาไดจากการ   

 ดำเนินโครงการ และเพื่อเปนการ   

 ขยายโครงการอยางตอเนื่อง

6 การสรางรายไดจากการดำเนิน   

 โครงการ โดยเปนรายไดในรูป

 ตัวเงิน หรือมูลคาของผลผลิต   

 ที่เกิดขึ้น

ขอเสนอแนะ

-  สงตัวชี้วัดทั้ง 6 ขอ ใหกับกศน.พื้นที่ เพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการเปนรายโครงการ พรอมกับติดตามทุนที่ไมมีการดำเนินการ

 เพื่อยายไปยังผูที่มีความตองการรายอื่น 

- สรุปผลตามตัวชี้วัดความยั่งยืนของโครงการระหวางป 2559-2562 อยูที่ระดับ 91.66% 

- สวนผลตามตัวชี้วัดความยั่งยืนของโครงการป 2562 ประเมินผล 2563 ยังอยูระหวางดำเนินโครงการ 

61 62 63
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โครงการ เปาหมายและแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ป 2562

โครงการ

ไทยคิด ไทยคม

กองทุนทางสังคม 

เพื่อการพัฒนา

อยางยั่งยืน

หองเรียนไทยคม

เพื่อการเรียนรูและ

สรางสรรคดวยปญญา

- สงเสริมการเรียนรูและลดชองวางในการเขาถึงแหลงขอมูลของเยาวชน  

 ในพื้นที่หางไกล

- เพิ่มชองทางการเรียนการสอนสำหรับสถาบันการศึกษาในพื้นที่   

 ที่ขาดแคลนครูผูสอน 

- มอบ “ชุดอุปกรณรับสัญญาณดาวเทียม” และดำเนินการติดตั้งใหแก  

 โรงเรียนที่อยูในพื้นที่หางไกลหรือขาดแคลนครูผูสอน 

- สอนการติดตั้งวิธีการใชงานและการดูแลรักษาอุปกรณรับสัญญาณ   

 ดาวเทียมใหแกนักเรียนระดับอาชีวศึกษา ครูโรงเรียน ตชด. และครูกศน.  

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชงาน และขยายโอกาสสูการสรางอาชีพเสริม

- สนับสนุนการตอยอดโครงการหรือนำเสนอนวัตกรรม/ผลิตภัณฑของ  

 ไทยคมที่พัฒนาขึ้นมาใหม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนผานดาวเทียม

- สงเสริมแนวคิดการตั้งกองทุนปจจัยการผลิต และกองทุนหมุนเวียน   

 การสรางคุณคารวมกันระหวางองคกร และสังคมตลอดจนความสนใจ  

 ในแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

- สนับสนุนโครงการ “สรางปาสราง รายไดตามแนวพระราชดำริ”   

 โครงการ “ทุนการศึกษาเด็กในพื้นที่สูง” และโครงการ “ศูนยฝกอาชีพ  

 และการพัฒนาอยางยั่งยืน” รวมกับกศน. เปนจุดเริ่มของโครงการ   

 ไทยคม “กองทุนพัฒนาสรางอาชีพตามศักยภาพชุมชน”

- ติดตั้งชุดจานดาวเทียมใหกับกศน. หรือ ศศช. เพื่อการเรียนการสอน   

 และเพื่อใหนำความรูดานวิชาชีพไปประยุกตใชใหเหมาะกับสภาพพื้นที่ 

- สนับสนุนงบประมาณหรือทุนการศึกษาเพื่อ “การเรียนรูสูการสราง   

 อาชีพ” รวมกับกศน.

- สนับสนุนการแสวงหาความรูเพิ่มเติม เชน วิทยากรผูเชี่ยวชาญหรือชวย  

 ประสานงานกับภาครัฐ เชนกรมปศุสัตว กรมพัฒนาที่ดินเพื่อขอเอกสาร  

 และสื่อความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว และปลูกพืชเพื่อสงใหวิทยาลัย   

 การอาชีพวังไกลกังวล นำขึ้น DLTV และสงให กศน.อำเภอเพื่อสอน   

 นักศึกษาในโครงการ และประชาชนทั่วไป 

- จัดประชุมเสวนาผลสำเร็จ บทเรียน และประสบการณจากการดำเนิน  

 โครงการใหกับกลุมและผูรับทุน  

- จัดกิจกรรมแบบมีสวนรวมใหพนักงานไทยคมลงพื้นที่ ศศช.ที่ดำเนิน   

 โครงการ เพื่อสรางความเชื่อมโยงและความตระหนักดาน   

 ความรับผิดชอบตอสังคม

- การพัฒนาแหลงเรียนรูจัดทำหองเรียนไทยคม 3 ระดับชั้น 

 และหองปฏิบัติการสรางสรรคดวยปญญา 

- จัดการเรียนรูใหกับนักเรียนตามแนวทาง Constructionism และพัฒนา  

 ครูผูสอน และผูบริหารสถานศึกษาตามแนวทาง Constructionism

- พัฒนาผูเรียนดวยการสนับสนุนงบประมาณในการทำโครงงาน ซึ่งเปน  

 โครงงานตอเนื่อง 3 ป สิ้นสุดในปการศึกษา 2559-2561 และดำเนินตอ  

 ในป 2562  

- จัดการประเมินผลโครงงานทั้งกอนดำเนินการและกอนจบการศึกษา

- พัฒนาครูผูสอน “หองเรียนไทยคม” ใหสามารถจัดการเรียนรูตาม   

 แนวคิดทฤษฎีการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญา

 (Constructionism)

1. มอบและติดตั้ง “ชุดอุปกรณรับสัญญาณดาวเทียม” ใหแก

 1.1 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัด 4 กองกำกับ  

 การพื้นที่ภาคอีสาน คือ ตชด.21, ตชด.22, ตชด.23,   

 ตชด.24 และตชด. กาญจนบุรี จำนวน 31 โรงเรียน 

 1.2. โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 28 โรงเรียน 

 1.3. สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ   

 การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 8 แหง 

2. ตอยอดการเรียนการสอนโดยติดตั้งกลอง “ดิจิทัลไลฟ” 

 เพื่อการศึกษา” ใหโรงเรียนนำรองจำนวน 10 โรงเรียน

3. สอนการติดตั้งจานดาวเทียมที่วิทยาลัยเทคนิคตาก จ.ตาก 

4. ประเมินผลประสิทธิภาพของกลองรับสัญญาณรับสัญญาณทั้ง  

 หมดของโรงเรียน ตชด.21,22,23 และ 24 จำนวน 5 โรงเรียน

1. มอบทุนการศึกษา “กองทุนพัฒนาสรางอาชีพตาม   

 ศักยภาพชุมชน” จำนวน 100 ทุน/500,000 บาท/48   

 โครงการใหกับกศน.อำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม   

 แมฮองสอน ตากและพังงา จำนวน 11 อำเภอ และ

 ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” 8 แหง 

2. ติดตามความคืบหนาของโครงการรวมกับกศน. เพื่อ   

 ประเมินผลความสำเร็จ โดยมีการประเมินผลโครงการเปน 

 ปแรกมีสองเปาหมาย คือเปาหมายเชิงปริมาณดานสังคม และ 

 จำนวนโครงการของนักศึกษาที่เขาหลักเกณฑตามตัวชี้วัด

 ความยั่งยืน 

3. ติดตั้งจานศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” 

 8 แหง

4. สนับสนุนการอบรมความรูโครงการดานการเกษตร   

 เพื่อใหนักศึกษากศน. ประยุกตใชในโครงการกองทุน   

 ทางสังคมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ณ กศน.จ.แมฮองสอน

5. จัดประชุมเสวนาผลสำเร็จบทเรียน และประสบการณ   

 จากการดำเนินโครงการใหกับกลุมและผูรับทุน ณ กศน. 

 จ.แมฮองสอน 

1. จัดการศึกษาในหองเรียนไทยคมระดับมัธยมศึกษา   

 ตอนปลายจำนวนสาม (3) หองเรียน (ม.4-6) 

2. สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาอุปกรณสำหรับโครงงาน 

 จำนวน 150,000 บาท

3. นักเรียน 227 คน (จาก 6 รุน) ที่เขาสูการเรียนการสอน  

 หองเรียนไทยคม ภายใตโครงการ Constructionism 

4. 46 โครงงาน เพื่อตอยอดสูการศึกษาที่สูงขึ้น โดยนักเรียน  

 ม.6 ที่จบการศึกษา 2559-2562

5. ป 2562 มีนักเรียนจากหองเรียนไทยคมที่สามารถเขา

 มหาวิทยาลัย โดยใชโครงงานจำนวน 39 คน 

 หรือรอยละรอยของจำนวนนักเรียนในหองเรียนทั้งหมด

ผลการดำเนินงานโครงการเพื่อสังคมโดยรวม ป 2562
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การพัฒนาศักยภาพความเปนนักพัฒนา

(Thaicom Volunteer)

 โครงการ “Thaicom We Share” เปนโครงการที่สนับสนุนให 

พนักงานไทยคม และบริษัทในเครือเขามามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน

สังคม โดยใหพนักงานรวมกันคิดการนำเสนอวิธีการดำเนินงาน และ 

แนวทางแกปญหาแลวนำไปสูการลงมือทำ เพื่อชวยกันแกปญหาสังคม  

ป 2562 ไทยคมใหพนักงานจัดกิจกรรมในรูปแบบดังกลาวจำนวน 6 ครั้ง  

สามารถแกปญหาสังคมดานตางๆ ไดเปนอยางดี อาทิการสาธารณสุข 

การศึกษา การเกื้อกูลผูดอยโอกาส และการชวยเหลือสังคมในภาวะ 

วิกฤติโดยมีการติดตามผลและเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมที่มีความตอ 

เนื่อง ทำใหพนักงานไดพัฒนาตนเองในดานที่ไมใชหนาที่ความรับผิดชอบ 

ในบริษัท เปนการสรางจิตสำนึกมีจิตอาสา เพื่อเปนนักพัฒนาตอไปใน 

อนาคต เพราะเราเชื่อวาหากพนักงานมีจิตอาสาและสำนึกในการพัฒนา 

แลว จะสามารถขยายผลเปนนักพัฒนา ทั้งบทบาทภารกิจในหนาที่ การ

งานตนเอง และนักพัฒนาในบทบาทสมาชิกของสังคมไดตอไป

 สำหรับโครงการ ป 2562 ที่พนักงานรวมกันคิดและลงมือทำ ไดแก 

การชวยเหลือใหเกิดการจางงาน ผูพิการหูหนวก การจัดการเคลื่อนยาย 

ศูนยเครื่องมือแพทยใหยืม การสงเสริมคุณภาพอาหารกลางวันในโรง 

เรียน การชวยบรรเทาความเดือดรอนจากผลกระทบของอุทกภัย และ 

กิจกรรมเรียนรูธรรมชาติดวยการปลูกปาชายเลน ทั้งนี้มีจำนวนพนักงาน 

ไทยคมอาสาที่เขารวมโครงการ Thaicom we Share รวมทั้งสิ้น 126 

คน คิดเปนรอยละ 33.24 ของพนักงานไทยคมและบริษัทในเครือทั้งหมด 

379 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)  และจำนวนชั่วโมงอาสาของ 

พนักงานไทยคมรวมทุกกิจกรรมในป 2562 ที่เปดโอกาสใหพนักงานเขามา

มีสวนรวม และ/หรือแบงปนความรูประสบการณใหกับบุคคล ภายนอก 

คิดเปนจำนวน 868.60 ชั่วโมง/341 คน

โครงการ เปาหมายและแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ป 2562

Space & Satellite 

Pavilion

THAICOM Run

for School 2019 

- เพื่อแบงปนความรูและประสบการณ เรื่องอวกาศและดาวเทียมในฐานะที่  

 เปนผูใหบริการดาวเทียมของไทย 

- เพื่อสรางแรงบันดาลใจใหกับเยาวชนไทย

- เปดโอกาสใหผูที่สนใจขอเขาเยี่ยมชมเปนหมูคณะ โดยมีการบรรยายจาก  

 พนักงานอาสาที่เปนวิศวกรไทยคม

- มีการปรับปรุงเนื้อหาและขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ

- เริ่มจัดครั้งแรกในป 2559 กอนวัน แขงขันงานวิ่ง THAICOM 10K 2016

- เพื่อเปนกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ พรอมกับการมอบโอกาสทางการศึกษาที่  

 ตอยอดมาจากงานวิ่ง THAICOM 10K และโครงการไทยคิด ไทยคม โดยการ  

 รับสมัครทีมนักวิ่งจากทั่วประเทศ เพื่อวิ่งสะสมระยะทางใหครบ 1,000 กม./  

 ทีมแลวสงมอบชุดจานรับสัญญาณดาวเทียมสูโรงเรียนในพื้นที่หางไกล

- สโลแกน “เพียงคุณออกมาวิ่ง เราติดจานใหฟรี”

- ขยายความรวมมือกับงานวิ่งรายการตางๆ เพื่อใหมีนักวิ่งหลากหลายมากยิ่งขึ้น  

 เพื่อใหมีโอกาสไดรวมสงตอจานดาวเทียมใหนองๆ เพื่อโอกาสทางการศึกษา

ป 2562 มี หนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนสถาบัน 

การศึกษา ทั้งระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษาเขาเยี่ยมชม 

และศึกษาดูงาน โดยมีสถิติผูเขาเยี่ยมชมจำนวน 1,242 คนที่ได

รับการแบงปนความรูจากไทยคม

ไทยคมจัดกิจกรรม Thaicom Run For School 2019  

เปนปที่ 4 แตเปนปแรกที่จัดรวมกับงานวิ่งอื่นคือ "ปนหทัยรัน 

TRIAM UDOM HALF MARATHON 2019" ซึ่งจัดโดยสมาคม 

นักเรียนเกาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยมีนักวิ่ง 388 คนจาก 

49 ทีมสงมอบชุดจานรับสัญญาณดาวเทียม 30 ชุด มอบให 30 

โรงเรียนในพื้นที่หางไกลทั่วประเทศตามที่แตละทีมไดแจง

ความประสงคไว

จำนวนชั่วโมงอาสาของ
พนักงานไทยคมและบริษัทในเครือ

ชั่วโมง
868.60

บร�ษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)         รายงานการพัฒนาอย�างยั�งยืน 2562 

56



เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

 รายงานความอยางยั่งยืนฉบับนี้เปนฉบับที่ 7 ของบริษัทไทยคม จำกัด 

(มหาชน) เพื่อเปดเผยขอมูลสำคัญที่ครอบคลุมการดำเนินงานทั้ง มิติ

เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และสังคมของบริษัทในประเทศไทย ซึ่งเกิดขึ้น 

ระหวางวันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (Fiscal Year 2019) 

อยางไรก็ดี บริษัทมีการรายงานขอมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวการดำเนินงานตอ 

สถานการณที่สงผลกระทบไปทั่วโลก คือการแพรระบาดของเชื้อ 

"Coronavirus COVID-19"  ซึ่งเกิดขึ้นในชวงตนป 2563 จึง ถือโอกาส 

นำมาเปดเผยขอมูลในรายงานดวย สำหรับรายงานความยั่งยืนฉบับนี้  

ไทยคมไดอางอิงดัชนีตัวเลือกตามมาตรฐานของรายงาน “Global 

Reporting Initiative 2018” (GRI) และมีการนำเสนอความสอดคลอง 

ของการดำเนินธุรกิจ เมื่อเทียบกับเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนของ 

องคการสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)  

สำหรับป 2562 บริษัทจัดทำเปนรายงานความยั่งยืนในรูปแบบ 

อิเล็คทรอนิกสเทานั้น 

GRI CONTENT INDEX
Note: Our GRI Content Index below includes references to 2019 Thaicom Annual Report and 2019 Sustainability Report

 สำหรับเนื้อหาสวน “การดำเนินงานและงบการเงิน” ของไทยคม ซึ่ง 

อางอิงอยูใน “GRI Content Index 2019”  โปรดเขาไปดูตามหนาที่ 

อางถึงใน “รายงานประจำป 2562” ที่บริษัทใชสื่อสารกับผูมีสวนไดเสีย 

อาทิ นักลงทุนและผูถือหุน และสามารถดาวนโหลดรายงานทั้งสองฉบับนี้ 

ไดจากเว็บไซด www.thaicom.net/Investors/Publications

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็นตอรายงาน

ความยั่งยืน ฉบับนี้ไดที่สวนงานดานการพัฒนาอยางยั่งยืน 

สำนักสื่อสารองคกร

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 

63/21ถนนรัตนาธิเบศร ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี 

จังหวัดนนทบุรี 11000 

โทรศัพท : (+66) 2596-5060 

อีเมล  : contact@thaicom.net 

เว็บไซต  : www.thaicom.net 
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GRI CONTENT INDEX
Note: Our GRI Content Index below includes references to 2019 Thaicom Annual Report and 2019 Sustainability Report

บร�ษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)         รายงานการพัฒนาอย�างยั�งยืน 2562 
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GRI 102: General Disclosures 2016      

1. Organizational profile    
102-1 Name of the Organization Front cover; Part 1: p 41 (TH), 43 (EN) 
102-2 Activities, brands, products, and services Part 1: pp 10-22 (TH/EN) 
102-3 Location of headquarters Back cover; Part 1: p 41 (H), 43 (EN) 
102-4 Location of operations Part 1: pp 41-44 (TH), 43-46 (EN)  
102-5 Ownership and legal form Part  1: p 8 (TH/EN); Part  2: pp 1-3 (TH/EN) 
102-6 Markets served Part  1: pp 10-22 (TH/EN) 
102-7 Scale of the organization Part  1: pp 8-9 (TH/EN); pp 41-44 (TH), 
  44-46 (EN); Part  2: p 17 (TH), 18 (EN); pp.45-46 (TH/EN)  
  Part 3: pp 2-4 (TH/EN) 
102-8 Information on employees   p 46 (TH/EN) 
 and other workers

2. Strategy    
102-14 Statement from senior decision-maker pp.1-2 (TH/EN); Attachment 5: pp 1-3 (TH),    
  1-4 (EN); Attachment 6: pp 1-2 (TH), 1-2 (EN);  pp 5-6 (TH/EN) 
  Attachment 7: pp 1-3 (TH/EN); 
  Attachment 8: pp 1-3 (TH/EN) 
102-15 Key impacts, risks, and opportunities Part  1: pp 23-27 (TH),  23-28 (EN) pp 29-31 (TH/EN) 

3. Ethics and integrity    
102-16 Values, principles, standards,  Part  1: pp 1-4 (TH/EN) p 8 (TH/EN) 
 and norms of behavior 
102-17 Mechanisms for advice and concerns  Part  2: pp 86-90 (TH), 89-93 (EN); 
 about ethics Attachment 5: pp 2-3 (TH), 2-4 (EN); 
  https://www.thaicom.net/wp-content/uploads/2019/
  07/20160913-thcom-cg-whistleblower-2016-en.pdf

4. Governance    
103-2 The management approach and  Part  2: pp 24-27 (TH), 25-28 (EN)
 its components 
102-18 Governance structure  Part  2: pp 8-11, 47-45 (TH)/ 9-12, 49-50 (EN) 
102-19 Delegating authority  Part  2: pp 27-49 (TH), 28-52 (EN) 
102-20 Executive-level responsibility for economic,  Part  2: pp 47-48 (TH), 49-50 (EN)
 environmental, and social topics 
102-22 Composition of the highest governance   Part 2: pp 8-11, 27-49 (TH)/ 9-12, 28-52 (EN)
 body and its committees 
102-23 Chair of the highest governance body  Part  2: p 8-9, 27-49 (TH)/  9-10 (EN), 28-52 (EN) 
102-24 Nominating and selecting the highest   Part  2: pp 27-32, 76-77 (TH)/ 28-36, 79-81 (EN)
 governance body 
102-25 Conflicts of interest  Part 2: p 68 (Th), 71 (Eng) 
102-26 Role of highest governance body in  Part  2: pp 32-34 (TH), 34-36 (EN)
 setting purpose, values, and strategy
102-27 Collective knowledge of highest  Part 2: pp 54-58 (TH), 56-60 (EN)
 governance body
102-28 Evaluating the highest governance body’s  Part 2: pp 49-53 (TH), 51-56 (EN)
 performance
102-29 Identifying and managing economic,  Part 2: pp 46-48 (TH), 48-50 (EN)
 environmental, and social impacts
102-30 Effectiveness of risk management processes  Part  2: pp 46-47, 73-74 (TH)/ 48-49, 76-77 (Eng)
102-31 Review of economic, environmental, Part 2: p 75 (TH), 78 (EN)
 and social topics 
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102-32 Highest governance body’s role in   Part  2: pp 47-48 (TH), 49-50 (EN)
 sustainability reporting
102-33 Communicating critical concerns Part 2: pp 66-73, 86-90 (TH)/ 67-77, 89-93 (EN)
102-34 Nature and total number of critical  Part 1: pp 23-27, 37-40 (TH)/ 23-28, 39-42 (Eng); 
 concerns Part 2: pp 86-90 (TH), 89-93 (EN)
102-35 Remuneration policies Part 2: p 12 (TH), 13 (EN)
102-36 Process for determining remuneration  Part  2: pp 39-41 (TH), 41-43 (EN)
102-37 Stakeholders’ involvement in remuneration  Part  2: p 12 (TH), 13 (EN)

5. Stakeholder engagement    
102-40 List of stakeholder groups   p 12 (TH/EN) 
102-42 Identifying and selecting stakeholders   pp 10-12 (TH/EN) 
102-43 Approach to stakeholder engagement Part 2: pp 62-65 (TH), 65-67 (EN) pp 13-17, 26-27, 47 (TH/EN) 
102-44 Key topics and concerns raised  pp 13-17 (TH/EN) 
   
6. Reporting practice    
102-45 Entities included in the consolidated  Attachment 11: pp 23-26 (TH), 18-20 (EN)
 financial statements  
102-46 Defining report content and topic    P 10 (TH/EN) 
 Boundaries
102-47 List of material topics   P 11 (TH/EN) 
102-50 Reporting period  Front cover page Front cover page
102-51 Date of most recent report  https://www.thaicom.net/publications/ https://www.thaicom.net/
   publications/
102-52 Reporting cycle Front cover page Front cover page
102-53 Contact point for questions regarding   Part 1: p 46 (TH), 48 (EN) p 57 (TH/EN) 
 the report
102-55 GRI content index  p 58-60 (TH/EN) 
   
GRI 201: Economic Performance 2016    
201-1 Direct economic value generated  Part 2: pp 12-17 (TH), 13-18 (EN), 
 and distributed Part  3: pp 2-17 (TH), 2-16 (EN)  
201-3 Defined benefit plan obligations and  Attachment 11: pp 88-89 (TH), 60-61 (EN)
 other retirement plans 
   
GRI 202: Market Presence 2016   
202-2 Proportion of senior management hired   p 46 (TH/EN) 
 from the local community
   
GRI 205: Anti-corruption 2016    
205-1 Operations assessed for risks related to  Part 2: pp 86-90 (TH), 89-93 (EN)
 corruption 
205-2 Communication and training about  Part 2: pp 25, 65-69 (TH)/ 26-27, 67-71 (Eng)
 anti-corruption policies and procedures

GRI 302: Energy 2016    
302-1 Energy consumption within the   pp 34-35 (TH/EN) 
 organization
302-4 Reduction of energy consumption  p 35 (TH/EN) 
   
GRI 303: Water & Effluents 2018   
303-2 Management of water discharge-related   p 36 (TH/EN) 
 impacts 
303-3 Water withdrawal   p 36 (TH/EN) 
303-4 Water discharge     p 36 (TH/EN) 
303-5 Water consumption   p 36 (TH/EN)  
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GRI 304: Biodiversity 2016   
304-1 Operational sites owned, leased, managed 
 in, or adjacent to, protected areas and   p 39-40 (TH/EN) 
 areas of high biodiversity value outside 
 protected areas  
   
GRI 305: Emissions 2016    
305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions  pp 33-34 (TH/EN) 
305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions  p 34 (TH/EN) 
305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions  p 34 (TH/EN) 
305-5 Reduction of GHG emissions  p 34 (TH/EN) 
   
GRI 401: Employment 2016    
401-3 Parental leave   p 46 (TH/EN) 
   
GRI 403: Occupational Health and 
Safety 2018     
403-1 Occupational health and safety   p 47 (TH/EN) 
 management system
403-5 Worker training on occupational health   p 47 (TH/EN) 
 and safety
403-6 Promotion of worker health  pp 48-49 (TH/EN) 
403-9 Work-related injuries  p 47 (TH/EN) 
   
GRI 404: Training and Education 2016    
404-1 Average hours of training per year   p 44 (TH/EN) 
 per employee
404-2 Programs for upgrading employee skills   p 45 (TH/EN) 
 and transition assistance programs
404-3 Percentage of employees receiving regular   pp 44-45 (TH/EN) 
 performance and career development 
 reviews
   
GRI 405: Diversity and Equal 
Opportunity 2016   
405-1 Diversity of governance bodies and   pp 45-46 (TH/EN) 
 employees
   
GRI 413: Local Communities 2016   
413-1 Operations with local community   pp 17, 52-56 (TH/EN) 
 engagement, impact assessments, 
 and development programs
   
GRI 414 Supplier Social Assessment 2016   
103-2 The management approach and its   p 28 (TH/EN) 
 components
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