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สารจากประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บร�หาร
เร�ยน ทานผูถ อื หุน
นับตั�งแตตนป 2563 ตอเนื่องมาถึงปจจุบัน ประชาคมโลกทุกประเทศได
รับผลกระทบจาก covid-19 ในหลายมิติ รวมถึงภาคประชาชนและ
ภาคธุรกิจในประเทศไทย ตางไดรบั ผลกระทบไมมากก็นอ ย สำหรับ บร�ษทั
ไทยคม จำกัด (มหาชน) ก็ตอ งเผช�ญความทาทายของผลกระทบนีเ้ ชนกัน
นอกเหนือไปจากนั�นในชวงตนป 2563 บร�ษัทยังตองเผช�ญความทาทาย
ในการบร�หารจัดการ การขัดของทางเทคนิคของดาวเทียมไทยคม 5 จน
นำไปสู  ก ารปลดระวางดาวเที ย มและโอนย า ยลู ก ค า จำนวนมากจาก
ดาวเทียมไทยคม 5 ไปยังดาวเทียมดวงอืน่ ๆ ซ�ง่ บร�ษทั สามารถดำเนินการ
ไดโดยเร�ยบรอย เนื่องจากบร�ษัทไดรับความรวมมือเปนอยางดีจาก
ลูกคาของบร�ษทั และไดรบั การสนับสนุนอยางดีจาก กระทรวงดิจท� ลั เพ�อ่
เศรษฐกิจและสังคม และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)
คณะกรรมการและฝายบร�หารตลอดจนพนักงานทุกๆ คนพรอมใจกัน
อยางเต็มความสามารถในการแกปญหาและขับเคลื่อนกิจการภายใต
ความทาทายที่เกิดจากปจจัยทั�งที่ควบคุมได และควบคุมไมได จนทำให
บร�ษัทสามารถฝาฟ�นอุปสรรคตางๆ ไปไดดวยดี
สำหรับผลประกอบการของบร�ษัทในป 2563 บร�ษัทมีรายไดรวม 3,557
ลานบาท ลดลงจาก 4,663 ลานบาทในป 2562 เปนผลมาจากการลดลง
ของรายไดจากการใหบร�การดาวเทียม อันเนื่องจากการปลดระวาง
ดาวเทียมไทยคม 5 ในเดือนกุมภาพันธ 2563 บร�ษทั มีผลกำไรสุทธิ 514
ลานบาท โดยเปนกำไรจากรายการพ�เศษ ขณะทีก่ ำไรจากการดำเนินงาน
ยังติดลบอันเกิดจากคาเสื่อมราคาที่สูงเมื่อเทียบกับรายได อยางไรก็ดี
บร�ษทั ยังมีสถานะการเง�นทีม่ น�ั คง กลาวคือ มีเง�นสดและเง�นลงทุนระยะสัน�
รวม 6,619 ลานบาท ขณะที่มีหนี้สินระยะยาว 3,908 ลานบาท และมี
สภาพคลองสูง โดยมีกระแสเง�นสดจากการดำเนินงาน 1,769 ลานบาท
เนือ่ งจากป 2564 จะเปนปทบ่ี ร�ษทั ไทยคมดำเนินกิจการมาครบ 30 ป และ
สัมปทานดาวเทียมจะสิ�นสุดในเดือนกันยายน 2564 โดยการดำเนิน
กิจการดาวเทียม ยังสามารถดำเนินตอไปไดอยางตอเนื่องโดยใชระบบ
ใบอนุญาต ภายใตกฎหมายโทรคม ซ�่งออกมารองรับการเปลี่ยนผาน
ระบบสัมปทานไวลวงหนาแลว
บร�ษทั เช�อ่ มัน� วาโดยอาศัยประสบการณและศักยภาพของทีมงาน รวมถึง
ช�อ่ เสียงของบร�ษทั ทีส่ ง�ั สมมาตลอดระยะเวลา 30 ป จนเปนทีย่ อมรับจาก
นานาประเทศ จะสามารถพัฒนากิจการของบร�ษัทใหยั�งยืนตอไปใน
อนาคตได ประกอบกับ แนวโนมทางเทคโนโลยีของโลกในปจจุบันและใน
อนาคต จะมี ก ารหลอมรวมการใช ง านระบบดาวเที ย มกั บ ระบบ
โทรคมนาคมภาคพ� ้ น ดิ น และอากาศยานไร ค นขั บ ในหลากหลาย
รูปแบบ เพ�่อรองรับบร�การใหมๆ ในอนาคต ซ�่งสอดคลองกับทิศทาง
ที่บร�ษัทจะเปดกวางพั ฒ นาบร� การให ครอบคลุ ม ทั � งระบบดาวเที ยม
อากาศยานไรคนขับ ระบบ IoT ภาคพ�้นดิน รวมถึงการใชประโยชน
จากขอมูลทั�งจากดาวเทียมและจากระบบอื่นๆ ที่เร�ยกวา Big Data
มาใชประโยชนในหลายรูปแบบผานเทคโนโลยี Machine Learning
และ Data Analytic เพ� ่ อ สร า งประโยชน แ ละตอบสนองความ

ตองการของผูใชซ�่งก็ตรงกับว�สัยทัศนของบร�ษัทที่ตองการนำเสนอ
Space-Air-Ground-Maritime Smart Solutions ใหแกลกู คาทั�ง
ระดับประเทศและระดับภูมิภาค
โดยในป 2563 บร�ษทั ไดจดั ตัง� บร�ษทั รวมทุนข�น้ 2 บร�ษทั คือ บร�ษทั เนชัน�
สเปซ แอนด เทคโนโลยี จำกัด หร�อ NSAT ในเดือนมิถนุ ายน 2563 โดย
รวมทุนกับ บร�ษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซ�่งปจจุบันคือ
บร�ษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด (มหาชน) หร�อ NT รองรับการ
บร�การดาวเทียมรูปแบบใหมในอนาคต
และต อ มาในเดื อ นกรกฎาคม 2563 บร� ษ ั ท ได จ ั ด ตั � ง บร� ษ ั ท เอที ไ อ
เทคโนโลยีส จำกัด หร�อ ATI ซ�ง่ เปนบร�ษทั รวมทุนกับบร�ษทั ในกลุม บร�ษทั
ปตท.สำรวจและผลิตปโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เพ�่อรวมกันบร�หาร
ดานโดรนเพ�่อการเกษตร และรวมถึงบร�การใหมๆ ทางดานนี้ที่จะเกิดข�้น
ในอนาคต
นอกจากนั�น บร�ษัทยังมีการเตร�ยมความพรอมและศึกษาความเปนไปได
ทั � ง ทางด านเทคนิ ค และแหล ง เง� นทุ นเพ� ่ อรองรั บการลงทุ นทางด า น
ดาวเทียมในหลากหลายรูปแบบทีอ่ าจจะเกิดข�น้ ในอนาคต เชน การประมูล
ดาวเทียมที่ กสทช อยูระหวางการจัดทำเร�่องขอเสนอและเง�่อนไขเพ�่อให
เอกชนเขาประมูล เปนตน สำหรับรูปแบบการลงทุนและการดำเนินธุรกิจ
บร�ษัทจะเปดกวางการดำเนินการในรูปแบบของการหาพันธมิตรทาง
ธุรกิจทั�งในและตางประเทศและรวมถึงความรวมมือในการดำเนินงานกับ
ภาครัฐ
นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจแลว เพ�อ่ สรางการเติบโตอยางยัง� ยืนและ
แข�งแกรง คณะกรรมการบร�ษัทไดใหความสำคัญอยางยิ�งตอการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีอยางตอเนื่อง โดยบร�ษัทไดรับรางวัลหุนยั�งยืน หร�อ
Thailand Sustainability Investment (THSI) กลุมเทคโนโลยี
ประจำป 2563 ตอเนือ่ งเปนปท่ี 6 สะทอนถึงการเปนบร�ษทั ทีม่ กี ารดำเนิน
ธุรกิจอยางสมดุลระหวางผลประกอบการทางการเง�น และความรับ
ผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย ตลอดจนใหความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ
อยางยั�งยืนโดยคำนึงถึงความสอดคลองของการพัฒนาสังคม สิ�ง
แวดลอม และดานบรรษัทภิบาล (ESG) และการไดรับรางวัลเกียรติคุณ
Sustainability Disclosure Award 2563 ในฐานะที่บร�ษัทตระหนัก
และใหความสำคัญกับการเผยแพรขอมูลการดำเนินงาน อันจะเปน
ประโยชนตอกลุมผูมีสวนไดเสียของกิจการ
ในนามของผูบร�หารและคณะกรรมการบร�ษัท ขอขอบคุณทุกภาคสวนที่
ไดชวยสงเสร�ม สนับสนุนและใหความไววางใจตอการดำเนินงานของ
บร�ษัททามกลางสถานการณเศรษฐกิจและการแขงขันที่มีความทาทาย
ตลอดปที่ผานมา และขอใหคำมั�นวา คณะกรรมการบร�ษัทจะทำหนาที่ใน
การกำกับดูแลองคกรอยางรอบคอบ ยึดมั�นในหลักจรรยาบรรณและ
หลักการกำกับกิจการที่ดี มีแผนกลยุทธ ในการดำเนินธุรกิจที่ดีและ
คำนึงถึงการสรางประโยชน และผลตอบแทนที่ดีใหกับทานผูถือหุน
ตลอดจนผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน

นายประเสร�ฐ บุญสัมพันธ
ประธานกรรมการ
นายอนันต แกวรวมวงศ
ประธานเจาหนาที่บร�หาร

คณะกรรมการและเลขานุการบร�ษัท
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นายประเสร�ฐ บุญสัมพันธ
• ประธานกรรมการ
• กรรมการอิสระ

นางภัทร�ยา เบญจพลชัย
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการกำหนดคาตอบแทน
• ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

นายว�นิจ ศิลามงคล
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
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นายเอนก พนาอภิชน
• ประธานกรรมการบร�หาร
• กรรมการกำหนดคาตอบแทน
• กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
• กรรมการพัฒนาธุรกิจใหม
• กรรมการ

นายอนันต แกวรวมวงศ
• กรรมการ
• กรรมการบร�หาร
• กรรมการพัฒนาธุรกิจใหม
• ประธานเจาหนาที่บร�หาร

นายภูเว�ยง ประคำมินทร
• กรรมการ
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นายธีรนันท ศร�หงส
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
• ประธานคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน
• ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจใหม

นายสมประสงค บุญยะชัย
• กรรมการ

นายเกว�ก บัค ไช
• กรรมการ
• กรรมการบร�หาร
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นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง
• หัวหนาสวนงานเลขานุการบร�ษัท
และเลขานุการบร�ษัท

7 2

1 8

3

5 4

6 9 10

คณะผูบร�หาร
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นายอนันต แกวรวมวงศ
ประธานเจาหนาที่บร�หาร

นายปฐมภพ สุวรรณศิร�
รักษาการรองประธานเจาหนาที่บร�หาร
และหัวหนาคณะผูบร�หาร ดานการคา

นายอนุวัฒน สงวนทรัพยากร
หัวหนาคณะผูบร�หาร ดานการเง�น
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นางพรรณี นิวาศนันทน
หัวหนาฝายงานการเง�น
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นายสกล กิตติวัชราพงษ�
หัวหนาฝายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

นายเอกชัย ภัคดุรงค
หัวหนาฝายงานรัฐกิจ

นายสลิล จารุจ�นดา
หัวหนาฝายกฎหมายและกำกับดูแล
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คณะผูบร�หาร

สารบัญ
หน้ า
สารจากประธานคณะกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
1. โครงสร้ างและการดาเนินงานของกลุม่ บริ ษัท
ส่วนที่ 1 1 - 31
2. การบริ หารจัดการความเสีย่ ง
ส่วนที่ 1 32 - 37
3. การขับเคลือ่ นธุรกิจเพื่อความยัง่ ยืน
ส่วนที่ 1 38 - 62
4. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ส่วนที่ 1 63 - 77
5. ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
ส่วนที่ 1 78 - 82
ส่ วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ
6. นโยบายการกากับดูแลกิจการ
ส่วนที่ 2 1 - 22
7. โครงสร้ างการกากับดูแลกิจการ และข้ อมูลสาคัญเกี่ยวกับ
ส่วนที่ 2 23 - 55
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริ หาร พนักงานและอื่นๆ
8. รายงานผลการดาเนินงานสาคัญด้ านการกากับดูแลกิจการ
ส่วนที่ 2 56 - 80
9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
ส่วนที่ 2 81 - 88
ส่ วนที่ 3 งบการเงิน
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสูงสุด
ในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทา
บัญชี เลขานุการบริ ษัทและตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็ นบริ ษัทต่างประเทศ
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษัทย่อย
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของ
บริ ษัท (compliance)
เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพย์สนิ
เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการชุดย่อย
เอกสารแนบ 6 สรุปสาระสาคัญสัญญาดาเนินกิจการดาวเทียม สัญญาร่วมทุน และใบอนุญาต

คาอธิบายคาย่ อ
Analog (อะนาล็อก)
Bandwidth (แบนด์วิดท์)

Broadband (บรอดแบนด์)
Broadcast Beam

C and Ku-Bands

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

Geostationary Earth Orbit
(GEO)

สัญญาณข้ อมูลที่มีลกั ษณะการเปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนื่อง
ช่วงของความถี่ที่สญ
ั ญาณไฟฟ้าใช้ นอกจากนี ้ยังหมายถึงอัตราการส่งข้ อมูลเมื่อ
สื่อสารผ่านสื่อกลางหรื ออุปกรณ์ เฉพาะ โดยสัญญาณอะนาล็อก และสัญญาณ
ดิจิตอลมีแบนด์วิดท์ ซึง่ สามารถวัดโดยใช้ หน่วยเป็ นเมกะบิตต่อวินาที
เทคโนโลยีในการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต (Internet) ความเร็ วสูง
ขนาดความกว้ างของสัญญาณจากดาวเทียมที่ฉายลงมาบนพื ้นโลก ซึง่ เกิดจากการ
นาเอาพืน้ ที่การให้ บริ การของ SPOT Beam จานวนหนึ่งมารวมกัน โดยขึน้ อยู่กับ
ความต้ องการของพื ้นที่การให้ บริ การ แต่จะเน้ นการให้ บริ การในลักษณะการสื่อสาร
แบบทางเดียว
กลุม่ ความถี่ที่ใช้ ในด้ านโทรคมนาคมผ่านดาวเทียม โดยมีความแตกต่างดังนี ้
C-band
Ku-band
6/4 GHz
14.5/12.75 GHz
พื ้นที่กว้ าง
พื ้นทีเ่ จาะจง
ใหญ่ (ราคาสูง)
เล็ก (ราคาตา่ )
ไม่มาก
มากกว่า C-band
มาตรฐานปกติ
ความแรงสูง
การบีบอัดสัญญาณเพื่อให้ สามารถส่งข้ อมูลได้ มากขึ ้นผ่านช่องสัญญาณที่มี ขนาด
เท่าเดิม
สัญญาณไฟฟ้าหรื อข้ อมูลที่มีลกั ษณะการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่ต่อเนื่อง โดยมีการ
เก็บข้ อมูลเป็ นสองสถานะ เช่น สถานะบวกหรื อลบ หรื อ สถานะเปิ ดหรื อปิ ด เป็ นต้ น
การแปลงสัญญาณภาพโทรทัศน์เป็ นตัวเลขเมื่อทาการส่ง และการแปลงสัญญาณ
กลับเป็ นภาพเมื่อได้ รับ
ระบบการส่งรายการโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมตรงสูบ่ ้ าน
การรับสัญญาณจากดาวเทียม
อัตราการเปลีย่ นแปลงของเฟสของคลืน่ แบบ Sinusoid (หรื อ Sine Wave)
มี 2 ความหมาย 1) สาหรั บทาง Networking: Gateway เป็ นตัวกลางที่ทาหน้ าที่
ส่งผ่านข้ อมูลระหว่างเน็ตเวิ ร์กหนึ่งกับเน็ตเวิ ร์กอื่ นๆ 2) สาหรั บระบบดาวเที ย ม
(รวมถึง IPSTAR) : Gateway คือสถานีแม่ขา่ ยที่เชื่อมต่อระหว่างระบบดาวเทียมกับ
เครื อข่ายภาคพื ้นดิน (เช่น internet)
วงโคจรประจาที่สาหรับดาวเทียมเพื่อการสื่อสารเป็ นส่วนใหญ่ อยู่สงู จากพื ้นโลก
ประมาณ 35,786 กิ โลเมตร เส้ นทางโคจรอยู่ในแนวเส้ นศูน ย์ สูต ร ดาวเทียมจะ
หมุนรอบโลกด้ วยความเร็ วเชิงมุมเท่ากับโลกหมุนรอบตัวเองทาให้ ดเู หมือนลอยนิ่ง
อยูเ่ หนือจุด ๆ หนึง่ บนโลกตลอดเวลา วงโคจรพิเศษนี ้เรี ยกว่า “วงโคจรค้ างฟ้า” ด้ วย

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

MCPC

Medium Earth Orbit (MEO)

Radio Frequency (RF)
Shaped Beam

Spot Beam

Teleport

Terminal
Transponder

Turnaround Service
Turnkey Service

การใช้ ดาวเทียมเพียง 3-4 ดวงก็สามารถครอบคลุมพื ้นที่ ได้ ทวั่ โลก (ยกเว้ นบริ เวณ
ขัวโลกเหนื
้
อและขัวโลกใต้
้
)
หน่ ว ยวัด ความถี่ , จ านวนครั ง้ ที่ ค ลื่ น เสี ย ง หรื อ คลื่ น แม่ เ หล็ ก สลับ ใน 1 วิ น าที
1 GHz = 1,000,000,000 Hertz 1 MHz = 1,000,000 Hertz
ดาวเทียมไทยคม 4 (เป็ นดาวเทียม Broadband)
วงโคจรระดับต่าที่อยูห่ า่ งจากพื ้นโลกประมาณ 200-2,000 กิโลเมตร ดาวเทียมที่อยู่
ในวงโคจรนี ้ สามารถโคจรรอบโลกได้ ในเวลาประมาณหนึ่งชัว่ โมงครึ่ ง โดยต้ องใช้
ดาวเทียมอย่างน้ อย 32 ดวง จึงจะสามารถครอบคลุมพื ้นที่ได้ ทวั่ โลก
ย่อมาจากคาว่า Multi-channel per carrier คือ ลักษณะของการส่งข้ อมูล ที่มีการ
ส่งข้ อมูลหลาย ๆ ช่อง เข้ าไปในสัญญาณตัวเดียวกัน เช่น เราสามารถส่งสัญญาณ
โทรทัศน์หลาย ๆ ช่อง เข้ าไปในสัญญาณดิจิตอลสัญญาณเดียว (carrier) เพื่อส่งขึ ้น
สูด่ าวเทียม
วงโคจรระดับกลาง ที่อยู่เหนือวงโคจรระดับต่า (2,000 กิโลเมตร) และอยู่ต่ากว่าวง
โคจรค้ างฟ้า (35,786 กิโลเมตร) และต้ องใช้ ดาวเทียม 10-20 ดวง จึงจะสามารถ
ครอบคลุมพื ้นที่ได้ ทวั่ โลก
ความถี่ที่อยูร่ ะหว่าง 100 KHz และ 20 GHz
สัญญาณดาวเทียมที่มีการปรับแต่งรู ปร่ างบริ เวณของการฉายบนพื ้นโลก เพื่อให้
ครอบคลุม และเข้ ากับ ลักษณะของภูมิ ป ระเทศนัน้ ๆ ซึ่ง ส่ว นใหญ่ แ ล้ วพื น้ ที่การ
ให้ บริ การมักจะเป็ นบริ เวณกว้ าง เน้ นการให้ บริ การในลักษณะการสื่อสารแบบสอง
ทาง และเป็ นบริ เวณที่มีประชากรอาศัยอยูน่ ้ อย
สัญญาณดาวเทียมที่มีความแรงของสัญญาณ ครอบคลุมพื ้นที่ให้ บริ การที่จากัด ซึง่
เมื่อมองจากดาวเทียมจะมีพื ้นที่ให้ บริ การเป็ นวงกลมแคบ ๆ หลาย ๆ วงเรี ยงติดกัน
ในลักษณะรังผึ ้ง เป็ นรู ปแบบของสัญญาณที่ให้ บริ การในลักษณะการสื่อสารแบบ
สองทาง ในบริ เวณที่มีประชากรอาศัยอยูจ่ านวนมาก
สถานีบริ การภาคพื ้นดินเพื่อใช้ เป็ นศูนย์ให้ บริ การที่ครบวงจรในการรับส่งสัญญาณ
โทรทัศน์และวิทยุผ่านดาวเทียม นอกจากนี ย้ งั ให้ บริ การการเชื่อมต่อเครื อข่าย และ
บริ การอินเทอร์ เน็ตคุณภาพสูงให้ แก่ผ้ รู ับบริ การในท้ องถิ่นห่างไกลอีกด้ วย
จุดสุดท้ ายของเครื อข่าย โดยในโครงการ IPSTAR หมายถึง โมเด็มของดาวเทียม
(อุปกรณ์ภายใน) จานดาวเทียม และ สายเคเบิล (อุปกรณ์ภายนอก)
ช่องรับส่งผ่านสัญญาณดาวเทียมจากสถานีภาคพื ้นดินผ่านจานสายอากาศและนา
สัญญาณนันมาแปลงความถี
้
่ให้ ต่าลง และขยายสัญญาณให้ มีกาลังแรงขึ ้นเพื่อส่ง
สัญญาณกลับมาสู่สถานีรับสัญญาณปลายทางบนพื ้นโลก โดย 2-3 ทรานสพอน
เดอร์ ที่ ค รอบคลุ ม พื น้ ที่ บ ริ เ วณเดี ย วกั น เรี ย กว่ า “Beam” เช่ น “India Beam”
หมายถึง ทรานสพอนเดอร์ ตา่ ง ๆ ที่มีพื ้นที่ครอบคลุมประเทศอินเดีย
การรับสัญญาณจากดาวเทียมดวงอื่น ๆ เพื่อส่งสัญญาณนันขึ
้ ้นสูด่ าวเทียมไทยคม
การให้ บริ การแบบครบวงจร ที่ผ้ ซู ื ้อบริ การสามารถนาไปใช้ งานได้ เลย

TTC & M
Uplinking
Very Small Aperture Terminal
(VSAT)

ย่ อ มาจากค าว่ า Telemetry Telecommand and Monitoring เป็ น ระบบควบคุม
การทางานของดาวเทียม
การส่งสัญญาณขึ ้นสูด่ าวเทียม
ระบบที่สามารถให้ บริ การได้ ทงเสี
ั ้ ยง ข้ อมูลและภาพ โดยส่งและรับสัญญาณจาก
ดาวเทียมซึง่ ประกอบด้ วยการส่งข้ อมูลจากคอมพิวเตอร์ และข้ อมูลสือ่ สารชนิดอื่น ๆ

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน

1. โครงสร้ างและการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท
ประวัตคิ วามเป็ นมาของบริษัท
บริ ษัทเริ่ มก่อตังเมื
้ ่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2534 โดย บริ ษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จำกัด (มหำชน) (อินทัช) (เดิมชื่อ บริ ษัท
ชิ น คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)) บริ ษัทเป็ นผู้ให้ บริ กำรด้ ำนโทรคมนำคมผ่ำนดำวเทียมภำยใต้ สญ
ั ญำดำเนินกิจกำร
ดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศระหว่ำงบริ ษัทกับกระทรวงคมนำคม (ปั จจุบนั อำนำจกำรดูแลสัญญำนี ้ได้ ถกู โอนไปอยู่ภำยใต้
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) เป็ นระยะเวลำ 30 ปี สิ ้นสุดสัญญำในปี 2564 โดยทำหน้ ำที่จดั สร้ ำงจัดส่งดำวเทียม
ขึ ้นสูว่ งโคจรเพื่อให้ บริ กำรช่องสัญญำณดำวเทียม โดยต้ องจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนแก่กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม(กระทรวงดิจิทลั ฯ) ในอัตรำร้ อยละของรำยได้ ค่ำบริ กำรช่องสัญญำณดำวเทียมที่ได้ รับหรื ออย่ำงน้ อยเท่ำกับจำนวน
เงินขันต
้ ่ำที่ระบุไว้ ในสัญญำ และต้ องส่งมอบดำวเทียม สถำนีควบคุมดำวเทียม รวมทังอุ
้ ปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำร
ดำเนินธุรกิจดังกล่ำว ให้ เป็ นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงดิจิทลั ฯ เมื่อได้ ดำเนินกำรก่อสร้ ำงและติดตังเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
เมื่ อวันที่ 17 ธันวำคม 2534 พระบำทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหำภูมิ พลอดุลยเดช โปรดเกล้ ำฯ พระรำชทำนนำม
ดำวเที ย มสื่ อ สำรแห่ ง ชำติ ด วงแรกของโครงกำรอย่ ำ งเป็ นทำงกำรว่ ำ “ไทยคม” (THAICOM) มำจำกค ำว่ ำ Thai
Communications หรื อ ไทยคมนำคม เพื่อเป็ นสัญลักษณ์ เชื่ อมโยงประเทศไทยกับเทคโนโลยีสื่อสำรสมัยใหม่ บริ ษัท
ประสบผลสำเร็ จในกำรจัดส่งและให้ บริ กำรดำวเทียมไทยคมเป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น 8 ดวง ได้ แก่ ดำวเทียมไทยคม 1 ไทยคม 2
ไทยคม 3 ไทยคม 4 ไทยคม 5 ไทยคม 6 ไทยคม 7 และไทยคม 8 (ดำวเทียมไทยคม 1 ไทยคม 2 ไทยคม 3 และดำวเทียม
ไทยคม 5 ได้ ปลดระวำงเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว)
นอกจำกนีบ้ ริ ษัทยังมีกำรขยำยกำรประกอบธุรกิ จ ไปยังธุ รกิ จกำรให้ บ ริ กำรอิ นเทอร์ เ น็ต ธุรกิ จกำรให้ บริ ก ำร
โทรศัพท์ และธุรกิจให้ บริ กำรจำหน่ำยอุปกรณ์จำนรับสัญญำณดำวเทียม ในปี 2540 2543 และ 2550 ตำมลำดับ
บริ ษัทได้ เข้ ำเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2537 โดยมีบริ ษัท
อินทัช โฮลดิ ้งส์ จำกัด (มหำชน) เป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ มีสดั ส่วนกำรถือหุ้นในบริ ษัทร้ อยละ 41.13

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และกลยุทธ์ ในการดาเนินงานของบริษัท
วิสัยทัศน์
“ผู้ให้ บริ การด้ านสมาร์ ทโซลูช่ ัน และแพลตฟอร์ มเทคโนโลยีจากอวกาศสู่ภาคพืน้ ดินชัน้ นาแห่ งเอเชีย เพื่อ
เสริมสร้ างความสาเร็จแห่ งอนาคต”
พันธกิจ
 สร้ ำงช่องทำงของรำยได้ ใหม่ๆ โดยใช้ หลักกำรของกำรรวมโซลูชนั่ ให้ ครอบคลุมทังทำงอวกำศ
้
ทำงอำกำศ ทำงบก
และทำงน ้ำ เข้ ำไว้ ด้วยกัน (Space-Air-Ground-Maritime Integrated)
 สร้ ำงควำมร่วมมือ และควำมรู้ด้ำนกำรตลำดในประเทศเพื่อพัฒนำต่อยอดธุรกิจให้ ก้ำวหน้ ำ
 สร้ ำงกำรเป็ นองค์กรที่คล่องตัว ปรับเปลีย่ นได้ อย่ำงรวดเร็ วเพื่อรองรับกำรเปลีย่ นแปลงองค์กรและธุรกิจ
 สร้ ำงประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหุ้นภำยใต้ กรอบธรรมำภิบำล และหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
 สำนปณิธำนสร้ ำงคุณค่ำสูส่ งั คมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน

แบบ 56-1 One Report

ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 1

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน

กลยุทธ์ ในการดาเนินงานของบริษัท
บริ ษัทยังคงดำเนินตำมนโยบำยกำรดำเนินธุรกิจแบบปี ที่ผำ่ นมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยเปิ ดโอกำสให้ ทกุ หน่วยงำนมีสว่ นร่วมใน
กำรวำงแผนกลยุทธ์หลัก เพื่อให้ บริ ษัทเป็ นองค์กรที่สร้ ำงผลกำไรและเติบโตอย่ำงยัง่ ยืน ทังนี
้ ้ กลยุทธ์ในกำรดำเนินงำนของ
บริ ษัทประกอบด้ วย
(1) กลยุทธ์ ด้านธุรกิจ
บริ ษัทกำหนดแผนกลยุทธ์ด้ำนธุรกิจ เพื่อเป็ นกรอบในกำรนำเสนอสินค้ ำและบริ กำรที่สำมำรถตอบสนองควำมต้ องกำรของ
ลูกค้ ำ สร้ ำงควำมได้ เปรี ยบในกำรแข่งขัน และสร้ ำงกำรเจริ ญเติบโตอย่ำงยัง่ ยืน โดยแบ่งกลยุทธ์ ด้ำนธุรกิจออกเป็ นสำม
ส่วน ดังนี ้
1. กลยุทธ์สำหรับบริ กำรหลัก
บริ กำรด้ ำนบรอดคำสต์: บริ ษัทยังคงให้ ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำบริ กำรแพร่ กระจำยช่องรำยกำรโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม
เพื่อยกระดับอุตสำหกรรมบรอดคำสต์ในประเทศไทย โดยกำรนำเสนอบริ กำรที่มีคุณภำพเพื่อรองรั บกำรออกอำกำศ
รำยกำรโทรทัศน์ที่มีควำมคมชัดสูงในระบบ High Definition และ Ultra-High Definition และบริ กำรเสริ มต่ำง ๆ เพื่อช่วย
เพิ่มศักยภำพให้ กับผู้ประกอบกำร และนำส่งคุณภำพกำรรั บชมรำยกำรที่มีควำมคมชัดสูงสู่ประชำชนในประเทศไทย
รวมถึงมุ่งเน้ นพัฒนำควำมร่ วมมือกับลูกค้ ำเพื่อให้ บริ กำรดำวเทียมในโครงกำรระยะยำวแก่ตลำดอินเดีย และกำรให้
ควำมสำคัญในกำรร่ วมมือกับพันธมิตรในระดับโลก เพื่อเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ในภูมิภำคอินโดจีน เพื่อสร้ ำง
ควำมแข็งแกร่ งในกำรเป็ นดำวเทียมที่ได้ รับควำมนิยมสูงที่มีจำนวนฐำนผู้ชมและจำนวนช่องรำยกำรโทรทัศน์เป็ นจำนวน
มำก ณ ตำแหน่งวงโคจร 78.5 องศำตะวันออก อย่ำงต่อเนื่อง
สำหรับภูมิภำคแอฟริ กำ ยังคงสร้ ำงควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งขันโดยกำรมุ่งเน้ นกลุ่มประเทศเป้ำหมำยอย่ำงชัดเจน โดย
บริ ษัทจะนำประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญมำประยุกต์ใช้ รวมทังกำรสร้
้
ำงควำมร่ วมมือ กับพันธมิตรผู้ให้ บริ กำรสถำนี
ภำคพื ้นดินในทวีปยุโรปเพือให้ บริ กำรแพร่สญ
ั ญำณภำพและเสียงผ่ำนดำวเทียมจำกประเทศยุโรปสูท่ วีปแอฟริ กำอีกด้ วย
บริ กำรด้ ำนบรอดแบนด์: บริ ษัทให้ ควำมสำคัญในกำรเพิ่มประสิทธิภำพของกำรใช้ งำนแบนวิดธ์ บนแพลตฟอร์ มไอพีสตำร์
และแพลตฟอร์ มของพันธมิตรทำงธุรกิจ เพื่อสร้ ำงโอกำสในกำรเพิ่มปริ มำณกำรใช้ งำนแบนวิดธ์ ดำวเทียมไทยคม 4 โดย
กำรผสมผสำนกำรให้ บริ กำรแบนวิดธ์ขนำดใหญ่แก่ผ้ ปู ระกอบกำรโครงข่ำย กลุม่ ภำคธุรกิจ และกลุม่ ภำครัฐบำลในภูมิภำค
กับกำรให้ บริ กำรบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตแก่ผ้ ใู ช้ งำนรำยย่อยในประเทศที่มีศกั ยภำพ นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังคงเดินหน้ ำอย่ำง
ต่อเนื่องในกำรขยำยบริ กำรนำวำ (NAVA) หรื อบริ กำรสื่อสำรควำมเร็ วสูงผ่ำนดำวเทียมแบบเคลื่อนที่ทำงทะเล โดยใน
เดือนธันวำคม 2563 ที่ผ่ำนมำ บริ ษัท เนชั่น สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด (NSAT) ซึ่งเป็ นบริ ษัทร่ วมทุนภำยใต้ ควำม
ร่วมมือของ บริ ษัท กสท โทรคมนำคม จำกัด (กสท) และบริ ษัทไทยคมได้ เปิ ดตัวบริ กำร NAVA by NSAT ซึง่ เป็ นกำรผนวก
เทคโนโลยีกำรสื่อสำรผ่ำนดำวเทียมของบริ ษัทไทยคมเข้ ำกับดิจิทัลโซลูชั่นที่หลำกหลำยของบริ ษัท กสท กำรร่ วมมือ
ดังกล่ำว สำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้ บริ กำรนำวำ ได้ ทงในประเทศ
ั้
และต่ำงประเทศได้ เพิ่มมำกขึ ้น
สำหรับแผนระยะยำว บริ ษัทยังคงร่ วมมือทำงธุรกิจกับพันธมิตรในกำรดำเนินโครงกำรดำวเทียมบรอดแบนด์ รุ่นใหม่ๆ
(Next Generation High Throughput Satellite) ที่มีโครงสร้ ำงต้ นทุน และรำคำต่อหน่วยต่ำเพื่อกำรให้ บริ กำรด้ ำนบรอด
แบนด์สำหรับอนำคต
2. กลยุทธ์สำหรับบริ กำรทำงนวัตกรรมใหม่
บริ ษัทมุ่งพัฒนำบริ กำรที่จะเป็ นแพลตฟอร์ มในกำรเชื่อมต่อกำรสื่อสำร โดยนำจุดเด่นของระบบสื่อสำรผ่ำนดำวเทียมที่
สำมำรถเข้ ำถึงได้ ทกุ ที่ ทุกเวลำ มำผนวกกับกำรใช้ งำนระบบเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ต และใช้ จุดแข็งของบริ ษัททำงด้ ำนกำร
สร้ ำงนวัตกรรมเทคโนโลยี มำสร้ ำงบริ กำรเสริ ม (value-added services) เพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ ได้ แก่
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กำรให้ บริ กำรอินเทอร์ เน็ตควำมเร็ วสูงแก่เรื อเดินทะเล (แพลตฟอร์ ม NAVA) และกำรเป็ นผู้ให้ บริ กำร TV solutions แบบ
ครบวงจร (แพลตฟอร์ ม LOOX TV และ TV Head-end) โดยให้ บริ กำรกับลูกค้ ำทังในประเทศไทยและในภู
้
มิภำค
3. กลยุทธ์ในกำรขยำยธุรกิจ
บริ ษัทมีแผนกลยุทธ์ที่จะขยำยธุรกิจทังทำงแนวตั
้
งและแนวรำบในระดั
้
บประเทศและขยำยไปสูภ่ มู ิภำค โดยมุง่ เน้ นทำง
แนวตัง้ เป็ นกำรเสริ มขีดควำมสำมำรถของกำรบริ กำรจำกธุรกิจเดิม จำกจุดแข็งที่มีอยู่ไปยังโอกำสทำงธุรกิจใหม่ อำทิเช่น
ขยำยบริ กำรที่ใช้ ดำวเทียมในลักษณะดำวน์สตรี มลงไปในห่วงโซ่ธุรกิจ ด้ วยกำรให้ บริ กำร บรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตไปสู่
ผู้ใช้ งำนปลำยทำงและบริ กำรอินเทอร์ เน็ตทำงเรื อ ส่วนกำรขยำยธุรกิจใหม่จะมุง่ เน้ นกำรแสวงหำและนำเทคโนโลยีใหม่มำ
ใช้ โดยจะมุ่งเน้ นดิจิทลั เทคโนโลยี เพื่อสร้ ำงสมำร์ ทโซลูชนั่ และแพลตฟอร์ มเทคโนโลยีจำกอวกำศสูภ่ ำคพื ้นดิน อำทิเช่น
กำรจัดตังบริ
้ ษัทร่ วมทุนเพื่อผลิตและจำหน่ำยอำกำศยำนไร้ คนขับหรื อโดรน (Drone), แพลตฟอร์ มกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิง
ลึ ก ทำงด้ ำนภู มิ ส ำรสนเทศ (Geospatial Data Analytics Platform) , แพลตฟอร์ ม กำรแพทย์ ท ำงไกล (Tele-Health
Platform), แพลตฟอร์ มเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Documents Platform) และ แพลตฟอร์ มกำรเรี ยนกำรสอนทำงไกล
(Tele-Education Platform) เป็ นต้ น
(2) กลยุทธ์ ด้านบุคลากร
บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) ในฐำนะที่เป็ นบริ ษัทไทยและดำเนินกิจกำรทังในประเทศไทยและต่
้
ำงประเทศที่มงุ่ เน้ นกำร
สร้ ำงควำมมัน่ คงและเติบโตอย่ำงยัง่ ยืนในธุรกิจสื่อสำร บริ ษัทเล็งเห็นถึงคุณค่ำและควำมสำคัญของทรัพยำกรมุนษย์ โดย
มีควำมเชื่อมัน่ ว่ำพนักงำนที่มีคณ
ุ ภำพเป็ นปั จจัยสำคัญยิ่งต่อกำรนำพำองค์กรสูค่ วำมเจริ ญเติบโตและควำมสำเร็ จที่ยงั่ ยืน
และยังเป็ นปั จจัยบ่งชี ้ถึงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของธุรกิจในยุคปั จจุบนั อีกด้ วย บริ ษัทจึงมุ่งมัน่ ในกำรดูแลอัตรำส่วน
กำลังคน รวมทังต้
้ นทุนของพนักงำนให้ อยู่ในระดับที่มีประสิทธิภำพ โดยมุ่งเน้ น ไปที่ กำรแสวงหำคนดี รักษำคนเก่ง สร้ ำง
ควำมผูกพันในองค์กร และสร้ ำงควำมพร้ อมให้ พนักงำนทุกระดับเป็ นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถโดยมุ่งเน้ นไปที่กำรเพิ่ม
ศักยภำพของพนักงำนให้ สำมำรถแข่งขันได้ ในโลกยุคดิจิทลั มีคณ
ุ ธรรม สร้ ำงโอกำสและควำมท้ ำทำยใหม่ ๆ เพื่อกระตุ้นให้
พนักงำนได้ ใช้ ศกั ยภำพที่มีอยูข่ องตนอย่ำงเต็มที่ พร้ อมถ่ำยทอดและปลูกฝั งหลักกำรทำงำนที่ยดึ มัน่ ในค่ำนิยมขององค์กร
สำมำรถตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำได้ อย่ำงมีประสิทธิ ภำพ และพร้ อมรั บกับควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึน้ อยู่
ตลอดเวลำ เพื่อควำมเจริ ญก้ ำวหน้ ำไปพร้ อมกับควำมเจริ ญเติบโตของบริ ษัท
(3) กลยุทธ์ ส่ คู วามยั่งยืน
บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) ให้ ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำสู่ควำมยัง่ ยืน ซึ่งมีเป้ำหมำยที่คำนึงถึงควำมยัง่ ยืนในทุก
มิติ ทังด้
้ ำนเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้ อม เพื่อตอบสนองต่อควำมต้ องกำรและควำมคำดหวัง กำรสร้ ำงคุณค่ำร่วมและ
ลดผลกระทบที่มีต่อผู้มีสว่ นได้ เสียในห่วงโซ่คณ
ุ ค่ำของธุรกิจ และยังดำเนินงำนภำยใต้ กรอบกำรพัฒนำควำมยัง่ ยืนของ
องค์กร โดยมีกลยุทธ์ที่จะสนับสนุนกำรดำเนินกำรดังกล่ำว ดังต่อไปนี ้
1. กำรดำเนินธุรกิจด้ วยควำมรับผิดชอบ (Doing Business with Responsibility)
ไทยคมมุง่ มัน่ ในกำรดำเนินธุรกิจด้ วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมสิง่ แวดล้ อมและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกภำคส่วน
โดยยึดมัน่ ในกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจริ ยธรรมทำงธุรกิจ เพื่อสร้ ำงมูลค่ำเพิม่ และกำรลงทุนในธุรกิจที่สง่ เสริ มควำม
ยัง่ ยืน รวมถึงกำรพัฒนำนวัตกรรมและผลประโยชน์ร่วมกันตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่ำทำงธุรกิจ
กลยุทธ์ของบริษัท:
1.1 ควำมร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้ ำงควำมยัง่ ยืนทำงธุรกิจในระยะยำวกับคูค่ ้ ำคูธ่ ุรกิจ
1.2 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรที่เป็ นนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ๆ
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2. กำรดูแลผู้คน (พนักงำน) และสังคม (Caring for People and Society)
ไทยคมยึดมัน่ ในควำมรับผิดชอบต่อสังคมเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและกฎหมำยแรงงำน ส่งเสริ มกำรบริ หำรจัดกำร
และดูแลพนักงำนด้ วยควำมเสมอภำคเป็ นธรรมและมีสขุ ภำพอนำมัยที่ดี ส่งเสริ มกำรดูแลสังคมโดยให้ โอกำสที่เท่ำเทียม
กันในกำรเข้ ำถึงข้ อมูลและเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีที่เป็ นนวัตกรรมของเรำในทุกด้ ำนและทุกสถำนกำรณ์เพื่อคุณภำพชีวิตทีด่ ี
ขึ ้น
กลยุทธ์ของบริษัท:
1. กำรพัฒนำทักษะและควำมรู้ของพนักงำน
2. ส่งเสริ มควำมเป็ นอยูท่ ี่ดแี ละควำมผูกพันของพนักงำน
3. โครงกำรไทยคิด ไทยคม เพื่อสนับสนุนด้ ำนกำรศึกษำ
4. ส่งเสริ มกำรพัฒนำชุมชน (อำชีพ) ในพื ้นที่หำ่ งไกล
3. ไทยคมรักพิทกั ษ์ โลก (Thaicom Loves Earth)
บริ ษั ท มุ่งเน้ นไปที่ควำมรั บ ผิ ดชอบในกำรลดและบรรเทำผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้ อ มจำกกำรดำเนินงำนของ
บริ ษัท โดยกำรอนุรักษ์ ทรัพยำกรและรักษำสภำพแวดล้ อมที่ดีอย่ำงยัง่ ยืน
กลยุทธ์ของบริษัท:
1. กำรอนุรักษ์ พลังงำนและพลังงำนทำงเลือก
2. กำรใช้ น ้ำและกำรจัดกำรน ้ำเสีย
3. กำรจัดกำรกำรปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจก
4. ส่งเสริ มสำนักงำนสีเขียว (น ้ำทิ ้งและของเสีย)
5. รณรงค์กำรปลูกต้ นไม้ เพื่อช่วยลดก๊ ำซเรื อนกระจก
1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
กำรเปลีย่ นแปลงและพัฒนำกำรที่สำคัญของกลุม่ บริ ษัทในช่วง 3 ปี ที่ผำ่ นมำ
ปี 2563
บริ ษัทได้ ยตุ ิกำรใช้ งำนดำวเทียม และทำกำรปลดระวำงดำวเทียมไทยคม 5 เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ
16.52 น. (ตำมเวลำประเทศไทย) ดำวเทียมไทยคม 5 ได้ เกิดเหตุขดั ข้ องขึ ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2562 ส่งผลให้ มีข้อจำกัด
ทำงเทคนิคในกำรตรวจสอบสถำนะ โดยบริ ษัทได้ พยำยำมดำเนิ นกำรกู้คืน ระบบที่ขัดข้ องตำมคำแนะนำของผู้ผ ลิต
ดำวเทียมและผู้เชี่ยวชำญหลำยครัง้ แต่ไม่สำมำรถทำกำรกู้คืนระบบได้ ด้ วยเหตุผลดังกล่ำวผู้ผลิตจึงแนะนำให้ บริ ษัทฯ
ดำเนินกำรปลดระวำงดำวเทียม ทังนี
้ ้ ดำวเทียมไทยคม 5 มีกำรใช้ งำนมำแล้ วร่ วม 14 ปี โดยส่งขึ ้นสูว่ งโคจรตังแต่
้ เดือน
พฤษภำคม 2549
เมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2563 บริ ษัท ลำว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ มหำชน (แอลทีซี) ผู้ประกอบกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชนชนลำว (สปป.ลำว) ซึง่ บริ ษัทย่อยของบริ ษัท คือ บริ ษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้ นท์ส พีทีอี
ลิมิเต็ด ถือหุ้นร้ อยละ 49 ได้ จดั ตัง้ บริ ษัท ลำว โมบำยมันนี่ โซล จำกัด โดยมีทนุ จดทะเบียน 10,000 ล้ ำนกีบ แบ่งออกเป็ น
หุ้นสำมัญจำนวน 1 ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 10,000 กีบ ชำระแล้ วเต็มจำนวน โดย แอลทีซี เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 100
เพื่อให้ บริ กำรชำระเงินและโอนเงินดิจิทลั ใน สปป.ลำว ให้ บริ กำรทังผู
้ ้ ประกอบกำรเอกชนและหน่วยงำนภำครัฐ โดยทำ
กำรตลำดในชื่อแบรนด์ M-Money
เมื่อวันที่ 25 มิถนุ ำยน 2563 บริ ษัท กสท โทรคมนำคม จำกัด (มหำชน) (กสท) (ปั จจุบนั คือ บริ ษัท โทรคมนำคม
แห่งชำติ จำกัด (มหำชน)) และ บริ ษัท ได้ ร่วมกันจัดตัง้ บริ ษัท เนชัน่ สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ขึ ้นเพื่อให้ บริ กำรธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้ องกับดำวเทียม โดยมีทนุ จดทะเบียน 10 ล้ ำนบำท แบ่งออกเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 1 ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ
10 บำท ชำระแล้ วเต็มจำนวน โดย บริ ษัท และ กสท ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 75 และร้ อยละ 25 ตำมลำดับ
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เมื่อวันที่ 21 กรกฏำคม 2563 บริ ษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ ส จำกัด (เออำร์ วี) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของ
บริ ษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิ โตรเลียม จำกัด (มหำชน) และ บริ ษัท ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชัน่ จำกัด (ไทยเอไอ) ซึ่งเป็ น
บริ ษัทย่อยของบริ ษัท ได้ ร่วมกันจัดตัง้ บริ ษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จำกัด ขึ ้นเพื่อพัฒนำสินค้ ำและบริ กำรเกี่ยวกับอำกำศ
ยำนไร้ คนขับ หรื อโดรนเพื่อกำรเกษตร โดยมีทนุ จดทะเบียน 20 ล้ ำนบำท แบ่งออกเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 4 ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่
ตรำไว้ ห้ นุ ละ 5 บำท ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียนชำระแล้ ว 12 ล้ ำนบำท โดย เออำร์ วี และ ไทยเอไอ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
50 เท่ำๆกัน
ในปี 2563 บริ ษั ท ได้ รั บ กำรประเมิ น จำกผลสำรวจรำยงำนกำรกำกับ ดูแลกิ จกำรที่ ดีข องบริ ษัท จดทะเบียน
ประจำปี 2563 โดยมีคะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ “ดีเลิศ” หรื อ 5 ดำว ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 8 (2556-2563) จำกผลกำรสำรวจประจำปี
โดยสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย (IOD) รวมกับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และบริ ษั ท ยัง ได้ รั บ คัด เลื อ กให้ อยู่ ใ นรำยชื่ อ หุ้น ยั่ง ยื น หรื อ “Thailand Sustainability Investment (THSI)”
ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 6 สะท้ อนถึงกำรเป็ นบริ ษัทที่มีกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงสมดุลระหว่ำงผลประกอบกำรทำง
กำรเงิน และควำมรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย ตลอดจนสำมำรถนำประเด็นด้ ำนสิง่ แวดล้ อม สังคม และบรรษัทภิบำล หรื อ
Environment Social and Governance : ESG ไปใช้ เป็ นกลไกในกำรพัฒนำธุรกิจสูค่ วำมยัง่ ยืนได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
นอกจำกนี ้ บริ ษัท โอไรอ้ อน แซทเทลไลท์ ซิสเทม ซึ่งเป็ นบริ ษัทในกลุ่ม ไอพีสตำร์ ออสเตรเลีย จำกัด ในเครื อ
บริ ษัท ได้ รับรำงวัลชนะเลิศ ในงำนประกำศผลรำงวัล CRN Impact Awards 2020 ด้ ำน Network Evolution ซึง่ เป็ นรำงวัล
ที่ ม อบให้ กับ บริ ษั ท ด้ ำ นเทคโนโลยี ที่ สร้ ำงคุณ ประโยชน์ แ ละคุณ ค่ำ ต่อ กำรพัฒ นำเศรษฐกิ จ นวัต กรรมของประเทศ
ออสเตรเลีย
ปี 2562
ในปี 2562 บริ ษัทจำหน่ำยเงินลงทุนในหุ้นสำมัญที่บริ ษัทถืออยูท่ งหมดในบริ
ั้
ษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จำกัด
จำนวน 1,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ ในรำคำ 800 ดอลล่ำร์ สหรัฐต่อหุ้น รวมเป็ นเงินจำนวน
ทังสิ
้ ้น 800,000 ดอลล่ำร์ สหรัฐ หรื อ 24.6 ล้ ำนบำท เนื่องจำกกำรแข่งขันที่รุนแรงในประเทศกัมพูชำ
แอลทีซี ได้ เข้ ำลงทุนซื ้อกิจกำรของบริ ษัท วิมเปิ ลคอม จำกัด ซึ่งเป็ นผู้ประกอบกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน สปป.ลำว
เช่ น เดียวกัน โดยเข้ ำซือ้ หุ้น ร้ อยละ 100 จำกรั ฐบำล สปป.ลำว กำรเข้ ำซือ้ กิ จกำรในครั ง้ นี เ้ ป็ นกำรช่วยเพิ่มโครงข่ำย
โทรคมนำคมของแอลทีซีให้ มีประสิทธิ ภำพยิ่งขึ ้น อีกทังยั
้ งช่วยขยำยกลุ่มลูกค้ ำเป้ำหมำยโดยเฉพำะในกลุ่มลูกค้ ำวัยรุ่ น
ทังนี
้ ้ หลังจำกกำรเข้ ำซื ้อกิจกำร บริ ษัท วิมเปิ ลคอม จำกัด ได้ เปลีย่ นชื่อเป็ น บริ ษัท ทีพลัส ดิจิทลั จำกัด
บริ ษัทได้ รับรางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ (Sustainability Disclosure Recognition) ประจาปี 2562 จากการประเมิน
สถานะการเปิ ดเผยข้ อ มูล ตามที่ ส ถาบัน ไทยพัฒ น์ ไ ด้ มี ก ารจั ด ตัง้ ประชาคมการเปิ ดเผยข้ อ มู ล ความยั่ง ยื น หรื อ
“Sustainability Disclosure Community” (SDC) เพื่อช่วยองค์กรยกระดับการเปิ ดเผยข้ อมูลด้ านความยัง่ ยืน รวมทังการ
้
พัฒนาองค์กรสูค่ วามยัง่ ยืนในระยะยาว
บริ ษัทได้ รับรางวัล Drive Award 2019 สาขา Technology ในฐานะที่เป็ นองค์กรที่มีการสร้ างและผลักดันให้ เกิด
นวัตกรรมใหม่ๆ ควบคู่ไปกับการใส่ใจสิ่งแวดล้ อมเพื่อความยัง่ ยืน ตลอดจนร่ วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้ สามารถ
แข่งขันได้ ในระดับสากล
ปี 2561
ในปี 2561 บริ ษัทมีกำรปรับโครงสร้ ำงบริ ษัทย่อย คือ บริ ษัท ดีทีวี เซอร์ วิส จำกัด โดยเปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษัท ไทย
แอดวำนซ์ อินโนเวชัน่ จำกัด เพื่อเตรี ยมกำรสำหรับกำรดำเนินธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้ องกับเทคโนโลยี เพื่อเสริ มกับธุรกิจหลัก
ของบริ ษัทในปั จจุบนั
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และนอกจำกนี ้ บริ ษัทมีพฒ
ั นำกำรที่สำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับกำรกำกับดูแลกิจกำร โดยบริ ษัทได้ รับกำรรับรอง
ในฐำนะสมำชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่ อต้ ำนทุจริ ต จำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย
(IOD) ต่อเนื่องเป็ นวำระที่ 2 หลังจำกได้ รับใบรับรองครัง้ แรกเมื่อปี 2558
1.1.3 การใช้ เงินที่ได้ จากการระดมทุนเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษัทมีห้ นุ กู้ที่ยงั ไม่ครบกำหนดไถ่ถอน รวม 2 ชุด คือ THCOM210A และ THCOM210B ซึง่
เป็ นจำนวนรวมกัน 2.275 ล้ ำนหน่วย คิดเป็ นมูลค่ำทังสิ
้ ้น 2,275 ล้ ำนบำท โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้

ประเภทหุ้นกู้
อำยุของหุ้นกู้
มูลค่ำรวมของหุ้นกู้ที่เสนอขำย*
วันครบกำหนดไถ่ถอน
อัตรำดอกเบี ้ย
วัตถุประสงค์กำรใช้ เงิน

หุ้นกู้ของบริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)
THCOM210A
THCOM210B
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
7 ปี นบั จำกวันออกหุ้นกู้
7 ปี นบั จำกวันออกหุ้นกู้
600,000,000 บำท
1,775,000,000 บำท
2 ตุลำคม พ.ศ. 2564
2 ตุลำคม พ.ศ. 2564
ร้ อยละ 4.68 ต่อปี
ร้ อยละ 4.68 ต่อปี
สำหรับใช้ ในกำรลงทุนดำวเทียมไทยคม 7 และเป็ นเงินทุนหมุนเวียนทัว่ ไปของ
บริ ษัท โดยบริ ษัทได้ ใช้ เงินทุนครบตำมวัตถุประสงค์เต็มจำนวนเรียบร้ อยแล้ ว

*มูลค่ำรวมหุ้นกู้ที่เสนอขำยตำมหนังสื ้อชี ้ชวน หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 1/2557 ชุดที่ 2 และ ชุดที่ 4 คิดเป็ นมูลค่ำรวมไม่เกิน
600,000,000 บำท และ 1,775,000,000 บำท โดยมูลค่ำจำหน่ำยหุ้นกู้หลังกำรเสนอขำย คิดเป็ นมูลค่ำ 500,000,000 บำท และ 1,775,000,000 บำท
ตำมลำดับ

1.1.4 ข้ อผูกพันที่บริษัทให้ คามั่นไว้ (ถ้ ามี)
- ไม่มี 1.1.5 ชื่อ สถานที่ตงั ้ สานักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ บริษัท จานวน
และชนิดของหุ้นที่จาหน่ ายได้ แล้ วทัง้ หมดของบริษัท
ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท
ชื่อย่ อหลักทรัพย์
หมวดอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:
:
:
:
:

เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่

:
:

ที่ตงั ้ สานักงานสาขา

:

แบบ 56-1 One Report

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
THCOM
เทคโนโลยี
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร
แบ่งเป็ น 3 ธุรกิจหลัก ได้ แก่
1. ธุรกิจดำวเทียมและบริ กำรที่เกี่ยวเนื่อง
2. ธุรกิจอินเทอร์ เน็ตและสือ่
3. ธุรกิจโทรศัพท์ในต่ำงประเทศ
0107536000897 (เดิมเลขที่ บมจ. 163)
เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร
10400
(1) เลขที่ 63/21 ถนนรัตนำธิเบศร์ ตำบลบำงกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000

ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 6

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ไทยคมซิตเี ้ ซ็นเตอร์

:

ทุนจดทะเบียน

:

ทุนชาระแล้ ว

:

มูลค่ าที่ตราไว้ ต่อหุ้น
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์ บริษัท

:
:
:
:

แบบ 56-1 One Report

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน

(2) เลขที่ 50 หมูท่ ี่ 1 ตำบลบ่อเงิน อำเภอลำดหลุมแก้ ว จังหวัดปทุมธำนี
12140
เลขที่ 349 ชัน้ 28 อำคำรเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหำนคร 10900
5,499,884,200 บำท แบ่งออกเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 1,099,976,840 หุ้น
(ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563)
5,480,509,770 บำท แบ่งออกเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 1,096,101,954 หุ้น
(ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563)
5 บำท
(66) 2596 5060
(66) 2591 0705
www.thaicom.net

ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 7

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน

(1) ข้ อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตัง้ แต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป (1)
ข้ อมูลบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
บริษัท ไอพีสตาร์ จากัด (ไอพี
จัดจำหน่ำย
สตาร์ )
ช่องสัญญำณดำวเทียม
Trident Chambers, P.O. Box 146, ไทยคม 4
Road Town, Tortola, British Virgin
Islands
บริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์
จัดจำหน่ำย
จากัด (ไอพีเอ็นแซด)
ช่องสัญญำณดำวเทียม
24 Unity Drive North, Abany,
ไทยคม 4 และอุปกรณ์
Auckland 0757, New Zealand
รับสัญญำณดำวเทียม
โทรศัพท์ (649) 414 5920
ไทยคม 4 ในประเทศ
โทรสำร (649) 414 5922
นิวซีแลนด์
บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีที จัดจำหน่ำย
วาย จากัด (ไอพีเอ)
ช่องสัญญำณดำวเทียม
5 George Place, Artarmon, NSW
ไทยคม 4 และอุปกรณ์
2064, Australia
รับสัญญำณดำวเทียม
โทรศัพท์ (612) 8458 0500
ไทยคม 4 ในประเทศ
โทรสำร (612) 8006 5592
ออสเตรเลีย
บริษัท โอไรอ้ อน แซทเทลไลท์ ซิส ให้ บริ กำรด้ ำนกำร
เทม พีทีวาย จากัด (โอเอสเอส)
สื่อสำรข้ อมูลผ่ำน
(ถือหุ้นโดยไอพีเอร้ อยละ 100)
ดำวเทียมและโซลูชนั่
Level 2, 231 Adelaide Terrace,
เพื่อธุรกิจ
Perth, WA 6000, Australia
โทรศัพท์ (61) 8 9225 7800
โทรสำร (61) 8 9225 7811
บริษัท ไอพีสตาร์ อินเตอร์ เนชั่น
จัดจำหน่ำย
แนล พีทีอี จากัด (ไอพีไอเอ็น)
ช่องสัญญำณดำวเทียม
8 Marina Boulevard #05-02,
ไทยคม 4 และอุปกรณ์
Marina Bay Financial Centre,
รับสัญญำณดำวเทียม
Singapore 018981
ไทยคม 4
โทรศัพท์ (65) 6338 1888
โทรสำร (65) 6337 5100
บริษัท ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์ วสิ จัดจำหน่ำย
จากัด (ไอพีจีเอส)
ช่องสัญญำณดำวเทียม
Intercontinental Trust Limited.
ไทยคม 4
Level 3,, Alexander House, 35,
Cybercity, Ebene, Mauritius
โทรศัพท์ (230) 213 9800
โทรสำร (230) 210 9168
บริษัท ไอพีสตาร์ เจแปน จากัด
จัดจำหน่ำย
(ไอพีเจ)
ช่องสัญญำณดำวเทียม
1231-1 Hio, Oganomachi,
ไทยคม 4 และอุปกรณ์
Chichibu-gun,Saitama, Japan
รับสัญญำณดำวเทียม
โทรศัพท์ +813-6279-0933
ไทยคม 4 ในประเทศ
โทรสำร +813-6279-0934
ญี่ปนุ่

แบบ 56-1 One Report

ทุนจด
ทะเบียน

จานวนหุ้นที่
ออก
จาหน่ าย

2,000,000
ดอลลำร์ สหรัฐ

200,000,000
หุ้น

0.01
ดอลลำร์
สหรัฐ

2,000,000
ดอลลำร์ สหรัฐ

100

3,196,133
ดอลลำร์
นิวซีแลนด์

3,196,133
หุ้น

1
ดอลลำร์
นิวซีแลนด์

3,196,133
ดอลลำร์
นิวซีแลนด์

100

6,950,000
ดอลลำร์
ออสเตรเลีย

6,950,000
หุ้น

1
ดอลลำร์
ออสเตรเลีย

6,950,000
ดอลลำร์
ออสเตรเลีย

100

13,374,571
ดอลลำร์
ออสเตรเลีย

1
หุ้น

7,414,217
ดอลลำร์
ออสเตรเลีย
1
ดอลลำร์
ออสเตรเลีย

13,374,571
ดอลลำร์
ออสเตรเลีย

100

5,960,354
หุ้น

มูลค่ าที่ตรา
ไว้ ต่อหุ้น

ทุนชาระแล้ ว

สัดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)

20,000
ดอลลำร์
สิงคโปร์

20,000
หุ้น

1
ดอลลำร์
สิงคโปร์

20,000
ดอลลำร์
สิงคโปร์

100

20,00
ดอลลำร์ สหรัฐ

20,000
หุ้น

1
ดอลลำร์
สหรัฐ

20,000
ดอลลำร์ สหรัฐ

100

100,000,000
เยน

10,000
หุ้น

10,000
เยน

100,000,000
เยน

100

ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 8

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน

ข้ อมูลบริษัท

ประเภทธุรกิจ

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

ให้ บริ กำรคำปรึกษำ
ด้ ำนเทคนิคที่เกี่ยวข้ อง
กับระบบโครงข่ำยของ
ดำวเทียม

30,000,000
รู ปี

จานวนหุ้นที่
ออก
จาหน่ าย
30,000,000
หุ้น

ให้ บริ กำรด้ ำนวิศวกรรม
พัฒนำเทคโนโลยีกำร
สื่อสำรและ
อิเล็กทรอนิกส์

50,000
ดอลลำร์ สหรัฐ

10
หุ้น

1
ดอลลำร์
สหรัฐ

10
ดอลลำร์ สหรัฐ

100

1,000,000
บำท

100,000
หุ้น

10
บำท

250,000
บำท

99.99

จัดจำหน่ำย
ช่องสัญญำณดำวเทียม
ไทยคม 7 และไทยคม 8

50,000
ดอลลำร์ สหรัฐ

50,000
หุ้น

1
ดอลลำร์
สหรัฐ

50,000
ดอลลำร์ สหรัฐ

100

ให้ บริ กำรด้ ำน
เทคโนโลยี

50,000
ดอลลำร์ สหรัฐ

50,000
หุ้น

1
ดอลลำร์
สหรัฐ

50,000
ดอลลำร์ สหรัฐ

100

จัดจำหน่ำยอุปกรณ์รับ
สัญญำณโทรทัศน์
บริ กำรให้ คำปรึกษำและ
ติดตังระบบส
้
ำหรับ
เครื อข่ำย
บรอดแบนด์แบบครบ
วงจร

398,791,470
บำท

39,879,147
หุ้น

10
บำท

398,791,470
บำท

99.99

ประกอบธุรกิจหลักใน
กำรลงทุนด้ ำนกำร
สื่อสำรโทรคมนำคมใน
ระดับนำนำชำติ

14,658,000
ดอลลำร์
สิงคโปร์

14,658,000
หุ้น

1
ดอลลำร์
สิงคโปร์

14,658,000
ดอลลำร์
สิงคโปร์

51

แบบ 56-1 One Report

ให้ บริ กำรด้ ำนธุรกิจ
กระจำยเสียงและ
กิจกำรโทรทัศน์

ทุนจด
ทะเบียน

มูลค่ าที่ตรา
ไว้ ต่อหุ้น

ทุนชาระแล้ ว

1
รู ปี

30,000,000
รู ปี

สัดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)
100

ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 9

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
ข้ อมูลบริษัท
บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์
มหาชน (แอลทีซี)
(ถือหุ้นโดยเชนร้ อยละ 49)
Lanexang Avenue 0100,
Vientiane,
Lao People’s Democratic
Republic
โทรศัพท์ (856) 2121 6465-6
โทรสำร (856) 2121 9690
บริษัท ทีพลัส ดิจิทัล จากัด
(ทีพลัส)
(ถือหุ้นโดยแอลทีซีร้อยละ 100)
23 Singha Road, Phonexay
Village, Saysettha District,
Vientiane Capital
โทรศัพท์ (020) 7780 0700
โทรสำร (020) 7780 0701
บริษัท ลาว โมบายมันนี่ โซล
จากัด
(ถือหุ้นโดยแอลทีซีร้อยละ 100)
Saylom Village, Saylom Road,
Chanthaboury District, Vientiane,
Lao People’s Democratic
Republic
ธุรกิจอื่นๆ
บริษัท เนชั่น สเปซ แอนด์
เทคโนโลยี จากัด (เนชั่นสเปซ)
เลขที่ 72 อำคำรแคท ทำวเวอร์
ซอยวัดม่วงแค ถนนเจริ ญกรุ ง
แขวงบำงรัก เขตบำงรัก
กรุ งเทพมหำนคร
โทรศัพท์ (662) 104-2220
บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จากัด
(เอทีไอ)
(ถือหุ้นโดยไทยเอไอร้ อยละ 50)
เลขที่ 50 หมู่ 1 ซอยวัดเจดีย์หอย
ตำบลบ่อเงิน อำเภอลำดหลุมแก้ ว
ปทุมธำนี
โทรศัพท์ (662) 593-3000

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน

ให้ บริ กำรโทรศัพท์
พื ้นฐำน
โทรศัพท์เคลื่อนที่
โทรศัพท์สำธำรณะ
โทรศัพท์ระหว่ำง
ประเทศ และ
อินเทอร์ เน็ตใน สปป.
ลำว

96,840,000
ดอลลำร์ สหรัฐ

จานวนหุ้นที่
ออก
จาหน่ าย
96,840,000
หุ้น

ให้ บริ กำรโทรศัพท์
พื ้นฐำน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
สปป.ลำว

500,000
ดอลลำร์ สหรัฐ

ให้ บริ กำรชำระเงินและ
โอนเงินดิจิทลั ใน สปป.
ลำว โดยทำกำรตลำด
ในชื่อแบรนด์ M-Money

ประเภทธุรกิจ

ทุนจด
ทะเบียน

มูลค่ าที่ตรา
ไว้ ต่อหุ้น

ทุนชาระแล้ ว

สัดส่ วน
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)
24.99

1
ดอลลำร์
สหรัฐ

96,840,000
ดอลลำร์ สหรัฐ

500,000
หุ้น

1
ดอลลำร์
สหรัฐ

500,000
ดอลลำร์ สหรัฐ

100

10,000,000,000
กีบ

1,000,000
หุ้น

10,000
กีบ

10,000,000,000
กีบ

100

ประกอบกิจกำร
ให้ บริ กำรดำวเทียม
สื่อสำร และบริ กำรอื่น
ใดที่เกี่ยวกับธุรกิจ
ดำวเทียม

10,000,000
บำท

1,000,000
หุ้น

10
บำท

10,000,000
บำท

75

ประกอบธุรกิจจำหน่ำย
ให้ บริ กำรและพัฒนำ
สินค้ ำเกี่ยวกับอำกำศ
ยำนไร้ คนขับ (โดรน)
เพื่อกำรเกษตร และ
ให้ บริ กำรแพลตฟอร์ ม
วิเครำะห์ข้อมูลด้ ำน
กำรเกษตร

20,000,000
บำท

4,000,000
หุ้น

5
บำท

12,000,000
บำท

50

_____________________
หมำยเหตุ
(1)

ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
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1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.2.1 โครงสร้ างรายได้
โครงสร้ ำงรำยได้ ของบริษัทและบริ ษัทย่อย ตังแต่
้ ปี 2562 ถึง ปี 2563 มีดงั นี ้
ผลิตภัณฑ์ / บริการ
บริ กำรสือ่ สำรดำวเทียม
และบริ กำรที่เกี่ยวเนื่อง
บริ กำรอินเทอร์ เน็ตและสือ่

ดาเนินการโดย
ไทยคม
ทีซี บรอดคำสติ ้ง
และบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจไอพีสตำร์
ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชัน่
แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค

ตัดรำยกำรระหว่ำงส่วนงำน
รายได้ จากการขายและบริการ
รำยได้ อื่น
รวมรายได้

2563
รายได้
ร้ อยละ

2562
รายได้
ร้ อยละ

3,548

83.92

4,594

94.86

32

0.76

122

2.52

(24)
3,557
671
4,228

(0.57)
84.13
15.87
100.00

(53)
4,663
337
4,800

(1.09)
96.28
6.96
100.00

รำยได้ จำกกำรขำยและบริ กำรจำแนกตำมส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์ สำหรับปี 2562 ถึง ปี 2563 มีดงั นี ้
รายชื่อประเทศ
ไทย
ออสเตรเลีย
อินเดีย
ญี่ปนุ่
พม่ำ
มำเลเซีย
ประเทศอื่น ๆ
รวม

2563
รายได้
1,952
264
442
207
156
262
275
3,557

2562
ร้ อยละ
54.87
7.42
12.43
5.81
4.39
7.36
7.72
100.00

รายได้
2,251
250
660
618
127
258
499
4,663

ร้ อยละ
48.27
5.36
14.15
13.25
2.72
5.53
10.70
100.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมค้ ำ สำหรับปี 2562 ถึง ปี 2563 มีดงั นี ้
ส่ วนแบ่ งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทย่ อยและ
บริษัทร่ วมค้ า
บริ ษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้ นท์ส พีทีอี ลิมิเต็ด
บริ ษัท เนชัน่ สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
บริ ษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จำกัด
รวมส่ วนแบ่ งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทย่ อย
และบริษัทร่ วมค้ า
แบบ 56-1 One Report

2563
กาไร
(ขาดทุน)
3.94
(0.05)
(0.14)
3.74

2562
105.27
(1.56)
(3.71)

กาไร
(ขาดทุน)
(116)
-

100.00

(116)

ร้ อยละ

ร้ อยละ
n.a.
n.a.
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1.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทสามารถแบ่ งออกเป็ นกลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี ้

ธุรกิจดาวเทียมและบริการต่ อเนื่อง
1. บริการสื่อสารดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง ดาเนินการโดย บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) และ
บริษัทกลุ่มไอพีสตาร์
ดำวเทียมไทยคม
ดำวเทียมไทยคม แบ่งกลุม่ ออกเป็ น 2 ประเภท คือ ดำวเทียมแบบทัว่ ไป (Conventional Satellite) และดำวเทียม
บรอดแบนด์ (High Throughput Satellite, HTS)
 ดาวเทียมแบบทั่วไป (Conventional Satellite)
ดำวเทียมแบบทัว่ ไปเป็ นดำวเทียมที่ให้ บริ กำรสำหรับผู้ใช้ บริ กำรประจำที่ (Fixed Satellite Service: FSS) โดย
สัญญำณจะถูกส่งจำกสถำนีภำคพื ้นดินขึ ้นสูด่ ำวเทียมและส่งกลับมำยังสถำนีรับสัญญำณภำคพื ้นดิน ณ ตำแหน่ง
ใด ๆ ภำยใต้ พื ้นที่ครอบคลุมบริ เวณกว้ ำง (Footprint) ของดำวเทียม คุณสมบัติดงั กล่ำวช่วยให้ ผ้ ปู ระกอบกำร
ช่องรำยกำรโทรทัศน์ และผู้ประกอบกำรโทรคมนำคมสำมำรถส่งและรับสัญญำณได้ ในบริ เวณกว้ ำงทังใน
้
ระดับประเทศและระดับภูมิภำค
 ดาวเทียมบรอดแบนด์ (Broadband Satellite)
ดำวเทียมบรอดแบนด์ (High throughput Satellite, HTS) เป็ นดำวเทียมที่ให้ บริ กำรบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต
(แบบจุดต่อจุด) ด้ วยเทคโนโลยีกำรออกแบบดำวเทียมโดยใช้ กำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ขนสู
ั ้ งและกำรออกแบบพื ้นที่
ให้ บริ กำรเป็ นวงกลมแคบ ๆ หลำย ๆ วงเรี ยงติดกันในลักษณะรังผึ ้ง ทำให้ ดำวเทียมบรอดแบนด์สำมำรถจัดสรร
คลื่นควำมถี่เพื่อเพิ่มขนำดควำมจุแบนด์วิธในกำรให้ บริ กำรได้ มำกกว่ำดำวเทียมแบบทัว่ ไปหลำยเท่ำ จึงสำมำรถ
ช่ ว ยให้ ผ้ ูป ระกอบกำรลดต้ น ทุน แบนด์ วิ ธ ต่อ หน่ว ย (Mbps) ในกำรให้ บ ริ ก ำรได้ อ ย่ำ งมี นัย สำคัญ นอกจำกนี ้
ดำวเที ย มบรอดแบนด์ สำมำรถน ำเสนอบริ ก ำรให้ กับ ภำครั ฐ บำล ภำคธุ ร กิ จ รวมถึ ง ผู้ป ระกอบกำรเครื อ ข่ำ ย
โทรศัพท์เคลือ่ นที่อีกด้ วย
ปั จจุบนั บริ ษัทให้ บริ กำรดำวเทียมแบบทัว่ ไปจำนวน 4 ดวงในวงโคจร ได้ แก่ ดำวเทียม ไทยคม 6 ไทยคม 7 และ
ไทยคม 8 และดำวเที ย มบรอดแบนด์ อี ก 1 ดวง คื อ ดำวเที ย มไทยคม 4 โดยรำยละเอี ย ดคุณ สมบัติ ข องดำวเที ย ม
ไทยคมแต่ละดวงมีดงั ต่อไปนี ้
ไทยคม 4

ไทยคม 6

ไทยคม 7

ไทยคม 8

ดำวเทียมบรอดแบนด์
High Throughput (HTS)
119.5 องศำตะวันออก

ดำวเทียมแบบทัว่ ไป

ดำวเทียมแบบทัว่ ไป

ดำวเทียมแบบทัว่ ไป

78.5 องศำตะวันออก

120 องศำตะวันออก

78.5 องศำตะวันออก

Space Systems Loral
(สหรัฐอเมริกำ)
LS-1300S

Orbital ATK
(สหรัฐอเมริกำ)
Star 2.3

Space Systems Loral
(สหรัฐอเมริกำ)
LS-1300

Orbital ATK
(สหรัฐอเมริกำ)
Star 2.4

อายุดาวเทียมตามการ
ออกแบบ*

12 ปี

15 ปี

15 ปี

15 ปี

จัดส่ งสู่วงโคจร

สิงหำคม 2548

มกรำคม 2557

กันยำยน 2557

พฤษภำคม 2559

ชนิดของดาวเทียม
ที่ตัง้ วงโคจร
ผู้ผลิต
(ประเทศ)
รุ่ น

แบบ 56-1 One Report
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ชนิดของ Beams
ที่ให้ บริการ /
ทรานสพอนเดอร์

พืน้ ที่ให้ บริการ
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ไทยคม 4

ไทยคม 6

ไทยคม 7

ไทยคม 8

84 Ku-Spot Beams
8 Ku-Spot Beams
(Augment)
3 Ku-Shaped Beams
7 Ku-Broadcast Beams
14 ประเทศ: ออสเตรเลีย
กัมพูชำ จีน อินเดีย
อินโดนีเซีย ญี่ปนุ่
มำเลเซีย เมียนม่ำร์
นิวซีแลนด์ ฟิ ลิปปิ นส์
เกำหลีใต้ ไต้ หวัน ไทย
และเวียดนำม

24 C-band
ทรำนสพอนเดอร์
9 Ku-band
ทรำนสพอนเดอร์

14 C-band
ทรำนสพอนเดอร์

24 Ku-band
ทรำนสพอนเดอร์

C-band: ภูมิภำคเอเชีย
ใต้
และทวีปแอฟริกำ
Ku-band ภูมิภำคเอเชีย
ตะวันออก
เฉียงใต้

C-band: ประเทศไทย
ภูมิภำคลุม่ แม่น ้ำโขง
และภูมิภำคเอเชีย

Ku-band:
ประเทศไทย
ภูมิภำคลุม่ แม่น ้ำโขง
ภูมิภำคเอเชียใต้
และทวีปแอฟริกำ

*อำยุดำวเทียมตำมกำรออกแบบ ไม่คำนึงถึงสัมปทำนและใบอนุญำตประกอบกิจกำรดำวเทียม

ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
(1) บริ กำรแพร่ภำพสัญญำณโทรทัศน์ (Broadcast) และกำรบริ กำรสือ่ (Media)
(1.1) บริ กำรส่งต่อช่องรำยกำรโทรทัศน์ผำ่ นดำวเทียมไปยังสถำนีกระจำยสัญญำณปลำยทำง
บริ ษัทให้ บริ กำรส่งช่องรำยกำรโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมแบบครบวงจร ทังในระบบควำมคมชั
้
ดปกติ (Standard
Definition) และในระบบควำมคมชั ด สู ง ( High Definition และ Ultra-High Definition) แก่ ผ้ ู ประกอบกำร
สถำนีโทรทัศน์ภำคพื ้นดิน สถำนีโทรทัศน์ดำวเทียม และผู้ผลิตสือ่ โทรทัศน์ เพื่อส่งรำยกำรโทรทัศน์หรื อสือ่ โทรทัศน์ ไม่
ว่ำจะเป็ นรำยกำรบันเทิง รำยกำรกีฬำ หรื อรำยกำรข่ำว ไปยังสถำนีปลำยทำงภำยใต้ พื ้นที่คลอบคลุมของดำวเทียม
ไทยคม บริ กำรนี ้จึงเป็ นทำงเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ประกอบกำร ในกำรส่งช่องรำยกำรโทรทัศน์หรื อสื่อโทรทัศน์
ของตนไปยัง สถำนี ป ลำยทำงทั่ว ประเทศในภูมิ ภำค หรื อ ในทวี ป ที่ ต้ อ งกำร เช่ น สถำนี ท วนสัญ ญำณโทรทัศ น์
ภำคพื ้นดิน ผู้ให้ บริ กำรโครงข่ำยทีวีดิจิทลั และผู้ประกอบกำรเคเบิลทีวี เป็ นต้ น
(1.2) กำรให้ บริ กำรส่งสัญญำณโทรทัศน์บนแพลตฟอร์ มไทยคม (Multi-Channel Per Carrier (MCPC) platform)
บริ ษัทให้ บริ กำรส่งสัญญำณภำพและเสียงไปยังผู้รับชมปลำยทำงบนแพลตฟอร์ มที่มีประสิทธิภำพ ด้ วยบริ กำร
แบบครบวงจร (one stop shop) เพื่อให้ ผ้ บู ริ กำรโครงข่ำยทีวีดิจิทลั สำมำรถขยำยไปสูฐ่ ำนกลุม่ ผู้รับชม บริ ษัทสำมำรถ
ให้ บริ กำรได้ อย่ำงต่อเนื่องครอบคลุมตลอดพื ้นที่เอเชีย ยุโรป ตะวันออกกลำง และแอฟริ กำ ทังย่
้ ำนควำมถี่ซีแบนด์
และเคยูแบนด์
(1.3) บริ กำรส่งช่องรำยกำรโทรทัศน์ผำ่ นดำวเทียมถึงบ้ ำนผู้รับโดยตรง
บริ ษัทให้ บริ กำรส่งช่องรำยกำรโทรทัศน์ ผ่ำนดำวเทียมถึงบ้ ำนผู้รับโดยตรงแบบครบวงจร ทัง้ ในระบบควำม
คมชัดปกติ (Standard Definition) และในระบบควำมคมชัดสูง (High Definition และ Ultra-High Definition) ที่มี
คุณภำพและมีควำมแรงของสัญญำณสูง เพื่อให้ ผ้ ูประกอบกำรโทรทัศน์ แบบบอกรั บสมำชิก และผู้ประกอบกำร
สถำนีโทรทัศน์ดำวเทียมสำมำรถเข้ ำถึงผู้รับชมที่ติดตังจำนรั
้
บสัญญำณดำวเทียมไทยคมที่มีขนำดเล็กได้ โดยตรง ทังนี
้ ้
บริ ษัทมีควำมพร้ อมในกำรให้ บริ กำรเสริ มอื่น ๆ เพื่อเพิ่มศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำร
เช่น กำรรองรับรำยกำรที่ผ้ ชู มต้ องชำระค่ำใช้ จ่ำยเมื่อรับชม (pay-per-view) ระบบเรี ยกชมรำยกำรตำมสัง่ ( videoon-demand) เมนูแนะนำรำยกำรอิเล็กทรอนิกส์ (electronic programme guides) รวมทังกำรรองรั
้
บโฆษณำและ
รำยกำรโฮมชอปปิ ง้ (home shopping) เป็ นต้ น
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สถำนีบริ กำรภำคพื ้นดิน (Teleport and Digital Direct-to-Home (DTH) Center)
สถำนีบริ กำรภำคพื ้นดิน (Teleport หรื อ Telecommunications Port) เป็ นสถำนีศนู ย์กลำงที่ให้ บริ กำรเสริ มต่ำง ๆ
ในด้ ำนธุรกิจกำรแพร่สญ
ั ญำณโทรทัศน์และโทรคมนำคม สถำนีบริ กำรภำคพื ้นดินไทยคมเป็ นสถำนีเทเลพอร์ ตที่ได้ รับ
กำรรั บ รองมำตรฐำน ISO 9002 และ 9001:2000 มี ก ำรติ ดตัง้ อุป กรณ์ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกครบครั น เพื่ อ
ให้ บริ กำรด้ ำนกำรแพร่สญ
ั ญำณโทรทัศน์ผำ่ นดำวเทียมแก่ผ้ ปู ระกอบกำรทังในและนอกประเทศ
้
บริ ษัทได้ นำเสนอกำร
ให้ บริ กำรแบบครบวงจร โดยรวมกำรรวมแบนวิดธ์ กบั บริ กำรเสริ มเข้ ำด้ วยกัน เช่น กำรกระจำยสัญญำณโดยเทป กำร
บีบอัดสัญญำณโทรทัศน์ ในระบบดิจิทัล ทัง้ ในระบบควำมคมชัดปกติ (Standard Definition) และในระบบควำม
คมชัดสูง (High Definition และ Ultra-High Definition) กำรถ่ำยทอดสัญญำณดำวเทียม กำรตรวจสอบสัญญำณ
ตลอดจนกำรให้ บริ กำรใหม่ คือ กำรให้ บริ กำรส่งรำยกำรโทรทัศน์หรื อวีดีโอผ่ำนโครงข่ำยอินเทอร์ เน็ต (Over-The-Top,
OTT)
นอกจำกนี ้ บริ ษัทได้ ร่วมมือกับบริ ษัทในเครื อ ได้ แก่ บริ ษัท ทีซี บรอดคำสติ ้ง จำกัด ซึ่งเป็ นผู้ให้ บริ กำรโครงข่ำย
แบบบอกรับสมำชิก สำหรับช่องรำยกำรที่มีเนื ้อหำของประเทศไทย
(2) กำรบริ กำรบรอดแบนด์ (Broadband) และกำรให้ บริ กำรข้ อมูล (Data)
(2.1) ตลำดผู้ใช้ บริ กำรรำยย่อย
บริ ษัทช่วยให้ ผ้ ใู ห้ บริ กำรอินเทอร์ เน็ตสำมำรถนำเสนอบริ กำรบรอดแบนด์ควำมเร็ วสูงแก่ผ้ ใู ช้ งำนกลุม่ ผู้อยูอ่ ำศัย
และธุ ร กิ จ ขนำดย่อมในพื น้ ที่ช นบทห่ำงไกลในภูมิภำคเอเชี ย -แปซิ ฟิก บริ ก ำรดัง กล่ำวได้ รั บ ควำมไว้ วำงใจจำก
ผู้ประกอบกำรมำอย่ำงยำวนำนด้ วยระบบควบคุมคุณภำพกำรให้ บริ กำรแบบ Uniform Quality of Service หรื อ QoS
ของไอพีสตำร์ ที่มีมำตรฐำนเดียวกันทัว่ ประเทศและมีควำมคุ้มค่ำด้ ำนต้ นทุนเมื่อเปรี ยบเทียบกับดำวเทียมแบบทัว่ ไป
ส่งผลให้ ผ้ ปู ระกอบกำรอินเทอร์ เน็ตมีควำมได้ เปรี ยบในกำรแข่งขันและสำมำรถขยำยกำรให้ บริ กำรไปยังลูกค้ ำทังกลุ
้ ม่
ผู้อยูอ่ ำศัยและธุรกิจขนำดย่อมทัว่ ประเทศ
(2.2) ตลำดผู้ให้ บริ กำรโครงข่ำย
บริ ษัทให้ บริ กำรดำวเทียมบรอดแบนด์แบบครบวงจรกับผู้ประกอบกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อใช้ ในกำรเชื่อมต่อ
โครงข่ำยโทรศัพท์ เคลื่อนที่ผ่ำนดำวเทียมในบริ เวณที่ระบบโครงข่ำยภำคพืน้ ดินไม่สำมำรถเข้ ำถึงด้ วยต้ นทุนที่มี
ประสิทธิ ภำพ โดยสำมำรถรองรับรู ปแบบกำรใช้ งำนสถำนีฐำนที่หลำกหลำย เช่น macro cells, micro cells, small
cells และ IP-node-Bs โครงข่ำยไอพีสตำร์ สำมำรถให้ บริ กำรเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ครอบคลุมทัว่ ประเทศ เพื่อ
รองรับกำรขยำยตัวของสังคมเมืองและกำรใช้ งำนเสียงและข้ อมูลที่เพิ่มมำกขึ ้นอย่ำงรวดเร็ ว
(2.3) ตลำดกลุม่ ภำคธุรกิจ
บริ ษัทสร้ ำงควำมเหนือกว่ำในกำรแข่งขันให้ แก่ผ้ ปู ระกอบกำรภำคธุรกิจที่มีควำมต้ องกำรใช้ เครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ต
บรอดแบนด์และกำรสื่อสำรแบบควำมเร็ วสูงที่เชื่อถือได้ เพื่อดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึ งเป็ นระบบสำรองเมื่อ
เครื อข่ำยภำคพื ้นดินล้ มเหลว ไม่ว่ำจะอยู่ในอุตสำหกรรมน ้ำมันและก๊ ำซธรรมชำติที่มีสถำนีบริ กำรทัว่ ประเทศ ร้ ำนค้ ำ
ปลีกขนำดใหญ่ที่ต้องกำรระบบสำรองเพื่อควำมต่อเนื่องในกำรใช้ งำนแอพลิเคชั่นออนไลน์ หรื อธนำคำรที่ต้องกำร
เครื อข่ำยที่นำ่ เชื่อถือสำหรับกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงิน เครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ตบรอดแบนด์ผำ่ นดำวเทียมไอพีสตำร์ เพื่อ
ภำคธุรกิจสำมำรถให้ บริ กำรโดยไม่มีข้อจำกัดด้ ำนจำนวนสถำนีบริ กำร ร้ ำนค้ ำ หรื อธนำคำรที่เชื่อมต่อกับเครื อข่ำย
(2.4) ตลำดกลุม่ ภำครัฐบำล
หน่วยงำนภำครัฐของประเทศในภูมิภำคเอเชีย -แปซิฟิกสำมำรถพึ่งพำประโยชน์จำกไอพีสตำร์ ได้ บริ กำรไอพี
สตำร์ เพื่อภำครัฐบำลสำมำรถช่วยกระจำยกำรบริ หำรงำนของหน่วยงำนภำครัฐให้ ครอบคลุมทัว่ ประเทศ อีกทังช่
้ วย
เพิ่มโอกำสกำรเข้ ำถึงอินเทอร์ เน็ตควำมเร็ วสูงและเชื่อมกำรสื่อสำรของภำครัฐด้ วยต้ นทุนที่มีประสิทธิภำพ ไอพีสตำร์
เป็ นบริ กำรที่พิสจู น์แล้ วสำหรับหน่วยงำนภำครัฐในกำรขยำยกำรเข้ ำถึงกำรข้ อมูลข่ำวสำรและกำรติดต่อสื่อสำรทัว่
ประเทศ ไม่ว่ำจะเป็ นกำรเชื่ อมต่อกำรสื่อสำรเมื่อเกิ ด ภำวะวิกฤตภัยพิบัติในพืน้ ที่ต่ำงๆ กำรให้ บริ กำรกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม กำรให้ บริ กำรเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ตชุมชน หรื อกำรเชื่อมต่อเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ตบรอดแบนด์
สำหรับกำรใช้ งำนภำยในของหน่วยงำนภำครัฐและกำรให้ บริ กำรอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ
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(2.5) บริ กำรสือ่ สำรควำมเร็วสูงผ่ำนดำวเทียมแบบเคลือ่ นที่
นำวำ (NAVA) คือแพลตฟอร์ มในกำรให้ บริ กำรสือ่ สำรควำมเร็ วสูงผ่ำนดำวเทียมแบบเคลือ่ นที่ทำงทะเลแบบครบ
วงจร เพื่ออำนวยควำมสะดวกด้ ำนกำรสือ่ สำรแก่ผ้ ปู ระกอบกำรอุตสำหกรรมกำรเดินเรื อและอุตสำหกรรมนอกชำยฝั่ ง
(Offshore) เพื่ อ กำรรั บ ส่ง ข้ อ มูล เชื่ อ มต่อ กำรสื่ อ สำรให้ กับ ลูก เรื อ และผู้โ ดยสำร และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภำพในกำร
ปฏิบตั ิงำนและสร้ ำงควำมมัน่ ใจด้ ำนควำมปลอดภัยให้ กบั ผู้ประกอบกำร ในเดือนธันวำคม 2563 บริ ษัท เนชัน่ สเปซ
แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด (NSAT) ซึง่ เป็ นบริ ษัทร่วมทุนภำยใต้ ควำมร่วมมือของ บริ ษัท กสท โทรคมนำคม จำกัด (กสท)
และบริ ษัทไทยคมได้ เปิ ดตัวบริ กำร NAVA by NSAT หรื อบริ กำรดิจิทลั ผ่ำนดำวเทียมเพื่อกำรสื่อสำรทำงทะเล ซึ่ งเป็ น
กำรผนวกเทคโนโลยีกำรสือ่ สำรผ่ำนดำวเทียมของบริ ษัทไทยคมเข้ ำกับดิจิทลั โซลูชนั่ ที่หลำกหลำยของบริ ษัท กสท
สถำนีควบคุมเครื อข่ำยภำคพื ้นดินไอพีสตำร์
สถำนีควบคุมเครื อข่ำยภำคพื ้นดินไอพีสตำร์ ถกู ออกแบบให้ มีควำมสำมำรถรองรับกำรใช้ งำนที่หลำกหลำย เช่น
กำรให้ บริ กำรติดต่อสื่อสำรที่เข้ ำถึงผู้ใช้ บริ กำรไม่ว่ำจะเป็ นกลุม่ ลูกค้ ำองค์กร ผู้ให้ บริ กำรอินเทอร์ เน็ต หรื อผู้ใช้ บริ กำร
ทัว่ ไป โดยสำมำรถให้ บริ กำรอินเทอร์ เน็ตควำมเร็ วสูง บริ กำรเครื อข่ำยภำยในองค์กร กำรประชุมทำงไกล กำรแพร่ภำพ
และเสียง บริ กำรรับส่งข้ อมูลและบริ กำรโทรศัพท์ สถำนีควบคุมเครื อข่ำยภำคพื ้นดินไอพีสตำร์ มีหน้ ำที่สนับสนุนกำร
สือ่ สำรแบบ wide band จำกสถำนีควบคุมเครื อข่ำยภำคพื ้นดินไปยังอุปกรณ์รับส่งสัญญำณปลำยทำงไอพีสตำร์ และ
กำรสื่อสำรแบบ narrow-band จำกอุปกรณ์ รับส่งสัญญำณปลำยทำงไอพีสตำร์ กลับไปยังสถำนีควบคุมเครื อ ข่ ำย
ภำคพื ้นดินไอพีสตำร์ อนึ่ง ปั จจุบนั บริ ษัทมีสถำนีควบคุมเครื อข่ำยภำคพื ้นดินไอพีสตำร์ 15 สถำนีใน 10 ประเทศใน
ภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิก
(3) กำรบริ กำรด้ ำนที่ปรึกษำ และออกแบบระบบสือ่ สำรดำวเทียม
ในปี 2562 บริ ษัทได้ ให้ บริ กำรด้ ำนที่ปรึ กษำ และออกแบบระบบสื่อสำรดำวเทียมอย่ำงเต็มรู ปแบบ เพื่อตอบสนอง
ควำมต้ องกำรให้ แก่ผ้ ปู ระกอบกำรดำวเทียม ภำคธุรกิจและภำครัฐ ที่มีควำมต้ องกำรที่จะเริ่ มต้ นดำเนินธุรกิจดำวเทียม โดย
บริ ษัทมีกำรให้ บริ กำรแบบครบวงจรในส่วนของกำรเป็ นที่ปรึ กษำให้ กบั ลูกค้ ำในทุกๆ เรื่ อง เช่น กำรวำงแผนกำรใช้ งำนวง
โคจร กำรประสำนงำนควำมถี่ กำรขอใบอนุญำต กำรให้ คำปรึ กษำเรื่ องกำรออกแบบดำวเทียม รวมถึงกำรทำกำรตลำด
และกำรเงินกำรลงทุนในกำรทำธุรกิจ ด้ วยประสบกำรณ์ในกำรดำเนินธุรกิจดำวเทียมทังภำยในประเทศและต่
้
ำงประเทศ
ของบริ ษัทที่มีมำอย่ำงยำวนำน บริ ษัทมีควำมมัน่ ใจในศักยภำพของกำรให้ บริ กำรดังกล่ำวแก่กลุ่มลูกค้ ำเป้ำหมำย เพื่อ
ตอบสนองควำมต้ องกำรและยกระดับควำมเข้ ำใจในกำรดำเนินธุรกิจดำวเทียมให้ กับลูกค้ ำอย่ำงมีประสิทธิ ภำพสูงสุด
ปั จจุบัน บริ ษัทให้ บริ กำรด้ ำนที่ปรึ กษำแก่ภำครั ฐของประเทศบังกลำเทศ และกำลังศึกษำถึงโอกำสในกำรร่ วม มือกับ
ประเทศอื่นๆ ในภูมิภำคเอเชียใต้ อีกด้ วย เช่น ประเทศเนปำล เป็ นต้ น
การตลาด การแข่ งขัน และแผนกลยุทธ์ ในปี 2563
(1) ภำวะอุตสำหกรรมบริ กำรแพร่ภำพสัญญำณโทรทัศน์ (Broadcast) และกำรบริ กำรสือ่ (Media)
ถึงแม้ ว่ำแนวโน้ มกำรรับชมโทรทัศน์ในปั จจุบนั พฤติกรรมผู้บริ โภคจะเปลี่ยนไปรับชมผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตมำกขึ ้น
โดยกำรรับชมผ่ำนมือถือสมำร์ ทโฟนและแทบเล็ต แต่ควำมต้ องกำรกำรใช้ งำนดำวเทียมยังคงมีอยูอ่ ย่ำงต่อเนื่องจำกควำม
ต้ องกำรในกำรเปลีย่ นแปลงคุณภำพของช่องโทรทัศน์จำกควำมคมชัดแบบมำตรฐำน (Standard Definition) ไปเป็ นควำม
คมชัดที่สงู ขึ ้น (High Definition และ Ultra High Definition) ในทุกภูมิภำค นอกจำกนี ้บริ ษัทยังมุง่ หำพันธมิตรที่จะสำมำรถ
รองรับกำรให้ บริ กำรแพร่ภำพจำกกลุม่ ประเทศอินโดจีนไปยังทัว่ โลกเพื่อให้ บริ กำรคลอบคลุมและมีประสิทธิภำพมำกขึ ้น
ภำวะอุตสำหกรรมในภูมิภำคเอเชีย
ในภูมิภำคเอเชียนันมี
้ อตั รำกำรเติบโตของตลำดดำวเทียมอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในประเทศ อินเดีย และ
ภูมิภำคอินโดจีนถือว่ำมีอตั รำกำรเติบโตอย่ำงมีนยั สำคัญ
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ประเทศอินเดียมีควำมต้ องกำรใช้ งำนดำวเทียมสำหรั บบริ กำรแพร่ ภำพสัญญำณโทรทัศน์ (Broadcast) และกำร
ให้ บริ กำรเทเลคอม (Telecom) โดยบริ ษัทมุง่ เน้ นพัฒนำควำมร่ วมมือกับพันธมิตรเพื่อให้ บริ กำรที่มีควำมยืดหยุ่น โดยมีทงั ้
ในรูปแบบกำรขำยเหมำ (Wholesale) และกำรขำยปลีก (Retail) เพื่อรองรับควำมต้ องกำรที่จะเพิ่มขึ ้นดังกล่ำว
ในส่วนของภูมิภำคอินโดจีนนัน้ ควำมต้ องกำรใช้ ดำวเทียมที่เพิ่มขึ ้นเกิดจำกควำมต้ องกำรใช้ งำนเพื่อสนับสนุนกำร
สื่ อ สำรของประชำกร โดยเฉพำะในพื น้ ที่ ช นบทที่ ห่ ำ งไกล อี ก ทัง้ มี ก ำรใช้ งำนเพื่ อ ขยำยบริ ก ำรเชื่ อ มต่ อ โครงข่ ำ ย
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ และขับเคลือ่ นให้ ระบบ 4G สำมำรถใช้ งำนได้ ครอบคลุมพื ้นที่ทงหมดของภู
ั้
มิภำค
ภำวะอุตสำหกรรมในภูมิภำคแอฟริ กำ
เนื่องจำกทวีปแอฟริ กำมีสภำพภูมิประเทศที่ถือเป็ นควำมท้ ำทำยอย่ำงมำก ในกำรขยำยโครงข่ำยโทรคมนำคม
ภำคพื ้นดิน ดังนันบริ
้ กำรทำงด้ ำนดำวเทียมจึงมีบทบำทสำคัญในกำรตอบสนองควำมต้ องกำรในกำรสื่อสำรของภูมิภำคนี ้
โดยเฉพำะกำรเชื่อมต่อโครงข่ำยระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์ เน็ตควำมเร็ วสูงผ่ำนดำวเทียม และบริ กำรเครื อข่ำยข้ อมูล
ในระบบ VSAT (Very Small Aperture Terminal)
จำกข้ อได้ เปรี ยบข้ ำงต้ นทำให้ ควำมต้ องกำรใช้ งำนดำวเทียมในภูมิภำคนี ้ยังคงเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง แม้ จะประสบ
ปั ญหำกำรหยุดชะงักทำงด้ ำนเศรษฐกิจที่มีผลกระทบไปทัว่ โลก รวมถึงวิกฤติกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ก็ตำม
กำรแข่งขันของอุตสำหกรรมดำวเทียมแบบทัว่ ไป
กำรแข่งขันในภูมิภำคเอเชีย
ในภูมิภำคเอเชียมีอตั รำกำรเติบโตจำกกำรใช้ งำนดำวเทียมเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้ อตั รำกำรแข่งขันสูงขึ ้นตำมไป
ด้ วย มีผ้ แู ข่งขันจำกผู้ให้ บริ กำรดำวเทียมระดับภูมิภำค และระดับโลกเพิ่มมำกขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องเช่นกัน เกิดกำรแย่งชิงส่วน
แบ่งตลำดในหลำยๆ ประเทศ เช่น ในประเทศอินเดีย เป็ นตลำดที่มีควำมต้ องกำรบริ กำรดำวเทียมที่สงู เนื่องจำกมีกำรใช้
งำนดำวเทียมสำหรั บบริ กำรแพร่ ภำพสัญญำณโทรทัศน์ (Broadcast) ในประเทศ จึงนับได้ ว่ำช่องสัญญำณโทรทัศ น์
ท้ องถิ่นดังกล่ำวเป็ นตัวขับเคลื่อนให้ ควำมต้ องกำรใช้ งำนดำวเทียมสูงขึ ้น ส่งผลให้ มีผ้ ใู ห้ บริ กำรหลำยรำยมีควำมต้ องกำร
เข้ ำมำแย่งส่วนแบ่งตลำดนี ้ แต่ทงนี
ั ้ ้บริ ษัท ได้ เล็งเห็นถึงควำมสำคัญในตลำดอินเดียตังแต่
้ แรก และยังได้ รับสิทธิ์อนุญำต
ให้ บริ กำรได้ ในประเทศอินเดีย (Landing Rights) รวมถึงบริ ษัทยังมีควำมสัมพันธ์ ที่ดี ได้ รับกำรไว้ วำงใจจำกลูกค้ ำใน
ประเทศอินเดีย ซึง่ ถือว่ำบริ ษัทมีข้อได้ เปรี ยบทำงกำรแข่งขันในประเทศอินเดียเมื่อเทียบกับคูแ่ ข่งรำยอื่น
สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ เป็ นอีกหนึ่งตลำดที่มีผ้ แู ข่งขันจำกผู้ประกอบกำรดำวเทียมหลำยประเทศให้ ควำมสนใจ
ซึง่ บริ ษัทได้ ดำเนินธุรกิจกับเมียนมำร์ มำอย่ำงยำวนำน มีควำมไว้ วำงใจ และควำมสัมพันธ์ที่ดีจำกฐำนลูกค้ ำในประเทศเป็ น
อย่ำงดี เป็ นตลำดที่ธุรกิจดำวเทียมสำมำรถเติบโตได้ อย่ำงต่อเนื่อง ถึงแม้ วำ่ จะมีผ้ ใู ห้ บริ กำรดำวเทียมระดับประเทศ ระดับ
ภูมิภำค และระดับโลกเพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ มีแรงกดดันทำงด้ ำนรำคำในภูมิภำคดังกล่ำว ทำงบริ ษัทเชื่อมัน่ ว่ำกำรแข่งขันจำก
คูแ่ ข่งจะไม่สง่ ผลกระทบต่อบริ ษัทมำกนัก เนื่องจำกควำมสัมพันธ์อนั ดีของบริ ษัทที่มีมำอย่ำงยำวนำน รวมถึงควำมต้ องกำร
ของผู้บริ โภคยังมีอตั รำกำรเพิ่มขึ ้น โดยมีปัจจัยเสริ มมำจำกกำรขยำยตัวของผู้ใช้ งำนอินเทอร์ เน็ตควำมเร็ วสูงในพื ้นที่ชนบท
หรื อพื ้นที่ห่ำงไกล กำรขยำยพื ้นที่ให้ บริ กำรโครงข่ำยโทรศัพท์มือถือทังระบบ
้
4G และ 5G รวมถึงกำรเติบโตของเทคโนโลยี
กำรสร้ ำงภำพเสมือนจริ ง (Virtual Reality) นันต้
้ องกำรกำรรับส่งข้ อมูลที่มีควำมเร็ วสูง และครอบคลุมไปทัว่ ทุกภูมิภำค อีก
ทังบริ
้ ษัทยังมีควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ ำที่มีมำอย่ำงยำวนำน ทำให้ ดำวเทียมไทยคมยังคงเป็ นที่ต้องกำรของตลำด
กำรแข่งขันในภูมิภำคแอฟริ กำ
มีผ้ ปู ระกอบกำรดำวเทียมหลักหลำยรำยสนใจและเล็งเห็นโอกำสในกำรขยำยตลำดเป้ำหมำยมำยังทวีปแอฟริ กำมำก
ขึน้ จำกกำรที่มีผ้ ูให้ บริ กำรดำวเทียมหลำยรำยให้ ควำมสนใจในภูมิภำคนีย้ ่อมส่ง ผลให้ ภูมิ ภำคแอฟริ กำมีแรงกดดัน
ทำงด้ ำนรำคำด้ วยเช่นกัน อย่ำงไรก็ ตำม แอฟริ กำยังเป็ นตลำดที่มีศั กยภำพในเชิ ง ปริ มำณควำมต้ องกำรใช้ งำน อัน
เนื่องมำจำกกำรที่เป็ นทวีปที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของโลกและมีจำนวนประชำกรอำศัยอยู่เป็ นจำนวนมำก ซึ่งในปั จจุบนั
จ ำนวนประชำกรที่ เข้ ำถึ งเทคโนโลยี ก ำรสื่อ สำรยังมี อัตรำที่ ค่อ นข้ ำงต่ำ และมีขี ดจ ำกัด นอกจำกนี ้ กำรที่ เ ทคโนโลยี
อินเทอร์ เน็ตควำมเร็ วสูงเริ่ มเข้ ำมำมีบทบำทกับประชำกรในภูมิภำค ส่งผลให้ เกิดควำมต้ องกำรใช้ เทคโนโลยีดงั กล่ำวเพื่อ
เชื่อมต่อโครงข่ำยภำคพื ้นดิน และโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ทวั่ ทุกพื ้นที่ และดำวเทียมก็เป็ นเทคโนโลยีที่เหมำะสมที่สดุ ใน
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ปั จจุบนั บริ ษัทจึงเชื่อมัน่ ว่ำแอฟริ กำเป็ น ภูมิภำคที่ตลำดจะยังสำมำรถเติบโตได้ อีกและบริ ษัทไทยคมมีควำมสำมำรถที่จะ
แข่งขันในภูมิภำคนี ้ได้
แผนกลยุทธ์ดำวเทียมแบบทัว่ ไปในปี 2563
บริ ษัทยังคงใช้ กลยุทธ์ เพื่อสร้ ำงควำมแข็งแกร่ งในกำรเป็ นดำวเทียมที่ได้ รับควำมนิยมสูงที่มีจำนวนฐำนผู้ชมและ
จำนวนช่องรำยกำรโทรทัศน์ เป็ นจำนวนมำก ณ ตำแหน่งวงโคจร 78.5 องศำตะวันออก ซึ่งเป็ นตำแหน่งวงโคจรของ
ดำวเทียมไทยคม 6 และดำวเทียมไทยคม 8 โดยในปั จจุบนั มีจำนวนช่องรำยกำรโทรทัศน์จำนวน 748 ช่องรำยกำร (147
ช่องรำยกำรประเภทควำมคมชัดสูง) ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
สำหรับดำวเทียมไทยคม 7 และดำวเทียมไทยคม 8 บริ ษัทมุง่ เน้ นพัฒนำควำมร่วมมือกับลูกค้ ำเพื่อให้ บริ กำรดำวเทียม
ในโครงกำรระยะยำวแก่ตลำดอินเดีย นอกจำกนี ้บริ ษัทยังมุ่งเน้ นควำมสำคัญในกำรร่ วมมือกับพันธมิตรในระดับโลก เพื่อ
เชื่อมต่อโครงข่ำยโทรศัพท์เคลือ่ นที่ในภูมิภำคอินโดจีนอีกด้ วย ในภูมิภำคแอฟริ กำบริ ษัทยังคงผลักดันในกำรสร้ ำงพันธมิตร
ในท้ องถิ่ นเพื่อให้ บริ กำรอย่ำงครบวงจร เพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ โดยเน้ นขยำยบริ กำรส่ง ช่องรำยกำร
โทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม บริ กำรเชื่อมต่อโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริ กำรเครื อข่ำยข้ อมูลในระบบ VSAT (Very Small
Aperture Terminal) และบริ กำรเชื่อมต่อเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ตควำมเร็ วสูง อีกทัง้ บริ ษัทยังร่วมมือกับพันธมิตรผู้ให้ บริ กำร
สถำนีภำคพื ้นดินในทวี ปยุโรป เพื่อให้ บริ กำรแพร่ สญ
ั ญำณภำพและเสียงผ่ำนดำวเทียมจำกจำกทวีปแอฟริ กำไปสู่ทวีป
ยุโรปอีกด้ วย
(2) ภำวะอุตสำหกรรมบริ กำรบรอดแบนด์ (Broadband) และกำรรับส่งข้ อมูล (Data)
อุตสำหกรรมดำวเทียมบรอดแบนด์ทงในส่
ั ้ วนของ GEO และ Non-GEO High Throughput Satellite (HTS) ยังคงมี
แนวโน้ มเติบโตอย่ำงมำก ถึงแม้ ว่ำจะมีอปุ สรรคในระยะสันจำกสถำนกำรณ์
้
กำรแพร่ ระบำดของโควิด -19 เนื่องจำกปั จจัย
หลัก 2 ประกำร คื อ ปริ ม ำณกำรใช้ งำนต่อ จุดที่ เ พิ่ มขึน้ และพัฒนำกำรของเทคโนโลยี โครงข่ำ ยดำวเที ยม โดยตลำด
ผู้ใช้ บริ กำรรำยย่อย (แบบใช้ งำนตำมบ้ ำนและผ่ำน Wi-Fi Hotspot) และตลำดผู้ให้ บริ กำรโครงข่ำยซึ่งมีควำมจำเป็ นต้ อง
อัพเกรดระบบโครงข่ำย 2G, 3G, 4G และ 5G เป็ นสองตลำดหลักที่เร่ งให้ เกิดกำรเติบโตของควำมต้ องกำรใช้ งำนดังกล่ำว
จำกรำยงำนของ Cisco Annual Internet Report (2561-2566), ในปี 2566 ประมำณ 2 ใน 3 ของประชำกรโลกจะสำมำรถ
เข้ ำถึงกำรใช้ งำนอินเทอร์ เน็ตได้ ในขณะที่ มำกกว่ำร้ อยละ 10 ของกำรเชื่อมต่ออุปกรณ์และโทรศัพท์เคลือ่ นที่ทวั่ โลกจะเป็ น
กำรเชื่อมต่อผ่ำนโครงข่ำย 5G
กำรแข่งขันของอุตสำหกรรมดำวเทียมบรอดแบนด์
อุตสำหกรรมดำวเทียมบรอดแบนด์กำลังอยูใ่ นช่วงกำรเปลีย่ นผ่ำนท่ำมกลำงพัฒนำกำรหลำกหลำยที่เกิดขึ ้นพร้ อมกัน
อำทิ เ ช่ น กำรขยำยพื น้ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ำรของผู้ป ระกอบกำรดำวเที ย มรำยใหญ่ กำรเริ่ ม ให้ บ ริ ก ำรของกลุ่ม ผู้ป ระกอบกำร
ดำวเทียมบรอดแบนด์ รำยใหม่ในวงโคจรค้ ำงฟ้ำ (GEO) วงโคจรระยะปำนกลำง (MEO) และวงโคจรระยะต่ำ (LEO)
นวัตกรรมกำรออกแบบดำวเทียมและอุปกรณ์ระบบภำคพื ้นดิน ตลอดจนโมเดลธุรกิจและโซลูชนั่ ใหม่ ส่งผลให้ กำรแข่งขัน
โดยรวมของอุตสำหกรรมเพิ่มสูงขึ ้น อย่ำงไรก็ตำม ดำวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตำร์ ) ยังคงมีควำมได้ เปรี ยบในกำรแข่งขันใน
ภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิกจำกกำรเป็ นผู้ประกอบกำรดำวเทียมบรอดแบนด์รำยแรกที่มีประสบกำรณ์ในกำรให้ บริ กำรมำกกว่ำ
10 ปี และมีใบอนุญำตให้ บริ กำร (Landing Rights) ในกว่ำ 10 ประเทศทัว่ ภูมิภำค
แผนกลยุทธ์บริ กำรด้ ำนบรอดแบนด์ ในปี 2564
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญในกำรเพิ่มประสิทธิภำพของกำรใช้ งำนแบนวิดธ์ บนแพลตฟอร์ มไอพีสตำร์ และแพลตฟอร์ มของ
พันธมิตรทำงธุรกิจ เพื่อสร้ ำงโอกำสในกำรเพิ่มปริ มำณกำรใช้ งำนแบนวิดธ์ ดำวเทียมไทยคม 4 โดยกำรผสมผสำนกำร
ให้ บริ กำรแบนวิดธ์ขนำดใหญ่แก่ผ้ ปู ระกอบกำรโครงข่ำย กลุม่ ภำคธุรกิจ และกลุม่ ภำครัฐบำลในภูมิภำค กับกำรให้ บริ กำรบ
รอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตแก่ผ้ ใู ช้ งำนรำยย่อยในประเทศที่มีศกั ยภำพ นอกจำกนี ้ บริ ษัทมีแผนขยำยบริ กำรนำวำ (NAVA) หรื อ
บริ กำรสื่อสำรควำมเร็ วสูงผ่ำนดำวเทียมแบบเคลื่อนที่ทำงทะเล ผ่ำนบริ ษัท เนชัน่ สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด (NSAT)
ภำยใต้ ควำมร่วมมือกับ บริ ษัท กสท โทรคมนำคม จำกัด (กสท) (ปั จจุบนั คือ บริ ษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จำกัด (มหำชน))
สำหรับแผนระยะยำว บริ ษัทได้ ร่วมมือทำงธุรกิจกับพันธมิตรในกำรดำเนินโครงกำรดำวเทียมบรอดแบนด์รุ่นใหม่ๆ (Next
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Generation High Throughput Satellite) ที่มีโครงสร้ ำงต้ นทุน และรำคำต่อหน่วยต่ำเพื่อกำรให้ บริ กำรด้ ำนบรอดแบนด์
สำหรับอนำคต
2. บริการที่เกี่ยวเนื่องสาหรับการสื่อสารดาวเทียม ดาเนินการโดย บริษัท ทีซี บรอดคาสติง้ จากัด (ทีซบี ี)
ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ทีซีบี ให้ บริ กำรที่เกี่ยวเนื่องกับกำรสื่อสำรดำวเทียม เพื่อเป็ นส่วนเสริ มให้ ธุรกิจของบริ ษัทมีควำมครบวงจร โดยแบ่ง
กำรให้ บริ กำรออกได้ ดงั นี ้
บริ กำรโครงข่ำยกระจำยเสียงหรื อโทรทัศน์ สำหรับกิจกำรที่ไม่ใช้ คลืน่ ควำมถี่
กำรให้ บริ กำรโครงข่ำยกระจำยเสียงหรื อโทรทัศน์ของ ทีซีบี มีลกั ษณะเป็ นผู้รวบรวม (Multiplex) ข่ำวสำรสำธำรณะ
หรื อรำยกำร หรื อกลุ่มของข่ำวสำรสำธำรณะ หรื อกลุ่มของรำยกำร ที่ส่งมำจำกผู้ให้ บริ กำรกระจำยเสียงหรื อโทรทัศน์
รวมถึงกำรให้ บริ กำรเข้ ำรหัส (Encryption) ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ บริ กำรกระจำยเสียงหรื อโทรทัศน์มีควำมประสงค์ในกำรกำหนด
เงื่ อ นไขในกำรรั บ สัญ ญำณ เช่ น กำรเข้ ำ รหัสแบบ Conditional Access (CA) หรื อ กำรเข้ ำ รหัสแบบ BISS Key ก่ อ น
ถ่ำยทอดสัญญำณเสียง หรื อภำพที่ใช้ ในกำรส่งข่ำวสำรสำธำรณะ หรื อรำยกำรจำกสถำนีไปยังเครื่ องรับผ่ำนทำงโครงข่ำย
กำรสื่อสำรผ่ำนดำวเทียมที่ได้ รับอนุญำต รวมทังกำรให้
้
บริ กำรโครงข่ำยกระจำยเสียงหรื อโทรทัศน์ สำหรับกิจ กำรที่ไม่ใช้
คลืน่ ควำมถี่แบบบอกรับสมำชิก เพื่อให้ บริ กำรระบบไอพีทีวี (Transcoding & Streaming service) โดยมีขอบเขตพื ้นที่กำร
ให้ บริ กำรครอบคลุมทัว่ ทังประเทศไทย
้
บริ ก ำรโครงข่ ำ ยโทรคมนำคมเพื่ อ ให้ เ ช่ ำ ใช้ และเพื่ อ ให้ บ ริ ก ำรโทรคมนำคม (Network Provider and Service
Provider)
กำรให้ บริ กำรโครงข่ำยโทรคมนำคมเพื่อให้ เช่ำใช้ และเพื่อให้ บริ กำรโทรคมนำคม (Network Provider and Service
Provider) ซึง่ ประกอบด้ วยประเภทของกิจกำรโทรคมนำคมและบริ กำร ดังนี ้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

บริ กำรรับ-ส่งสัญญำณเป็ น Transmission Platform
บริ กำรรับ-ส่งสัญญำณผ่ำนดำวเทียม (Satellite Uplink/Downlink Service)
บริ กำรรับ-ส่งสัญญำณผ่ำนดำวเทียม (Satellite Uplink/Downlink Service) จำกสถำนีแม่ขำ่ ย
บริ กำรสือ่ สำรผ่ำนดำวเทียมทีใ่ ช้ จำนสำยอำกำศขนำดเล็ก (Public Very Small Aperture Terminal (VSAT)
Service) เพื่อให้ บริ กำรแก่บคุ คลทัว่ ไปจำนวนมำก
บริ กำรอินเทอร์ เน็ตผ่ำนดำวเทียม ที่มีสถำนีแม่ขำ่ ยเป็ นของตนเอง
บริ กำรให้ เช่ำช่องสัญญำณผ่ำนดำวเทียม (Transponder)
บริ กำรอินเทอร์ เน็ตประจำที่ผำ่ นดำวเทียม
บริ กำรอินเทอร์ เน็ตเคลือ่ นที่ผำ่ นดำวเทียม
บริ กำร Co-Location
บริ กำรบริ หำรจัดกำรดำวเทียม

โดยผู้ใช้ บริ กำรสำมำรถเชื่อมต่อสัญญำณข้ อมูล ภำพ และเสียงผ่ำนโครงข่ำยสื่อสำรผ่ำนดำวเทียมได้ หลำกหลำย
รูปแบบ โดยปรำศจำกข้ อจำกัดทำงภูมิศำสตร์
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ธุรกิจอินเทอร์ เน็ตและสื่อ
3. บริการอินเทอร์ เน็ตและบริการที่เกี่ยวข้ อง ดาเนินการโดยบริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จากัด (ไทย
เอไอ)
ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
(1) บริ กำรแพลตฟอร์ ม
บริ กำรจำหน่ำยและให้ เช่ำแพลตฟอร์ ม หรื อให้ บริ กำรทำกิจกรรมทำงกำรตลำดเพื่อสนับสนุนกำรขำย หรื อระบบที่ทำง
ไทยเอไอ ได้ พัฒนำขึน้ เช่น IPTV Channel ซึ่งเป็ นช่องโทรทัศน์ บนเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ต หรื อ Multimedia Streaming
Platform ซึ่งใช้ ในกำรถ่ำยทอดเนื ้อหำอื่น ๆ ที่เป็ น Video หรื อ Audio ผ่ำนเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ต เช่น กำรถ่ำยทอดสถำนี
วิทยุ โทรทัศน์ ผ่ำนอินเทอร์ เน็ต รวมถึงแพลตฟอร์ มสนันสนุนกำรจัดกำรแข่งขันเกม eSport ที่ช่วยอำนวยควำมสะดวกใน
กำรเข้ ำร่ วมกำรแข่งขัน eSport ให้ กบั ทังผู
้ ้ สมัคร และผู้จดั กำรแข่งขัน ซึ่งแพลตฟอร์ มและแอพพลิเคชัน่ ที่ได้ พฒ
ั นำขึ ้นนี ้มี
ควำมเหมำะสมอย่ำงมำกกับกำรใช้ งำนร่วมกับบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต รวมทังกำรพั
้
ฒนำบริ กำรตำมควำมต้ องกำรเฉพำะ
ของลูกค้ ำ
(2) กำรจำหน่ำยอุปกรณ์จำนรับสัญญำณดำวเทียมดีทวี ี
อุปกรณ์ชดุ รับสัญญำณดำวเทียม ซึง่ ประกอบด้ วยจำนดำวเทียมและเครื่ องรับสัญญำณดำวเทียม Ku-Band โดยเป็ น
จำนดำวเทียมขนำดเล็กรำคำไม่แพง สะดวกในกำรติดตัง้ โดยจำหน่ำยทังแบบครบชุ
้
ด (Full Set) และเฉพำะกล่อง (IRD
Box) ผู้ซื ้อสำมำรถรับชมรำยกำรโทรทัศน์ได้ ชดั เจน โดยเน้ นบริ กำรที่ช่องฟรี ทีวีทวั่ ไป โทรทัศน์เพื่อกำรศึกษำ รวมทัง้ ช่อง
สำระบันเทิงอื่น ๆ บริ ษัทจำหน่ำยผ่ำนร้ ำนติดตังจำนดำวเที
้
ยม ร้ ำนขำยเครื่ องใช้ ไฟฟ้ำ ห้ ำงสรรพสินค้ ำบำงแห่ง ฯลฯ ทัว่
ประเทศ ซึง่ อำจจะขำยเฉพำะอุปกรณ์ หรื อรวมค่ำติดตังด้
้ วยก็ได้
ไทยเอไอ เน้ นกำรให้ บริ กำรหลังกำรขำยเพื่อให้ ลกู ค้ ำสำมำรถรับชมรำยกำรน่ำสนใจและโดดเด่น เช่น ข่ำวสำรคดี
ภำพยนตร์ กำร์ ตนู เพลง และช่องกำรศึกษำ ได้ อย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี ้ ไทยเอไอยังให้ ควำมสำคัญกับกำรอบรมเทคนิค
ให้ ช่ำงติดตังทั
้ ว่ ประเทศ เพื่อเป็ นช่องทำงขำยอีกทำงหนึง่ ด้ วย
(3) บริ กำรให้ คำปรึ กษำและติดตังระบบส
้
ำหรั บเครื อข่ำยบรอดแบนด์ แบบครบวงจร และเครื อข่ำยทีวีภำยในอำคำร
(System Integration)
เป็ นกำรออกแบบและติดตังระบบฯ
้
ตำมควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ เน้ นบริ กำรที่ใช้ สื่อดำวเทียมและสื่ออินเทอร์ เน็ต
อื่น ๆ เช่น กำรให้ บริ กำร Platform เช่น IPTV บริ กำร VDO Conference, Data Transfer, Multimedia Online เป็ นต้ น กำร
ให้ บริ กำร System Integration ซึ่งให้ บริ กำร Network และ Software และกำรให้ บริ กำรระบบ Smart Office เช่น ระบบ
กำรจองห้ องประชุม ระบบกำรจองรถบริ ษัท
3.1 บริ กำรสำหรับเครื อข่ำยบรอดแบนด์
เพื่อตอบสนองลูกค้ ำในกำรเชื่อมต่อเครื อข่ำยส่งผ่ำนข้ อมูลหลำกหลำยเนื ้อหำในรู ปแบบต่ำง ๆ กำรอบรมตำมที่
ลูกค้ ำต้ องกำรทังแบบ
้
ONE WAY และ TWO WAY
3.2 บริ กำรสำหรับเครื อข่ำยทีวีภำยใน
เพื่อตอบสนองลูกค้ ำในกำรติดตังระบบเครื
้
อข่ำยทีวีภำยในสำหรับสถำนพักอำศัยในอำคำร ทังแบบรั
้
บชมฟรี โดย
ไม่เสียค่ำใช้ จ่ำย และแบบรับชมโดยเสียค่ำบริ กำรรำยเดือน
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การตลาดและการแข่ งขัน
(1) ภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่งขัน
 บริ กำรแพลตฟอร์ ม
บริ ษัทยังคงให้ บริ กำรกับลูกค้ ำกลุ่มเดิม สร้ ำงรำยได้ จำกอุปกรณ์ เดิมที่มีอยู่โดยไม่ได้ มีกำรขยำยฐำนลูกค้ ำออกไป
มำกนัก เนื่ อ งจำกกำรให้ บ ริ กำรแพลตฟอร์ มนี เ้ ป็ น บริ กำรที่ แ พร่ ห ลำยและลงทุน ไม่สูง ลูกค้ ำสำมำรถเลือ กใช้ บริ กำร
เลือกลงทุนเอง หรื อทำเองได้ รวมทังกำรหำลู
้
กค้ ำใหม่ในกลุม่ ลูกค้ ำที่สนใจกำรแข่งขันเกม eSport
บริ ษัท ยังได้ ให้ บริ กำรในกำรทำกิ จกรรมทำงกำรตลำดเพื่อสนับสนุนกำรขำยให้ กับบริ กำรหรื อแพลตฟอร์ ม หรื อ
แอปพลิเคชันของลูกค้ ำอีกด้ วย
 กำรจำหน่ำยอุปกรณ์จำนรับสัญญำณดำวเทียมดีทวี ี
ปั จจุบันในตลำดมีอุปกรณ์ รับสัญญำณโทรทัศน์ หลำกหลำยรู ปแบบ เช่น จำนรั บสัญญำณผ่ำนดำวเทียม เคเบิล
ท้ องถิ่ น และเสำอำกำศแบบดิจิทัลทีวี จึงมีกำรแข่งขันที่สูง โดยเฉพำะทำงด้ ำนรำคำ ช่องรำยกำร รวมทัง้ มีจำนรั บ
สัญญำณดำวเทียมรุ่ นใหม่ ๆ และกล่องรับสัญญำณทีวีดิจิทลั ออกมำแข่ งขัน ในรำคำที่ถูกลงมำก หรื อคู่แข่งโดยอ้ อม
อย่ำงเช่น กล่อง AIS PLAYBOX – AIS Fibre แต่ผลิตภัณฑ์ดงั กล่ำวรองรับสัญญำณจำก internet และผ่ำน Routers
 บริ กำรให้ คำปรึกษำและติดตังระบบส
้
ำหรับเครื อข่ำยบรอดแบนด์แบบครบวงจร (System Integration)
บริ กำรสำหรับเครื อข่ำยบรอดแบนด์นนั ้ เป็ นบริ กำรที่มีผ้ ใู ห้ บริ กำรหลำยรำย ซึง่ แต่ละรำยจะมีควำมชำนำญในเทคนิค
เฉพำะด้ ำน สำหรับไทยเอไอจะเน้ นเทคโนโลยีในกำรส่งไฟล์ขนำดใหญ่ในรูปแบบของ IP File Transfer เป็ นหลัก โดยเฉพำะ
แบบบรอดแบนด์ผ่ำนเครื อข่ำยดำวเทียม หรื อผ่ำนบริ กำรไอพีสตำร์ โดยจะเน้ นไปที่กำรให้ บริ กำรส่งข้ อมูลเพื่อกำรศึกษำ
อบรมภำยในองค์กร
บริ ก ำรสำหรั บ เครื อ ข่ำ ยที วี ภำยในนัน้ เป็ น บริ ก ำรที่ มี คู่แ ข่ง ขัน ในตลำดทัง้ แบบให้ บ ริ ก ำรช่ อ งที วี ผ่ำ นดำวเทียม
เช่นเดียวกับไทยเอไอ และแบบที่ให้ บริ กำรผ่ำนทำงเครื อข่ำยเคเบิ ้ลทีวี โดย ไทยเอไอ จะเน้ นเจำะกลุ่มอำคำรสร้ ำงใหม่
โดยเฉพำะอำคำรคอนโดมิเนียมที่เกิดขึ ้นจำนวนมำก ไทยเอไอจะเน้ นจุดแข็งด้ วยกำรนำเสนอและติดตังเครื
้ อข่ำยทีวภี ำยใน
อำคำรของลูกค้ ำด้ วยกล่อง HDTV Box ที่ให้ คณ
ุ ภำพในกำรรับชมรำยกำรทีวีที่คมชัดกว่ำกล่องดำวเทียมปกติ นอกจำกนี ้
ไทยเอไอ ได้ มีกำรเจำะกลุ่มผู้ให้ บริ กำรเคเบิ ้ล ท้ องถิ่ นเพื่อขำยชุดอุปกรณ์ DTV-IP GATEWAY Box เพื่อใช้ งำนในกำร
เปลีย่ นโครงข่ำยเคเบิ ้ลทีวีเดิมจำกระบบอนำล็อก เป็ นแบบระบบดิจิทลั
นอกจำกนี ้ยังเน้ นให้ คำปรึ กษำและติดตังระบบ
้
Smart office เช่น ระบบกำรจองห้ องประชุม ระบบกำรจองรถบริ ษัท
หรื อระบบอื่นๆ ตำมควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ
(2) กำรตลำดและกำรขำย
กำรตลำดและกำรขำยแบ่งตำมประเภทกำรให้ บริ กำรออกเป็ น 2 กลุม่ บริ กำร คือ
1. กลุม่ ที่ทำกำรขำยตรง (Direct Sales) – คือ กลุม่ บริ กำร System Integration ซึ่งเน้ นไปที่กำรติดต่อโดยตรงเพื่อ
อธิ บำยสินค้ ำ รับทรำบควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ กำรสำธิ ตสินค้ ำ หรื อกำรออกแบบกำรวำงระบบเครื อข่ำยทีวี
ภำยในอำคำร เช่น โรงแรม คอนโดมิเนียม อพำร์ ทเม้ นท์ ซึ่งกลุม่ ลูกค้ ำมักจะเป็ นองค์กร โดยลูกค้ ำกลุม่ นี ้จะไม่
ค่อ ยมี กำรใช้ สื่อโฆษณำแบบ Mass Media มำกนัก จะมุ่ง เน้ น กำรจัดสัมมนำเพื่อ ถ่ำยทอดองค์ ควำมรู้ เรื่ อ ง
ผลิตภัณฑ์ และโซลูชนั่ ส์
2. กลุม่ ที่ทำกำรขำยผ่ำนตัวแทนจำหน่ำย – คือ กลุม่ ที่กระจำยสินค้ ำแบบชุดอุปกรณ์ผ่ำนตัวแทนจำหน่ำยเป็ นหลัก
เป็ นบริ กำรที่ไทยเอไอจะทำกำรตลำดโดยมีสอื่ สนับสนุนกำรขำย ณ พื ้นที่เป็ นหลัก และกำรจัดสัมมนำอบรม กลุม่
ผู้ประกอบกำรโรงแรม คอนโดมิเนียม อพำร์ ทเม้ นท์ และผู้ประกอบกำรเคเบิ ้ลทีวี เป็ นต้ น พร้ อมนำเสนอสินค้ ำ
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หรื อรำยกำรส่งเสริ มกำรขำยใหม่ๆ โดยผ่ำนช่องทำงกำรตลำดโซเชียลมีเดีย นอกจำกนัน้ จะมีสื่อ Mass Media
เสริ มเป็ นครัง้ ครำว รวมทังจะมี
้ ระบบ Incentive สำหรับรำยที่มียอดสัง่ ซื ้อสูง แต่ทงนี
ั ้ ้ ณ ปั จจุบนั จะมุง่ เน้ นทำกำร
ขำยและกำรตลำดผ่ำนงำนระบบโซลูชนั่ ส์รองรับธุรกิจโรงแรม คอนโดมิเนียม อพำร์ ทเม้ นท์ และบริ กำร System
Integration ในสัดส่วนที่เพิ่มมำกขึ ้น
ลักษณะลูกค้ ำและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงลูกค้ ำกับบริ ษัท
 กำรจำหน่ำยอุปกรณ์จำนรับสัญญำณดำวเทียมดีทีวี - กลุม่ ลูกค้ ำ คือ ตัวแทนจำหน่ำยจำนรับสัญญำณดำวเทียม
หรื อร้ ำนจำหน่ำยเครื่ องใช้ ไฟฟ้ำ รวมทังช่
้ องทำง Modern Trade กับกลุม่ ผู้ใช้ บริ กำรที่เป็ น End User หรื ออำคำร องค์กร
ต่ำง ๆ อยู่ทวั่ ประเทศ ควำมสัมพันธ์ จะเป็ นในรู ปของกำรให้ บริ กำร กำรสนับสนุนด้ ำนกำรตลำด กำรดูแลให้ คำแนะนำทำง
เทคนิค และ Logistic รวมทัง้ กำรบริ กำรเปลีย่ นหรื อซ่อมอุปกรณ์ที่มีปัญหำหลังจำกลูกค้ ำได้ ซื ้อสินค้ ำหรื อบริ กำรไปแล้ ว
 บริ ก ำร System Integration และ Platform - กลุ่ม ลูก ค้ ำ ได้ แ ก่ องค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงำน ทัง้ ของภำครั ฐ บำล
รัฐวิสำหกิจ และเอกชนที่มีสำขำกระจำยอยูท่ วั่ ประเทศ หรื อสถำบัน ธุรกิจขำยตรง ที่มีกำรจัดกำรประชุมอบรม หรื อสัมมนำ
ภำยในองค์กรอยู่เป็ นประจำ ตลอดจนภำคอุตสำหกรรม ไม่ว่ำจะเป็ นกำรท่องเที่ยวหรื อโรงแรม เป็ นต้ น รวมถึงกลุม่ ลูกค้ ำ
นิติบุคคลตำมอำคำร อำทิเช่น คอนโดมิ เนียม อพำร์ ทเม้ นท์ และโรงแรม ที่มีควำมต้ องกำรกำรติดตังพร้
้ อมวำงระบบทีวี
ภำยในอำคำร ทังที
้ ่เป็ นแบบผ่ำนทีวีดำวเทียมหรื อไอพีทีวี โดยวำงแผนกำรตลำดมุ่งเน้ นเรื่ องบริ กำร System Integrated
(SI) เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้ประกอบกำรโรงแรม คอนโดมิเนียม อพำร์ ทเม้ นมท์ เพื่อบริ หำรจัดกำรต้ นทุนที่มีประสิทธิภำพ
สูงสุด และสร้ ำงประสิทธิ ผลอย่ำงคุ้มค่ำกับกำรลงทุน ซึ่งควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงลูกค้ ำเป็ นลักษณะแบบผู้ใช้ บริ กำรกับผู้
ให้ บริ กำร เน้ นกำรขำยนำเสนอตรงในลักษณะขำยระบบแบบงำนโครงกำร และบริ กำรเสริ มอื่น ๆ โดยมีสญ
ั ญำเป็ นรำยปี

ธุรกิจโทรศัพท์ ในต่ างประเทศ
4. บริการด้ านโทรคมนาคมในต่ างประเทศ ดาเนินการโดยกลุ่มบริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้ นท์ ส พีทีอี
ลิมิเต็ด (เชน)
บริ ษัทให้ บริ กำรด้ ำนโทรคมนำคมในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว (สปป.ลำว) ผ่ำนกำรลงทุนใน บริ ษัท เชนนิง
ตัน อินเวสเม้ นท์ส พีทีอี ลิมิเต็ด (เชน) ซึ่งเป็ น บริ ษัทโฮลดิ ้งที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ โดยบริ ษัทภำยใต้ กำรลงทุน
ของ เชน มีดงั ต่อไปนี ้
บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ มหาชน (แอลทีซี)
ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรื อบริ กำร
(1) ลักษณะกำรบริ กำร
แอลทีซี ได้ รับใบอนุญำตให้ ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมครบวงจร ใน สปป.ลำว สำหรับกำรให้ บริ กำรดังต่อไปนี ้
 บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ดิจิตอล (Digital Phone Service (GSM 900/1800/ WCDMA 2100, LTE 1800, 2300
และ 2600 MHz))
 บริ กำรโทรศัพท์พื ้นฐำน (Public Switched Telephone Network (PSTN))
 บริ กำรโทรศัพท์พื ้นฐำนไร้ สำย (Fixed Wireless Local Loop – GSM)
 บริ กำรอินเทอร์ เน็ตบรอดแบนด์ (Broadband Internet) ทัง้ บริ กำรบรอดแบนด์ แบบคงที่ (Fixed Broadband
Internet:- บริ ก ำรสำยวงจรเช่ ำ อิ น เทอร์ เ น็ ต และดำต้ ำ (Leased Line service) ภำยในประเทศและระหว่ ำง
ประเทศ, IP Transit, Internet Fiber To The Home (FTTH) และ บริ กำรบรอดแบนด์ เ คลื่ อ นที่ (Mobile
Broadband Internet: อินเทอร์ เน็ตในบริ กำรโทรศัพท์เคลือ่ นที่ ทังแบบรำยเดื
้
อน และแบบเติมเงิน)
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 บริ กำรโทรข้ ำมแดนอัตโนมัติของบริ กำรโทรศัพท์เคลือ่ นที่ (International Roaming Service : IR)
 บริ กำรเสริ ม (Value-added service) สำหรับโทรศัพท์เคลือ่ นที่
 บริ กำรเทเลคอมโซลูชนั่ ส์ระดับองค์กร (Telecom Enterprise Solutions Services).
รำยได้ ของ แอลทีซี มำจำก ค่ำบริ กำรโทรศัพท์ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ค่ำเช่ำบริ กำรเลขหมำยต่อเดือน ค่ำขำย
เครื่ อ งรั บ โทรศัพ ท์ พื น้ ฐำนไร้ สำยระบบ (Fixed Wireless Local Loop – GSM) และซิ ม กำร์ ด ค่ ำ บริ ก ำรรำยเดื อ น
อินเทอร์ เน็ต ค่ำบริ กำรสำยวงจรเช่ำ ค่ำบริ กำรโทรข้ ำมแดนอัตโนมัติ (IR) และค่ำส่วนแบ่งโทรคมนำคมระหว่ำงประเทศ
และภำยในประเทศ (IC) รวมไปถึงค่ำบริ กำรสำหรับบริ กำรเสริ ม (Value-added service) ต่ำงๆ และค่ำบริ กำรเทเลคอม
โซลูชนั่ ส์สำหรับองค์กร (Telecom Enterprise Solutions Services).
กำรแข่งขันและกำรตลำด
(1) แนวโน้ มอุตสำหกรรมและกำรแข่งขัน
ในปั จจุบนั มีผ้ ใู ห้ บริ กำรโทรศัพท์พื ้นฐำน 3 รำยใน สปป.ลำว ได้ แก่ แอลทีซี, ETL Company Limited (อีทีแอล) และ Star
Telecom Company Limited (ยูนิเทล) และผู้ให้ บริ กำรโทรศัพท์มือถือ 5 รำย ได้ แก่ แอลทีซี ทีพลัส (ปั จจุบนั ถือหุ้นโดย
แอลทีซี 100%) อีทีแอล ยูนิเทล และ Lao Asia Pacific Satellite (ยู- ลิงค์ ) ซึ่งให้ บริ กำรเฉพำะในนครหลวงเวียงจันทน์
เท่ำนัน้ โดย แอลทีซี ครองส่วนแบ่งกำรตลำดเป็ นอันดับหนึ่ง ในขณะที่ ยูนิเทล อีทีแอล ทีพลัส และ ยู -ลิงค์ อยู่ในอันดับที่
สองถึงห้ ำตำมลำดับ
นอกจำกบริ กำรโทรศัพท์แล้ ว ยังมีผ้ ใู ห้ บริ กำรอินเทอร์ เน็ตรำยใหญ่ 6 รำย ใน สปป.ลำว ได้ แก่ แอลทีซี อีทีแอล ยูนิเทล
ที พ ลัส Planet Computer Company Limited และ Sky Telecom Company Limited โดย แอลที ซี ถื อ ครองส่ว นแบ่ ง
กำรตลำดมำกกว่ำ 50%
ระบบโทรคมนำคมใน สปป. ลำว ก้ ำวทันกำรพัฒนำในระดับสำกลและแอลทีซีเป็ นแนวหน้ ำของกำรพัฒนำเหล่ำนี ้หลำย
ประกำร โดยแอลทีซีเป็ นผู้ให้ บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่รำยแรกที่ให้ บริ กำรโทรศัพท์เคลือ่ นที่ 3G และ 4G ในสปป. ลำว และ
เป็ นบริ ษัทที่สองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เปิ ดให้ บริ กำร 4.5G นอกจำกนี ้แอลทีซียงั เป็ นผู้ให้ บริ กำรรำยแรกใน สปป.
ลำว ที่ทดสอบบริ กำร 5G ในปี 2562 และเปิ ดตัวบริ กำร 5G อย่ำงเป็ นทำงกำรในหลำยพื ้นที่ทวั่ นครหลวงเวียงจันทน์ใน
ปลำยปี 2563 กำรครอบคลุมเครื อข่ำยเซลลูลำร์ ของแอลทีซียงั คงขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องแม้ วำ่ จะมีสภำพทำงภูมิศำสตร์ ที่
ยำกลำบำกและมีประชำกรน้ อย ควำมหนำแน่นในหลำยพื ้นที่มำกกว่ำ 80% ของประเทศถูกครอบคลุมโดยเครื อข่ำยของ
แอลทีซี
บริ กำรบรอดแบนด์มือถือได้ รับกำรปรับปรุ งระบบอย่ำงมีนยั สำคัญ เพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรที่เพิ่มขึ ้นอย่ำงรวดเร็ ว
สำหรับควำมจุข้อมูล เนื่องจำกลูกค้ ำย้ ำยไปใช้ เครื อข่ำย 4G และ 4.5G ในปี 2564 แอลทีซียงั คงขยำยควำมครอบคลุมและ
ควำมสำมำรถในกำรให้ บริ กำรทัว่ ประเทศ ในขณะเดียวกันก็เพิ่มประสิทธิภำพระบบที่มีอยู่ เพื่อให้ แน่ใจว่ำบริ กำรมีคณ
ุ ภำพ
สม่ำเสมอและมีคณ
ุ ภำพสูง
สำหรั บบริ กำรโทรศัพท์ บ้ำนไร้ สำยที่วำงตลำดในชื่ อ WinPhone เทคโนโลยีและระบบนีไ้ ด้ รับกำรพัฒนำให้ ใช้ งำนบน
เครื อ ข่ ำ ยเดี ย วกัน กับ 3G และ 4G ของแอลที ซี อัต รำค่ ำ ใช้ บริ ก ำรโทรศัพ ท์ WinPhone จะต่ ำ กว่ ำ อัต รำค่ ำ บริ ก ำร
โทรศัพท์มือถือแบบรำยเดือนและแบบเติมเงิน และมีรำคำเครื่ องโทรศัพท์มือถือที่ไม่แพง เพื่อเสนอให้ กบั ลูกค้ ำที่จำเป็ น
ต้ องกำรใช้ บริ กำรเพียงกำรโทร(Voice call) โดยเฉพำะในพื ้นที่ตำ่ งจังหวัดและชำนเมือง
กระทรวงไปรษณีย์โทรคมนำคมและกำรสื่อสำรของ สปป. ลำว ได้ ออกกฎระเบียบควบคุมอัตรำค่ำใช้ บริ กำรโทรคมนำคม
ในปี 2554 กฎระเบียบดังกล่ำว ไม่อนุญำตให้ ผ้ ปู ระกอบกำรให้ บริ กำรโทรฟรี แก่ลกู ค้ ำ และควบคุมกำรทำแผนกำรตลำด
ส่งเสริ มกำรขำยของผู้ประกอบกำรทุกรำย อย่ำงไรก็ตำมในช่วงสองปี ที่ผ่ำนมำกฎระเบียบดังกล่ำว ไม่ได้ รับกำรตรวจสอบ
อย่ำงเข้ มงวดเหมือนก่อนหน้ ำนี ้ ส่งผลให้ เกิดสงครำมรำคำขึ ้นใหม่ในปลำยปี 2561 และดำเนินต่อไปในปี 2562 สงครำม
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รำคำลดลงบ้ ำงในช่วงปลำยปี 2562 เนื่องจำกกำรกำกับดูแลของรัฐบำลแต่รำคำยังคงอยู่ต่ำ และจำกกำรแพร่ ระบำดของ
COVID-19 ส่งผลให้ รำคำยังคงไม่ฟืน้ ตัว ในขณะเดียวกันได้ มีกำรออกแพ็คเกจรำคำต่ำ เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ บริ กำรในช่วงที่มี
กำรระบำดของ COVID-19 ออกมำให้ บริ กำร
(2) กำรตลำด
ในขณะที่กำรแข่งขันสูงขึ ้นในตลำด แอลทีซีจึงให้ ควำมสำคัญกับกำรขยำยเครื อข่ำยมำกขึ ้น เพื่อให้ ครอบคลุมทัว่ ประเทศ
ด้ วยกำรขยำย 4G และ 4.5G และกำรเพิ่มประสิทธิ ภำพเครื อข่ำย แอลทีซียงั คงทำงำนอย่ำงใกล้ ชิดกับพันธมิตรเพื่อให้
แน่ใจว่ำกำรจัดกำรช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยมีประสิทธิภำพ รวมทังจั
้ ดกิจกรรมที่ม่งุ เน้ นลูกค้ ำรวมถึงกำรขยำยกำรบริ กำร
ลูกค้ ำและศูนย์บริ กำรลูกค้ ำทัว่ ประเทศ
แอลทีซีปรับปรุงกำรเพิ่มประสิทธิภำพทำงกำรตลำดด้ วยกิจกรรมกำรตลำดที่มีเป้ำหมำยเฉพำะเจำะจงมำกขึ ้น โดยมุง่ เป้ำ
ไปที่ลกู ค้ ำเฉพำะกลุม่ ด้ วยแบรนด์แอลทีซี กิจกรรมทำงกำรตลำดที่ปรับให้ เข้ ำกับท้ องถิ่น นำเสนอแพ็คเกจบริ กำรที่ปรับให้
เหมำะกับไลฟ์ สไตล์ของลูกค้ ำ รวมทังกิ
้ จกรรมอื่นๆ ที่ม่งุ เป้ำไปที่กลุม่ เป้ำหมำยใหม่ เช่น วัยรุ่ น ผู้ประกอบกำร และองค์กร
ต่ำ งๆ แอลที ซี ยัง ให้ ค วำมสำคัญ กับ กำรเพิ่ ม ปริ ม ำณกำรใช้ ข้ อ มูล ด้ ว ยกำรน ำเสนอกำรเข้ ำ ถึ ง เนื อ้ หำบริ ก ำรเสริ มที่
หลำกหลำย นอกจำกนี ้ แอลทีซียงั คงพัฒนำบริ กำรและแอพพลิเคชัน่ ส์ อำนวยควำมสะดวกแก่ลกู ค้ ำอย่ำงต่อเนื่อง เช่น
แอปพลิเคชัน่ ส์ M-Services บนมือถือ ที่ช่วยให้ ลกู ค้ ำสำมำรถเข้ ำถึงบริ กำรและชำระเงิน หรื อ เติมเงิน ตำมแผนกำรใช้ งำน
ของลูกค้ ำ ตังแต่
้ ปี 2561 เป็ นต้ นมำ บริ ษัท ได้ เสนอบริ กำร M-Top-Up ผ่ำนธนำคำรพันธมิตรเพื่อสร้ ำงควำมสะดวกสบำย
ให้ กับลูกค้ ำมำกขึ ้น เป็ นกำรลดกำรพึ่งพำบัตรเติมเงิน และก้ ำวไปสู่กำรบูรณำกำรอีคอมเมิร์ซมำกขึ ้น จำกช่วงที่เริ มต้ น
ให้ บริ กำรในปี 2561 กำรเติมเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำน M-Top up ในปี 2563 มีสดั ส่วนมำกกว่ำ 12% ของกำรเติมเงินต่อ
เดือนของลูกค้ ำ
บริษัท ทีพลัส ดิจิทัล จากัด (ทีพลัส)
แอลทีซีเข้ ำซื ้อหุ้น 100% ใน บริ ษัท วิมเปิ ลคอม จำกัด ในปี 2562 และเปลี่ยนชื่อบริ ษัทและชื่อแบรนด์จำก Beeline เป็ น
แบรนด์ “ทีพลัส” โดยกำหนดเป้ำหมำยไปที่กลุ่มผู้บริ โภคที่มีอำยุน้อยกว่ำลูกค้ ำแอลทีซี ในปั จจุบนั โดยเน้ นที่วยั รุ่ นและ
เยำวชน นอกจำกกิจกรรมที่มงุ่ เป้ำไปที่กลุม่ วัยรุ่นโดยตรงแล้ ว ทีพลัสยังได้ ปรับปรุงกำรดำเนินงำนและลดค่ำใช้ จ่ำยตลอดปี
2563 โดยกำรสร้ ำงเสริ มธุรกิ จร่ วมกันกับแอลทีซีซึ่งเป็ นบริ ษั ทแม่ เช่น ใช้ บริ กำรจัดซือ้ และใช้ สถำนที่รวมกัน รวมทัง้
ให้ บริ กำรที่สอดคล้ องกัน ได้ แสดงให้ เห็นผลลัพธ์เชิงบวกในด้ ำนกำรลดต้ นทุนและปรับปรุงประสิทธิภำพของทังสองบริ
้
ษัท
ทีพลัส ย้ ำยเครื อข่ำยกำรให้ บริ กำรลูกค้ ำทังหมดไปยั
้
งเครื อข่ำยของแอลทีซีทวั่ ประเทศ กำรย้ ำยลูกค้ ำนี ้ทำให้ ทีพลัสสำมำรถ
เสนอบริ กำร 4G และ 4.5G ให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริ กำรได้ และเติบโตขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง แม้ ว่ำจะมีกำรชะลอตัวในช่วงต้ นปี เนื่องจำก
กำรระบำดของ COVID-19
บริษัท ลาว โมบายมันนี่ โซล จากัด
ในปี 2563 บริ ษัท บริ ษัท ลำว โมบำยมันนี่ โซล จำกัด ได้ ก่อตังขึ
้ ้นเพื่อดำเนินกำรและให้ บริ กำรชำระเงินและโอนเงินดิจิทลั
ภำยใน สปป. ลำว โดยทำกำรตลำดในชื่ อแบรนด์ “M-Money” ณ สิ ้นเดือนธันวำคม 2563 มีกำรใช้ บริ กำรจำกผู้ค้ำ
มำกกว่ำ 10,000 รำย และลูกค้ ำมำกกว่ำ 50,000 รำย
M-Money กำลังขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง โดยมุง่ เน้ นที่กำรสร้ ำงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงธนำคำรพำณิชย์ทกุ แห่งใน สปป. ลำว
โดยให้ บริ กำรกำรชำระเงินแบบดิจิทลั และกำรโอนเงินให้ กับสมำชิกของเครื อข่ำยผู้ให้ บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ทงหมด
ั้
เสนอบริ กำร e-Payment ของรัฐบำล และทำข้ อตกลงร่ วมกับบริ ษัทและหน่วยงำนภำครัฐที่อนุญำตให้ จ่ำยเงินเดือนเข้ ำ
บัญชีพนักงำนโดยตรงผ่ำน M-money โดยกระเป๋ ำเงินดิจิทลั M-money มีจดุ มุง่ หมำยเพื่อให้ กำรโอนเงินง่ำยขึ ้นสำหรับทุก
คนในประเทศ และในที่สดุ ก็จะให้ บริ กำรทำงกำรเงินขันพื
้ ้นฐำนนอกเหนือจำกกำรรับเงินเข้ ำจ่ำยเงินออก ให้ แก่ประชำชนที่
อำศัยในพื ้นที่ไม่มีธนำคำรให้ บริ กำร
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ธุรกิจอื่นๆ
ในปี 2563 บริ ษัทได้ จัดตัง้ บริ ษัทย่อยขึน้ 2 บริ ษัท คือ บริ ษัท เนชั่น สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด และ บริ ษัท เอทีไอ
เทคโนโลยีส์ จำกัด
 บริ ษัท เนชัน่ สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็ นบริ ษัทร่วมทุนภำยใต้ ควำมร่วมมือของ บริ ษัท กสท โทรคมนำคม
จำกัด (กสท) (ปั จจุบนั คือ บริ ษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จำกัด (มหำชน)) ได้ เปิ ดตัวบริ กำร NAVA by NSAT หรื อ
บริ กำรดิจิทลั ผ่ำนดำวเทียมเพื่อกำรสื่อสำรทำงทะเลในเดือนธันวำคม 2563 ซึ่งเป็ นกำรผนวกเทคโนโลยีกำร
สือ่ สำรผ่ำนดำวเทียมของบริ ษัทไทยคมเข้ ำกับดิจิทลั โซลูชนั่ ที่หลำกหลำยของบริ ษัท กสท
 บริ ษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทร่ วมทุนภำยใต้ ควำมร่ วมมือของ บริ ษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์
เวนเจอร์ ส จำกัด (บริ ษัทย่อยของ บริ ษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิ โตรเลียม จำกัด (มหำชน)) ดำเนินธุรกิจผลิตและ
จ ำหน่ำ ยอำกำศยำนไร้ คนขับ หรื อโดรน รวมถึ ง กำรให้ บ ริ ก ำรแบบครบวงจร โดยในระยะเริ่ มต้ น จะมุ่งช่วย
เกษตรกรไทยเพื่อยกระดับผลผลิตด้ ำนกำรเกษตร โดยมีกำรเปิ ดตัวโครงกำรไปแล้ วเมื่อเดือนธันวำคม 2563 ที่
ผ่ำนมำ
ทังนี
้ ้ ในช่วงปี 2563 ทังสองบริ
้
ษัทกำลังอยูใ่ นช่วงวำงแผนและเริ่ มต้ นกำรประกอบธุรกิจ โดยจะเดินหน้ ำธุรกิจเต็มรู ปแบบ
ในปี 2564
1.2.3

ทรัพย์ สินหลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

ปั จจุบนั ทรัพย์สนิ หลักที่ใช้ ในกำรในกำรประกอบธุรกิจ มีดงั นี ้
ประเภททรัพย์ สนิ
ทรัพย์สนิ ภำยใต้ สญ
ั ญำดำเนินกิจกำร
ดำวเทียม

ทรัพย์สนิ ภำยใต้ สญ
ั ญำใบอนุญำต

สินทรัพย์
ดำวเทียมไทยคม 4
ดำวเทียมไทยคม 6
Satellite Control Equipment
อุปกรณ์ภำคพื ้นดิน
TTC&M (Telemetry, Traking, Command and Monitoring System)
ดำวเทียมไทยคม 7
ดำวเทียมไทยคม 8
Satellite Control Equipment
อุปกรณ์ภำคพื ้นดิน
TTC&M (Telemetry, Traking, Command and Monitoring System)

(โปรดอ่ำนรำยละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ และนโยบำยกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ได้ จำกเอกสำรแนบ 4)

1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริ ษัทประกอบธุรกิจในกลุม่ ธุรกิจหลัก 3 กลุม่ คือ (1) ธุรกิจดำวเทียมและบริ กำรที่เกี่ยวเนื่อง (2) ธุรกิจอินเทอร์ เน็ตและสื่อ
และ (3) ธุรกิจโทรศัพท์ในต่ำงประเทศ ซึ่งบริ ษัทจะเน้ นกำรลงทุนระยะยำว โดยพิจำรณำจำกปั จจัยพื ้นฐำนของธุรกิจที่จะ
เข้ ำไปลงทุนรวมถึงแนวโน้ มของธุรกิจนัน้ ๆ เป็ นสำคัญ นอกจำกนี ้ บริ ษัทมีนโยบำยกำรลงทุนในสัดส่วนที่มำกพอเพื่อให้
สำมำรถมีอำนำจในกำรบริ หำรจัดกำรและกำหนดแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมนัน้ ๆ
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บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน

1. ธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
บริ ษั ท เป็ น ผู้ใ ห้ บ ริ ก ำรและด ำเนิ น โครงกำรดำวเที ย มสื่อ สำรแห่ง ชำติภำยใต้ สัญ ญำดำเนิ น กิ จ กำรดำวเที ยมสื่อ สำร
ภำยในประเทศระหว่ำงบริ ษัทกับกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร (ปั จจุบนั เปลีย่ นชื่อเป็ นกระทรวงดิจิทลั เพือ่
เศรษฐกิจและสังคม) เป็ นระยะเวลำ 30 ปี สิ ้นสุดปี พ.ศ. 2564 จนถึงปั จจุบนั บริ ษัทได้ จดั ส่งดำวเทียมขึ ้นสู่วงโคจรแล้ ว
จำนวนทังสิ
้ ้น 8 ดวง ได้ แก่ ดำวเทียมไทยคม 1 ไทยคม 2 ไทยคม 3 ไทยคม 4 ไทยคม 5 ไทยคม 6 ไทยคม 7 และไทยคม 8
(ดำวเทียมไทยคม 1 ไทยคม 2 ไทยคม 3 และดำวเทียมไทยคม 5 ได้ ปลดระวำงเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว)
บริ ษัทได้ จดั ตังบริ
้ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม และกิจกำรร่วมค้ ำขึ ้น เพื่อให้ บริ กำรสือ่ สำรดำวเทียมและบริ กำรที่เกี่ยวเนื่องต่ำง ๆ ดังนี ้
บริษัท
บริ ษัท ไอพีสตำร์ จำกัด
บริ ษัท ไอพีสตำร์ นิวซีแลนด์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ
จัดจำหน่ำยช่องสัญญำณดำวเทียมไทยคม 4
จัดจำหน่ำยช่องสัญญำณดำวเทียมไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญำณ
ดำวเทียมไทยคม 4 ในประเทศนิวซีแลนด์
บริ ษัท ไอพีสตำร์ ออสเตรเลีย พีทีวำย จำกัด
จัดจำหน่ำยช่องสัญญำณดำวเทียมไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญำณ
ดำวเทียมไทยคม 4 ในประเทศออสเตรเลีย
บริ ษัท โอไรอ้ อน แซทเทลไลท์ ซิสเทม พีทีวำย จำกัด ให้ บริ กำรด้ ำนกำรสือ่ สำรข้ อมูลผ่ำนดำวเทียมและโซลูชนั่ เพื่อธุรกิจ
บริ ษัท ไอพีสตำร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล พีทีอี จำกัด
จัดจำหน่ำยช่องสัญญำณดำวเทียมไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญำณ
ดำวเทียมไทยคม 4
บริ ษัท ไอพีสตำร์ โกลเบิล เซอร์ วิส จำกัด
จัดจำหน่ำยช่องสัญญำณดำวเทียมไทยคม 4
บริ ษัท ไอพีสตำร์ เจแปน จำกัด
จัดจำหน่ำยช่องสัญญำณดำวเทียมไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญำณ
ดำวเทียมไทยคม 4 ในประเทศญี่ปนุ่
บริ ษัท ไอพีสตำร์ (อินเดีย) ไพรเวท จำกัด
จัดจำหน่ำยอุปกรณ์รับสัญญำณดำวเทียม และบริ กำรให้ คำปรึกษำ
ด้ ำนเทคนิคที่เกี่ยวกับดำวเทียม
บริ ษัท สตำร์ นิวเคลียส จำกัด
ให้ บริ กำรด้ ำนวิศวกรรมพัฒนำเทคโนโลยีกำรสือ่ สำรและอิเล็กทรอนิคส์
บริ ษัท ทีซี บรอดคำสติ ้ง จำกัด
ให้ บริ กำรด้ ำนธุรกิจกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์
บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล แซทเทลไลท์ จำกัด
จัดจำหน่ำยช่องสัญญำณดำวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8
บริ ษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์ วิส จำกัด
ให้ บริ กำรด้ ำนเทคโนโลยี
2. ธุรกิจอินเทอร์ เน็ตและสื่อ
บริษัท
บริ ษัท ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชัน่ จำกัด

ประเภทธุรกิจ
จัดจำหน่ำยอุปกรณ์รับสัญญำณดำวเทียม บริ กำรให้ คำปรึกษำและ
ติดตัง้ ระบบสำหรับเครื อข่ำยบรอดแบนด์แบบครบวงจร (System
Integration)

3. ธุรกิจโทรศัพท์ ในต่ างประเทศ
บริ ษัทเป็ นผู้ให้ บริ กำรธุรกิจโทรศัพท์ผำ่ น บริ ษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้ นท์ส พีทีอี จำกัด (เชน) ซึง่ เป็ นกิจกำรร่วมค้ ำของบริษัท
ประกอบธุรกิจหลักโดยกำรถือหุ้นในบริ ษัทอื่น (Holding Company) ซึง่ ลงทุนในธุรกิจโทรคมนำคมในต่ำงประเทศ ปั จจุบนั
ลงทุนใน บริ ษัท ลำว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ มหำชน ซึ่งเป็ นกิจกำรร่ วมค้ ำกับรัฐบำลของประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว โดยได้ รับสิทธิ ในกำรดำเนินธุรกิจโทรคมนำคมในประเทศลำวเป็ นเวลำ 25 ปี สิ ้นสุดปี 2564 นอกจำกนี ้
รัฐบำลลำวและเชน ยังได้ ลงนำมสัญญำร่วมทุนฉบับใหม่เพื่อต่อสัมปทำนอีก 25 ปี โดยเริ่ มจำกปี 2565 ถึงปี 2589
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บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

บริษัท
บริ ษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้ นท์ส พีทีอี
ลิมิเต็ด
บริ ษั ท ลำว เทเลคอมมิ ว นิ เ คชั่ น ส์
มหำชน
บริ ษัท ทีพลัส ดิจิทลั จำกัด
บริ ษัท ลำว โมบำยมันนี่ โซล จำกัด

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน

ประเภทธุรกิจ
ประกอบธุ ร กิ จ หลัก ในกำรลงทุ น ด้ ำนกำรสื่ อ สำรโทรคมนำคมในระดับ
นำนำชำติ
ให้ บ ริ ก ำรโทรศัพท์ พืน้ ฐำน โทรศัพ ท์ เ คลื่อนที่ โทรศัพ ท์ สำธำรณะ โทรศัพท์
ระหว่ำงประเทศ และอินเทอร์ เน็ตใน สปป.ลำว
ให้ บริ กำรโทรศัพท์พื ้นฐำน และโทรศัพท์เคลือ่ นที่ใน สปป.ลำว
ให้ บริ กำรชำระเงินและโอนเงินดิจิทลั ใน สปป.ลำว โดยทำกำรตลำดในชื่อ
แบรนด์ M-Money

1.3.1 ผู้ถอื หุ้น
(1) รายชื่อผู้ถอื หุ้นใหญ่
(ก) รายชื่อผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของ บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน
(Closing Date) ล่ าสุดเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 มีดังนี ้
รายชื่อผู้ถอื หุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บริ ษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด
นำยวชิระ ทยำนำรำพร
นำยชวลิต วิสรำญกุล
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
นำยณฤทธิ์ เจียอำภำ
นำยสงกรำนต์ รุกขรัตน์
CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-LEMBAGA
8.
TABUNG HAJI-ASIA PACIFIC
9. นำยพิชิต ชินวิทยำกุล
10. นำยกิตติ งำนมหรัตน์
รวม

450,870,934
39,612,453
27,500,000
23,597,700
18,250,990
18,150,000
10,850,000
8,700,000

สัดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
41.13
3.61
2.51
2.15
1.67
1.66
0.99
0.79

7,900,000
6,934,000
612,366,077

0.72
0.63
55.86

จานวนหุ้นที่ถอื

ที่มำ: บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(ข) กลุ่ ม ผู้ ถือ หุ้ น รายใหญ่ ท่ ี โ ดยพฤติ ก ารณ์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การก าหนดนโยบายการจั ด การหรื อ การ
ดาเนินงานของบริษัท
 บริ ษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จำกัด (มหำชน) (อินทัช) ประกอบธุรกิจด้ ำนกำรลงทุนในธุรกิจโทรคมนำคม
สื่อ และเทคโนโลยี โดยกำรถือหุ้นและเข้ ำไปบริ หำรงำน (Holding Company) ปั จจุบนั กำรลงทุน
ของอินทัชสำมำรถจำแนกออกเป็ น 3 สำยธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจสื่อสำรโทรคมนำคมไร้ สำย ธุรกิจ
ดำวเทียมและธุรกิจต่ำงประเทศ และธุรกิจอื่นๆ โดยอินทัชถือหุ้นสำมัญในบริ ษัท ไทยคม จำกัด
(มหำชน) จำนวน 450,870,934 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 41.13 ของทุนชำระแล้ ว (ข้ อมูล ณ วันที่
13 มกรำคม 2564) ทังนี
้ ้ รำยชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของอินทัช ณ วันที่ 21 สิงหำคม 2563 ได้ แก่
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รายชื่อผู้ถอื หุ้น

จานวนหุ้นที่ถอื

SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE LTD (1)
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด (2)
บริ ษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน) (3)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING
CORPORATION LIMITED
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
สำนักงำนประกันสังคม
THE BANK OF NEW YORK MELLON
STATE STREET EUROPE LIMITED
นำยเพิม่ ศักดิ์ เก่งมำนะ
KRUNGSRI DIVIDEND STOCK LTF

673,348,264
517,091,460
256,287,400

สัดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
21.00
16.13
7.99 (4)

166,753,460
75,690,674
42,600,100
31,483,300
31,364,584
30,023,100
26,230,400

5.20
2.36
1.33
0.98
0.98
0.94
0.82

_____________________

หมำยเหตุ
(1)

Singtel Global Investment Pte Ltd. เป็ นบริ ษัทย่อยทำงอ้ อมของ Singapore Telecommunications Ltd. ถือหุ้นโดย Temasek Holdings
(Private) Ltd. ร้ อยละ 49.81 (ที่มำ : Singapore Telecommunications Ltd. / Annual Report 2020)
(2)
สำมำรถทรำบข้ อมูลนักลงทุนในบริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด ได้ ในเว็บไซต์ www.set.or.th ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นในบริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด
ณ 21 สิงหำคม 2563 มีดงั นี ้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
(3) และ (4)

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
STATE STREET EUROPE LIMITED
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
GIC PRIVATE LIMITED
N.C.B. TRUST LIMITED-NORGES BANK 5
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED
ผู้ถือหุ้นรำยอื่น
รวม

จานวนหน่ วย NVDR
69,371,617
64,734,352
55,231,852
23,320,325
21,579,000
21,204,759
255,441,905
517,091,460

สัดส่ วนการ
การถือหน่ วย (%)
2.16
2.02
1.72
0.73
0.67
0.66
7.97
16.13

บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นใน
บริ ษัทอื่น (Holding Company) ทังนี
้ ้ บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ ได้ รำยงำนแบบ 246-2 ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ว่ำได้ เข้ ำถือหุ้นสำมัญของบริษัท ณ วันที่ 28 มกรำคม 2564 เป็ นจำนวน 480,976,414 หุ้น
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ วของบริ ษัท

ข้ อจำกัดกำรถือหุ้นของบุคคลต่ำงด้ ำว
บริ ษัทมีข้อจำกัดกำรถือหุ้นของบุคคลต่ำงด้ ำวซึง่ ตำมข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที่ 11 ได้ ระบุไว้ ดังนี ้
“หุ้นของบริ ษัทสำมำรถโอนได้ โดยไม่มีข้อจำกัด เว้ นแต่ห้ นุ ของบริ ษัทที่ถือโดยบุคคลที่มิได้ มีสญ
ั ชำติไทย
ขณะใดขณะหนึง่ ต้ องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้ อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
คนต่ำงด้ ำวอำจได้ มำซึง่ หุ้นใหม่เกินกว่ำอัตรำที่กำหนดในวรรคแรกของข้ อบังคับนี โ้ ดยกำรจองซื ้อหุ้นใหม่ ซึง่
บริ ษัทออกและเสนอขำยทังจ
้ ำนวนแก่นกั ลงทุนโดยเฉพำะเจำะจง และ/หรื อ นักลงทุนประเภทสถำบันภำยใต้
กฎเกณฑ์เกี่ยวกำรเสนอขำยหุ้นแก่บคุ คลในวงจำกัด (Private Placement) ของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ (ตำมที่จะได้ แก้ ไขเป็ นครัง้ ครำว) (รวมตลอดถึงหุ้นปั นผล หรื อหุ้นใหม่ที่ได้ ออกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ดังกล่ำวตำมวรรคสองนี)้ แต่ทงั ้ นีเ้ มื่อรวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยคนต่ำงด้ ำวในกรณี เช่นว่ำนีก้ ับหุ้นที่ถืออยู่โดย
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คนต่ำงด้ ำว ตำมวรรคแรก และวรรคสองของข้ อบังคับนี ้แล้ ว จำนวนหุ้นดังกล่ำวต้ องน้ อยกว่ำกึ่งหนึ่ งของจำนวน
หุ้นที่ออกจำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท ข้ อจำกัดนี ้ให้ ใช้ กบั กำรโอนทุกทอดที่จะเกิดขึ ้นต่อๆ ไปด้ วย”
(2) ข้ อตกลงระหว่ างผู้ถอื หุ้นใหญ่
- ไม่มี –
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1.3.2
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ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอื หุ้น
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1.4 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
(1) หุ้นสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนและทุนชำระแล้ ว ดังนี ้
ทุนจดทะเบียน :

5,499,884,200 บำท
แบ่งเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 1,099,976,840 หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 5 บำท

ทุนที่ออกและชำระแล้ ว :

5,480,509,770 บำท
แบ่งเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 1,096,101,954 หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 5 บำท

(2) หุ้นประเภทอื่นที่ไม่ ใช่ ห้ นุ สามัญ
-ไม่มี-

1.5 การออกหลักทรั พย์ อ่ ืน
(1) ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญให้ แก่ กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่ อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษัทมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่หมดอำยุจำนวน 2 โครงกำร คือ ใบสำคัญแสดง
สิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสำมัญให้ แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ภำยใต้ โครงกำรออกและเสนอขำย
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัทให้ แก่พนักงำนของบริ ษัทและ บริ ษั ทย่อย ดังนี ้
(ก) ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2559 ได้ พิจำรณำและมีมติอนุมตั ิ
กำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสำมัญให้ แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 1,074,300 หน่วย โดยมีสำระสำคัญโดยสังเขป ดังนี ้
ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขำย : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของ บริ ษัท ไทยคม จำกัด
(มหำชน)
ชนิดของหลักทรัพย์ที่เสนอขำย
: ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัทชนิดระบุชื่อ
ผู้ถือ และโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ (เว้ นแต่กำหนดไว้ ในข้ อกำหนด
สิทธิ)
จำนวนทีเ่ สนอขำย
: ไม่เกิน 1,074,300 หน่วย
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ
: ไม่เกิน 1,074,300 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 5 บำท)
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย
: 0 บำท ต่อหน่วย
อำยุใบสำคัญแสดงสิทธิ
: ไม่เกิน 5 ปี นับจำกวันที่ออกและเสนอขำย
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
: 6 มิถนุ ำยน 2559
วันที่ครบกำหนด
: 1 มิถนุ ำยน 2564
อัตรำกำรใช้ สทิ ธิ
: 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสำมัญ เว้ นแต่ กรณีมีกำรปรับ
อัตรำกำรใช้ สิทธิ ตำมที่กำหนดในข้ อกำหนดสิทธิ และเงื่อนไข
ของใบสำคัญแสดงสิทธิ
รำคำกำรใช้ สทิ ธิ
: 25.918 บำท ต่อหุ้น
ระยะเวลำใช้ สทิ ธิ
: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้ สิทธิในกำรซื ้อหุ้นสำมัญที่
ออกใหม่ของบริ ษัทได้ ในวันกำหนดกำรใช้ สทิ ธิ ดังนี ้
(1) ครัง้ ที่ 1 คือ วันที่ 3 มิถนุ ำยน 2562
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(2) ครัง้ ที่ 2 คือ วันที่ 1 มิถนุ ำยน 2563
(3) ครั ง้ ที่ 3 (ครั ง้ สุด ท้ ำ ย) คื อ วัน ใดวัน หนึ่ง ในระหว่ำงวันที่
25-31 พฤษภำคม 2564
(ข) ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 26 มีนำคม 2558 ได้ พิจำรณำและมีมติอนุมตั ิ
กำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสำมัญให้ แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 1,085,300 หน่วย โดยมีสำระสำคัญโดยสังเขป ดังนี ้
ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขำย : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของ บริ ษัท ไทยคม จำกัด
(มหำชน)
ชนิดของหลักทรัพย์ที่เสนอขำย
: ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัทชนิดระบุชื่อ
ผู้ถือ และโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ (เว้ นแต่กำหนดไว้ ในข้ อกำหนด
สิทธิ)
จำนวนทีเ่ สนอขำย
: ไม่เกิน 1,085,300 หน่วย
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ
: ไม่เกิน 1,085,300 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 5 บำท)
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย
: 0 บำท ต่อหน่วย
อำยุใบสำคัญแสดงสิทธิ
: ไม่เกิน 5 ปี นับจำกวันที่ออกและเสนอขำย
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
: 5 มิถนุ ำยน 2558
วันที่ครบกำหนด
: 1 มิถนุ ำยน 2563
อัตรำกำรใช้ สทิ ธิ
: 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสำมัญ เว้ นแต่ กรณีมีกำรปรับ
อัตรำกำรใช้ สิทธิ ตำมที่กำหนดในข้ อกำหนดสิทธิ และเงื่อนไข
ของใบสำคัญแสดงสิทธิ
รำคำกำรใช้ สทิ ธิ
: 37.626 บำท ต่อหุ้น
ระยะเวลำใช้ สทิ ธิ
: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้ สิทธิในกำรซื ้อหุ้นสำมัญที่
ออกใหม่ของบริ ษัทได้ ในวันกำหนดกำรใช้ สทิ ธิ ดังนี ้
(1) ครัง้ ที่ 1 คือ วันที่ 1 มิถนุ ำยน 2561
(2) ครัง้ ที่ 2 คือ วันที่ 31 พฤษภำคม 2562
(3) ครั ง้ ที่ 3 (ครั ง้ สุด ท้ ำ ย) คื อ วัน ใดวัน หนึ่ง ในระหว่ำงวันที่
25-31 พฤษภำคม 2563
(2) หุ้นกู้
ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2563 บริ ษั ท มี ห้ ุ นกู้ ที่ ยัง ไม่ ค รบก ำหนดไถ่ ถ อน รวม 2 ชุ ด คื อ THCOM210A และ
THCOM210B ซึง่ เป็ นจำนวนรวมกัน 2.275 ล้ ำนหน่วย คิดเป็ นมูลค่ำทังสิ
้ ้น 2,275 ล้ ำนบำท โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้

ประเภทหุ้นกู้
อำยุของหุ้นกู้
มูลค่ำรวมของหุ้นกู้ที่เสนอขำย*
วันครบกำหนดไถ่ถอน
อัตรำดอกเบี ้ย
แบบ 56-1 One Report

หุ้นกู้ของบริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)
THCOM210A
THCOM210B
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
7 ปี นบั จำกวันออกหุ้นกู้
7 ปี นบั จำกวันออกหุ้นกู้
600,000,000 บำท
1,775,000,000 บำท
2 ตุลำคม พ.ศ. 2564
2 ตุลำคม พ.ศ. 2564
ร้ อยละ 4.68 ต่อปี
ร้ อยละ 4.68 ต่อปี
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สำหรับใช้ ในกำรลงทุนดำวเทียมไทยคม 7 และเป็ นเงินทุนหมุนเวียนทัว่ ไปของ
บริ ษัท โดยบริ ษัทได้ ใช้ เงินทุนครบตำมวัตถุประสงค์เต็มจำนวนเรียบร้ อยแล้ ว
BBB+ (Stable)

*มูลค่ำรวมหุ้นกู้ที่เสนอขำยตำมหนังสื ้อชี ้ชวน หุ้นกู้ของ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 1/2557 ชุดที่ 2 และ ชุดที่ 4 คิดเป็ นมูลค่ำรวมไม่เกิน
600,000,000 บำท และ 1,755,000,000 บำท โดยมูลค่ำจำหน่ำยหุ้นกู้หลังกำรเสนอขำย คิดเป็ นมูลค่ำ 500,000,000 บำท และ 1,775,000,000 บำท
ตำมลำดับ

1.6 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
ก. นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัทอำจพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปั นผลประจำปี ของบริ ษัทโดยจะต้ องได้ รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น เว้ นแต่เป็ นกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลซึง่ คณะกรรมกำรบริ ษัทมีอำนำจอนุมตั ิให้ จ่ำยเงินปั นผลได้ เป็ นครัง้ ครำว
เมื่อเห็นว่ำบริ ษัทมีผลกำไรสมควรที่จะทำเช่นนัน้ แล้ วให้ รำยงำนให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครัง้ ต่อไป
ปั จจุบนั บริ ษัทมีนโยบำยที่จะจ่ำยเงินปั นผลโดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินเฉพำะบริ ษัทไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 40 ของกำไร
สุทธิ หลังหักเงินสำรองตำมกฎหมำย (ถ้ ำมี) และจะต้ องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรำกฏอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะ บริ ษัท ทังนี
้ ้
กำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวไม่มีผลกระทบต่อแผนกำรลงทุน และกำรดำเนินงำนปกติของบริ ษัทอย่ำงมีนยั สำคัญและขึ ้นอยู่
กับกระแสเงินสด รวมถึงควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสมอื่นๆ ในอนำคตของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และเป็ นไปตำมเงื่อนไข
ที่บริ ษัทมีตอ่ สถำบันกำรเงิน
ข. นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัทย่ อย/บริษัทร่ วม
บริ ษัทย่อย/บริ ษัทร่ วม ของบริ ษัทส่วนใหญ่มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลสอดคล้ องกับบริ ษัท โดยคณะกรรมกำรของ
บริ ษัทย่อย/บริ ษัทร่ วมจะพิจำรณำและเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบโดยขึ ้นอยู่กบั แผนกำรลงทุน ควำมจำเป็ น และ
ควำมเหมำะสมอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรของบริ ษัทย่อย/บริ ษัทร่วมเห็นสมควร
สรุปกำรจ่ำยเงินปั นผลของบริ ษัท 3 ปี ย้ อนหลัง
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
อัตรำกำไร (ขำดทุน) สุทธิตอ่ หุ้น (ESP) (บำท)
เงินปั นผลจ่ำยต่อหุ้น (บำทต่อหุ้น)
สัดส่วนกำรจ่ำยเงินปั นผลต่อกำไรสุทธิ (ร้ อยละ)
_____________________

2563
0.47
0.20
43

2562
(2.05)
0.20
-

2561(1)
0.21
1.36
649

หมำยเหตุ
(1)

ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 28 มีนำคม 2561 มีมติอนุมตั ิกำรงดจัดสรรกำไรและงดจ่ำยเงินปั นผลประจำปี 2560
เนื่องจำกบริ ษัทมีผลขำดทุน และมีมติอนุมตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลสำหรับงวดตังแต่
้ วนั ที่ 1 - 31 มกรำคม 2561 ในอัตรำหุ้น
ละ 1.36 บำท โดยเป็ นกำรจัดสรรจำกผลกำไรจำกกำรขำยหุ้นสำมัญของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหำชน)
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2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริ ษัทตระหนักดีว่ำกำรดำเนินธุรกิจใดๆ ย่อมต้ องเผชิญกับควำมเสี่ยงต่ำงๆ ทังจำกกำรเปลี
้
่ยนแปลง
ของสภำพเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง กำรเงิน กำรเปลีย่ นแปลงทำงนวัตกรรม ทำงเทคโนโลยี ตลอดไปถึงกำรเปลีย่ นแปลง
สภำพอำกำศของโลก สิ่งเหล่ำนี ้ล้ วนแล้ วแต่สำมำรถส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท ปั จจุบนั บริ ษัทประกอบ
ธุรกิจหลัก 3 ประเภท คือ (1) ธุรกิจดำวเทียมและบริ กำรที่เกี่ยวเนื่อง (2) ธุรกิจอินเทอร์ เน็ตและสื่อ และ (3) ธุรกิจโทรศัพท์
ในต่ำงประเทศ โดยแต่ละสำยธุรกิจย่อมมีปัจจัยควำมเสีย่ งที่แตกต่ำงกัน ทังจำกปั
้
จจัยภำยใน และปั จจัยภำยนอก
ด้ วยเหตุนี ้คณะกรรมกำรบริ ษัทจึงได้ แต่งตังคณะกรรมกำรบริ
้
หำรควำมเสี่ยงขึ ้นเพื่อบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ยงในด้ ำน
ต่ำง ๆ โดยคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงจะประเมินปั จจัยควำมเสี่ยงทังที
้ ่เป็ นควำมเสี่ยงทัว่ ไป และควำมเสี่ยงเฉพำะ
กิจกำร โดยจะทำกำรประเมินควำมเสีย่ งเป็ นประจำทุกไตรมำส และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่อพิจำรณำทบทวน
และกำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันควำมเสีย่ ง
สำหรับข้ อมูลที่ได้ แสดงต่อไปนี ้ จะอธิบำยถึงปั จจัยควำมเสีย่ งที่มนี ยั สำคัญซึง่ อำจส่งผลกระทบต่อกำรประกอบกิจกำร
ฐำนะทำงกำรเงิน ผลกำรดำเนินธุรกิจ รวมถึงมำตรกำรป้องกัน และบรรเทำควำมเสีย่ งของบริ ษัท
ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risks)
1. ความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจ
ปั จจุบนั รัฐบำลและสำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
(กสทช) กำลัง เร่ งรัดดำเนินกำรในเรื่ องกำรบริ หำรจัดกำรดำวเทียมก่อนและหลังสัมปทำน แต่กำรดำเนินกำรดังกล่ำวคำด
ว่ำน่ำจะแล้ วเสร็ จภำยในปี ถดั ไป จึงส่งผลให้ กำรให้ บริ กำรลูก ค้ ำทังในประเทศและต่
้
ำงประเทศยังไม่มีควำมชัดเจนเรื่ อง
ควำมต่อเนื่องของบริ กำร เพื่อควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจบริ ษัทได้ เตรี ยมพร้ อมแผนงำนควำมร่วมมือกับหลำยองค์กรของทำง
ภำครั ฐ ส ำหรั บ PPP – Public Private Partnership model ควบคู่ไ ปกับ กำรร่ ว มมื อ กับ พัน ธมิ ต รทำงธุ ร กิ จ เพื่ อ สร้ ำง
ดำวเทียมร่ วมกันในรู ปแบบของกำรทำ Condosat ซึ่งจะใช้ ใบอนุญำตจำกต่ำงประเทศ และรวมถึงกำรหำพันธมิตรทำง
ธุรกิจกับผู้ให้ บริ กำรดำวเทียมวงโคจรขันต
้ ่ำ (LEO Satellite) เพื่อเสริ มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในธุรกิจให้ บริ กำรบรอด
แบนด์ผ่ำนดำวเทียมของบริ ษัท พร้ อมกับกำรพัฒนำธุรกิจใหม่อย่ำงต่อเนื่องเพื่อเป็ นแหล่งรำยได้ ใหม่ให้ กบั บริ ษัทในระยะ
ยำว โดยมีกำรจัดตังบริ
้ ษัทร่ วมทุนในปี 2563 ขึ ้นมำ 2 บริ ษัท คือบริ ษัท เนชั่น สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด และบริ ษัท
เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จำกัด และจัดตัง้ หน่วยงำนพัฒนำธุรกิ จใหม่ที่เกี่ ยวข้ องกับ Space-Air-Ground-Maritime Smart
Solutions
ความเสี่ยงในการดาเนินงาน (Operational Risks)
1. ความเสี่ยงจากอายุการใช้ งานของดาวเทียมสัน้ ลง
ปั จ จุบัน ดำวเที ย มส่ว นใหญ่ จ ะมีอ ำยุกำรใช้ ง ำนประมำณ 15 ปี อำจมี ปั จ จัย อื่ น ๆ ที่ มี ผลต่อ อำยุก ำรใช้ งำนของ
ดำวเทียมในวงโคจร เช่น คุณภำพของโครงสร้ ำง ควำมแข็งแกร่ง และควำมทนทำนของอุปกรณ์ตำ่ งๆ ประสิทธิภำพในกำร
จัดส่งดำวเทียมขึน้ สู่วงโคจร ตลอดจนปริ มำณกำรใช้ เชือ้ เพลิงของดำวเทียม และทักษะควำมสำมำรถในกำรควบคุม
ดำวเทียมในสภำวกำรณ์ตำ่ งๆ ดังนัน้ บริ ษัทอำจสูญเสียลูกค้ ำและรำยได้ หำกดำวเทียมของบริ ษัทมีอำยุกำรใช้ งำนสันกว่
้ ำ
ที่ได้ คำดกำรณ์ไว้ และบริ ษัทไม่สำมำรถจัดหำ หรื อส่งดำวเทียมดวงใหม่แทนได้ ทนั เวลำ ดังนัน้ บริ ษัทจะทำกำรประเมิน
อำยุดำวเทียมที่เหลืออยูต่ ลอดเวลำ และถ้ ำดำวเทียมใกล้ หมดอำยุลง ก็จะแจ้ งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องเพื่อพิจำรณำมำตรกำร
ป้องกันแก้ ไข เช่น กำรโอนย้ ำยลูกค้ ำไปยังดำวเทียมดวงอื่นๆ กำรเช่ำดำวเทียมจำกผู้ประกอบกำรรำยอื่น หรื อพิจำรณำ
ลงทุนสร้ ำงดำวเทียมดวงใหม่เพื่อทดแทนดำวเทียมที่กำลังจะหมดอำยุลง
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2. ความเสี่ยงจากการที่ดาวเทียมอาจเกิดความเสียหายหรือเกิดความบกพร่ องในขณะที่อยู่ในวงโคจร
เมื่อมีกำรส่งดำวเทียมเข้ ำสูว่ งโคจรแล้ ว ดำวเทียมอำจได้ รับควำมเสียหำยจำกกำรขัดข้ องของระบบกำรทำงำนของ
ดำวเทียม จำกพำยุสรุ ิ ยะ หรื อกำรชนกันระหว่ำงดำวเทียมกับวัตถุตำ่ งๆ ในอวกำศ เป็ นต้ น ซึ่งอำจส่งผลให้ ดำวเทียมได้ รับ
ควำมเสียหำย ทำให้ ควำมสำมำรถในกำรให้ บริ กำรถ่ำยทอดสัญญำณลดลงชั่วครำวหรื อถำวร หรื อเกิดควำมเสียหำย
ทังหมด
้
ซึง่ อำจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อกำรให้ บริ กำร และอำจทำให้ สญ
ู เสียลูกค้ ำที่มอี ยูใ่ นปั จจุบนั และ/หรื อ สูญเสียโอกำส
ในกำรหำลูกค้ ำใหม่ในระหว่ำงกำรจัดหำดำวเทียมดวงใหม่มำให้ บริ กำรแทน
อย่ำงไรก็ ตำมดำวเทียมได้ ถูกออกแบบให้ มีคุณลักษณะที่สำมำรถทนทำนต่อสภำพแวดล้ อมในอวกำศซึ่งท ำให้
ดำวเทียมมีกำรใช้ งำนที่ต่อเนื่องและมีเสถี ยรภำพสูงมำกเพรำะมีระบบสำรองต่ำงๆในตัวเองและบริ ษัทได้ จัดเตรี ยม
แผนกำรรองรับเหตุฉกุ เฉินที่อำจจะเกิดขึ ้นกับลูก ค้ ำ หำกเกิดควำมเสียหำยขันรุ
้ นแรงขึ ้นกับดำวเทียมดวงใดดวงหนึ่งจน
หมดสภำพกำรใช้ งำน โดยมีแผนที่จะดำเนินกำรให้ ผ้ ใู ช้ บริ กำรส่วนหนึ่งย้ ำยมำใช้ ช่องสัญญำณที่ยงั คงว่ำงอยูใ่ นดำวเทียม
ไทยคมที่เหลือ และเช่ำช่องสัญญำณจำกดำวเทียมอื่นชัว่ ครำว เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริ กำรสำมำรถใช้ งำนได้ อย่ำงต่อเนื่อง แผนกำร
รองรับเหตุฉกุ เฉินนี ้ได้ ถกู นำมำใช้ งำนอย่ำงมีประสิทธิผลในกรณีเหตุขดั ข้ องของดำวเทียมไทยคม 5 ในช่วงเดือนกุมภำพันธ์
2563 ทำให้ ลกู ค้ ำยังสำมำรถใช้ บริ กำรช่องสัญญำณได้ อย่ำงต่อเนื่องในช่วงที่เกิดเหตุขดั ข้ อง
นอกจำกนี ้บริ ษัทได้ จดั ทำประกันภัยดำวเทียมเพื่อคุ้มครองควำมเสีย่ งภัยทุกชนิด (All Risks)
3. ความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้ านสารสนเทศ
บริ ษัทอำจมีควำมเสี่ยงหำกระบบควบคุมดำวเทียมถูกภัยคุกคำมทำงด้ ำนสำรสนเทศ อันเนื่องมำจำกกำรเชื่อมต่อ
ด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต ซึ่งอำจจะก่อควำมเสียหำยต่อธุรกิจของบริ ษัทได้ ด้ วยเหตุนี ้ บริ ษัทจึงได้ จดั ตัง้
คณะกรรมกำรกำกับดูแลด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Governance Committee) เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ นโยบำย และ
กระบวนกำรในกำรประเมินและบริ หำรควำมเสี่ยงจำกกำรใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยรวมถึงกำรประเมินสภำพแวดล้ อม
และสถำนะของระบบสำรสนเทศรวมทังระบบบริ
้
หำรควำมเสีย่ งทำงด้ ำนสำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่อง และออกแบบระบบกำร
ควบคุมดำวเทียมให้ มีกำรเชื่อมต่อจำกภำยนอกน้ อยที่สดุ และเท่ำที่จำเป็ น อีกทังบริ
้ ษัทยังมีกำรจัดทำแผนบริ หำรงำนใน
ภำวะฉุกเฉิน เพื่อให้ เกิดควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ และได้ รับ ISO 22301:2012 นอกจำกนี ้ บริ ษัทได้ มีกำรทำประกัน เพื่อลด
ควำมเสียหำยจำกกำรถูกภัยคุกคำมทำง Cyber และจำกกำรถูกฟ้องร้ องเนื่องจำกกำรละเมิดข้ อมูล
4. ความเสี่ยงจากการแพร่ ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่ า (COVID-19)
จำกกำรแพร่ระบำดของเชื ้อไวรัสโคโรน่ำ ถือเป็ นเหตุกำรณ์วกิ ฤต จึงมีกำรแต่งตังคณะกรรมกำรฉุ
้
กเฉิน เฉพำะกิจ เพื่อ
อำนวยกำรและกำหนดมำตรกำรต่ำงๆ ที่สำคัญ และจำเป็ นตำมสถำนกำรณ์ทเี่ กิดขึ ้น โดยอ้ ำงอิงตำมแผนกำรบริ หำร
จัดกำรควำมเสีย่ งในภำวะวิกฤต และกำรบริ หำรจัดกำรเพื่อควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินธุรกิจ ของบริ ษัท ซึง่ คณะกรรมกำร
มีหน้ ำที่ในกำรพิจำรณำควำมเสีย่ งและผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นต่อบริ ษัท พนักงำน ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย และ Supply Chain
ทังในระยะสั
้
นและระยะยำว
้
รวมถึงกำหนดมำตรกำรปฏิบตั เิ พื่อแก้ ไขสถำนกำรณ์ที่สอดคล้ องกับคำแนะนำของทำงกำร
สำหรั บกำรดำเนินงำนและบริ หำรจัดกำรสถำนีดำวเทียม บริ ษัทได้ ให้ ควำมสำคัญเป็ นพิเศษและได้ มีมำตรกำร
เพิ่มเติมคือมำตรกำรสถำนี ควบคุมดำวเทียมสำรองฉุกเฉิ น มำตรกำรจำกัดจำนวนคนในกำรเข้ ำมำทำงำนในสถำนี
มำตรำกำรเว้ นระยะห่ำงในกำรทำงำนและสวมใส่หน้ ำกำกอนำมัย มำตรกำรด้ ำนควำมสะอำดของอุปกรณ์ กำรทำงำน
มำตรกำรกำรเก็บบันทึกรำยละเอียดกำรเดินทำงหรื อไปร่ วมกิจกรรมในสถำนที่ตำ่ งๆของพนักงำน โดยเฉพำะผู้ที่ เข้ ำไปใน
ส่วนปฏิบตั ิกำรควบคุมดำวเทียมและกำรออกอำกำศโทรทัศน์ที่เป็ นหัวใจของธุรกิจ
ผลจำกกำรปรับเปลีย่ นวิธีกำรปฏิบตั ิงำนต่ำงๆ ดังทีก่ ล่ำวมำนี ้ ทำให้ บริ ษัทยังคงสำมำรถดำเนินธุรกิจได้ อย่ำงต่อเนื่อง
ตำมปกติ และพนักงำนมีควำมปลอดภัยและยังคงมีสขุ ภำพอนำมัยที่ดี โดยไม่ได้ รับผลกระทบแต่อย่ำงใด
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ความเสี่ยงอันเกี่ยวข้ องกับการเงิน (Financial Risks)
1. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ
บริ ษัทมีกำรให้ บริ กำรทังในประเทศและต่
้
ำงประเทศ โดยมีรำยได้ บำงส่วนเป็ นสกุลเงินต่ำงประเทศ ในขณะเดียวกัน
บริ ษัทก็มีรำยจ่ำย รวมถึงกำรกู้ยืมบำงส่วนเป็ นสกุลเงินต่ำงประเทศเช่นกัน จึงมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน ซึ่งกำร
เปลีย่ นแปลงอัตรำแลกเปลีย่ นส่งผลกระทบต่องบกำรเงินและกระแสเงินสดของบริ ษัท อย่ำงไรก็ตำมบริ ษัทสำมำรถบริ หำร
ลดควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนได้ บำงส่วน โดยกำรหักกลบรำยได้ และรำยจ่ำยที่เป็ นสกุลเงินต่ำงประเทศ (Natural
Hedging) ทังนี
้ ้ บริ ษัทอำจใช้ วิธีกำรป้องกันควำมเสี่ยงอัตรำแลกเปลี่ยนโดยพิจำรณำจำกฐำนะสุทธิของเงินต่ำงประเทศ
ด้ วยวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น กำรทำสัญญำซื ้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ ำ (Foreign Exchange Forward หรื อ Forward
Contract) กำรทำสัญญำสิทธิในกำรซื ้อหรื อขำยเงินตรำต่ำงประเทศในอนำคต (Options) กำรทำสัญญำแลกเปลี่ยนสกุล
เงินและอัตรำดอกเบี ้ยล่วงหน้ ำ (Cross Currency and Interest Rate Swap) เป็ นต้ น
2. ความเสี่ยงจากลูกหนีผ้ ิดนัดชาระหนี ้
บริ ษัทมีกำรกำหนดนโยบำยกำรติดตำมหนี ้ และกำรบริ หำรลูกหนี ้ โดยบริ หำรจัดกำรให้ เป็ นไปตำมนโยบำย รวมถึง
กำรประเมินควำมน่ำเชื่อถือของลูกหนี ้อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเป็ นกำรลดควำมเสี่ยงของบริ ษัทจำกกำรผิดนัดชำระหนีข้ อง
ลูกหนี ้
ความเสี่ยงในการดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง (Compliance Risks)
1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามสัญญาดาเนินกิจการดาวเทียมสื่อสาร (สัญญาฯ)
ธุรกิจส่วนหนึ่งของบริ ษัทคือกำรดำเนินกิจกำรตำมสัญญำฯ ลงวันที่ 11 กันยำยน 2534 ระหว่ำงกระทรวงคมนำคม
(ปั จจุบนั อยู่ภำยใต้ กำรกำกับดูแลของกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) กับ บริ ษัท ชินวัตรคอมพิวเตอร์ แอนด์
คอมมิวนิเคชัน่ จำกัด (มหำชน) ปั จจุบนั เปลีย่ นชื่อเป็ นบริ ษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จำกัด (มหำชน) (1) (“บมจ. อินทัช โฮลดิง้ ส์ ”)
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท ทังนี
้ ้ สัญญำฯ ดังกล่ำวมีประเด็นควำมเสีย่ ง 2 ประเด็น ตำมสรุปข้ อเท็จจริ งดังนี ้
(ก) ประเด็นเรื่องสัดส่ วนการถือหุ้น
ตำมสัญญำฯ ลงวันที่ 11 กันยำยน 2534 ข้ อที่ 4 กำหนดให้ บมจ. อินทัช โฮลดิ ้งส์ จะต้ องจัดตังบริ
้ ษัทขึ ้นใหม่ (ปั จจุบนั
คือ บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)) เพื่อดำเนินงำนตำมสัญญำสัมปทำน โดยมีทนุ จดทะเบียนไม่ต่ำกว่ำ 1,000 ล้ ำนบำท
และ บมจ. อินทัช โฮลดิ ้งส์ จะต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นใหม่นนไม่
ั ้ น้อยกว่ำร้ อยละ 51 ซึง่ บมจ. อินทัช โฮลดิ ้งส์
ได้ ดำเนินกำรตำมสัญญำฯ ดังกล่ำวแล้ ว โดยมีสดั ส่วนกำรถือหุ้นไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 51 แต่เนื่องจำกในปี 2548 บริ ษัท
จำเป็ นต้ องทำกำรเพิ่มทุนโดยออกหุ้นใหม่เพื่อจำหน่ำยแก่บคุ คลทัว่ ไปเมื่อปี 2548 และ บมจ. อินทัช โฮลดิ ้งส์ มิได้ เข้ ำซื ้อ
หุ้นเพิ่มทุนในครัง้ นัน้ จึงเป็ นผลให้ สดั ส่วนกำรถือหุ้นของ บมจ. อินทัช โฮลดิ ้งส์ ลดลงน้ อยกว่ำร้ อยละ 51 โดยก่อนหน้ ำกำร
ออกหุ้นเพิ่มทุน บริ ษัทได้ ประสำนงำนกับกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ปั จจุบนั คือ กระทรวงดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิ จและสังคม) (กระทรวงฯ) เพื่อขอแก้ ไขสัญญำดำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศในปี 2547 เพื่อ
เปลี่ยนแปลงข้ อกำหนดเกี่ยวกับสัดส่วนกำรถือหุ้นของ บมจ. อินทัช โฮลดิ ้งส์ ในบริ ษัทจำกเดิมไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 51 เป็ น
ไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 40 ซึ่งถื อได้ ว่ำบริ ษัทได้ ดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนของวิธีปฏิบตั ิในทำงสัญญำและกฎหมำยแล้ ว โดย
กระทรวงฯ ได้ ส่งเรื่ องกำรขอแก้ ไขสัญญำฯ ดังกล่ำวไปให้ สำนักเลขำธิ กำรคณะรั ฐมนตรี เพื่อนำเสนอคณะรั ฐมนตรี
พิจำรณำ ตำมข้ อเสนอแนะของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด แต่สำนักเลขำธิ กำรคณะรัฐมนตรี วินิจฉัยว่ำเป็ นเรื่ องที่ไม่อยู่ใน
หลักเกณฑ์ที่จะต้ องเสนอคณะรัฐมนตรี พิจำรณำและส่งเรื่ องคืน ประกอบกับคณะรัฐมนตรี มีนโยบำยลดเรื่ องที่เข้ ำพิจำรณำ
ตำมระเบียบสำนักนำยกรั ฐมนตรี ว่ำด้ วยเรื่ องกำรเสนอเรื่ องต่อคณะรัฐมนตรี ตำมมำตรำ 22 โดยเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
ไม่ได้ มีคำอธิบำย หรื อข้ อแนะนำประกำรใด และระเบียบดังกล่ำวมิได้ ระบุไว้ ประกำรใดว่ำ หำกหน่วยงำนรำชกำรได้ รับ
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หนังสือปฏิเสธจำกสำนักเลขำธิ กำรคณะรั ฐมนตรี แล้ ว หรื อถูกส่งเรื่ องคืนแล้ ว จะต้ องดำเนินกำรส่งเรื่ องเข้ ำไปหรื อไม่
อย่ำงไร ทังนี
้ ้ ท้ ำยสุดเรื่ องจึงไม่ได้ รับพิจำรณำจำกคณะรัฐมนตรี หลังจำกนันกระทรวงฯ
้
ยังได้ หำรื อไปยังสำนักอัยกำร
สูงสุดอีกครัง้ หนึง่ และสำนักงำนอัยกำรสูงสุดก็ได้ แจ้ งมำยังกระทรวงฯ ว่ำ เมื่อเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี แจ้ งว่ำ เรื่ องไม่อยูใ่ น
เกณฑ์ ที่จะต้ องเสนอคณะรั ฐมนตรี เพื่อพิจำรณำ กระทรวงฯ ก็ สำมำรถใช้ ดุลยพินิจดำเนินกำรต่อไปได้ ซึ่งก่อนหน้ ำนี ้
สำนักงำนอัยกำรสูงสุดก็ได้ เคยให้ ควำมเห็นไว้ แล้ วว่ำ เป็ นกรณีที่สำมำรถแก้ ไขสัญญำฯ ตำมที่บริ ษัทร้ องขอได้ เนื่องจำกผล
กำรแก้ ไขสัญญำฯ ในเรื่ องสัดส่วนไม่ทำให้ สิทธิและหน้ ำที่ของคู่สญ
ั ญำเปลี่ยนแปลงแต่ประกำรใด กล่ำวคือ บมจ. อินทัช
โฮลดิ ้งส์ ยังเป็ นคูส่ ญ
ั ญำที่จะต้ องร่วมรับผิดกันและแทนกัน กับบริ ษัทผู้รับสัมปทำน นอกจำกนี ้ กำรแก้ ไขสัญญำฯ ดังกล่ำว
ก็ ไม่ทำให้ บริ ษัทจ่ำยผลประโยชน์ ตอบแทนแก่รัฐตำมสัญญำลดลง อีกทัง้ กำรลดสัดส่วนกำรถื อหุ้นของ บมจ. อินทัช
โฮลดิ ้งส์ ในบริ ษัทนัน้ จำกเดิมไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 51 เป็ นไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 40 ของจำนวนหุ้นทังหมดนั
้
น้ ยังถือว่ำเป็ นกำร
คุมอำนำจเบ็ดเสร็ จแล้ วตำมมำตรำ 247 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อีกด้ วย
ต่อมำ ศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมืองได้ วินิจฉัยข้ อเท็จจริ งบำงประกำรที่เกี่ยวข้ องกับกำร
แก้ ไขสัญญำฯ เพื่อเปลีย่ นแปลงข้ อกำหนดเกี่ยวกับสัดส่วนกำรถือหุ้นของ บมจ. อินทัช โฮลดิ ้งส์ ในบริ ษัท ซึง่ อย่ำงไรก็ตำม
บริ ษัทมิได้ เป็ นคูค่ วำมในคดีดงั กล่ำว คำพิพำกษำจึงไม่มีผลผูกผันและบังคับใช้ กบั บริ ษัท อีกทังในกำรด
้
ำเนินกำรเพื่อแก้ ไข
สัญญำฯ ดังกล่ำวบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตำมขันตอนของวิ
้
ธีปฏิบตั ิในทำงสัญญำและกฎหมำย และได้ รับอนุมตั ิจำกกระทรวงฯ
แล้ ว
ในภำยหลัง กระทรวงฯ ได้ มีกำรแต่งตังคณะกรรมกำรตำมมำตรำ
้
72 แห่งพระรำชบัญญัติกำรให้ เอกชนร่วมลงทุนใน
กิ จกำรของรั ฐ พ.ศ. 2556 เพื่อพิจำรณำแนวทำงที่เหมำะสม ซึ่งบริ ษัทได้ มีกำรประสำนงำนกับกระทรวงฯ และคณะ
กรรมกำรฯ เพื่อดำเนินกำรต่ำง ๆ ต่อไป
(ข) ประเด็นเรื่องข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องกับดาวเทียมสารอง
ภำยใต้ สญ
ั ญำฯ ดำวเทียมทุกดวงที่จดั สร้ ำงและจัดส่งตำมสัญญำฯ จะต้ องได้ รับควำมเห็นชอบจำกกระทรวงฯ ก่อน
และจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติเฉพำะของดำวเทียม (Satellite Technical Specification) ที่ไม่ด้อยกว่ำคุณสมบัติของดำวเทียม
หลักและสำรองดวงที่หนึ่ง แต่จำนวนช่องสัญญำณดำวเทียมและย่ำนควำมถี่ใ ห้ เป็ นไปตำมที่กระทรวงฯ และบริ ษัทจะ
ตกลงกัน ซึ่ง ในกำรดำเนิ น กำรที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ดำวเที ยมไทยคม 4 บริ ษั ท ก็ ได้ ด ำเนิ นกำรตำมข้ อ กำหนดของสัญญำฯ
ทุกประกำร
อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกดำวเทียมไทยคม 4 ซึ่งบริ ษัทได้ รับอนุมตั ิจำกกระทรวงฯ ให้ ส่งเข้ ำสู่วงโคจรเป็ นดำวเทียม
สำรอง ไม่ได้ มีรำยละเอียดลักษณะเฉพำะ (Specification) เหมือนกับดำวเทียมไทยคม 3 ทุกประกำร ทำให้ มีข้อสงสัยว่ำ
ดำวเทียมไทยคม 4 สำมำรถเป็ นดำวเทียมสำรองของดำวเทียมไทยคม 3 ได้ หรื อไม่ ประกอบกับศำลฎีกำแผนกคดีอำญำ
ของผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมืองได้ วินิจฉัยข้ อเท็จจริ งบำงประกำรที่เ กี่ยวข้ องกับดำวเทียมไทยคม 4 เอำไว้ ซึ่งอย่ำงไร
ก็ ตำม บริ ษัทมิได้ เป็ นคู่ควำมในคดีดงั กล่ำว คำพิพำกษำจึงไม่มีผลผูกผันและบังคับใช้ กับบริ ษัท อีกทัง้ ในกำรดำเนิน
โครงกำรดำวเทียมไทยคม 4 บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตำมขันตอนของวิ
้
ธีปฏิบตั ิในทำงสัญญำและกฎหมำย และได้ รับอนุมตั ิจำก
กระทรวงฯ แล้ ว ในภำยหลังกระทรวงฯ ได้ มีกำรแต่งตังคณะกรรมกำรตำมมำตรำ
้
72 แห่งพระรำชบัญญัติกำรให้ เอกชน
ร่ ว มลงทุน ในกิ จ กำรของรั ฐ พ.ศ. 2556 เพื่ อ พิ จ ำรณำก ำหนดแนวทำงที่ เ หมำะสม ซึ่งบริ ษัท ได้ มีก ำรประสำนงำนกับ
กระทรวงฯ และคณะกรรมกำรฯ เพื่อดำเนินกำรต่ำงๆ ต่อไป
(ค) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับสถานภาพของดาวเทียมไทยคม 7 และดาวเทียมไทยคม 8
บริ ษัทได้ รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคม ในกำรดำเนินโครงกำรดำวเทียมไทยคม 7 และดำวเทียมไทยคม
8 จำก กสทช. ซึ่งเป็ นไปตำมกฎหมำยปั จจุบนั ได้ แก่ พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2544 และ
พระรำชบัญญัติองค์ กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และกำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิ จกำร
โทรคมนำคม พ.ศ. 2553 และกระทรวงฯ ได้ แจ้ งอนุมตั ิกำรใช้ ตำแหน่งวงโคจร สำหรับดำวเทียมทังสองดวงมำยั
้
ง กสทช.
แบบ 56-1 One Report

ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 35

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน

และ กสทช. ได้ ระบุกำรอนุมตั ิดงั กล่ำวไว้ ในใบอนุญำตประกอบกิจกำรฯ แล้ ว ต่อมำวันที่ 7 สิงหำคม 2560 กระทรวงฯได้
แจ้ งมำยังบริ ษัทว่ำดำวเทียมไทยคม 7 และดำวเทียมไทยคม 8 เป็ นดำวเทียมภำยใต้ สญ
ั ญำฯ และวันที่ 5 ตุลำคม 2560
บริ ษัทได้ รับหนังสือจำกกระทรวงฯ เรื่ องขอเร่งรัดกำรดำเนินกำรตำมสัญญำดำเนินกิจกำรดำวเทียมสือ่ สำรภำยในประเทศ
กรณีดำวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8
คณะกรรมกำรบริ ษัทจึงให้ จดั ประชุมวำระพิเศษ ครัง้ ที่ 11/2560 วันที่ 24 ตุลำคม 2560 ได้ พิจำรณำเรื่ องดังกล่ำว พร้ อมทัง้
ผลกำรหำรื อกับที่ปรึ กษำกฎหมำยของบริ ษัท ด้ วยควำมรอบคอบและด้ วยควำมระมัดระวังแล้ ว มีควำมเห็นว่ำดำวเทียม
ไทยคม 7 และไทยคม 8 ไม่ใช่ดำวเทียมภำยใต้ สญ
ั ญำฯ เพรำะกำรดำเนินดำวเทียมทังสองดวงนั
้
น้ อยูภ่ ำยใต้ กรอบกำรรับ
ใบอนุญำตฯ จำก กสทช. บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขและข้ อกำหนดในสัญญำฯ อย่ำงครบถ้ วนแล้ ว มิได้ ดำเนินกำรใด ๆ ที่
ขัดต่อสัญญำฯ ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีควำมเห็นเรื่ องดำวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 แตกต่ำงจำกควำมเห็นของกระทรวงฯ ที่
ประชุมจึงมีมติให้ บริ ษัทยื่นเสนอข้ อพิพำทดังกล่ำวต่ออนุญำโตตุลำกำร เพื่อพิจำรณำชี ้ขำดข้ อพิพำทที่เกิดขึ ้น ทังนี
้ ้เป็ นไป
ตำมข้ อ 45.1 ของสัญญำฯ โดยบริ ษัทได้ ยื่นข้ อโต้ แย้ งต่อสถำบันอนุญำโตตุลำกำรในวันที่ 25 ตุลำคม 2560 เป็ นข้ อพิพำท
หมำยเลขดำที่ 97/2560
อนึ่ง ตำมข้ อ 45.6 ของสัญญำฯ ที่กำหนดว่ำ ในกรณีที่ข้อพิพำทอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของอนุญำโตตุลำกำร คู่สญ
ั ญำ
ยังคงต้ องปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดในสัญญำต่อไป จนกว่ำจะมีกำรชี ้ขำดของอนุญำโตตุลำกำร ดังนัน้ ในขณะที่ข้อพิพำทอยู่
ระหว่ำงกำรพิจำรณำของอนุญำโตตุลำกำร บริ ษัทยังไม่มีหน้ ำที่ใดๆ ในกำรปฏิบตั ิตำมที่กระทรวงฯ ได้ อ้ำงถึงข้ ำงต้ นจนกว่ำ
จะมีกำรชี ้ขำดของอนุญำโตตุลำกำร
(ง) ประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับข้ อเรียกร้ องของกระทรวงฯ เกี่ยวกับดาวเทียมไทยคม 5
สืบเนื่องจำกกรณีกำรขัดข้ องของดำวเทียมไทยคม 5 ซึ่งเป็ นเหตุให้ ต้องปลดระวำงไปเมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์
2563 โดยมีกำรใช้ งำนเกินกว่ำอำยุกำรใช้ งำนตำมที่ออกแบบไว้ ในขณะจัดสร้ ำง ต่อมำ เมื่อเดือนพฤศจิกำยน 2563 บริ ษัท
ได้ รับหนังสือแจ้ งเข้ ำกระบวนกำรระงับข้ อพิพำทโดยอนุญำโตตุลำกำรและคำเสนอข้ อพิพำทของดำวเทียมไทยคม 5 จำก
กระทรวงฯ ซึง่ เรี ยกร้ องให้ บริ ษัทดำเนินกำรดังนี ้
ให้ ดำเนินกำร (1) สร้ ำงและส่งมอบดำวเทียมทดแทนดำวเทียมไทยคม 5 หำกไม่ส่งมอบดำวเทียมทดแทน
ดำวเทียมไทยคม 5 ให้ ใช้ รำคำดำวเทียมเป็ นเงิน 7,790,097,900 บำท พร้ อมทังดอกเบี
้
้ยในอัตรำร้ อยละ 7.5 ต่อปี ตงแต่
ั้
วันที่ 30 ตุลำคม 2563 เป็ นต้ นไปจนกว่ำจะชำระเสร็ จ (2) ชำระค่ำปรับเป็ นเงิน 4,980,000 บำท (คำนวนจำกวันที่ 25
กุมภำพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 30 ตุลำคม 2563) พร้ อมทังดอกเบี
้
้ยในอัตรำร้ อยละ 7.5 ต่อปี และ (3) ค่ำปรับตังแต่
้ วนั ที่ 1
พฤศจิกำยน 2563 เป็ นต้ นไปจนกว่ำจะส่งมอบดำวเทียมทดแทนดำวเทียมไทยคม 5 หรื อชำระเงินค่ำเสียหำยครบถ้ วน
เนื่องจำกสัญญำฯ มีกำรกำหนดเงื่อนไขเป็ นกรอบกำรดำเนินกำร และมีกำรอ้ ำงอิงกับแผนดำเนินกำรที่บริ ษัท
เสนอและกระทรวงฯให้ ควำมเห็นชอบ โดยเน้ นควำมต่อเนื่องของบริ กำรดำวเทียมตลอดอำยุสญ
ั ญำ ในแผนดำเนินกำรที่
ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของสัญญำฯ กำหนดให้ บริ ษัทจัดสร้ ำงดำวเทียม 2 ชุดรวม 4 ดวง โดยแต่ละชุดประกอบด้ วยดำวเทียมหลัก
และดำวเที ยมสำรอง ซึ่ง เมื่ อ ยิงดำวเที ยมขึน้ สู่วงโคจรแล้ วบริ ษัท ก็ จะต้ อ งโอนกรรมสิทธิ์ ในดำวเที ยมดังกล่ำวให้ กับ
กระทรวงฯ และเมื่อสัญญำฯสิ ้นสุดลง ดำวเทียมที่ยงั มีอำยุวิศวกรรมเหลือใช้ งำนได้ อยู่ บริ ษัทก็จะมอบกำรครอบครอง
ดำวเทียมกลับไปยังกระทรวงฯให้ สำมำรถนำไปบริ หำรจัดกำรต่อไป ซึ่งในกำรดำเนินกำรตำมสัญญำฯ บริ ษัทได้ มีกำร
จัดสร้ ำงและโอนกรรมสิทธิ์ ดำวเทียมให้ รัฐไปแล้ ว 2 ชุดกรณีกำรขัดข้ องของดำวเทียมไทยคม 5 ซึ่งเป็ นเหตุให้ ต้องปลด
ระวำงไปนัน้ กระทรวงฯทรำบถึงอำยุกำรใช้ งำนของดำวเทียมไทยคม 5 ตำมที่ออกแบบไว้ ในขณะที่ขออนุมตั ิจัดส่งว่ำ
ดำวเทียมไทยคม 5 จะครบอำยุกำรใช้ งำนตำมที่ออกแบบไว้ และเมื่อเกิดกรณีกำรขัดข้ องของดำวเทียมไทยคม 5 และต้ อง
ปลดระวำง โดยมีกำรใช้ งำนเกิ นกว่ำอำยุกำรใช้ งำนตำมที่ออกแบบไว้ บริ ษัทมีกำรหำรื อกับกระทรวงฯ และ กสทช.
ล่วงหน้ ำ และแจ้ งแผนกำรปลดระวำงให้ ทกุ ฝ่ ำยทรำบและขออนุมตั ิก่อน นอกจำกนัน้ บริ ษัทยังได้ นำส่วนแบ่งรำยได้ จำก
ลูกค้ ำที่ได้ รับผลกระทบ นำส่งกระทรวงฯเป็ นค่ำชดเชย รวมถึงเจรจำกับบริ ษัทประกันภัยเพื่อนำเงินสินไหมทดแทนส่งมอบ
กระทรวงฯต่อไป และบริ ษัทยังคงมีดำวเทียมไทยคม 4 และดำวเทียมไทยคม 6 สำมำรถให้ บริ กำรได้ อย่ำงต่อเนื่องตลอด
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อำยุสญ
ั ญำสัมปทำน และเมื่อสัญญำสิ ้นสุดลง กระทรวงฯ ก็สำมำรถนำดำวเทียมทังสองดวงไปบริ
้
หำรจัดกำรต่อไป ซึ่ง
บริ ษัทเห็นว่ำเป็ นกำรดำเนินกำรที่ถกู ต้ องครบถ้ วนตำมสัญญำฯแล้ ว
เนื่องจำกบริ ษัทเห็นว่ำ บริ ษัทได้ ดำเนินกำรตำมสัญญำดำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศครบถ้ วน
ถูกต้ องมำโดยตลอดแล้ ว บริ ษัทจะดำเนินกำรคัดค้ ำนตำมกระบวนกำรต่อไป ทังนี
้ ้ ข้ อพิพำทนี ้เพิ่งเข้ ำสูก่ ระบวนกำรระงับ
ข้ อพิพำทและยังอยู่ในกำรดำเนินกำรตำมขันตอน
้
ในระหว่ำงนี ้ บริ ษัทยังไม่มีหน้ ำที่ใดๆในกำรปฏิบตั ิตำมที่กระทรวงฯได้
เรี ยกร้ องมำข้ ำงต้ นจนกว่ำจะจบสิ ้นกระบวนกำรพิจำรณำและมีกำรชี ้ขำดของคณะอนุญำโตตุลำกำร
_____________________
หมำยเหตุ
(1) บริ ษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จำกัด (มหำชน) ได้ เปลี่ยนชื่อมำจำก บริษัท ชิน คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความรับผิดชอบเพื่อเสริมสร้ างสังคมที่ย่ งั ยืน
3.1 นโยบายและเป้ าหมายการจัดการด้ านความยั่งยืน
ไทยคมตระหนักดีว่ำกำรบรรลุและรักษำเป้ำหมำยตำมวิสยั ทัศน์และพันธกิจได้ สำเร็ จอย่ำงยัง่ ยืนนัน้ บริ ษัทต้ อง
มุง่ มัน่ ใส่ใจกำรดำเนินธุรกิจที่ตอบสนองต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย และลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้ อม บริ ษัทจึง
ได้ กำหนดวิถีส่คู วำมยัง่ ยืนที่ยงั คงสร้ ำงมูลค่ำและควำมเติบโตทำงเศรษฐกิจ โดยไม่ลืมที่จะสร้ ำงคุณค่ำต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ ครอบคลุมและตอบสนองต่อกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัท โดยมีนโยบำยกำรพัฒนำควำมยัง่ ยืนเพื่อ
ส่งเสริ มควำมยัง่ ยืนขององค์กร เป็ นกรอบในกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้ อม และเพื่อสร้ ำงกำรเจริ ญเติบโต
อย่ำงต่อเนื่องและมัน่ คง รวมทังกำรได้
้
รับกำรยอมรับและไว้ วำงใจจำกผู้มีสว่ นได้ เสีย ซึ่งปี ที่ผ่ำนมำบริ ษัทมีกำรปรับปรุ ง
นโยบำยฉบับนี ้ เพื่อให้ สำมำรถสือ่ สำรทำควำมเข้ ำใจกับผู้มีสว่ นได้ เสียได้ ดียิ่ งขึ ้น โดยจำแนกประเด็นที่เกี่ยวข้ องในแต่ละ
มิติให้ เห็นอย่ำงชัดเจน กล่ำวคือ มิติเศรษฐกิจ มิติสงั คม และ มิติสงิ่ แวดล้ อม โดยยังคงยึดหลักของกำรกำกับดูแลกิจกำร
ที่ดีและจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ และอ้ ำงอิงแนวทำงกำรพัฒนำควำมยัง่ ยืนตำมตัวชี ้วัดของ GRI รวมทังกำรมุ
้
ง่ สู่
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืนของสหประชำชำติ Sustainability Development Goals ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนิน
ธุรกิจของบริ ษัท คือ เป้าหมายที ่ 4 Quality Education การศึ กษามี คุณภาพอย่างเท่าเที ยมและครอบคลุมและส่งเสริ ม
โอกาสในการเรี ยนรู้ตลอดชี วิตทุกคน เป้าหมายที ่ 9 Industry, Innovation and Infrastructure สร้างโครงสร้างพืน้ ฐานที ่
มี ความต้านทานและยื ดหยุ่นต่อการเปลี ่ยนแปลงและส่งเสริ มการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรม และเป้าหมายที ่ 13
Climate Action ดาเนิ นการอย่างเร่ งด่วน เพือ่ ต่อสูก้ บั การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ
สำหรับเป้ำหมำยกำรสร้ ำงควำมยัง่ ยืนขององค์กร บริ ษัทดำเนินงำนภำยใต้ กรอบกำรพัฒนำควำมยัง่ ยืน ซึง่ ได้ แก่
1) มิติเศรษฐกิจ
2) มิติสงั คม
3) มิตสิ งิ่ แวดล้ อม

: กำรดำเนินธุรกิจด้ วยควำมรับผิดชอบ (Doing Business with Responsibility)
: กำรดูแลใส่ใจผู้คนและสังคม (Caring People & Society)
: ไทยคมรักพิทกั ษ์ โลก (Thaicom Loves Earth)

ส า ม า รถดู “น โ ยบ า ยก า รพั ฒนา ค วา มยั่ ง ยื น ” ฉ บั บป รั บ ปรุ ง ใหม่ ปี 2563 ใน เ ว็ บ ไ ซต์ ข องบริ ษั ท
https://www.thaicom.net/wp-content/uploads/2020/11/SD-Policy-2020_TH.pdf
3.2 การจัดการผลกระทบต่ อผู้มีส่วนได้ เสียในห่ วงโซ่ คุณค่ าธุรกิจ
3.2.1 ห่ วงโซ่ คุณค่ าของธุรกิจ
ด้ วยวิสยั ทัศน์กำรดำเนินธุรกิจของไทยคม คือ “การเป็ นผู้ให้ บริ การด้ านสมาร์ ทโซลูชัน และแพลตฟอร์ ม
เทคโนโลยีท่ ีครอบคลุ มทัง้ ทางอวกาศ อากาศ ทางบก และทางนา้ ” (Space–Air–Ground–Maritime Integrated
Network and Solutions) บริ ษัทจึงมุง่ เน้ นให้ ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำบริ กำรใหม่ๆ หรื อกำรต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริ กำร
ที่มีอยู่เดิม โดยอำศัยกลยุทธ์ แสวงหำควำมร่ วมมื อกับคู่ค้ำคู่ธุรกิจ ทังภำครั
้
ฐและเอกชน รวมทังมหำวิ
้
ทยำลัยต่ำงๆ ที่มี
ศักยภำพควำมเชี่ยวชำญในด้ ำนเทคโนโลยีและดิจิทัลโซลูชันผนวกเข้ ำกับเทคโนโลยีกำรสื่อสำร เพื่อตอบสนองควำม
ต้ องกำรของกลุม่ ลูกค้ ำเดิมและขยำยไปยังกลุม่ ลูกค้ ำรำยใหม่ โดยจะร่ วมกันคิดค้ นพัฒนำผลิตภัณ ฑ์และบริ กำรที่จะช่วย
อำนวยควำมสะดวกแก่ภำครัฐ ประชำชน และผู้มีสว่ นได้ เสียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจให้ ได้ รับประโยชน์สงู สุด และเพื่อส่งเสริ ม
นโยบำยของภำครัฐในกำรใช้ เทคโนโลยีเพื่อขับเคลือ่ นให้ ประเทศไทยก้ ำวสูย่ คุ ดิจิทลั อย่ำงเต็มรูปแบบ
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เนื่องจำกธุรกิจหลักของบริ ษัทคือกำรบริ กำรด้ ำนบรอดคำสต์ (บริ กำรออกอำกำศโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม) บริ ษัท
จึงให้ ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำบริ กำรแพร่ กระจำยช่องรำยกำรโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมเพื่อยกระดับอุตสำหกรรม บรอด
คำสต์ในประเทศไทย โดยกำรนำเสนอบริ กำรที่มีคณ
ุ ภำพและบริ กำรเสริ มต่ำง ๆ ที่จะช่วยเพิ่มศักยภำพให้ กบั ผู้ประกอบกำร
และนำส่งคุณภำพกำรรับชมรำยกำรสูป่ ระชำชนในประเทศไทยและประเทศในภูมิภำคลุม่ แม่น ้ำโขงและเอเชียใต้ บริ ษัทยัง
มุง่ สร้ ำงควำมแข็งแกร่งในห่วงโซ่ธุรกิจ โดยนำควำมรู้ประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญมำประยุกต์ ใช้ รวมถึงควำมร่วมมือ
กับคู่ค้ำคู่ธุรกิ จทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ อำทิ ผู้ขำยส่ง ผู้ผลิตและติดตัง้ อุปกรณ์ (จำนและกล่องรั บสัญญำณ
ดำวเทียม) ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรแพร่ สญ
ั ญำณภำพและเสียงผ่ำนดำวเทียม กำรรับส่งข้ อมูลคอนเทนต์ที่มีคณ
ุ ภำพ
กำรเป็ นผู้ให้ บริ กำร TV Solutions แบบครบวงจร (แพลตฟอร์ ม LOOX TV และ TV Head-end) และให้ สำมำรถรับชมผ่ำน
อุปกรณ์ตำ่ งๆ ที่จะตอบสนองควำมต้ องกำรของกลุม่ ผู้รับชมตำมบ้ ำนยุคดิจิทลั บริ ษัทยังคงให้ กำรสนับสนุนช่องกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) เพื่อสะท้ อนเจตนำรมณ์ในกำรสร้ ำงคุณค่ำร่ วมที่ภำคธุรกิจมีต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ เสีย
สำหรับบริ กำรด้ ำนบรอดแบนด์ (บริ กำรอินเทอร์ เน็ตผ่ำนดำวเทียม) เป็ นกำรผสมผสำนกำรให้ บริ กำรแบนด์วิดธ์ขนำดใหญ่
ของดำวเทียมแก่ผ้ ปู ระกอบกำรโครง ข่ำยกลุม่ ภำคธุรกิจและกลุม่ ภำครัฐบำลในภูมิภำค รวมทังกำรให้
้
บริ กำรบรอดแบนด์
®
อินเทอร์ เน็ตแก่ผ้ ใู ช้ งำนรำยย่อยในประเทศที่มีศกั ยภำพ เช่น บริ กำรนำวำ (Nava ) หรื อบริ กำรสื่อสำรควำมเร็ วสูงผ่ำน
ดำวเทียมแบบเคลื่อนที่ทำงทะเล ที่เป็ นกำรขยำยบริ กำรที่ใช้ ดำวเทียมในลักษณะดำวน์สตรี มลงไปในห่วงโซ่ธุรกิจของ
บริ ษัท และผสมผสำนกับระบบบริ กำรอื่นๆ และธุรกิจใหม่ของบริ ษัทที่จะครอบคลุมทัง้ อวกำศ อำกำศ และภำคพื ้นดิน
สำหรับปี 2563 บริ ษัทมีควำมคืบหน้ ำในควำมร่ วมมือพัฒนำต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริ กำรใหม่กับคู่ค้ำคู่ธุรกิจ
และมหำวิทยำลัยอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นไปตำมวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ เพื่อสร้ ำงควำมยัง่ ยืนของบริ ษัท โดยมีทงกำรเปิ
ั้
ด ตัว
ผลิตภัณฑ์หรื อกำรให้ บริ กำรอย่ำงเป็ นทำงกำร ภำยหลังจำกที่ผำ่ นกำรพัฒนำ ทดลองและปรับปรุงกำรใช้ งำนมำระยะหนึง่
รวมทังบริ
้ ษัทมีกำรจัดตังบริ
้ ษัทร่ วมทุนกับคู่ค้ำคู่ธุรกิจผ่ำนบริ ษัทย่อย เพื่อให้ กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริ กำรของบริ ษัท
ก้ ำวไปสู่กำรนำออกสู่กำรแข่งขันในตลำดหรื อกำรขยำยตลำด ตำมวิสยั ทัศน์ และกลยุทธ์ องค์กร “Space Air Ground
Maritime Smart Solutions” ต่อไป ซึง่ ได้ แก่
1. ร่วมมือกับ บริ ษัท กสท โทรคมนำคม จำกัด (มหำชน) (ปั จจุบนั คือ บริ ษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จำกัด (มหำชน))
จัดตังบริ
้ ษัทร่ วมทุนเพื่อกำรพัฒนำและรุ กบริ กำรธุรกิจดำวเทียม คือ บริ ษัท เนชัน่ สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี อำทิ
ธุรกิจดำวเทียมวงโคจรต่ำ (Low Earth Orbit Satellite) ที่จะตอบโจทย์กำรทำธุรกรรมทำงออนไลน์ที่มีกำรเติบโต
อย่ำงก้ ำวกระโดด อันเนื่องมำจำกสถำนกำรณ์ COVID-19
2. ร่ วมมือกับ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุ นำรี เปิ ดตัวโครงกำร “ม.ไซค์” รถจักรยำนยนต์ไฟฟ้ำอัจฉริ ยะ เพื่อตอบ
โจทย์ควำมต้ องกำรของนักศึกษำและบุคลำกรที่ต้องใช้ พำหนะเพื่อกำรเดินทำงภำยในมหำวิทยำลัย และกำร
เป็ นมหำวิทยำลัยสีเขียว เพรำะ“ม.ไซค์” ใช้ ระบบไฟฟ้ำ 100% จึงเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม
3. บริ ษัท ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด (ไทย เอไอ) ซึ่งเป็ นบริ ษัทในเครื อของ บมจ.ไทยคม และ บริ ษัท เอไอ
แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ ส จำกัด (เออำร์ วี) บริ ษัทในเครื อของ บริ ษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิ โตรเลียม จำกัด
(มหำชน) (ปตท.สผ.) ได้ ยกระดับควำมร่ วมมือในปี ที่ผ่ำนมำก้ ำวไปสูก่ ำรจัดตังบริ
้ ษัทร่ วมทุนคือ “บริ ษัท เอทีไอ
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เทคโนโลยีส์ จำกัด” เพื่อร่วมกันพัฒนำ ผลิต และจำหน่ำยอำกำศยำนไร้ คนขับ (โดรน) รวมถึงกำรให้ บริ กำรแบบ
ครบวงจร
4. บริ ษัท เนชัน่ สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด (NSAT) ซึ่งเป็ นบริ ษัทร่ วมทุนภำยใต้ ควำมร่ วมมือของ บริ ษัท กสท
โทรคมนำคม จำกัด (มหำชน) (ปั จจุบนั คือ บริ ษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จำกัด (มหำชน)) และ บริ ษัท ไทยคม
จำกัด (มหำชน) เปิ ดตัวบริ กำร “NAVA by NSAT” ซึง่ เป็ นบริ กำรดิจิทลั ผ่ำนดำวเทียมเพื่อกำรสือ่ สำรทำงทะเลแก่
ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมกำรเดินเรื อและอุตสำหกรรมนอกชำยฝั่ง (Offshore) ในพื ้นที่นำ่ นน ้ำประเทศไทยและ
ภูมิภำคเอเชียแปซิฟิค
5. ร่ วมต่อยอดพัฒนำระบบกับไปรษณีย์ไทย ภำยใต้ โครงกำร “ดิจิทลั ไทยแลนด์ โพสต์ ” (Digital Thailand Post)
หรื อสมำร์ ทเซอร์ วิส ในกำรติดตัง้ Digital Service Kiosk ให้ คนไทยเข้ ำถึงบริ กำรภำครั ฐง่ำยขึน้ โดยเชื่ อมต่อ
เครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ตไร้ สำย เพื่อรองรับกำรอ่ำนข้ อมูลบัตรประชำชน กล้ องถ่ำยภำพยืนยันตัวตน (eKYC) เพื่อ
กำรทำธุรกรรมสำคัญฯ รวมทังบริ
้ กำรช้ อปปิ ง้ ออนไลน์ของเว็บไซต์ thailandpostmart.com ของไปรษณีย์ไทยให้
ประชำชนได้ สงั่ ซื ้อสินค้ ำได้ สะดวกขึ ้น ณ ที่ทำกำรไปรษณีย์ต่ำงๆ และมีแผนจะขยำยขีดควำมสำมำรถของผู้ค้ำ
ออนไลน์ไทยให้ เปิ ดตลำดไปต่ำงประเทศ โดยอำศัยประสบกำรณ์และเครื อข่ำยธุรกิจของไทยคมในประเทศเมียน
มำร์ ลำวและกัมพูชำ
6. ไทยเอไอ ผู้ให้ บริ กำร LOOX TV แอปพลิเคชัน่ ดูทีวีของไทย จับมือกับซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ เปิ ดตัวแพลตฟอร์ ม
รับชมควำมบันเทิง ผ่ำนซัมซุงสมำร์ ททีวี มอบประสบกำรณ์ โฮมเอนเตอร์ เทนเมนต์ที่ดียิ่งขึ ้น ตอบโจทย์ควำม
ต้ องกำรผู้รับชมที่นิยมควำมบันเทิงภำยในบ้ ำน สร้ ำงทำงเลือกให้ แก่ผ้ บู ริ โภคในกำรรับชมรำยกำรที่หลำกหลำย
ในยุค New Normal ด้ ว ยกำรรั บ ชม LOOX TV ผ่ ำ นกำรดำวน์ โ หลดแอปพลิ เ คชั่น ในซัม ซุ ง สมำร์ ท ที วี เพื่ อ
เชื่อมโยงกำรรับชมทีวีแบบเดิมเข้ ำกับกำรรับชมออนไลน์สมัยใหม่ได้ อย่ำงไร้ รอยต่อ เพรำะเพียงมีอินเทอร์ เน็ตก็
สำมำรถรับชมได้ ลดควำมยุง่ ยำกในกำรเชื่อมต่อเสำอำกำศหรื อกล่องรับสัญญำณ พร้ อมรับชมควำมพิเศษจำก
ช่องรำยกำรคุณภำพจำกต่ำงประเทศ อำทิ รำยกำรกีฬำ, ภำพยนตร์ , ข่ำว, อีสปอร์ ต, วำไรตี ้ และรำยกำรสำหรับ
ครอบครัวให้ รับชมเพิ่มเติม
สามารถดูข้อมูลเพิ่ มเติ มใน “มิ ติดา้ นเศรษฐกิ จ” จากรายงานความยัง่ ยืนของบริ ษัท ปี 2563
สำหรับกระบวนกำรดำเนินงำนเพื่อกำรพัฒนำนวัตกรรมทำงธุรกิจของบริ ษัท มีขนตอนโดยสั
ั้
งเขปดังต่อไปนี ้
ดังต่อไปนี ้
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3.2.2 ผู้มีส่วนได้ เสียในห่ วงโซ่ คุณค่ าของธุรกิจ
บริ ษัทถือว่ำผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ มีควำมสำคัญไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้ อม กำรจำแนกประเภทของผู้มี ส่วนได้
เสียอยู่บนพื ้นฐำนของผลกระทบจำกกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทต่อผู้มีสว่ นได้ เสียแต่ละกลุม่ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำ กำรกระทำ
และกำรตอบสนองของบริ ษัทต่อควำมคำดหวังของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทังหมดเป็
้
นไปอย่ำงยุติธรรม และ เหมำะสม จึงได้
กำหนดระเบียบวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรมีสว่ นร่ วมของผู้มีสว่ นได้ เสีย โดยมีกำรระบุไว้ ในจรรยำบรรณ ธุรกิจรวมถึงคู่มือกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดี และคูม่ ือของบริ ษัทเกี่ยวกับจริ ยธรรม
โดยบริ ษัทได้ จำแนกกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสียในห่วงโซ่ธุรกิจออกเป็ น 7 กลุม่ ได้ แก่
 ผู้มีสว่ นได้ เสียในองค์กร ได้ แก่ 1) พนักงำน 2) ผู้ถือหุ้น
 ผู้มีส่วนได้ เสียนอกองค์กร ได้ แก่ 3) หน่วยงำนกำกับดูแล 4) ลูกค้ ำ 5) คู่ค้ำคู่ธุรกิจ 6) ผู้ให้ ก้ ู/เจ้ ำหนี ้
และ 7) ชุมชน
ปี 2563 สำมำรถสรุ ปผลกำรดำเนินงำนเพื่อตอบสนองควำมคำดหวังหรื อควำมต้ องกำรของกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสีย
ดังต่อไปนี ้
ความคาดหวัง/ความ
ต้ องการ
พนักงาน
1.มีคำ่ ตอบแทนและ
สวัสดิกำรที่เหมำะสม

แบบ 56-1 One Report
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ปฏิบตั ิตอ่ พนักงำนอย่ำงเป็ นธรรมและ
เคำรพกฎหมำยแรงงำนอย่ำงเคร่งครัด
ให้ คำ่ ตอบแทนและสวัสดิกำรที่เป็ น
ธรรม สำมำรถเทียบเคียงกับบริษัทชัน้
นำต่ำงๆ

1.กำรประชุมพนักงำน 2 ครัง้
2.กำรสำรวจควำมคิดเห็นพนักงำนประจำปี
3.มีช่องทำงรับร้ องเรี ยนหรื อแจ้ งเบำะแสกำร
กระทำควำมผิดหรื อทุจริ ตEthics Hotline
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ความคาดหวัง/ความ
ต้ องการ
2.กำรประเมินผลงำนที่มี
มำตรฐำนเท่ำเทียมและ
เป็ นธรรม
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ให้ ควำมรู้และทักษะที่จำเป็ นในกำร
ประเมิน ผลงำนกับหัวหน้ ำงำนและ
สนับสนุนให้ มีกำร ประเมินผลงำนเพื่อ
สร้ ำง และสนับสนุนบรรยำกำศ กำรมี
ส่วนร่วม และเปิ ดรับฟังควำมคิดเห็นซึง่
กันและกัน รวมถึงส่งเสริ มให้
มี Feedback ระหว่ำงหัวหน้ ำงำนกับ
พนักงำน
3.มีควำมมัน่ คงและ
พัฒนำศักยภำพของพนักงำน โดยจัด
ควำมก้ ำวหน้ ำใน
ให้ มีกำรฝึ กอบรมทังภำยในและภำย
้
งำน และได้ รับกำรพัฒนำ นอกองค์กร โดยเป็ นกำรผสม ผสำน
ควำมรู้ควำมสำมำรถใน ระหว่ำงกำรอบรมในรูปแบบห้ องเรี ยน
งำนและเสริ มทักษะ
และหลักสูตรออนไลน์ เพื่อเพิ่มพูน
ควำมรู้ตำมกลยุทธ์ของ
ควำมรู้ควำมสำมำรถ และทักษะใน
บริ ษัท
กำรทำงำน และสร้ ำงควำมก้ ำวหน้ ำใน
สำยอำชีพให้ กบั พนักงำน รวมถึงกำร
เรี ยนรู้จำกประสบกำรณ์ตรงจำกผู้อื่น
4.มีควำมสุขในกำรทำงำน จัดสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำนให้ มี
และมีบรรยำกำศในกำร ควำมปลอดภัยถูกสุขลักษณะและเอื ้อ
ทำงำนทีด่ ี
ต่อกำรทำงำนที่มีประสิทธิภำพ และ
สำมำรถสร้ ำงสรรค์แนวคิดใหม่ ๆ
(Innovation) ให้ เกิดขึ ้นในองค์กร
รวมทังสร้
้ ำงบรรยำกำศของควำม
ร่วมมือร่วมใจกัน (Collaboration)
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ผลการดาเนินการ ปี 2563
1.วิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนมีตวั ชี ้วัดที่
ชัดเจน
2.มีกำรประเมินผลงำนอย่ำงน้ อย 2 ครัง้ ต่อปี
3.ส่งเสริ มกำรประเมินผลงำนแบบ 360 องศำ

1.มีแผนกำรฝึ กอบรมประจำปี (Training
Roadmap)
2.จำนวนชัว่ โมงกำรอบรมประจำปี 2563 คิด
เป็ น 20.11/คน/ปี
3.มีกำรจัดฝึ กอบรมทังภำยในและ
้
ภำยนอก รวมทังสิ
้ ้น 52 ครัง้

1.มีกำรสือ่ สำรประชำสัมพันธ์กบั พนักงำน
ภำยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น เสียงตำมสำย
อีเมล์ โซเชียลมีเดีย (Facebook, YouTube,
Instagram), เว็บไซด์, อินทรำเน็ต, และ
บอร์ ดประชำสัมพันธ์ภำยใน
2.เปิ ดรับฟั งข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะผ่ำน
ช่องทำงต่ำงๆ เช่น Walk-in, Web board
3.ส่งเสริ มกำรกำรใช้ TC Mobile App.ในกำร
แจ้ งข่ำวสำรและใช้ เป็ นเครื่ องมือเพื่อจูงใจ
พนักงำนในกำรรับข้ อมูลข่ำวสำรผ่ำนกำร
เก็บคะแนนสะสมTCMePoint โดยมี
ข่ำวสำรประชำสัมพันธ์ รวมทังสิ
้ ้น 401ข่ำว.
และมีพนักงำนเข้ ำรับข้ อมูล 330 คน
4.จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนกำรมีสว่ นรวมของ
พนักงำนและสร้ ำงบรรยำกำศกำรทำงำนทีด่ ี
มีควำมสุขร่วมกัน เช่น กำรจัดประกวด
ตกแต่งสถำนที่ทำงำนในวันคริ สต์มำส
กำรทำบุญวันก่อตังบริ
้ ษัท
5.มีประกันสุขภำพที่ดี และมี ปฏิบตั ิตำมหลักกำรเคำรพในสิทธิ
1.จัดทำโครงกำรWellness program และ
ควำมปลอดภัยในกำร
มนุษยชนอย่ำงเคร่งครัด พร้ อมทัง้
กิจกรรมที่สง่ เสริ มกำรมีสว่ นร่วมของ
ทำงำน
บริ หำรจัดกำรด้ ำนควำมปลอดภัย
พนักงำนทำงด้ ำนสุขภำพกำย สุขภำพใจ
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้ อมใน
อำรมณ์ และสติปัญญำ เช่น Thaicom
กำรทำงำนนัน้ ให้ มีประสิทธิภำพสูง
Young Fit II
สุด เพื่อสร้ ำงควำมปลอดภัยต่อชีวิต
2.จัดให้ มีกำรประเมินควำมเสีย่ งเพื่อควบคุม
และทรัพย์สนิ ของพนักงำนทุกคนเป็ น
และด้ ำนควำมปลอดภัย กำรตรวจสอบ
สำคัญ ยึดถือปฏิบตั ิตำมนโยบำยด้ ำน อุปกรณ์ที่ต้องใช้ และกำรซักซ้ อมแผนรับมือ
ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย อย่ำง ในกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉินอย่ำงสมำ่ เสมอ
เคร่งครัด
3.มีกำรซักซ้ อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ทกุ ปี
แบบ 56-1 One Report
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ผู้ถอื หุ้น
1.มีผลกำรดำเนินงำนที่ดี
อย่ำงต่อเนื่อง มี
ผลตอบแทนที่สงู ขึ ้นมีกำร
จ่ำยเงินปั นผลในระดับที่
เหมำะสม

2.กำรเคำรพในสิทธิผ้ ถู ือหุ้น

แนวปฏิบตั ิในการดาเนินการ

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน

ผลการดาเนินการ ปี 2563
4.มีประกำศมำตรกำรต่ำงๆ ในกำรเตรี ยม
ควำมพร้ อมของสถำนที่ทำงำน เพื่อป้องกัน
กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ที่อำจส่งผล
กระทบต่อสุขภำพและชีวิตของพนักงำนได้

กำหนดเป้ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจ
โดยมุง่ เน้ นกำรเติบโตของรำยได้ และ
ผลกำไร ควบคูไ่ ปกับกำรปฏิบตั ิตำม
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ตำม
กรอบกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน รวมทังมี
้
มำตรฐำนรับรองคุณภำพควำม
ต่อเนื่องทำงธุรกิจ (BCMS) ISO
22301
มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลข่ำวสำรของบริ ษัท
ให้ กบั ผู้ถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่อง
เปิ ดเผยข้ อมูลของบริษัทด้ วยควำม
โปร่งใส ตรวจสอบได้
เปิ ดรับฟั งข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
หรื อร้ องเรี ยนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ

1.จัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 1ครัง้ /ปี โดย
ปี 2563 มีกำรเพิ่มมำตรกำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของ COVID-19 ในระหว่ำงกำร
ประชุมด้ วย
2.จัดช่องทำงให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถติดต่อ
สอบถำมข้ อมูลบริษัทได้ ผำ่ นทำงหน่วยงำน
นักลงทุนสัมพันธ์
1.มีกิจกรรมกับผู้ถือหุ้น เช่น
Opportunity Day จำนวน 3 ครัง้ ใน
ปี 2563 ผ่ำนระบบออนไลน์ของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อป้องกันกำร
ระบำดของ COVID- 19
2.จัดประชุมนักวิเครำะห์ นักลงทุน
ผู้จดั กำรกองทุน จำนวน 1 ครัง้ ใน
ปี 2563 ผ่ำนระบบ Zoom เพื่อป้องกันกำร
แพร่ระบำดของ COVID-19
3. ช่องทำงรับข้ อมูลข่ำวสำรเพือ่ ทรำบควำม
เคลือ่ นไหว เช่น รำยงำนประจำปี รำยงำน
ควำมยัง่ ยืน เว็บไซด์ หรื อโซเชียลมีเดียของ
บริ ษัท (Facebook, YouTube,
Instagram) และ Ethics Hotline

หน่ วยงานกากับดูแล
1.ดำเนินธุรกิจตำมกฎหมำย ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและระเบียบ
1.มีกำรประชุมพบปะหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อ
และกฎระเบียบที่ถกู ต้ อง ข้ อบังคับต่ำงๆ อย่ำงถูกต้ อง ดำเนิน
ชี ้แจงในประเด็นทีเ่ กี่ยวข้ อง จำนวน 80 ครัง้
ธุรกิจตำมนโยบำยกำรกำกับดูแล
2. ปี 2563 ส่งภำพถ่ำยพนักงำนร่วมแสดง
กิจกำรที่ดี และยึดมัน่ ตำมหลักธรรมำภิ
พลังในกิจกรรมของ Thai CAC ที่จดั ในช่วง
บำลและจรรยำบรรณในกำรดำเนิน
กำรป้องกันกำรแพร่ระบำด COVID-19 เพื่อ
ธุรกิจ รวมทังกำรต่
้
อต้ ำนกำรทุจริต
ย ้ำเจตนำรมณ์ในกำรเป็ นสมำชิกแนวร่วม
คอร์ รัปชัน่ โดยมีนโยบำยต่อต้ ำนกำร
ปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ ำน
ทุจริ ตของบริษัท (ฉบับปรับปรุง ปี
กำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน
2560)
2.ให้ ควำมร่วมมือในกำรให้ สนับสนุนในกิจกำรงำนที่ได้ รับ
1.มีช่องทำงรับข้ อมูลข่ำวสำรเพื่อทรำบควำม
ข้ อมูล มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูล มอบหมำยหรื อโครงกำรของภำครัฐ อัน
เคลือ่ นไหวของบริษัท เช่น รำยงำนประจำปี
อย่ำงโปร่งใสตรวจสอบได้ จะก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ สำธำรณะ
รำยงำนควำมยัง่ ยืน เว็บไซด์ โซเชียลมีเดีย
และกำรสนับสนุน
และประเทศ รวมทังกำรแบ่
้
งปั น
(Facebook, YouTube, Instagram) และ
โครงกำรหรื อกิจกรรม
ควำมรู้และประสบกำรณ์ให้
สือ่ ประชำสัมพันธ์ของบริษัทที่เปิ ดเผยสู่
ต่ำงๆ ของภำครัฐ
หน่วยงำนภำครัฐ ทำงด้ ำนเทคโนโลยี
สำธำรณะ
ดำวเทียมหรื อด้ ำนอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้ อง
แบบ 56-1 One Report
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ลูกค้ า
1. มีผลิตภัณฑ์และบริ กำร
ตอบโจทย์ควำมต้ องกำร
สร้ ำงมูลค่ำและคุ้มค่ำใน
กำรลงทุน

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน

แนวปฏิบตั ิในการดาเนินการ

ผลการดาเนินการ ปี 2563

พร้ อมให้ ควำมร่วมมือในกำรสนับสนุน
ด้ ำนข้ อมูลหรื อควำมรู้ควำมชำนำญ
ตำมที่ร้องขอหรื อให้ ควำมช่วยเหลือแก่
ภำครัฐ เช่น ภัยพิบตั ิ

2.จัดกิจกรรมต่ำงๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เช่น กำร
อบรมบุคคลำกรภำครัฐ จำนวน 11 ครัง้
กำรเยี่ยมชมกิจกำร จำนวน 5 ครัง้ กำรจัด
วิทยำกรบรรยำยในโอกำสต่ำงๆ 8 ครัง้
3.ร่วมจัดนิทรรศกำรในงำนเสวนำ เรื่ อง “เทค
โยโลยีอวกำศสูก่ ำรพัฒนำชำติอย่ำงยัง่ ยืน”

1.กิจกรรมสร้ ำงควำมสัมพันธ์และกำรให้
ควำมรู้ข้อมูลข่ำวสำรทันสมัยกับลูกค้ ำอย่ำง
สม่ำเสมอ
2.พัฒนำบริ กำรและผลิตภัณฑ์ ถ้ ำมี
เทคโนโลยีใหม่เข้ ำมำ โดยจะแนะนำให้ กบั
ลูกค้ ำรำยเดิม เพื่อเพิม่ ขีดควำม สำมำรถใน
กำรให้ บริ กำรและให้ ได้ รับควำมคุ้มค่ำใน
กำรใช้ บริ กำรมำกที่สดุ เช่น มีกำรพัฒนำ
กล่องรับสัญญำณดิจิทลั ไลฟ์ เพื่อ
ตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำช่อง
กำรศึกษำ DLTV
2.มีขีดควำมสำมำรถและ
พัฒนำกระบวนกำรทำงำนภำยใน
1.มีมำตรกำรในกำรโอนย้ ำยเครือข่ำย
ควำมรวดเร็ ว ในกำรแก้ ไข องค์กร เพื่อให้ พนักงำนเมีกำรพัฒนำ
ดำวเทียมของลูกค้ ำจำกกำรที่ดำวเทียมไทย
ปั ญหำ เพื่อให้ บริ กำรมี
ศักยภำพ สำมำรถให้ บริ กำรลูกค้ ำได้
คม 5 หมดอำยุกำรใช้ งำน
ควำมต่อเนื่อง
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2.ให้ แนวทำงในกำรปฏิบตั ิเบื ้องต้ นกับลูกค้ ำ
และมีบริ กำรหลังกำรขำยที่ดี มีนโยบำยควบคุมคุณภำพและระบบ
เมื่อเกิดปั ญหำสัญญำณรบกวนขึ ้นในระบบ
กำร จัดกำรคุณภำพ ISO9001:2008 ที่ เพื่อให้ ลกู ค้ ำสำมำรถใช้ บริ กำรได้ อย่ำง
มุง่ สร้ ำงควำมพึงพอใจสูงสุด ให้ กบั
ต่อเนื่อง
ลูกค้ ำ มีกำรจัดทำมำตรฐำนรับรอง
คุณภำพควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ
(BCMS) ISO 22301 โดยมีนโยบำย
บริ หำรควำมเสีย่ งระดับองค์กร และ
นโยบำยควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจเป็ น
หลักประกันในกำรดำเนินงำน
3.ให้ บริ กำรลูกค้ ำด้ วย
กำรสำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ ำ
1.มีกำรสำรวจควำมคิดเห็นและควำมพึง
คุณภำพระดับสูง ที่สร้ ำง เป็ นประจำทุกปี และนำผลที่ได้ รับมำ
พอใจของลูกค้ ำทุกปี โดยในปี 2563
ควำมพึงพอใจสูงสุดให้
ปรับปรุงกำรให้ บริกำร หรื อตอบสนอง
ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจ คือ 84.89%
ลูกค้ ำ
ควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ
4.มีจรรยำบรรณในกำร
มีนโยบำยที่สง่ เสริ มจรรยำบรรณในกำร
1.ช่องทำงรับข้ อมูลข่ำวสำรเพื่อทรำบควำม
ดำเนินธุรกิจและมี
ดำเนินธุรกิจที่แสดงควำมรับผิดชอบต่อ
เคลือ่ นไหว เช่น รำยงำนประจำปี รำยงำน
มำตรกำรกำรรักษำ
ลูกค้ ำในผลิตภัณฑ์และกำรให้ บริ กำร
ควำมยัง่ ยืน เว็บไซด์ โซเชียลมีเดีย
ควำมลับของข้ อมูลลูกค้ ำ เช่น เรื่ องกำรรักษำควำมลับของลูกค้ ำ
(Facebook, YouTube, Instagram) อีเมล์
นโยบำยกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตที่
2.มีช่องทำงกำรร้ องเรี ยนหรื อแจ้ งเบำะแสกำร
พนักงำนต้ องยึดถือปฏิบตั ิอย่ำง
ทุจริ ต Ethics Hotline
เคร่งครัด และมีนโยบำยด้ ำนควำม
3.มีกำรอบรมด้ ำนควำมปลอดภัยไซเบอร์ ให้
ปลอดภัยระบบสำรสนเทศ และมีกำร
พนักงำนพร้ อมกำรทำแบบทดสอบ จำนวน
นำ ISO 27001 มำเป็ นแนวทำงในกำร
แบบ 56-1 One Report

นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริ กำรที่
ตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ
อย่ำงมีคณ
ุ ภำพเชื่อถือได้ ในระดับ
รำคำทีเ่ หมำะสม
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ความคาดหวัง/ความ
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ผู้ให้ ก้ ู /เจ้ าหนี ้
1.กำรปฏิบตั ิตำมเงื่อนไข
และข้ อตกลง

2.มีกำรบริ หำรจัดกำรควำม
เสีย่ ง หรื อ ภำวะวิกฤต
และรักษำควำมต่อเนื่อง
ทำงธุรกิจ

คู่ค้าคู่ธุรกิจ
1.มีจริ ยธรรมและควำม
โปร่งใส ในกำรดำเนิน
ธุรกิจร่วมกัน ให้ ควำม
เสมอภำคเป็ นธรรมและ
เท่ำเทียม มีควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินธุรกิจ มี
ระบบกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงที่
โปร่งใสตรวจสอบได้

2.กำรปฏิบตั ิตำมเงื่อนไข
ของสัญญำหรื อข้ อตกลง
อย่ำงเคร่งครัด ตรงเวลำ
ในกำรชำระค่ำสินค้ ำ/
บริ กำร
3.เปิ ดโอกำสให้ เข้ ำร่วมใน
กำรทำธุรกิจใหม่ๆ หรื อ
แบบ 56-1 One Report

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน

แนวปฏิบตั ิในการดาเนินการ

ผลการดาเนินการ ปี 2563

ดูแลควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์ ของ
บริ ษัท

2 ครัง้ และมีกำรรณรงค์ภำยในผ่ำน
อินทรำเน็ตอย่ำงสม่ำเสมอ

ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขของสัญญำเงินกู้
อย่ำงเคร่งครัด

1.เปิ ดโอกำสตอบข้ อซักถำมหรื อชี ้แจ้ งข้ อ
มูล แต่ละไตรมำส โดยในปี 2563 จัด
ประชุม นักวิเครำะห์ นักลงทุน ผู้จดั กำร
กองทุน จำนวน 1 ครัง้ ผ่ำนระบบ Zoom
ตำม มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด
ของ COVID-19
1.มีช่องทำงรับข้ อมูลข่ำวสำรเพื่อทรำบควำม
มีมำตรฐำนรับรองคุณภำพควำมต่อ
เคลือ่ นไหวของบริษัท เช่น รำยงำนประจำปี
เนื่องทำงธุรกิจ (BCMS) ISO 22301
รำยงำนควำมยัง่ ยืน เว็บไซด์ โซเชียลมีเดีย
และพร้ อมเปิ ดเผยข้ อมูลภำยใต้ สญ
ั ญำ
(Facebook, YouTube, Instagram) และ
เงินกู้หรื อตำมที่ร้องขอ เพื่อควำม
สือ่ ประชำสัมพันธ์ตำ่ งๆ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ และ
2.กำหนดมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด
ปฏิบตั ิกำรตำมกรอบนโยบำยบริหำร
ของ COVID-19 โดยมีผลบังคับใช้ กบั
ควำมเสีย่ งระดับองค์กร และนโยบำย
พนักงำนและบุคคล ภำยนอกทีเ่ ข้ ำมำติดต่อ
ควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ
ในสำนักงำน เพื่อควำมปลอดภัยต่อ
สุขภำพและชีวิต
สือ่ สำรแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจตำม
หลักธรรมำภิบำลให้ กบั คูค่ ้ ำ/คูธ่ ุรกิจ
รับทรำบอย่ำงทัว่ ถึงและสม่ำเสมอ
ปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรพัฒนำอย่ำง
ยัง่ ยืน ด้ ำนกำรปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ ำ/คูธ่ ุรกิจ
ซึง่ มีกำรกำหนดแนวทำงปฏิบตั ิไว้ อย่ำง
เป็ นธรรม ทังในส่
้ วนของกำรคัดเลือกคู่
ค้ ำ/คูธ่ ุรกิจให้ เป็ นไปตำมแนวทำง
ปฏิบตั ิของคูค่ ้ ำ/คูธ่ ุรกิจ และคงไว้ ซงึ่
ควำมสัมพันธ์อนั ยัง่ ยืน โดยคำนึงถึง
กำรสร้ ำงประโยชน์และกำรเติบโต
ร่วมกันของธุรกิจ ยึดถือ นโยบำยกำร
เคำรพกฎหมำยและยึดมัน่ ในหลักสิทธิ
มนุษยชน
ยึดมัน่ ในสัญญำและถือปฏิบตั ติ ำม
เงื่อนไขที่มีตอ่ เจ้ ำหนี ้เป็ นสำคัญ เพื่อ
รักษำควำมน่ำเชื่อถือของบริษัทและ
เป็ นไปตำมคูม่ ือจรรยำบรรณธุรกิจ
นโยบำยทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำ และ
นโยบำยที่เป็ นธรรมต่อคูค่ ้ ำและ/หรื อ
เจ้ ำหนี ้
ให้ กำรสนับสนุนกำรแลกเปลีย่ นควำมรู้
ตลอดจนสือ่ สำร เพื่อให้ เห็นแนวโน้ ม
และทิศทำงในกำรดำเนินธุรกิจของ

1.ใช้ คมู่ ือ Supplier Charter กับ คูค่ ้ ำรำยเก่ำ
และรำยใหม่ เพื่อให้ เป็ นไปตำมแนวทำง
เดียวกัน เพื่อกำรปฏิบตั ิอย่ำงเท่ำเทียม
2.มีกำรปรับปรุงนโยบำยจัดซื ้อปี 2563ให้
ครอบคลุมมำกยิง่ ขึ ้น
2.กำรรับฟั งข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจำกคู่
ค้ ำ/คูธ่ ุรกิจโดยตรง
3.มีช่องทำงกำรร้ องเรี ยนหรื อแจ้ งเบำะแสกำร
กระทำผิด หรื อ ทุจริ ต ทำง Ethics Hotline
4.จัดประเมินคูค่ ้ ำด้ ำน ESG จำนวน 14 รำย
ในช่วงต้ นปี 2563 โดยผลจำกกำรประเมิน
พบว่ำคูค่ ้ ำส่วนใหญ่ผำ่ นเกณฑ์ทปี่ ระเมิน
1.ชำระเงินตรงเวลำตำมที่กำหนด
2.จัดหำช่องทำงกำรสือ่ สำรเพื่อทรำบควำม
เคลือ่ นไหว ผ่ำนรำยงำนประจำปี รำยงำน
ควำมยัง่ ยืน เว็บไซต์ หรื อโซเชียลมีเดีย
(Facebook, YouTube, Instagram) และ
สือ่ ประชำสัมพันธ์ตำ่ งๆ
1.เข้ ำร่วมในงำนหรื อกิจกรรมต่ำงๆ ที่เปิ ด
โอกำสได้ พบปะกับคูธ่ ุรกิจ เพื่อโอกำสทำง
ธุรกิจหรื อควำมร่วมมือในอนำคต เช่น งำน
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ความคาดหวัง/ความ
ต้ องการ
กำรพัฒนำบริ กำรและ
ผลิตภัณฑ์

แนวปฏิบตั ิในการดาเนินการ
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ผลการดาเนินการ ปี 2563

บริ ษัท ให้ ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ
เจรจำธุรกิจ กำรประชุมสัมมนำผู้แทน
หรื อปรับปรุงคุณภำพสินค้ ำและบริ กำร
ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมดำวเทียมใน
ให้ ควำมร่วมมือในกำรทำธุรกิจใหม่ๆ
ระดับนำนำชำติ
โดยใช้ จดุ แข็งและควำมเชี่ยวชำญของ 2.กำรทำงำนร่วมกันในธุรกิจใหม่ของบริ ษัท
แต่ละบริ ษัท
เช่น โครงกำร NAVA, โครงกำร Drone

ชุมชน
1.ให้ ควำมช่วยเหลือชุมชน เน้ นเรื่ องกำรต่อยอด สร้ ำงควำมยัง่ ยืน
เพื่อส่งเสริ มคุณภำพชีวิตที่ ให้ ชมุ ชนโดยใช้ จดุ แข็งในธุรกิจของ
ดีขึ ้น อย่ำงต่อเนื่อง
บริ ษัท
กำรดำเนินกิจกรรมส่งเสริ มกำรให้
โอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนือ่ งผ่ำน
โครงกำรไทยคิด ไทยคม
กำรสนับสนุนให้ ทนุ ในโครงกำรสร้ ำง
อำชีพแก่เยำวชนในชุมชนที่อยูห่ ำ่ งไกล
ผ่ำนพันธมิตร คือ กศน.
ส่งเสริ มและสร้ ำงจิตสำนึกกำรมีสว่ น
ร่วมในกำรพัฒนำสังคมและชุมชนของ
พนักงำน ผ่ำนโครงกำรต่ำงๆของบริ ษัท
2.เป็ นธุรกิจทีใ่ ส่ใจต่อ
มีมำตรกำรอนุรักษ์ พลังงำนไฟฟ้ำและ
สิง่ แวดล้ อม
กำรประหยัดกำรใช้ น ้ำ กำรบริ หำร
จัดกำรก๊ ำซเรื อนกระจก และกำรปลูก
จิตสำนึกให้ พนักงำนและชุมชน เพื่อ
รักษำสิง่ แวดล้ อมที่ดี โดยยึดตำม
กรอบของนโยบำยด้ ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำน และนโยบำยสิง่ แวดล้ อมของ
บริ ษัท

3.มีกำรแบ่งปั นข้ อมูลควำมรู้ เพื่อสร้ ำงองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี
ด้ ำนเทคโนโลยีดำวเทียม ดำวเทียมให้ แพร่หลำยมำกยิง่ ขึ ้น ผ่ำน
และด้ ำนอื่นๆให้ เยำวชน กำรแบ่งปั นควำมรู้และประสบกำรณ์
จำกพนักงำนในองค์กร เพื่อสร้ ำงแรง
บันดำลใจให้ คนหันมำสนใจด้ ำน
เทคโนโลยี เพื่อกำรพัฒนำประเทศใน
อนำคต

1. โครงกำรไทยคิด ไทยคม มอบจำน
ดำวเทียม จำนวน 158 ชุดแก่โรงเรี ยน
2.มอบจำนพร้ อมติดตังที
้ ่โรงเรี ยนในจังหวัด
ต่ำงๆ ในกิจกรรม Run for School 2020
จำนวน 34 ชุด
3.กิจกรรมพนักงำนอำสำจำนวน 6กิจกรรม

1.มีโครงกำร iSAVE เพื่อกำรประหยัดพลังงำน
ในสำนักงำน สำมำรถช่วยลดกำรใช้ ไฟฟ้ำ
และน ้ำได้ เมื่อเทียบกับปี 2562 (โปรดดูผล
การดาเนิ นงานด้านสิ่ งแวดล้อมของบริ ษัท)
2.Thaicom Loves Earth เพื่อรณรงค์ลดโลก
ร้ อน มีกำรจัดทำรำยงำนกำรปล่อยและดูด
กลับก๊ ำซเรื อนกระจกขององค์กรต่อเนื่อง
เป็ นปี ที่สำม โดยมีกำรตังเป้
้ ำกำรลด
ปริ มำณกำรปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจก (โปรดดู
ผลการดาเนิ นงานด้านสิ่ งแวดล้อมของ
บริ ษัท)
1.เปิ ดโอกำสให้ หน่วยงำนเยีย่ มชมกิจกำร
บริ ษัท ซึง่ ในปี 2563 มีผ้ เู ข้ ำเยี่ยมชมจำนวน
10 หน่วยงำน/มหำวิทยำลัย เนื่องจำก
สถำนกำรณ์ COVID-19
2.ส่งพนักงำนบรรยำยให้ ควำมรู้ในโอกำส
ต่ำงๆ นอกสถำนที่

3.3 การจัดการด้ านความยั่งยืนในมิติส่ งิ แวดล้ อม
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญในกำรบริ หำรจัดกำรกระบวนกำรภำยที่อำจส่งผลกระทบโดยตรงหรื อ โดยอ้ อมต่อ สิ่ง
แวดล้ อม เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ เสียทัง้ ในและนอกองค์กร โดยตัง้ เป้ำหมำยเพื่อลดและบรรเทำ
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมที่เกิดขึ ้นจำกกำรดำเนินธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริ มกำรอนุรักษ์ พลังงำน ซึง่ ขยำยผลกำรดำเนิน งำน
ไปสู่กำรลดปริ มำณกำรปล่อยก็ำซเรื อนกระจกขององค์กร นอกจำกนี ้ นโยบำยด้ ำนสิ่งแวดล้ อมยังครอบคลุมไปถึงกำร
แบบ 56-1 One Report
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บริ ห ำรจั ด กำรน ำ้ อย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ทั ง้ กำรประหยั ด น ำ้ ใช้ และกำรบ ำบั ด น ำ้ ทิ ง้ ในส ำนั ก งำน เพื่ อ กำรใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยัง่ ยืน นอกจำกนี ้ เพื่อให้ กำรบริ หำรจัดกำรด้ ำนสิ่งแวดล้ อมของบริ ษัท ครอบคลุมเรื่ องกำรลด
ของเสียในกระบวนกำรธุรกิจ แม้ ว่ำบริ ษัทจะไม่มีสำยกำรผลิตสินค้ ำโดยตรง แต่ก็มีกำรทิ ้งขยะที่เป็ นของเสี ยทัว่ ไปอยู่
จำนวนไม่น้อยในแต่ละปี หลังจำกกำรที่เริ่ มมีกำรแยกขยะประเภทต่ำงๆ และปี 2562 มีกำรเก็บข้ อมูลของขยะประเภท
พลำสติกและกระดำษภำยในสำนักงำน ในปี 2563 บริ ษัทจึงเริ่ มตังเป้
้ ำหมำยในกำรลดจำนวนกำรทิ ้งของเสียทัว่ ไปหรื อ
ขยะรี ไซเคิลที่สำมำรถนำกลับมำใช้ ประโยชน์ใหม่ได้ ซึ่งได้ แก่ กระดำษและพลำสติก โดยมีแผนจะรณรงค์กำรลดปริ มำณ
กำรทิ ้งขยะประเภทนี ้ภำยในสำนักงำนลงไปด้ วย แต่เนื่องจำกเกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของ COVID-19 ที่สง่ กระทบ
ไปทัว่ โลก ทำให้ พนักงำนของบริ ษัทต้ อง Work From Home (WFH) เป็ นเวลำนำนหลำยเดือน พอถึงช่วง New Normal
เมื่อพนักงำนกลับเข้ ำมำทำงำนในสำนักงำนช่วงแรก ก็ยงั คงต้ องระมัดระวังเรื่ อง Social Distancing กำรใช้ ภำชนะร่วมกัน
จึงทำให้ กำรรณรงค์เรื่ องกำรลดจำนวนขยะพลำสติก อำจจะไม่ได้ ผลเท่ำที่ควรเมื่อเปรี ยบเทียบจำกเป้ำหมำยที่ตงไว้
ั้
อย่ำงไรก็ดี ปริ มำณกำรใช้ กระดำษในสำนักงำนได้ ลดน้ อยลงไปเพรำะกำร WFH
สามารถศึ ก ษารายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ “นโยบายสิ่ ง แวดล้ อม” ได้ ที่ https://www.thaicom.net/wpcontent/uploads/2019/07/20190116-thcom-cg-environmental-policy-2018-th.pdf
3.3.2 ผลการดาเนินงานด้ านสิ่งแวดล้ อม
1.การจัดการด้ านพลังงาน
จำกกำรที่ผลิตภัณฑ์และบริ กำรตลอดจนกระบวนกำรดำเนิน ธุรกิจของบริ ษัท จำเป็ นต้ องใช้ พลังงำนไฟฟ้ำเป็ น
จำนวนมำก บริ ษัทจึงมีกำรตังเป้
้ ำหมำยในกำรลดปริ มำณกำรใช้ พลังงำนอย่ำงต่อเนื่อง รวมทังเพิ
้ ่มประสิทธิ ภำพกำร
อนุรักษ์ พลังงำนในแต่ละปี โดยมีนโยบำยอนุรักษ์ พลังงำนตังแต่
้ ปี 2552 นอกจำกนี ้ ภำยในองค์กรยังมีโครงกำร “iSAVE”
เพื่อผลักดันมำตรกำรและกิจกรรมต่ำงๆ ด้ ำนพลังงำนอย่ำงต่อเนื่องมำโดยตลอด บริ ษัทมีกำรจัดหำพลังงำนทดแทนเพื่อ
เป็ นพลังงำนทำงเลือก โดยมีโครงกำรติดตังแผงโซล่
้
ำเซลล์เพื่อใช้ ในส่วนของสำนักงำนที่สถำนีบริ กำรภำค พื ้นดินไทยคม
ปทุมธำนี โดยมีเป้ำหมำยภำยใน 5 ปี จะสำมำรถติ ดตังแผงโซล่
้
ำเซลล์เพื่อผลิตพลังงำนครบจำนวน 100 กิโลวัตต์สงู สุด
ซึ่งจะทำให้ บริ ษัทสำมำรถผลิตพลังงำนทดแทนได้ เป็ นจำนวนถึง 180,000 kWh/ปี อย่ำงไรก็ดี ในปี 2563 ที่ผ่ำนมำ บริ ษัท
ไม่ได้ มีกำรลงทุนติดตังเพิ
้ ่มเติมตำมโครงกำรฯ เนื่องจำกสถำนกำรณ์ของ COVID-19
สามารถศึ ก ษารายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ “นโยบายอนุ รั ก ษ์ พลั ง งาน” ที ่ https://www.thaicom.net/wpcontent/uploads/2019/07/20170410-thcom-cg-policyenergy-2017-th.pdf
ตารางเปรียบเทียบปริมาณการใช้ พลังงานไฟฟ้ า
สานักงาน
1.สถำนีดำวเทียมไทยคม
(นนทบุรี)
2.สถำนีบริ กำรภำคพื ้นดินไทยคม
(ปทุมธำนี)

2561
1,666,000 kWh
(5,997,600 MJ)
4,967,100 kWh
(17,881,560 MJ)

2562
1,678,000 kWh
(6,040,800 MJ)
4,590,840 kWh
(16,527,040 MJ)

2563
1,552,000 kWh
(5,587,200MJ)
4,371,660 kWh
(15,738,000 MJ)

สรุ ปผลการดาเนินงาน
 สถำนีดำวเทียมไทยคม (นนทบุรี) มีปริ มำณกำรใช้ ไฟฟ้ำ ลดลง จำนวน 126,000 kWh หรื อร้ อยละ 8.15 เมื่อ
เทียบกับปี 2562
 สถำนีบริ กำรภำคพื ้นดินไทยคม (ปทุมธำนี) มีปริ มำณกำรใช้ ไฟฟ้ำ ลดลง จำนวน 219,180 kWh หรื อร้ อยละ
5.01 เมื่อเทียบกับปี 2562
 ส่วนสำเหตุที่ปริ มำณกำรใช้ ไฟฟ้ำลดลง สืบเนื่องมำจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ที่พนักงำนต้ องทำงำนอยูท่ ี่บ้ำน
หรื อต้ องสลับกันมำทำงำนเป็ นระยะเวลำนำนหลำยเดือน รวมทังจ
้ ำนวนพนักงำนประจำที่ลดลงไปด้ วยเมื่อเทียบ
แบบ 56-1 One Report

ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 47

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน

กับ ปี ก่ อ น ถึ ง แม้ ว่ำ ส่วนปฏิ บัติกำรดำวเที ยมและส่วนให้ บ ริ กำรสัญ ญำณดำวเที ยมยัง คงใช้ ป ริ มำณไฟฟ้ำ
ตำมปกติ เพรำะต้ องให้ บริ กำรดำวเทียมอย่ำงต่อเนื่องตลอด 24 ชัว่ โมง/7 วัน
ตารางแสดงปริมาณกาลังการผลิตไฟฟ้ าจากแผงโซลาเซล
สานักงาน
1.สถำนีบริ กำรภำคพื ้นดินไทยคม
(ปทุมธำนี)

2561

2562

2563

73,500 kWh

92,152 kWh

104,545 kWh

สำมำรถดูข้อมูลตำรำงแสดงผลกำรดำเนินงำนโครงกำร iSAVE ตำมมำตรกำรและเป้ำหมำยกำรอนุรักษ์ และกำร
ประหยัดพลังงำน ปี 2563 เพิ่มเติมได้ ในรำยงำนควำมยัง่ ยืน ปี 2563
2.การบริหารจัดการนา้
แม้ วำ่ บริ ษัทจะไม่ได้ ใช้ ทรัพยำกรน ้ำในกำรดำเนินธุรกิจหลักโดยตรง แต่ก็ตระหนักดีวำ่ ทรัพยำกรน ้ำเป็ นสิง่ สำคัญ
และมีควำมจำเป็ นต่อทุกชีวิต กำรใช้ น ้ำเพื่ออุปโภคบริ โภคในสำนักงำน จึงต้ องดำเนินกำรด้ วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้ อมด้ วย ที่ผ่ำนมำบริ ษัทจึงให้ ควำมสำคัญต่อ กกำรบริ หำรจัดกำรบำบัดน ้ำทิ ้งก อย่ำงมีประสิทธิ ภำพจำก
อำคำรสำนักงำนก่อนปล่อยลงสูร่ ะบบกำรระบำยน ้ำสำธำรณะ และเนื่องมำจำกกำรที่ตงของส
ั้
ำนักงำนทังสองแห่
้
งในเขต
พื ้นที่ที่ระบบระบำยน ้ำสำธำรณะยังไม่สมบูรณ์ เท่ำที่ควรด้ วย จึงต้ องระมัดระวังในเรื่ องระบบบำบัดน ้ำทิ ้งเพื่อไม่ส่งผล
กระทบต่อสภำพแวดล้ อมของชุมชุมโดยรอบ ต่อมำในปี 2560 เมื่อบริ ษัทเริ่ มโครงกำร Thaicom Loves Earth เพื่อ
ต้ องกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมด้ ำนสิง่ แวดล้ อมอย่ำงจริ งจัง และกำรส่งเสริ มสภำพแวดล้ อมที่ดี บริ ษัทจึงเริ่ มตรวจ
วิเครำะห์คณ
ุ ภำพน ้ำทิ ้ง เพื่อให้ กำรรณรงค์กำรใช้ น ้ำและปรับปรุ งระบบบำบัดน ้ำทิ ้งภำยในสำนักงำนมีประสิทธิภำพมำก
ยิ่งขึ ้น สำหรับปี 2563 บริ ษัทได้ ใช้ บริ กำรจำกหน่วยงำนของกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข ในกำรตรวจสอบคุณภำพ
น ้ำทิ ้ง*จำกตัวอย่ำงที่เก็บมำจำกสถำนีดำวเทียมไทยคม นนทบุรี และสถำนีบริ กำรภำคพืน้ ดินไทยคม ปทุมธำนี
จำกผลกำรตรวจสอบคุณภำพน ้ำทิ ้ง พบว่ำ สถำนีดำวเทียมไทยคม นนทบุรี มีคำ่ BOD อยูท่ ี่ 10 มก/ล. ซึง่ เป็ น
ปริ มำณที่ต่ำกว่ำเกณฑ์ แต่มีค่ำ Total Dissolved Solids อยู่ที่ 557 มก./ล. และ ปริ มำณไนโตรเจน อยู่ที่ 119.87 มก./ล.
ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์ ส่วนสถำนีบริ กำรภำคพื ้นดินไทยคม ปทุมธำนี มีค่ำ BOD อยู่ที่ 2 มก/ล. ซึ่งเป็ นปริ มำณที่ต่ำกว่ำเกณฑ์
และค่ำ Total Dissolved Solids อยูท่ ี่ 608 มก/ล. ซึง่ เป็ นปริ มำณที่สงู กว่ำเกณฑ์ ส่วนผลกำรตรวจสอบในค่ำพำรำมิเตอร์
อื่นๆ ของทังสองสถำนี
้
ฯ มีคำ่ ต่ำกว่ำเกณฑ์ทงหมด
ั้
ปริมาณการใช้ นา้ ประปา
สานักงาน
1.สถำนีดำวเทียมไทยคม
(นนทบุรี)
2.สถำนีบริ กำรภำคพืน้ ดินไทยคม
(ปทุมธำนี)

2561
(ลูกบาศก์ เมตร)

2562
(ลูกบาศก์ เมตร)

2563
(ลูกบาศก์ เมตร)

4,592

7,383

4,515

6,121

5,357

4,180

สรุ ปผลการดาเนินงาน
 สถำนีดำวเทียมไทยคม (นนทบุรี) มีปริ มำณกำรใช้ น ้ำประปำ ลดลง 2,868 ลูกบำศก์เมตร หรื อร้ อยละ 38.85
เมื่อเทียบกับปี 2562
 สถำนีบริ กำรภำคพื ้นดินไทยคม (ปทุมธำนี) มีปริ มำณกำรใช้ น ้ำประปำ ลดลง 1,177 ลูกบำศก์เมตร หรื อร้ อยละ
28.16 เมื่อเทียบกับปี 2562
 ส่วนสำเหตุที่ปริ มำณกำรใช้ น ้ำประปำลดลง นอกเหนือจำกกำรรณรงค์เรื่ องกำรประหยัดน ้ำอย่ำงต่อเนื่อง ก็
น่ำจะเป็ นสำเหตุเดียวกันกับปริ มำณไฟฟ้ำที่ลดลง คือจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ที่พนักงำนต้ องทำงำนอยู่ที่
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บ้ ำนหรื อต้ องสลับกันมำทำงำนเป็ นระยะเวลำนำนหลำยเดือน จึงทำให้ มีกำรใช้ น ้ำในสำนักงำนลดลง รวมทัง้
จำกกำรที่จำนวนพนักงำนประจำที่ลดลงไปด้ วยเมื่อเทียบกับปี 2562
3.การจัดการขยะและของเสียทั่วไป
Thaicom Loves Earth ซึ่งเป็ นกรอบกำรดำเนินงำนด้ ำนสิ่งแวดล้ อมเพื่อสร้ ำงควำมยัง่ ยืน ด้ วยควำมรับผิดต่อ
สังคมและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกภำคส่วนของบริ ษัท และยังส่งเสริ มกำรพัฒนำให้ ก้ำวไปสู่ กสำนักสีเขียวก ในอนำคต โดยเริ่ ม
ตังแต่
้ กำรงดผลิตขวดน ้ำพลำสติกเพื่อใช้ บริ โภคในสำนักงำน กำรรณรงค์ให้ พนักงำนมีกำรแยกขยะก่อนทิ ้งลงถัง ซึ่งขยะ
ประเภทของเสียทัว่ ไปเหล่ำนี ้ มีสว่ นที่ทำให้ กำรเกิดกำรปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจกสูช่ นบรรยำกำศโลกหรื
ั้
อย่อยสลำยได้ ยำก
ในปี 2563 ที่ผ่ำนมำ บริ ษัทจึงเริ่ มตังเป้
้ ำหมำยกำรลดจำนวนขยะสองประเภท คือ “พลำสติก และ กระดำษ” ถึงแม้ ว่ำจะ
สำมำรถนำกลับมำใช้ ใหม่ได้ เมื่อผ่ำนกระบวนกำรรี ไซเคิล แต่จะเป็ นกำรดำเนินกำรอย่ำงเป็ นรูปธรรมเพื่อสร้ ำงควำมยัง่ ยืน
ได้ มำกกว่ำ หำกทุกคนช่วย กัน ลด ละ เลิก สิง่ ที่เป็ นสำเหตุหลักของกำรเกิดขยะทังสองประเภทนี
้
้
ปี 2563 สำมำรถสรุปผลกำรดำเนินงำนเมื่อเปรี ยบเทียบกับเป้ำหมำยได้ ดงั ต่อไปนี ้
สรุ ปผลการดาเนินงานปริมาณขยะที่ลดลงตามมาตรการจัดการขยะและของเสียทั่วไปและมาตรการอื่นๆ
มาตรการจาก
THAICOM Loves Earth
1.รณรงค์ ล ดขยะจ ำนวนพลาสติ ก ใน
สำนักงำน
“โครงการกล่องพลาสติ ก/ถุงยื มใช้ หรื อ
Thaicom Green Bag & Box”**
2.รณรงค์ลดกำรใช้ กระดาษในสำนักงำน
3.กำรปลู ก ต้ นไม้ เพิ่ ม พื น้ ที่ สี เ ขี ย ว โดย
พนั ก ง ำ นมี ส่ ว นร่ ว ม “ โ ค รง ก าร
“Thaicom We Share ปลู ก ให้ ได้ คน
ละต้ น”

เป้ าหมาย
(ปี พ.ศ.และ ปริ มาณ)
2566
ปริ มาณลดลงจากปี ฐาน
ร้อยละ 20
2566
ปริ มาณลดลงจากปี ฐาน
ร้อยละ 20

2562
(ปี ฐาน)

2563

199.6 กก.

152.3 กก.

429,784 แผ่น

421,892 แผ่ น

2567
จำนวน 1,895 ต้ น/
พนักงำน 379 คน*

550 ต้ น

หมายเหตุ *จานวนพนักงาน 379 คน ใช้ตวั เลขอ้างอิ งปี 2562 ทีบ่ ริ ษัทเริ่ มตัง้ เป้าหมายเป็ นปี แรก
**โครงการกล่ องพลาสติกยืมใช้ หรื อ Thaicom Green Bag & Box คื อ โครงการยื มใช้ถุงผ้าและกล่ องใส่
อาหาร โดยมี แผนจะรณรงค์กบั พนักงานในปี 2563 ในการยืมกล่องพลาสติ กใช้บรรจุอาหารจากแคนทีนของบริ ษัท ซึ่ งแต่
เดิ มใช้กล่องโฟมและถุงพลาสติ กบรรจุอาหารให้พนักงาน โดยในอนาคตจะให้งดการนากล่องโฟม ถุงพลาสติ ก ถ้วย
พลาสติ กใส่เครื ่องดืม่ แบบใช้ครัง้ เดียวเข้ามาในบริ ษัท ซึ่ งบริ ษัทได้ตงั้ เป้าหมายระยะสัน้ ไว้ คื อ ภายในสีป่ ี ต้องสามารถลด
จานวนขยะประเภทพลาสติ กทีท่ ิ้ งในไทยคมลงให้ได้ ร้อยละ 20 อย่างไรก็ดี โครงการนีต้ อ้ งพบกับอุปสรรคจากสถานการณ์
COVID-19 ซึ่ งทาให้การใช้ภาชนะร่ วมกันอาจก่อให้เกิ ดการติ ดต่อแพร่ ระบาดของเชื ้อโรคได้ ถ้าล้างไม่สะอาด จึ งยังคง
ต้องรอดูสถานการณ์ของ COVID-19 ในปี 2564 ก่อน
4. การจัดการเพื่อลดปั ญหาก๊ าซเรือนกระจก
ตังแต่
้ ปี 2561 หลังจำกที่บริ ษัทเข้ ำร่ วมโครงกำรเป็ นองค์กรนำร่ องในโครงกำรขยำยผลกิจกรรมชดเชยคำร์ บอน
เพื่ อ สนั บ สนุ น ตลำดคำร์ บอนภำคสมั ค รใจภำยในประเทศ ปี ที่ 5 ด ำเนิ น โครงกำรโดยคณะสิ่ ง แวดล้ อม
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ภำยใต้ ทุนสนับสนุนจำกองค์กำรบริ หำรจัดกำรก๊ ำซเรื อนกระจก (องค์กำรมหำชน) (อบก.)
บริ ษัทจึงมุ่งหวังที่จะเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กรธุรกิจลดโลกร้ อนเพื่อสร้ ำงกำรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืน โดยมีกำรจัดทำรำยงำน
ปริ มำณกำรปล่อยและดูดกลับก๊ ำซเรื อนกระจกขององค์กรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อประเมินผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนสอง
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แห่ง คือ 1) สถำนีดำวเทียมไทยคม นนทบุรี และ 2) สถำนีบริ กำรภำคพื ้นดินไทยคม ปทุมธำนี เพื่อจะได้ นำมำเปิ ดเผย
ข้ อมูลด้ ำนสิง่ แวดล้ อมให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัทให้ รับทรำบในแต่ละปี และผลักดันกำรบริ หำรจัดกำรด้ ำนสิง่ แวดล้ อม
อย่ำงจริ งจังเพื่อสร้ ำงควำมยัง่ ยืน ตำมกรอบ Thaicom Loves Earth โดยเริ่ มตังเป้
้ ำหมำยลดปริ มำณกำรปล่อยและดูด
กลับก๊ ำซเรื อนกระจกในปี 2563 หลังจำกที่บริ ษัทจัดเก็บข้ อมูล จัดทำรำยงำน และทวนสอบรำยงำนมำเป็ นเวลำสองปี
ทังนี
้ ้เพื่อจะได้ มีกำรพัฒนำปรับปรุ งมำตรกำรที่จะช่วยลดกำรปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจกของบริ ษัทอย่ำงมีประสิทธิภำพมำก
ยิ่งขึ ้น
สำหรับกำรทวนสอบรำยงำนปริ มำณกำรปล่อยและดูดกลับก๊ ำซเรื อนกระจกขององค์กร บริ ษัทได้ มอบหมำยให้
“สถำบันน ้ำเพื่อสิ่งแวดล้ อมและควำมยัง่ ยืน สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย” เป็ นผู้ทวนสอบประจำปี 2562 และ 2563
เพื่อกำรขอขึ ้นทะเบียนรับรองผลของรำยงำนกับ อบก. ภำยในปี 2564 เป็ นลำดับต่อไป
หมายเหตุ

ในระหว่างการจัดทารายงานฉบับนี ้ บริ ษัทอยู่ในขัน้ ตอนการขอขึ้ นทะเบี ยนเพือ่ รับรองผลรายงานการ
ปล่อยและดูดกลับก๊ าซเรื อนกระจกจาก อบก.

สรุ ปผลการดาเนิ นงานเมื่อเปรี ยบเทียบเป้ าหมายการลดปริ มาณการปล่ อยและดูดกลับก๊ าซเรื อนกระจกของ
ไทยคม ปี 2562, 2563 (เฉพาะ Scope 1 & Scope 2)
สานักงาน
1.สถำนีดำวเทียมไทยคม
(นนทบุรี)
2.สถำนีบริ กำรภำคพื ้นดินไทยคม
(ปทุมธำนี)

2560
(ปี ฐาน)
(ton CO2e)

2561
(tonCO2e)

2562
(tonCO2e)

2563
(tonCO2e)

2565
(เป้ าหมาย)

1,346

1,261

1,131

955

20%

2,894

2,920

2,313

2,266

30%

ปริมาณการปล่ อยและดูดกลับก๊ าซเรือนกระจกของไทยคม
1) สถานีดาวเทียมไทยคม นนทบุรี
1.1 ปี 2562 (Scope 1 & 2) = 1,131 tonCO2e, ลดลง 215 tonCO2e หรื อร้อยละ 15.97
เมื ่อเทียบกับปี 2560 (ปี ฐาน = 1,346 tonCO2e)
1.2 ปี 2563 (Scope 1 & 2) = 955 tonCO2e, ลดลง 391 tonCO2e หรื อร้อยละ 29.05
เมื ่อเทียบกับปี 2560 (ปี ฐาน = 1,346 tonCO2e)
2) สถานีบริการภาคพืน้ ดินไทยคม ปทุมธานี
2.1 ปี 2562 (Scope 1 & 2) = 2,313 tonCO2e, ลดลง 581 tonCO2e หรื อร้อยละ 20.08
เมื ่อเทียบกับปี 2560 (ปี ฐาน = 2,894 tonCO2e)
2.2 ปี 2563 (Scope 1 & 2) = 2,266 tonCO2e, ลดลง 628 tonCO2e หรื อร้อยละ 21.70
เมื ่อเทียบกับปี 2560 (ปี ฐาน = 2,894 tonCO2e)
กิจกรรมที่จะช่ วยลดปริมาณการปล่ อยและดูดกลับก๊ าซเรือนกระจกของไทยคม
สำหรับกิจกรรมที่ไทยคมดำเนินกำรในปี ที่ผำ่ นมำ เพี่อช่วยลดปริ มำณกำรปล่อยก๊ ำซเรื อนกระจกให้ ได้ ตำม เป้ำหมำย
ของบริ ษัท และเพื่อร่วมสนับสนุนเป้ำหมำยระดับประเทศนัน้ มีทงหมด
ั้
5 กิจกรรม คือ
1. กำรอนุรักษ์ พลังงำน ผ่ำนโครงกำร iSAVE เพื่อลดกำรใช้ พลังงำนและเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ พลังงำน
2. กำรจัดหำพลังงำนทดแทนเพื่อเป็ นพลังงำนทำงเลือก โดยผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกแผงโซลำเซลล์
3. กำรอนุรักษ์ และกำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำผ่ำนโครงกำร Thaicom Loves Earth เช่น มำตรกำรประหยัดน ้ำ และ
กำรบำบัดน ้ำเสียที่มีประสิทธิภำพ
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4. กำรส่ง เสริ ม สำนักงำนสีเขี ยว ผ่ำ นโครงกำร Thaicom Loves Earth โดยกำรบริ ห ำรจัดกำรขยะมูลฝอยเพื่อ
สิง่ แวดล้ อมที่ดี เช่น รณรงค์ลด กำรใช้ กระดำษ และรณรงค์กำรลดขยะประเภทพลำสติกในสำนักงำน
5. รณรงค์กำรปลูกต้ นไม้ เพื่อช่วยลดสภำวะโลกร้ อน ผ่ำนโครงกำร Thaicom Loves Earth
3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม
กำรดำเนินงำนของบริ ษัทด้ วยนโยบำยในกำรเคำรพหลักสิทธิมนุษยชนอย่ำงเคร่ งครัดโดย เชื่อว่ำมนุษย์ทกุ คนมี
สิทธิเท่ำเทียมกันโดยกำเนิด รวมไปถึงกำรบริ หำรจัดกำรด้ ำนทรัพยำกรบุคคลที่ต้องได้ รับ ควำมเท่ำเที ยมในกำรปฏิบตั ิและ
สิทธิประโยชน์อนั พึงได้ ตำมกฎหมำยแรงงำน นอกจำกนี ้ยังส่งเสริ มควำมก้ ำวหน้ ำและกำรพัฒนำบุคลำกรตำมกล ยุทธ์
ธุรกิจของบริ ษัท รวมทังสนั
้ บสนุนให้ พนักงำนมีคุณภำพชีวิตที่ดี ด้ วยกำรเอำใจใส่ดแู ลสุขภำพและควำมปลอดภัยของ
พนักงำนทุกคนเป็ นสำคัญ โดยเฉพำะอย่ำ งยิ่งในสภำวกำรณ์ ที่ไม่ปกติที่อำจส่งผลกระทบไปทั่วทัง้ องค์กร อย่ำงเช่น
สถำนกำรณ์ COVID-19 สำหรั บ สัง คมภำยนอก บริ ษั ท ยัง คงมุ่ง สร้ ำงโอกำสในกำร เข้ ำ ถึ ง ข้ อ มูล กำรสื่อ สำรและ
เทคโนโลยีอย่ำงทัว่ ถึงในทุกสภำวกำรณ์ และยังมุ่งมัน่ ส่งเสริ มโอกำสในกำรได้ รับกำร ศึกษำอย่ำงเท่ำเทียม รวมทังกำร
้
เรี ยนรู้ ที่มีคณ
ุ ภำพโดยเฉพำะผู้ที่อยู่ในพื ้นที่ห่ำงไกล ในขณะเดียวกันบริ ษัทส่งเสริ มกำรสร้ ำงคุณค่ำร่ วมกันระหว่ำงธุรกิจ
และสังคม โดยให้ กำรสนับสนุนด้ ำนกำรเรี ยนรู้เพื่อสร้ ำงอำชีพของนักเรี ยนและชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสร้ ำงโอกำสในกำร
มีคณ
ุ ภำพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่มนั่ คงในสังคมท้ องถิ่นของตนเองอย่ำงยัง่ ยืน
การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทสนับสนุนและเคำรพกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ด้ วยกำรดูแลไม่ให้ ธุรกิจของบริ ษัทเข้ ำไปมีสว่ นเกี่ยว ข้ อง
กับกำรล่วงละเมิดสิทธิ มนุษยชน อีกทังยั
้ งให้ ควำมเคำรพนับถือและปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกภำคส่วนด้ วยควำมเป็ น
ธรรมบนพื ้นฐำนของศักดิ์ศรี ควำมเป็ นมนุษย์ โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ เช่น กำรแบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชือ้ ชำติ สีผิว อำยุ เพศ
ฯลฯ บริ ษัทมีนโยบำยกำรเคำรพกฎหมำยและหลักกำรด้ ำนสิทธิมนุษยชน ซึ่งพนักงำนของบริ ษัทต้ องทำควำมเข้ ำใจตัว
บทกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของตนเองอย่ำงถี่ถ้วน และต้ องปฏิบตั ิตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด
ด้ วย จำกกำรที่บริ ษัทมีธุรกิจอยู่ในหลำยประเทศ ซึ่งมีวฒ
ั นธรรมและบรรทัดฐำนที่แตกต่ำงกันไป พนักงำนที่ต้องไป
ปฏิบตั ิงำนยังประเทศเหล่ำนัน้ จึงจำเป็ นอย่ำงยิ่งที่จะต้ องศึกษำกฎหมำยขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของ
ประเทศนันๆ
้ เพื่อไม่ให้ เกิดปั ญหำกำรล่วงละเมิดกฎหมำยสิทธิมนุษยชนดังกล่ำว
นอกจำกนี ้ บริ ษัทมีกำรจัดทำ “แนวปฏิบัติของคู่ค้ำไทยคม” เพื่อเป็ นหลักกำรในกำรพิจำรณำคัดเลื อกและ
ประเมินคู่ค้ำของบริ ษัท ซึ่งในแนวปฏิบัติดังกล่ำวได้ ระบุถึงควำมคำดหวังและแนวทำงในกำรดำเนินธุรกิจกับบริ ษัท
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในประเด็นของ “หลักสิทธิมนุษยชนและแรงงำน” ที่ครอบคลุมในเรื่ องสำคัญ อำทิ กำรปฏิบตั ิตอ่ ลูกจ้ ำง
และแรงงำนอย่ำงยุติธรรม กำรไม่เลือกปฏิบตั ิ กำรให้ มีชวั่ โมงกำรทำงำน, ค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่เหมำะสม กำร
มีสิทธิเสรี ภำพในกำรสมำคมตำมกฎหมำย กำรไม่ใช้ แรงงำนเด็ก รวมไปถึงกำรไม่บงั คับใช้ แรงงำน แนวปฏิบตั ิของคู่ค้ำ
ดังกล่ำว ยังใช้ เพื่อสือ่ สำรกับคูค่ ้ ำให้ เข้ ำใจถึงแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจเพื่อบรรลุเ ป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืนของบริ ษัท
สามารถดู “นโยบายการเคารพกฎหมายและหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน” ในเว็ บ ไซด์ https://www.thaicom.net/wpcontent/uploads/2019/07/20150825-thcom-cg-HumanRightsPolicy-2013-th.pdf และศึกษา“แนวปฏิบัติของ คู่ค้า
ไทยคม” https://www.thaicom.net/wp-content/uploads/2019/07/20160822-thcom-supplier-charter-th.pdf
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3.4.2 ผลการดาเนินงานด้ านสังคม
1.การดูแลพนักงาน
บริ ษัทได้ มีกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ ด้ำนกำรบริ หำรงำนบุคคลขององค์กรประจำปี 2563 - 2565 โดยมุ่งเน้ นให้
เกิดกำรเปลี่ยนแปลงองค์กรในเชิงรุ ก (4R) กล่ำวคือ มีกำรออกแบบโครงสร้ ำงองค์กรให้ ตอบรับกับควำมท้ ำทำยและสร้ ำง
ควำมได้ เปรี ยบในกำรแข่งขัน (Right Structure) อีกทังยั
้ งให้ ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรภำย ในของ
องค์ กร (Right People) และสร้ ำงวัฒนธรรมกำรทำงำนแบบอะไจล์ (Right Culture) โดยมุ่งเน้ นให้ เกิ ดกำรพัฒนำ
กระบวนกำรกำรทำงำนต่ำงๆ (Right Process) ให้ มีควำมต่อเนื่อง เชื่อมโยงและเป็ นไปในทิศทำงเดียวกันทังองค์
้ กร อีกทัง้
จะต้ องสอดคล้ องกับทิศทำงของโลกในปั จจุบนั และอนำคต เพื่อสร้ ำงบริ ษัทให้ เป็ นองค์กรที่เป็ นแหล่งรวมของคนดีและคน
เก่ง เป็ นองค์กรที่น่ำอยู่ควบคู่ไปกับกำรสร้ ำงควำมเข้ มแข็งในกำรดำเนินงำน มีกำรพัฒนำอย่ำงก้ ำวกระโดดและมีควำม
ยัง่ ยืน โดยบริ ษัทเชื่อมัน่ ว่ำสำระสำคัญในแผนยุท ธศำสตร์ กำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กรสำหรับปี 2563 – 2565
จะช่ ว ยในกำรขับ เคลื่อ นกำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรบุค คล น ำไปสู่ก ำรบรรลุผลได้ ต ำมเป้ำ หมำยที่ อ งค์ ก รตัง้ ไว้ ได้ อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล
1.1 การจ้ างงาน
ปั จจุบนั บริ ษัทมีพนักงำนรวมทังสิ
้ ้น จำนวน 354 คน (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563) โดยมีนโยบำยในกำร ดูแล
พนักงำน โดยกำรปฎิบตั ิกับพนักงำนอย่ำงเสมอภำคและเป็ นธรรม ไม่มีกำรแบ่งแยกเพศ ศำสนำ หรื อเชือ้ ชำติ ใดๆ
บริ ษัทมีกำรจ้ ำงพนักงำนจำกหลำยเชือ้ ชำติในหลำยประเทศตำมพื ้นที่ให้ บริ กำรของดำวเทียมไทยคมและกลยุทธ์ ธุรกิจ
ดังนัน้ “หลักกำรบริ หำรงำนบุคคล” จึงเป็ นกรอบสำคัญต่อกำรดำเนินงำนที่มีผลบังคับใช้ กบั พนักงำน ทุกคน เพื่อให้ มนั่ ใจ
ว่ำบริ ษัทจะไม่มีกำรละเมิดสิทธิของพนักงำนตำมกฎหมำยและหลักสิทธิมนุษยชน ทังในประเทศและต่
้
ำงประเทศ หำก
พนักงำนพบเห็นกำรปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นธรรมหรื อไม่ได้ ได้ รับสิทธิประโยชน์ที่พงึ ได้ ตำมกฎเกณฑ์ บริ ษัทยังเปิ ดโอกำสในกำรรับ
ฟั งข้ อคิดเห็นหรื อร้ องเรี ย นผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น Ethics Hotline ในเว็บไซด์ หรื อ อินทรำเน็ต เว็บบอร์ ด กำรเสนอ
ข้ อคิดเห็นในช่วงที่มีกำรประชุมพนักงำนประจำปี หรื อตำมวำระพิเศษต่ำงๆ พนักงำนยังสำมำรถพูดคุยกับหัวหน้ ำงำน
โดยตรงได้ ตลอดเวลำ
ตารางสรุ ปจานวนพนักงาน
ข้อมูลปี 2563 ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2563
จานวนพนักงานและสัดส่ วนพนักงาน
 จำนวนพนักงำนทังหมด
้
(เฉพำะบริ ษัทไทยคม ทีซีบี และไทยเอไอ) แยกเป็ นสัดส่วนพนักงำนในประเทศ และ
ต่ำงประเทศ
ในประเทศ
ต่ำงประเทศ
รวมทัง้ หมด (คน)

ชาย
216
9
225

หญิง
126
3
129

รวมทัง้ หมด
342
12
354

- จำนวนพนักงำนใหม่ : ประจำประเทศไทย 7 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.75 ของพนักงำนทังหมด
้
- จำนวนพนักงำนลำออก : ประจำประเทศไทย 48 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.56 ของพนักงำนทังหมด
้
- จำนวนพนักงำนที่ลำคลอด = 5 คน และจำนวนพนักงำนที่กลับมำทำงำนหลังลำคลอด = 5 คน
 สัดส่วนระดับพนักงำน
ปฏิบตั ิกำร
ผู้จดั กำร
แบบ 56-1 One Report

ในประเทศ
278
34

ต่ างประเทศ
9
3

รวมทัง้ หมด
287
37
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ในประเทศ
27
3
342

ต่ างประเทศ
12

รวมทัง้ หมด
27
3
354

ในประเทศ
14
280
48
342

ต่ างประเทศ
10
2
12

รวมทัง้ หมด
14
290
50
354

ในประเทศ
13.94

ต่ างประเทศ
11.58

รวมทัง้ หมด
13.86

ในประเทศ
3
220
114

ต่ างประเทศ
12
-

รวมทัง้ หมด
12
3
220
114

5

-

5

342

12

354

 สัดส่วนอำยุพนักงำน
< 30 ปี
30-50 ปี
>50 ปี
รวมทัง้ หมด (คน)
 อำยุงำนเฉลีย่ ของพนักงำน
อำยุเฉลีย่ (ปี )

 สัดส่วนพนักงำน แยกตำมสถำนที่ปฏิบตั ิงำน
ต่ำงประเทศ
หัวหิน
นนทบุรี
ปทุมธำนี
อำคำร SJ Infinite I
กรุงเทพฯ
รวมทัง้ หมด (คน)
1.2 การฝึ กอบรมพนักงาน
บริ ษัทมีกำรวำงแผนพัฒนำพนักงำนทุกระดับเพื่อให้ มีควำมก้ ำวหน้ ำในสำยอำชีพ และเตรี ยมควำมพร้ อมของ
องค์กร เพื่อสอดรับต่อกำรเปลี่ยนแปลง Technology Disruption ที่เกิดขึ ้นตลอดเวลำ รวมทังกำรรั
้
บมือกับสถำนกำรณ์
กำรแข่งขันของตลำด โดยต้ องเป็ นไปตำมทิศทำงของกลยุทธ์และเป้ำหมำยเพื่อสร้ ำงควำมยัง่ ยืนให้ บริ ษัท ด้ วยเหตุนี ้ จึง
จำเป็ นต้ องมีกำรพัฒนำทักษะกำรทำงำนใหม่ๆ ให้ พนักงำน (Re-skill) หรื อกำรยกระดับทักษะที่มี อยู่แ ล้ วให้ ดี ยิ่ ง ขึน้
(Upskill) ผ่ำนกำรฝึ กอบรมหรื อกำรสับเปลีย่ นหมุนเวียนงำนโดยสมัครใจ สำหรับหลักสูตรกำรฝึ กอบรมประกอบด้ วย
(1) หลักสูตรบังคับ (Mandatory Course) เพื่อให้ เป็ นไปตำมข้ อบังคับตำมกฎหมำยและสอดรับกับกลยุทธ์ของ
องค์กร
(2) หลักสูตรเพื่อพัฒนำและเสริ มทักษะกำรทำงำนในสำยอำชีพนันๆ
้ (Functional Course) โดยใช้ กำรเรี ยนรู้
แบบผสมผสำนทังแบบดั
้
งเดิ
้ ม (Classroom training) และรูปแบบกำรเรี ยนออนไลน์ (Online Training) ผ่ำน
วิทยำกรที่มีชื่อเสียงและได้ รับกำรยอมรับจำกแวดวงต่ำง ๆ ทังภำยในและภำยนอกองค์
้
กร
(3) หลักสูตรเพื่อพัฒนำศักยภำพและเสริ มสร้ ำงภำวะผู้นำ (Leadership Development Course) เพื่อสร้ ำง
หัวหน้ ำงำนที่เก่งคนและเก่งงำน และเพื่อผลักดันบุคลำกรกลุ่มนี ้ให้ เป็ นผู้สืบทอดตำแหน่งงำนสำคัญใน
องค์กรต่อไปในอนำคตได้
ในปี 2563 จำกภำวะวิกฤต COVID-19 บริ ษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงรู ปแบบกำรฝึ กอบรมพนักงำนไปสู่กำรเรี ยนรู้
ผ่ำนช่องทำงออนไลน์มำกยิ่งขึ ้น โดยบริ ษัทเปิ ดโอกำสให้ พนักงำนได้ เรี ยนรู้ หลักสูตรที่ตนเองสนใจผ่ำนกำรเรี ยนรู้ แบบ
แบบ 56-1 One Report

ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 53

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน

ออนไลน์ด้วยตนเองผ่ำน “UDEMY Learning Online Platform” ซึ่งกำรเรี ยนรู้ ด้ วยตนเองแบบ Anytime Anywhere นัน้
ช่วยให้ พนักงำนสำมำรถพัฒนำตนเองได้ อย่ำงต่อเนื่อง แม้ จะต้ องเจอกับภำวะวิกฤตก็ตำม
นอกจำกนี ้ ตำมที่บริ ษัทได้ จัดให้ มีกำรจัดอบรมให้ ควำมรู้ กับพนักงำนในองค์กรทังในเรื
้ ่ องของศักยภำพในกำร
ทำงำน (Competency) และทักษะที่สำคัญ (Soft Skill) โดยกำรสรรหำวิทยำกรจำกภำยนอกมำให้ ควำมรู้ เพื่อเตรี ยม
ควำมพร้ อมและส่งเสริ มกำรดำเนินธุรกิจขององค์กรตำมแผนพัฒนำพนักงำนประจำปี มำอย่ำงต่อเนื่องนัน้ ในปี นี ้นอกจำก
กำรจัดอบรมในหลักสูตรต่ำง ๆ โดยใช้ วิทยำกรภำยนอกอย่ำงเช่นที่เคยปฏิบตั ิมำ บริ ษัทยังเล็งเห็นควำมสำคัญในกำร
พัฒนำพนักงำนที่มีศกั ยภำพ มีควำมเชี่ยวชำญและชำนำญในด้ ำนต่ำง ๆ มำฝึ กฝนเพื่อเติมทักษะกำรถ่ ำยทอดและกำร
สื่อสำรเพื่อเป็ นวิทยำกรภำยในขององค์กรเองอีกด้ วย โดยพนักงำนที่เป็ นวิทยำกรภำยในทุกท่ำนจะได้ รับวุฒิบตั รกำรเป็ น
วิทยำกรของบริ ษัทและสิทธิประโยชน์เป็ นคะแนนสะสมใน TC Me Point
สำหรับแผนพัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับกำรสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) บริ ษัทมีกำรดำเนินกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง เพื่อเตรี ยมผู้ที่มีศกั ยภำพให้ มีภำวะผู้นำและมีควำมพร้ อมที่จะรับผิดชอบงำนในตำแหน่งที่สงู ขึ ้น ผ่ำนหลักสูตร
กำรพัฒนำบุคลำกรต่ำงๆ ที่ถกู ออกแบบให้ มีระยะเวลำกำรเรี ยนรู้ พร้ อมกำรฝึ กปฏิบตั ิต่อเนื่องเป็ นระยะเวลำในรอบหนึง่ ปี
เพื่อผสำนเข้ ำไปกับกำรทำงำนในทุกวันได้
สาหรับผลการดาเนินงานปี 2563 บริ ษัทมีกำรจัดฝึ กอบรมให้ กบั พนักงำนรวมทังสิ
้ ้น 29 ครัง้
จาแนกตาม
ระดับพนักงาน
ระดับปฏิบตั ิกำร PG 3-9
ผู้จดั กำร PG 10-12
ผู้บริ หำร PG 13-15
ผู้บริ หำรระดับสูง C Level
ค่ าเฉลี่ยการฝึ กอบรมของพนักงานทัง้ หมด

จานวนชั่วโมง/คน
2562
16.32
16.56
24.19
3.75
16.72

จานวนชั่วโมง/คน
2563
19.66
22.37
4.96
87.5
20.11

1.3 การดูแลด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน (Employee Well-Being)
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญต่อสุขภำพอนำมัยและควำมปลอดภัยของพนักงำนทุกคน โดยมีกำรกำหนดนโยบำยเพื่อ
เป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิและพัฒนำในด้ ำนบริ หำรจัดกำรด้ ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้ อมในกำร
ทำงำนอย่ำงเป็ นรูปธรรม มีกำรเลือกตังคณะกรรมกำรควำมปลอดภั
้
ย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำนที่มี
วำระกำรทำงำน 2 ปี ประกอบด้ วยตัวแทนจำกฝ่ ำยบริ หำรและพนักงำน จำนวน 9 ท่ำน ตำมสัดส่วนของพนักงำนทังหมด
้
เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำกำรวำงแผนตลอดจนมำตรกำรในกำรป้องกันอันตรำยต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ ้น จะถูกตรวจสอบและควบคุมให้
เป็ นไปตำมแผนงำนที่วำงไว้ ในกำรดูแลและคุ้มครองควำมปลอดภัยต่อพนักงำนทุกคนทุกระดับและเป็ นไปตำมข้ อบังคับ
ตำมกฎหมำย
นอกจำกนี ้ยังมีโครงกำรและกิจกรรมที่ส่งเสริ มกำรมีสขุ อนำมัยทังกำยและจิ
้
ตใจที่ดี เพื่อสร้ ำงควำมสุขในกำร
ทำงำนและคุณภำพชีวิตของพนักงำนทุกคน บริ ษัทยังคงใช้ กำรสะสมคะแนนเพื่อแลกสิ่งของใน TC Me Point เพื่อจูงใจ
กำรเข้ ำร่ วมกิจกรรมของพนักงำน สำหรั บกำรวัดผลสำเร็ จในแต่ละกิจกรรมนัน้ ใช้ วิธีสอบถำมควำมพึงพอใจ และรับ
Feedback จำกพนักงำน เพื่อนำไปใช้ เป็ นข้ อมูลสำหรับกำรจัดกิจกรรมในปี ถดั ๆ ไป
สำหรับปี 2563 บริ ษัทตังเป้
้ ำหมำยว่ำต้ องกำรให้ พนักงำนเข้ ำร่วมกิจกรรมมำกขึ ้น ร้ อยละ 5 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ปี 2562 แต่เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของ COVID-19 ที่พนักงำนต้ อง Work from Home เป็ นเวลำนำนหลำย
เดือน ทำให้ แผนกำรจัดกิจกรรมในช่วงต้ นปี ต้องถูกยกเลิกไป ส่วนในช่วงครึ่ งปี หลัง บริ ษัทก็ยงั คงต้ องดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ
แบบ New Normal อยูโ่ ดยมีกำรรักษำระยะห่ำงตำมหลัก Social Distancing

แบบ 56-1 One Report
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จานวนพนักงานเข้ าร่ วมกิจกรรม (นับซา้ ทุกกิจกรรม)
ปี 2562 (คน)
403

ปี 2563 (คน)
2026

ตัวอย่ างผลการดาเนินงานของโครงการและกิจกรรม ปี 2563
โครงการ/กิจกรรม
STAFF Meeting

Thaicom Internal
Heath Coach

Thaicom Young Fit
II
กำรปฐมพยำบำล
และกำรดับเพลิง
Everyday Look

Electrical Safety in
the Workplace
ตลำดนัดไทยคม

กิจกรรมทำบุญเนื่อง
ในวันครบรอบ 29 ปี
ของบริ ษัท
กิจกรรมประกวด
ตกแต่งสถำนทำงำน
แบบ 56-1 One Report

จานวน
พนักงาน
ที่เข้ าร่ วม
300

สัดส่ วนร้ อยละ
/จานวน
พนักงาน
84.74%

16

4.68%

จัดอบรมภำคทฤษฎีใน
รูปแบบออนไลน์และเน้ น
จัดกิจกรรมภำยในเป็ น
กลุม่ ย่อย
ฝึ กอบรมภำคทฤษฎีและ
ภำคปฏิบตั ิในทุก
สำนักงำน

31

9.06%

38

11.11%

ฝึ กอบรมภำคปฏิบตั ิ

24

7.02%

ฝึ กอบรมภำคปฏิบตั ิ

15

4.39%

รับสมัครร้ ำนค้ ำที่
ดำเนินกำรโดยพนักงำน
เอง เพื่อนำสินค้ ำมำ
จำหน่ำยและร่วมกับ
โครงกำรลดกำรใช้ ถงุ เพื่อ
สิง่ แวดล้ อมทีด่ ี
จัดกิจกรรมทำบุญถวำย
ภัตตำหำร เครื่ องไทยธรรม
และรับประทำนอำหำร
ร่วมกัน
กิจกกรรมกลุม่ ย่อย

108

31.58%

290

84.80%

35

10.23%

วัตถุประสงค์

วิธีการดาเนินงาน

แจ้ งเรื่ องผลประกอบ กำร/
ข้ อมูลสำคัญของธุรกิจให้
พนักงำนรับทรำบทุกครึ่งปี
หรื อเมื่อมีเหตุกำรณ์สำคัญ
พัฒนำบุคคลำกรภำยใน
องค์กรให้ มีควำมรู้และ
ทักษะในกำรเป็ น Coach
สำหรับกิจกรรม Thaicom
Young Fit II
กำรออกกำลังกำรและดูแล
สุขภำพ โดยพนักงำนเพื่อ
พนักงำน

Town Hall Meeting และ
มีกำรถ่ำยทอดสัญญำ
นภำพไปยังต่ำงประเทศ
ผ่ำน Zoom
จัดอบรมภำคทฤษฎีใน
รูปแบบออนไลน์และเน้ น
จัดกิจกรรมภำยในเป็ น
กลุม่ ย่อย

เพื่อสร้ ำงควำมตระหนัก
และควำมรู้ในด้ ำนกำร
ป้องกันและระงับอัคคีภยั
ในสถำนประกอบกำร
สุขภำพใจ
สร้ ำงควำมสุข
และเสริ มสร้ ำงบุคลิกภำพ
ที่ดีให้ กบั พนักงำน
ควำมปลอดภัยในที่
ทำงำน และกำรมีสว่ น
ร่วมของพนักงำน
(วิทยำกร)
สร้ ำงควำมสุข และ กำรมี
ส่วนร่วมของ พนักงำน
และยังช่วยพัฒนำทักษะ
ด้ ำนกำรเป็ น
ผู้ประกอบกำร
(Entrepreneur)
สุขภำพใจ กำรมีสว่ นร่วม
ของพนักงำน
กำรจัดเลี ้ยงอำหำรให้
พนักงำน
สุขภำพใจ สร้ ำงควำม สุข
สนุก ลดควำม เครี ยดให้
พนักงำน
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โครงการ/กิจกรรม
Office Decorating
Contest
บริ จำคโลหิต

วัตถุประสงค์

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน

วิธีการดาเนินงาน

สุขภำพกำยและใจ

Booth รับบริ จำคโลหิต
ภำยในบริ ษัทฯ
Thanks A Million
สร้ ำงแรงจูงใจให้ พนักงำน กิจกรรมมอบ
และสร้ ำงกำรมีสว่ นร่วม
ประกำศนียบัตรและของที่
ให้ กบั พนักงำนที่สละเวลำ ระลึก พร้ อมรับทำนอำหำร
ร่วมกิจกรรมพิเศษตลอดปี ร่วมกัน
ที่ผำ่ นมำ
TC Me Point
สร้ ำงกำรรับรู้ขำ่ วสำรและ สะสมคะแนนจำกกำรเข้ ำ
กำรมีสว่ นร่วมของ
ร่วมกิจกรรม/รับทรำบ
พนักงำน
ข่ำวสำร
Thaicom Club
ส่งเสริ มด้ ำนสุขภำพ กำร จัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์
Activity
ออกกำลังกำยโดยมีชมรม ชมรมเพื่อให้ พนักงำนได้
เป็ นศูนย์กลำงในกำรทำ
เข้ ำร่วมกิจกรรมมำกยิ่งขึ ้น
กิจกรรม
Internal BU Activity กำรสร้ ำงสัมพันธภำพที่ดี จัดสรรงบประมำณสำหรับ
ในสถำนที่ทำงำนระหว่ำง ให้ แต่ละ BU เพื่อนำไป
ผู้บริ หำรกับพนักงำน
บริ หำรจัดกำร กิจกรรม
ระหว่ำงหัวหน้ ำงำนและ
ภำยใน BU ของตนตำม
สมำชิกในทีม
ควำมเหมำะสม
Work from Home
เพื่อให้ ควำมรู้และวิธีกำร จัดทำสือ่ รูปภำพเพื่อสร้ ำง
The Series
จัดกำรตนเองแก่พนักงำน ควำมรู้ ควำมเข้ ำใจและทำ
ด้ ำนกำรทำงำนและ
กำรประชำสัมพันธ์ให้
สุขอนำมัย ในช่วง Work พนักงำนรับทรำบผ่ำนทำง
From Home
อีเมล์ และร่วมสนุกกับ
กิจกรรมต่ำงๆผ่ำนทำง
ออนไลน์

จานวน
พนักงาน
ที่เข้ าร่ วม

สัดส่ วนร้ อยละ
/จานวน
พนักงาน

109

31.87%

50

14.62%

330

96.49%

31

9.06%

349

99.71%

300

87.72%

ทังนี
้ ้ ในปี 2563 ไม่มีพนักงำนบำดเจ็บหรื อเสียชีวิตจำกกำรทำงำน
สามารถดู น โยบายด้ านความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อมในการท างาน ได้ ที่
https://www.thaicom.net/wp-content/uploads/2019/07/20160531-thcom-cg-policysafety-2016-th.pdf
1.4 ความผูกพันของพนักงาน
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำกำรดำเนินงำนโดยกำรรับฟั งควำมคิดเห็นจำกพนักงำน จึงมีกำรสำรวจ
ควำมผูกพันของพนักงำนที่มีต่อองค์ กร (Employee Engagement Survey) เพื่อจะได้ นำมำวิเครำะห์ และกำหนดเป็ น
แผนงำนปรับปรุ งและยกระดับกำรบริ หำรงำนบุคคลของบริ ษัทให้ ดียิ่งขึ ้น ซึ่งที่ผ่ำนมำบริ ษัทใช้ แบบสำรวจ “ Q12” ของ
บริ ษัทแกลลัพ โดยปี 2562 คะแนนควำมผูกพันของพนักงำนตำมเกณฑ์กำรประเมินของแกลลัพ คือ 3.57/5 และมี
พนักงำนเข้ ำร่วมกำรสำรวจคิดเป็ นร้ อยละ 92 จำกจำนวนพนักงำนในองค์กรทังหมด
้
(ทังในและต่
้
ำงประเทศ) ของปี นนั ้
สำหรับปี 2563 หลังจำกได้ ผลกำรสำรวจควำมผูกพันของพนักงำนมำแล้ วนัน้ บริ ษัทได้ กำหนดแผนกำรปรับปรุง
พัฒนำองค์กรจำกผลลัพธ์ดงั กล่ำว โดยมีกรอบกำรพัฒนำในรอบ 1 ปี ก่อนทำกำรสำรวจในครัง้ ถัดไป โดยในปี 2563 นัน้
บริ ษัทเลือกมิติด้ำน Performance Management มำกำหนดแผนกำรดำเนินงำนดังนี ้
แบบ 56-1 One Report
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(1) ทำควำมเข้ ำใจในเรื่ องกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนกับพนักงำนในระดับผู้บริ หำรขึ ้นไป (Executive )เพื่อให้
มีควำมเข้ ำใจที่ถกู ต้ องและสำมำรถประเมินผลงำนได้ อย่ำงถูกต้ องเป็ นธรรม
(2) สื่อสำรเรื่ องกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนและพนักงำนในระดับผู้บริ หำรขึ ้นไป (Executive) จะต้ อง
จัดทำ KPI ในกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน
(3) ทบทวนแบบฟอร์ มกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน
(4) จัดทำกระบวนกำรพัฒนำผลงำนของพนักงำนที่มีผลกำรปฏิบัติงำนต่ำกว่ำที่คำดหวัง (Poor Performa
Nance Management)
อนึง่ บริ ษัทคำดหวังว่ำพนักงำนจะมีควำมผูกพันต่อองค์กรมำกยิ่งขึ ้น ในกำรสำรวจควำมผูกพันของ
พนักงำนที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) ในครัง้ ถัดไป โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในหัวข้ อที่เกี่ยวกับเรื่ องกำร
บริ หำรผลงำน
นอกจำกนี ้ในปี 2563 บริ ษัทยังได้ จดั ทำกำรสำรวจควำมพึงพอใจของพนักงำนในต่ำงประเทศ จำนวน 9 ประเทศ
(ออสเตรเลีย อินเดีย ญี่ปนุ่ จีน อินโดนีเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ เมียนมำร์ และเวียดนำม) รวมทังสิ
้ ้น 73 คน เพื่อสอบถำมและเปิ ดรับ
ฟั งควำมคิดเห็นในเรื่ องต่ำงๆ ของพนักงำน ซึง่ ผลกำรสำรวจพบว่ำ พนักงำนร้ อยละ 74 มีควำมพึงพอใจ และมีควำมผูกพัน
ต่อองค์กรเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 82 พร้ อมกันนี ้ ยังได้ เสนอแนะวิธีกำรปรับปรุ งกำรทำงำนอันมีประโยชน์ต่อองค์กรสำหรับกำร
บริ หำรจัดกำรบุคคลำกรในแต่ละประเทศอีกด้ วย
สร้ างการรับรู้ข่าวสาร สร้ างการมีส่วนร่ วมด้ วย TC Me Point
บริ ษัทเปิ ดตัวกิจกรรม TC Me Point เมื่อตอนต้ นปี 2562 โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อเปลี่ยนรู ปแบบกำรสื่อสำรให้ มี
ควำมทันสมัยและเข้ ำถึงผู้รับสำรได้ ดียิ่งขึ ้น เน้ นกำรรับรู้ข้อมูล ข่ำวสำร และดึงดูดควำมสนใจของพนักงำน กระตุ้นให้ เกิด
กำรมีสว่ นร่ วมในกิจกรรมต่ำงๆ ของบริ ษัท และเพื่อสร้ ำงควำมผูกพันของพนักงำนที่มีต่อบริ ษัท โดยใช้ วิธีสะสมคะแนน
“TC Me Point” พนักงำนที่มีคะแนนสะสม สำมำรถนำคะแนนมำแลกของรำงวัลต่ำง ๆ จำกทำงบริ ษัทได้ ผลลัพธ์ ของ
กิจกรรมนี ้ช่วยสร้ ำงบรรยำกำศกำรทำงำนภำยในองค์กรให้ มีชีวิตชีวำ กิจกรรมต่ำงๆ ได้ รับกำรตอบรับจำกพนักงำนเป็ น
อย่ ำ งดี บรรยำกำศในสถำนที่ ท ำงำนเน้ น สร้ ำงควำมสุข และกำรมี ส่ว นร่ ว มของพนัก งำนเป็ น ส ำคัญ (Happiness
Organization) ส่งผลต่อกำรพัฒนำศักยภำพและควำมผูกพันระหว่ำงพนักงำนกับองค์กรให้ ยงั่ ยืนได้ อีกทำงหนึง่
ในปี 2653 ที่ผำ่ นมำ พนักงำนสะสม TC Me Point รวมกันทังสิ
้ ้น 109,696 คะแนน และนำมำแลกของรำงวัลแล้ ว
เป็ นจำนวน 65,506 บำท
2. การดูแลลูกค้ า
นอกจำกควำมมุ่งมัน่ ในกำรส่งมอบและรักษำระดับคุณภำพของสินค้ ำและกำรให้ บริ กำรอันเป็ นเลิศ บริ ษัทยังมี
วิธีกำรในกำรสร้ ำงควำมสัมพันธ์ อนั ดีและกำรมีสว่ นร่ วมของลูกค้ ำในกิจกรรมทำงธุรกิจและสันทนำกำรต่ำงๆ ซึ่งลูกค้ ำคือ
ผู้มีสว่ นได้ เสียที่สำคัญในห่วงโซ่คณ
ุ ค่ำของบริ ษัท ดังนันกำรรั
้
บรู้ถึงควำมคำดหวังและควำมต้ องกำรของลูกค้ ำเป็ นประเด็น
สำคัญที่บริ ษัทต้ องเอำใจใส่อย่ำงยิ่ง เพรำะบริ ษัทสำมำรถนำมำใช้ ในกำรพัฒนำปรับปรุงสินค้ ำและบริ กำรที่จะตอบสนอง
ควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ ทังลู
้ กค้ ำปั จจุบนั ลูกค้ ำใหม่ รวมทังผู
้ ้ ที่มีสว่ นได้ เสียกลุม่ อื่นๆ ด้ วย และอำจจะสร้ ำงกำรเติบโตที่
ยัง่ ยืนให้ กบั ธุรกิจของลูกค้ ำไปพร้ อมกับธุรกิจของบริ ษัทได้ อีกทำงหนึง่
อย่ำงไรก็ ดี กำรจะรั บรู้ ถึงควำมคำดหวัง ควำมต้ องกำร หรื อผลกระทบที่มีต่อลูกค้ ำนัน้ นอกจำกผ่ำนทำง
หน่วยงำนที่ดแู ลส่วนกำรขำยหรื อให้ บริ กำรที่มกั จะได้ รับ feedback โดยตรงจำกลูกค้ ำ บริ ษัทยังจัดให้ มีกำรสำรวจควำม
พึงพอใจของลูกค้ ำเป็ นประจำทุกปี โดยมีกำรวิเครำะห์ผลคะแนนควำมพึงพอใจ เพื่อจะได้ นำมำกำหนดแผนงำนงำนเพื่อ
แก้ ไขปรับปรุงหรื อพัฒนำต่อยอดกำรให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำต่อไป
ปี 2563 บริ ษัทได้ ดำเนินกำรสำรวจและประเมินผลควำมพึงพอใจของลูกค้ ำไทยคม ซึง่ แบ่งลูกค้ ำออกเป็ นสีก่ ลุม่
หลัก คือ 1) กลุม่ ผู้เช่ำช่องสัญญำณดำวเทียม 2) กลุม่ ผู้ใช้ บริ กำรบรอดแคสต์ 3) กลุม่ ผู้ใช้ บริ กำรบรอดแบนด์ 4) กลุม่
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ผู้ใช้ บริ กำร Maritime (NAVA) จำกกำรสำรวจพบว่ำ ควำมพึงพอใจของลูกค้ ำไทยคม อยู่ที่ร้อยละ 84.89 ซึ่งน้ อยกว่ำปี
2562 เล็กน้ อย จำนวนร้ อยละ 1.01
เปรียบเทียบผลคะแนนความพึงพอใจของลูกค้ า (%)
ปี 2561
83.2

ปี 2562
85.9

ปี 2563
84.9

 ผลคะแนนควำมพึง พอใจที่ ลดลงเล็กน้ อ ยในปี 2563 คำดว่ำ มำจำกกำรที่ บ ริ ษัท ต้ อ งหยุด กำรให้ บ ริ กำรบน
ดำวเทียมไทยคม 5 เนื่องจำกถึงเวลำที่ต้องปลดระวำง และมีปัญหำในช่วงก่อนปลดระวำง ซึ่งอำจส่งผลให้ กบั
ลูกค้ ำที่ได้ รับผลกระทบเกิดควำมไม่พอใจ ที่ติดขัดหรื อต้ องย้ ำยกำรใช้ งำนไปยังดำวเทียมไทยคมดวงอื่นก่อน
ระยะเวลำที่วำงแผนไว้ และอำจจะเนื่องด้ วยสถำนกำรณ์ กำรแพร่ ระบำดของไวรั ส COVID-19 ที่อำจส่งผล
กระทบต่อธุรกิจของลูกค้ ำ
ผลการดาเนินงานปี 2563
หมายเหตุ บริ ษัทนาผลสารวจความพึงพอใจ ปี 2562 มาปรับปรุงพัฒนากิ จกรรม ปี 2563
กลุ่มลุกค้ า
แนวทางการดาเนินการ
1.ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า บ ร อ ด ส่งเจ้ ำหน้ ำที่ทำงด้ ำนเทคนิคและกำรบริ กำร
แบนด์
เข้ ำช่วยเหลือและประสำนงำนกับลูกค้ ำ
(Broadband Services) สำหรับโปรเจคใหม่ๆที่มีกำรใช้ งำนดำวเทียม
ในเชิงรุกทังในประเทศและต่
้
ำงประเทศ
เพื่อให้ โครงกำรต่ำงๆสำเร็จลุลว่ ง อีกทังยั
้ ง
สำมำรถส่งเสริ มใ ห้ ลกู ค้ ำมองเห็น โอกำส ใน
ธุรกิจ/โครงกำรใหม่ๆ ที่เกิดจำกกำรใช้
เทคโนโลยีดำวเทียมให้ เกิดประโยชน์สงู สุด

ผลการดาเนินงานปี 2563
• จัดฝึ กอบรมลูกค้ ำเป็ นกลุม่ ขนำดเล็ก
เนื่องด้ วยสถำนกำรณ์ COVID-19
• เข้ ำร่วมแก้ ปัญหำกับลูกค้ ำ เมื่อลูกค้ ำ
ร้ องขอควำมร่วมมือ
• เข้ ำเยี่ยมกิจกำรของลูกค้ ำ เพื่อรับฟั ง
ปั ญหำและ ข้ อเสนอแนะโดยตรง
• ในระหว่ำงกำรฝึ กอบรม หรื อกำรเยี่ยม
ลูกค้ ำ จะมีกำรแบ่งปั นข้ อมูลทำง
เทคโนโลยีใหม่ให้ ลกู ค้ ำ

2.ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า บ ร อ ด สนับสนุนกำรดำเนินธุรกิจของลูกค้ ำด้ วยกำร
คาสต์
ส่งเจ้ ำหน้ ำที่ที่มีประสบกำรณ์ทำงด้ ำน
(Broadcast Services) เทคโนโลยี Broadcast โดยเฉพำะ เพื่อให้
คำแนะนำต่อลูกค้ ำในกำรขยำยธุรกิจ กำร
วำงแผนกำร ใช้ งำน Broadcast อย่ำง
เหมำะสม โดยใช้ เทคโนโลยีที่สอดรับกับ กำร
เปลีย่ นแปลงในยุคดิจิทลั รวมทังสนั
้ บ
สนุนข้ อมูลทำงเทคนิค และกำรเปิ ดให้ ลกู ค้ ำ
เข้ ำเยี่ยมชมกิจกำร เพื่อให้ เกิดควำมรู้ควำม
เข้ ำใจและ เห็นภำพ กำรเปลีย่ นแปลง ของ
เทคโนโลยี ซึง่ เป็ น ประโยชน์ตอ่ กำรดำเนิน
ธุรกิจของลูกค้ ำต่อไป

• จัดฝึ กอบรมลูกค้ ำเป็ นกลุม่ ขนำดเล็ก
เนื่องด้ วยสถำนกำรณ์ COVID-19
• เข้ ำเยี่ยมกิจกำรของลูกค้ ำ เพื่อรับฟั ง
ปั ญหำและ ข้ อเสนอแนะโดยตรง
• ในระหว่ำงกำรฝึ กอบรม หรื อกำรเยี่ยม
ลูกค้ ำ จะมีกำรแบ่งปั นข้ อมูลทำง
เทคโนโลยีใหม่ให้ ลกู ค้ ำ
เช่น เทคโนโลยี 4K

3.กลุ่มลูกค้ าใช้ บริการ กำรถ่ำยทอดและแบ่งปั นเทคโนโลยีให้ กับ
เช่ า ช่ องสัญญาณ
ลูกค้ ำ เนื่องจำกปั จจุบนั กำรเปลีย่ น แปลง
(Transponder Services) ทำงด้ ำนเทคโนโลยีและกำรใช้ งำน ดำวเทียม
มีกำรเปลีย่ นแปลงไปจำกเดิม ทำให้ ลกู ค้ ำ
และบริ ษัทต้ องปรับตัว เพื่อให้ ธุรกิจสำมำรถ
เจริ ญเติบโตต่อ ไปได้ อย่ำงยัง่ ยืน บริ ษัทยังได้
ถ่ำยทอด เทคโนโลยีใหม่ๆ ทังที
้ ่เกี่ยวข้ องกับ

• จัดฝึ กอบรมลูกค้ ำเป็ นกลุม่ ขนำดเล็ก
เนื่องด้ วยสถำนกำรณ์ COVID-19
• เข้ ำร่วมแก้ ปัญหำกับลูกค้ ำ เมื่อลูกค้ ำ
ร้ องขอควำมร่วมมือ
• เข้ ำเยี่ยมกิจกำรของลูกค้ ำ เพื่อรับฟั ง
ปั ญหำและ ข้ อเสนอ แนะโดยตรง
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กำร ใช้ งำนดำวเทียมและไม่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้
เกิดประโยชน์กบั ธุรกิจของลูกค้ ำ ผ่ำนกำร
ฝึ กอบรมที่บริ ษัทได้ จดั ขึ ้นทุกปี

• ในระหว่ำงกำรฝึ กอบรม หรื อ กำร
เยี่ยมลูกค้ ำ จะมีกำรแบ่งปั น ข้ อมูล
ทำงเทคโนโลยีใหม่ให้ ลูกค้ ำ

มีกำรปรับปรุงพัฒนำสินค้ ำและบริ กำรส่งเจ้ ำ
หน้ ำ ที่เทคนิคให้ คำปรึกษำ และ ตรวจสอบ
กำรใช้ งำน อย่ำงสม่ำเสมอ
จัดกำรแก้ ปัญหำอย่ำงเป็ นระบบและรวดเร็ว
นำเสนอเทคโนโลยีใหม่เพื่อสนับสนุนกำรใช้
งำน ให้ หลำกหลำยมำกยิ่งขึ ้น
ดูแลตรวจสอบกำรดำเนินงำนของคูค่ ้ ำอย่ำง
สม่ำเสมอ เพื่อรักษำคุณภำพของสินค้ ำและ
บริ กำร

• จัดประชุมกับลูกค้ ำและคูค่ ้ ำอย่ำง
สม่ำเสมอ รับฟั งข้ อเสนอแนะ เพือ่
นำไปพัฒนำและปรับปรุงคุณภำพของ
สินค้ ำและบริ กำร
• ขยำยเครื อข่ำยทีมติดตังและที
้
มดูแล
หลังกำรขำยเพื่อช่วยแก้ ปัญหำให้ กบั
ลูกค้ ำให้ รวดเร็ วขึ ้น
• จัดหำบริ กำรเสริ มของนำวำ เพื่อ
ตอบสนองควำมต้ องกำรและเพิม่
ศักยภำพในกำรทำธุรกิจของลูกค้ ำ

3. การดูแลชุมชนและสังคม
ไทยคมได้ ดำเนินกำรในมิติด้ำนสังคม เพื่อเสริ มสร้ ำงสังคมที่ยงั่ ยืนทังภำยในผ่
้
ำนกระบวนกำรทำงธุรกิจ โดยกำร
รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และกำรส่งมอบบริ กำรที่มีคณ
ุ ภำพ เพื่อสร้ ำงควำมประทับใจ มีควำมน่ำเชื่อถือ และสร้ ำงคุณค่ำ
ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ (CSR in Process) ตลอดจนกำรดำเนินกำรด้ ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่นอกกระบวน กำรทำง
ธุรกิจ (CSR after Process) ซึง่ ยังคงส่งเสริ มควำมยัง่ ยืนของสังคม ภำยใต้ 3 แนวคิด คือ มุง่ เน้ นเรื่ องกำรศึกษำ กำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของคนใน ชุมชน พร้ อมไปกับกำรแบ่งปั นควำมรู้และประสบกำรณ์ เพื่อที่จะตอบโจทย์กำรทำให้ ธุรกิจมีสว่ น
เสริ มสร้ ำงควำมยั่งยืนให้ กับสังคม บริ ษัทดำเนินโครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ โดยประสำนควำมร่ วมมือ กับหน่วยงำน
ภำครัฐ และ หน่วยงำนท้ องถิ่น เพื่อสร้ ำงควำมเข้ มแข็งให้ กบั ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องในหลำยฝ่ ำย และยังส่ง เสริ มกำรสร้ ำงจิต
อำสำและควำมรับผิดชอบต่อสังคมให้ กบั พนักงำนของบริ ษัทอย่ำงต่อเนื่อง
3.1 โครงการไทยคิด ไทยคม
เป็ นโครงกำรด้ ำนกำรศึกษำที่บริ ษัทดำเนินโครงกำรติดต่อมำอย่ำงต่ อเนื่องยำวนำน เพรำะบริ ษัทเล็งเห็นถึง
ประโยชน์ที่เกิดขึ ้น จึงพยำยำมต่อยอดและผสำนควำมร่ วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อขยำยผลเพิ่มจำนวนผู้รับประโยชน์
จำกโครงกำรฯ ให้ มำกที่สดุ ด้ วยควำมเชื่อว่ำมนุษย์ทกุ คนควรได้ รับสิทธิ์ อย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยเฉพำะสิทธิ ในเรื่ องของ
กกำรศึกษำก และ กกำรเข้ ำถึงข้ อมูลก กำรศึกษำยังเป็ นพืน้ ฐำนของกำรพัฒนำคนเพื่อสร้ ำงสังคมที่ยั่งยืนส่วนหนึ่งด้ วย
บริ ษัทจึงมีเป้ำหมำยที่จะมุ่งพัฒนำยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ รวมทังกำรสนั
้
บสนุนแนวทำง กกำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.)” เพื่อลดควำมเหลื่อมล ้ำทำงสังคมผ่ำนโครงกำรเรี ยนรู้ เพื่อสร้ ำงอำชีพ อำทิ โครงกำรกอง
ทุนกำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนของไทยคม โดยมีรำยละเอียดกำรดำเนินงำนในโครงกำรไทยคิด ไทยคม ปี 2563
ดังนี ้
1.โรงเรี ยนและสถำนศึกษำทุกสังกัด ในพื ้นที่ตำ่ งๆทัว่ ประเทศ 76 แห่ง
2.โรงเรี ยนโครงกำรกองทุนกำรศึกษำ วุฒิสภำ 3 แห่ง
3.ศูนย์กำรเรี ยนชุมชนชำวไทยภูเขำ “แม่ฟำ้ หลวง” ในพื ้นที่จงั หวัดตำก 40 แห่ง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 5 แห่ง
4.ชุดจำนรับสัญญำณดำวเทียม “ไทยคิด ไทยคม” ผู้รับประโยชน์คิดในอัตรำเฉลีย่ 100 คน ต่อ 1 ชุด
สำมำรถสรุ ปได้ ว่ำในระหว่ำงปี 2554-2562 บริ ษัทส่งมอบจำนดำวเทียมพร้ อมติดตัง้ จำนวน 7,861 ชุด มีผ้ รู ับ
ผลประโยชน์ 786,100 คน (โดยประมำณ) และเฉพำะปี 2563 ส่งมอบจำนดำวเทียมจำนวน 158 ชุด มีผ้ รู ับผลประโยชน์
เพิ่มขึ ้น จำนวน 15,800 คน รวมเป็ นจำนวนผู้ที่ได้ รับผลประโยชน์แล้ วทังสิ
้ ้น 801,900 คน (โดยประมำณ)
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5.สนับสนุนกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนด้ วยระบบออนไลน์สำหรับนักเรี ยนที่บกพร่ องทำงกำรได้ ยินโรงเรี ยนเศรษฐ
เสถียรในพระรำชูปถัมภ์ เพื่อเป็ นต้ นแบบขยำยโอกำสไปยังนักเรี ยนที่บกพร่ องทำงกำรได้ ยินให้ ได้ รับโอกำสทำงกำรศึกษำ
ในที่ตำ่ งๆทัว่ ประเทศ แม้ วำ่ จะเป็ นช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19
3.2 โครงการกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่ างยั่งยืน
จำกแนวคิดในกำรพัฒนำชุมชนและสังคมให้ เกิดควำมเข้ มแข็ง และยัง่ ยืนอย่ำงต่อเนื่อง ตังแต่
้ กำรสร้ ำงโครง
สร้ ำงพื ้นฐำนกำรเรี ยนรู้ด้วยศักยภำพของกำรสือ่ สำรไปสูก่ ระบวนกำร สร้ ำงควำมรู้จำกกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมจน
เกิดเป็ นองค์ควำมรู้ กำรประยุกต์ใช้ งำนและนำไปสูก่ ำรประกอบอำชีพ เพื่อให้ สำมำรถนำควำมรู้ ที่ได้ ไปพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมจนเกิดคุณภำพชีวิตที่ดีขึ ้น ไทยคมจึงประสำนควำมร่ วมมือกับ กสำนักงำนส่งเสริ มกำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัยก (กศน.) ในกำรต่อยอดกำรเรี ยนรู้ จำกโครงกำร “ไทยคิด ไทยคม” ไปยังพื ้นที่ห่ำงไกลในพื ้นที่สงู
ตำมแนวชำยแดนของจังหวัดเชียงใหม่ น่ำน ตำก แม่ฮ่องสอน และศูนย์กำรเรี ยนชุมชนมอร์ แกน จ.พังงำ โดย ริ เริ่ มดำเนิน
โครงกำร “กองทุนทำงสังคมเพื่อ กำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยื น” ในปี 2559 มีเป้ำหมำยเพื่อสนับสนุนให้ เกิดกำรนำควำมรู้ จำก
กำรศึกษำทำงไกล ผ่ำนดำวเทียมมำพัฒนำคุณภำพชีวิต ตลอดจนเสริ มสร้ ำงทักษะกำรประกอบอำชีพของชุมชน โดยมี
กำรมอบทุนเพื่อสร้ ำงอำชีพให้ นกั เรี ยน กศน. ในรูปแบบ“กองทุนพัฒนำสร้ ำงอำชีพตำมศักยภำพชุมชน” เพื่อสนับสนุนกำร
สร้ ำงองค์ควำมรู้ กำรบริ หำร จัดกำรเงินกองทุน อย่ำงเป็ นระบบ และนำแนวคิด ของ “Constructionism” ผสมผสำนกับ
“กลไกปรัชญำกำรศึกษำตลอดชีวิต ” ของ กศน. เป็ นตัวขับเคลื่อน โดยมุ่งหวังให้ “กำรเรี ยนรู้ สูก่ ำรสร้ ำงอำชีพ” จะทำให้
ชุมชนตำมพื ้นที่ชำยขอบของไทยมีรำยได้ พอเพียงและมีควำมเป็ นอยูท่ ี่ดีขึ ้น จนเกิดควำมเข้ มแข็งและสำมำรถสร้ ำงควำม
ยัง่ ยืน ให้ กบั ชุมชนของตนเองในที่สดุ
จำกกำรติดตำมประเมินผลเงินทุนในโครงกำรกองทุนกำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน ที่บริ ษัทมอบทุนทุนละ
5,000 บำท ให้ แก่นกั เรี ยนของ กศน.เมื่อปลำยปี 2562 รวมเป็ นจำนวนเงิน 500,000 บำท ตำมตัวชี ้วัดควำมยัง่ ยืนที่บริ ษัท
จัดทำร่ วมกับ กศน.ส่วนกลำง พบว่ำ มีโครงกำรผ่ำนเกณฑ์ควำมยัง่ ยืนของบริ ษัท คิดเป็ นร้ อยละ 89 และเกิดกำรงอกเงย
ของเงิ น ทุน เพิ่ ม ขึน้ จ ำนวน 117,850 บำท หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อยละ 23.57 นอกจำกนัน้ มูล ค่ำ โครงกำรจะอยู่ใ นรู ป ของ
กระบวนกำรในโครงกำร เช่น เป็ นสินทรัพย์ เงินหมุนเวียน และกำรรอผลผลิต
ผลการดาเนินงานตามเป้ าหมายความยั่งยืน ปี 2563
เป้ าหมาย
1) เชิงปริ มำณด้ ำน
สังคม
มูลค่ำที่เพิม่ ขึ ้นจำก
เงินทุนที่ได้ รับ
2) จำนวนโครงกำรของ
นักศึกษำที่เข้ ำ
หลักเกณฑ์ของควำม
ยัง่ ยืนในโครงกำร

แบบ 56-1 One Report

ปี ที่รับ
ทุน

2566

2565

2564

2563

10%

7%

5%

3%

2560
2561
2562
2563

23.57%
75%

2560
2561
2562

70%

65%

ปี ฐาน
2562

เงินทุน

4.82%
2.60%
n/a

315,000
300,000
500,000

100%
100%
n/a

จานวน
โครงการ
16 โครงกำร
17 โครงกำร
48 โครงกำร

60%

89%
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สรุ ปผลการดาเนินงานโครงการเพื่อสังคม ปี 2563
โครงการ
1.ไทยคิด ไทยคม

2.กองทุนทางสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่ าง
ยั่งยืน

3.Space & Satellite
Pavilion

4.THAICOM Run for
School 2020

แบบ 56-1 One Report

เป้ าหมายและแผนการดาเนินงาน
- ส่งเสริ มกำรเรี ยนรู้และลดช่องว่ำงใน กำร
เข้ ำถึงแหล่งข้ อมูลของเยำวชนใน พื ้นที่
ห่ำงไกล
- เพิ่มช่องทำงกำรเรี ยนกำรสอนสำหรับ
สถำบันกำรศึกษำในพื ้นที่ที่ขำดแคลน
ครูผ้ สู อน
- มอบ “ชุดอุปกรณ์รับสัญญำณดำวเทียม”
และดำเนินกำรติดตังให้
้ แก่ โรงเรียนที่อยู่
ในพื ้นที่หำ่ งไกลหรื อขำด แคลนครูผ้ สู อน
- สอนกำรติดตังวิ
้ ธีกำรใช้ งำนและกำรดูแล
รักษำอุปกรณ์รับสัญญำณ ดำว เทียม
ให้ แก่ครู กศน. เพื่อ เพิ่มประสิทธิภำพกำร
ใช้ งำน และ ขยำยโอกำสสูก่ ำรสร้ ำงอำชีพ
เสริ ม
- สนับสนุนกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนใน
สถำนศึกษำในภำวะวิกฤติ
- ส่งเสริ มแนวคิดกำรตังกองทุ
้
นปั จจัย กำร
ผลิต และกองทุนหมุนเวียน กำร สร้ ำง
คุณค่ำร่วมกัน ระหว่ำงองค์กร และสังคม
ตลอดจนควำมสนใจ ในแนวคิดธุรกิจเพื่อ
สังคมที่ยงั่ ยืน
- กองทุนพัฒนำสร้ ำงอำชีพตำม ศักยภำพ
ชุมชน” สนับสนุนงบประมำณหรือทุนกำร
ศึกษำ เพื่อ “กำรเรี ยนรู้ สูก่ ำรสร้ ำง อำชีพ”
ร่วมกับ กศน.
- ติดตังชุ
้ ดจำนดำวเทียมให้ กบั กศน. หรื อ
ศศช. เพื่อกำรเรี ยนกำรสอน และเพื่อให้ นำ
ควำมรู้ด้ำนวิชำชีพไป ประยุกต์ใช้ ให้
เหมำะกับสภำพพื ้นที่
- สนับสนุนกำรแสวงหำควำมรู้เพิ่มเติม เช่น
วิทยำกรผู้เชี่ยวชำญ หรื อช่วย
ประสำนงำนกับภำครัฐ
- จัดประชุมเสวนำผลสำเร็ จ ถอดบทเรี ยน
และประสบกำรณ์จำกกำรดำเนินโครงกำร
ให้ กบั กลุม่ และผู้รับทุน
- เพื่อแบ่งปั นควำมรู้และประสบกำรณ์ เรื่ อง
อวกำศและดำวเทียม ในฐำนะที่ เป็ นผู้
ให้ บริ กำรดำวเทียมของไทย เพื่อสร้ ำงแรง
บันดำลใจด้ ำนเทคโนโลยีอวกำศให้ กบั คน
ไทย โดยกำรเยี่ยมชมเป็ นหมูค่ ณะ
- เป็ นกิจกรรมส่งเสริ มสุขภำพ พร้ อมกับกำร
มอบโอกำสทำงกำรศึกษำที่ตอ่ ยอดมำจำก
งำนวิง่ THAICOM 10K ของบริ ษัท และ
โครงกำรไทยคิด ไทยคม โดยกำรรับสมัคร

ผลการดาเนินงาน ปี 2563
- มอบและติดตังจำนดำวเที
้
ยมเพื่อกำรศึกษำ
แก่โรงเรี ยนและสถำนศึกษำทุกสังกัด ใน
พื ้นที่ตำ่ งๆทัว่ ประเทศ 76 แห่ง, โรงเรี ยน
กองทุนกำรศึกษำ 3 แห่ง, ศูนยกำรเรี ยน
ชุมชนชำวไทยภูเขำ “แม่ฟำ้ หลวง” 45 แห่ง
รวมชุดจำน 158 ชุด
- สอนกำรติดตังจำนดำวเที
้
ยมแก่ครูดอย ที่
กศน.จังหวัด ตำก
- สนับสนุนกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนด้ วย
ระบบออนไลน์สำหรับนักเรี ยนที่บกพร่อง
ทำงกำรได้ ยินโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระ
รำชูปถัมภ์ เพื่อเป็ นต้ นแบบขยำยโอกำสไป
ยังนักเรี ยนที่บกพร่องทำงกำรได้ ยินให้ ได้ รับ
โอกำสทำงกำรศึกษำในทีต่ ำ่ งๆทัว่ ประเทศ.
แม้ วำ่ จะเป็ นช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19
- งดมอบทุนกำรศึกษำ “กองทุนพัฒนำสร้ ำง
อำชีพตำมศักยภำพชุมชน” สำหรับกำรต่อ
ยอดหรื อกลุม่ นักศึกษำใหม่ เนื่อง จำกกำร
แพร่ระบำด COVID-19 ทำให้ ต้องงด
กิจกรรมไป คำดว่ำปี 2564 จะสำมำรถ
ดำเนินกำรได้
- ยังคงติดตำมควำมคืบหน้ ำของโครงกำร
ร่วมกับกศเพื่อประเมินผลควำม สำเร็ จของ
โครงกำรในสองเป้ำหมำย คือ เป้ำหมำยเชิง
ปริ มำณ ด้ ำนสังคมและจำนวนโครงกำร
ของ นักศึกษำทีเ่ ข้ ำหลักเกณฑ์ตำมตัวชี ้วัด
ควำมยัง่ ยืนของบริษัท พบว่ำตลอดปี 2563
โครงกำรที่เข้ ำเกณฑ์ควำมยัง่ ยืน 89% เกิด
กำรงอกเงยของเงินจำกทุนที่มอบ 23.57%

- ปี 2563 เนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19
จึงต้ องงดกำรเข้ ำเยีย่ มชมบริ ษัทสำหรับ
บุคคลภำยนอก โดยอนุญำตเฉพะบำงกลุม่
เท่ำนัน้ มีคณะผู้เข้ ำเยี่ยมชม จำนวนทังสิ
้ ้น
10 หน่วยงำน /มหำวิทยำลัย
- ไทยคมจัดกิจกรรม Thaicom Run For
School 2020 เป็ นปี ที่ 5 โดยมี นักวิ่ง =
400 คน จำก 50 ทีม ส่งมอบชุดจำนรับ
สัญญำณดำวเทียม 34 ชุด มอบให้ 34
ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 61

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

โครงการ

เป้ าหมายและแผนการดาเนินงาน
ทีมนักวิง่ จำกทัว่ ประเทศ เพื่อวิง่ สะสม
ระยะทำงให้ ครบ 1,000 กม./ ทีม/8 คน
บริ ษัทก็จะส่งมอบชุดจำนรับสัญญำณ
ดำวเทียมพร้ อมกำรติดตังให้
้ ฟรี สำหรับ
โรงเรี ยนในพื ้นที่ ห่ำงไกล
- สโลแกน “เพียงคุณออกมำวิง่ เรำติด
จำนให้ ฟรี ”
- สำมำรถขยำยควำมร่วมมือกับงำน วิ่ง
รำยกำร ต่ำงๆ เพื่อให้ มีนกั วิ่งหลำกหลำย
กลุม่ มำกยิ่งขึ ้น เพื่อให้ มีโอกำส มอบจำน
ดำวเทียมให้ น้องๆ เพื่อโอกำสทำงกำร
ศึกษำ

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน

ผลการดาเนินงาน ปี 2563
โรงเรี ยน ในพื ้นที่หำ่ งไกลทัว่ ประเทศ ตำมที่
แต่ละทีมต้ องกำร

3.3 พนักงานอาสา
โครงกำร Thaicom We Share เพื่อส่งเสริ มจิตอำสำให้ พนักงำน มีกำรดำเนินกิจกรรมไปจำนวน 6 ครัง้ โดยเน้ น
กำรมีส่วนร่ วมสร้ ำงโอกำสให้ กับผู้ด้อยโอกำส โดยกำรส่งควำมช่วยเหลือไปตำมช่องทำงต่ำงๆ ตำมมำตรกำร Social
Distancing ของสถำนกำรณ์ COVID-19
บริ ษัทได้เปิ ดเผยรายละเอี ยดของการดาเนิ นงานเพือ่ การพัฒนาความยัง่ ยื นของธุรกิ จในรายงานความยัง่ ยื น ปี
2563 ที ่ เว็บไซต์ของบริ ษัท www.thaicom.net/Investors/Publications/Sustainability Report

แบบ 56-1 One Report
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4. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ในกำรอ่ำนคำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ ำยจัดกำร นักลงทุนควรศึกษำเอกสำรประกอบ ซึ่งได้ แก่ งบกำรเงินรวม
ข้ อมูลทำงกำรเงิ นที่มีกำรปรั บปรุ ง ตัวเลขกำรดำเนินงำนโดยสรุ ปในอดีต และที่มีกำรปรับปรุ ง ควบคู่ไปกับหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินและข้ อมูลที่นำเสนอไว้ ในเอกสำรนี ้


ภาพรวม

บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรขำยและกำรให้ บริ กำรในปี 2563 ที่ระดับ 3,557 ล้ ำนบำท ลดลง 23.7% จำก 4,663 ล้ ำน
บำทในปี 2562 เป็ น ผลมำจำกกำรลดลงของรำยได้ จ ำกกำรให้ บ ริ กำรดำวเทีย ม สำเหตุห ลัก มำจำกกำรปลดระวำง
ดำวเทียมไทยคม 5 ในเดือนกุมภำพันธ์ 2563 ซึ่งมีลกู ค้ ำบำงส่วนที่บริ ษัทจำเป็ นต้ องยุติกำรให้ บริ กำร โดยเฉพำะลูกค้ ำ
ต่ำงประเทศ เนื่องจำกไม่สำมำรถโอนย้ ำยไปยังดำวเทียมที่บริ ษัทให้ บริ กำรได้ รวมถึงกำรลดลงของช่องทีวีดิจิทลั ประกอบ
กับกำรลดลงของรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรดำวเทียมบรอดแบนด์แก่ลกู ค้ ำต่ำงประเทศ รวมทังรำยได้
้
จำกบริ กำรอินเทอร์ เน็ต
และสือ่ ที่ลดลงเนื่องจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริ ษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จำกัด (ซีดีเอ็น)
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมุง่ เน้ นกำรบริ หำรค่ำใช้ จ่ำยให้ สอดคล้ องกับรำยได้ ที่ปรับตัวลดลง โดยบริ ษัทมีผลกำไรสุทธิในปี 2563
เป็ นจำนวน 514 ล้ ำนบำท คิดเป็ นผลกำไรต่อหุ้น 0.47 บำท อย่ำงไรก็ตำมหำกไม่รวมรำยได้ และค่ำใช้ จ่ำยจำกรำยกำร
พิเศษต่ำงๆ บริ ษัทมีผลกำไร (ขำดทุน) จำกกำรดำเนินงำนปกติเป็ นจำนวน (135) ล้ ำนบำท ซึง่ ปรับตัวสูงขึ ้นจำกผลขำดทุน
จำกกำรดำเนินงำนปกติจำนวน (304) ล้ ำนบำท ในปี 2562


ภาพรวมธุรกิจ

ธุรกิจบริ กำรดำวเทียมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับดำวเทียม
บริ ษัทได้ ยตุ ิกำรใช้ งำนดำวเทียม และทำกำรปลดระวำงดำวเทียมไทยคม 5 เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2563 ดำวเทียม
ไทยคม 5 ได้ เกิดเหตุขดั ข้ องขึ ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2562 ส่งผลให้ มีข้อจำกัดทำงเทคนิคในกำรตรวจสอบสถำนะ โดย
บริ ษัทได้ พยำยำมดำเนินกำรกู้คืนระบบที่ขัดข้ องตำมคำแนะนำของผู้ผลิตดำวเทียมและผู้เชี่ ยวชำญหลำยครั ง้ แต่ไม่
สำมำรถทำกำรกู้คืนระบบได้ ด้ วยเหตุผลดังกล่ำวผู้ผลิตจึงแนะนำให้ บริ ษัทดำเนินกำรปลดระวำงดำวเทียม ทังนี
้ ้ ดำวเทียม
ไทยคม 5 มีกำรใช้ งำนมำแล้ วร่วม 14 ปี โดยส่งขึ ้นสูว่ งโคจรตังแต่
้ เดือนพฤษภำคม 2549
ณ สิ ้นปี 2563 อัตรำกำรใช้ บริ กำรของลูกค้ ำเมื่อเทียบกับควำมสำมำรถในกำรให้ บริ กำรของดำวเทียมแบบทัว่ ไป
ซึ่งประกอบด้ วยดำวเทียมไทยคม 6 ไทยคม 7 และไทยคม 8 อยู่ที่ระดับ 64% เพิ่มขึ ้นจำก 55% ณ สิ ้นปี 2562 ซึ่งเป็ นผล
มำจำกกำรปลดระวำงดำวเทียมไทยคม 5 ส่งผลให้ จำนวนทรำนส์พอนเดอร์ หรื อช่องสัญญำณโดยรวมที่บริ ษัทให้ บริ กำร
ลดลงจำก 111 ทรำนส์ พ อนเดอร์ เหลื อ 71 ทรำนส์ พ อนเดอร์ ส่ง ผลให้ อัต รำกำรใช้ บ ริ ก ำรของลูก ค้ ำ เมื่ อ เที ย บกับ
ควำมสำมำรถในกำรให้ บริ กำรของดำวเทียมแบบทัว่ ไปเพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ลูกค้ ำผู้ใช้ บริ กำรทรำนสพอนเดอร์ หรื อช่องสัญญำณ
ของดำวเทียมไทยคม 5 ส่วนใหญ่ได้ มีกำรโอนย้ ำยไปยังดำวเทียมอื่นของบริ ษัท รวมถึงดำวเทียมที่บริ ษัทดำเนินกำรเช่ำท
รำนสพอนเดอร์ มำเพื่อให้ บริ กำร แต่มีลกู ค้ ำบำงส่วนที่ไม่สำมำรถโอนย้ ำยได้ ซึ่งได้ แก่ ลูกค้ ำต่ำงประเทศและลูกค้ ำรำยย่อย
บำงรำย สำหรับดำวเทียมบรอดแบนด์หรื อดำวเทียมไทยคม 4 มีอตั รำกำรใช้ บริ กำรของลูกค้ ำเมื่อเทียบกับควำมสำมำรถ
ในกำรให้ บริ กำรของดำวเทียมที่ระดับ 19% ลดลงจำก 23% ณ สิ ้นปี 2562 เป็ นผลมำจำกกำรลดระดับกำรใช้ งำนและกำร
ยุติกำรใช้ บริ กำรของลูกค้ ำต่ำงประเทศบำงรำย
เมื่อวันที่ 25 มิถนุ ำยน 2563 บริ ษัท กสท โทรคมนำคม จำกัด (มหำชน) (กสท) (ปั จจุบนั คือบริ ษัท โทรคมนำคม
แห่งชำติ จำกัด (มหำชน)) และ บริ ษัท ได้ ร่วมกันจัดตัง้ บริ ษัท เนชัน่ สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด (เนชัน่ สเปซ) ขึ ้นเพื่อ
ให้ บริ กำรธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับดำวเทียม โดย บริ ษัท และ กสท ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 75 และร้ อยละ 25 ตำมลำดับ และ
ในเดือนธันวำคม 2563 เนชัน่ สเปซ เปิ ดตัวบริ กำร NAVA by NSAT บริ กำรดิจิทลั ผ่ำนดำวเทียมเพื่อกำรสื่อสำรทำงทะเล
แก่ผ้ ูประกอบกำรอุตสำหกรรมกำรเดิ นเรื อและอุตสำหกรรมนอกชำยฝั่ ง (Offshore) ในพืน้ ที่น่ำนนำ้ ประเทศไทยและ
แบบ 56-1 One Report

ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 63
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ภูมิภำคเอเชียแปซิฟิค เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบตั ิงำนและให้ บริ กำรทำงทะเล รองรับกำรรับ -ส่งข้ อมูล และสร้ ำง
ควำมมัน่ ใจด้ ำนควำมปลอดภัย พร้ อมอำนวยควำมสะดวกด้ ำนกำรสื่อสำรเพื่อกำรบริ หำรจัดกำรเรื อ ช่วยลบข้ อจำกัด ลด
ช่องว่ำง และอุปสรรคในกำรติดต่อสือ่ สำร เสริ มประสิทธิภำพให้ แก่กำรปฏิบตั ิงำนในอุตสำหกรรมกำรเดินเรื อ
เมื่อวันที่ 21 กรกฏำคม 2563 บริ ษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ ส จำกัด (เออำร์ วี) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของ
บริ ษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิ โตรเลียม จำกัด (มหำชน) และ บริ ษัท ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชัน่ จำกัด (ไทยเอไอ) ซึ่งเป็ น
บริ ษัทย่อยของบริ ษัท ได้ ร่วมกันจัดตัง้ บริ ษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ (เอทีไอ) จำกัด ขึ ้นเพื่อพัฒนำสินค้ ำและบริ กำรเกี่ยวกับ
อำกำศยำนไร้ คนขับ หรื อ โดรนเพื่อกำรเกษตร โดย เออำร์ วี และ ไทยเอไอ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 50 เท่ำๆกัน และใน
เดือนธันวำคม 2563 เอทีไอ ทำกำรเปิ ดตัวโดรนเพื่อกำรเกษตร “เจ้ ำเอี ้ยง” ซึ่งเป็ นโดรนเกษตรสัญชำติไทย ออกแบบและ
พัฒนำซอฟต์แวร์ โดยคนไทย เน้ นกำรใช้ นวัตกรรมมำประยุกต์ใช้ กบั ภำคเกษตรกรรมแบบหลำกมิติครอบคลุมทุกด้ ำน ชู
จุดเด่นในกำรออกแบบและพัฒนำซอฟต์แวร์ ของโดรนโดยคนไทย เน้ นฟั งก์ชนั่ กำรใช้ งำนที่เหมำะสมกับกำรใช้ งำนจริ งใน
ประเทศไทย สำมำรถเก็บและนำข้ อมูลมำวิเครำะห์ต่อยอด มุ่งเสริ มประสิทธิ ภำพให้ แก่ภำคเกษตรกรรมของไทยอย่ำง
ยัง่ ยืนมุ่งเสริ มประสิทธิภำพ ยกระดับผลผลิตด้ ำนกำรเกษตร ตลอดจนพัฒนำองค์ รวมภำคเกษตรกรรมของไทย เพื่อภำค
เกษตรกรรมไทย
นอกจำกนี ้ บริ ษัทได้ ร่วมมือกับ บริ ษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ดำเนินกำรผ่ำนบริ ษัท ไทยเอไอ เปิ ดตัวโครงกำร
“ดิจิทลั ไทยแลนด์ โพสต์ ” ติดตัง้ Digital Service Kiosk เชื่อมต่อเครื อข่ำยอินเตอร์ เน็ตไร้ สำย รองรับกำรอ่ำนข้ อมูลบัต ร
ประชำชน กล้ องถ่ำยภำพยืนยันตัวตน (eKYC) เพื่อกำรทำธุรกรรมสำคัญ พัฒนำสูก่ ำรเป็ นสมำร์ ทโซลูชนั่ และแพลตฟอร์ ม
บริ กำรครบวงจร รองรับกำรเข้ ำใช้ งำนที่หลำกหลำยให้ แก่ภำคประชำชน
วัน ที่ 6 พฤศจิ ก ำยน 2563 บริ ษั ท ได้ มี ก ำรชี แ้ จงข้ อ พิ พ ำทของดำวเที ย มไทยคม 5 จำกกระทรวงดิ จิ ทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ซึง่ กระทรวงฯ เรี ยกร้ องให้ บริ ษัทดำเนินกำรดังนี ้ ให้ ดำเนินกำร (1) สร้ ำงและส่งมอบดำวเทียมทดแทน
ดำวเทียมไทยคม 5 หำกไม่ส่งมอบดำวเทียมทดแทนดำวเทียมไทยคม 5 ให้ ใช้ รำคำดำวเทียมเป็ นเงิน 7,790 ล้ ำนบำท
พร้ อมทังดอกเบี
้
้ยในอัตรำร้ อยละ 7.5 ต่อปี ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 30 ตุลำคม 2563 เป็ นต้ นไปจนกว่ำจะชำระเสร็ จ (2) ชำระค่ำปรับ
เป็ นเงิน 4.98 ล้ ำนบำท (คำนวนจำกวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 30 ตุลำคม 2563) พร้ อมทังดอกเบี
้
้ยในอัตรำร้ อยละ
7.5 ต่อปี และ (3) ค่ำปรับตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤศจิกำยน 2563 เป็ นต้ นไปจนกว่ำจะส่งมอบดำวเทียมทดแทนดำวเทียมไทยคม
5 หรื อชำระเงินค่ำเสียหำยครบถ้ วน ซึ่งข้ อพิพำทนี ้เพิ่งเข้ ำสูก่ ระบวนกำรระงับข้ อพิพำทและยังอยู่ในระหว่ำงทำคำตอบรับ
และทำคำคัดค้ ำนส่งไปยังสถำบันอนุญำโตตุลำกำร ยังไม่ได้ แต่งตังอนุ
้ ญำโตของแต่ละฝ่ ำยแต่อย่ำงใด บริ ษัทยังไม่มีหน้ ำที่
ใดๆในกำรปฏิบัติตำมที่กระทรวงฯ ได้ อ้ำงถึงข้ ำงต้ นจนกว่ำจะจบสิ ้นกระบวนกำรพิจำรณำและมีกำรชี ข้ ำดของคณะ
อนุญำโตตุลำกำรเสียก่อนทังนี
้ ้ เนื่องจำกบริ ษัทได้ ดำเนินกำรตำมสัญญำดำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศ
ครบถ้ วนถูกต้ องมำโดยตลอดแล้ ว
ธุรกิจบริ กำรอินเทอร์ เน็ตและสือ่
รำยได้ จำกธุรกิจกำรให้ บริ กำรอินเทอร์ เน็ตและสือ่ เป็ นรำยได้ จำก ไทยเอไอ ในกำรจัดจำหน่ำยอุปกรณ์ชดุ รับสัญญำ
ดำวเทียม (set-top-box) และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้ อง รวมทังให้
้ บริ กำรจำหน่ำยและให้ เช่ำแพลตฟอร์ ม เช่น แพลตฟอร์ ม
สำหรับช่อง IPTV, video streaming, eSport และ LOOX TV
ธุรกิจบริ กำรโทรศัพท์ในต่ำงประเทศ
ณ สิ ้นปี 2563 บริ ษัท ลำว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ จำกัด (แอลทีซี)และ บริ ษัท ทีพลัสดิจิทลั จำกัด (ทีพลัส) มี สว่ นแบ่ง
กำรตลำดโดยรวม (รวมโทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์ เน็ตซิม และ Fixed wireless) เป็ นอันดับหนึ่ง คิดเป็ นประมำณ 52.8%
ของตลำดรวม เพิ่มขึ ้นจำก ณ สิ ้นปี 2562 ที่ 50.7%
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วันที่ 22 เมษำยน 2563 แอลทีซี ได้ มีกำรจัดตัง้ บริ ษัท ลำว โมบำยมันนี่ โซล จำกัด เพื่อให้ บริ กำรชำระเงินและโอน
เงินดิจิทลั ในสำธำรณรัฐประชำธิ ปไตยประชำชนลำว ให้ บริ กำรทังผู
้ ้ ประกอบกำรเอกชนและหน่วยงำนภำครัฐ โดยทำ
กำรตลำดในชื่อ แบรนด์ M-Money
1.

ผลการดาเนินงานสาหรั บงวด 12 เดือน สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2563 เปรี ยบเทียบงวด 12 เดือนสิน้ สุด 31
ธันวาคม 2562
สรุปข้ อมูลทำงกำรเงินที่สำคัญ
หน่วย: ล้ ำนบำท
รำยได้ จำกกำรขำยและกำรให้ บริ กำร
ต้ นทุนขำยและกำรให้ บริ กำร
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร (1)
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรขำยและบริ กำร
รำยได้ อื่น
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุน (2)
กำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลีย่ น
ขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำและตัดจำหน่ำยของสินทรัพย์ (3)
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรดำเนินงำน
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรดำเนินงำนก่อนดอกเบี ้ยจ่ำย ภำษี และ ค่ำ
เสือ่ มรำคำ (4)
รำยได้ ทำงกำรเงิน
ต้ นทุนทำงกำรเงิน
หนี ้สูญและหนี ้สงสัยจะสูญ และกำรกลับรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้ อย
ค่ำ (ขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำ) ซึง่ เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ฉบับที่ 9
ส่วนแบ่งกำไรขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ ำ
กำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษี เงินได้
ค่ำใช้ จ่ำยภำษี เงินได้
กาไร (ขาดทุน) ส่ วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น (บาท)
รำยกำรพิเศษสำหรับงวด (5)
กำไรจำกกำรดำเนินงำนปกติ

จานวน
ปี 2563
ปี 2562
3,557
4,663
(2,578)
(3,671)
(927)
(974)
51
18
671
136
(29)
(59)
(128)
(1,623)
663
(1,625)

เปลี่ยนแปลง
YoY (%)
-23.7%
-29.8%
-4.8%
178.0%
391.9%
n.a.
-54.4%
n.a.
n.a.

1,269

1,766

-28.1%

141
(188)

201
(300)

-30.0%
-37.2%

9

(66)

n.a.

4
661
(114)
514
0.47
649
(135)

(116)
(1,906)
(344)
(2,250)
(2.05)
(1,946)
(304)

n.a.
n.a.
-66.8%
n.a.
n.a.
n.a.
-55.6%

(1) ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรขำยและบริหำร หมำยถึง ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรขำยและบริหำร และค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
(2) ผลขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในปี 2562 เกิดจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัท แคมโบเดียน ดีทวี ี เน็ตเวิร์ค จำกัด
(3) ผลขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำและตัดจำหน่ำยของสินทรัพย์ในปี 2562 เกิดจำกกำรด้ อยค่ำของดำวเทียม
(4) ไม่รวมรำยได้ อื่น กำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยน กำรด้ อยค่ำและตัดจำหน่ำยสินทรัพย์
(5) รำยกำรพิเศษสำหรับงวด ได้ แก่ กำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยน รำยได้ จำกเงินชดเชย รำยกำรพิเศษจำกกำรปรับโครงสร้ ำง
สัญญำลูกค้ ำ กำรจำหน่ำยเงินลงทุน กำรด้ อยค่ำของสินทรัพย์ และรำยกำรอื่นๆที่เป็ นรำยกำรที่เกิดขึ ้นครัง้ เดียว
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รายได้ จากการขายและการให้ บริการ
รำยได้ จำกกำรขำยและกำรให้ บริ กำรรวมในปี 2563 มีจำนวนทังสิ
้ ้น 3,557 ล้ ำนบำท ลดลง 23.7% จำก 4,663 ล้ ำน
บำทในปี 2562 เป็ นผลมำจำกกำรลดลงของรำยได้ ของธุรกิจกำรให้ บริ กำรดำวเทียมและบริ กำรที่เกี่ยวเนื่อง และธุรกิจ
อินเทอร์ เน็ตและสือ่
รายได้ จากการขายและการให้ บริการ
หน่วย: ล้ ำนบำท
ดำวเทียมและบริ กำรที่เกี่ยวเนื่อง
อินเทอร์ เน็ตและสือ่
ตัดรำยกำรระหว่ำงส่วนงำน
รวม

2563

2562

% YoY

3,548
32
(24)
3,557

4,594
122
(53)
4,663

-22.8%
-73.7%
-54.3%
-23.7%

รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรดำวเทียมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
รำยได้ จำกธุรกิจให้ บริ กำรดำวเทียมและบริ กำรที่เกี่ยวเนื่องในปี 2563 อยู่ที่ระดับ 3,548 ล้ ำนบำท ลดลง 22.8% จำก
4,594 ล้ ำนบำท ในปี 2562 เป็ นผลมำจำกกำรลดลงของรำยได้ จำกดำวเทียมไทยคมแบบทัว่ ไป ประกอบกับกำรยุติกำรใช้
บริ กำรของลูกค้ ำบนดำวเทียมไทยคม 5 ที่ไม่สำมำรถย้ ำยไปดำวเทียมดวงอื่น และกำรลดลงของกำรให้ บริ กำรดำวเทียมบ
รอดแบนด์
รายได้ จากการให้ บริการดาวเทียมและบริการที่
เกี่ยวเนื่อง
หน่วย: ล้ ำนบำท
ดำวเทียมไทยคมแบบทัว่ ไป*
ดำวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4
รายได้จากการบริ การ
รายได้จากการขาย
รวม

2563

2562

% YoY

2,133
1,415
1,377
38
3,548

2,536
2,058
1,873
185
4,594

-15.9%
-31.2%
-26.4%
-79.4%
-22.8%

* ประกอบด้ วยดำวเทียมไทยคม 5 6 7 และ 8 รวมทังดำวเที
้
ยมที่บริ ษัทเช่ำมำเพื่อให้ บริ กำร โดยที่ดำวเทียมไทยคม 5 ถูกปลดระวำงในวันที่ 26
กุมภำพันธ์ 2563


รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรดำวเทียมแบบทั่วไปและบริ กำรที่เกี่ยวเนื่องในปี 2563 มีจำนวน 2,133 ล้ ำนบำท ลดลง
15.9% จำก 2,536 ล้ ำนบำท ในปี 2562 ซึ่งเป็ นผลมำจำกกำรยุติกำรใช้ บริ กำรของลูกค้ ำบำงส่วนเนื่องจำกดำวเทียม
ไทยคม 5 ปลดระวำง โดยเฉพำะลูกค้ ำต่ำงประเทศ ประกอบกับกำรยุติกำรใช้ บริ กำรของทีวีดิจิทลั ในประเทศบำงช่อง
ในช่วงไตรมำสที่ 3 ปี 2562 และกำรลดลงของลูกค้ ำบรอดคำสต์รำยย่อย



รำยได้ จำกดำวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 และกำรให้ บริ กำรที่เกี่ยวข้ องในปี 2563 มีจำนวน 1,415 ล้ ำนบำท ลดลง
31.2% จำก 2,058 ล้ ำนบำทในปี 2562 เนื่องจำกกำรสิ ้นสุดสัญญำกำรใช้ บริ กำรและกำรลดกำรใช้ งำนของลูกค้ ำ
ต่ำงประเทศบำงรำย

รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรอินเทอร์ เน็ตและสือ่
รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรอินเทอร์ เน็ตและสื่อสำหรับปี 2563 มีจำนวน 32 ล้ ำนบำท ลดลง 73.7% เมื่อเทียบกับ 122
ล้ ำนบำทในปี 2562 ซึง่ เป็ นผลมำจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริ ษัทซีดีเอ็นในปี 2562
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ต้ นทุนขายและการให้ บริการ
บริ ษัทมีต้นทุนขำยและกำรให้ บริ กำรในปี 2563 ทังสิ
้ ้น 2,578 ล้ ำนบำท ลดลง 29.8% จำก 3,671 ล้ ำนบำท ในปี 2562
เป็ นผลมำจำกกำรลดลงของรำยได้ และของต้ นทุนค่ำเสือ่ มรำคำจำกกำรด้ อยค่ำของสินทรัพย์ในปี 2562
ต้ นทุนขายและการให้ บริการ
หน่วย: ล้ ำนบำท
บริ กำรดำวเทียมและเกี่ยวเนื่อง
บริ กำรอินเทอร์ เน็ตและสือ่
ตัดรำยกำรระหว่ำงส่วนงำน
รวม

2563

2562

% YoY

2,587
15
(24)
2,578

3,613
112
(54)
3,671

-28.4%
-86.4%
-55.6%
-29.8%

ต้ นทุนกำรให้ บริ กำรดำวเทียมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
ต้ นทุนกำรให้ บริ กำรดำวเทียมและบริ กำรที่เกี่ยวเนื่องในปี 2563 มีจำนวนทังสิ
้ ้น 2,587 ล้ ำนบำท ลดลง 28.4% จำก
3,613 ล้ ำนบำทในปี 2562 เป็ นผลมำจำกกำรกำรลดลงของค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำยของทรัพย์สินดำวเทียม จำก
กำรตังด้
้ อยค่ำของดำวเทียมและอุปกรณ์ ทังดำวเที
้
ยมแบบทัว่ ไปและดำวเทียมบรอดแบนด์ในปี 2562
ต้ นทุนการบริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
หน่วย: ล้ ำนบำท
ดำวเทียมไทยคมแบบทัว่ ไป*
ดำวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4
รวม

2563

2562

% YoY

1,371
1,216
2,587

1,949
1,664
3,613

-29.6%
-26.9%
-28.4%

* ประกอบด้ วยดำวเทียมไทยคม 5 6 7 และ 8 รวมทังดำวเที
้
ยมที่บริ ษัทเช่ำมำเพื่อให้ บริ กำร โดยที่ดำวเที ยมไทยคม 5 ถูกปลดระวำงในวันที่ 26
กุมภำพันธ์ 2563


ต้ นทุนกำรให้ บริ กำรดำวเทียมไทยคมแบบทัว่ ไปและบริ กำรที่เกี่ยวเนื่องในปี 2563 มีจำนวนทังสิ
้ ้น 1,371 ล้ ำนบำท
ลดลง 29.6% จำก 1,949 ล้ ำนบำทในปี 2562 โดยมีสำเหตุจำกกำรลดลงของต้ นทุนค่ำธรรมเนียมให้ กบั หน่วยงำน
ของรัฐตำมรำยได้ ที่ลดลง รวมถึงกำรลดลงของต้ นทุนค่ำเสื่อมรำคำจำกกำรด้ อยค่ำของสินทรัพย์ หักลบด้ วยกำร
เพิ่มขึ ้นของต้ นทุนค่ำเช่ำทรำนสพอนเดอร์ จำกดำวเทียมต่ำงประเทศเพื่อกำรให้ บริ กำรลูกค้ ำของดำวเทียมไทยคม 5



ต้ นทุนกำรให้ บริ กำรดำวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 และบริ กำรที่เกี่ยวเนื่องในปี 2563 มีจำนวนทังสิ
้ ้น 1,216 ล้ ำน
บำท ลดลง 26.9% จำก 1,664 ล้ ำนบำท ในปี 2562 มีสำเหตุหลักมำจำกกำรลดลงของรำยได้ และต้ นทุนค่ำเสื่อม
รำคำจำกกำรด้ อยค่ำของดำวเทียมและอุปกรณ์ในปี 2562



ทังนี
้ ้ ต้ นทุนกำรบริ กำรดำวเทียมและบริ กำรที่เกี่ยวเนื่องโดยรวมในปี 2563 ถูกปรับปรุงด้ วยรำยกำรพิเศษจำกกำรปรับ
โครงสร้ ำงสัญญำลูกค้ ำและอื่นๆ โดยต้ นทุนจำกกำรดำเนินงำนปกติ อยู่ที่ประมำณ 2,763 ล้ ำนบำท ลดลง 23.5%
จำกปี 2562

ต้ นทุนกำรให้ บริ กำรอินเทอร์ เน็ตและสือ่
ต้ นทุนกำรให้ บริกำรอินเทอร์ เน็ตและสือ่ สำหรับปี 2563 มีจำนวนทังสิ
้ ้น 15 ล้ ำนบำท ลดลง 86.4% จำก 112 ล้ ำนบำท
ในปี 2562 จำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในซีดเี อ็น
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
บริ ษัทมีคำ่ ใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริ หำร ในปี 2563 รวมทังสิ
้ ้น 927 ล้ ำน
บำท ลดลง 4.8% จำก 974 ล้ ำนบำท ในปี 2562 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรลดลงของค่ำใช้ จ่ำยทำงกำรตลำดและค่ำ
เดินทำง สุทธิกบั กำรเพิ่มขึ ้นของค่ำใช้ จ่ำยทำงกฎหมำย
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ต้ นทุนทางการเงิน
ในปี 2563 บริ ษัทมีต้นทุนทำงกำรเงินทังสิ
้ ้น 188 ล้ ำนบำท ลดลง 37.2% จำก 300 ล้ ำนบำทในปี 2562 เนื่องจำกกำร
ชำระคืนหุ้นกู้ในช่วงไตรมำสที่ 4/2562 จำนวน 2,275 ล้ ำนบำท รวมทังกำรช
้
ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวตำมกำหนด
ส่ วนแบ่ งกาไรจากเงินลงทุนในการร่ วมค้ า
ในปี 2563 บริ ษัทมีสว่ นแบ่งกำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนใน แอลทีซี รวมทังสิ
้ ้น 4 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำก (116) ล้ ำน
บำทในปี 2562 โดยส่วนแบ่งกำไรรวมที่เพิ่มขึ ้นเป็ นผลเนื่องมำจำกกำรเพิ่มขึ ้นของส่วนแบ่งกำรตลำดของ แอลทีซี และผล
จำกกำรผ่อนคลำยกำรแข่งขันด้ ำนรำคำ สุทธิ กับกำรขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่เกิดจำกกำรแข็งค่ำของเงินดอลล่ำร์
สหรัฐเมื่อเทียบกับเงินกีบลำวจำกรำยกำรเงินปั นผลค้ ำงจ่ำย
นอกจำกนี ้ ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่ วมค้ ำ ยังประกอบด้ วย ส่วนแบ่งผลกำไร (ขำดทุน) ในบริ ษัท เนชั่น
สเปซ และ เอทีไอ เป็ นจำนวน (0.01) ล้ ำนบำท และ (0.1) ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ซึง่ ทังสองบริ
้
ษัทมีผลกำรดำเนินงำนขำดทุน
เนื่องจำกอยูช่ ่วงเริ่ มต้ นกำรประกอบธุรกิจ
กาไรสุทธิ
บริ ษัทมีผลกำไรสุทธิในปี 2563 เป็ นจำนวน 514 ล้ ำนบำท กำไรส่วนใหญ่เป็ นผลมำจำกรำยกำรพิเศษ ซึง่ ประกอบด้ วย
รำยได้ จำกเงินชดเชย รำยกำรพิเศษจำกกำรปรับโครงสร้ ำงสัญญำลูกค้ ำและรำยกำรอื่นๆ สุทธิ กับผลขำดทุนจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยน โดยบริ ษัทมีผลกำไร (ขำดทุน) จำกกำรดำเนินงำนปกติสำหรับปี 2563 และปี 2562 เป็ นจำนวน (135) ล้ ำน
บำท และ (304) ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
2.

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์
ส่ วนประกอบของสินทรัพย์ และคุณภาพของสินทรัพย์
ณ สิ ้นปี 2563 บริ ษัทมีสินทรัพย์รวม 16,676 ล้ ำนบำท ลดลง 1.9% จำก 16,999 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2562 มีสำเหตุ
หลักมำจำกค่ำเสือ่ มรำคำและตัดจำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนภำยใต้ สญ
ั ญำอนุญำตให้ ดำเนินกำร
ส่วนประกอบหลักของสินทรัพย์
สินทรัพย์
หน่ วย: ล้ านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนภำยใต้ สญ
ั ญำอนุญำตให้
ดำเนินกำร

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

จานวน
(ล้ านบาท)

ร้ อยละของ
สินทรัพย์ รวม

จานวน
(ล้ านบาท)

ร้ อยละของ
สินทรัพย์ รวม

9,473
3,091

56.8%
18.5%

8,460
3,313

49.8%
19.5%

560

3.4%

1,366

8.0%

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ นื
ณ สิ ้นปี 2563 บริ ษัทมียอดลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่นเป็ นจำนวน 1,832 ล้ ำนบำท ลดลง 3.1% จำก 1,890
ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2562 โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรชำระหนี ้คืนของลูกค้ ำ โดยระยะเวลำเก็บหนี ้เฉลีย่ สำหรับปี 2563 เท่ำกับ
154 วัน เพิ่มขึ ้นจำก 119 วัน สำหรับปี 2562 ทังนี
้ ้ ในปี 2563 บริ ษัทมีหนี ้สูญและหนี ้สงสัยจะสูญ ลดลงจำก ณ สิ ้นปี 2562
ซึง่ มีจำนวน 66 ล้ ำนบำท เนื่องจำกกำรบริ กำรจัดกำรลูกหนี ้ที่ดีขึ ้น โดยหำกพิจำรณำลูกหนี ้กำรค้ ำของกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
และกิจกำรอื่นจำนวนรวม 2,179 ล้ ำนบำท ประกอบด้ วย ลูกหนี ้กำรค้ ำกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันจำนวน 4 ล้ ำนบำท และ ลูกหนี ้
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กำรค้ ำกิจกำรอื่นจำนวน 2,175 ล้ ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วน 0.2% และ 99.8% ของลูกหนี ้กำรค้ ำของกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันและ
กิจกำรอื่น ตำมลำดับ โดยกำรวิเครำะห์อำยุลกู หนี ้กำรค้ ำ แสดงรำยละเอียดต่อไปนี ้
กำรวิเครำะห์อำยุลกู หนี ้กำรค้ ำ
รายละเอียดลูกหนีก้ ารค้ า
หน่ วย: ล้ านบาท
ลูกหนี ้กำรค้ ำยังไม่ครบกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระ:
น้ อยกว่ำ 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
หัก ค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนีก้ ารค้ าสุทธิ

31 ธันวาคม 2563
ร้ อยละของ
จานวน
สินทรัพย์
(ล้ านบาท)
รวม
158
0.9%
98
240
496
1,187
(873)
1,306

0.6%
1.4%
3.0%
7.1%
(5.2)%
7.8%

31 ธันวาคม 2562
ร้ อยละของ
จานวน
สินทรัพย์
(ล้ านบาท)
รวม
98
0.6%
150
188
526
957
(812)
1,108

0.9%
1.1%
3.1%
5.6%
(4.8)%
6.5%

โดยปกติระยะเวลำกำรให้ สินเชื่อแก่ลกู ค้ ำของกลุม่ บริ ษัทสำหรับลูกค้ ำทัว่ ไป มีระยะเวลำตังแต่
้ 15 วัน ถึง 120
วัน บริ ษัทมีระยะเวลำเก็บหนี ้เฉลีย่ สำหรับปี 2563 เท่ำกับ 154 วัน เนื่องจำกลูกหนี ้กำรค้ ำที่มีอำยุมำกกว่ำ 12 เดือน ณ สิ ้น
ปี 2563 จำนวน 1,187 ล้ ำนบำท ส่วนใหญ่เป็ นลูกค้ ำภำครำชกำร ซึ่งบริ ษัทมองว่ำควำมเสี่ยงในกำรไม่ชำระเงิน คืนของ
ลูกค้ ำรำชกำรอยูใ่ นระดับต่ำ
บริ ษัทมีกำรสอบทำนควำมสำมำรถในกำรเก็บเงินของฝ่ ำยติดตำมหนี ้อย่ำงสม่ำเสมอ บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่ำค่ำเผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญของบริ ษัท ซึ่งบันทึกจำกกำรวิเครำะห์ลกู หนี ้แต่ละรำยนันเพี
้ ยงพอต่อหนี ้สงสัยจะสูญ ภำยหลังจำกกำรตังค่
้ ำ
เผื่อหนี ้สงสัยจะสูญแล้ ว ฝ่ ำยกฎหมำยของบริ ษัทจะเริ่ มกระบวนกำรทำงกฎหมำยในกำรติดตำมทวงหนี ้ให้ จนถึงที่สดุ ก่อน
จะพิจำรณำตัดจำหน่ำยลูกหนี ้กำรค้ ำและค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญที่เรี ยกเก็บไม่ได้
สินค้ าคงเหลือ
ณ สิ ้นปี 2563 บริ ษัทมีสนิ ค้ ำคงเหลือสุทธิทงสิ
ั ้ ้น 55 ล้ ำนบำท ลดลง 55.3% จำกจำนวน 124 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2562
ระยะเวลำขำยสินค้ ำเฉลีย่ ของบริ ษัทคิดเป็ น 71 วัน ในปี 2562 ลดลงจำก 84 วัน ในปี 2562 โดยบริ ษัทได้ ทำกำรตรวจสอบ
คุณภำพของสินทรัพย์อย่ำงสม่ำเสมอ โดย ณ สิ ้นปี 2563 บริ ษัทมีคำ่ เผื่อสินค้ ำล้ ำสมัย เป็ นจำนวน 81 ล้ ำนบำท ลดลงจำก
87 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2562
เงินให้ ก้ ยู มื แก่ การร่ วมค้ าและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ณ สิ ้นปี 2563 บริ ษัทมีกำรให้ เงินกู้ยมื แก่กำรร่วมค้ ำและกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันเป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น 1,752 ล้ ำนบำท ลดลง
0.4% เมื่อเทียบกับ 1,758 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2562 โดยเงินกู้ยืมดังกล่ำวส่วนใหญ่เป็ นเงินกู้ยืมแก่ บริ ษัท เชนนิงตัน อินเวส
เม้ นท์ส พีทีอี ลิมิเต็ด
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
บริ ษัทมีที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สทุ ธิ ณ สิ ้นปี 2563 ทังสิ
้ ้น 3,091 ล้ ำนบำท ลดลง 6.7% จำก 3,313 ล้ ำนบำท ณ สิ ้น
ปี 2562 มีสำเหตุหลักจำกค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำตัดจำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์ในปี 2563
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สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตนภายใต้ สัญญาอนุญาตให้ ดาเนินการ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนภำยใต้ สญ
ั ญำอนุญำตให้ ดำเนินกำร ได้ แก่ สินทรัพย์ของดำวเทียมที่ดำเนินกำรภำยใต้ สญ
ั ญำ
สัมปทำน คือ ดำวเทียมไทยคม 4 และดำวเทียมไทยคม 6 โดย ณ สิ ้นปี 2563 บริ ษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนภำยใต้ สญ
ั ญำ
อนุญำตให้ ดำเนินกำรจำนวน 560 ล้ ำนบำท ลดลง 59% เมื่อเทียบกับ 1,366 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2562 โดยมีสำเหตุหลัก
จำกกำรตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนในปี 2563
3. สภาพคล่ องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท
แหล่ งที่มาและใช้ ไปของเงินทุน
บริ ษัทมีเงินสดสุทธิได้ มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน ในปี 2563 จำนวน 1,769 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 6.7% จำก 1,658 ล้ ำน
บำท ในปี 2562 โดยมีสำเหตุหลักจำกกำไรจำกกำรดำเนินงำนที่เพิ่มขึ ้น
เงินกู้ยืมสุทธิ ของบริ ษัท ณ สิ ้นปี 2563 มีจำนวนทังสิ
้ ้น 3,908 ล้ ำนบำท ลดลง 6.8% จำก 4,191 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี
2562 มีสำเหตุหลักจำกกำรชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวสำหรับโครงกำรดำวเทียมตำมกำหนด
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ณ สิ ้นปี 2563 มีจำนวนทังสิ
้ ้น 11,247 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 2.3% จำก 10,995 ล้ ำนบำท ณ
สิ ้นปี 2562 มีสำเหตุหลักจำกผลกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ ้น
ณ สิ ้นปี 2563 บริ ษัทมีอตั รำส่วนเงินกู้ยืมสุทธิตอ่ ส่วนทุน 0.35 เท่ำ ลดลงจำก 0.38 เท่ำ ณ สิ ้นปี 2562
รายจ่ ายลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มำ (ใช้ ไป) จำกกิจกรรมลงทุน ในปี 2563 มีจำนวน (1,164) ล้ ำนบำท ส่วนใหญ่เนื่องมำกจำกกำรนำเงิน
สดในกิจกำรไปลงทุนทำงกำรเงินต่ำงๆเพื่อสร้ ำงผลตอบแทน
ความเพียงพอของสภาพคล่ อง
ณ สิ ้นปี 2563 บริ ษัทมีอตั รำส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี ้สินหมุนเวียน 2.73 เท่ำ ลดลงจำก 5.54 เท่ำ ณ สิ ้นปี 2562
โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรลดลงของเงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ปี จำกกำรชำระคืนหุ้นกู้
บริ ษัทมีกำรควบคุมควำมเสีย่ งจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรรักษำระดับของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดให้
เพียงพอต่อกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริ ษัท รวมทังจั
้ ดหำวงเงินสินเชื่อระยะสันจำกธนำคำรต่
้
ำง ๆ เพื่อสำรองในกรณีที่มี
ควำมจำเป็ นและเพื่อลดผลกระทบจำกควำมผันผวนของกระแสเงินสด
ความสามารถในการจัดหาแหล่ งเงินทุน
ณ สิ ้นปี 2563 บริ ษัทมีหนี ้สินที่มีภำระดอกเบี ้ยทังสิ
้ ้น 3,098 ล้ ำนบำท ประกอบด้ วย หุ้นกู้ที่มีอตั รำดอกเบี ้ยคงที่ทงสิ
ั ้ ้น
2,275 ล้ ำนบำท อัตรำดอกเบี ้ย 4.68% ต่อปี และเงินกู้ยืมระยะยำวที่มีอตั รำดอกเบี ้ยลอยตัว ซึ่งใช้ สำหรับกำรลงทุนใน
โครงกำรดำวเทียม เป็ นจำนวน 823 ล้ ำนบำท ที่อตั รำดอกเบี ้ย ณ สิ ้นปี 2563 เท่ำกับ 2.5% ต่อปี ทังนี
้ ้อัตรำดอกเบี ้ยถัว
เฉลีย่ ถ่วงน ้ำหนักหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยำวมีอตั รำดอกเบี ้ยลอยตัว เท่ำกับ 3.57% ต่อปี
นอกจำกนี ้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุม่ บริ ษัทมีวงเงินกู้ยืมที่ยงั ไม่ได้ ใช้ จำกธนำคำรในประเทศและต่ำงประเทศ
เป็ นจำนวนรวม 601 ล้ ำนดอลลำร์ สหรัฐฯ
4. ปั จจัยหรือเหตุการณ์ ท่ จี ะมีผลต่ อการดาเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ
บริ ษั ทให้ บริ กำรสื่ อสำรผ่ ำนดำวเที ยมทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ และมี กำรด ำเนิ นธุ รกิ จให้ บริ กำรโทรศัพท์ ใน
ต่ำงประเทศ บริ ษัทจึงมีควำมเสีย่ งจำกอัตรำแลกเปลีย่ น เนื่องจำกกำรมีรำยรับ รำยจ่ำย รวมถึงกำรกู้ยืมเป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ
กำรเปลีย่ นแปลงอัตรำแลกเปลีย่ นส่งผลกระทบต่องบกำรเงินและกระแสเงินสดของบริ ษัท
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ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำแลกเปลี่ยนเกิดจำกกำรที่บริ ษัททำธุรกรรมเกี่ยวกับสกุลเงินตรำต่ำงประเทศที่อำจ
ก่อให้ เกิดผลกำไรหรื อขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน ซึ่งรวมถึงกำรใช้ อนุพนั ธ์ ทำงกำรเงินที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ โดยปั จจัยที่
ส่งผลกระทบต่อกำรเคลื่อนไหวของอัตรำแลกเปลี่ยนที่สำคัญได้ แก่
1. กำรเปลีย่ นแปลงภำวะเศรษฐกิจโลก
2. กำรเปลีย่ นแปลงนโยบำยกำรเงินกำรคลังทังของประเทศไทยและต่
้
ำงประเทศ
ทัง้ นี ้ บริ ษัทมีนโยบำยในกำรบริ หำรและป้องกันควำมเสี่ยง โดยจะพิ จำรณำจำกฐำนะสุทธิ ของรำยกำรที่เป็ นเงิ นตรำ
ต่ำงประเทศ กล่ำวคือบริ หำรโครงสร้ ำงรำยได้ และค่ำใช้ จ่ำยให้ มีควำมสมดุลกัน ในกรณีที่เกิดควำมไม่สมดุล บริ ษัทอำจใช้ วิธีกำร
ป้องกันควำมเสีย่ งด้ วยวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น กำรทำสัญญำซื ้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ ำ (Foreign Exchange Forward หรื อ
Forward Contract) กำรทำสัญญำสิทธิในกำรซื ้อหรื อขำยเงินตรำต่ำงประเทศในอนำคต (Options) กำรทำสัญญำแลกเปลี่ยน
สกุลเงินและอัตรำดอกเบี ้ยล่วงหน้ ำ (Cross Currency and Interest rate Swap) และกำรบัญชีเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยน (Hedge Accounting) รวมถึงกำรชำระคืนเงินกู้ยืมที่เป็ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศในกรณีที่บริ ษัทมีสภำพคล่องที่
เพียงพอ เป็ นต้ น
สถานการณ์ โควิด-19
เมื่อพิจำรณำผลกระทบต่อบริ ษัท ควำมเสี่ยงสถำนกำรณ์ โควิด-19 ยังคงมิได้ มีผลกระทบต่อผลประกอบกำรของบริ ษัทปี
2563 โดยจำนวนช่องสัญญำณดำวเทียมที่ขำยให้ กบั ผู้ประกอบกำรช่องโทรทัศน์และอินเทอร์ เน็ตไม่ได้ ลดลงจำกเหตุกำรณ์นี ้
อย่ำงไรก็ตำม ในอนำคตบริ ษัทอำจได้ รับผลกระทบทำงอ้ อมหำกสถำนกำรณ์ยืดเยื ้อจนส่งผลต่อธุรกิจของลูกค้ ำของบริ ษัท
ข้ อมูลสาคัญทางการเงิน
รายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
นำยชวำลำ เทียนประเสริ ฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 4301 บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
จำกัด ได้ ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่อย (“กลุม่ บริ ษัท”) และงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรของ บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”) ซึง่ ประกอบด้ วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำร ณ วันที่
31 ธันวำคม 2563 และงบกำไรขำดทุนรวมและเฉพำะกิจกำร งบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวมและเฉพำะ
กิจกำร งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของ ผู้ถือหุ้นรวมและเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกันและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำร รวมถึงสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
โดยผู้สอบบัญชีเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำรข้ ำงต้ นนีแ้ สดงฐำนะกำรเงินของบริ ษัท ไทยคม จำกั ด
(มหำชน) และบริ ษัทย่อย และของบริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และผลกำรดำเนินงำนและ
กระแสเงินสดสำหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้ องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
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ตารางสรุ ปงบการเงิน
บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม
งบแสดงฐานะการเงินรวม
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชัว่ ครำว
ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี ้กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้ อง
กันที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
สินค้ ำคงเหลือ
สินทรัพย์ภำษีเงินได้ ของงวดปั จจุบนั
สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในกำรร่วมค้ ำ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนภำยใต้ สญ
ั ญำอนุญำตให้
ดำเนินกำร
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้หมุนเวียนอื่น
เจ้ ำหนี ้กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึงกำหนดชำระ
ภำยในหนึ่งปี
เงินรับล่วงหน้ ำค่ำบริกำรจำกลูกค้ ำ
ผลประโยชน์ตอบแทนค้ ำงจ่ำย
ภำษีเงินได้ ค้ำงจ่ำย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

แบบ 56-1 One Report

2563
จานวนเงิน

%

2562
จานวนเงิน

%

(หน่วย : พันบำท)
2561
จานวนเงิน
%

2,298,895
1,832,295
34,800

13.79
10.99
0.21

2,621,710
3,080,846
1,889,980
5,850

15.42
18.12
11.12
0.03

2,830,235
4,227,210
1,851,433
42,699

12.75
19.04
8.34
0.19

853,013
55,434
40,553
4,320,271
37,512
9,472,774

5.12
0.33
0.24
25.91
0.22
56.80

630,635
124,028
78,805
28,189
8,460,042

3.71
0.73
0.46
0.17
49.77

485,725
122,484
96,385
22,520
9,678,690

2.19
0.55
0.43
0.10
43.59

1,392,677
898,710
3,091,012
151,005

8.35
5.39
18.54
0.91

1,408,769
1,127,499
3,312,616
-

8.29
6.63
19.49
-

1,444,283
1,457,174
4,814,703
-

6.51
6.56
21.69
-

559,685
88,085
727,995
294,336
7,203,504
16,676,277

3.36
0.53
4.37
1.76
43.20
100.00

1,365,689
228,076
797,296
299,196
8,539,140
16,999,182

8.03
1.34
4.69
1.76
50.23
100.00

3,007,340
325,028
1,117,018
344,228
12,523,390
22,202,079

13.55
1.46
5.03
1.55
56.41
100.00

424,128
-

2.54
-

554,717
1,029

3.26
0.01

712,892
169

3.21
0.00

2,704,233
191,056
117,411
4,193
61,128
3,502,150

16.22
1.15
0.70
0.03
0.37
21.00

392,002
349,788
171,655
140
56,578
1,525,909

2.31
2.06
1.01
0.00
0.33
8.98

2,673,841
275,480
258,340
34,032
91,314
4,046,069

12.04
1.24
1.16
0.15
0.41
18.22
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งบแสดงฐานะการเงินรวม
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยำว
เจ้ ำหนี ้ - อำคำรและอุปกรณ์ระยะยำว
ประมำณกำรหนี ้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ
ผลประโยชน์พนักงำน
หนี ้สินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ทุนสำรองตำมกฎหมำย
ยังไม่ได้ จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
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2563
จานวนเงิน
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%

2562
จานวนเงิน

%

(หน่วย : พันบำท)
2561
จานวนเงิน
%

1,203,909
208,427

7.22
1.25

3,799,127
209,286

22.35
1.23

4,349,011
225,042

19.59
1.01

283,241
6,358
225,114
1,927,049
5,429,199

1.70
0.04
1.35
11.56
32.56

231,766
238,135
4,478,313
6,004,222

1.36
1.40
26.34
35.32

160,747
284,153
5,018,953
9,065,022

0.72
1.28
22.61
40.83

5,499,884
5,480,510
4,325,271

32.98
32.86
25.94

5,499,884
5,480,510
4,325,271

32.35
32.24
25.44

5,499,884
5,480,510
4,325,271

24.77
24.68
19.48

549,988
1,127,223
(235,913)
11,247,079
11,247,079
16,676,277

3.30
6.76
(1.41)
67.44
67.44
100.00

549,988
873,555
(234,365)
10,994,960
10,994,960
16,999,182

3.24
5.14
(1.38)
64.68
64.68
100.00

549,988
2,936,698
(155,410)
13,137,058
13,137,058
22,202,079

2.48
13.23
(0.70)
59.17
59.17
100.00
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บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนรวมสำหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม
งบกาไรขาดทุนรวม
รายได้
รำยได้ จำกกำรขำยและกำรให้ บริกำร
รำยได้ คำ่ ก่อสร้ ำงภำยใต้ สญ
ั ญำอนุญำตให้
กดำไรจำกอั
ำเนินกำรตรำแลกเปลี่ยนสุทธิ
กำไรจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย*
รำยได้ อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขำยและต้ นทุนกำรให้ บริกำร
ต้ นทุนค่ำก่อสร้ ำงภำยใต้ สญ
ั ญำอนุญำตให้
ต้ดำเนิ
นทุนนค่กำร
ำอนุญำตให้ ดำเนินกำร
ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรขำย
ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรบริหำร
ขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำสินทรัพย์
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนสุทธิ
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดาเนินงาน
รำยได้ ทำงกำรเงิน
ต้ นทุนทำงกำรเงิน
หนี ้สูญและหนี ้สงสัยจะสูญ
กลับรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำ (ขำดทุนจำก
ซึง่ เป็อนยค่
ไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ
น
กำรด้
ำ)
ส่ฉบัวนแบ่
บที่ 9งกำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกำร
กร่วาไร
มค้ ำ(ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
ค่ำใช้ จำ่ ยภำษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี จากการดาเนินงาน
ต่กำรแบ่
เนื่ำอง)งปั นกำไร (ขำดทุน)
ด้ ออยค่
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
กำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
ของ
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กำไรต่อหุ้น (บำท)

2563
จานวนเงิน

(หน่วย : พันบำท)
2561
จานวนเงิน
%

%

2562
จานวนเงิน

%

3,556,796
671,025
4,227,821

84.13
15.87
100.00

4,663,285
136,408
4,799,694

97.16
2.84
100.00

6,008,201
17,981
5,516
1,949,516
192,303
8,173,517

2,072,533
505,839
20,068
838,740
66,688
58,559
3,564,428
663,393
140,515
(188,229)
-

49.02
11.96
0.47
19.84
1.62
1.39
84.31
15.69
3.32
(4.45)
-

2,968,072
702,809
42,335
871,796
1,622,700
59,951
128,327
28,543
6,424,533
(1,624,840)
200,658
(299,742)
(65,867)

61.84
14.64
0.88
18.16
33.81
1.25
2.67
0.59
133.85
(33.85)
4.18
(6.25)
(1.37)

3,301,556
17,981
917,473
97,843
1,362,032
2,253,000
56,958
8,006,842
166,675
(338,243)
-

73.51
0.22
0.07
23.85
2.35
100.0
0
40.39
0.22
11.22
1.20
16.66
27.56
0.70
97.96
2.04
(4.14)
-

8,565
3,743
627,987
(114,204)
513,782

0.20
0.09
14,.85
(2.70)
12.15

(116,448)
(1,906,239)
(343,710)
(2,249,949)

(2.43)
(39.72)
(7.16)
(46.88)

119,388
(52,180)
269,217
217,037

1.46
(0.64)
3.29
2.66

513,782

12.15

(2,249,949)

(46.88)

246,686

2.81

513,782
0.47

12.15

(2,249,949)
(2.05)

(46.88)

17,140
246,686
0.21

0.21
3.02

หมำยเหตุ *ในปี 2560 เงินลงทุนใน บริ ษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหำชน) (ซีเอสแอล) ซึง่ จำกเดิมเคยถูกบันทึกเป็ นเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยทำงอ้ อม
ได้ ถูกเปลี่ยนรู ปแบบกำรนำเสนอเป็ นกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกที่ถือไว้ เพื่อขำย เนื่องจำกเงื่อนไขในกำรทำคำเสนอซื ้อแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary
Tender Offer) ตำมสัญญำ Shares Tender Agreement ที่ลงนำมระหว่ำง บริ ษัท ดีทีวี เซอร์ วิส จำกัด กับ บริ ษัท แอดวำนซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จำกัด ได้
เสร็ จสิ ้นสมบูรณ์แล้ วเมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2560 และบันทึกเป็ น กำไรจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย จำนวน 1,949,515,538 บำท ในปี 2561

แบบ 56-1 One Report

ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 74

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสดรวม สำหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม
งบกระแสเงินสดรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี
รำยกำรปรับปรุง :
ค่ำเสื่อมรำคำอำคำรและอุปกรณ์
ค่ำตัดจำหน่ำยสินทรัพย์สิทธิกำรใช้
ค่ำตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนภำยใต้ สญ
ั ญำอนุญำตให้ ดำเนินกำร
ค่ำตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขำดทุน (กลับรำยกำร) จำกกำรด้ อยค่ำของสินทรัพย์
ขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รำยได้ จำกดอกเบี ้ยรับ
รำยได้ จำกกำรลงทุน
ต้ นทุนบริกำรในอดีตและปั จจุบนั ของพนักงำน
กำรจ่ำยโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์
ต้ นทุนทำงกำรเงิน
ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ค่ำตัดจำหน่ำยค่ำใช้ จำ่ ยในกำรจัดหำเงินกู้ยืม
ผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้น
กลับรำยกำรค่ำเผื่อสินค้ ำเสื่อมสภำพ
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์
กำรตัดจำหน่ำยสินค้ ำคงเหลือ
กำรตัดจำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์
กำรตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กำรตัดจำหน่ำยสินทรัพย์
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกำรร่วมค้ ำ
ค่ำใช้ จำ่ ยภำษีเงินได้
กำรเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี ้สินดำเนินงำน :
ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี ้กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
สินค้ ำคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น
เจ้ ำหนี ้กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินรับล่วงหน้ ำจำกลูกค้ ำ
ผลประโยชน์ตอบแทนตำมสัญญำอนุญำตให้ ดำเนินกำรค้ ำงจ่ำย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น

แบบ 56-1 One Report

2563
จานวนเงิน

2562
จานวนเงิน

(หน่วย : พันบำท)
2561
จานวนเงิน

513,782

(2,249,949)

246,686

281,940
89,414
806,004
94,888
(140,515)
(7,715)
15,607
806
188,229
80,740
2,462
(8,565)
(5,890)
(5,508)
8,030
114
54,751
98,415
(3,743)
114,204

500,283
1,213,975
97,795
1,613,407
9,293
(200,658)
(2,678)
68,414
2,226
299,742
248,539
2,929
65,867
(5,570)
(5,161)
1,394
28,543
116,448
343,710

719,412
1,150,330
103,921
2,253,000
(181,558)
3,774
338,243
12,420
1,066
9,996
4,585
148
7
(1,949,516)
(119,388)
(260,629)

(30,457)
(28,398)
69,400
(5,830)
(578)
(127,670)
(1,300)
(158,732)
(54,243)
3,746

(212,410)
36,341
(5,495)
7,889
5,616
(141,091)
1,184
74,308
(86,686)
(32,488)

(549,956)
48,054
(25,011)
25,283
(43,119)
(212,108)
(681)
57,088
(5,004)
(5,607)

ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 75

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

งบกระแสเงินสดรวม
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
ประมำณกำรหนี ้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
จ่ำยภำษีเงินได้
กระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี ้ย
สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ ้น) ลดลง
เงินสดจ่ำยเพื่อซื ้ออำคำรและอุปกรณ์
เงินสดรับจำกกำรขำยอำคำรและอุปกรณ์
เงินสดรับจำกเงินให้ ก้ ยู ืมแก่กำรร่วมค้ ำ
เงินสดจ่ำยสำหรับซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดจ่ำยเพื่อลงทุนในกำรร่วมค้ ำ
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ำยเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัท
ชำระคืนเงินกู้ยืม
ซื ้อหุ้นกู้คืน
จ่ำยต้ นทุนทำงกำรเงิน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ ้น (ลดลง)-สุทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 1 มกรำคม
ผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลี่ยนของเงินตรำต่ำงประเทศคงเหลือสิ ้นงวด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม

แบบ 56-1 One Report

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน
2563
จานวนเงิน
(11,083)
(39,956)
(23,058)
1,769,292

2562
จานวนเงิน
(24,659)
(30,402)
(83,018)
1,657,639

(หน่วย : พันบำท)
2561
จานวนเงิน
(18,773)
(27,643)
(66,474)
1,868,955

145,147
(1,227,276)
(70,783)
9,239
(7,230)
(13,500)
(1,164,402)

208,956
1,170,086
(224,126)
25,290
46,858
(1,658)
18,100
1,243,506

169,093
(818,477)
(81,964)
5,989
(1,409)
1,950,780
1,224,012

(219,217)
(494,358)
(29,000)
(185,105)
(927,680)
(322,790)
2,621,710
(25)
2,298,895

(2,790,945)
(318,736)
(3,109,681)
(208,535)
2,830,235
11
2,621,710

(1,490,585)
(414,483)
(318,270)
(2,223,338)
869,629
1,960,771
(165)
2,830,235

ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 76

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
อัตรำส่วนทำงกำรเงิน
งบการเงินรวม
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ)
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (เท่ำ)
อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด (เท่ำ)
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้กำรค้ ำ (เท่ำ)
ระยะเวลำเก็บหนี ้เฉลี่ย (วัน)
อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ ำคงเหลือ (เท่ำ)
ระยะเวลำขำยสินค้ ำเฉลี่ย (วัน)
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ ำหนี ้ (เท่ำ)
ระยะเวลำชำระหนี ้ (วัน)
Cash Cycle (วัน)
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
อัตรำกำไรขันต้
้ น (%)
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน (%)
อัตรำกำไรอื่น (%)
อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรทำกำไร (%)
อัตรำกำไรสุทธิ (%)
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%)
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร (%)
อัตรำกำรหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่ำ)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตรำส่วนหนี ้สินที่มีภำระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ)
อัตรำส่วนหนี ้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ)
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบี ้ย (เท่ำ)
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระภำระผูกพัน (เท่ำ) (Cash Basis)
อัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผล (%)
ข้ อมูลต่ อหุ้น
มูลค่ำตำมบัญชีตอ่ หุ้น (บำท)
กำไร (ขำดทุน) สุทธิตอ่ หุ้น (บำท)
เงินปั นผลต่อหุ้น (บำท)

2563

2562

2561*

2.70
2.33
0.70
2.33
154
5.06
71
11.32
32
194

5.54
4.75
0.59
3.03
119
4.31
84
11.55
31
171

2.39
2.13
0.54
4.05
89
5.33
68
9.35
38
118

27.51
(0.21)
18.65
266.70
14.45
4.62

21.28
(37.77)
4.52
(102.02)
(48.25)
(18.65)

29.78
(33.27)
27.39
(104.51)
3.82
1.64

3.05
40.61
0.26

(11.48)
(6.71)
0.25

0.95
21.60
0.26

0.35
0.48
11.01
2.26
43.00

0.38
0.55
7.68
0.55
0.00

0.53
0.69
5.75
0.94
649.41

10.26
0.47
0.20

10.03
(2.05)
0.20

11.99
0.21
1.36

หมำยเหตุ *ในปี 2560 เงินลงทุนใน บริ ษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหำชน) (ซีเอสแอล) ซึง่ จำกเดิมเคยถูกบันทึกเป็ นเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยทำงอ้ อม ได้
ถูกเปลี่ยนรู ปแบบกำรนำเสนอเป็ นกลุ่มสินทรั พย์ที่ยกเลิกที่ถือไว้ เพื่อขำย เนื่ องจำกเงื่อนไขในกำรทำคำเสนอซื ้อแบบมีเงื่อนไข ( Conditional Voluntary
Tender Offer) ตำมสัญญำ Shares Tender Agreement ที่ลงนำมระหว่ำง บริ ษัท ดีทีวี เซอร์ วิส จำกัด กับ บริ ษัท แอดวำนซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จำกัด ได้
เสร็ จสิ ้นสมบูรณ์แล้ วเมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2560 และบันทึกเป็ น กำไรจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย จำนวน 1,949,515,538 บำท ในปี 2561
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5. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
5.1 ข้ อมูลทั่วไป
ข้ อมูลของบุคคลอ้ างอิง
: บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์ : (66) 2009 9000
โทรสำร : (66) 2009 9991
www.set.or.th/tsd
นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชาระเงิน : ธนำคำรกรุงศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระรำมที่ 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ
กรุงเทพมหำนคร 10120
โทรศัพท์ : (66) 2296 2000
โทรสำร : (66) 2683 1304
ลูกค้ ำสัมพันธ์ : 1572
www.krungsri.com
ผู้สอบบัญชี
: นำยชวำลำ เทียนประเสริ ฐกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4301
บริ ษัท ดีล้อยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
อำคำร เอไอเอ สำทร ทำวเวอร์ ชัน้ 23-27
เลขที่ 11/1 ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร
กรุงเทพมหำนคร 10120
โทรศัพท์ : (66) 2034 0000
โทรสำร : (66) 2034 0100
www.deloitte.com
นายทะเบียนหลักทรัพย์

ข้ อมูลสาหรั บนักลงทุน
นักลงทุนสำมำรถหำข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับ บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) ได้ ที่ :
หน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
63/21 ถนนรัตนำธิเบศร์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์
: (66) 2596 5068
โทรสำร
: (66) 2591 0705
อีเมล
: ir@thaicom.net
เว็บไซต์
: www.thaicom.net
Social Network : Facebook : Thaicom PLC.
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ไทยคมลงทะเบียนกำรซื ้อขำยหุ้นที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Reuters
Bloomberg
ข้ อจำกัดในกำรโอนหุ้นต่ำงด้ ำว
สิ ้นสุดรอบระยะเวลำบัญชี
ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ

THCOM
THCOM.BK
THCOM TB
: 40%
: 31 ธันวำคม
: บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำข้ อมูลของบริ ษัทเพิ่มเติมได้ จำกแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของ
บริ ษัทที่แสดงไว้ ใน www.sec.or.th หรื อเว็บไซต์ของบริ ษัท

5.2 ข้ อมูลสาคัญอื่น
- ไม่มี –

5.3 ข้ อพิพาททางกฎหมาย
1. การประเมินภาษีเงินได้ ท่ ปี ระเทศอินเดีย
บริ ษัทได้ เริ่ มให้ บริ กำรช่องสัญญำณดำวเทียมกับลูกค้ ำในประเทศอินเดีย ประมำณไตรมำสที่สขี่ องปี 2540 หลังจำกที่
ได้ มีกำรส่งดำวเทียมไทยคม 3 เข้ ำสูว่ งโคจรแล้ ว โดยลูกค้ ำเกือบทังหมดเป็
้
นผู้ให้ บริ กำรโทรทัศน์และบริ กำรอินเทอร์ เน็ต ใน
ปี พ.ศ. 2543 กรมสรรพำกรอินเดียได้ มีจดหมำยถึงบริ ษัทแจ้ งว่ำรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรช่องสัญญำณดำวเทียมในอินเดีย
นันเป็
้ นรำยได้ ประเภทค่ำสิทธิ (Royalty) ซึ่งจะต้ องถูกหักภำษี ณ ที่จ่ำยในอัตรำร้ อยละ 15 และทำกำรประเมินภำษี เงินได้
ที่จะเรี ยกเก็บจำกบริ ษัท ตังแต่
้ ปีประเมินภำษี 2541-2542 (1 เมษำยน 2540 - 31 มีนำคม 2541) บริ ษัทได้ ชี ้แจงไปว่ำใน
ควำมเห็นของบริ ษัทรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรช่องสัญญำณเป็ นรำยได้ จำกกำรทำธุรกิจ (Business Income) เมื่อบริ ษัทไม่มี
สถำนประกอบกำรถำวรในประเทศอินเดีย รำยได้ ดงั กล่ำวจึงไม่ต้องเสียภำษี ในประเทศอินเดีย แต่กรมสรรพำกรอินเดียก็
ยืนยันในควำมเห็นเดิมของตนและทำกำรประเมินภำษี ของบริ ษัทอย่ำงต่อเนื่อง หลังจำกนัน้ บริ ษัทได้ อทุ ธรณ์กำรประเมิน
ภำษี ของกรมสรรพำกรอินเดียไปที่ Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) โดยในปี 2549 ITAT ได้ พิจำรณำอุทธรณ์ของ
PanAmSat ในประเด็นเดียวกันนี ้และตัดสินว่ำรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรช่องสัญญำณดำวเทียมเป็ นรำยได้ จำกกำรประกอบ
ธุรกิจและไม่ใช่ค่ำสิทธิ ที่ปรึ กษำกฎหมำยภำษี ของบริ ษัทในประเทศอินเดียก็มีควำมเห็นว่ำในที่สดุ แล้ ว ITAT และศำลสูง
(High Court) ของอิ น เดี ย คงจะตัด สิน ประเด็ น ที่ บ ริ ษั ท ได้ อุท ธรณ์ ขึน้ ไปนี ว้ ่ำ รำยได้ จ ำกกำรให้ บ ริ ก ำรช่ อ งสัญ ญำณ
ดำวเทียมเป็ นรำยได้ จำกกำรประกอบธุรกิจไม่ใช่ค่ำสิทธิ และบริ ษัทไม่มีภำระที่จะต้ องชำระภำษี เงินได้ ในประเทศอินเดีย
จำกรำยได้ ดงั กล่ำว และบริ ษัทได้ ร้องเรี ยนต่อกระทรวงกำรคลังของประเทศไทยขอให้ ดำเนินกำรใช้ วิธีกำรเพื่อควำมตกลง
กัน (Mutual Agreement Procedure) ตำมข้ อ 25 ของควำมตกลงเพื่อหลีกเลีย่ งกำรเก็บภำษี ซ้อนระหว่ำงประเทศไทยและ
ประเทศอินเดีย โดยเจรจำกับกรมสรรพำกรและกระทรวงกำรคลังของอินเดียเพื่อให้ เกิดควำมชัดเจนโดยเร็ วว่ำรำยได้ จำก
กำรให้ บริ กำรช่องสัญญำณดำวเทียมนันเป็
้ นค่ำสิทธิหรื อไม่ หรื อเป็ นรำยได้ จำกกำรประกอบธุรกิจ
เจ้ ำพนักงำนประเมินภำษี ของประเทศอินเดียได้ ทำกำรประเมินภำษี เงินได้ เงินเพิ่ม ภำษี เพื่อกำรศึกษำ และดอกเบี ้ย
จำกรำยได้ ที่บริ ษัทได้ รับจำกผู้ใช้ บริ กำรของบริ ษัทในแต่ละปี ภำษี ตงแต่
ั ้ ปีประเมิน 2541 - 2542 ถึง 2555 - 2556 (วันที่ 1
เมษำยน 2540 ถึงวันที่ 30 มีนำคม 2555) เป็ นจำนวนเงินรวม 859.4 ล้ ำนรู ปี (ประมำณ 351.6 ล้ ำนบำท) และเบี ้ยปรับ
และดอกเบี ้ยที่เกี่ยวข้ องกับเบี ้ยปรับเป็ นจำนวนเงินรวม 566.1 ล้ ำนรูปี (ประมำณ 231.6 ล้ ำนบำท)
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เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2552 Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) Special Bench ได้ อำ่ นคำตัดสินในคดีที่ บริ ษัท
และบริ ษัทผู้ประกอบกำรดำวเทียมอีกรำยหนึ่งคือ SES New Skies Satellite (NSS) อุทธรณ์ คำสัง่ ของสรรพำกรอินเดีย
และ Commissioner of Income Tax (Appeals) หรื อ CIT(A) ในประเด็ น ที่ ว่ำ รำยได้ จ ำกกำรให้ บ ริ ก ำรช่ อ งสัญ ญำณ
ดำวเทียมเป็ นรำยได้ ประเภทค่ำสิทธิ (royalty) หรื อเป็ นรำยได้ จำกกำรประกอบธุรกิจ (Business Income) สรุ ปได้ ว่ำ กำร
ใช้ บริ กำรช่องสัญญำณดำวเทียมเป็ นกำรใช้ process และรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรช่องสัญญำณดำวเทียมเป็ นรำยได้
ประเภทค่ำสิทธิ ซึ่งจะต้ องถูกหักภำษี ณ ที่จ่ำยตำมอัต รำที่กฎหมำยกำหนด อย่ำงไรก็ ดี คำตัดสินของ ITAT Special
Bench นี ้ เป็ นคำตัดสินเฉพำะภำษี เงินได้ และดอกเบี ้ยเท่ำนัน้ ไม่เกี่ยวกับค่ำปรับและดอกเบี ้ยที่เกี่ยวข้ องกับค่ำปรับ
ตัวแทนด้ ำนภำษี ของบริ ษัทที่ประเทศอินเดียได้ รับคำตัดสินของ ITAT Special Bench ที่กล่ำวถึงข้ ำงต้ นเมื่อวันที่ 11
พฤศจิ กำยน 2552 และบริ ษั ท มีเวลำ 120 วัน ที่ จ ะยื่ นอุท ธรณ์ คำสั่งของ ITAT Special Bench ต่อ ศำล High Court ที่
ปรึ กษำด้ ำนภำษี ของบริ ษัทที่ประเทศอินเดียได้ ให้ ควำมเห็นว่ำคำตัดสินของ ITAT Special Bench นี ้ น่ำจะไม่ถูกต้ อง
เพรำะไม่สอดคล้ องกับคำพิพำกษำของศำล High Court ในคดีเกี่ยวกับบริ กำรโทรคมนำคม ซึ่งอำจนำมำเปรี ยบเทียบเป็ น
แนวทำงได้ ควรที่บริ ษัทจะอุทธรณ์คำตัดสินของ ITAT Special Bench ต่อศำล High Court ซึง่ บริ ษัทได้ ยื่นอุทธรณ์ตอ่ ศำล
High Court ที่ Delhi ไปแล้ วเมื่อต้ นเดือนธันวำคม 2552
เมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2554 ศำล High Court ที่กรุ งเดลลีได้ มีคำพิพำกษำในคดีเอเชียแซทว่ำรำยได้ ของเอเชียแซท
จำกลูกค้ ำที่ไม่ได้ อยู่ในอินเดียไม่ต้องเสียภำษี ในประเทศอินเดีย เนื่องจำกรำยได้ ดงั กล่ำวไม่ถือว่ำเป็ นค่ำสิทธิ (Royalty)
แต่เป็ นรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรส่งสัญญำณ
เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2554 ศำล High Court ที่กรุงเดลลีได้ มีคำพิพำกษำว่ำคำตัดสินของ ITAT Special Bench ที่
ตัดสินว่ำรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรช่องสัญญำณดำวเทียมเป็ นรำยได้ ประเภทค่ำสิทธิ (Royalty) นันไม่
้ ถกู ต้ อง เพรำะขัดต่อ
คำพิพำกษำของศำล High Court ที่กรุ งเดลลี ในคดีเอเชียแซท และมีคำสัง่ ให้ ส่งคำอุทธรณ์ ของบริ ษัทกลับไปให้ ITAT
พิจำรณำตัดสินตำมหลักกฎหมำยที่ศำลได้ พิพำกษำในคดีเอเชียแซท
เมื่อวันที่ 4 มีนำคม 2554 ITAT ได้ ตดั สินว่ำรำยได้ ของบริ ษัทจำกกำรให้ บริ กำรช่องสัญญำณดำวเทียมในประเทศ
อิ น เดี ย ไม่ถื อ ว่ำ เป็ น ค่ำ สิท ธิ (Royalty) และเมื่ อ บริ ษั ท ไม่มี สถำนประกอบกำรถำวร (Permanent Establishment) ใน
ประเทศอินเดีย รำยได้ ดงั กล่ำวจึงไม่ต้องเสียภำษี ในประเทศอินเดีย สำหรับดอกเบี ้ยและเบี ้ยปรับที่กรมสรรพำกรอินเดียได้
เรี ยกเก็บจำกบริ ษัทให้ ถือว่ำไม่มีผล และ ITAT ได้ มีคำสัง่ ให้ ยกเลิกกำรเรี ยกเก็บเบี ้ยปรั บสำหรับปี ประเมินภำษี 25412542, 2542-2543, 2543-2544, 2544-2545 และ 2545-2546 ที่กรมสรรพำกรของประเทศอินเดียเรี ยกเก็บจำกบริ ษัท
และกรมสรรพำกรของประเทศอินเดียไม่ได้ ยื่นอุทธรณ์ คำตัดสินในเรื่ องเบี ้ยปรับสำหรับปี ประเมินภำษี ดงั กล่ำวต่อศำล
High Court ที่กรุ งเดลลี คำตัดสินของ ITAT ในเรื่ องเบี ้ยปรับถือเป็ นที่สดุ และเมื่อวันที่ 30 ธันวำคม 2554 กรมสรรพำกร
ของประเทศอินเดียได้ คืนหลักประกันกำรชำระเงินค่ำเบี ้ยปรับที่บริ ษัทได้ วำงไว้ สำหรับปี ประเมิน 2541-2542 ถึง 25442545 จำนวน 162.4 ล้ ำนรูปี (ประมำณ 66.5 ล้ ำนบำท) ให้ บริ ษัทแล้ ว
จำกคำตัดสินของ ITAT ข้ ำงต้ น บริ ษัทอยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรขอคืนเงินประกัน และภำษี หกั ณ ที่จ่ำยส่วนที่เหลือ
จำกกรมสรรพำกรของประเทศอินเดีย โดยภำษี หัก ณ ที่จ่ำยส่วนที่ลกู ค้ ำรับผิดชอบจ่ำยแทนบริ ษัท บริ ษัทจะส่งคืนลูกค้ ำ
ภำยหลังคดีตดั สินถึงที่สดุ โดย Supreme Court of India
เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2554 กรมสรรพำกรของประเทศอินเดียได้ ยื่นอุทธรณ์คำพิพำกษำของศำล High Court ที่กรุ ง
เดลลี ที่พิพำกษำว่ำคำตัดสินของ ITAT Special Bench ที่ตดั สินว่ำรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรช่องสัญญำณดำวเทียมเป็ น
รำยได้ ประเภทค่ำสิทธินนไม่
ั ้ ถกู ต้ อง ต่อศำล Supreme Court of India และศำลได้ มีหนังสือลงวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2554
แจ้ งให้ ตวั แทนด้ ำนภำษี ของบริ ษัททรำบถึงกำรอุทธรณ์ดงั กล่ำว
สถำนกำรณ์ปัจจุบนั ขณะนี ้เรื่ องอยูใ่ นระหว่ำงกำรพิจำรณำของ Supreme Court of India
2. คดีท่ ีบริ ษัทถูกศาลปกครองมีคาสั่งเรี ยกให้ เข้ าเป็ นผู้ถูกฟ้ องคดีร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ
เมื่อวันที่ 19 เมษำยน 2550 นำยสุพงษ์ ลิ ้มธนำกุล ได้ ยื่นฟ้อง คณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กทช.) และ
กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (“กระทรวงฯ”) ต่อศำลปกครองกลำง โดยอ้ ำงเหตุเรื่ องเจ้ ำหน้ ำที่รัฐและ
หน่วยงำนทำงปกครองละเลยต่อกำรปฏิบัติหน้ ำที่ในกำรตรวจสอบบริ ษัทว่ำประกอบกิ จกำรโทรคมนำคมโดยฝ่ ำฝื น
กฎหมำยหรื อ ไม่ หลัง จำกที่มีก ำรโอนขำยหุ้น ของ บริ ษั ท ชิ น คอร์ ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) (1) ให้ แ ก่ ผ้ ูถือหุ้นรำยใหม่
แบบ 56-1 One Report

ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 80

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน

ศำลปกครองกลำงได้ มีคำสัง่ ลงวันที่ 28 เมษำยน 2552 เรี ยกให้ บริ ษัทเข้ ำมำเป็ นผู้ถกู ฟ้องคดีร่วมโดยกำหนดให้ บริ ษัทเป็ น
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 และบริ ษัทได้ ยื่นคำให้ กำรแก้ คำฟ้องรวมทัง้ พยำนหลักฐำน ต่อศำลปกครองกลำงไปแล้ วเ มื่ อ เดื อ น
กรกฎำคม 2552
เมื่อวันที่ 10 มิถุนำยน 2554 ศำลปกครองกลำงได้ มีคำพิพำกษำให้ ยกฟ้องเนื่องจำกบริ ษัทไม่ใช่คนต่ำงด้ ำวตำม
พระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ ำว พ.ศ.2542 กำรที่กระทรวงฯ ไม่ได้ ยกเลิกสัญญำสัมปทำนกับบริ ษัท
ก็ไม่เป็ นกำรละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้ ำที่ แต่อย่ำงใด ซึ่งนำยสุพงษ์ ลิ ้มธนำกุล ได้ ยื่นอุทธรณ์คำพิพำกษำศำลปกครองกลำงต่อ
ศำลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 8 กรกฎำคม 2554 ซึ่งบริ ษัทได้ ยื่นคำแก้ อุทธรณ์ ต่อศำลปกครองสูงสุดไปแล้ วเมื่อวันที่ 23
กันยำยน 2554 ที่ผำ่ นมำ ปั จจุบนั เรื่ องอยูใ่ นระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลปกครองสูงสุด
3 คดีระหว่ างบริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทวี าย จากัด และ SkyMesh Pty Ltd.
คดีนี ้ SkyMesh Pty Ltd. (ปั จจุบนั ชื่อ APS Satellite Pty Ltd.) ฟ้องให้ บริ ษัท ไอพีสตำร์ ออสเตรเลีย พีทีวำย จำกัด
(ไอพีเอ) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ชดใช้ คำ่ เสียหำย จำกควำมชำรุดบกพร่องของอุปกรณ์รับสัญญำณดำวเทียมที่นำเข้ ำ
และจำหน่ำยในประเทศออสเตรเลียโดยไอพีเอตังแต่
้ ปี 2554
ศำลชัน้ ต้ นในเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ได้ มีคำตัดสินเมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2559 ให้ ไอพีเอชดใช้ ต้นเงิ น
ค่ำเสียหำย จำนวน 5,320,159 เหรี ยญออสเตรเลีย พร้ อมดอกเบี ้ย อย่ำงไรก็ตำม ไอพีเอได้ ยื่นอุทธรณ์คำพิพำกษำของศำล
ชันต้
้ นไปแล้ ว
ทังนี
้ ้ เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2561 ศำลอุทธรณ์ ได้ มีคำสัง่ ให้ ยกอุทธรณ์ ของไอพีเอ ทำให้ คดีถึงที่สดุ ตำมกระบวน
พิจำรณำของประเทศออสเตรเลียแล้ ว ขณะนี ้ กำรชำระค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆในคดีได้ ดำเนินกำรเสร็ จสิ ้นแล้ ว คดีจึงเสร็ จสิ ้นโดย
ผลของกฎหมำยแล้ ว
4 คดีระหว่ างบริษัท และบริษัท เอเชีย แซทเทลไลท์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จากัด
คดีนี ้บริ ษัท เอเชีย แซทเทลไลท์ เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ จำกัด และบริ ษัท ยื่นเรื่ องต่ออนุญำโตตุลำกำร ในเขตบริ หำร
พิเศษฮ่องกง ในปี 2559 เพื่อให้ พิจำรณำควำมเห็นที่ไม่ตรงกัน ในกำรตีควำมข้ อสัญญำบำงประกำร ในสัญญำควำม
ร่วมมือที่มีตอ่ กัน
อนุญำโตตุลำกำรได้ มีคำตัดสินแล้ วเมื่อวันที่ 11 ตุลำคม 2560 ว่ำกำรตีควำมข้ อสัญญำของบริ ษัทถูกต้ อง ทำให้ บริ ษัท
ยังคงมีสทิ ธิตำมสัญญำได้ เช่นเดิม
อย่ำงไรก็ตำม หลังจำกอนุญำโตตุลำกำรมีคำตัดสินดังกล่ำวในวรรคก่อน แล้ วยังคงมีข้อขัดแย้ งในเรื่ องกำรปฏิ บตั ิตำม
สัญญำอยู่ บริ ษัท จึงได้ ยื่นเรื่ องให้ อนุญำโตตุลำกำรพิจำรณำอีกครัง้ หนึ่ง ขณะนี ้ อยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะ
อนุญำโตตุลำกำร ขณะนี ้ มีกำรกำหนดวันนัดสืบพยำนไว้ ในวันที่ 21 – 23 มกรำคม 2564
5 คดีระหว่ างบริษัท และกระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องสถานะของดาวเทียมไทยคม 7 และ 8
เมื่อวันที่ 5 ตุลำคม 2560 บริ ษัทได้ รับหนังสือจำกกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (“กระทรวงดิจิทลั ฯ”) ที่แจ้ ง
ว่ำ ดำวเทียมไทยคม 7 และดำวเทียมไทยคม 8 เป็ นดำวเทียมภำยใต้ สญ
ั ญำดำเนินกิจกำรดำวเทียมสือ่ สำรภำยในประเทศ
ลงนำมเมื่อวันที่ 11 กันยำยน 2534 ระหว่ำง บริ ษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จำกัด (มหำชน) (“อินทัช”) (ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริ ษัทฯ ในสัดส่วนร้ อยละ 41.14) และกระทรวงดิจิทลั ฯ (กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเดิม) (“สัญญำ
ดำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรฯ”) โดยอินทัชได้ จดั ตังบริ
้ ษัทขึ ้นมำเพื่อดำเนินงำนตำมสัญญำดังกล่ำว ทังนี
้ ้ หนังสือจำก
กระทรวงดิจิทลั ฯ ระบุให้ ปฏิบตั ิตำมสัญญำดำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรฯ ให้ ครบถ้ วนโดยด่วน อำทิ กำรโอนกรรมสิ ทธิ์
และส่งมอบทรัพย์สนิ กำรจัดสร้ ำงดำวเทียมสำรอง กำรชำระเงินผลประโยชน์ตอบแทน และกำรประกันภัยทรัพย์สนิ
เมื่อวันที่ 24 ตุลำคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทวำระพิเศษ ครัง้ ที่ 11/2560 ได้ พิจำรณำหนังสือฉบับดังกล่ำว
รวมถึงได้ หำรื อกับที่ปรึกษำกฎหมำยของบริ ษัทแล้ ว มีควำมเห็นว่ำดำวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ไม่ใช่ดำวเทียมภำยใต้
สัญญำดำเนินกิจกำรดำวเทียมสือ่ สำรฯ เพรำะกำรดำเนินกำรดำวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 เป็ นกำรดำเนินกำรภำยใต้
กรอบของกำรรับใบอนุญำตจำกคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
บริ ษัทได้ ปฏิบัติตำมเงื่ อนไขและข้ อกำหนดในสัญญำดำเนินกิ จกำรดำวเทียมสื่อสำรฯ อย่ำงครบถ้ วน โดยมิได้ มีกำร
ดำเนินกำรใด ๆ ที่ขดั ต่อสัญญำดำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรฯ ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีควำมเห็นในเรื่ องดำวเทียมไทยคม 7
และดำวเทียมไทยคม 8 แตกต่ำงไปจำกควำมเห็นของกระทรวงดิจิทลั ฯ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทจึงมีมติให้ บริ ษัทยื่น
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เสนอข้ อพิพำทดังกล่ำวต่ออนุญำโตตุลำกำรเพื่อพิจำรณำชี ้ขำดข้ อพิพำทที่เกิดขึ ้นอันเนื่องมำจำกข้ อกำหนดหรื อกำรปฏิบตั ิ
ตำมสัญญำดำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรฯ และคู่สญ
ั ญำไม่สำมำรถตกลงกันได้ ทังนี
้ ้ เป็ นไปตำม ข้ อ 45.1 ของสัญญำ
ดำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรฯ โดยบริ ษัทได้ ดำเนินกำรยื่นข้ อโต้ แย้ งต่อสถำบันอนุญำโตตุลำกำรในวันที่ 25 ตุลำคม
2560 เป็ นข้ อพิพำทหมำยเลขดำที่ 97/2560
ขณะนี ้ข้ อพิพำทอยูใ่ นกระบวนกำรพิจำรณำของอนุญำโตตุลำกำร ในระหว่ำงกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร กระทรวง
ดิจิทลั ฯได้ ยื่นขอให้ ศำลปกครองกลำงวินิจฉัยว่ำคณะอนุญำโตตุลำกำรมีขอบอำนำจที่จะพิจำรณำคดีนี ้หรื อไม่ ซึ่งขณะนี ้
อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลปกครองกลำง โดยในส่วนของกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรนัน้ ขณะนี ้ อยู่ระหว่ำง
กระบวนกำรพิจำรณำของอนุญำโตตุลำกำร บริ ษัทยังไม่มีหน้ ำที่ใด ๆ ในกำรปฏิบัติตำมที่กระทรวงดิจิทัลฯ ได้ อ้ำงถึง
ข้ ำงต้ นจนกว่ำจะมีกำรชี ้ขำดของอนุญำโตตุลำกำร ตำมข้ อ 45.6 ของสัญญำดำเนินกิจกำรดำวเทียมสือ่ สำรฯ
6. คดีระหว่ างบริษัท และกระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องเกี่ยวกับดาวเทียมไทยคม 5
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2563 บริ ษัทได้ รับหนังสือแจ้ งเข้ ำกระบวนกำรระงับข้ อพิพำทโดยอนุญำโตตุลำกำรและคำ
เสนอข้ อพิพำทของดำวเทียมไทยคม 5 จำกกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (“กระทรวง”) ซึ่งกระทรวงเรี ยกร้ องให้
บริ ษัทดำเนินกำร (1) สร้ ำงและส่งมอบดำวเทียมทดแทนดำวเทียมไทยคม 5 หรื อให้ ใช้ รำคำดำวเทียมจำนวน 7.79 พันล้ ำน
บำท พร้ อมดอกเบี ้ยในอัตรำร้ อยละ 7.5 ต่อปี ตังแต่
้ วนั ที่ 30 ตุลำคม 2563 จนถึงวันที่ชำระเสร็ จ (2) ชำระค่ำปรับจำนวน
4.98 ล้ ำนบำท (สำหรับระยะเวลำตังแต่
้ วนั ที่ 25 กุมภำพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 30 ตุลำคม 2563) พร้ อมทังดอกเบี
้
้ยในอัตรำ
ร้ อยละ 7.5 ต่อปี และ (3) ค่ำปรั บตัง้ แต่วันที่ 1 พฤศจิ กำยน 2563 จนถึงวันที่ส่งมอบดำวเทียมทดแทนหรื อชำระเงิ น
ค่ำเสียหำยครบถ้ วน
เนื่องจำกบริ ษัทฯได้ ได้ ดำเนินกำรตำมสัญญำสัมปทำนครบถ้ วนถูกต้ องแล้ ว บริ ษัทฯจึงไม่เห็นด้ วยกับข้ อเรี ยกร้ องของ
กระทรวงฯและได้ แต่งตังทนำยควำมเพื
้
่อเป็ นตัวแทนของบริ ษัทฯในกำรแก้ ข้อพิพำทตำมกระบวนกำรกฎหมำยต่อไป
ขณะนี ้ ข้ อพิพำทดังกล่ำวยังอยูใ่ นกระบวนกำรขันต้
้ นของอนุญำโตตุลำกำร
7. คดีระหว่ างบริษัท และ Forever Group Company Limited
บริ ษั ท มี ย อดคงค้ ำ งจำกลูก หนี ร้ ำยหนึ่ ง เป็ น จ ำนวน 4.4 ล้ ำ นดอลลำร์ ส หรั ฐ ฯ บริ ษั ท ได้ ยื่ น เสนอข้ อ พิ พ ำทต่ อ
อนุญำโตตุลำกำรที่ประเทศสิงคโปร์ ตำมข้ อตกลงในสัญญำเนื่องจำกลูกหนี ้รำยนี ้ผิดนัดชำระหนี ้และลูกหนี ้ดังกล่ำวได้ ยื่น
คำคัดค้ ำนพร้ อมทังฟ้
้ องแย้ งเข้ ำมำในคดีแล้ ว ขณะนี ้คดียงั อยู่ในกระบวนกำรพิจำรณำของอนุญำโตตุลำกำรที่ประเทศ
สิงคโปร์ ฝ่ ำยบริ หำรเชื่อว่ำจะไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินของบริ ษัท
_______________________________
หมำยเหตุ
(1)
ปั จจุบนั เปลี่ยนชื่อเป็ น บริษัท อินทัช โฮลดิง้ส์ จำกัด (มหำชน)
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6. นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมกำรบริ ษัทตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ว่ำเป็ นรำกฐำนสำคัญในกำรดำเนิน
ธุรกิจให้ เจริ ญเติบโตอย่ำงยัง่ ยืน มีควำมเป็ นมืออำชีพ โปร่ งใส สำมำรถตรวจสอบได้ อันจะสร้ ำงควำมเชื่อมัน่ ให้ กบั ผู้
ถื อ หุ้ น และผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ภำคส่ ว น และสำมำรถสร้ ำงคุ ณ ค่ ำ ให้ กั บ สัง คม ประเทศชำติ ต่ อ ไปได้ ดัง นัน้
คณะกรรมกำรบริ ษัทจึงถือเป็ นภำรกิจสำคัญในกำรมุ่งมัน่ ที่จะรักษำไว้ ซึ่งกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและกำรดำเนิน
ธุรกิจอย่ำงมีจริ ยธรรม คณะกรรมกำรบริ ษัทจึงได้ จดั ทำและนำนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรมำถือปฎิบตั ิเพื่อช่วยให้
สำมำรถปฎิบตั ิตำมได้ อย่ำงเหมำะสม ตลอดจนได้ ทบทวนและปรับปรุงนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัทตำม
หลัก กำรก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี หรื อ Corporate Governance Code (CG Code) ฉบั บ ปี 2560 ของส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“กลต.”) โดยได้ มีกำรปรับปรุ งนโยบำยกำกับดูแลกิจกำรล่ำสุด
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกำยน 2563 อีกทัง้ ยังได้ ให้ ควำมสำคัญในเรื่ องของจรรยำบรรณธุรกิจ โดยคณะกรรมกำรบริ ษัทได้
ให้ มีกำรจัดทำคู่มือจรรยำบรรณของบริ ษัท ตังแต่
้ ปี 2558 เพื่อใช้ เป็ นเป็ นแนวทำงในกำรดำเนินธุรกิจ และได้ มีกำร
ทบทวนคู่มือจรรยำบรรณของบริ ษัทอย่ำงสม่ำเสมอ โดยได้ มีกำรปรับปรุ งล่ำสุดเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกำยน 2563 ทังนี
้ ้
บริ ษัทได้ เปิ ดเผย “นโยบำยกำกับดูแลกิจกำร” และ “คู่มือจรรยำบรรณ” บนเว็ปไซด์ของบริ ษัท www.thaicom.net
ภำยใต้ หวั ข้ อ “นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร”
นอกเหนือจำกกำรกำหนดให้ มนี โยบำยกำกับดูแลกิจกำร และคูม่ ือจรรยำบรรณแล้ ว คณะกรรมกำรบริ ษัทยังคอย
สอดส่องดูแลเพื่อให้ มนั่ ใจว่ำ ฝ่ ำยจัดกำรได้ มีกำรนำแนวปฏิบตั ิตำมนโยบำยที่กำหนดไปปฏิบตั ิจริ ง ผ่ำนกำรดูแลของ
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ โดยกำหนดให้ มีกำรรำยงำนให้ คณะกรรมกำรทรำบถึงผลกำรปฏิบตั ิเป็ น
ประจำทุกปี นอกจำกนี ย้ ังกำหนดเรื่ องกำรรั กษำมำตรฐำนกำรดำรงไว้ ซึ่งกำรเป็ นองค์ กรที่มีธรรมภิบำลที่ดี เป็ น
เป้ำหมำยผลกำรดำเนินงำน หรื อตัวชี ้วัด หรื อ KPI ของบริ ษัทอีกด้ วย
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกากับดูแลกิจการ
นโยบำยกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัท ประกอบด้ วยหลักกำร 5 หมวด ดังนี ้
หมวดที่ 1 คณะกรรมกำรบริ ษัท
หมวดที่ 2 สิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 3 บทบำทของผู้มีสว่ นได้ เสีย
หมวดที่ 4 กำรเปิ ดเผยข้ อมูลและควำมโปร่งใส
หมวดที่ 5 กำรบริ หำรควำมเสีย่ งและกำรควบคุมภำยใน
6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติท่ เี กี่ยวกับคณะกรรมการ
บริ ษัทได้ กำหนดนโยบำยและกำรปฎิบตั ิที่เกี่ยวข้ องกับคณะกรรมกำร และผู้บริ หำรไว้ ในนโยบำยกำกับดูแ ล
กิจกำร ภำยใต้ หมวดคณะกรรมกำรบริ ษัท โดยสรุปรำยละเอียด ดังนี ้
การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการ
1. คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ ทำหน้ ำที่ในกำรสรรหำ คัดเลือก บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมำะสม และ
เสนอให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำแต่งตัง้ หรื อเสนอขออนุมตั ิแต่งตังต่
้ อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตำมข้ อบังคับ
บริ ษัท
2. คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ จะพิจำรณำทบทวนทักษะและคุณลักษณะของกรรมกำร และ
องค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมกำรบริ ษัทเทียบกับทิศ ทำงในกำรดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ ในปั จจุบนั
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และอนำคต โดยจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดเกณฑ์ในกำรสรรหำกรรมกำรที่ต้องกำรเป็ นประจำ
ทุกปี ในกำรทบทวนดังกล่ำว คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ ยังได้ พิจำรณำถึงควำมหลำกหลำย
ทังในด้
้ ำนของทักษะ ประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมเชี่ ยวชำญ ควำมเป็ นอิสระ สัญชำติ อำยุ และเพศ ของ
กรรมกำร
3. ในกำรพิจำรณำเสนอแต่งตัง้ กรรมกำรเดิมเป็ นกรรมกำรต่ออีกวำระ คณะกรรมกำรบรรษั ทภิบำลและ
สรรหำจะพิจำรณำปั จจัยต่ำงๆ ซึ่งรวมถึง ผลกำรปฏิบตั ิงำน ประวัติกำรเข้ ำร่ วมและกำรมีส่วนร่ วมในกำร
ประชุม และกำรสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริ ษัท
4. ในกำรสรรหำบุคคลเพื่อมำดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำร คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำใช้ วิธีกำร
ดังนี ้ในกำรคัดเลือกรำยชื่อผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมำะสม
(1) เปิ ดโอกำสให้ คณะกรรมกำรแต่ละท่ำนเสนอชื่อ
(2) ที่ปรึกษำภำยนอก
(3) รำยชื่อที่ปรำกฏอยู่ในระบบรำยชื่อกรรมกำรของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ และทำเนียบกรรมกำรของสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย
(4) ผู้ถือหุ้นรำยย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้ รับกำรพิจำรณำมำยังบริ ษัทล่วงหน้ ำก่อนวันประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้น โดยเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่บริ ษัทได้ กำหนดไว้
5. กำรแต่งตังกรรมกำรให้
้
เป็ นไปตำมข้ อบังคับของบริ ษัท และข้ อกำหนดของกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ จะต้ อง
มีควำมโปร่งใสและชัดเจน
การกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1. คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ กำหนดและอนุมตั ิกรอบและนโยบำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริ หำรของ
บริ ษัทไว้ อย่ำงชัดเจน
2. ค่ำ ตอบแทนของกรรมกำรบริ ษัทจะสอดคล้ องกับ หน้ ำที่และควำมรั บผิดชอบ และเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
บริ ษัทในอุตสำหกรรมเดียวกันและบริ ษัทที่มีขนำดใกล้ เคียงกันแล้ ว ค่ำตอบแทนดังกล่ำวอยู่ในระดับที่
เหมำะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษำกรรมกำรที่มีคณ
ุ ภำพไว้ และยังจัดให้ มีคำ่ ตอบแทนเพิ่มเติมเมื่อ
กรรมกำรต้ องรับภำระหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบในคณะกรรมกำรชุดย่อย
3. ค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมที่กำหนดไว้ ในข้ อบังคับบริ ษัทประกอบด้ วย เงินเดือน เบี ้ยประชุม เบี ้ยเลี ้ยง และ
โบนัส ทัง้ นี ้ คณะกรรมกำรก ำหนดค่ ำ ตอบแทนจะเป็ น ผู้พิ จ ำรณำกลั่น กรอง และเสนองบประมำณ
ค่ำตอบแทนของกรรมกำรในแต่ละปี เพื่อให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทและผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตั ิ
4. กรรมกำรบริ ษัทที่เป็ นพนักงำน หรื อผู้บริ หำรของบริ ษัท หรื อของผู้ถือหุ้น จะไม่มีสิทธิได้ รับค่ำตอบแทนใน
ฐำนะกรรมกำรบริ ษัทหรื อกรรมกำรชุดย่อย
5. กรอบค่ำตอบแทนของผู้บริ หำรได้ พฒ
ั นำขึ ้นบนหลักกำรพื ้นฐำน ดังนี ้
 เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำผลประโยชน์ของผู้บริ หำรและผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมีควำมสอดคล้ องกัน
 เสริ มสร้ ำงวัฒนธรรมที่องิ กับผลกำรปฏิบตั ิงำน
 เพียงพอทีจ่ ะดึงดูด รักษำไว้ และจูงใจบุคลำกรที่มีศกั ยภำพของบริ ษัท
 สะท้ อนถึงวงจรธุรกิจ และลำดับควำมสำคัญเชิงยุทธศำสตร์ ของบริ ษัท
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6. ค่ำตอบแทนของผู้บริ หำร ประกอบด้ วยเงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ และผลตอบแทนอื่นๆ ซึ่ง
ค่ำตอบแทนดังกล่ำวจะเชื่อมโยงกับผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท และผลกำรปฏิบตั ิงำนของผู้บริ หำรเป็ น
เกณฑ์
7. คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนมีห น้ ำ ที่ ในกำรทบทวนกรอบและนโยบำยค่ำตอบแทนเป็ นประจำ
ทุกปี
ความเป็ นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ ายจัดการ
บริ ษัทมีนโยบำยในกำรแบ่งแยกหน้ ำที่ควำมรั บผิดชอบของประธำนคณะกรรมกำรบริ ษัท (Chairman of the
Board of Directors) ประธำนกรรมกำรบริ หำร (Chairman of the Executive Committee) และประธำนเจ้ ำหน้ ำที่
บริ ห ำร (Chief Executive Officer) โดยจะต้ อ งเป็ น ผู้ที่ มี ค วำมรู้ ควำมสำมำรถ มี ป ระสบกำรณ์ แ ละคุณ สมบัติ ที่
เหมำะสม และต้ องไม่เป็ นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้ มีกำรถ่วงดุลอำนำจและโปร่ งใส โดยแยกหน้ ำที่กำรกำกับดูแลและ
กำรบริ หำรงำนออกจำกกัน ดังนี ้
1. ประธานคณะกรรมการบริ ษัท (Chairman of the Board of Directors):เป็ นกรรมกำรอิสระ รับผิดชอบ
ในฐำนะผู้นำของคณะกรรมกำร ซึง่ มีหน้ ำที่ติดตำมดูแลกำรบริ หำรงำนของคณะกรรมกำรบริ หำรให้ บรรลุผล
สำเร็ จตำมแผนงำนที่ได้ กำหนดไว้ นอกจำกนี ้ ยังมีหน้ ำที่ในฐำนะเป็ นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
และกำรประชุมผู้ถือหุ้น
2. ประธานคณะกรรมการบริ หาร (Chairman of the Executive Committee):รับผิดชอบในฐำนะผู้นำของ
คณะกรรมกำรบริ ห ำร มี ห น้ ำที่ ใ นกำรดู แ ลให้ คณะกรรมกำรบริ ห ำรสำมำรถปฏิ บั ติ ห น้ ำที่ ต ำมที่
คณะกรรมกำรบริ ษั ท ได้ ม อบหมำย รวมถึ ง พิ จ ำรณำกลั่น กรองเรื่ อ งต่ำ งๆ ก่ อ นน ำเสนอต่ อ ที่ ป ระชุม
คณะกรรมกำร และ/ หรื อพิจำรณำอนุมตั ิกำรดำเนินงำนที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจปกติของบริ ษัท
3. ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ ห าร (Chief Executive Officer):เป็ นหัว หน้ ำของฝ่ ำยบริ ห ำรรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
คณะกรรมกำรบริ ษัทในกำรบริ หำรจัดกำรงำนของบริ ษัทตำมทิศทำง กลยุทธ์ และงบประมำณที่ได้ รับกำร
อนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่อให้ บรรลุตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ และรำยงำนผลกำรบริ หำรงำนต่อคณะ
กรรมกำรบริ หำร คณะกรรมกำรบริ ษัท แล้ วแต่กรณี
การพัฒนากรรมการ
กรรมกำรและผู้บริ หำรที่ได้ รับตำแหน่งใหม่ทกุ ท่ำนต้ องเข้ ำร่วมกำรปฐมนิเทศของบริ ษัท เพื่อให้ ได้ รับทรำบข้ อมูล
ของบริ ษัท กฎระเบียบ คู่มือจรรยำบรรณ นโยบำยต่ำงๆ และข้ อมูลธุรกิจของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องอย่ำงเพียงพอก่อน
ปฏิบตั ิหน้ ำที่
อีกทัง้ บริ ษัทยังมีนโยบำยสนับสนุนให้ กรรมกำรและผู้บริ หำรได้ รับกำรอบรมและพัฒนำควำมรู้ อย่ำงต่อเนื่อง
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรอบรมในหลักสูตรต่ำงๆ ที่จดั โดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมำคมส่งเสริ มสถำบัน
กรรมกำรบริ ษัทไทย เพื่อช่วยให้ กรรมกำรสำมำรถทำหน้ ำที่ และกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัทอย่ำงมีประสิทธิภำพ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
1. คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนดให้ มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของตนเองของคณะกรรมกำรบริ ษัททังคณะ
้
และ
กรรมกำรเป็ นรำยบุคคลเป็ นประจำทุกปี เพื่อนำผลกำรประเมินมำใช้ ปรับปรุ งกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำร
บริ ษัทให้ มีประสิทธิ ผลยิ่งขึน้ และใช้ ในกำรพัฒนำกรรมกำรของบริ ษัท ทัง้ นี ้ กำหนดให้ มีกำรประเมินโดยมีที่
ปรึ กษำภำยนอกมำช่วยในกำรกำหนดแนวทำงและเสนอแนะประเด็นในกำรประเมินอย่ำงน้ อยทุกๆ 3 ปี เพื่อให้
กำรประเมินเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและโปร่งใส
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2. โดยมีกระบวนกำรเริ่ มจำก คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำมอบหมำยให้ สำนักเลขำนุกำรบริ ษัทเป็ น
ตัวแทนจัดส่งแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) เพื่อให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยได้
ใช้ ในกำรประเมินตนเองและเป็ นกรอบในกำรพิจำรณำทบทวนกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ในประเด็นต่ำงๆ ระหว่ำงปี ที่ผำ่ น
มำ ซึง่ แบบประเมินนี ้ เป็ นไปตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภำยหลังจำกได้ รับแบบประเมินจำกคณะกรรมกำรแล้ ว สำนักเลขำนุกำรบริ ษัทจะทำกำรสรุ ปผลคะแนน พร้ อม
เปิ ด เผยกระบวนกำร และหลัก เกณฑ์ ในกำรประเมิ น เพื่ อ เสนอให้ คณะกรรมกำรบรรษั ท ภิ บ ำลและสรรหำ
พิจำรณำนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่อรับทรำบต่อไป
6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติท่ เี กี่ยวกับผู้ถอื หุ้นและผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทได้ กำหนดนโยบำยและกำรปฎิบตั ิที่เกี่ยวกั บผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสียไว้ ในนโยบำยกำกับดูแลกิจกำร
ภำยใต้ หมวดกำรปฎิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียม และบทบำทของผู้มีสว่ นได้ เสีย สรุปรำยละเอียด ดังนี ้
การปฎิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมและส่ งเสริมการใช้ สิทธิของผู้ถอื หุ้น
ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิในฐำนะเจ้ ำของบริ ษัท โดยควบคุมบริ ษัทผ่ำนคณะกรรมกำรบริ ษัทที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ แต่งตังให้
้ ทำ
หน้ ำที่แทนตน และมีสทิ ธิในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรเปลีย่ นแปลงที่สำคัญของบริ ษัท ดังนัน้ บริ ษัทจึงส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นได้ ใช้ สทิ ธิของตน โดยบริ ษัทเคำรพในสิทธิตำ่ งๆ ที่ผ้ ถู ือหุ้นและนักลงทุนสถำบันมีอยูต่ ำมกฎหมำย และ/ หรื อ ตำม
ข้ อบังคับของบริ ษัท โดยบริ ษัทจะปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทีย มกัน ไม่วำ่ ผู้ถือหุ้นนันจะเป็
้
นผู้ถือหุ้นรำยย่อย
หรื อชำวต่ำงชำติ หรื อนักลงทุนสถำบัน หรื อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ และไม่คำนึงถึงเพศ อำยุ ควำมพิกำร เชื ้อชำติ สัญชำติ
ศำสนำ ควำมเชื่อ หรื อควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ซึง่ ผู้ถือหุ้นทุกรำยมีสทิ ธิที่จะได้ รับกำรปฏิบตั ิอย่ำงเท่ ำเทียมและเป็ น
ธรรม
1. สนับสนุน ส่งเสริ ม และอำนวยควำมสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิขนพื
ั ้ ้นฐำนของผู้ถือหุ้น อันได้ แก่
1.1. สิทธิในกำรซื ้อขำยหรื อโอนหุ้นของบริ ษัทตำมที่กฎหมำยกำหนด
1.2. สิทธิในกำรได้ รับข้ อมูลสำรสนเทศ ที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน เพียงพอ ทันเวลำ ในรู ปแบบที่เหมำะสมต่อกำร
ตัดสินใจ เพื่อติดตำมกำรดำเนินงำน รวมถึงบริ ษัทไม่มีนโยบำยในกำรที่จะกีดกันหรื อสร้ ำงอุปสรรคใน
กำรสือ่ สำรระหว่ำงกันของผู้ถือหุ้นทุกๆ รำย
1.3. สิทธิ ในกำรเข้ ำร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น แสดงควำมคิดเห็น ให้ ข้อเสนอแนะ กำรซักถำมในกำรประชุม
ผู้ถือหุ้น และร่วมพิจำรณำตัดสินใจในเรื่ องที่สำคัญต่ำงๆ ของบริ ษัท
1.4. สิทธิในกำรแต่งตัง้ ถอดถอนกรรมกำร
1.5. สิทธิในกำรแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี
1.6. สิทธิในกำรได้ รับส่วนแบ่งผลกำไรของบริ ษัทในรูปแบบของเงินปั นผลอย่ำงเท่ำเทียมกัน
1.7. สิทธิในกำรได้ รับใบหุ้น โอนหุ้น กำรรับซื ้อหุ้นคืนอย่ำงเท่ำเทียมกันในนำมบริ ษัท
1.8. สิทธิในกำรกำหนดหรื อแก้ ไขวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท
1.9. สิทธิ อื่นๆ ตำมบทบัญญัติที่กำหนดไว้ ในกฎหมำย กฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงข้ อบังคับของ
บริ ษัท
2. สนับสนุน ส่งเสริ ม และอำนวยควำมสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรำยมีโอกำสอย่ำงเต็มที่และเท่ำเทียมกันในกำรเข้ ำ
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงมติ ดังนี ้
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2.1. ด ำเนิ น กำรประชุม ผู้ถือ หุ้น ให้ เ ป็ นไปตำมกฎหมำยและแนวทำงกำรประชุม ผู้ถื อหุ้น ที่ ก ำหนดโดย
หน่วยงำนกำกับดูแล
2.2. เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยสำมำรถเสนอวำระกำรประชุมเพื่อพิจำรณำบรรจุเป็ นวำระกำรประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ำรับกำรเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรบริ ษัท ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเป็ นกำร
ล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 เดือน โดยกำหนดหลักเกณฑ์กำรเสนอวำระกำรประชุมและกำรเสนอชื่อบุคคล
ไว้ อย่ำงชัดเจนและเผยแพร่หลักเกณฑ์ดงั กล่ำวไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัท
2.3. ดูแลให้ มีกำรให้ ข้อมูล วัน เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีวตั ถุประสงค์และเหตุผล
รวมถึงควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษัทประกอบในแต่ละวำระ ตลอดจนข้ อมูลทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับ
เรื่ องที่จะต้ องตัดสินใจในกำรประชุมครำวนันๆ
้ ไว้ ในหนังสือเชิญผู้ถือหุ้นอย่ำงถูกต้ อง ครบถ้ วน และ
เพียงพอต่อกำรใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น
2.4. ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรำย รวมทังนั
้ กลงทุนสถำบันได้ ใช้ สิทธิในกำรเข้ ำร่ วมประชุมผู้ถือ
หุ้นและออกเสียงอย่ำงเต็มที่
2.5. กำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ สำหรับกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่คำนึงถึงควำมสะดวกในกำรเข้ ำร่ วมประชุม
ของผู้ถือหุ้น
2.6. จัดทำและเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทังในรู
้ ปแบบภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทุกรำยสำมำรถเข้ ำถึงข้ อมูลอย่ำงเท่ำเทียมกัน
2.7. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพร้ อมเอกสำรที่เกี่ยวข้ องให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรำยทำงไปรษณีย์
ล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 21 วันก่อนวันประชุม และเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 30 วัน
ก่อนวันประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีระยะเวลำเพียงพอในกำรศึกษำข้ อมูลล่วงหน้ ำก่อนวันประชุม
2.8. ดูแลไม่ให้ มีกำรกระทำใดๆ ที่เป็ นกำรจำกัดโอกำสกำรเข้ ำประชุมของผู้ถือหุ้น หรื อสร้ ำงภำระให้ ผ้ ถู ือหุ้น
จนเกินสมควร
2.9. เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ูถือหุ้นสำมำรถส่งคำถำมเกี่ ยวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น ล่วงหน้ ำก่อนวัน ประชุม โดย
กำหนดหลักเกณฑ์กำรส่งคำถำมล่วงหน้ ำไว้ อย่ำงชัดเจนและเผยแพร่หลักเกณฑ์ดงั กล่ำวไว้ บนเว็ บไซต์
ของบริ ษัท
2.10. สนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้ ำร่ วมประชุมด้ วยตนเอง สำมำรถมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ ำร่ วม
ประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถกำหนดทิศทำงกำร
ลงคะแนนเสียงได้ ซึง่ บริ ษัทได้ แนบไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถื อหุ้น ทังนี
้ ้ ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น
ทุกครัง้ บริ ษัทจะเสนอชื่อกรรมกำรอิสระอย่ำงน้ อย 1 ท่ำน เป็ นทำงเลือกในกำรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
ด้ วย
2.11. สนับสนุนให้ นำเทคโนโลยีมำใช้ กับกำรประชุมผู้ถือหุ้น ทัง้ กำรลงทะเบียน กำรนับคะแนน และกำร
แสดงผลคะแนน เพื่อให้ กำรดำเนินกำรประชุมสำมำรถกระทำได้ รวดเร็ ว ถูกต้ อง และแม่นยำ
2.12. สนับสนุนให้ มีกำรใช้ บตั รลงคะแนนเสียงในทุกวำระ ในกรณีที่วำระใดมีหลำยรำยกำรควรจัดให้ มีกำร
ลงมติแยกในแต่ละรำยกำร และเปิ ดเผยผลกำรลงคะแนนที่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียงในแต่
ละวำระให้ ที่ ป ระชุม ทรำบ พร้ อมทัง้ บัน ทึก ไว้ ใ นรำยงำนกำรประชุม ทัง้ นี ้ เพื่ อ ควำมโปร่ ง ใสและ
ตรวจสอบได้
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2.13. สนับสนุนให้ กรรมกำรทุกท่ำนและผู้บริ หำรระดับสูงเข้ ำร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้ อซักถำมใน
ประเด็นต่ำงๆ ของผู้ถือหุ้น พร้ อมทังเชิ
้ ญผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเข้ ำร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถำม
ที่เกี่ยวข้ องกับงบกำรเงินของบริ ษัท
2.14. จัดให้ มีบคุ คลที่เป็ นอิสระเพื่อทำหน้ ำที่เป็ นผู้ตรวจนับหรื อตรวจสอบคะแนนเสียงในกำรประชุมผู้ถือหุ้น
และเปิ ดเผยให้ ที่ประชุมทรำบ พร้ อมบันทึกไว้ ในรำยงำนกำรประชุม
2.15. ก่อนเริ่ มกำรประชุมผู้ถือหุ้น ให้ มีกำรชี ้แจงให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทรำบเกี่ยวกับจำนวนและสั ดส่วนของผู้ถือ
หุ้นที่เข้ ำร่ วมประชุมด้ วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีกำรประชุม กำรลงคะแนนเสียง และ
กำรนับคะแนนเสียง
2.16. ผู้ถือหุ้นทุกรำยมีสิทธิ และควำมเท่ำเทียมกันในกำรรับทรำบสำรสนเทศ กำรแสดงควำมคิดเห็น และ
ตังค
้ ำถำมใดๆ ต่อที่ประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมและเรื่ องที่เสนอ โดยประธำนที่ประชุมมีหน้ ำที่
จัดสรรเวลำให้ อย่ำงเหมำะสมและส่งเสริ มให้ มีกำรแสดงควำมเห็นและซักถำมในที่ประชุม
2.17. เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ ใช้ สิทธิ ในกำรแต่งตังกรรมกำรเป็
้
นรำยคน โดยใช้ บัตรลงคะแนนเสียงเป็ น
รำยบุคคล เพื่อเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสทิ ธิเลือกกรรมกำรที่ต้องกำรได้ อย่ำงแท้ จริ ง
2.18. ไม่เพิ่มวำระกำรประชุมหรื อเปลี่ยนแปลงข้ อมูลสำคัญที่ไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นทรำบล่วงหน้ ำโดยไม่
จำเป็ น เพื่อควำมเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ เข้ ำร่วมประชุม
2.19. ดูแลให้ บริ ษัทเปิ ดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระภำยในวันทำกำร
ถัดไป ผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริ ษัท
2.20. จัดทำและจัดส่งรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยใน 14 วันนับจำก
วันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษัท โดยรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นได้ บนั ทึกข้ อมูล
อย่ำงน้ อยดังต่อไปนี ้
(1) รำยชื่อกรรมกำรและผู้บริ หำรที่เข้ ำประชุม และสัดส่วนกรรมกำรที่เข้ ำร่ วมกำรประชุมและไม่เข้ ำ
ร่วมกำรประชุม
(2) วิธีกำรลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลกำรลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และ
งดออกเสียง) ของแต่ละวำระ
(3) ประเด็นคำถำมและคำตอบในที่ประชุม รวมทังชื
้ ่อ- นำมสกุลของผู้ถำมและผู้ตอบ
3. กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนทุกคนของบริ ษัท ต้ องไม่ใช้ ข้อมูลภำยในของกลุม่ บริ ษัทที่ยงั มิได้ มีกำรเปิ ดเผย
ต่อประชำชนเป็ นกำรทัว่ ไปซึ่งเป็ นสำระสำคัญต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรื อมูลค่ำหลักทรัพย์ของกลุม่ บริ ษัท
เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อื่น
4. กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนที่มีควำมประสงค์จะซื ้อหรื อขำยหลักทรัพย์ของกลุม่ บริ ษัท จะต้ องปฏิบตั ิตำม
นโยบำยกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษัทอย่ำงเคร่งครัด
5. กรรมกำรและผู้บริ หำรต้ องรำยงำนกำรมีส่วนได้ เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้ องต่อบริ ษัท ตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรรำยงำนส่วนได้ เสียที่คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนด เพื่อป้องกันควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ที่อำจ
เกิ ด ขึน้ ทัง้ นี ้ หำกกรรมกำรหรื อผู้บ ริ ห ำรท่ำ นใดมีส่วนได้ เสียในเรื่ อ งที่ บ ริ ษั ทจะเข้ ำท ำรำยกำร ห้ ำ มมิให้
กรรมกำรหรื อผู้บริ หำรท่ำนนันมี
้ สว่ นร่วมในกำรพิจำรณำและอนุมตั ิในเรื่ องนัน้ ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตำมขันตอน
้
หรื อ
มำตรกำรอนุมตั ิกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันของบริ ษัท
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6. ในกำรพิจำรณำอนุมตั ิกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมกำรจะพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันภำยในกลุม่
บริ ษัท โดยปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ และขันตอนที
้
่กำหนดไว้ ในกฎหมำย เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษัทเป็ น
สำคัญ
การป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทกำหนดนโยบำยป้องกันกำรใช้ ข้อมูลภำยในเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษัท โดยมุง่ เน้ นควำมโปรงใส่ เป็ นธรรม
กับผู้มีสว่ นได้ เสียทุกภำคส่วน บริ ษัทได้ กำหนดแนวทำงปฎิบัติในเรื่ องนี ้ไว้ ในส่วนหนึ่งของนโยบำยซื ้อขำยหลักทรัพย์
ของบริ ษัท โดยกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนทุกคนต้ องปฎิบตั ิตำมข้ อห้ ำมกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์โดยกำรใช้ ข้อมูล
ภำยใน ตำมที่กำหนดไว้ ในพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มำตรำ 241 ซึง่ บริ ษัทได้ มีกำร
จัดทำรำยชื่อบุคคลที่บริ ษัทกำหนด โดยมีหน่วยงำนกำกับดูแลเป็ นหน่วยงำนในกำรดูแลทะเบียนรำยชื่อ รวมถึงมีกำร
ระเบียบลำดับชันข้
้ อมูล นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังได้ กำหนดขันตอนกำรซื
้
้อขำยหลักทรัพย์ของกรรมกำร และผู้บริ หำรให้
ต้ องมีกำรรำยงำนก่อนกำรซื ้อขำย 1 วันทำกำร รวมถึงกำรงดกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษัทในช่วงระยะเวลำ 1
เดือน ก่อนกำรเปิ ดเผยงบกำรเงินให้ แก่สำธำรณชน
ในกำรดำเนินกำรให้ เกิดกำรปฎิบตั ินนั ้ บริ ษัทเน้ นกำรสื่อสำรเพื่อสร้ ำงควำมตระหนักให้ กบั กรรมกำร ผู้บริ หำร
และพนักงำนเป็ นระยะ ผ่ำนกำรสื่อสำรทำงอีเมล์ ทัง้ นี ้ สำมำรถศึกษำข้ อมูล “นโยบำยซือ้ ขำยหลักทรั พย์ ” ได้ ที่
www.thaicom.net ภำยใต้ หวั ข้ อ “กำรกำกับดูแลกิจกำร” > “นโยบำยอื่นๆ” > “นโยบำยซื ้อขำยหลักทรัพย์”
ความรับผิดชอบต่ อผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษั ท และคณะกรรมกำรบริ ษั ท ได้ ต ระหนัก ถึ ง สิ ท ธิ ข องผู้มี ส่ว นได้ เ สี ย ทุก กลุ่ม โดยบริ ษั ท ได้ ป ฏิ บัติ ต ำม
แนวนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณ รวมถึงนโยบำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ กิจกำรของบริ ษัทดำเนิน
ไปด้ วยดี มีควำมมัน่ คง สร้ ำงควำมเชื่อมัน่ และส่งเสริ มให้ มีกำรร่ วมมือกันระหว่ำงผู้มีสว่ นได้ เสียในกลุม่ ต่ำงๆ ทังผู
้ ้ ถือ
หุ้น พนักงำน ลูกค้ ำ คู่ค้ำ เจ้ ำหนี ้ คู่แข่ง ตลอดจนชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อมโดยรวมอย่ำงเหมำะสม ตำมบทบำท
หน้ ำที่ และตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็ นธรรมแก่ทกุ ฝ่ ำย อีกทัง้ ยังได้ คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและกำรต่อต้ ำนกำรทุจริต
ซึ่งบริ ษัทได้ ให้ ควำมสำคัญและตระหนักดีวำ่ ควำมรับผิดชอบดังกล่ำวถือเป็ นหัวใจของกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน จึงได้ มีกำร
กำหนดนโยบำยและแนวปฎิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกภำคส่วน ดังต่อไปนี ้
1. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเสมอภำค เป็ นไปตำมนโยบำยกำกับดูแลและคู่มือจรรยำบรรณของบริ ษัท
โดยมุง่ มัน่ ในกำรดำเนินธุรกิจเพื่อสร้ ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้ กบั ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงควำมเจริ ญเติบโตในมูลค่ำของ
บริ ษัทอย่ำงต่อเนื่องด้ วยผลตอบแทนที่ดี
2. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้ า
บริ ษัทมีนโยบำยคุณภำพและระบบจัดกำรคุณภำพ ISO 9001 : 2008 ที่ม่งุ ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้ ำงควำมพึงพอใจ
สูงสุดให้ แก่ลกู ค้ ำ โดยคำนึงถึงคุณภำพผลิตภัณฑ์สินค้ ำและบริ กำรที่มีคณ
ุ ภำพ เชื่อถือได้ ในระดับรำคำที่เหมำะสม
ปลอดภัย และมุ่งมัน่ ที่จะรักษำควำมสัมพันธ์ ที่ดีและยัง่ ยืนระหว่ำงลูกค้ ำและบริ ษัท รวมถึงกำรไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของ
ลูกค้ ำโดยไม่ได้ รับอนุญำต ซึ่งเป็ นไปตำมนโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนและคู่มือจรรยำบรรณในส่วนของควำม
รับผิดชอบต่อลูกค้ ำ
3. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้ าหนี ้
บริ ษัทปฏิบตั ิตำมนโยบำยที่เป็ นธรรมต่อคู่ค้ำและ/หรื อเจ้ ำหนี ้ ในกำรปฏิบตั ิต่อคู่ค้ำและพันธมิตรธุรกิจ ซึ่งมีกำร
กำหนดแนวทำงปฏิบตั ิไว้ อย่ำงเป็ นธรรม ทังในส่
้ วนของกำรคัดเลือกคู่ค้ำให้ เป็ นไปตำมแนวทำงปฏิบตั ิของคู่ค้ำ และ
แบบ 56-1 One Report

ส่วนที่ 2 หน้ ำที่ 7

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 2 กำรกำกับดูแลกิจกำร

คงไว้ ซึ่งควำมสัมพันธ์ อนั ยัง่ ยืน โดยคำนึงถึงกำรสร้ ำงประโยชน์และกำรเติบโตร่ ว มกันของธุรกิจ อีกทัง้ บริ ษัทยังยึด
มัน่ ในสัญญำและถือปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่มีตอ่ เจ้ ำหนี ้เป็ นสำคัญ เพื่อรักษำควำมน่ำเชื่อถือของบริ ษัทและเป็ นไปตำม
คู่มือจรรยำบรรณของกลุม่ บริ ษัท ขณะเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์ที่ทำให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
หรื อนำมำซึง่ ควำมเสือ่ มเสียต่อชื่อเสียงของบริ ษัทหรื อขัดต่อกฎหมำยใดๆ ดังนี ้
 บริ ษัทจะปฏิบตั ิตำมสัญญำ ข้ อตกลง หรื อเงื่อนไขต่ำงๆ ที่มีตอ่ คูค่ ้ ำและ/หรื อเจ้ ำหนี ้อย่ำงเต็มที่ ในกรณีที่ไม่
สำมำรถปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขได้ บริ ษัทจะแจ้ งให้ ค่คู ้ ำและ/หรื อเจ้ ำหนี ้ทรำบในเวลำที่เหมำะสม เพื่อร่ วมกัน
พิจำรณำหำแนวทำงแก้ ไขโดยใช้ หลักควำมสมเหตุสมผล
 บริ ษัทต้ องให้ ข้อมูลอย่ำงเพียงพอ ไม่รำยงำนหรื อให้ ข้อมูลที่เป็ นเท็จ บิดเบือน หรื อไม่ครบถ้ วนแก่คคู่ ้ ำและ/
หรื อเจ้ ำหนี ้ ซึง่ อำจมีผลทำให้ เกิดควำมเข้ ำใจผิดและอำจมีผลกระทบต่อกำรตัดสินใจ
 บริ ษัทต้ องบริ หำรเงินทุนเพื่อให้ คคู่ ้ ำและ/หรื อเจ้ ำหนี ้ มีควำมเชื่อมัน่ ในสถำนะทำงกำรเงินและควำมสำมำรถ
ในกำรชำระหนี ้ของบริ ษัท
 บริ ษัทต้ องไม่เรี ยก รับ หรื อจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ทำงกำรค้ ำกับคู่ค้ำและ/หรื อเจ้ ำหนี ้โดยไม่สจุ ริ ต หำกมี
เหตุกำรณ์ ดงั กล่ำวเกิดขึน้ บริ ษัทต้ องทำกำรแจ้ งรำยละเอียดต่อ คู่ค้ำและ/หรื อเจ้ ำหนี ้ เพื่อร่ วมมือแก้ ไข
ปั ญหำโดยรวดเร็ ว และหำมำตรกำรป้องกันเพื่อมิให้ เกิดเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวอีก
 กำรดำเนินธุรกิจกับคูค่ ้ ำและ/หรื อเจ้ ำหนี ้ใดๆ ต้ องไม่นำมำซึง่ ควำมเสือ่ มเสียต่อชื่อเสียงของบริ ษัทหรื อขัดต่อ
กฎหมำยใดๆ รวมทังค
้ ำนึงถึงควำมเสมอภำค ควำมเป็ นธรรมในกำรดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกัน
4. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม
บริ ษัทเชื่อมัน่ และนำแนวคิดในกำรสร้ ำงคุณค่ำร่ วมกันระหว่ำงภำคธุรกิจกับสังคมมำเป็ นแนวทำงในกำรดำเนิน
ธุรกิจ เพื่อให้ ธุรกิจ ชุมชน และสังคมเจริ ญเติบโตไปพร้ อมกันอย่ำงยัง่ ยืน โดยมุ่งเน้ นสนับสนุนกำรศึกษำ กำรเปิ ด
โอกำสในกำรเข้ ำถึงเทคโนโลยีและกำรเรี ยนรู้ สร้ ำงเสริ มอำชีพและกำรพัฒนำทักษะ ส่งเสริ มกำรลงทุนเพื่อสังคม โดย
ค ำนึ ง ถึ ง กำรมี ส่ว นร่ ว มและลัก ษณะเฉพำะของแต่ล ะชุม ชน ภำยใต้ ก ำรมี จิ ต สำธำรณะ กำรลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้ อม ตลอดจนกำรยกระดับคุณภำพชีวิตและสังคมในระยะยำว โดยเฉพำะในด้ ำนกำรสื่อสำรโทรคมนำคม
บริ ษัทมีบทบำทสำคัญในกำรสร้ ำงควำมร่ วมมือในกำรพัฒนำและรักษำคุณภำพกำรสื่อสำร ทังในภำวะปกติ
้
และ
ภำวะภัยพิบตั ิ เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ บริ กำรในชุมชน ผู้ด้อยโอกำส และผู้ประสบภัย สำมำรถได้ รับควำมช่วยเหลือในโอกำสแรกที่
ทำได้ และเป็ นไปอย่ำงทัว่ ถึงและทันต่อเหตุกำรณ์ ทัง้ นี ้ ตำมที่ระบุไว้ ในนโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน และคู่มือ
จรรยำบรรณของบริ ษัท
5. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทมีนโยบำยดำเนินธุรกิ จโดยให้ ควำมสำคัญกับควำมยั่งยืนของสิ่งแวดล้ อมและกำรอนุรักษ์ ทรั พยำกร
ต่ำงๆ โดยเน้ นกำรสร้ ำงวัฒนธรรมองค์กรและส่งเสริ มพฤติกรรมกำรดูแลรักษำและฟื น้ ฟูสิ่งแวดล้ อม กำรให้ ควำมรู้
และฝึ กอบรมแก่พนักงำนในเรื่ องสิง่ แวดล้ อม กำรป้องกันและลดมลภำวะ กำรใช้ ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและยัง่ ยืน กำร
ลดผลกระทบภำวะโลกร้ อน ส่งเสริ มกำรดำรงชีวิตที่สอดคล้ องกับธรรมชำติ ทังภำยในกระบวนกำรด
้
ำเนินงำนและบน
ควำมร่ วมมือระหว่ำงหน่วยงำน รวมถึงกำรมีส่วนร่ วมของชุมชนภำยนอกบริ ษัท ทังนี
้ ้ ตำมที่ระบุไว้ ในนโยบำยกำร
พัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน และคูม่ ือจรรยำบรรณของบริ ษัท
6. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน
คณะกรรมกำรเล็งเห็นว่ำพนักงำนเป็ นทรัพยำกรที่สำคัญของบริ ษัท จึงมีนโยบำยส่งเสริ มควำมก้ ำวหน้ ำของ
พนักงำน และมีกระบวนกำรในกำรพัฒนำบุคลำกรในด้ ำนต่ำงๆ โดยส่งเสริ มให้ มีกำรฝึ กอบรมควำมรู้ ทงเฉพำะทำง
ั้
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และทั่วไปเป็ นประจำอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรทำงำน รวมถึงยังให้ ควำมสำคัญกับกำรปฏิบตั ิต่อ
พนักงำนอย่ำงเท่ำเทียม และเป็ นธรรม นอกจำกนี ้ บริ ษัทมีนโยบำยในกำรกำหนดค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรอย่ำง
เหมำะสมและสอดคล้ องกับผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัททังในระยะสั
้
นและระยะยำว
้
และเพื่อเสริ มสร้ ำงบรรยำกำศ
กำรทำงำนที่ดี บริ ษัทมีควำมรับผิดชอบในกำรดูแลสุขภำพอนำมัยและรักษำสภำพแวดล้ อมกำรทำงำนให้ มีควำม
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงำนอยู่เสมอ และยึดมัน่ ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้ วยแรงงำนอย่ำงเคร่ งครัด
และเป็ นไปตำมนโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน นโยบำยด้ ำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย และคู่มือจรรยำบรรณ
ของบริ ษัท
7. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทสนับสนุนและเคำรพในสิทธิ มนุษยชน ซึ่งมีกำรปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ำยด้ วยควำมเป็ นธรรม บน
พื ้นฐำนของศักดิ์ศรี ควำมเป็ นมนุษย์ โดยมีนโยบำยตำมแนวทำงกำรปฏิบตั ิด้ำนสิทธิมนุษยชนที่ประกำศใช้ ในนำนำ
ประเทศซึง่ รวมถึงปฏิญญำ และอนุสญ
ั ญำต่ำงๆ ของสหประชำชำติวำ่ ด้ วยสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีมำตรกำรชดเชยใน
กรณีที่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียได้ รับควำมเสียหำยจำกกำรที่บริ ษัทละเมิดสิทธิตำมกฎหมำยของผู้มีสว่ นได้ เสีย ไว้ ในนโยบำย
กำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน และคูม่ ือจรรยำบรรณของบริ ษัท
8. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ ง
บริ ษัทสนับสนุน และส่งเสริ มนโยบำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ ำอย่ำงเสรี เป็ นธรรมไม่ผกู ขำด และไม่ขดั ต่อกฎหมำย
และจริ ยธรรม ตำมคูม่ ือจรรยำบรรณของบริ ษัท
9. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อการต่ อต้ านการทุจริต
บริ ษัทมุ่งเน้ นที่จะดำเนินธุรกิจด้ วยควำมโปรงใส มีจริ ยธรรม และถูกกฎหมำย รวมถึง กำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตทุก
รูปแบบ และถือปฏิบตั ิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตในประเทศไทย รวมถึงบริ ษัทในกลุม่ ที่ดำเนิน
ธุรกิจในต่ำงประเทศ โดยบริ ษัทได้ จดั ทำนโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริ ต ซึ่งมีวิธีปฏิบตั ิและคำแนะนำเกี่ยวกับกำรกำกับ
ดูแลเพื่อป้องกันและติดตำมควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริ ตในเรื่ องต่ำงๆ อำทิ เช่น กำรสนับสนุนทำงกำรเมือง กำรบริ จำค
เพื่อกำรกุศลและกำรเป็ นผู้ให้ กำรสนับสนุน ค่ำอำนวยควำมสะดวก ของขวัญ และค่ำใช้ จ่ำยเลี ้ยงรับรองบริ ษัทและ
บุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้ องทำงธุรกิจ เป็ นต้ น เพื่อเป็ นแนวทำงให้ กบั ของกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนของบริ ษัททุก
คนปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่ งครัด รวมทัง้ บริ ษัทมีกำรสนับสนุนกิจกรรมที่เป็ นกำรส่งเสริ มให้ พนักงำนทุกคนของบริ ษัท
ปฏิ บัติ ต ำมนโยบำยดัง กล่ำ วผ่ ำ นทำง E-Learning และมี ก ำรทดสอบอย่ ำ งสม่ ำ เสมอ ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ได้ เ ปิ ด เผย
รำยละเอียดนโยบำยกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตบนเว็ปไซด์ของบริ ษัทที่ www.thaicom.net ภำยใต้ หวั ข้ อ “กำรกำกับดูแล
กิจกำร” > “นโยบำยกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต”
10. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับ
บริ ษัทมีกำรกำหนดนโยบำยกำรเคำรพกฎหมำยและหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งกำหนดให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร และ
พนักงำน ต้ องดำเนินธุรกิจของบริ ษัทให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนไม่มีสว่ นรู้
เห็น ช่วยเหลือ หรื อกระทำกำรใดๆ อันเป็ นกำรละเมิด ฝ่ ำฝื นกฎหมำย หรื อระเบียบข้ อบังคับ
11. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติในเรื่องกิจกรรมทางการเมือง
บริ ษัทมีนโยบำยเป็ นกลำงทำงกำรเมือง โดยให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนทุกคนของกลุม่ บริ ษัทปฏิบตั ิตำม
นโยบำยกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตในส่วนของกำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง และคูม่ ือจรรยำบรรณของบริ ษัท
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12. นโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests)
คณะกรรมกำรตระหนักถึงกำรดำเนินธุรกิจที่อำจจะทำให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร หรื อพนักงำน เข้ ำไปมีสว่ นเกี่ยวข้ อง
กับควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ และอำจเป็ นผลให้ ขำดควำมเป็ นอิสระในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ จึงได้ กำหนดแนวทำง
ปฏิบตั ิไว้ ในคูม่ ือจรรยำบรรณของบริ ษัท
13. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้ องดูแลรักษาทรัพย์ สินของบริษัท
คณะกรรมกำรส่งเสริ มและสนับสนุนให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนทุกระดับมีหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบใน
กำรดูแลรักษำกำรใช้ ทรัพย์สนิ ของกลุม่ บริ ษัทเพื่อประโยชน์สงู สุดของกลุม่ บริ ษัท รวมถึงกำรเก็บรักษำควำมลับที่ได้ รับ
รู้มำจำกหน้ ำที่ในกำรทำงำน และยังมิได้ เปิ ดเผยสูส่ ำธำรณชน ตลอดจนกำรจัดเก็บเอกสำรข้ อมูลที่เป็ นควำมลับตำม
นโยบำยด้ ำนควำมรับผิดชอบต่อทรัพย์สนิ ของบริ ษัท และคูม่ ือจรรยำบรรณของบริ ษัท
14. นโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติต่อทรัพย์ สินทางปั ญญา
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรเคำรพสิทธิ ในทรัพย์สินทำงปั ญญำของบุคคลอื่น และหลีกเลี่ยงกำรละเมิดสิทธิ
ดังกล่ำว โดยได้ กำหนดนโยบำยและแนวปฏิบตั ิเรื่ องทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำไว้ ในนโยบำยทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำ และคูม่ ือ
จรรยำบรรณของบริ ษัท
15. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสื่อมวลชนหรือต่ อสาธารณชน
กำรให้ ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริ ษัท ต้ องอยูบ่ นพื ้นฐำนข้ อมูลที่เป็ นจริ ง ถูกต้ อง และปฏิบตั ิด้วยควำมระมัดระวังตำม
คู่มือจรรยำบรรณของบริ ษัท โดยผู้ที่ไม่มีหน้ ำที่เกี่ยวข้ องหรื อไม่ได้ รับมอบหมำย ไม่สำมำรถให้ ข้อมูลข่ำวสำรหรื อให้
สัมภำษณ์ตอ่ สื่อมวลชนหรื อต่อสำธำรณชนใดๆ เกี่ยวกับหรื อพำดพิงกลุม่ บริ ษัทไม่วำ่ ในด้ ำนใด อันอำจส่งผลกระทบ
ต่อชื่อเสียงและกำรดำเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท
ในปี 2563 บริ ษัทได้ จดั ให้ มีกำรให้ มีกำรพบสือ่ มวลชนและกิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี ้
งานพบผู้ถอื หุ้นและนักวิเคราะห์
กำรจัดประชุมนักวิเครำะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting)
งำนบริ ษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)

จานวนครัง้ / ปี
1
3

16. นโยบายและแนวปฏิบัติการรับเรื่องร้ องเรียนและเบาะแสการกระทาผิดและการทุจริต
บริ ษัทยึดมั่นในกำรดำเนินธุรกิ จด้ วยควำมรั บผิดชอบ ถูกต้ อง และโปร่ งใส บริ ษัทจึงมุ่งมั่นที่จะปกป้องกำร
ดำเนินงำนและทรัพย์สนิ ต่ำงๆ จำกควำมเสีย่ งที่เกิดขึ ้นจำกกำรประพฤติที่ขดั ต่อคูม่ ือจรรยำบรรณและกำรทุจริ ตต่ำงๆ
ที่อำจเกิดขึ ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรื อมูลค่ำของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ดังนัน้ บริ ษัทจึงได้ จัดทำนโยบำยรับเรื่ อง
ร้ องเรี ยนและเบำะแสกำรกระทำผิดและกำรทุจริ ตขึ ้น เพื่อกำหนดช่องทำงในกำรรำยงำนและสนับสนุนให้ กรรมกำร
ผู้บริ หำร พนักงำน และผู้มีสว่ นได้ เสียให้ ข้อมูลและรำยงำนเบำะแสกำรกระทำผิดหรื อกำรทุจริ ตใดๆ ที่เกิดขึ ้นในบริ ษัท
รวมถึงได้ กำหนดกระบวนกำรขันตอนในกำรจั
้
ดกำรกับเรื่ องที่ได้ รั บร้ องเรี ยน กำรคุ้มครองผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้ให้ ข้อมูล
และกำรรักษำควำมลับ
การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญต่อ กำรเปิ ดเผยข้ อมูลและข่ำวสำรสำคัญที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ทังข้
้ อมูลทำงกำรเงินและ
ข้ อมูลที่มิใช่ข้อมูลทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลำ และโปร่ งใส ผ่ำนช่องทำงที่เข้ ำถึงข้ อมูลได้ ง่ำย มีควำม
เท่ำเทียมกันและน่ำเชื่อถือ
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1. บริ ษัทได้ กำหนดนโยบำยกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศ (Market Disclosure Policy) ไว้ เป็ นลำยลักษณ์ อักษร
อย่ำงชัดเจน และสอดคล้ องกับกฎระเบียบและข้ อบังคับของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ และ
ตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกรำยสำมำรถเข้ ำถึงข้ อมูลได้
ง่ำย และเท่ำเทียมกัน
2. บริ ษัทได้ จัดตัง้ หน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็ นตัวแทนบริ ษัทในกำรทำหน้ ำที่
สื่อสำรประชำสัมพันธ์ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหุ้น นักลงทุน นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ ได้ รับทรำบข้ อมูลของบริ ษัท
3. ดูแลให้ มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลงบกำรเงิน รำยงำนประจำปี และแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
สำมำรถสะท้ อนฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนอย่ำงเพียงพอ รวมทังสนั
้ บสนุนให้ จดั ทำคำอธิบำยและ
กำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร (Management Discussion and Analysis หรื อ MD&A) เพื่อประกอบกำร
เปิ ดเผยงบกำรเงินทุกไตรมำส
4. จัดให้ มีรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงินแสดงควบคูก่ บั รำยงำนของผู้สอบ
บัญชีในรำยงำนประจำปี
5. เปิ ดเผยค่ำสอบบัญชีและค่ำบริ กำรอื่นที่ผ้ สู อบบัญชีให้ บริ กำรในรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ
รำยงำนประจำปี
6. เปิ ดเผยบทบำทหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริ ษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย จำนวนครัง้ ของกำรประชุมและ
จำนวนครั ง้ ที่กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ ำประชุม รวมถึงกำรฝึ กอบรมและพัฒนำควำมรู้ ด้ ำ นวิชำชี พ อย่ำ ง
ต่อเนื่องของคณะกรรมกำร ซึง่ ได้ แสดงไว้ ในรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี
7. เปิ ดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริ หำรระดับสูงที่สะท้ อนถึงภำระหน้ ำที่และควำม
รับผิดชอบของแต่ละคน รวมทังรู้ ปแบบหรื อลักษณะของค่ำตอบแทนในรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
และรำยงำนประจำปี
8. บริ ษัทมีนโยบำยให้ กรรมกำรและผู้บริ หำรต้ องรำยงำนกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์หรื อกำรถือครองหลักทรัพย์ของ
บริ ษัทให้ คณะกรรมกำรทรำบทุกครัง้
9. นอกจำกกำรเผยแพร่ ข้อมูลตำมเกณฑ์ที่กำหนดผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทยแล้ ว
บริ ษัทยังมีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลสำรสนเทศที่สำคัญของบริ ษัท ทังภำษำไทยและภำษำอั
้
งฤษ ผ่ำนทำงเว็บไซต์
ของบริ ษัท และมีกำรปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั อย่ำงสม่ำเสมอ ดังนี ้
(1) วิสยั ทัศน์และพันธกิจ
(2) ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
(3) รำยชื่อคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย และผู้บริ หำรของบริ ษัท
(4) งบกำรเงินและคำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ ำยจัดกำรรำยไตรมำส (MD&A) ทังฉบั
้ บปั จจุบนั และของปี
ก่อนหน้ ำ
(5) แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี (แบบ 56-2) ที่สำมำรถดำวน์
โหลดได้
(6) โครงสร้ ำงกำรถือหุ้นและโครงสร้ ำงองค์กร
(7) รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
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(8) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสำรอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง รวมทังรำยงำนกำรประชุ
้
มผู้ถือหุ้น
(9) ข้ อบังคับบริ ษัทและหนังสือรับรองบริ ษัท
(10) นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัท จรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ นโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริ ต
นโยบำยด้ ำนกำรบริ หำรควำมเสีย่ งระดับองค์กร และนโยบำยด้ ำนอื่นๆ ของบริ ษัท
(11) กฎบัตรของคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ
(12) ข้ อมูลติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
(13) ข้ อมูลหรื อเอกสำรอื่นใดที่บริ ษัทนำเสนอต่อนักวิเครำะห์ ผู้จดั กำรกองทุน หรื อสือ่ ต่ำงๆ
6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ
เพื่อให้ กำรดำเนินงำนของบริ ษัท และกำรปฏิบตั ิงำนของกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำน เป็ นไปอย่ำงถูกต้ อง
ตำมกฎหมำย และมีจริ ยธรรมในกำรประกอบธุรกิจ บริ ษัทจึงได้ จดั ทำจรรยำบรรณเพื่อให้ ทกุ คนใช้ เป็ นแนวทำง หรื อ
เป็ นกรอบในกำรปฏิบตั ิงำน หรื อเพื่อใช้ ตอบคำถำมของแต่ละคนว่ำสิ่งที่กำลังทำอยู่นนถู
ั ้ กต้ อง และสมควรกระทำ
หรื อไม่ จรรยำบรรณที่จัดทำขึ ้นอยู่บนพื ้นฐำน และสอดคล้ องกับค่ำนิยมของบริ ษัท ถือเป็ นรำกฐำนสำคัญในกำร
ดำเนินธุรกิจอย่ำงยัง่ ยืน โดยยึดหลักธรรมำภิบำลเป็ นหลักชี ้นำกำรกระทำของพนักงำนทังองค์
้ กร และวิถีทำงที่บริ ษัท
ดำเนินธุรกิจ
แนวทางการปฎิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท
หำกกรรมกำร ผู้บริ หำร พนักงำน ประสบปั ญหำในกำรตัดสินใจหรื อปฏิบัติงำนเกี่ยวกับจรรยำบรรณที่มิได้
กำหนดไว้ ในประมวลจรรยำบรรณของบริ ษัท ให้ ใช้ กระบวนปฏิบตั ิงำนดังนี ้เพื่อเป็ นแนวทำงกำรตัดสินใจ หรื อกำร
ปฏิบตั ิงำน
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โดยบริ ษัทกำหนดแนวทำงปฎิบตั ิตำมจรรยำบรรณต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกภำคส่วน ดังนี ้
1. ความรับผิดชอบต่ อผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทมุ่งมัน่ เป็ นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในกำรดำเนินธุรกิจเพื่อสร้ ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้ กบั ผู้ถือหุ้น โดย
คำนึงถึงกำรเจริ ญเติบโตของมูลค่ำบริ ษัทในระยะยำวด้ วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่องอย่ำงยัง่ ยื น รวมทังกำร
้
ดำเนินกำรเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ำงโปร่งใสและเชื่อถือได้ ตอ่ ผู้ถือหุ้น
2. ความรับผิดชอบต่ อลูกค้ า
บริ ษัทมีควำมมุง่ มัน่ ในกำรสร้ ำงควำมพึงพอใจและควำมมัน่ ใจให้ กบั ลูกค้ ำที่จะได้ รับผลิตภัณฑ์และบริ กำรที่ดี
มีคณ
ุ ภำพ ในระดับรำคำที่เหมำะสม รวมทังรั้ กษำสัมพันธภำพที่ดี จึงได้ กำหนดแนวทำงปฏิบตั ิไว้ ดงั ต่อไปนี ้
 ผลิตสินค้ ำและบริ กำรที่มีคณ
ุ ภำพ โดยมุ่งมัน่ ที่จะยกระดับมำตรฐำนให้ สงู ขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องและจริ งจัง
เปิ ดเผยข่ำวสำรข้ อมูลเกี่ยวกับสินค้ ำและบริ กำรอย่ำงครบถ้ วน ถูกต้ อง และไม่บิดเบือนข้ อเท็จจริ ง
 กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนทุกระดับจะรักษำควำมลับไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของลูกค้ ำ โดยไม่ได้ รับ
อนุ ญ ำตจำกลูก ค้ ำหรื อ จำกผู้ มี อ ำนำจของกลุ่ม บริ ษั ท ก่ อ น เว้ นแต่ เ ป็ นข้ อมู ล ที่ ต้ องเปิ ดเผยต่ อ
บุคคลภำยนอกที่เกี่ยวข้ องตำมบทบังคับของกฎหมำย
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3. ความรับผิดชอบต่ อคู่ค้าและเจ้ าหนี ้
บริ ษัทถือว่ำคู่ค้ำเป็ นปั จจัยสำคัญในกำรร่ วมสร้ ำงมูลค่ำให้ กบั ลูกค้ ำ กำรดำเนินธุรกิจจึงต้ องปฏิบตั ิตำมสัญญำ
ข้ อตกลง หรื อเงื่ อนไขที่มีต่อคู่ค้ำรวมถึงจ่ำยชำระเงินให้ ค่คู ้ ำตรงตำมเวลำและเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ ล่วงหน้ ำ กำร
คัด เลือ กคู่ค้ ำต้ อ งท ำอย่ำงยุติธรรม ไม่เ รี ย กรั บ หรื อ ไม่ใ ห้ ผลประโยชน์ ไม่สุจริ ตกับคู่ค้ำ กำรจัด ซือ้ จัด หำจะต้ อง
ดำเนินกำรอย่ำงโปร่งใส ให้ ข้อมูลอย่ำงเท่ำเทียมและถูกต้ อง ไม่เลือกปฏิบตั ิ
บริ ษัทมีแนวปฏิบตั ิที่จะยึดมัน่ ในสัญญำและถือปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่มีต่อเจ้ ำหนี ้เป็ นสำคัญ ในกำรชำระคืนเงิน
ต้ น ดอกเบี ้ย และกำรดูแลหลักประกันต่ำงๆ กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบตั ิได้ ต้องรี บเจรจำกับเจ้ ำหนี ้ล่วงหน้ ำ เพื่อหำ
ข้ อตกลงร่ วมกัน มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลทำงกำรเงินที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วนอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้ เจ้ ำหนี ้มัน่ ใจในฐำนะทำง
กำรเงินและควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้
4. ความรับผิดชอบต่ อสังคม และสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทในฐำนะเป็ นบริ ษัทไทย ตระหนักและมีจิตสำนึกในบุญคุณของประเทศและเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่ง
ต้ องรับผิดชอบช่วยเหลือสังคม ให้ ควำมร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนท้ องถิ่นที่บริ ษัทมีกำรดำเนินธุรกิจ
บริ ษัทมีนโยบำยดำเนินธุรกิจ โดยให้ ควำมสำคัญกับสิ่งแวดล้ อม และกำรอนุรักษ์ ทรัพยำกรต่ำงๆ อีกทังเน้
้ นกำร
สร้ ำงวัฒนธรรมองค์กร และส่งเสริ มพฤติกรรมกำรดูแลรักษำสิง่ แวดล้ อมทังภำยในและภำยนอกบริ
้
ษัทให้ แก่บคุ ลำกร
บริ ษัทส่งเสริ มกำรใช้ ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สงู สุด เช่น กำรใช้ อปุ กรณ์ทำงด้ ำนควำมถี่วิทยุ
อย่ำงปลอดภัยต่อบุคลำกรของบริ ษัทและชุมชนโดยรอบบริ ษัท รวมถึงป้องกันและควบคุมไม่ให้ กำรดำเนินธุรกิจส่งผล
กระทบต่อสิง่ แวดล้ อมและระบบนิเวศน์
5. ความรับผิดชอบต่ อพนักงาน
พนักงำนเป็ นทรัพย์สนิ อันมีคำ่ สูงสุดและเป็ นปั จจัยสำคัญสูค่ วำมสำเร็ จของบริ ษัท บริ ษัทจึงได้ มงุ่ พัฒนำพนักงำน
ให้ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเสริ มสร้ ำงวัฒนธรรมและบรรยำกำศกำรทำงำนที่ดี รวมทัง้ ส่งเสริ มกำรทำงำนเป็ นทีม
ปฏิบตั ิตอ่ พนักงำนด้ วยควำมสุภำพ และให้ ควำมเคำรพต่อควำมเป็ นปั จเจกชน
5.1. โอกาสที่เท่ าเทียมกัน
บริ ษัทมีนโยบำยในกำรให้ โอกำสที่เท่ำเทียมกันในกำรว่ำจ้ ำง แต่งตัง้ และโยกย้ ำยพนักงำน โดยจะ
พิจำรณำบนพื ้นฐำนของคุณธรรม และกำรใช้ ทรัพยำกรบุคคลให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัท โดยไม่
เลือกปฏิบตั ิต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเนื่องจำกเชื ้อชำติ สัญชำติ ศำสนำ เพศ อำยุ สถำนภำพทำงกำรสมรส
ควำมทุพพลภำพ
5.2. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสภาพแวดล้ อมในการทางาน
บริ ษัทจะจัดสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำนให้ มีควำมปลอดภัยและถูกสุขอนำมัยแก่พนักงำน เพื่อป้องกัน
อันตรำยและเพื่อเสริ มสร้ ำงสุขภำพที่ดีแก่พนักงำน
5.3. การปกป้ องความเป็ นส่ วนตัวของพนักงาน
บริ ษัทเคำรพในควำมเป็ นส่วนตัวของพนักงำน ไม่นำข้ อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติกำรรักษำพยำบำล
ครอบครั ว ไปเปิ ด เผยให้ กับ บุค คลภำยนอกหรื อ ผู้ที่ ไม่ เ กี่ ย วข้ อ ง เว้ น แต่ เ ป็ น ข้ อ มูล ที่ ต้ อ งเปิ ด เผยต่อ
บุคคลภำยนอกที่เกี่ยวข้ องตำมบทบังคับของกฎหมำย
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5.4. ค่ าตอบแทน
บริ ษัท มีนโยบำยกำรให้ ค่ำตอบแทนแก่พนักงำนตำมผลงำน เป็ นธรรม และปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดด้ ำ น
ค่ำจ้ ำงแรงงำนขันต
้ ่ำที่กฎหมำยกำหนด
บริ ษัทจะบริ หำรจัดกำรค่ำจ้ ำง เงินเดือน และผลประโยชน์ให้ สำมำรถจูงใจและรักษำบุคคลำกรที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถไว้ กบั บริ ษัทและเพื่อให้ บริ ษัทคงอยูใ่ นระดับที่แข่งขันได้ ในตลำด
5.5. ชั่วโมงการทางาน
บริ ษัทจะกำหนดชั่วโมงกำรทำงำนต่อสัปดำห์ไ ม่เกินกว่ำที่กฎหมำยกำหนด และจัดให้ มีวนั หยุดประจำ
สัปดำห์และประจำปี ให้ ไม่น้อยกว่ำที่กฎหมำยกำหนด
5.6. เสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการร่ วมเจรจาต่ อรอง
บริ ษัทเคำรพในสิทธิและเสรี ภำพของพนักงำนในกำรเข้ ำร่ วมกับสหภำพแรงงำนและองค์กำรลูกจ้ ำงอื่นๆ
ตำมกรอบที่กฎหมำย กฎระเบียบ รวมถึงแนวปฏิบตั ิด้ำนแรงงำนสัมพันธ์ เพื่อรวมกลุม่ เจรจำต่อรอง และ
จะไม่ปิดกันโอกำสของพนั
้
กงำนที่เป็ นตัวแทนแรงงำน
5.7. การไม่ ใช้ แรงงานบังคับ
บริ ษัทจะดำเนินกำรว่ำจ้ ำงบุคคลที่จะทำงำนให้ ด้วยควำมสมัครใจเท่ำนัน้ จะไม่ใช้ แรงงำนบังคับในรูปแบบ
ใดก็ตำม เช่น กำรลงโทษทำงกำย กำรกักขัง กำรขู่ว่ำจะใช้ ควำมรุ นแรง หรื อรู ปแบบกำรคุกคำม หรื อล่วง
ละเมิดอื่นๆ เพื่อทำงำนให้ แก่บริ ษัท
5.8. การไม่ ใช้ แรงงานเด็ก
บริ ษัทจะไม่วำ่ จ้ ำงแรงงำนเด็กในกำรดำเนินธุรกิจ คำว่ำ เด็ก หมำยถึง บุคคลที่มีอำยุต่ำกว่ำ 15 ปี หรื อต่ำ
กว่ำอำยุที่อยู่ในเกณฑ์ต้องเรี ยนให้ จบกำรศึกษำภำคบังคับ หรื อตำมที่กฎหมำยกำหนดอำยุขนต
ั ้ ่ำในกำร
ว่ำจ้ ำงงำนไว้ แล้ วแต่ว่ำเกณฑ์ ใดกำหนดอำยุที่มำกกว่ำ และจะไม่ให้ พนักงำนที่มีอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี
ปฏิบตั ิงำนที่เป็ นอันตรำย
5.9. ข้ อพึงปฏิบัติต่อพนักงานด้ วยกัน
กำรให้ และกำรรับของขวัญ แม้ จะมีประเพณีกำรให้ ของขวัญซึง่ กันและกันในโอกำสต่ำงๆ แต่พนักงำนของ
กลุม่ ฯ พึงหลีกเลีย่ งกำรให้ ของขวัญแก่ผ้ บู งั คับบัญชำ หรื อรับของขวัญจำกผู้ใต้ บงั คับบัญชำ
6. สิทธิมนุษยชน
บริ ษัทสนับสนุนและเคำรพในสิทธิ มนุษยชน และจะดำเนินธุรกิจตำมหลักกำรและเจตนำรมณ์ ที่ประกำศใน
ปฏิญญำสำกลว่ำด้ วยสิทธิมนุษยชนของสหประชำชำติ( Universal Declaration of Human Rights) ภำยใต้ ขอบเขต
อำนำจของบริ ษัท และจะไม่มีสว่ นร่วมกับกำรกระทำใดๆที่ขดั ต่อหลักสิทธิมนุษยชน
7. การแข่ งขันทางการค้ ากับคู่แข่ งขัน
บริ ษัทมีนโยบำยสนับสนุนและส่งเสริ มกำรแข่งขันทำงกำรค้ ำอย่ำงเสรี และเป็ นธรรม บริ ษัทไม่มีนโยบำยในกำร
แข่งขันทำงกำรค้ ำโดยใช้ วิธีกำรใดๆ ให้ ได้ มำซึง่ ข้ อมูลของคูแ่ ข่งขันอย่ำงผิดกฎหมำย และขัดต่อจริ ยธรรม
8. การต่ อต้ านการทุจริต
บริ ษัทต่อต้ ำนกำรทุจริ ตทุกรู ปแบบ โดยไม่มีนโยบำยเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของกำนัล สิทธิ ประโยชน์พิเศษ ใน
รู ปแบบใดๆ ไม่ว่ำทำงตรงหรื อผ่ำนบุคคลที่สำมแก่ลกู ค้ ำ คู่ค้ำของบริ ษัท หน่วยงำนภำยนอกหรื อเจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
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เพื่อให้ ได้ มำหรื อคงไว้ ซึ่งประโยชน์หรื อควำมได้ เปรี ยบทำงธุรกิจ รวมทังไม่
้ มีนโยบำยจ่ำยเงินรำงวัลหรื อกำรจ่ ำยเงิน
อื่นใดเพื่อเร่ งกำรดำเนินกำรหรื ออำนวยควำมสะดวก ยกเว้ นกำรให้ กำรเลี ้ยงรับรองทำงธุรกิ จตำมประเพณีนิยม
ส่วนลดกำรค้ ำ และโครงกำรส่งเสริ มกำรขำยของบริ ษัท
9. การฟอกเงิน
บริ ษัท ได้ ตระหนักถึงควำมสำคัญ และยึดมัน่ ในกำรป้องกันไม่ให้ กรรมกำร, ผู้บริ หำร และพนักงำน ประพฤติผิด
เกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย และข้ อกำหนดด้ ำนกฎระเบียบเกี่ยวกับ พระรำชบัญญัติปอ้ งกันและปรำบปรำมกำร
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
10. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับ
กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำน ต้ องดำเนินธุรกิจของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย ระเบียบและข้ อบังคับที่
เกี่ยวข้ อง รวมถึงในกรณีที่ต้องไปปฏิบตั ิงำนในต่ำงประเทศ พนักงำนควรศึกษำกฎหมำย ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒ นธรรมของประเทศนัน้ ๆ ก่ อ นด ำเนิ นกำรใดๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ธุร กิ จของบริ ษัท เพื่อ ไม่ให้ ขัด ต่อ กฎหมำย
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศนันๆตลอดจนไม่
้
มีสว่ นรู้ เห็นช่วยเหลือ หรื อกระทำกำรใดๆ อัน
เป็ นกำรละเมิด ฝ่ ำฝื นกฎหมำย ระเบียบ ข้ อบังคับ
11. กิจกรรมทางการเมือง
กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำน มีสิทธิ เสรี ภำพในกำรใช้ สิทธิ และเข้ ำร่ วมกิ จกรรมทำงกำรเมืองภำยใต้
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ เช่น กำรลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ หรื อเป็ นสมำชิกพรรคกำรเมือง แต่จะต้ องไม่แอบอ้ ำง
ควำมเป็ นพนักงำน หรื อนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่ องมือใดๆ ของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินกำรและ
ต้ องพึงระมัดระวังกำรดำเนินกำรใดๆ ที่อำจส่งผลทำให้ เกิดควำมเข้ ำใจได้ ว่ำกลุ่มบริ ษัทฯมีส่วนเกี่ยวข้ อง ให้ กำร
สนับสนุน หรื อฝั กใฝ่ ในพรรคกำรเมืองนันได้
้ ซึ่งบริ ษัทมีนโยบำยเป็ นกลำงทำงกำรเมือง โดยจะไม่ให้ กำรสนับสนุน
หรื อกระทำกำรอันเป็ นกำรฝักใฝ่ พรรคกำรเมืองใดพรรคกำรเมืองหนึง่ หรื อนักกำรเมืองคนใดคนหนึง่ ดังนันพนั
้ กงำน
ควรหลีกเลีย่ งกำรสนับสนุนกิจกรรมทำงกำรเมืองทังที
้ ่เป็ นตัวเงินหรื อในรูปแบบอื่นใดแก่พรรคกำรเมือง นักกำรเมือง
หรื อผู้ลงสมัครรับเลือกตังทำงกำรเมื
้
อง รวมถึงกำรให้ ยืมหรื อบริ จำคอุปกรณ์ กำรให้ บริ กำรด้ ำนเทคโนโลยีโดยไม่คิด
ค่ำบริ กำร รวมทังกำรสละเวลำท
้
ำงำนของพนักงำน
ทังนี
้ ้ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำน ต้ องลำออกและพ้ นสภำพจำกกำรเป็ นกรรมกำร ผู้บริ หำรและพนักงำน
บริ ษัทก่อนตำมลำดับ หำกประสงค์จะดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง หรื อลงสมัครรับเลือกตังในระดั
้
บท้ องถิ่นหรื อ
ระดับประเทศ
12. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests)
ในกำรทำงำนให้ กบั บริ ษัทอำจเกิดสถำนกำรณ์ที่ผลประโยชน์สว่ นตนของกรรมกำร ผู้บริ หำร หรื อพนักงำนอำจ
ขัดแย้ งกับผลประโยชน์ของบริ ษัท ควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์นนอำจเกิ
ั้
ดขึ ้นได้ ในหลำยรู ปแบบ ดังนันบริ
้ ษัทจึง
ได้ กำหนดแนวทำงที่ทกุ คนพึงถือปฏิบตั ิ ดังนี ้
12.1. การรับเงินหรือประโยชน์ ตอบแทน
กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำน ต้ องไม่รับเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็ นกำรส่วนตัวจำกลูกค้ ำ
คูค่ ้ ำ ของบริ ษัท หรื อจำกบุคคลใดอันเนื่องจำกกำรทำงำนในนำมบริ ษัท
กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำน จะต้ องไม่ให้ ก้ หู รื อกู้ยืมเงิน หรื อเรี่ ยไรเงิน สิง่ ของจำกลูกค้ ำหรื อผู้ทำ
ธุรกิ จกับบริ ษัท เว้ นแต่เป็ นกำรกู้ยืมเงิ นจำกธนำคำรหรื อ สถำบันกำรเงิ นในฐำนะของลูกค้ ำ ของ
ธนำคำรหรื อสถำบันกำรเงินดังกล่ำว
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12.2. การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัท
กำรทำธุรกิจส่วนตัวใดๆ ของกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำน ต้ องไม่กระทบต่อกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่และ
เวลำทำงำนของบริ ษัท และห้ ำมประกอบธุรกิจหรื อมีสว่ นร่วมในธุรกิจใดอันเป็ นกำรแข่งขันกับธุรกิจของ
กลุ่มบริ ษัท ไม่ว่ำกรรมกำร ผู้บริ หำร หรื อพนักงำนดังกล่ำวจะได้ รับประโยชน์โดยตรงหรื อโดยทำงอ้ อมก็
ตำม
12.3. การทาธุรกิจใดๆ กับกลุ่มบริษัท
กำรทำธุรกิจใดๆ กับบริ ษัททังในนำมส่
้
วนตัว ครอบครัว หรื อในนำมนิติบคุ คลใดๆ ที่กรรมกำร ผู้บริ หำร
และพนักงำน นันมี
้ สว่ นได้ เสีย จะต้ องเปิ ดเผยส่วนได้ เสียต่อบริ ษัทก่อนเข้ ำทำรำยกำร
หำกมี ก รณี ร ำยกำรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ กรรมกำร ผู้บ ริ ห ำรและพนัก งำน ก็ จ ะต้ อ งปฏิ บัติ ให้ ถูก ต้ อง ตำม
หลัก เกณฑ์ รำยกำรเกี่ ย วโยงของตลำดหลัก ทรั พ ย์ แ ละกลต. และบุค คลเหล่ำ นัน้ จะต้ อ งไม่มี ส่ว น
เกี่ยวข้ องในกระบวนกำรพิจำรณำและตัดสินใจไม่วำ่ โดยทำงตรงหรื อทำงอ้ อม
ผู้ท ำรำยกำรในนำมบริ ษั ท มี ห น้ ำ ที่ ต้ อ งตรวจสอบควำมสัม พัน ธ์ ข องคู่ค้ำ ว่ำ เกี่ ย วข้ อ งกับ กรรมกำร
ผู้บริ หำร และพนักงำน หรื อไม่ ก่อนทำรำยกำรเพื่อป้องกันควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ใดๆ ที่อำจ
เกิดขึ ้น
12.4. การดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท ภายนอกกลุ่มบริษัท
บริ ษัทไม่มีนโยบำยที่จะส่งผู้บริ หำร เข้ ำไปเป็ นกรรมกำรในบริ ษัทอื่นนอกกลุม่ บริ ษัท ในกรณีที่ผ้ บู ริ หำร
ของบริ ษัทระดับตังแต่
้ PG 13 ขึ ้นไป จะเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริ ษัทอื่น ต้ องได้ รับกำรอนุมตั ิจำก
ผู้มีอำนำจของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ กำรดำรงตำแหน่งดังกล่ำวจะต้ องไม่ขดั ต่อบทบัญญัติของกฎหมำย หรื อข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับ
กำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท และต้ องไม่ใช้ ตำแหน่งงำนในบริ ษัทไปใช้ อ้ำงอิงเพื่อส่งเสริ ม ธุรกิจภำยนอก
ในกำรขออนุมตั ิให้ เป็ นไปตำมอำนำจอนุมตั ิ ดังนี ้
ตาแหน่ ง
ผู้บริ หำรระดับตังแต่
้ PG13-15
ผู้บริ หำรระดับ UC ขึ ้นไป

อนุมตั ิโดย
คณะกรรมกำรบริ หำร
คณะกรรมกำรบริ ษัท

12.5. การรับของขวัญและการรับเลีย้ งรับรองทางธุรกิจ
กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำน พึงหลีกเลี่ยงกำรรับของขวัญทังที
้ ่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินจำกคูค่ ้ ำ
หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท เว้ นแต่ในเทศกำลหรื อประเพณีนิยม แต่ต้องมีมลู ค่ำไม่เกิน 3,000
บำทและจะต้ องดำเนินกำรตำมนโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริ ต
กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำน สำมำรถรับกำรเลี ้ยงรับรองทำงธุรกิจได้ ภำยในขอบเขตและมูลค่ำที่
สมเหตุสมผล และพึงหลีกเลี่ยงกำรรับกำรเลี ้ยงรับรอง ในลักษณะที่เกินกว่ำเหตุควำมสัมพันธ์ปกติจำก
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทหรื อจะเป็ นคูค่ ้ ำในอนำคต และมีแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับของขวัญ สันทนำกำร
และค่ำใช้ จ่ำยเลี ้ยงรับรองตำมนโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริ ต

แบบ 56-1 One Report

ส่วนที่ 2 หน้ ำที่ 17

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 2 กำรกำกับดูแลกิจกำร

12.6. การเดินทางไปสัมมนา ดูงานทัศนศึกษา
กรรมกำร ผู้บริ หำรและพนักงำน สำมำรถรับเชิญไปดูงำน สัมมนำและทัศนศึกษำ ทังนี
้ ้ เฉพำะเพื่อ
ประโยชน์ ในทำงธุรกิจ และต้ องผ่ำนกำรอนุมัติตำมระเบียบบริ ษัทเท่ำนัน้ โดยบริ ษัทจะเป็ นผู้ออก
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรดูงำน สัมมนำ ทัศนศึกษำ ค่ำเดินทำงและที่พกั ตลอดจนค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
ตำมระเบียบของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ห้ ำมกรรมกำร ผู้บริ หำรและพนักงำนรับเงิน หรื อประโยชน์อื่นใดจำกคูค่ ้ ำ
13. การปกป้ อง ดูแลรักษาทรัพย์ สินของบริษัท
กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนทุกระดับมีหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรดูแลรักษำกำรใช้ ทรัพย์สินของกลุม่
บริ ษัท เพื่อประโยชน์สงู สุดของกลุ่มบริ ษัท โดยไม่นำไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรื อผู้อื่น บริ ษัทมีนโยบำยจะ
จัดทำเอกสำรทำงธุรกิจ บันทึกข้ อมูลทำงกำรเงินและบัญชี และจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินด้ วยควำมสุจริ ต ทันเวลำ
ถูกต้ องครบถ้ วนตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องและเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป
กรรมกำร ผู้บริ หำร พนักงำนทุกคนต้ องควบคุมข้ อมูลควำมลับอย่ำงเหมำะสม และต้ องไม่สื่อสำรข้ อมูลอันมี
สำระสำคัญ และยังมิได้ เปิ ดเผยสูส่ ำธำรณชน ซึ่งได้ รับรู้มำจำกหน้ ำที่งำน ไปยังหน่วยงำนอื่นๆ และบุคคลภำยนอกที่
ไม่สมควรต้ องรับรู้ ข้ อมูลนัน้ และมีหน้ ำที่ต้องใช้ ควำมพยำยำมอย่ำงดีที่สดุ เพื่อป้องกันไว้ ซึ่งข้ อมูลที่เป็ นควำมลับ
ดังกล่ำว ทังนี
้ ้ รวมไปถึงกำรจัดเก็บเอกสำรข้ อมูลที่เป็ นควำมลับ
14. ทรัพย์ สินทางปั ญญา
ทรัพย์สินทำงปั ญญำของบริ ษัทได้ แก่ ลิขสิทธิ์ต่ำงๆ สิทธิบตั ร เครื่ องหมำยกำรค้ ำ ควำมลับทำงกำรค้ ำ เป็ นสิ่ง
สำคัญในกำรรักษำควำมได้ เปรี ยบทำงกำรแข่งขันของบริ ษัท ดังนัน้ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนทุกคนมีหน้ ำที่
ปกป้อง รักษำ และพิทกั ษ์ สทิ ธิ์ที่บริ ษัทมีตอ่ ทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำทังหมด
้
และใช้ สทิ ธิ์เหล่ำนันอย่
้ ำงรับผิดชอบ
นอกจำกนี ้ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนทุกคนต้ องเคำรพสิทธิ์ที่ชอบด้ วยกฎหมำยในทรัพย์สินทำงปั ญญำ
ของบุคคลอื่นด้ วย
15. การใช้ ข้อมูลภายใน และการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ของกลุ่มบริษัท
กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนทุกระดับต้ องไม่ใช้ ข้อมูลภำยใน (Inside Information) ของกลุ่มบริ ษัท ที่มี
สำระสำคัญ และยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อื่น
กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนของบริ ษัทมีสิทธิเสรี ภำพในกำรลงทุนซื ้อขำยหลักทรัพย์ของกลุ่ มบริ ษัท แต่เพื่อ
ป้องกันมิให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำน ควรหลีกเลี่ยงหรื องดกำรซื ้อขำย
หลักทรัพย์ของกลุม่ บริ ษัท ในช่วงระยะเวลำ 1 เดือน ก่อนกำรเปิ ดเผยงบกำรเงินให้ แก่สำธำรณชน
บุคคลที่บริ ษัทกำหนดทุกคนที่มีควำมประสงค์ที่จะซื ้อขำยหลักทรัพย์ของกลุม่ บริ ษัทจะต้ องแจ้ งคณะกรรมกำร
บริ ษัทล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 1 วันก่อนทำกำรซื ้อขำย
16. การให้ ข้อมูลข่ าวสาร หรือให้ สัมภาษณ์ ต่อสื่อมวลชน หรือต่ อสาธารณชน
กำรให้ ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริ ษัท ต้ องอยูบ่ นพื ้นฐำนข้ อมูลที่เป็ นจริ ง ถูกต้ อง และปฏิบตั ิด้วยควำมระมัดระวัง
ผู้ที่ไม่มีหน้ ำที่เกี่ยวข้ องหรื อไม่ได้ รับมอบหมำย ไม่สำมำรถให้ ข้อมูลข่ำวสำรหรื อให้ สมั ภำษณ์ตอ่ สือ่ มวลชนหรือ
ต่อสำธำรณชนใดๆ เกี่ยวกับหรื อพำดพิงกลุม่ บริ ษัทไม่วำ่ ในด้ ำนใด อันอำจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และกำรดำเนิน
ธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท

แบบ 56-1 One Report

ส่วนที่ 2 หน้ ำที่ 18

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 2 กำรกำกับดูแลกิจกำร

17. รายการระหว่ างกันในกลุ่มบริษัท
ในกรณีที่มีกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันภำยในกลุ่มบริ ษัท กลุม่ บริ ษัทจะปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์และขันตอนใน
้
กำรพิจำรณำอนุมตั ิ โดยคำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท เป็ นสำคัญ โดยถือเสมือนหนึ่งเป็ นรำยกำรที่กระทำกับ
บุคคลภำยนอก (On arms' length basis)
18. การสื่อสารผ่ านสื่อสังคมออนไลน์
บริ ษัทเชื่อมัน่ และส่งเสริ มให้ พนักงำนมีอิสระเต็มที่ในกำรติดต่อสือ่ สำรผ่ำนสือ่ สังคมออนไลน์อย่ำงสร้ ำงสรรค์ แต่
อย่ำงไรก็ตำม กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนของบริ ษัทต้ องหลีกเลีย่ งปั ญหำและกำรใช้ สอื่ ออนไลน์ที่อำจก่อให้ เกิด
ผลในทำงลบทังต่
้ อตัวพนักงำนเองและต่อบริ ษัท โดยปฏิบตั ิ แนวปฏิบัติการสื่อสารผ่ านสื่อสังคมออนไลน์ อย่ำง
เคร่งครัด
การจัดการและการรักษาจรรยาบรรณ
1. กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนทุกคนต้ องปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณอย่ำงเคร่ งครัด หำกพบว่ำมีกำรฝ่ ำฝื นหรื อ
กระทำกำรใดๆ ที่ขัดต่อจรรยำบรรณ ให้ รำยงำนโดยทันที โดยบริ ษัทจะพิจำรณำลงโทษตำมลักษณะแห่ง
ควำมผิดตำมควรแก่กรณี ให้ เป็ นไปตำมระเบียบกำรบริ หำรงำนบุคคล
ในกรณีที่กำรฝ่ ำฝื น หรื อกระทำกำรใดๆ ที่ ขดั ต่อจรรยำบรรณ มีผลทำให้ เกิดควำมเสียหำยต่อชื่อเสียง และ
สถำนะทำงกำรเงินของบริ ษัท จนกลำยเป็ นควำมผิดทำงอำญำ บริ ษัทจะดำเนินกำรฟ้องร้ องตำมกฎหมำยต่อ
ผู้กระทำควำมผิด ตำมดุลพินิจของบริ ษัท
2. กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนทุกคนมีหน้ ำที่ลงนำมรับทรำบจรรยำบรรณนี ้ เมื่อเข้ ำเป็ นพนักงำนและมี
หน้ ำที่รับทรำบ ทำควำมเข้ ำใจในจรรยำบรรณเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลง โดยบริ ษัทจะดำเนินกำรประชำสัมพันธ์
ให้ ทรำบ และนำไปปฏิบตั ิตอ่ ไป
3. ผู้บริ หำรและผู้บงั คับบัญชำต้ องเป็ นแบบอย่ำงที่ดีในกำรปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณ และมีหน้ ำที่ในกำรสอดส่อง
ดูแลและส่งเสริ มผู้ใต้ บงั คับบัญชำปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณที่กำหนด
4. กำหนดให้ มีคณะกรรมกำรจรรยำบรรณ ประกอบด้ วย รองกรรมกำรผู้อำนวยกำรของบริ ษัท 1 ท่ำน เป็ น
ประธำน ผู้แทนจำกฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน หัวหน้ ำฝ่ ำยกฎหมำย หัวหน้ ำฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล และหัวหน้ ำฝ่ ำย
งำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องเป็ นกรรมกำร โดยมีหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี ้
 ดูแลปรับปรุงจรรยำบรรณให้ มีควำมเหมำะสมและทันสมัย
 ส่งเสริ มและกำกับให้ พนักงำนมีควำมรู้ ควำมเข้ ำใจ และถือปฏิบตั ิจรรยำบรรณของบริ ษัท
 จัดทำหำรื อเรื่ องต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องอย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้ หรื อมีเหตุจำเป็ น และจัดทำรำยงำนเกี่ยวกับกำร
ปฏิบตั ิตำมจริ ยธรรมเสนอให้ คณะกรรมกำรทรำบประจำทุกๆปี
การรายงานการไม่ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำน มีหน้ ำที่ต้องรำยงำนกำรปฏิบตั ิที่อำจขัดต่อจรรยำบรรณ ในกรณีที่พบเห็น หรื อ
ถูกกดดัน/บังคับให้ กระทำใดๆ ที่เป็ นกำรขัดต่อจรรยำบรรณ ให้ รำยงำนต่อผู้บงั คับบัญชำ หรื อผู้บริ หำรระดับสูง หรื อ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรื อหน่วยงำนทรัพยำกรบุคคล หรื อคณะกรรมกำรจรรยำบรรณ หรื อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบแล้ วแต่กรณี
นอกจำกนี ้ ยั ง สำมำรถรำยงำนผ่ ำ น Ethics Hotline ใน Internet และ Intranet ของบริ ษั ท Link:
https://thcom2.thaicom.net/ethical/Petition.aspx ซึ่ ง ข้ อมู ล จะถู ก ส่ ง ผ่ ำ นโดยตรงไปยัง หัว หน้ ำหน่ ว ยงำน
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ตรวจสอบภำยใน และหัวหน้ ำหน่วยงำนทรัพยำกร หัวหน้ ำหน่วยงำนเลขำนุกำรบริ ษัท และประธำนคณะกรรมกำร
จรรยำบรรณ หรื อส่ง E-mail มำที่
1. หัวหน้ ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน E-mail: headofia@thaicom.net
2. หัวหน้ ำหน่วยงำนทรัพยำกรบุคคล E-mail: headofhr@thaicom.net
3. ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ E-mail: headofac@thaicom.net
บริ ษัทมีนโยบำยที่จะรักษำข้ อมูลควำมลับ และคุ้มครองผู้ที่รำยงำนเป็ นอย่ำงดี และผู้รำยงำนไม่ต้องรับโทษใดๆ
หำกกระทำโดยเจตนำดี
สามารถดู น โยบายและแนวปฏิ บั ติ ก ารก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ และจรรยาบรรณธุ ร กิ จ ฉบั บ เต็ ม ได้ ที่
https://www.thaicom.net/wp-content/uploads/2020/11/CG-Policy-2020_TH_signed.pdf
https://www.thaicom.net/wp-content/uploads/2020/11/Code-of-Conduct-2020_-TH_signed.pdf
6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกากับดูแลกิจการ
ในรอบปี ที่ผ่านมา
6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบ
การกากับดูแลกิจการ หรือ กฏบัตรคณะกรรมการในรอบปี ที่ผ่านมา
ในปี 2563 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ และคณะกรรมกำรบริ ษัท ได้ มีกำรพิจำรณำทบทวนนโยบำย
กำกับดูแลกิจกำร แล้ วมีควำมเห็นว่ำควรปรับปรุ งเนื ้อหำของนโยบำยกำกับดูแลกิจกำรฉบับดังกล่ำวให้ เป็ นปั จจุบนั
โดยได้ อนุมัติแก้ ไขนโยบำยกำรกำกับดูแ ลกิ จกำรฉบับล่ำ สุด เมื่อวันที่ 4 พฤศจิ กำยน 2563 ซึ่งเป็ นกำรเพิ่มเติม
รำยละเอียดของคณะกรรมกำรชุดย่อยให้ ครบถ้ วนตำมควำมเป็ นจริ ง โดยมุ่งเน้ นบทบำทหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ
ของคณะกรรมกำรในแต่ละด้ ำนของกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัทจดทะเบียน เพื่อใช้ เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดีสำหรับ
กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนของบริ ษัท
การปรับปรุ งกฏบัตรของคณะกรรมการชุดย่ อย
เพื่อให้ แน่ใจว่ำบริ ษัทได้ มีกำรกำหนดบทบำทหน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ ของคณะกรรมกำรชุดย่อย ที่มีควำม
เหมำะสม สอดคล้ องกับสถำนกำรณ์ และมีควำมเป็ นปั จจุบนั คณะกรรมกำรบริ ษัทจึงได้ พิจำรณำอนุมตั ิกำรใช้ กฎ
บัต ร รวมถึ ง พิ จ ำรณำอนุ มัติ ก ำรปรั บ ปรุ ง กฎบัต รของคณะกรรมกำรชุ ด ย่ อ ย ประจ ำปี 2563 ได้ แก่ กฎบัต ร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ และ กฎบัตรคณะกรรมกำรพัฒนำธุรกิจ
ใหม่
การสื่อสารนโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษัทได้ จดั ทำคูม่ ือกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ ประกอบไปด้ วยเนื ้อหำหลัก 3
ส่วน ได้ แก่ ส่วนที่ 1 นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร ส่วนที่ 2 จรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ และส่วนที่ 3 นโยบำย
ต่อต้ ำนกำรทุจริ ต เพื่อใช้ ในกำรสื่อสำรและทำควำมเข้ ำใจกับทังคณะกรรมกำร
้
ผู้บริ หำร และพนักงำน ได้ ยึดถือเป็ น
แนวปฏิบตั ิที่ดีในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงได้ ให้ มีกำรลงนำมรับทรำบและถือปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำร
กำกับดูแลกิจกำร คูม่ ือจรรยำบรรณ และนโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริ ตของบริ ษัทดังกล่ำวด้ วย นอกจำกนี ้ เมื่อมีพนักงำน
เข้ ำใหม่บริ ษัทก็จะส่งมอบคูม่ ือดังกล่ำวให้ พนักงำนได้ อำ่ นทำควำมเข้ ำใจและลงนำมรับทรำบและถือปฏิบตั ิอีกด้ ว ย
ในปี 2563 คณะกรรมกำรบริ ษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะดูแลให้ มีกำรปฏิบัติตำมนโยบำย และแนวปฏิบัติที่ดีอย่ำง
เคร่งครัด รวมถึงพัฒนำกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัทอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อ บริ ษัทก้ ำวไปสูก่ ำรกำกับดูแลกิจกำรบริ ษัท
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ในระดับสำกล โดยเฉพำะในภูมิภำคอำเซียน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ บริ ษัทบรรลุเป้ำหมำยในกำรสร้ ำงควำมมัน่ คง และควำม
เจริ ญเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง และยัง่ ยืนให้ กบั องค์กร ผู้ถือหุ้น รวมทังผู
้ ้ มีส่วนได้ เสียทุกภำคส่วน โดยมุ่งเน้ นกำรรักษำ
มำตรฐำนและกำรพัฒนำกำรกำกับดูแล รวมถึงส่งเสริ มให้ กำรกำกับดูแลที่ดีให้ เป็ นวัฒนธรรมขององค์กร โดยผ่ ำน
กิจกรรมต่ำงๆ ดังนี ้
 มีกำรจัดทำคู่มือกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ ให้ พนักงำนได้ อ่ำนและลง
นำมว่ำจะปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณของบริ ษัท ซึ่งได้ มีดำเนินกำรมำตังแต่
้ ปี 2556 รวมถึงเมื่อมีพนักงำนเข้ ำ
ใหม่ก็จะได้ สง่ มอบคู่มือดังกล่ำวให้ พนักงำนได้ อ่ ำนและทำควำมเข้ ำใจและลงนำมเพื่อลงนำมว่ำจะปฏิบตั ิ
ตำมจรรยำบรรณของบริ ษัท
 กำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ เพื่อให้ ข้อแนะนำและให้ เข้ ำใจวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงเข้ ำใจกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจขององค์กร รวมถึงเจตนำรมณ์ของนโยบำยกำรต่อต้ ำนกำร
ทุจริ ตของบริ ษัท
 มีกำรประกำศใช้ แนวทำงปฏิบตั ิของคูค่ ้ ำ เพื่อเสริ มสร้ ำงควำมเข้ ำใจร่ วมกันระหว่ำงบริ ษัทและคูค่ ้ ำว่ำจะนำ
หลักกำรนี ้ไปใช้ เป็ นส่วนหนึง่ ในกำรดำเนินธุรกิจ ซึง่ เป็ นส่วนสำคัญส่วนหนึง่ ในกำรคัดเลือกและประเมินคูค่ ้ ำ
ด้ วย โดยบริ ษัทได้ แจ้ งให้ คคู่ ้ ำทุกรำยทรำบถึงแนวปฏิบัติดงั กล่ำว และให้ คคู่ ้ ำลงนำมรับทรำบและถือปฏิบตั ิ
เป็ นมำตรฐำนเดียวกัน
 มีกำรให้ พนักงำนของบริ ษัททุกคนรำยงำนกำรมีสว่ นได้ เสียของตนเอง ครอบครัว และนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ อง
รวมถึงกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูล พนักงำนต้ องแจ้ งเปลี่ยนแปลงข้ อมูลโดยเร็ ว เพื่อส่งเสริ มให้ กำรทำ
ธุรกรรมต่ำงๆ ของกลุม่ บริ ษัทเป็ นไปอย่ำงโปร่งใส สมเหตุสมผล และคำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทเป็ น
สำคัญ
 มีกำรรณรงค์เรื่ องจริ ยธรรมทำงธุรกิจผ่ำนทำงสือ่ ออนไลน์และสื่อสำรให้ กบั กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำน
ผ่ำนทำงอีเมล์เป็ นประจำ เพื่อให้ เกิดกำรตระหนักถึงกำรทำหน้ ำที่ของตนให้ ถกู ต้ องเหมำะสม
6.3.2 การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการ CG Code ปี 2560
ในปี 2563 คณะกรรมกำรได้ สอบทำนกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร และติดตำมให้ มีกำรปฏิบตั ิ
ตำมนโยบำยดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัด รวมถึงขันตอนและแนวปฏิ
้
บตั ิที่เกี่ ยวข้ อง แต่อย่ำงไรก็ตำม มีหลักกำรบำงเรื่ องที่
บริ ษัทยังปฏิบตั ิแตกต่ำงจำกหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี CG Codeปี 2560 ในเรื่ องต่อไปนี ้
หลักการ/แนวปฏิบัตทิ ่ ดี ขี อง
ตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย

คาชีแ้ จงบริษัท

คณะกรรมกำรบริ ษัทควรประกอบด้ วยกรรมกำรที่ ณ 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรบริ ษัทประกอบด้ วย
เป็ นอิสระมำกกว่ำ 50%
กรรมกำรอิสระทังหมด
้
4 คน จำกกรรมกำรทังหมด
้
9 คน
คิ ด เป็ น 44.4% อย่ ำ งไรก็ ต ำม คณะกรรมกำรบริ ษั ท มี
ควำมเห็ น ว่ำองค์ ป ระกอบของคณะกรรมกำรดังกล่ำวมี
ควำมเหมำะสมกับโครงสร้ ำงของบริ ษัท ณ ปั จจุบนั
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หลักการ/แนวปฏิบัตทิ ่ ดี ขี อง
ตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
คณะกรรมกำรมีกำรกำหนดนโยบำยจำกัดจำนวน
บริ ษั ท จดทะเบี ย นที่ ก รรมกำรแต่ ล ะคนจะด ำรง
ตำแหน่งกรรมกำรโดยควรพิจำรณำกำหนดจำนวน
บริ ษัทจดทะเบียนที่กรรมกำรแต่ละคน จะไปดำรง
ตำแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้ น

คาชีแ้ จงบริษัท
กรรมกำรสำมำรถด ำรงต ำแหน่ ง กรรมกำรในบริ ษั ท จด
ทะเบียนอื่นได้ ไม่เกิน 6 บริ ษัท แต่กำรเป็ นกรรมกำรดังกล่ำว
ต้ องไม่เป็ นอุปสรรคต่อกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่กรรมกำรของบริษัท
และไม่มีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ คณะกรรมกำร
บริ ษัทมีควำมเห็นว่ำ จำนวนกำรดำรงตำแหน่งในบริ ษัทจด
ทะเบียนอื่นของกรรมกำร ยังคงไม่กระทบต่อ ประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของกรรมกำร

6.3.3 ข้ อมูลการปฎิบัติในเรื่องอื่นๆ ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
จำกกำรที่บริ ษัทให้ ควำมสำคัญในกำรรักษำและยกระดับมำตรำฐำนกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัท ส่งผลให้ ใน
ปี 2563 บริ ษัทได้ รับรำงวัลด้ ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องต่ำงๆ ดังต่อไปนี ้
 บริ ษัทได้ รับกำรประเมินโดยได้ 100 คะแนน จำกโครงกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ ำปี 2563 ของบริ ษั ท จดทะเบี ย น (AGM Assessment Program) จำกกำรประเมิ น โดยสมำคม
ส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย (Thai Investor Association) ซึ่งเป็ นคะแนนที่สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของกำรประเมินของ
บริ ษัทจดทะเบียนทังหมด
้
 บริ ษั ท ได้ รั บ กำรประเมิ น ผลจำกกำรส ำรวจในโครงกำรดั ง กล่ ำ วใน คะแนนระดั บ “ดี เ ลิ ศ ”
เป็ นปี ที่ 8 ต่อเนื่องกัน (2556 – 2563) จำกกำรประกำศผลกำรสำรวจกำรกำกับ
ดูแ ลกิ จ กำรบริ ษั ท จดทะเบี ย น ประจ ำปี 2563 (CGR 2020) จำกสถำบัน กรรมกำรบริ ษั ท ไทย (Thai
Institute of Directors – IOD) รวมถึง ได้ รับกำรคัดเลือกจำกตลำดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย ให้ อยู่ใน
รำยชื่อบริ ษัทหุ้นยัง่ ยืนประจำปี 2563 เป็ นปี ที่ 6 ติดต่อกัน โดยจัดอยู่ในกลุ่มบริ ษัทจดทะเบียนที่มีมลู ค่ำ
หลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดระหว่ำง 3,000 - 10,000 ล้ ำนบำท
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7. โครงสร้ างการกากับดูแลกิจการ และข้ อมูลสาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุด
ย่ อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
7.1 โครงสร้ างการกากับดูแลกิจการ
บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)

* โครงสร้ ำงกำรบริ หำรจัดกำร ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564
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7.2 ข้ อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
7.2.1 องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัทมีบทบำทสำคัญในกำรกำกับดูแลกิจกำร เพื่อดูแลรั กษำผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้น และ
ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกรำยอย่ำงเป็ นธรรม ซึ่งเป็ นปั จจัยสำคัญในกำรเพิ่มมูลค่ำให้ กบั บริ ษัทในระยะยำวอย่ำงยัง่ ยืน โดย
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริ ษัท มีดงั นี ้
1. คณะกรรมกำรบริ ษัทประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมหลำกหลำย (Board Diversity) ทัง้ ในด้ ำนเพศ
ทักษะวิชำชีพ ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ ำน รวมถึงมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ใ นสำขำต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท และมีจำนวนกรรมกำรที่เหมำะสมและเพียงพอต่อกำรกำกับดูแล
ธุ ร กิ จ ของบริ ษัท กล่ำ วคือ จ ำนวนไม่น้ อ ยกว่ำ 5 คนตำมกฎหมำยและไม่เกิ น 12 คน ซึ่ง ประกอบด้ วย
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำร โดยอย่ำงน้ อย 1 คน เป็ นผู้มีประสบกำรณ์ ด้ำนกิจกำรโทรคมนำคม และ
อย่ำงน้ อย 1 คน เป็ นผู้มีประสบกำรณ์ด้ำนบัญชีและกำรเงิน
2. คณะกรรมกำรบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมกำรกำรอิสระและกรรมกำรที่ไม่เป็ นผู้บริ หำรเป็ นส่วนใหญ่ โดยมี
กรรมกำรอิสระอย่ำงน้ อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทังคณะ
้
และมีจำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน เพื่อให้ มีกำร
ถ่วงดุลและสำมำรถแสดงควำมเห็นได้ อย่ำงอิสระ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรบริ ษัท ปรำกฏตำมหนังสือรับรองบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมกำรจำนวน
9 ท่ำน โดยมีกรรมกำรอิสระ จำนวนทัง้ สิ ้น 4 ท่ำน หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 44.44 ของจำนวนกรรมกำรทัง้ คณะ และ
แบ่งเป็ นกรรมกำรที่เป็ นผู้บริ หำรจำนวน 1 ท่ำน และไม่เป็ นผู้บริ หำรจำนวน 8 ท่ำน
สัดส่ วนกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร

สัดส่ วนกรรมการอิสระ

กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร,
11.11%
กรรมการ, 55.56%

กรรมการอิสระ,
44.44%

ระยะเวลาในการดารงตาแหน่ ง

หญิง / ชาย
หญิง

1

ชาย
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กรรมการที่ไม่ เป็ น
ผู้บริ หาร, 88.89%

8

0 - 5 ปี
>5 - 10 ปี
>10 ปี

6
0
3
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ทักษะและประสบการณ์ ของกรรมการ
วิศวกรรม

3

เทคโนโลยีสารสนเทศ

3

ธุรกิจโทรคมนาคม/นวัตกรรม

6

การค้ าระหว่ างประเทศ

4

การตลาดและการขาย

4

การเงินและบัญชี/เศรษฐศาสตร์

7

บริหารธุรกิจ/กลยุทธ์

7

กฎหมาย

1

การกากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่ างยั่งยืน

9

ค่ าตอบแทนและทรัพยากรบุคคล

3

นโยบายภาครัฐและรัฐกิจสัมพันธ์

3

บริหารความเสี่ยง
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2 นำยวินิจ ศิลำมงคล

 

      

3 นำยธีรนันท์ ศรีหงส์

  

    

4 นำงภัทรียำ เบญจพลชัย

 

      

5 นำยสมประสงค์ บุญยะชัย

 

6 นำยเอนก พนำอภิชน



7 นำยเกว็ก บัค ไช

 

 

8 นำยอนันต์ แก้ วร่วมวงศ์

 

 

9 ดร. ภูเวียง ประคำมินทร์

  

 

   



8

7

3

7

รวม

1

      

0

2



    



   



 

3

6

4

4



  





  











  



 







  



 







   

 







   







   





กรรมการบริ หาร

  

กรรมการที่ไม่ ใช่ ผ้ ูบริ หาร



การบริหารความเสี่ยง



นโยบายสาธารณะและ
ความสัมพันธ์ กับหน่ วยงานรัฐ
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1

9

3

9

หมำยเหตุ: * วิศวกรรม หมำยถึง กำรศึกษำหรือประสบกำรณ์ กำรทำงำนเกี่ยวกับวิศวกรรมในด้ ำนโทรคมนำคม ดำวเทียม เทคโนโลยีดิจิตอล และ IT
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ค่ าตอบแทนและทรัพยากรมนุษย์

 

 

    

  

การกากับดูแลกิจการและการ
พัฒนาอย่ างยั่งยืน

 

คณะกรรมการ

กฎหมาย

1 นำยประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (ประธำน)

การจัดการธุรกิจ / กลยุทธ์

การเงินและการบัญชี /
เศรษฐศาสตร์

การตลาดและการขาย

ธุรกิจการค้ าระหว่ างประเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ญ

51 - 65

ช

35-50

รายนามคณะกรรมการ

วิศวกรรม*

อายุ

เกินกว่ า 65

เพศ

ทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ธุรกิจโทรคมนาคม / นวัตกรรม

ความหลากหลาย

กรรมการอิสระ

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
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3. คณะกรรมกำรบริ ษั ท เป็ น ตัว แทนของผู้ถื อ หุ้น ทัง้ หมดโดยรวม มิ ใ ช่ เ ป็ น ตัว แทนของผู้ถื อ หุ้น กลุ่ม ใด
กลุม่ หนึง่
4. คณะกรรมกำรบริ ษัทมีนโยบำยให้ มีจำนวนกรรมกำรเป็ นไปตำมสัดส่วนอย่ำงยุติธรรมของเงินลงทุนของ
ผู้ถือหุ้นที่มีอำนำจควบคุม (Controlling Shareholders) ในบริ ษัท
นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังได้ มีกำรกำหนดองค์ประกอบอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวกับข้ องกับคณะกรรมกำร ดังต่อไปนี ้
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการ
1. วำระกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำรเป็ นไปตำมข้ อบังคับของบริ ษัท โดยในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี ทุกครั ง้ ให้ กรรมกำรออกจำกตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด ถ้ ำจำนวน
กรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ น สำมส่วนไม่ได้ ก็ ให้ ออกโดยจำนวนที่ใกล้ ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้
กรรมกำรคนที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สดุ เป็ นผู้ออกจำกตำแหน่ง ทังนี
้ ้ กรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระ
อำจถูกเลือกเข้ ำมำดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้
2. กรรมกำรอิสระมีวำระกำรดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ ไม่เกิน 3 วำระหรื อไม่เกิน 9 ปี แล้ วแต่ระยะเวลำใดจะ
นำนกว่ำ แต่หำกคณะกรรมกำรบริ ษัทเห็นว่ำ มีควำมจำเป็ นต้ องขอให้ กรรมกำรอิสระที่ดำรงตำแหน่ง
ติดต่อกันมำครบ 3 วำระหรื อ 9 ปี ดำรงตำแหน่งต่อไป ก็ให้ อำนำจคณะกรรมกำรบริ ษัทขยำยระยะเวลำกำร
ดำรงตำแหน่งของกรรมกำรอิสระออกไปได้ อีก
การจากัดอายุของกรรมการ
1. คณะกรรมกำรบริ ษัทไม่มีนโยบำยที่จะเสนอบุคคลที่จะมีอำยุครบ 72 ปี หรื อสูงกว่ำ ณ วันที่ดำรงตำแหน่ง
ทังนี
้ ้ เมื่อนโยบำยนี ้มีผลบังคับใช้ กรรมกำรปั จจุบนั ที่มีอำยุ 72 ปี หรื อสูงกว่ำ จะยังคงดำรงตำแหน่งต่อไปได้
ตำมวำระกำรดำรงตำแหน่งของตนที่เหลืออยู่
2. คณะกรรมกำรบริ ษัทอำจพิจำรณำอนุมตั ิเสนอแต่งตังกรรมกำรที
้
่มีอำยุ 72 ปี หรื อสูงกว่ำ ณ วันที่แต่งตัง้
กลับเข้ ำดำรงตำแหน่งใหม่ได้ เพียงอีก 1 วำระเท่ำนัน้
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
1. จำนวนครัง้ และกำหนดกำรประชุม
(1) กำรประชุมคณะกรรมกำรได้ มีกำรกำหนดตำรำงกำรประชุมอย่ำงเป็ นทำงกำรไว้ ล่วงหน้ ำตลอดทังปี
้
และแจ้ งให้ กรรมกำรแต่ละคนรับทรำบตังแต่
้ ต้นปี เพื่อจัดสรรเวลำในกำรเข้ ำร่วมประชุม
(2) คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนดให้ มีกำรประชุมอย่ำงน้ อยปี ละ 8 ครัง้ และอำจมีกำรประชุมวำระพิเศษ
เพิม่ เติมตำมควำมจำเป็ น
2. วำระกำรประชุม
(1) ประธำนกรรมกำรโดยกำรหำรื อร่วมกับประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร และเลขำนุกำรบริ ษัท จะเป็ นผู้ดแู ลให้
ควำมเห็นชอบวำระกำรประชุม
(2) กรรมกำรท่ำนอื่นสำมำรถเสนอวำระกำรประชุมหรื อหัวข้ ออื่นที่เกี่ยวข้ องเพื่อนำมำพิจำรณำได้
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3. กำรจัดส่งเอกสำรกำรประชุม
เลขำนุกำรบริ ษัทมีหน้ ำที่ในกำรนัดหมำย จัดเตรี ยมเอกสำรประกอบกำรประชุมให้ เพียงพอ และจัดส่ง
ล่วงหน้ ำ พร้ อมหนังสือเชิญประชุม ก่อนกำรประชุมไม่น้อยกว่ำ 7 วัน เพื่อให้ คณะกรรมกำรได้ มีเวลำศึกษำ
มำก่อน
4. กำรเข้ ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษัทคำดหวังว่ำกรรมกำรแต่ละท่ำนจะใช้ ควำมพยำยำมอย่ำงสมเหตุสมผลในกำรเข้ ำร่วม
ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยที่ตนเองดำรงตำแหน่งอยู่ทุกครัง้ คณะกรรมกำร
บริ ษัทตระหนักดีวำ่ ในบำงโอกำสหรื อสถำนกำรณ์อำจทำให้ กรรมกำรไม่สำมำรถเข้ ำร่วมประชุมได้ อย่ำ งไรก็
ตำม ภำรกิ จ ดัง กล่ ำ วจะไม่ ก ระทบต่ อ กำรปฏิ บัติ ห น้ ำที่ ข องกรรมกำรอย่ ำ งเป็ นสำระส ำคั ญ ทัง้ นี ้
คณะกรรมกำรบริ ษัทคำดหมำยว่ำกรรมกำรจะเข้ ำร่ วมประชุมอย่ำงต่ำคิดเป็ นร้ อยละ 80 ของกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษัททังหมด
้
5. องค์ประชุมและกำรประชุม
(1) ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท กรรมกำรต้ องมำประชุมไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำร
ทังหมดจึ
้
งจะเป็ นองค์ประชุม
(2) จำนวนองค์ประชุมขันต
้ ่ำ ณ ขณะที่ คณะกรรมกำรจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำร ต้ องมีกรรมกำร
อยูไ่ ม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทังหมด
้
(3) ในกำรประชุม ประธำนกรรมกำรทำหน้ ำที่เป็ นประธำนที่ประชุมมีหน้ ำที่ดูและจัดสรรเวลำให้ อย่ำง
เพียงพอที่ฝ่ำยบริ หำรจะเสนอเอกสำรและข้ อมูลเพื่อกำรอภิปรำยปั ญหำสำคัญ และเพียงพอสำหรับ
คณะกรรมกำรที่จะอภิปรำยในประเด็นที่สำคัญ โดยกรรมกำรทุกท่ำนมีอิสระในกำรแสดงควำมคิดเห็น
(4) กรรมกำรผู้มีสว่ นได้ เสีย จะต้ องไม่อยูใ่ นที่ประชุมเมื่อมีกำรพิจำรณำวำระที่ตนมีสว่ นได้ เสีย
6. รำยงำนกำรประชุม
(1) เลขำนุกำรบริ ษัทจะเป็ นผู้ทำกำรจดบันทึก และจัดทำรำยงำนกำรประชุมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และ
เสนอให้ ประธำนกรรมกำรบริ ษัทสอบทำนและส่งให้ กรรมกำรทุกท่ำนให้ ควำมเห็น โดยจะดำเนินกำรให้
แล้ วเสร็ จภำยใน 14 วันนับจำกวันที่ประชุม ซึ่งรำยงำนกำรประชุมจะมีกำรบันทึกมติของที่ประชุมและ
ข้ อมูลไว้ อย่ำงเพียงพอ ชัดเจน และเป็ นไปตำมกฎหมำย
(2) เลขำนุกำรบริ ษัทจะเป็ นผู้จดั เก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองแล้ ว รวมทังเอกสำรประกอบกำร
้
ประชุม และพร้ อมที่จะให้ ตรวจสอบได้
7. กำรประชุมของกรรมกำรที่ไม่เป็ นผู้บริ หำร
กรรมกำรที่ไม่เป็ นผู้บริ หำรจะประชุมระหว่ำงกันเองอย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้ โดยไม่มีกรรมกำรที่เป็ นผู้บริ หำร
หรื อฝ่ ำยบริ หำรเข้ ำร่ วมประชุม เพื่อเปิ ดโอกำสให้ อภิปรำยปั ญหำต่ำงๆ ทังที
้ ่เกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษัท หรื อ
เรื่ องกำรจัดกำรที่อยูใ่ นควำมสนใจ และให้ มีกำรรำยงำนผลกำรประชุมให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทและประธำน
เจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรทรำบ
การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษัทอื่น
1. กรรมกำรสำมำรถดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริ ษัทจดทะเบียนอื่นได้ ไม่เกิน 6 บริ ษัท แต่กำรเป็ นกรรมกำร
ดังกล่ำวต้ องไม่เป็ นอุปสรรคต่อกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่กรรมกำรของบริ ษัท และไม่มีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
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2. คณะกรรมกำรบริ ษัทไม่มีนโยบำยให้ กรรมกำรที่เป็ นผู้บริ หำรและประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรไปดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น (ยกเว้ นบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมของบริ ษัท) เว้ นแต่จะได้ รับอนุมตั ิจำก
คณะกรรมกำรบริ ษัท
7.2.2 ข้ อมูลคณะกรรมการและผู้มีอานาจควบคุมบริษัทรายบุคคล
ตำมข้ อบังคับของบริ ษัทกำหนดให้ คณะกรรมกำรของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมกำรจำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน และ
กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรทังหมดนั
้
น้ ต้ องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร และจะต้ องเป็ นผู้มี
คุณสมบัติตำมที่กฎหมำยกำหนด ทังนี
้ ้ กรรมกำรของบริ ษัทต้ องปฏิบตั ิหน้ ำที่ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์
และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรบริษัทมีกรรมกำรจำนวน 9 ท่ำน ดังนี ้
รายชื่อกรรมการ
1. นำยประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
2. นำยวินจิ ศิลำมงคล(2)
3. นำงภัทรี ยำ เบญจพลชัย(3)

4. นำยธีรนันท์ ศรี หงส์(4)

5. นำยสมประสงค์ บุญยะชัย
6. นำยเกว็ก บัค ไช
7. นำยเอนก พนำอภิชน(5)

8. นำยอนันต์ แก้ วร่วมวงศ์
9. นำยภุเวียง ประคำมินทร์
_____________________

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรบริ ษัท และกรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ และ
กรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนคณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน และ
ประธำนคณะกรรมกำรพัฒนำธุรกิจใหม่
กรรมกำร
กรรมกำร และ
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ และ
กรรมกำรพัฒนำธุรกิจใหม่
กรรมกำร และกรรมกำรบริ หำร
กรรมกำร

วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ (1)
1 ตุลำคม 2558
27 มีนำคม 2563
30 มีนำคม 2559

27 มีนำคม 2563

11 สิงหำคม 2549
27 มีนำคม 2558
1 กรกฎำคม 2560

1 พฤษภำคม 2561
2 เมษำยน 2562

หมำยเหตุ
(1)

วันที่ได้ รับแต่งตัง้ หมำยถึง วันที่ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรของบริษัทครัง้ แรก

(2)

นำยวินิจ ศิลำมงคล ได้ รับกำรแต่งตังให้
้ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ กรรมกำรบรรษัทภิบำล
และสรรหำ มีผลเมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2563 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2563
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(3)

นำงภัทรี ยำ เบญจพลชัย ได้ รับกำรแต่งตังให้
้ ดำรงตำแหน่ งประธำนคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ และกรรมกำรกำหนด
ค่ำตอบแทน มีผลเมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2563 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2563

(4)

นำยธีรนันท์ ศรีหงส์ ได้ รับกำรแต่งตังให้
้ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ ประธำนคณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน
และประธำนคณะกรรมกำรพัฒนำธุรกิจใหม่ มีผลเมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2563 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 6/2563 เมื่อ
วันที่ 24 มีนำคม 2563

(5)

นำยเอนก พนำอภิชน ได้ รับกำรแต่งตังให้
้ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ กรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน และกรรมกำร
พัฒนำธุรกิจใหม่ มีผลเมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2563 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2563

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริ ษัท คือ นำยอนันต์ แก้ วร่ วมวงศ์ และ นำยเอนก พนำอภิชน ลงลำยมือชื่อ
ร่วมกันและประทับตรำสำคัญของบริ ษัท
7.2.3 บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมกำรบริ ษั ท มี ห น้ ำที่ ก ำกั บ ดู แ ลกำรด ำเนิ น งำนของบริ ษั ท ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย
วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับบริ ษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัท ทังนี
้ ้
ในกำรปฏิ บัติห น้ ำที่ และกำกับ ดูแ ล กรรมกำรจะต้ อ งใช้ ดุลพินิ จในกำรตัดสิน ใจทำงธุรกิ จอย่ำง
ระมัดระวัง สมเหตุสมผล ด้ วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ต ไม่มีสว่ นได้ เสีย และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
2. คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ มอบอำนำจให้ คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร และ
ฝ่ ำยบริ หำร ตำมที่ได้ กำหนดไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุด นโยบำยเรื่ องอำนำจ
อนุมตั ิของบริ ษัท และนโยบำยอำนำจลงนำมผูกพันบริ ษัท อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรบริ ษัทได้
สงวนอ ำนำจอนุมัติ ใ นเรื่ อ งสำคัญ ไว้ โดยเรื่ อ งดัง กล่ำ วต้ อ งได้ รั บ กำรพิ จ ำรณำและอนุมัติ โ ดย
คณะกรรมกำรบริ ษัท
3. คณะกรรมกำรบริ ษัทในฐำนะที่เป็ นผู้นำสูงสุดขององค์กรต้ องกำหนดพฤติกรรมองค์ กรที่ถู กต้ อง
กรรมกำรทุกคนต้ องประพฤติตนเป็ นแบบอย่ำงที่ดี และต้ องดูแลให้ มนั่ ใจว่ำมำตรฐำนพฤติกรรม
องค์กรได้ รับกำรเผยแพร่และนำไปปฏิบตั ิในทัว่ ทุกระดับขององค์กร
4. คณะกรรมกำรบริ ษัทมีหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี ้

(1) เป็ นผู้นำและกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ของบริ ษัท โดยมีเป้ำหมำยในกำรเสริ มสร้ ำงกำร
สร้ ำงคุณค่ำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable Value Creation) ดำเนินธุรกิ จด้ วยควำมรั บผิดชอบ
(Responsible Business) และปฏิบตั ิตวั เป็ นประชำกรที่ดี (Good Corporate Citizenship)

(2) ทบทวนและอนุมตั ิ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร ค่ำนิยม และมำตรฐำนทำงจริ ยธรรม
ของบริ ษัท

(3) ทบทวนและอนุมัติกลยุทธ์ แผนธุรกิ จ งบประมำณ และตัวชี ว้ ัดผลกำรดำเนินงำน รวมทัง้
ติ ด ตำมดูแ ลให้ ฝ่ำยบริ ห ำรน ำกลยุท ธ์ ไปปฏิ บัติ ตลอดจนติ ด ตำมผลกำรด ำเนิ น งำนโดย
เปรี ยบเทียบกับแผนธุรกิจ งบประมำณ และตัวชี ้วัดผลกำรดำเนินงำนที่กำหนดไว้

(4) พิจ ำรณำอนุมัติรำยกำรที่สำคัญเกี่ ยวกับกำรด ำเนินธุ รกิ จ ของบริ ษัทและบริ ษั ทย่อย เช่น
โครงกำรลงทุนธุรกิจใหม่ โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ อำนำจกำรบริ หำร กำรซื ้อขำยทรัพย์สิน
ต่ำงๆ งบจ่ำยลงทุนที่สำคัญ และรำยกำรอื่นใดที่กฎหมำยกำหนด
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(5) พิจำรณำอนุมตั ิ และ/หรื อให้ ควำมเห็นชอบต่อรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรื อรำยกำรได้ มำหรื อ
จำหน่ำยไปซึ่งทรั พย์ สินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยให้ เป็ นไปตำมประกำศ ข้ อกำหนด และ
แนวทำงปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ องของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(6) พิจำรณำอนุมตั ิแต่งตัง้ ประเมินผลงำน กำหนดค่ำตอบแทน และถอดถอนประธำนเจ้ ำหน้ ำที่
บริ หำรและผู้บริ หำรระดับสูงของบริ ษัท

(7) พิจำรณำอนุมตั ินโยบำยและกรอบค่ำตอบแทนของบริ ษัท
(8) กำกับดูแลกำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีสำระสำคัญของบริ ษัทให้ เพียงพอและทันเวลำ
(9) ดูแลให้ บริ ษัทมีระบบและกรอบกำรบริ หำรควำมเสีย่ งและกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมและมี
ประสิทธิผล รวมทังก
้ ำหนดควำมเสีย่ งที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของบริ ษัท

(10) ดูแลให้ มีระบบบัญชีและกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ถกู ต้ อง เชื่อถือได้ มีกำรตรวจสอบบัญชีจำก
ภำยนอก

(11) ดูแลไม่ให้ เกิดปั ญหำควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัท
(12) ทบทวนนโยบำยกำรกำกับดูแลกิ จกำรของบริ ษัทและประเมินควำมมีประสิทธิ ผ ลและกำร
ปฏิบตั ิตำมนโยบำยดังกล่ำวเป็ นประจำทุกปี

(13) กำกับดูแลให้ มีกำรนำนโยบำยกำรกำกับดูแลกิ จกำรของบริ ษัทไปปฏิบัติ และยอมรั บโดย
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม และบริ ษัทที่ร่วมลงทุนของบริ ษัท

(14) จัดทำรำยงำนควำมรั บผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงิน โดยเสนอ
ควบคู่กบั รำยงำนทำงกำรเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีไว้ ในรำยงำนประจำปี ซึ่งครอบคลุม
ในเรื่ องสำคัญๆ ตำมนโยบำยเรื่ องข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีสำหรับกรรมกำรบริ ษัทจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(15) ให้ มีกำรประเมินผลงำนของคณะกรรมกำรทังคณะและรำยบุ
้
คคล อย่ำงน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้
7.3 ข้ อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ พิจำรณำและอนุมตั ิในกำรจัดให้ มีคณะกรรมกำรชุดย่อยจำนวน 8 ชุด เพื่อ ทำหน้ ำ ที่
ศึกษำกลัน่ กรองงำนและแบ่งเบำภำระหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริ ษัท โดยให้ มีกำรกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของ
คณะกรรมกำรชุดย่อยอย่ำงชัดเจน ดังนี ้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมกำรตรวจสอบต้ องประกอบด้ วยกรรมกำรอย่ำงน้ อย 3 คน ซึง่ ทุกคนต้ องเป็ นกรรมกำรอิสระ โดยอย่ำง
น้ อย 1 คน ต้ องมีควำมรู้ และประสบกำรณ์ด้ำนกำรบัญชีหรื อกำรเงินอย่ำงเพียงพอที่จะสำมำรถทำหน้ ำที่ในกำรสอบ
ทำนควำมเชื่อถือได้ ของงบกำรเงิน ซึ่งเป็ นไปตำมที่กำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุน กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี และสำมำรถได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำร
ตรวจสอบอีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วำระติดต่อกัน เว้ นแต่คณะกรรมกำรจะเห็นเป็ นอย่ำงอื่น คณะกรรมกำรตรวจสอบมี
ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี กรรมกำรตรวจสอบซึ่งพ้ นจำกตำแหน่งตำมวำระอำจ
ได้ รับกำรแต่งตังใหม่
้ อีกได้ แต่ต้องไม่เกิน 3 วำระติดต่อกัน เว้ นแต่คณะกรรมกำรบริ ษัทจะเห็นเป็ นอย่ำงอื่น
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมกำรอิสระจำนวน 3 ท่ำน โดยมีรำยนำม
ดังต่อไปนี ้
ชื่อ – นามสกุล
1. นำยวินิจ ศิลำมงคล(1)
2. นำงภัทรี ยำ เบญจพลชัย
3. นำยธีรนันท์ ศรี หงส์(2)
_____________________

ตาแหน่ ง
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ

หมำยเหตุ
(1)

นำยวินิจ ศิลำมงคล ได้ รับกำรแต่งตังให้
้ ดำรงตำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีผลเมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2563 โดยมติที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2563

(2)

นำยธี รนัน ท์ ศรี ห งส์ ได้ รับ กำรแต่งตัง้ ให้ ด ำรงต ำแหน่ งกรรมกำรตรวจสอบ มีผ ลเมื่อวัน ที่ 27 มีน ำคม 2563 โดยมติ ที่ ป ระชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2563

คณะกรรมกำรตรวจสอบต้ องมีกำรประชุมอย่ำงน้ อยปี ละ 8 ครัง้ และต้ องมีคณะกรรมกำรตรวจสอบมำประชุมไม่
น้ อยกว่ำกึ่งหนึง่ ของจำนวนคณะกรรมกำรตรวจสอบทังหมดที
้
่คณะกรรมกำรบริ ษัทแต่งตัง้ จึงจะเป็ นองค์ประชุม โดย
ในปี 2563 มีกำรประชุมจำนวนทังสิ
้ ้น 10 ครัง้ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท
ขอบเขตและอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีขอบเขตอำนำจหน้ ำที่เป็ นลำยลักษณ์ อกั ษรเป็ นไปตำมกฎบัตรของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ซึง่ ได้ รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท และมีกำรสอบทำนและปรับปรุงเป็ นประจำทุกปี ดังนี ้
1.1

สอบทำนให้ บริ ษัทมีรำยงำนทำงกำรเงินถูกต้ องและครบถ้ วนตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน และมี
กำรเปิ ดเผยอย่ำงเพียงพอ

1.2

สอบทำนให้ มีกำรพัฒนำระบบควบคุมภำยในเกี่ยวกับกำรจัดทำงบกำรเงินให้ ถกู ต้ องเชื่อถือได้ และให้ มี
ระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้ อมูลที่ครอบคลุมถึงวิธีปฏิบตั ิในกำรรักษำควำมลับ (confidentiality)
กำรรักษำควำมน่ำเชื่อถือ (integrity) และควำมพร้ อมใช้ ของข้ อมูล (availability) รวมทังกำรจั
้
ดกำรข้ อมูล
ที่อำจมีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์

1.3

สอบทำนให้ บริ ษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (System of Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน
(Internal Audit) ที่เหมำะสมมีประสิทธิผล

1.4

สอบทำนให้ มีระบบงำนเชิงป้องกันและเป็ นประโยชน์ให้ กบั หน่วยงำนเพื่อประสิทธิภำพและประสิทธิ ผล
ในกำรปฏิบตั ิงำนให้ ดียิ่งขึ ้น

1.5

สอบทำนให้ มี ก ำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนตรวจสอบของหน่ ว ยงำนตรวจสอบ ภำยในตำม
มำตรฐำนสำกล พิจำรณำอนุมตั ิแผนกำรตรวจสอบภำยใน พิจำรณำควำมเพียงพอของงบประมำณ
บุคลำกร พิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ ควำมเห็นชอบในกำร
พิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ ำย เลิกจ้ ำง พิจำรณำควำมดีควำมชอบและกำรลงโทษหัวหน้ ำหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในหรื อหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน

1.6

สอบทำนให้ บริ ษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรั พย์ และตลำดหลักทรั พย์ ข้ อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ข้ อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทังระเบี
้
ยบ ข้ อบังคับ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
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1.7

สอบทำนควำมมีประสิทธิ ภำพและประสิทธิ ผลของของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เกี่ยวข้ องกับกำร
ปฏิบตั ิงำน รำยงำนกำรเงิน และกำรปฏิบตั ิตำมระเบียบข้ อบังคับและกฎหมำย รวมทังเสนอแนะกำร
้
ปรับปรุงระบบให้ มีควำมปลอดภัยและทันสมัยอยูเ่ สมอ

1.8

พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตังและเลิ
้
กจ้ ำงบุคคลที่มีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ ำที่เป็ นผู้สอบบัญชี และ
เสนอค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัท รวมทังเข้
้ ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ ำร่วม
ประชุมอย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้

1.9

สอบทำนควำมเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชีและพิจำรณำนโยบำยกำรรับบริ กำรอื่นที่มิใช่กำรสอบบัญชีจำก
สำนักสอบบัญชีเดียวกัน รวมทังกำรประสำนงำนกั
้
บผู้สอบบัญชีและหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน

1.10 พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตำม กฎหมำย
และข้ อกำหนดของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำ
รำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
1.11 พิจำรณำรำยกำรได้ มำและจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนยั สำคัญให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยและข้ อกำหนด
ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพิจำรณำกำรเปิ ดเผยข้ อมูลของ
บริ ษัท ในกรณีที่เกิดรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์และรำยกำร
ได้ มำและจำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ ให้ มีควำมถูกต้ องครบถ้ วน
1.12 สอบทำนนโยบำยและ มำตรกำรต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิภำระหน้ ำที่ตำมที่
กฎหมำยและ จริ ยธรรมที่กำหนดไว้
1.13 สอบทำนให้ บริ ษัทมีระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิ ผล
รวมทังน
้ ำผลกำรประเมินระบบควบคุมภำยในและกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสีย่ งของบริ ษัทย่อยและบริ ษัท
ร่วมมำเป็ นส่วนหนึง่ ในกำรพิจำรณำควำมเสีย่ งของบริ ษัท
 สอบทำนกรอบกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง ซึง่ รวมถึงนโยบำยและขันตอนปฏิ
้
บตั ิในกำรระบุ กำรจัดลำดับ
กำรจัดกำร กำรติดตำมและกำรรำยงำนควำมเสีย่ งสำคัญทำงธุรกิจ
 สอบทำนเกณฑ์ระดับควำมเสี่ยงที่บริ ษัทยอมรับได้ เป็ นประจำทุกปี เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำสอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ทำงธุรกิจของบริ ษัท
 สอบทำนรำยงำนควำมเสีย่ งที่สำคัญและมำตรกำรจัดกำรควำมเสีย่ งซึง่ จัดทำโดยฝ่ ำยบริ หำร เพื่อให้
มัน่ ใจว่ำควำมเสีย่ งเหล่ำนี ้ ได้ รับกำรจัดกำรให้ อยูใ่ นระดับควำมเสีย่ งที่ยอมรับได้
1.14 สอบทำนให้ มีกระบวนกำรรับเรื่ องร้ องเรี ยนและแจ้ งเบำะแสจำกพนักงำนและผู้มีสว่ นได้ เสียต่ำงๆ ในเรื่ อง
กำรกระทำผิด กำรทุจริ ต รวมทังรำยกำรผิ
้
ดปกติเกี่ยวกับงบกำรเงิน สอบทำนสรุปผลตรวจสอบทุจริ ตและ
ประพฤติมิชอบ และสอบทำนมำตรกำรกำรป้องกันดังกล่ำวภำยในองค์กร
1.15 จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรำยงำนประจำปี ของบริ ษัท ซึ่งรำยงำน
ดัง กล่ำ วต้ อ งลงนำมโดย ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้ องประกอบ ด้ ว ยข้ อ มูลอย่ำงน้ อย
ดังต่อไปนี ้
1.15.1 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้ องครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษัท
1.15.2 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอ และรำยงำนกำรสอบทำนควำมมีประสิทธิภำพของระบบกำร
ควบคุมภำยในและระบบกำรบริ หำรควำมเสีย่ งของบริ ษัท
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1.15.3 ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพ ย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ
ของบริ ษัท
1.15.4 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี
1.15.5 ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรื อ รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์และ
กำรทุจริ ต
1.15.6 ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรทุจริ ตและกำรกระทำผิด และรำยงำนผลกำรสอบทำนกำร
ตรวจสอบกำรทุจริ ตและประพฤติมิชอบ
1.15.7 จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเข้ ำร่ วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่
ละท่ำน
1.15.8 ควำมเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ รับจำกกำรปฏิบตั ิห น้ ำที่ตำมกฎ
บัตร
1.15.9 รำยกำรอื่น ใดที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบภำยใต้ ขอบเขตหน้ ำที่ และควำม
รับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
1.16 รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้ คณะกรรมกำรบริ ษัททรำบ อย่ำงน้ อยปี ละ 4
ครัง้
1.17 พิ จ ำรณำทบทวนขอบเขตอ ำนำจหน้ ำที่ ค วำมรั บ ผิ ด ชอบ และประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบทังโดยรวมทั
้
งคณะ
้
และรำยบุคคลเป็ นประจำทุกปี
1.18 ในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรื อมีข้อสงสัยว่ำ มีรำยกำรหรื อกำรกระทำ
ดังต่อไปนี ้ ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท ให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรของบริ ษัทเพื่อดำเนินกำรปรับปรุ งแก้ ไขภำยในเวลำที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร
1.18.1 รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
1.18.2 กำรทุจริ ตหรื อมีสงิ่ ผิดปกติหรื อมีควำมบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภำยใน
1.18.3 กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
หำกคณะกรรมกำรของบริ ษัทหรื อผู้บริ หำรไม่ดำเนินกำรให้ มีกำรปรับปรุงแก้ ไขภำยในเวลำตำมวรรคหนึ่ง
กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรื อกำรกระทำตำมวรรคหนึ่งต่อสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) หรื อตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.)
1.19 ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีพบพฤติกำรณ์อนั ควรสงสัยว่ำกรรมกำร ผู้จัดกำร หรื อบุคคลซึ่งรับผิดชอบในกำร
ดำเนินงำนของบริ ษัทได้ กระทำควำมผิดตำมที่กฎหมำยระบุและได้ แจ้ งข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับพฤติกำรณ์
ดังกล่ำวให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษัททรำบและเพื่อดำเนินกำรตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้ ำ และ
ให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนผลกำรตรวจสอบเบือ้ งต้ นให้ แก่ สำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีทรำบภำยในสำมสิบวันนับแต่วนั ที่ได้ รับ
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แจ้ งจำกผู้สอบบัญชี พฤติกำรณ์ อันควรสงสัย ที่ต้องแจ้ ง ดังกล่ำว และวิธีกำรเพื่อให้ ได้ ซึ่งข้ อเท็ จ จริ ง
เกี่ยวกับพฤติกำรณ์นนั ้ ให้ เป็ นไปตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
1.20 กรรมกำรตรวจสอบทุกคนมีห น้ ำที่ พัฒนำตนเอง โดยเข้ ำ ร่ ว มกำรอบรมและเสริ ม สร้ ำงควำมรู้ อย่ำง
ต่อเนื่อง และสม่ำเสมอในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
1.21 ปฏิบตั ิกำรอื่นใดตำมที่กฎหมำยกำหนดหรื อคณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำย ด้ วยควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และมีอำนำจตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ กำหนดไว้ ในประกำศนโยบำยฉบับ
อื่นของบริ ษัท
ในกำรปฏิบตั ิงำนตำมขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ ให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอำนำจเชิญฝ่ ำยจัดกำร ผู้บริ หำร
หัวหน้ ำหน่วยงำนหรื อพนักงำนของบริ ษัทหำรื อหรื อตอบคำถำมของคณะกรรมกำรตรวจสอบและให้ มีอำนำจว่ำจ้ ำงที่
ปรึกษำ หรื อบุคคลภำยนอกตำมระเบียบของบริ ษัทมำให้ ควำมเห็นหรื อคำปรึกษำในกรณีจำเป็ น
คณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิ บัติ ง ำนภำยในขอบเขตอ ำนำจหน้ ำ ที่ แ ละควำมรั บ ผิ ด ชอบตำมค ำสั่ง ของ
คณะกรรมกำรบริ ษัท คณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบกำรดำเนิน งำนของบริ ษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีสว่ นได้
เสียและบุคคลทัว่ ไป
ทังนี
้ ้ รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบในปี 2563 ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 5
รำยงำนคณะกรรมกำรชุดย่อย
2. คณะกรรมการกาหนดค่ าตอบแทน (Compensation Committee)
คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน ประกอบด้ วยกรรมกำรอย่ำงน้ อย 3 คน และมีกรรมกำรอิสระเป็ นส่วนใหญ่
โดยประธำนคณะกรรมกำรต้ องเป็ นกรรมกำรอิสระและได้ รับแต่งตัง้ จำกคณะกรรมกำรบริ ษัท มีวำระกำรดำรง
ตำแหน่งครำวละ 3 ปี และสำมำรถได้ รับกำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทนอีก ได้ แต่ ไม่เกิ น 3 วำระ
ติ ด ต่อ กัน เว้ น แต่ค ณะกรรมกำรจะเห็ น ว่ำ มีค วำมจ ำเป็ น ต้ องขอให้ ด ำรงตำแหน่งต่อ ไป คณะกรรมกำรกำหนด
ค่ำตอบแทนมีขอบเขตและอำนำจหน้ ำที่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทนมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี และกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทนซึง่ พ้ นจำก
ตำแหน่งตำมวำระอำจได้ รับแต่งตังใหม่
้ อีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วำระติดต่อกัน เว้ นแต่คณะกรรมกำรบริ ษัทจะเห็นว่ำมี
ควำมจำเป็ นต้ องขอให้ ดำรงตำแหน่งต่อไป
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน ประกอบด้ วยคณะกรรมกำรจำนวน 3 ท่ำน โดยมี
รำยนำมดังต่อไปนี ้
ชื่อ – นามสกุล
1. นำยธีรนันท์ ศรี หงส์(1)
2. นำงภัทรี ยำ เบญจพลชัย(2)
3. นำยเอนก พนำอภิชน
_____________________

ตาแหน่ ง
ประธำนคณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน

หมำยเหตุ
(1)

นำยธีรนันท์ ศรี หงส์ ได้ รับกำรแต่งตังให้
้ ดำรงตำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน มีผลเมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2563
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2563

(2)

นำงภัทรี ยำ เบญจพลชัย ได้ รับกำรแต่งตังให้
้ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน มีผลเมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2563 โดยมติที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2563
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คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทนต้ องมีกำรประชุมอย่ำงน้ อยปี ละ 2 ครัง้ ซึ่งต้ องมีกรรมกำรมำประชุมเกินกว่ำ
กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรทังหมดที
้
่คณะกรรมกำรบริ ษัท แต่งตัง้ จึงจะเป็ นองค์ประชุม โดยในปี 2563 มีกำรประชุม
จำนวนทังสิ
้ ้น 3 ครัง้ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท
ขอบเขตและอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการกาหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำ ตอบแทนมี ข อบเขตอ ำนำจหน้ ำ ที่ เ ป็ น ลำยลัก ษณ์ อัก ษรเป็ น ไปตำมกฎบัต รของ
คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน ซึง่ ได้ รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท ดังนี ้
2.1. กำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสมเมื่อเทียบกับอุตสำหกรรมเดียวกัน และสมเหตุสมผล ทังที
้ ่เป็ นตัวเงินและ
มิใช่ตวั เงินเพื่อจูงใจ และรักษำคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย และผู้บริ หำรระดับสูงของบริ ษัทให้ อยู่
ต่อไป
2.2. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรกำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรและผู้บริ หำรระดับสูง เพื่อ
เสนอให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำอนุมตั ิ และ/หรื อ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิตำมแต่กรณี
2.3. พิจำรณำให้ ควำมเห็นชอบกำรกำหนดค่ำตอบแทนรำยปี ของกรรมกำรเพื่อเสนอให้ คณะกรรมกำรพิจำรณำ
อนุมตั ิ และ/หรื อ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิแล้ วแต่กรณี
2.4. พิจำรณำสอบทำนผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทเพื่อใช้ ประกอบกำรพิจำรณำอนุมตั ิจ่ำยเงินโบนัสประจำปี
ของบริ ษัทตำมผลกำรชี ว้ ดั กำรปฏิบัติงำนและพิจำรณำโบนัส และกำรปรั บเพิ่มเงินเดือนประจำปี ของ
ผู้บริ หำรระดับสูง (สูงกว่ำระดับ 15 ขึ ้นไป) และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
2.5. พิจำรณำสอบทำนข้ อเสนอของฝ่ ำยจัดกำรเรื่ องปรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินโบนัสพิเศษ (Special Bonus)
และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
2.6. พิ จ ำรณำให้ ค วำมเห็ น ชอบแผน EV Bonus (Economic Value Bonus) และหลัก เกณฑ์ ต่ ำ งๆ ในกำร
ดำเนินกำรตำมแผน EV Bonus รวมทังให้
้ ควำมเห็นชอบกำรจัดสรร EV Bonus ประจำปี ให้ กบั ผู้บริ หำรของ
บริ ษัทเพื่อเสนอให้ คณะกรรมกำรพิจำรณำ
2.7. พิจำรณำวินิจฉัยชี ้ขำด ในกรณีที่มีปัญหำหรื อข้ อขัดแย้ งเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรตำมแผน EV Bonus และ
รำยงำนให้ คณะกรรมกำรทรำบ
2.8. พิจำรณำและให้ ควำมเห็นชอบผลกำรประเมินกำรปฏิบตั ิงำนเพื่อกำหนดเงินโบนัสประจำปี EV Bonus
และกำรปรั บ ขึ น้ เงิ น เดื อ นประจ ำปี ใ ห้ แ ก่ ป ระธำนเจ้ ำหน้ ำ ที่ บ ริ ห ำร (CEO) ของบริ ษั ท เพื่ อ เสนอให้
คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมตั ิ
2.9. พิจำรณำทบทวนโครงสร้ ำงเงินเดือนและแผนค่ำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริ หำรระดับสูง (สูงกว่ำระดับ 15 ขึ ้น
ไป) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำอนุมตั ิ
2.10. พิจำรณำเห็นชอบแผนเกษี ยณอำยุก่อนกำหนดของผู้บริ หำรระดับสูง (สูงกว่ำระดับ 15 ขึ ้นไป) เพื่อนำเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำอนุมตั ิ
2.11. พิจำรณำเห็นชอบเรื่ องกำรจ้ ำงงำนและค่ำตอบแทนของผู้บริ หำรระดับสูง (สูงกว่ำระดับ 15 ขึ ้นไป ซึง่
รวมถึง เรื่ องกำรจ้ ำง/แต่งตัง้ ปรับลำดับขัน้ ปรับเงินพิเศษ และค่ำตอบแทนพิเศษอื่นๆ เพื่อนำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำอนุมตั ิ
2.12. หำกมีกำรเสนอขำยหลักทรั พย์ ใหม่ (หรื อใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้น)ให้ แก่กรรมกำรและพนักงำน
คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทนควรพิจำรณำให้ เงื่อนไขต่ำงๆ เป็ นไปเพื่อจูงใจให้ กรรมกำรและพนักงำน
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ปฏิบตั ิหน้ ำที่เพื่อให้ เกิดมูลค่ำเพิ่มให้ ผ้ ถู ือหุ้นในระยะยำว และสำมำรถรักษำบุคลำกรที่มีคณ
ุ ภำพได้ อย่ำง
แท้ จริ ง และต้ องเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นด้ วย นอกจำกนี ้ หำกมีกรรมกำร หรื อพนักงำนรำยใดจะได้ รับกำร
จัดสรรหลักทรั พย์ เกิ นกว่ำร้ อยละ 5 ของจำนวนหลักทรั พย์ ทงั ้ หมดที่จะจัดสรร คณะกรรมกำรกำหนด
ค่ำตอบแทน ต้ องพิจำรณำควำมเหมำะสมและให้ ควำมเห็นชอบ อย่ำงไรก็ตำม ต้ องไม่มีกรรมกำรรำยใดใน
คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน ที่จะได้ รับจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่ำร้ อยละ 5 ด้ วย ถึงจะมีสิทธิในกำร
ให้ ควำมเห็นชอบ
2.13. คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทนรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทและมีหน้ ำที่ให้ คำชี ้แจงตอบคำถำม
เกี่ยวกับค่ำตอบแทนของกรรมกำรในกำรประชุมผู้ถือหุ้น
2.14. ว่ำจ้ ำงที่ปรึกษำหรื อบุคคลที่มีควำมเป็ นอิสระ เพื่อให้ ควำมเห็นหรื อคำแนะนำตำมควำมจำเป็ น
2.15. พิจำรณำทบทวนและประเมินควำมเพียงพอของกฎบัตร และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่อพิจำรณำ
อนุมตั ิเปลีย่ นแปลง
2.16. รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนที่สำคัญให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทรับทรำบเป็ นประจำ รวมทังประเด็
้
นสำคัญต่ำงๆ
ทีค่ ณะกรรมกำรบริ ษัทควรได้ รับทรำบ
2.17. รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมกฎบัตรในปี ที่ผำ่ นมำต่อผู้ถือหุ้น เช่น ในรำยงำนประจำปี หรื อตอบคำถำม
ในกำรประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น รวมถึ ง รำยงำนนโยบำยด้ ำ นค่ ำ ตอบแทนกรรมกำร หลัก กำร /เหตุผ ล และ
วัตถุประสงค์ของนโยบำยโดยเปิ ดเผยไว้ ในรำยงำนประจำปี
2.18. ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของตนเองเป็ นประจำทุกปี
2.19. มีอำนำจเชิญฝ่ ำยจัดกำร ผู้บริ หำร หรื อบุคคลใดที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัทมำให้ ควำมเห็น เข้ ำร่ วมประชุมหรื อ
ให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ อง
2.20. ปฏิบตั ิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำย
ทังนี
้ ้ รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทนในปี 2563 ปรำกฏตำมเอกสำร
แนบ 5 รำยงำนคณะกรรมกำรชุดย่อย
3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (Governance and Nomination Committee)
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ ประกอบด้ วยกรรมกำรอย่ำงน้ อย 3 คน โดยเป็ นกรรมกำรอิสระไม่น้อย
กว่ำร้ อยละ 50 ทังนี
้ ้ กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี และสำมำรถได้ รับกำร
แต่งตังเป็
้ นกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำอีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วำระติดต่อกั น เว้ นแต่คณะกรรมกำรจะเห็นว่ำมี
ควำมจำเป็ นต้ องขอให้ ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำมีขอบเขตและอำนำจหน้ ำที่เป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษรไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ
กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี และกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ
ซึ่งพ้ นจำกตำแหน่งตำมวำระอำจได้ รับกำรแต่งตังใหม่
้ อีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วำระติดต่อกัน เว้ นแต่คณะกรรมกำรจะเห็น
ว่ำมีควำมจำเป็ นต้ องขอให้ ดำรงตำแหน่งต่อไป
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ ประกอบด้ วยกรรมกำรจำนวน 3 ท่ำน โดยมี
รำยนำมดังต่อไปนี ้
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ชื่อ – นามสกุล
1. นำงภัทรี ยำ เบญจพลชัย(1)
2. นำยวินิจ ศิลำมงคล(2)
3. นำยเอนก พนำอภิชน(3)
_____________________
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ตาแหน่ ง
ประธำนคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ
กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ
กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ

หมำยเหตุ
(1)

นำงภัทรี ยำ เบญจพลชัย ได้ รับกำรแต่งตัง้ ให้ ดำรงตำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรบรรษัท ภิบำลและสรรหำ มีผลเมื่อวันที่ 27
มีนำคม 2563 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2563

(2)

นำยวินิจ ศิลำมงคล ได้ รับกำรแต่งตังให้
้ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ มีผลเมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2563 โดยมติที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2563

(3)

นำยเอนก พนำอภิชน ได้ รับกำรแต่งตังให้
้ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ มีผลเมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2563 โดยมติที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2563

คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำต้ องมีกำรประชุมอย่ำงน้ อยปี ละ 2 ครัง้ โดยต้ องมีกรรมกำรมำประชุมเกิน
กว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรทังหมดที
้
่คณะกรรมกำรบริ ษัทแต่งตังจึ
้ งจะเป็ นองค์ประชุม ในปี 2563 มีกำรประชุม
จำนวนทังสิ
้ ้น 4 ครัง้ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท
ขอบเขตและอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำมีขอบเขตอำนำจหน้ ำที่เป็ นลำยลักษณ์ อกั ษรเป็ นไปตำมกฎบัตรของ
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำซึง่ ได้ รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท ดังนี ้
ด้ ำนกำรพิจำรณำสรรหำ
 กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำคณะกรรมกำร และกรรมกำรชุดย่อยของบริ ษัท
 พิจำรณำสรรหำกรรมกำร โดยพิจำรณำบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมำะสมที่จะมำดำรงตำแหน่งกรรมกำร
โดยพิจำรณำองค์ประกอบของคณะกรรมกำรจำกประสบกำรณ์ ทักษะ ควำมรู้ ควำมชำนำญเฉพำะ
ด้ ำนอย่ำงน้ อยด้ ำนหนึ่งด้ ำนใด ต้ องเป็ นผู้ที่พร้ อมอุทิศเวลำในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่กรรมกำรบริ ษัทอย่ำง
เต็มที่ และต้ องไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมกฎหมำย รวมถึงต้ องสอดคล้ องกับกลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจ
ของบริ ษัท นอกจำกนี ้ ในกำรสรรหำคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบรรษัทภิ บำลและสรรหำ อำจใช้
บริ กำรบริ ษัทที่ปรึ กษำภำยนอก (Professional Search Firm) และ/หรื อ ใช้ ฐำนข้ อมูลจำกทำเนียบ
กรรมกำร (IOD Chartered Director) เพื่อนำมำประกอบกำรพิจำรณำตำมที่เห็นสมควร เพื่อสรรหำ
บุคคลที่จะมำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัท ต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำและเสนอขออนุมตั ิ
แต่งตังต่
้ อที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำอนุมตั ิ
 พิจำรณำสรรหำผู้ที่เหมำะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรและประธำนเจ้ ำหน้ ำที่
บริ หำร ในกรณีที่มีตำแหน่งว่ำงลง และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่อแต่งตังต่
้ อไป
 พิจำรณำเสนออนุมตั ิแต่งตังบุ
้ คคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำร และประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อย
ต่ำงๆ ต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท
 พิจำรณำเสนอชื่อบุคคลของบริ ษัทที่จะไปดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัท
ร่วม และบริ ษัทร่วมค้ ำของบริ ษัท
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ด้ ำนบรรษัทภิบำล
 กำหนดนโยบำยกำรปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษัท รวมทัง้ พิจำรณำ
ทบทวนนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษัททุกๆ ปี พร้ อมเสนอปรับปรุ งแก้ ไขนโยบำยกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดี และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำอนุมตั ิ
 จัดให้ มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ ส่งเสริ มให้ กรรมกำรได้ รับกำรอบรมและพัฒนำควำมรู้ อย่ำ ง
ต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้ กรรมกำรสำมำรถทำหน้ ำที่ และกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัทอย่ำงมีประสิทธิภำพ
 พิจำรณำกำหนดหลักเกณฑ์ในกำรสืบทอดผู้บริ หำรระดับสูง ตังแต่
้ ระดับหัวหน้ ำคณะผู้บริ หำรด้ ำน
ต่ำงๆ (UC) ที่รำยงำนตรงต่อประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร (CEO) เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำ
อนุมตั ิเป็ นประจำทุกปี อย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้
 จัดให้ มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจำปี ของคณะกรรมกำรบริ ษัท คณะกรรมกำรแต่ละชุด
(รวมทังประเมิ
้
นผลกำรปฏิบตั ิงำนตนเองของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ) และกรรมกำรแต่
ละคนตลอดจนทำหน้ ำที่สอบทำนผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรแต่ละชุด และรำยงำนผลต่อ
คณะกรรมกำรบริ ษัท
 จัดให้ มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร (CEO) เป็ นประจำทุกปี และรำยงำน
ผลต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท
 ว่ำจ้ ำงที่ปรึ กษำหรื อบุคคลที่มี ควำมเป็ นอิสระ เพื่อให้ ควำมเห็น หรื อคำแนะนำตำมควำมจำเป็ นตำม
ระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัท
 พิจำรณำทบทวน และประเมินควำมเพียงพอของกฎบัตรนี ้ และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่อ
พิจำรณำอนุมตั ิเปลีย่ นแปลง
 รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนที่สำคัญให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทรับทรำบเป็ นประจำ รวมทังประเด็
้
นสำคัญ
ต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำรบริ ษัทควรได้ รับทรำบ
 คณะกรรมกำรสรรหำควรร่ วมกับประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรพิจำรณำหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรสรร
หำและแต่งตังผู
้ ้ บริ หำรระดับสูง
 พิจำรณำให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับนโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนของบริ ษัท และให้ มีกำรกำหนดกลยุทธ์
และแผนกำรดำเนินงำนให้ สอดคล้ องกัน
 ปฏิบตั ิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำย
ทังนี
้ ้ รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำในปี 2563 ปรำกฏตำม
เอกสำรแนบ 5 รำยงำนคณะกรรมกำรชุดย่อย
4. คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจใหม่ (New Business Development Committee)
คณะกรรมกำรพัฒนำธุรกิจใหม่ ประกอบด้ วยกรรมกำรจำนวน 3 คน ที่มีประสบกำรณ์และคุณสมบัติเหมำะสม
และได้ รับแต่งตังโดยคณะกรรมกำรบริ
้
ษัท และจะพ้ นจำกตำแหน่งเมื่อตำย หรื อลำออก หรื อคณะกรรมกำรบริ ษัทมี
มติให้ พ้นจำกตำแหน่ง คณะกรรมกำรพัฒนำธุรกิจใหม่จะรำยงำนผลกำรบริ หำรงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท โดยมี
ขอบเขตและอำนำจหน้ ำที่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมกำรพัฒนำธุรกิจใหม่
กรรมกำรพัฒนำธุรกิจใหม่ต้องเป็ นบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีควำมซื่อสัตย์ สุจริ ต มีจริ ยธรรมในกำร
ดำเนินธุรกิ จและมีเวลำเพียงพอที่จะอุ ทิศควำมรู้ ควำมสำมำรถ และปฏิบัติหน้ ำที่ให้ แก่บ ริ ษัท ได้ รวมถึงต้ องมี
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คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมกฎหมำยว่ำด้ วยบริ ษัทมหำชนจำกัดและกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้ อง นอกจำกนี ้
กรรมกำรพัฒนำธุรกิจใหม่ไม่สำมำรถประกอบกิจกำร เข้ ำเป็ นหุ้นส่วน หรื อเข้ ำเป็ นกรรมกำรในนิติบุคคลอื่นที่มีสภำพ
อย่ำงเดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริ ษัท ไม่วำ่ จะทำเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรื อประโยชน์ของบุคคล
อื่น เว้ นแต่จะได้ รับกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรพัฒนำธุรกิจใหม่ ประกอบด้ วยกรรมกำรจำนวน 3 ท่ำน โดยมีรำยนำม
ดังต่อไปนี ้
ชื่อ – นามสกุล
1. นำยธีรนันท์ ศรี หงส์
2. นำยเอนก พนำอภิชน
3. นำยอนันต์ แก้ วร่วมวงศ์
_____________________

ตาแหน่ ง
ประธำนคณะกรรมกำรพัฒนำธุรกิจใหม่
กรรมกำรพัฒนำธุรกิจใหม่
กรรมกำรพัฒนำธุรกิจใหม่

หมำยเหตุ
คณะกรรมกำรพัฒนำธุรกิจใหม่ ได้ รับแต่งตังโดยมติ
้
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทวำระพิเศษ ครัง้ ที่ 6/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 24 มีนำคม
2563 โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 27 มีนำคม 2563 เป็ นต้ นไป

คณะกรรมกำรพัฒนำธุรกิจใหม่ต้องมีกำรประชุมอย่ำงน้ อยไตรมำสละ 1 ครัง้ โดยต้ องมีกรรมกำรพัฒนำธุรกิจ
ใหม่มำประชุมเกิ นกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรพัฒนำธุรกิ จใหม่ ที่คณะกรรมกำรบริ ษัทแต่งตังจึ
้ งจะเป็ นองค์
ประชุม ในปี 2563 มีกำรประชุมจำนวนทังสิ
้ ้น 4 ครัง้ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท
ขอบเขตและอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจใหม่
คณะกรรมกำรพัฒ นำธุ ร กิ จ ใหม่ มี ข อบเขตอ ำนำจหน้ ำที่ เ ป็ นลำยลัก ษณ์ อัก ษรเป็ นไปตำมกฎบัต รของ
คณะกรรมกำรพัฒนำธุรกิจใหม่ ซึง่ ได้ รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท ดังนี ้
 กำกับดูแลกลยุทธ์ ด้ำนกำรพัฒนำธุรกิจใหม่ รวมถึงกำรร่ วมลงทุน กำรควบรวมกิจกำร ที่ไม่เกี่ยวข้ อง หรื อ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจดำวเทียม เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำมีควำมสอดคล้ องกับเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ของบริ ษัทใน
ด้ ำนธุรกิจใหม่
 ทบทวนกำรดำเนินงำนด้ ำนกำรลงทุนและกำรพัฒนำธุรกิจใหม่ งบประมำณ และ/หรื อ ประเด็นต่ำงๆ และ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท รวมถึงกำรทำงำนร่ วมกับคณะกรรมกำรบริ ษัท ในกำรอนุมตั ิเรื่ องที่สำคัญ
เกี่ยวกับทิศทำงกำรดำเนินงำนและนโยบำยด้ ำนกำรพัฒนำกำรลงทุนในธุรกิจใหม่ รวมทังให้
้ คำแนะนำต่อ
คณะกรรมกำรบริ ษัท
 ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรพัฒนำธุรกิจใหม่เพื่อให้ เป็ นปั จจุบนั เหมำะสมกับธุรกิจของบริ ษัท โดยอย่ำง
น้ อยปี ละ 1 ครัง้
 ปฏิบตั ิหน้ ำที่อื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำย
ทังนี
้ ้ รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรพัฒนำธุรกิจใหม่ในปี 2563 ปรำกฏตำมเอกสำร
แนบ 5 รำยงำนคณะกรรมกำรชุดย่อย
5. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
คณะกรรมกำรบริ หำร ประกอบด้ วยกรรมกำรอย่ำงน้ อย 4 คน ที่มีประสบกำรณ์ และคุณสมบัติเหมำะสม และ
ได้ รับแต่งตังโดยคณะกรรมกำรบริ
้
ษัท และจะพ้ นจำกตำแหน่งเมื่อตำย หรื อลำออก หรื อคณะกรรมกำรบริ ษัทมีมติให้
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พ้ นจำกตำแหน่งคณะกรรมกำรบริ หำรจะรำยงำนผลกำรบริ หำรงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท โดยมีขอบเขตและ
อำนำจหน้ ำที่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำรต้ องเป็ นบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีควำมซื่อสัตย์ สุจริ ต มีจริ ยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ
และมีเวลำเพียงพอที่จะอุทิศควำมรู้ ควำมสำมำรถ และปฏิบตั ิหน้ ำที่ให้ แก่บริ ษัทได้ รวมถึงต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มี
ลักษณะต้ องห้ ำมตำมกฎหมำยว่ำด้ วยบริ ษัทมหำชนจำกัดและกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้ อง นอกจำกนี ้ กรรมกำรบริ หำรไม่
สำมำรถประกอบกิจกำร เข้ ำ เป็ นหุ้นส่วน หรื อเข้ ำเป็ นกรรมกำรในนิติบคุ คลอื่นที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็ นกำร
แข่งขันกับกิจกำรของบริ ษัท ไม่ว่ำจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรื อประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้ นแต่จะได้ รับกำร
อนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรบริ หำร ประกอบด้ วยกรรมกำรจำนวน 4 ท่ำน โดยมีรำยนำมดังต่อไปนี ้
ชื่อ – นามสกุล
1. นำยเอนก พนำอภิชน
2. นำยเกว็ก บัค ไช
3. นำยอนันต์ แก้ วร่วมวงศ์
4. นำยไพบูลย์ ภำนุวฒ
ั นวงศ์

ตาแหน่ ง
ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร

คณะกรรมกำรบริ หำรต้ องมีกำรประชุมอย่ำงน้ อยเดือนละ 1 ครัง้ โดยต้ องมีกรรมกำรบริ หำรมำประชุมเกินกว่ำกึง่
หนึ่งของจำนวนกรรมกำรบริ หำรที่คณะกรรมกำรบริ ษัทแต่งตังจึ
้ งจะเป็ นองค์ประชุม ในปี 2563 มีกำรประชุมจำนวน
ทังสิ
้ ้น 13 ครัง้ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท
ขอบเขตและอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมกำรบริ หำรมีขอบเขตอำนำจหน้ ำที่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเป็ นไปตำมกฎบัตรของคณะกรรมกำรบริ หำร
ซึง่ ได้ รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท ดังนี ้
 พิจำรณำและนำเสนอเป้ำหมำย แผนธุรกิจ และงบประมำณของบริ ษัทต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท กำกับดูแล
กำรดำเนินงำนของบริ ษัทให้ เป็ นไปตำมวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบำยของคณะกรรมกำรบริ ษัท
กฎหมำย กฎระเบียบ ข้ อบังคับของบริ ษัท และเงื่อนไขพันธะสัญญำที่ผกู พันบริ ษัท
 กำหนดแนวทำงกำรดำเนินกำร กำรพัฒนำ และกำรขยำยธุรกิจให้ เป็ นไปตำมแนววิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
นโยบำย และมติของคณะกรรมกำรบริ ษัท
 กำกับและติดตำมผลกำรดำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริ ษัท และรำยงำนผลกำรดำเนินงำน พร้ อม
วิธีแก้ ไขถ้ ำผลประกอบกำรไม่เป็ นไปตำมเป้ำหมำยให้ กรรมกำรบริ ษัทรับทรำบเป็ นประจำทุกเดือน
 แสวงหำและประเมินโอกำสในกำรลงทุนในธุรกิจใหม่
 พิจำรณำและให้ ควำมเห็นแก่คณะกรรมกำรบริ ษัทเกี่ยวกับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลของบริ ษัท
 พิจำรณำสอบทำนและอนุมตั ิรำยกำรเกี่ยวกับกำรลงทุนและจำหน่ำยทรัพย์สิน กำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคล
กำรเงิ นและกำรบริ หำรเงิ น กำรบริ หำรงำนทั่วไป และรำยกำรอื่นใดที่เกี่ ยวกับธุรกิ จของบริ ษัท ภำยใน
ขอบเขตอำนำจที่ได้ รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
 แต่งตังผู
้ ้ บริ หำรบริ ษัท เพื่อปฏิบตั ิหน้ ำที่ทกุ ตำแหน่งตำมอำนำจบริ หำรบุคคล และกลัน่ กรองแต่งตังผู
้ ้ บริ หำร
ระดับสูง (UC ขึ ้นไป) เพื่อขออนุมตั ิตอ่ คณะกรรมกำร
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 พิจำรณำและให้ ควำมเห็นต่อเรื่ องที่ต้องผ่ำนกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท ยกเว้ นในกิจกรรมใดๆ ซึ่ง
คณะกรรมกำรบริ ษัท ได้ มอบหมำยให้ คณะกรรมกำรชุดอื่นเป็ นผู้ดำเนินกำรไว้ แล้ ว
 พิจำรณำและสอบทำนกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง และระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษัท
 คณะกรรมกำรบริ หำรอำจมอบอำนำจช่วงให้ ผ้ บู ริ หำร หรื อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีอำนำจในกำรดำเนินกำร
ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งหรื อหลำยเรื่ องตำมที่คณะกรรมกำรบริ หำรพิจำรณำเห็นสมควรได้ กำรอนุมตั ิรำยกำร
ของคณะกรรมกำรบริ หำร และ/หรื อ กำรมอบอำนำจช่วงต้ องไม่เป็ นกำรอนุมตั ิรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรื อ
รำยกำรที่ อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ หรื อรำยกำรที่คณะกรรมกำรบริ หำรมีส่วนได้ เสีย ตำมที่
กำหนดในข้ อบังคับของบริ ษัท และตำมที่กำหนดโดยคณะกรรมกำรบริ ษัท และหน่วยงำนกำกับดูแล
 ว่ำจ้ ำงที่ปรึกษำหรื อบุคคลที่มีควำมเป็ นอิสระ เพื่อให้ ควำมเห็นหรื อคำแนะนำตำมควำมจำเป็ น
 มีอำนำจเชิญฝ่ ำยจัดกำร ผู้บริ หำร หรื อบุคคลใดที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัทมำให้ ควำมเห็น เข้ ำร่วมประชุมหรื อให้
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องตำมที่จำเป็ น
 รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนที่สำคัญของคณะกรรมกำรบริ หำร ให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทรับทรำบเป็ นประจำทุก
เดือน ในวำระกำรรำยงำนของประธำนคณะกรรมกำรบริ หำร
 ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของตนเอง และประเมินควำมเพียงพอของกฎบัตรของคณะกรรมกำรบริ หำรเป็ น
ประจำทุกปี โดยอยูภ่ ำยใต้ กำรดูแลของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ
 ดำเนินกำรอื่นๆ ใด หรื อตำมอำนำจและควำมรับผิดชอบ ตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำยหน้ ำที่ให้
เป็ นครำวๆ ไป
ทัง้ นี ้ รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริ หำรในปี 2563 ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 5
รำยงำนคณะกรรมกำรชุดย่อย
คณะกรรมการที่รายงานต่ อคณะกรรมการชุดย่ อย มีดังนี ้
1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ งซึง่ รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อกำกับและบริ หำรควำมเสีย่ งทังหมด
้
ในพืน้ ที่ที่เกี่ ยวข้ องทำงด้ ำนกำรเงิน , กำรพำณิ ชย์ , กฎหมำย, กำรตรวจสอบภำยใน, กำรกำกับดูแลกิ จกำร, กำร
ปฏิบตั ิงำน, เทคโนโลยีสำรสนเทศ, ควำมยัง่ ยืน, อุตสำหกรรม และด้ ำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยประกอบด้ วยกรรมกำรไม่
น้ อยกว่ำ 7 คน และไม่มำกกว่ำ 15 คน โดยเป็ นผู้บริ หำรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ซื่อสัตย์สจุ ริ ตและอุทิศเวลำให้ กำร
บริ หำรและดำเนินกำรเพื่อให้ บรรลุเป้ำหมำยด้ ำนกำรบริ หำรควำมเสี่ยงและสอดคล้ องกับกำรดำเนินธุรกิจ ของบริ ษัท
โดยรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง ตำมคำสัง่ แต่งตังที
้ ่ THAICOM HR 5 010/2563
เรื่ อง แต่งตังคณะกรรมกำรบริ
้
หำรควำมเสีย่ ง ประกอบด้ วยกรรมกำรจำนวน 12 ท่ำน โดยมีรำยนำมดังต่อไปนี ้
ชื่อ – นามสกุล
1. นำยอนันต์ แก้ วร่วมวงศ์
2. นำยปฐมภพ สุวรรณศิริ
3. นำยอนุวฒ
ั น์ สงวนทรัพยำกร
4. นำยวิชยั กิตติวิทยำกุล
5. นำยเอกชัย ภัคดุรงค์
แบบ 56-1 One Report

ตาแหน่ ง
ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
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ชื่อ – นามสกุล
6. นำยคมสัน เสรี ภำพงศ์
7. นำยภำคย์ บุญยุบล
8. นำยสลิล จำรุจินดำ
9. นำยสรรเพชญ สรรพศิริ
10. นำงยุพำพรรณ ปำนเคลือบทอง
11. นำยนิวฒ
ั น์ ภูน่ นั ท์วรำกร
12. นำยไรวินทร์ ทนันวรศิลป์

ส่วนที่ 2 กำรกำกับดูแลกิจกำร

ตาแหน่ ง
กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
เลขำนุกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง

คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงต้ อง มีกำรประชุมอย่ำงน้ อยไตรมำสละ 1 ครัง้ หรื อตำมควำมเหมำะสม ในปี
2563 มีกำรประชุมจำนวนทังสิ
้ ้น 4 ครัง้ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริ ษัท
ขอบเขตและอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง มีหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี ้
 กำหนดและทบทวนกรอบโครงสร้ ำงกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง นโยบำยกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง เกณฑ์ระดับควำม
เสีย่ งที่ยอมรับได้ เกณฑ์กำรประเมินควำมเสีย่ งและกระบวนกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
มำตรฐำนสำกลและสอดคล้ องกับทิศทำงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ผลกำรดำเนินงำนประจำวัน และ
สภำวกำรณ์ทมี่ ีกำรเปลีย่ นแปลง จำกนันเสนอให้
้
คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริ หำรสอบ
ทำน และคณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำอนุมตั ิ
 สอบทำนควำมเสีย่ งและพิจำรณำควำมเหมำะสมของแผนกำรจัดกำรควำมเสีย่ งของบริษัท เพื่อให้ เจ้ ำของ
ควำมเสีย่ งนำไปปรับปรุงแก้ ไขและนำไปปฏิบตั ิได้ จริ ง
 ติดตำมผลกำรจัดกำรลดควำมเสีย่ งซึง่ แนะนำโดยคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ งเพื่อให้ มนั่ ใจว่ำกำร
บริ หำรจัดกำรควำมเสี่ยงมีประสิทธิผล อยูใ่ นระดับควำมเสีย่ งทีย่ อมรับได้ และสอดคล้ องกับนโยบำยกำร
บริ หำรควำมเสีย่ ง
 ดูแลส่งเสริ มให้ ผ้ บู ริ หำรและพนักงำนให้ มีควำมรู้ควำมเข้ ำใจและรับทรำบหน้ ำที่ของตนในกำรบริ หำรควำม
เสีย่ งของบริ ษัท
 รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริ หำรอย่ำงสมำ่ เสมอ
เกี่ยวกับกำรบริ หำร กำรดำเนินงำน สถำนะควำมเสีย่ งของบริษัท และกำรเปลีย่ นแปลงต่ำงๆ รวมถึงสิง่ ที่
ต้ องดำเนินกำรปรับปรุงแก้ ไขเพื่อให้ สอดคล้ องกับกรอบโครงสร้ ำงกำรบริ หำรควำมเสีย่ งและนโยบำย และ
กลยุทธ์ที่กำหนด
 พิจำรณำกำรนำเสนอข้ อมูลลงในแบบฟอร์ ม 56-1 และให้ คำแนะนำในกำรนำเสนอข้ อมูลในรำยงำน
ประจำปี ของบริ ษัท
2. คณะกรรมการการพัฒนาอย่ างยั่งยืน (Sustainable Development Committee)
คณะกรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนซึ่ง รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรรษั ทภิ บำลและสรรหำ ประกอบด้ ว ย
กรรมกำรบริ ษัท และกรรมกำรที่เป็ นผู้บริ หำรระดับสูงรวมกันอย่ำงน้ อย 5 คน ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ซื่อสัตย์สจุ ริ ต
และอุทิศเวลำให้ กำรบริ หำรและดำเนินกำรเพื่อให้ บรรลุเป้ำหมำยด้ ำนกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน และสอดคล้ องกับกำร
ดำเนินธุรกิจของบริ ษัท ซึง่ ต้ องได้ รับกำรแต่งตังโดยคณะกรรมกำรบริ
้
ษัท และจะพ้ นจำกตำแหน่งเมื่อตำย หรื อลำออก
แบบ 56-1 One Report
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หรื อ พ้ นจำกกำรเป็ นประธำนกรรมกำรบริ ห ำร ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ บ ริ ห ำร ผู้ บริ ห ำรระดับ สูง ของบริ ษั ท หรื อ
คณะกรรมกำรบริ ษัทมีมติให้ พ้นจำกตำแหน่งคณะกรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนจะรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท
โดยมีขอบเขตและอำนำจหน้ ำที่เป็ นลำยลักษณ์ อกั ษรไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน ซึ่ง
เป็ นไปตำมแนวทำงของบริ ษัท และสอดคล้ องกับกรอบกำรดำเนินงำนของตลำดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย โดย
รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรบรรรษัทภิบำลและสรรหำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน ประกอบด้ วยกรรมกำรจำนวน 7 ท่ำน โดยมี
รำยนำมดังต่อไปนี ้
ชื่อ – นามสกุล
1. นำยอนันต์ แก้ วร่วมวงศ์
2. นำยปฐมภพ สุวรรณศิริ
3. นำยอนุวฒ
ั น์ สงวนทรัพยำกร
4. นำยสรรเพชญ สรรพศิริ
5. นำงสำวยุพำพรรณ ปำนเคลือบทอง
6. นำยภำคย์ บุญยุบล
7. นำงสำวปิ ยะนุช สุจปลื ้ม

ตาแหน่ ง
ประธำนคณะกรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน
กรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน
กรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน
กรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน
กรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน
กรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน
กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน

คณะกรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนต้ องมีกำรประชุมอย่ำงน้ อยปี ละ 2 ครัง้ หรื อตำมควำมเหมำะสม โดยต้ องมี
กรรมกำรเข้ ำร่ วมประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมกำรทังหมด
้
จึงจะถือว่ำครบองค์ประชุม ในปี 2563
มีกำรประชุมจำนวนทังสิ
้ ้น 2 ครัง้ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรรรษัทภิบำลและสรรหำ
ขอบเขตและอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการการพัฒนาอย่ างยั่งยืน
คณะกรรมกำรกำรพัฒ นำอย่ ำ งยั่ง ยื น มี ข อบเขตอ ำนำจหน้ ำ ที่ เ ป็ น ลำยลัก ษณ์ อัก ษรเป็ น ไปตำมกฎบัต ร
คณะกรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน ซึง่ ได้ รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท ดังนี ้


พิจำรณำและกำหนดเป้ำหมำย นโยบำย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนดำเนินงำนเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนที่
สอดคล้ องกับกำรดำเนินธุรกิจทังในด้
้ ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้ อมขององค์กร

 กำหนดระยะเวลำในกำรดำเนินงำน ตลอดจนผู้รับผิดชอบในแต่ละด้ ำนอย่ำงชัดเจน
 กำกับดูแลให้ มีกำรปฏิบตั ิตำม นโยบำย กลยุทธ์ แผนกำรดำเนินงำนกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน ผ่ำนคณะทำงำน
กำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน
 กำหนดประเด็นสำคัญและให้ ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทเกี่ยวกับนโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน
ที่สอดคล้ องกับกรอบแนวทำงในกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษัท เพื่อขออนุมตั ิตอ่ คณะกรรมกำรบริ ษัท
 มีอำนำจหน้ ำที่ในกำรขอข้ อมูลจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องและมีอำนำจในกำรเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องมำ
ประชุมหรื อให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องตำมที่จำเป็ น
 มี อ ำนำจหน้ ำ ที่ ใ นกำรแต่ ง ตัง้ คณะท ำงำนกำรพัฒ นำอย่ ำ งยั่ง ยื น ( SDWG) เพื่ อ ร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบและ
ดำเนินงำนในด้ ำนต่ำงๆ เพื่อขออนุมตั ิตอ่ คณะกรรมกำรบริ ษัท
 พิจำรณำให้ คำแนะนำและพิจำรณำอนุมตั ิรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนเพื่อขออนุมตั ิต่อคณะกรรมกำร
บริ ษัท
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 รำยงำนกำรด ำเนิ น งำนให้ ค ณะกรรมกำรบริ ษั ท ทรำบอย่ำ งน้ อ ยปี ล ะหนึ่ ง ครั ง้ และรำยงำนสรุ ป กำร
ดำเนินงำนตอนสิ ้นปี งบประมำณ
 ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของตนเอง และกำรปฏิบตั ิงำนโดยรวมของคณะกรรมกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนทัง้
คณะ ตลอดจนประเมินควำมพอเพียงของกฎบัตรนี ้ เป็ นประจำทุกปี
 ดำเนินกำรอื่นๆที่เห็นสมควร เพื่อให้ กำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนของบริ ษัทบรรลุตำมเป้ำหมำยที่กำหนด หรื อ
ตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำย
3. คณะกรรมการจัดการ (Management Committee)
คณะกรรมกำรจัดกำร ได้ รับกำรแต่งตังโดยคณะกรรมกำรบริ
้
หำร ประกอบไปด้ วยประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรและ
ผู้บริ หำรระดับสูงที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เพื่อทำหน้ ำที่สนับสนุน และกลัน่ กรองข้ อมูลให้ กบั คณะกรรมกำรบริ หำร
รวมถึงประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรในทุกๆ ด้ ำน ไม่ว่ำจะเป็ นด้ ำนกำรบริ หำรจัดกำรธุรกิจของบริ ษัท กำรบริ หำรด้ ำน
กำรเงิน กำรพิจำรณำธุรกิจใหม่ และงำนอื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ หำร โดยรำยงำนตรงต่อคณะ
กรรมกำรบริ หำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรจัดกำร ประกอบด้ วยกรรมกำรจำนวน 5 ท่ำน โดยมีรำยนำมดังต่อไปนี ้
ชื่อ – นามสกุล
1. นำยอนันต์ แก้ วร่วมวงศ์
2. นำยปฐมภพ สุวรรณศิริ
3. นำยอนุวฒ
ั น์ สงวนทรัพยำกร
4. นำยภำคย์ บุญยุบล
5. นำยสรรเพชญ สรรพศิริ

ตาแหน่ ง
ประธำนคณะกรรมกำรจัดกำร
กรรมกำรจัดกำร
กรรมกำรจัดกำร
กรรมกำรจัดกำร
กรรมกำรจัดกำร

ขอบเขตและอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการจัดการ
คณะกรรมกำรจัดกำรมีขอบเขตอำนำจหน้ ำที่เป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร ซึ่งได้ รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ หำร
ดังนี ้
 บริ หำรจัดกำรธุรกิจเพื่อให้ บรรลุผลตำมแผนกลยุทธ์ที่บริ ษัทตังไว้
้
 ติดตำมผลกำรดำเนินงำน ตลอดจนประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทใน
กลุม่
 พิจำรณำกลัน่ กรองข้ อมูลเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ หำร และคณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำอนุมตั ิ
พร้ อมทังให้
้ ควำมเห็นและแนวทำงที่เหมำะสมในกำรดำเนินกำร
 ติดตำมประเด็นสำคัญต่ำงๆ ที่ได้ รับจำกมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ หำร และคณะกรรมกำรบริ ษัท
พร้ อมทังให้
้ ควำมเห็นและดำเนินกำรให้ เหมำะสมตำมที่ได้ รับมอบหมำย
 พิจำรณำสรรหำและประเมินโอกำสทำงธุรกิจใหม่ๆ
 ปฏิบตั ิงำนอื่นๆ ตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ หำร และคณะกรรมกำรบริ ษัท
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7.4 ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
7.4.1 รายชื่อและตาแหน่ งของผู้บริหาร
ตำมโครงสร้ ำงกำรบริ หำรจัดกำรของบริ ษัท ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564 บริ ษัทมีผ้ บู ริ หำรตำมคำนิยำมของ
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ จำนวน 7 ท่ำน ดังนี ้
รายชื่อผู้บริหาร
นำยอนันต์ แก้ วร่วมวงศ์
นำยปฐมภพ สุวรรณศิริ
นำยอนุวฒ
ั น์ สงวนทรัพยำกร
ดร.สกล กิตติวชั รำพงษ์
นำยเอกชัย ภัคดุรงค์
นำยสลิล จำรุจินดำ
นำงพรรณี นิวำศนันทน์

ตาแหน่ ง
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
รักษำกำร รองประธำนเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริ หำร และ
หัวหน้ ำคณะผู้บริ หำร ด้ ำนกำรค้ ำ
หัวหน้ ำคณะผู้บริ หำร ด้ ำนกำรเงิน
หัวหน้ ำฝ่ ำยงำนกำรตลำดและพัฒนำธุรกิจ
หัวหน้ ำฝ่ ำยงำนรัฐกิจ
หัวหน้ ำส่วนงำนกฎหมำยและกำกับดูแล
หัวหน้ ำฝ่ ำยงำนกำรเงิน

7.4.2 นโยบายค่ าตอบแทนผู้บริหาร*
1. บริ ษั ท ได้ ก ำหนดนโยบำยค่ ำ ตอบแทนส ำหรั บ ประธำนเจ้ ำหน้ ำ ที่ บ ริ ห ำร และผู้บ ริ ห ำรระดับ สูง
ประกอบด้ วย เงิ น เดื อน โบนัส และกองทุน สำรองเลี ย้ งชี พ และผลตอบแทนอื่ นๆ ซึ่ง ค่ำ ตอบแทน
ดังกล่ำวจะสอดคล้ องกับผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัททัง้ ในระยะสันและระยะยำว
้
รวมทัง้ ผลกำร
ปฏิบตั ิงำนของผู้บริ หำร ตลอดจนแนวปฏิบตั ิและมำตรฐำนของกลุม่ ธุรกิจชันน
้ ำ
2. ค่ำตอบแทนระยะยำวที่ไม่ใช่ ตวั เงิน บริ ษัทมีโครงกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื อ้ หุ้นสำมัญต่อ
กรรมกำรและผู้บริ หำรของบริ ษัท ซึ่งนโยบำยค่ำตอบแทนแบบระยะยำวแบ่งเป็ น 4 โครงกำร แต่ละ
โครงกำรมีอำยุ 5 ปี โดยบริ ษัทได้ เริ่ มใช้ นโยบำยนี ้ตังแต่
้ ปี 2556 ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นแรงจูงใจให้ กรรมกำรและ
ผู้บริ หำรอยูป่ ฏิบตั ิงำนกับบริ ษัทในระยะยำว
_____________________
หมำยเหตุ
*ผู้บ ริ ห ำร หมำยถึง ผู้บ ริ ห ำรตำมคำนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์ และตลำดหลักทรั พย์ ได้ แก่
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำรและหัวหน้ ำคณะผู้บริหำร

7.4.3 ค่ าตอบแทนของผู้บริหาร
(ก) ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ในปี 2563 ค่ำตอบแทนรวมที่เป็ นตัวเงินของคณะผู้บริ หำร จำนวน 7 ท่ำน รวมเป็ นเงินจำนวนทังสิ
้ ้น
48 ล้ ำนบำท ซึง่ ประกอบด้ วย ค่ำตอบแทนรำยเดือน โบนัสรวม และค่ำตอบแทนอื่นๆ ซึง่ ค่ำตอบแทน
ดังกล่ำวจะเชื่อมโยงกับกำรดำเนินงำนของบริ ษัท และผลกำรปฏิบตั ิงำนของผู้บริ หำรเป็ นเกณฑ์
(ข) โครงการจั ด สรรใบส าคั ญ แสดงสิ ทธิ ท่ ีจ ะซื อ้ หุ้ นสามั ญ ของบริ ษั ทต่ อ กรรมการและ
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่ อย (“โครงการใบสาคัญแสดงสิทธิ”)
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสำมัญให้ แก่กรรมกำรและพนักงำนของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของโครงกำรจ่ำยค่ำตอบแทนระยะยำว (Performance share
plan) เป็ นโครงกำรที่มีวตั ถุประสงค์ที่จะสร้ ำงแรงจูงใจและตอบแทนกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำนของ
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บริ ษัทและบริ ษัทย่อย และเป็ นกำรรักษำทรัพยำกรบุคคลที่มีคุณค่ำต่อบริ ษัทให้ ทำงำนกับองค์กร
อย่ำงต่อเนื่อง และสร้ ำงประโยชน์สงู สุดให้ แก่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยเพื่อกำรเติบโตที่ยงั่ ยืนในระยะ
ยำว ซึ่งกำหนดให้ พนักงำนระดับผู้บริ หำรของบริ ษัทที่เข้ ำร่ วมโครงกำรสำมำรถนำเงิ นเฉพำะที่เป็ น
เงินโบนัสบำงส่วนตำมเกณฑ์กำรจัดสรรที่บริ ษัทกำหนดให้ แต่ละรำยได้ รับมำใช้ สิทธิตำมใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ที่ออกและเสนอขำยได้ เท่ำนัน้ โดยเงินโบนัสที่แต่ละรำยจะได้ รับนันจะขึ
้
้นอยู่กบั เงื่อนไข
และหลักเกณฑ์ รวมถึงเป้ำหมำยที่บริ ษัทจะพิจำรณำกำหนด ซึ่งบริ ษัทได้ มี กำรจัดสรรใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ตำมโครงกำรดังกล่ำวไปแล้ วจำนวน 4 ครัง้ ตังแต่
้ ปี 2556 – 2559 โดยมีกรรมกำรและ
ผู้บริ หำรที่ได้ รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี ้
รายชื่อกรรมการและ
ผู้บริ หาร(1)
1. นำยอนันต์ แก้ วร่วมวงศ์(
2. นำยปฐมภพ สุวรรณศิริ
3. นำยอนุวฒ
ั น์ สงวนทรัพยำกร
4. ดร.สกล กิตติวชั รำพงษ์
5. นำยเอกชัย ภัคดุรงค์
6. นำงพรรณี นิวำศนันทน์
7. นำยสลิล จำรุจินดำ

ปี 2556
จานวนใบสาคัญ
แสดงสิทธิท่จี ัดสรร
หน่ วย ร้ อยละ
32,111
4.71
31,933
4.68
18,022
2.64
12,633
1.85
-

ปี 2557
จานวนใบสาคัญ
แสดงสิทธิท่จี ัดสรร
หน่ วย ร้ อยละ
116,400
9.72
48,200
4.02
53,000
4.43
23,000
1.92
23,000
1.92

ปี 2558
จานวนใบสาคัญ
แสดงสิทธิท่จี ัดสรร
หน่ วย ร้ อยละ
97,611
8.99
35,335
3.26
38,849
3.58
23,622
2.18
21,477
1.98

ปี 2559
จานวนใบสาคัญ
แสดงสิทธิท่จี ัดสรร
หน่ วย ร้ อยละ
96,738
9.00
35,019
3.26
38,502
5.58
21,282
1.98
21,282
1.98

_____________________
หมำยเหตุ
(1)

ผู้บริหำร หมำยถึง ผู้บริหำรตำมคำนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และเป็ นไปตำม
โครงสร้ ำงกำรบริหำรจัดกำรใหม่ที่ประกำศใช้ เมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2564

7.5 ข้ อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษัท และบริ ษัทในเครื อ มีพนักงำนรวมทังสิ
้ ้น 3,077 คน โดยแบ่งตำมสำยธุรกิจ
ดังนี ้
ประเภทธุรกิจ
สำยธุรกิจอินเทอร์ เน็ตและสือ่
สำยธุรกิจดำวเทียม
สำยธุรกิจโทรศัพท์
รวม

จานวนพนักงาน (คน)
11
412
2,654
3,077

ผลตอบแทนของพนักงำนบริ ษัท และบริ ษัทในเครื อ ได้ แก่ เงิ นเดือน เงิ นสมทบกองทุนสำรองเลี ้ยงชี พ และ
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ สำหรับปี 2563 รวมเป็ นจำนวนเงินทังสิ
้ ้น 819 ล้ ำนบำท
นโยบายการบริหารบุคลากร
บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) ในฐำนะที่เป็ นบริ ษัทไทยและดำเนินกิจกำรทังในประเทศไทยและต่
้
ำงประเทศที่
มุ่งเน้ นกำรสร้ ำงควำมมัน่ คงและเติบโตอย่ำงยัง่ ยืนในธุรกิ จสื่อสำร บริ ษัทเล็งเห็นถึงคุณค่ำและควำมสำคัญของ
ทรั พ ยำกรมุน ษย์ โดยมี ค วำมเชื่ อ มั่น ว่ำ พนัก งำนที่ มี คุณ ภำพเป็ น ปั จ จัย ส ำคัญ ยิ่ ง ต่ อ กำรน ำพำองค์ ก รสู่ค วำม
เจริ ญเติบโตและควำมสำเร็ จที่ยงั่ ยืน และยังเป็ นปั จจัยบ่งชี ้ถึงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของธุรกิจในยุคปั จจุบนั อีก
ด้ วย บริ ษัทจึงมุ่งมัน่ ในกำรดูแลอัตรำส่วนกำลังคน รวมทังต้
้ นทุนของพนักงำนให้ อยู่ในระดับที่มีประสิทธิ ภำพ โดย
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มุ่งเน้ นไปที่ กำรแสวงหำคนดี รักษำคนเก่ง สร้ ำงควำมผูกพันในองค์กร และสร้ ำงควำมพร้ อมให้ พนักงำนทุกระดับ
เป็ นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถโดยมุ่งเน้ นไปที่กำรเพิ่มศักยภำพของพนักงำนให้ สำมำรถแข่งขันได้ ในโลกยุคดิจิทลั มี
คุณธรรม สร้ ำงโอกำสและควำมท้ ำทำยใหม่ ๆ เพื่อกระตุ้นให้ พนักงำนได้ ใช้ ศกั ยภำพที่มีอยูข่ องตนอย่ำงเต็มที่ พร้ อม
ถ่ำยทอดและปลูกฝั งหลักกำรทำงำนที่ยึดมัน่ ในค่ำนิยมขององค์กร สำมำรถตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และพร้ อมรับกับควำมเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้นอยูต่ ลอดเวลำ เพื่อควำมเจริ ญก้ ำวหน้ ำไปพร้ อมกับ
ควำมเจริ ญเติบโตของบริ ษัท
ด้ วยควำมเชื่อมัน่ นี ้ บริ ษัทจึงได้ กำหนดนโยบำยกำรบริ หำรบุคลำกรเพื่อแสดงให้ เห็นถึงเจตนำรมณ์อนั แน่วแน่ใน
กำรสรรหำ ดูแล และรักษำบุคลำกรของบริ ษัทเป็ นอย่ำงดี สอดคล้ องกับกลยุทธ์ และเป้ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจของ
บริ ษัทในแต่ละช่วงเวลำ ทังยั
้ งนำมำตรกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตมำเป็ นส่วนหนึ่งในกระบวนกำรบริ หำรบุคลำกรอีกด้ วย
เพื่อให้ เป็ นไปตำมหลักกำรและแนวทำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี บริ ษัทได้ กำหนดนโยบำยกำรบริ หำรบุคลำกรด้ ำน
ต่ำงๆ ซึง่ มีรำยละเอียด ดังนี ้
1) กำรจัดโครงสร้ ำงองค์กรและอัตรำกำลัง
บริ ษั ท จัด โครงสร้ ำงองค์ ก ร ต ำแหน่ง และระดับ ต ำแหน่ง งำน รวมทัง้ ก ำหนดอัต รำก ำลัง โดยพิ จ ำรณำให้
สอดคล้ องกับทิศทำงและเป้ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจที่กำหนดขึ ้นแต่ละปี และทบทวนเป็ นระยะๆ เพื่อให้ ตอบสนองได้
ทันต่อควำมเปลีย่ นแปลงต่ำงๆ ที่เกิดขึ ้น
2) กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกรอย่ำงเป็ นธรรม
บริ ษัทดำเนินกำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกรแต่ละระดับอย่ำงเป็ นธรรม โดยมองที่คณ
ุ ลักษณะ คุณสมบัติและ
ควำมสำมำรถของตัว บุค คลที่ สอดคล้ อ งกับ ควำมต้ อ งกำรของงำน รวมทัง้ พิ จ ำรณำศัก ยภำพที่ จ ะพัฒ นำให้ มี
ควำมก้ ำวหน้ ำต่อไปได้ ในอนำคตควบคู่ไปด้ วย โดยใช้ คณะกรรมกำรทำหน้ ำที่คดั สรร ใช้ กำรทดสอบและเครื่ องมือ
ด้ ำนกำรประเมินบุคคลมำประกอบ มีกระบวนกำรตรวจสอบข้ อมูลของผู้สมัครว่ำเคยมีประวัติเกี่ยวข้ องกับกำรกระทำ
ผิดใดๆ หรื อไม่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประวัติกำรทุจริ ต เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำได้ คนดีและเก่ง เหมำะสมอย่ำงแท้ จริ งกับงำน
วัฒนธรรมองค์กร และมีควำมพร้ อมที่จะพัฒนำต่อยอดต่อไปได้ ในอนำคต
3) โอกำสอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรว่ำจ้ ำงและบรรจุแต่งตัง้
บริ ษั ท ให้ โอกำสอย่ ำ งเท่ ำ เที ย มกั น ในกำรว่ ำ จ้ ำงและบรรจุ แ ต่ ง ตัง้ รวมทัง้ โอกำสด้ ำนกำรพัฒ นำและ
ควำมก้ ำวหน้ ำ โดยพิจำรณำบนพื ้นฐำนคุณธรรม ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมมุ่งมัน่ และผลสำเร็ จของงำนที่เกิดขึ ้น
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดควำมหลำกหลำย และสำมำรถใช้ ทรัพยำกรบุคคลให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
ต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดอันเนื่องมำจำกเชือ้ ชำติ สัญชำติ ศำสนำ เพศ อำยุ สถำนภำพทำงกำรสมรส หรื อควำม
บกพร่องทำงกำยภำพ
4) สิทธิมนุษยชน
บริ ษัทมีนโยบำยกำรเคำรพกฎหมำย และหลักสิทธิมนุษยชน โดยในนโยบำยดังกล่ำวนัน้ พนักงำนต้ องทำควำม
เข้ ำใจกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของตนเองโดยตรงอย่ำงถี่ถ้วน และปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่งครัด
หำกมีข้อสงสัยสำมำรถขอคำปรึ กษำจำกฝ่ ำยกฎหมำยหรื อที่ปรึ กษำกฎหมำย โดยมิให้ ปฏิบตั ิตำมควำมเข้ ำใจของ
ตนเองโดยไม่มีคำแนะนำ อีกทัง้ กรณีที่เมื่อพนักงำนของบริ ษัทต้ องไปปฏิบตั ิงำนในต่ำงประเทศพนักงำนควรศึกษำ
กฎหมำย ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศนันๆ
้ ก่อนกำรดำเนินกำรใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของ
บริ ษัท เพื่อไม่ให้ ขดั กับกฎหมำย ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศนันๆ
้ รวมถึงบริ ษัทยังสนับสนุน
และเคำรพกำรปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิให้ ธุรกิจของบริ ษัทเข้ ำไปมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับกำรล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน
เช่น ไม่สนับสนุนกำรบังคับใช้ แรงงำน (Forced Labor) ต่อต้ ำนกำรใช้ แรงงำนเด็ก (Child Labor อีกทัง้ ยังปฏิบตั ิตอ่ ผู้
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มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ำยด้ วยควำมเป็ นธรรมบนพื ้นฐำนของศักดิ์ศรี ควำมเป็ นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด
เชื ้อ ชำติ เพศ อำยุ สีผิว ศำสนำ สภำพร่ ำงกำย ฐำนะ ชำติตระกูล ทังนี
้ ้ ยังส่งเสริ มให้ มีกำรเฝ้ำระวังกำรปฏิบตั ิตำม
ข้ อกำหนดด้ ำนสิทธิมนุษยชนภำยในบริ ษัท และส่งเสริ มให้ บริ ษัทย่อย ผู้ร่วมทุน คูค่ ้ ำ และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ำยปฏิบตั ิ
ตำมหลักกำรสิทธิมนุษยชนตำมมำตรฐำนสำกล และคุ้มครองสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียที่ได้ รับควำมเสียหำยจำกกำร
ละเมิดสิทธิ อันเกิดจำกกำรดำเนินธุรกิ จของบริ ษัท โดยพิจำรณำชดเชยค่ำเสียหำยให้ ไม่ต่ำกว่ำอัตรำที่กฎหมำย
กำหนด
5) สิทธิในกำรเข้ ำร่วมสมำคม
บริ ษัทเคำรพในสิทธิ และเสรี ภำพของพนักงำน และไม่ปิดกัน้ หำกพนักงำนประสงค์จะเข้ ำร่ วมกับสมำคมหรื อ
องค์กรอื่นใดที่จดั ตังขึ
้ ้นอย่ำงถูกต้ องตำมกรอบของกฎหมำยเพื่อยังประโยชน์ให้ เกิดขึ ้นกับบุคคล กลุม่ บุคคล สังคม
หรื อประเทศชำติ โดยต้ องไม่เป็ นกำรทำงำนเพื่อแสวงหำรำยได้ อื่นจำกหน้ ำที่กำรงำนที่พนักงำนทำอยู่ ไม่เผยแพร่
ควำมลับของบริ ษัท หรื อนำควำมรู้และเวลำของบริ ษัทไปใช้ โดยไม่ได้ รับอนุญำตเพื่อเอื ้อหรื อก่อประโยชน์ให้ เกิดขึ ้นกับ
ตนเอง
6) กำรปกป้องและเคำรพควำมเป็ นส่วนตัวของพนักงำน
บริ ษัทเคำรพในควำมเป็ นส่วนตัวของพนักงำน โดยจะปกป้องและไม่นำข้ อมูลส่วนตัวของพนักงำน เช่น เงินเดือน
ประวัติกำรรักษำพยำบำล ประวัติครอบครัว ฯลฯ ไปเปิ ดเผยให้ กบั บุคคลภำยนอกหรื อผู้ที่ไม่เกี่ยวข้ อง เว้ นแต่เป็ น
ข้ อมูลที่ต้องเปิ ดเผยต่อบุคคลภำยนอกที่เกี่ยวข้ องตำมบทบัญญัติของกฎหมำย
7) กำรใช้ ระบบคุณธรรมในกำรจัดสรรประโยชน์ตอบแทนกำรทำงำน
บริ ษั ท ใช้ ก ำรประเมิ น ค่ำ งำนอย่ำ งเป็ น ระบบเพื่ อ จัด กลุ่ม งำน และระดับ ต ำแหน่ง งำนตำมขอบเขตหน้ ำ ที่
ควำมรับผิดชอบและควำมสำคัญที่มีตอ่ องค์กร ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดควำมเป็ นธรรมในกำรจ่ำยค่ำตอบแทน ทำกำรสำรวจ
รำยได้ และประโยชน์ตอบแทนกำรทำงำนของพนักงำนทุกระดับ เปรี ยบเทียบกับตลำดงำนและสภำวะกำรครองชีพที่
เปลี่ยนแปลงไปอยู่เ สมอ เพื่อให้ มั่นใจว่ำพนักงำนมีรำยได้ แ ละได้ รั บประโยชน์ ตอบแทนกำรทำงำนที่เ หมำะสม
สำมำรถแข่งขันกับตลำดงำนภำยนอกได้
กำรจัดสรรประโยชน์ ต อบแทนกำรทำงำนของบริ ษั ทตัง้ อยู่ บนพืน้ ฐำนของควำมรู้ ควำมสำมำรถและหน้ ำ ที่
ควำมรับผิดชอบ ตำม “ระบบคุณธรรม” โดยยึดหลักสำมประกำรประกอบด้ วย
(1) กำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมตำแหน่งงำน
กำรสร้ ำงควำมเป็ นธรรมภำยใน โดยพิจำรณำค่ำของงำนแต่ละงำน เปรี ยบเทียบให้ เหมำะสมกับตลำดงำน
ภำยนอก
(2) กำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมผลงำน
กำรพิจำรณำผลตอบแทนตำมระดับควำมสำเร็ จของผลงำน ทังระดั
้ บองค์กร ทีมงำน และตัวบุคคล
(3) กำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมวิชำชีพและควำมสำมำรถของตัวบุคคล
กำรให้ ผลตอบแทนกำรทำงำนโดยพิจำรณำควำมรู้ควำมสำมำรถหรื อสมรรถนะ และทักษะตำมวิชำชีพและ
ควำมชำนำญของตัวบุคคล
บริ ษัทนำระบบบริ หำรผลกำรปฏิบตั ิงำนมำใช้ ซึง่ นอกจำกจะมุง่ หวังให้ เกิดควำมสอดคล้ องของวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยกำรทำงำนในทุกระดับ และทำให้ พนักงำนมองเห็นถึงคุณค่ำในงำนของตนที่มีต่อกำรสร้ ำงควำมสำเร็ จ
แบบ 56-1 One Report
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ให้ กับบริ ษัทแล้ ว ยังเป็ นกำรส่งเสริ มให้ พนักงำนได้ ใช้ ควำมสำมำรถของตนอย่ำงเต็มที่เพื่อปฏิบัติหน้ ำที่ให้ บรรลุ
เป้ำหมำย รวมทังได้
้ รับข้ อมูลป้อนกลับและกำรชี ้แนะจำกผู้บงั คับบัญชำเพื่อพัฒนำศักยภำพของตนด้ วย
ทังนี
้ ้ กำรปฏิบตั ิงำนโดยสุจริ ตเป็ นส่วนสำคัญในกำรประเมินผลงำน กำรให้ ผลตอบแทน และกำรเลื่อนตำแหน่ง
ของพนักงำน บริ ษัทจะไม่ประนีประนอมหำกพิสจู น์พบว่ำพนักงำนมีพฤติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
8) กำรส่งเสริ มคุณภำพชีวิตที่ดีของพนักงำน
บริ ษัทได้ ให้ ควำมสำคัญในเรื่ องของสุขภำพ อำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำน
สำหรับพนักงำนทุกคนทุกระดับ ทังในส่
้ วนของข้ อปฎิบตั ิที่เกี่ยวข้ องกับสวัสดิกำรแรงงำน และสวัสดิกำรบริ ษัท ด้ วย
กำรจัดให้ มีสวัสดิกำรที่สอดคล้ องเหมำะสม
ในด้ ำนกำรให้ ควำมรู้ด้ำนสุขภำพ ได้ จดั ให้ มีโครงกำร Thaicom Young Fit เพื่อดูแลเรื่ องกำรแก้ ไขปั ญหำสุขภำพ
ของพนักงำนแบบบูรณำกำร กำรสนับสนุนงบประมำณกิจกรรมชมรมเพื่อสุขภำพกำยและสุขภำพใจอย่ำงสม่ำเสมอ
กำรให้ มีอำหำรกลำงวันคุณภำพดี อำหำรเพื่อสุขภำพ ห้ องพยำบำลที่ให้ คำปรึ กษำด้ ำนสุขภำพ กำรตรวจสุขภำพ
ประจำปี โดยโรงพยำบำลชันน
้ ำ มีประกันสุขภำพและกำรให้ ควำมช่วยเหลือเรื่ องค่ำรักษำพยำบำลที่เกินจำกประกัน
สุขภำพกลุม่ ให้ แก่พนักงำนที่เจ็บป่ วยแบบนอนพักในโรงพยำบำล หรื อเจ็บป่ วยจำกโรคมะเร็ ง
นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังจัดให้ มีกำรดูแลให้ ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรจัดกำรกำรเงินเพื่อเตรี ยมควำมพร้ อมสำหรั บกำร
เกษี ยณอำยุ พร้ อมทังกำรจั
้
ดให้ มีกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ ซึ่งให้ พนักงำนสำมำรถเลือกกำรออมได้ ตำมควำมสำมำรถ
ของแต่ละคน
9) กำรพัฒนำบุคลำกร
บริ ษัทสนับสนุนและลงทุนด้ ำนกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร โดยมีกำรพัฒนำอย่ำงเป็ นระบบทัว่
ทังองค์
้ กรอย่ำงต่อเนื่อง บริ ษัทกำหนดให้ บคุ ลำกรและผู้บงั คับบัญชำร่วมกันจัดทำแผนพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถที่
สอดคล้ องกับกำรดำเนินงำนและกลยุทธ์กำรดำเนินธุรกิจขององค์กรรวมทังลั
้ กษณะงำนของตน และทบทวนปรับปรุ ง
ให้ มีควำมทันสมัยอยูเ่ สมอ กำรพัฒนำครอบคลุมควำมสำมำรถในกำรทำงำนด้ ำนต่ ำงๆ ทังกำรบริ
้
หำรจัดกำร ควำม
เป็ นผู้นำ ควำมรู้และเทคนิคเฉพำะของแต่ละสำยงำนอำชีพ และกำรพัฒนำกระบวนกำรคิดเป็ น ทำเป็ น และมุมมองสู่
โลกำภิวัฒน์ นอกจำกนี ้ บริ ษัทจัดเส้ นทำงและควำมก้ ำวหน้ ำในกำรพัฒนำสำยอำชี พอย่ำงต่อเนื่องที่เอื ้อต่อกำร
วำงแผนผู้สบื ทอดตำแหน่ง และกำรพัฒนำกลุม่ พนักงำนผู้มีศกั ยภำพสูง เพื่อให้ เกิดกำรสำนต่อในกำรปฏิบตั ิตำมพันธ
กิจและคำมัน่ สัญญำของบริ ษัทที่มีต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกภำคส่วนของสังคม และธำรงรักษำไว้ ซงึ่ วัฒนธรรมกำรบริ หำร
จัดกำรตำมธรรมำภิบำลที่ดี
เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำบุคลำกรของบริ ษัทตระหนักถึงควำมสำคัญ และมีควำมเข้ ำใจเกี่ยวกับนโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริ ต
บริ ษัทจึงบรรจุเรื่ องต่อต้ ำนกำรทุจริ ตเข้ ำในเนื ้อหำกำรอบรมพนักงำนใหม่ และจัดให้ พนักงำนทุกคนของบริ ษัทได้ รับ
กำรอบรมและทำแบบทดสอบประจำปี เพื่อทบทวนควำมรู้ควำมเข้ ำใจเกี่ยวกับนโยบำยดังกล่ำวอย่ำงสม่ำเสมอ
บริ ษัทมุ่งมัน่ ในกำรสร้ ำงสิ่งแวดล้ อมและกระบวนกำรทำงำนเพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งกำรเรี ยนรู้ โดยส่งเสริ มให้
พนักงำนกล้ ำนำเสนอควำมคิดใหม่ ทำใหม่ ในสิ่งที่ถกู ต้ องและถูกเวลำ และยังกระตุ้นให้ เรี ยนรู้ถึง “วิธีกำรเรี ยนรู้เพื่อ
รู้ ” เพื่อให้ เกิดกำรคิดต่อไปเองได้ ขวนขวำยในกำรแสวงหำและสั่งสมองค์ควำมรู้ ในรู ปแบบต่ำงๆ เช่น กำรเรี ยนรู้ด้วย
ตนเอง กำรเรี ยนรู้ ผ่ำนงำนโครงกำรร่ วมกัน โดยใช้ เทคโนโลยีของกำรเรี ยนรู้ เป็ นต้ น พร้ อมทังแบ่
้ งปั นควำมรู้ ที่ได้ แก่
ผู้อื่นด้ วยกำรถ่ำยทอดผ่ำนกำรเป็ นวิทยำกร กำรให้ คำปรึกษำแนะนำ กำรสอนงำนด้ วยวิธีกำรชี ้แนะ (Coaching) และ
กำรกระตุ้นโดยผู้บงั คับบัญชำ เพื่อให้ เกิดกำรนำควำมรู้ และประสบกำรณ์ไปปรับใช้ ให้ เกิดประโยชน์ต่อตนเองเพื่อน
ร่วมงำน องค์กร และสังคม
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บริ ษัทส่งเสริ มกำรพัฒนำนวัตกรเพื่อให้ เกิดนวัตกรรม เปิ ดโอกำสให้ พนักงำนสำมำรถเสนอแนะควำมคิดเห็นที่
เป็ นประโยชน์ตอ่ กำรพัฒนำกระบวนกำรทำงำน รวมทังสนั
้ บสนุนกำรศึกษำ ค้ นคว้ ำ วิจยั ต่ำงๆ ที่เป็ นประโยชน์อนั เป็ น
กำรเพิ่มผลิตภำพและเพิ่มผลิตผล ซึง่ จะสร้ ำงคุณค่ำให้ กบั องค์กร เป็ นมิตรต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้ อม
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญต่อกำรฝึ กอบรมและพัฒนำพนักงำน เพื่อยกระดับควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบตั ิงำนของพนักงำน ในปี 2563 ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ กำหนดแผนกำรพัฒนำที่เหมำะสมสำหรับพนักงำนในแต่ละระดับ
ครอบคลุม ทัง้ ทัก ษะทำงด้ ำ นกำรบริ ห ำรจัด กำร (Managerial & Leadership Skill) ควำมรู้ เฉพำะทำงวิ ช ำชี พ
(Professional Skill) ควำมรู้ ตำมข้ อ ก ำหนดและกฎหมำย ตลอดจนกำรจัด โครงกำรพัฒนำศักยภำพให้ กับกลุ่ม
พนักงำนที่มีศกั ยภำพสูง (Next Generation Leader) โดยสถำบันที่มีชื่อเสียงระดับโลก ในปี นี ้นอกจำกกำรจัดอบรม
ในหลักสูตรต่ำง ๆ โดยใช้ วิทยำกรภำยนอกอย่ำงเช่นที่เคยปฏิบตั ิมำ บริ ษัทยังเล็งเห็นควำมสำคัญในกำรพัฒนำ
พนักงำนที่มีศกั ยภำพ มีควำมเชี่ยวชำญและชำนำญในด้ ำนต่ำง ๆ มำฝึ กฝนเพื่อเติมทักษะกำรถ่ำยทอดและกำร
สื่อสำรเพื่อเป็ นวิทยำกรภำยในขององค์กรเองอีกด้ วย อีกทังบริ
้ ษัทฯ ได้ มีกำรจัดตังคณะท
้
ำงำนที่สำคัญๆ ขึ ้นมำเพื่อ
ขับเคลื่อนองค์กรในด้ ำนต่ำงๆ อำทิเช่น Agile Working Team โดยมีเป้ำหมำยร่ วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้ มีวิธีกำร
ทำงำนที่เน้ นในเรื่ องของกำรมีส่วนร่ วมในกำรบริ หำรงำนขององค์กร สร้ ำง Way of work ในกำรทำงำนแบบ Agile
Organizationตลอดจนวำง ระบบกำรเรี ยนรู้ อย่ำงต่อเนื่องให้ กบั พนักงำน นอกจำกนี ้ยังมีกำรประสำนงำนทังภำยใน
้
และภำยนอกหน่วยงำน เพื่อสร้ ำง Learning Environment ซึง่ จะช่วยสนับสนุนให้ องค์กรมีควำมแข็งแกร่ง และเติบโต
ต่อไปได้ อย่ำงมัน่ คง
ตัวอย่ำงหลักสูตรกำรพัฒนำบุคลำกรของบริษัทในปี 2563 ได้ แก่
ระดับพนักงาน
เป้ าหมายการพัฒนา
ทุกระดับ
ปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดตำม
กฎหมำยและส่งเสริ มเพิม่ ขีด
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั งิ ำน














ระดับปฏิบตั ิกำร

เพิ่มทักษะและเตรี ยมควำม
พร้ อมแก่พนักงำนมุง่ สูเ่ ป้ำหมำย
ในสำยอำชีพ
ของตน
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หลักสูตร
หลักสูตร ดับเพลิงขันต้
้ นและซ้ อมหนีไฟ
หลักสูตร Electricity Safety และปฐมพยำบำล
เบื ้องต้ น
หลักสูตร ปลูกจิตสำนึกกำรอนุรักษ์ พลังงำน
หลักสูตร ทิศทำงเศรษฐกิจและตลำดทุน 2021
หลักสูตร Implementing ISO27001
หลักสูตร Data Privacy Law and ISMS
หลักสูตร พรบ Cyber Security
หลักสูตร MS. Excel Beginner to Intermediate
หลักสูตร MS. Excel Advance Skill
หลักสูตร One Page Summary
หลักสูตร Makeup for Everyday Looks
หลักสูตร Thaicom Young fit II
หลักสูตร Feasibility Study
หลักสูตร SRAN Training
หลักสูตร Pitching Perfect
หลักสูตร Agile Mindset Development
Online Learning Platform - O'Reilly Media
Online Learning Platform - Udemy
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ระดับพนักงาน
เป้ าหมายการพัฒนา
ระดับผู้บริ หำร
เพื่อพัฒนำศักยภำพ และทักษะ
และผู้บริ หำร
ในกำรบริ หำรงำนและทีมให้
ระดับสูง
แข็งแกร่งยิ่งขึ ้น รวมทังมี
้ โอกำส
แลกเปลีย่ นควำมรู้กบั ผู้บริ หำร
ชันน
้ ำทังในและต่
้
ำงประเทศ
พร้ อมทังเพิ
้ ่มโอกำสในกำรสร้ ำง
กลุม่ สัมพันธ์ในทำงอำชีพ
(Connection)
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หลักสูตร
หลักสูตร Talent Development Program
[Professional Level)
หลักสูตร Talent Development Program (Manager
Level)
หลักสูตร Talent Development Program by DUKE
Corporate Education
หลักสูตร Digital CEO ผู้นำกำรส่งเสริ มเศรษฐกิจ
ดิจิทลั
หลักสูตร ผู้บริ หำรระดับสูง สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน

นอกจำกนี ้ เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง บริ ษัทยังจัดทำระบบกำรเรี ยนรู้ด้วยตนเอง E-learning ในกำรให้ ควำมรู้
ต่ำงๆ แก่พนักงำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในหมวด Compliance อันได้ แก่ นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร กำรใช้ งำน
ระบบ IT ให้ ปลอดภัย และควำมเสีย่ งจำกกำรทุจริ ต พนักงำนทุกคนจะได้ เรี ยนรู้ผำ่ นบทเรี ยนมัลติมีเดีย ซึง่ มีรูปแบบที่
น่ำสนใจและเข้ ำใจง่ำย ทังยั
้ งกำหนดให้ มีแบบทดสอบหลังกำรเรี ยน เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำพนักงำนได้ รับทรำบและเข้ ำใจ
นโยบำยสำคัญของบริ ษัทอย่ำงแท้ จริ ง
นอกเหนือจำกกำรฝึ กอบรมระยะสันแล้
้ ว บริ ษัทยังสนับสนุนกำรยกระดับองค์ควำมรู้ด้วยกำรให้ ทนุ กำรศึกษำต่อ
ในระดับปริ ญญำโท ในสถำบันชันน
้ ำทังในประเทศและต่
้
ำงประเทศให้ กบั พนักงำนอีกด้ วย โดยจะมุง่ เน้ นกำรให้ ทนุ ใน
สำขำที่ขำดแคลน และตอบสนองกำรดำเนินธุรกิจในปั จจุบนั และอนำคตของบริ ษัท เช่น Satellite Communications
Engineering, System Design and Management เป็ นต้ น
10) กำรวำงแผนสรรหำและพัฒนำผู้บริ หำรเพื่อรองรับกำรสืบทอดตำแหน่ง
บริ ษัทมีกำรวำงแผนสรรหำและพัฒนำผู้บริ หำรเพื่อรองรับกำรสืบทอดตำแหน่งอย่ำงเป็ นระบบ โดยมีกำรจัดตัง้
คณะกรรมกำรเพื่อดูแลให้ มีกำรวำงแผนสรรหำและพัฒนำอย่ ำงต่อเนื่องและโปร่ งใส เพื่อเตรี ยมควำมพร้ อมให้ กบั
ผู้บริ หำรของกลุม่ บริ ษัทที่จะเติบโตทังในสำยอำชี
้
พและสำยงำนด้ ำนบริ หำรจัดกำร โดยมุง่ เน้ นในกลุม่ ตำแหน่งงำนทีม่ ี
ควำมสำคัญและเป็ นกลไกหลักในกำรขับเคลื่อนองค์กร ซึ่งเป็ นตำแหน่งงำนในระดับผู้อำนวยกำรสำนักขึ ้นไป กำร
วำงแผนสรรหำและพัฒนำผู้บริ หำรเพื่อรองรับกำรสืบทอดตำแหน่งดังกล่ำว นอกจำกจะเป็ นกำรลดควำมเสีย่ งในด้ ำน
ควำมต่อเนื่องของกำรบริ หำรจัดกำรองค์กรแล้ ว ยังเป็ นกำรรักษำบุคลำกรที่มีศกั ยภำพสูงไว้ กบั บริ ษัท เพื่อสร้ ำงควำม
เจริ ญเติบโตอย่ำงยัง่ ยืนขององค์กรต่อไป
11) บทบำทผู้บงั คับบัญชำในกำรบริ หำรบุคลำกร
บริ ษัทกำหนดให้ กำรบริ หำรบุคลำกรเป็ นหน้ ำที่หลักที่ผ้ บู งั คับบัญชำทุกระดับต้ องรับผิดชอบ และให้ ควำมสำคัญ
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ำกำรบริ หำรจัดกำรงำนและองค์กร ผู้บงั คับบัญชำเป็ นผู้มีบทบำทสำคัญในเรื่ องดังต่อไปนี ้
 กำรสร้ ำงควำมเข้ ำใจที่ถูกต้ องตรงกันระหว่ ำงบริ ษัทกับพนักงำน สร้ ำงและรั กษำไว้ ซึ่งสัมพันธภำพที่ดี
ระหว่ำงพนักงำนกับฝ่ ำยบริ หำรและ/หรื อระหว่ำงพนักงำนด้ วยกัน
 กำรสร้ ำงขวัญและกำลังใจในกำรทำงำนให้ กบั พนักงำน รับฟั งควำมคิดเห็น ข้ อกังวลใจและควำมเดือดร้ อน
ของพนักงำนผ่ำนช่องทำงกำรสือ่ สำรที่หลำกหลำย พร้ อมให้ คำปรึกษำที่เหมำะสม
 กำรพิจำรณำให้ ควำมช่วยเหลือด้ วยควำมเป็ นธรรมและด้ วยหลักมนุษยธรรม บนพื ้นฐำนของหลักปฏิบตั ิ
และระเบียบบริ หำรทรัพยำกรบุคคลของบริ ษัท รวมถึงหลักกฎหมำยและหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
แบบ 56-1 One Report

ส่วนที่ 2 หน้ ำที่ 52

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 2 กำรกำกับดูแลกิจกำร

ในปี 2563 บริ ษัทได้ จดั ฝึ กอบรมให้ กบั พนักงำนอย่ำงต่อเนื่องตลอดทังปี
้ โดยมีจำนวนชัว่ โมงกำรฝึ กอบรมเฉลีย่
อยูท่ ี่ 20.11 ชัว่ โมงต่อคน
ปี
จานวนชั่วโมงอบรมต่ อปี

2563
20.11

2562
16.72

2561
23.75

2560
32.09

7.6 ข้ อมูลสาคัญอื่นๆ
7.6.1 ผู้ท่ ีได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุ มดูแลการทาบัญชี เลขานุ การ
บริษัท หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัท ได้ มีมติแต่งตังให้
้ นำยอนุวฒ
ั น์ สงวนทรัพยำกร ดำรงตำแหน่งเป็ นหัวหน้ ำคณะผู้บริ หำร
ด้ ำนกำรเงิน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กันยำยน 2560 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ ำคณะผู้บริ หำร ด้ ำนกำรเงิน เพื่อ
ท ำหน้ ำ ที่ รั บ ผิ ด ชอบสูง สุด ในสำยงำนบัญ ชี แ ละกำรเงิ น และแต่ง ตัง้ นำงสำวชลำลัย ลีภ้ ูมิ ว นิ ช ย์ เพื่ อ ท ำหน้ ำ ที่
รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี (ปรำกฏอยูใ่ นเอกสำรแนบ 1)
บริ ษัทได้ แต่งตังเลขำนุ
้
กำรบริ ษัท ซึ่งเป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เพื่อทำหน้ ำที่
จัดทำและจัดเก็บรักษำเอกสำร รำยงำนกำรประชุม รวมทังรำยงำนกำรมี
้
สว่ นได้ เสียของกรรมกำรและผู้บริ หำร และ
กำรอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง โดยเลขำนุกำรบริ ษัทยังเป็ นผู้ทำหน้ ำที่ให้ คำแนะนำกฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ตำ่ งๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ซึ่งคณะกรรมกำรบริ ษัทควรทรำบ โดยเป็ นไปตำมบทบำทหน้ ำที่ของเลขำนุกำรบริ ษัทตำมที่บริ ษัทได้ กำหนดไว้
นอกจำกนัน้ ยังเป็ นผู้มีหน้ ำที่ดูแล และจัดให้ มีกำรประชุมคณะกรรมกำร กำรประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ
รวมถึงกำรประชุมผู้ถือหุ้น โดยเลขำนุกำรบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิหน้ ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำม
ซื่อสัตย์สจุ ริ ต รวมทังต้
้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับบริ ษัท รวมทังประสำนงำนให้
้
มีกำร
ปฏิบตั ิตำมมติคณะกรรมกำร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ คณะกรรมกำรบริ ษัทมีอำนำจและหน้ ำที่ในกำรแต่งตัง้
และถอดถอนเลขำนุกำรบริ ษัท
ปั จ จุ บัน นำงสำวยุพำพรรณ ปำนเคลื อ บทอง ด ำรงต ำแหน่ ง เลขำนุก ำรบริ ษั ท โดยได้ รั บ กำรแต่ ง ตัง้ จำก
คณะกรรมกำรบริ ษัท เมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกำยน 2555 จนถึงปั จจุบนั ซึ่งนำงสำวยุพำพรรณ ปำนเคลือบทอง ได้ ผ่ำนกำร
อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของเลขำนุกำรบริ ษัทจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย เป็ นผู้มี
ควำมรู้ ควำมเข้ ำใจในหลักกำร และข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี นอกจำกนัน้ ยังเป็ นผู้ที่มีประสบกำรณ์ใน
งำนเลขำนุกำร รวมถึงคุณสมบัติอื่นที่ช่วยให้ งำนเลขำนุกำรบริ ษัทเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิ ผลยิ่งขึ ้น (รำยละเอียดเกี่ยวกับ
วุฒิกำรศึกษำ กำรฝึ กอบรม และประสบกำรณ์กำรทำงำนของเลขำนุกำรบริ ษัท ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1)
บริ ษัทได้ มอบหมำยให้ นำงสำวนงลักษณ์ อัครคหสิน ดำรงตำแหน่งหัวหน้ ำงำนตรวจสอบภำยใน เพื่อทำหน้ ำที่
กำกับดูแลกำรปฏิบตั ิตำมกฏเกณฑ์ของหน่วยงำนทำงกำรที่กำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจของบริ ษัท โดยมีคณ
ุ สมบัติ
ของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ ำงำนตรวจสอบภำยใน ปรำกฏอยู่ในเอกสำรแนบ 3
บริ ษัทยังได้ มอบหมำยให้ นำยสลิล จำรุ จิ นดำ ดำรงตำแหน่งหัวหน้ ำฝ่ ำยกฎหมำยและกำกับดูแล เพื่อทำหน้ ำที่
กำกับดูแลกำรดำเนินงำนให้ มีควำมโปร่ งใสเป็ นไปตำมมติของคณะกรรมกำรบริ ษัท นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
(Corporate Governance Policy) และภำยใต้ ก รอบของกฎหมำย รวมถึ ง ภำยใต้ ร ะเบี ย บข้ อ บัง คับ ของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนแนวทำงในกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดีตำมมำตรฐำนสำกล รวมถึงให้ คำแนะนำในกำรกำกับดูแลกิจกำรแก่กรรมกำรและฝ่ ำยบริ หำรใน
กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบตำมกรอบและหลักเกณฑ์ของนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัท รวมถึง
หลักกำรกำกับดูแลที่ดี (Best Practice) เพื่อสนับสนุนให้ กรรมกำรและผู้บริ หำรดำเนินงำนเป็ นไปด้ วยดี และโปร่ งใส
ให้ เป็ นไปตำมควำมคำดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัท โดยคำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของผู้มีสว่ นได้ เสีย
แบบ 56-1 One Report
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ทุกฝ่ ำย และติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย รวมถึงกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลที่ดีของ
กิจกำร ตำมแนวทำงกำรปฏิบตั ิที่ดีที่กำหนดไว้ (รำยละเอียดเกี่ยวกับวุฒิกำรศึกษำ กำรฝึ กอบรม และประสบกำรณ์กำร
ทำงำนของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ ำฝ่ ำยกำกับดูแล ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1)
7.6.2 หัวหน้ างานนักลงทุนสัมพนธ์
บริ ษัทได้ มอบหมำยให้ นำงสำวนำลิวนั ชินะผำ ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ ำแผนกงำนนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งสำมำรถ
ติดต่อได้ ที่ :
หน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
63/21 ถนนรัตนำธิเบศร์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : (66) 2596 5068
โทรสำร : (66) 2591 0705
อีเมล : ir@thaicom.net
เว็บไซต์ : www.thaicom.net
Social Network: Facebook: Thaicom PLC.
ไทยคมลงทะเบียนกำรซื ้อขำยหุ้นที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Reuters
Bloomberg

THCOM
THCOM.BK
THCOM TB

ข้ อจำกัดในกำรโอนหุ้นต่ำงด้ ำว : 40%
สิ ้นสุดรอบระยะเวลำบัญชี : 31 ธันวำคม
ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ : บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำข้ อมูลของบริ ษัทเพิ่มเติมได้ จำกแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริ ษัทที่
แสดงไว้ ใน www.sec.or.th หรื อเว็บไซต์ของบริ ษัท
7.6.3 ค่ าตอบแทนบัญชี
ในปี 2563 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ จ่ำยค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
(1) ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี (Audit Fees)
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ได้ จ่ำยค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี ให้ แก่สำนักงำนสอบบัญชี บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ดังนี ้
บริษัท
บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม
รวมค่ำสอบบัญชี
Out-of-pocket
รวมค่ำสอบบัญชีและ Out-of-pocket

แบบ 56-1 One Report

ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (ล้ านบาท)
1.86
4.35
6.21
0.34
6.55
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(2) ค่ำตอบแทนอื่น (Non-Audit Fees)
บริ ษัทได้ จ่ำยค่ำตอบแทนจำกกำรตรวจสอบสำหรับกรณีเฉพำะเรื่ อง และค่ำบริ กำรให้ คำปรึ กษำด้ ำนอื่นที่ไม่
เกี่ยวข้ องกับงำนสอบบัญชี ให้ แก่สำนักงำนสอบบัญชี บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็ นจำนวน
เงิน 210,000 บำท

แบบ 56-1 One Report
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8. รายงานผลการดาเนินงานสาคัญด้ านการกากับดูแลกิจการ
8.1. สรุ ปผลการปฏิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมการในรอบปี ที่ผ่านมา
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ มีกำรติดตำมและกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย ข้ อบังคับ
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบทบำทหน้ ำที่หลักของคณะกรรมกำรบริ ษัท คือ กำรทำหน้ ำที่และกำหนดทิศทำง
กลยุทธ์ ของบริ ษัท รวมถึงกำรควบคุมดูแลกำรบริ หำรงำนของบริ ษัทให้ เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมแนวทำงกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณทำงธุรกิจ
โดยคณะกรรมกำรบริ ษัทได้ มอบหมำยหน้ ำที่ในกำรกลัน่ กรองเรื่ องต่ำงๆ ผ่ำนทำงคณะกรรมกำรชุดย่อย ภำยใต้
ขอบเขตหน้ ำที่อำนำจที่คณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำยและอนุมตั ิตำมกฎบัตรของคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุด ซึง่
ในปี 2563 คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ กำหนดให้ มีคณะกรรมกำรชุดย่อยที่รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท ทังหมด
้
5
คณะ ได้ แก่
1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ
2) คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน
3) คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ
4) คณะกรรมกำรพัฒนำธุรกิจใหม่
5) คณะกรรมกำรบริ หำร
(รำยละเอียดกำรดำเนินงำนในปี 2563 และกฎบัตรของคณะกรรมกำรชุดย่อยข้ ำงต้ น สำมำรถศึกษำเพิ่มเติมได้ จำก
เอกสำรแนบลำดับที่ 5)
อีกทัง้ ยังมีคณะกรรมกำรชุดย่อยอีก 3 คณะ ที่ทำหน้ ำที่พิจำรณำและกลัน่ กรองเรื่ องอื่นๆ ดังนี ้
6) คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง: โดยรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
7) คณะกรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน: โดยรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ
8) คณะกรรมกำรจัดกำร: โดยรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรบริ หำร
นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ มอบหน้ ำที่กำรบริ หำรประจำวันและกำรดำเนินธุรกิจให้ กับฝ่ ำยจัดกำรผ่ำน
ทำงประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร ภำยใต้ ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และตำรำงอำนำจอนุมัติ (Approval Authority) ที่ได้
อนุมตั ิไว้
โดยในปี 2563 คณะกรรมกำรบริ ษัท ได้ ทหน้ ำที่พิจำรณำและอนุมตั ิเรื่ องต่ำงๆ ซึ่งสำมำรถสรุ ปสำระสำคัญของ
เรื่ องที่ได้ ดังนี ้









พิจำรณำอนุมตั ิแผนกลยุทธ์ และตัวชี ้วัด (KPI) รวมถึงงบประมำณประจำปี 2563 ของบริ ษัท
พิจำรณำงบกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนประจำปี
พิจำรณำอนุมตั ิรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน
พิจำรณำอนุมตั ิกำรเปิ ดเผยข้ อมูลในแบบ 56-1 และ แบบ 56-2
พิจำรณำควำมเสีย่ งและผลประเมินกำรควบคุมภำยใน
พิจำรณำกำรจ่ำยเงินปั นผลประจำปี
พิจำรณำทบทวนโครงสร้ ำงและองค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริ ษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย
พิจำรณคัดเลือกและแต่งตังกรรมกำร
้
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พิจำรณำนโยบำยและงบประมำณค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2563
พิจำรณำแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชีสำหรับปี 2563
จัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
พิจำรณำผลประเมินกำรปฎิบตั ิงำนประจำปี ของคณะกรรมกำรบริ ษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย
พิจำรณำและติดตำมประเด็นข้ อกฎหมำยต่ำงๆ ของบริ ษัท
พิจำรณำทบทวนนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
พิจำรณำทบทวนคูม่ ือจรรยำบรรณ
พิจำรณำทบทวนนโยบำยด้ ำนกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน
8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมการ

การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด
1) การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการ
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมกำรบรรษั
้
ทภิบำลและสรรหำเพื่อทำหน้ ำที่ในกำรพิจำรณำคัดเลือก
และกลัน่ กรองบุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่อ เพื่อกำรคัดเลือกและเสนอแต่งตังให้
้ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรตำมนโยบำยกำร
สรรหำกรรมกำรของบริ ษั ท โดยในกำรพิ จ ำรณำคัด เลื อ กจะค ำนึ ง ถึ ง สัด ส่ว น จ ำนวน ควำมหลำกหลำย และ
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรที่เหมำะสมในด้ ำนต่ำงๆ โดยจะพิจำรณำจำกทักษะ และควำมรู้ควำมชำนำญเฉพำะ
ด้ ำนของคณะกรรมกำรบริ ษัทที่ต้องกำรเพิ่มเติมและสอดคล้ องกับกลยุทธ์ ในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท รวมถึงต้ อง
เป็ นผู้ที่พร้ อมในกำรอุทิศเวลำในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่กรรมกำรบริ ษัทอย่ำงเต็มที่ และต้ องไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำม
กฎหมำย และหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษัทจดทะเบียน โดยมีหลักเกณฑ์กำรสรรหำ รวมถึงขันตอนกำร
้
คัดเลือกกรรมกำร ดังนี ้
1.1. กำหนดหลักเกณฑ์ – คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำจะพิจำรณำสรรหำกรรมกำรโดยมีกำรจัดทำ
Board Skill Matrix เพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์กำรพิจำรณำคุณสมบัติของกรรมกำรที่ต้องกำรสรรหำ โดยพิจำรณำ
จำกทักษะที่จำเป็ นซึง่ ยังขำดอยูใ่ นคณะกรรมกำรบริ ษัท และสอดคล้ องกับกลยุทธ์ ในกำรดำเนินธุรกิจของ
บริ ษัท
1.2. วิธีกำรสรรหำ – พิจำรณำสรรหำบุคคลโดย
 เปิ ดโอกำสให้ คณะกรรมกำรแต่ละท่ำนเสนอชื่อบุคคลที่พิจำรณำแล้ วเห็นว่ำเป็ นผู้ที่เหมำะสม
 เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ูถือหุ้นรำยย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้ รับกำรพิจำรณำผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ
บริ ษัทล่วงหน้ ำก่อนวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น โดยเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทกำหนด
ทังนี
้ ้ เมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2563 บริ ษัทได้ แจ้ งต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้นทรำบ
ว่ำ ได้ พ้นกำหนดระยะเวลำกำรเสนอรำยชื่ อบุคคลเพื่อเข้ ำรับกำรเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรบริ ษัทแล้ ว
ปรำกฏว่ำไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอรำยชื่อบุค คลที่เห็นสมควรและมีคุณสมบัติเหมำะสมได้ รับเลือกตัง้ เป็ น
กรรมกำรบริ ษัทแต่อย่ำงใด
 ให้ บริ ษัทที่ปรึกษำภำยนอก (Professional Search Firm) ช่วยคัดกรองผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมำะสม
 ให้ เ ลขำนุกำรบริ ษัท นำรำยชื่ อ ผู้ที่ มีคุณ สมบัติ เหมำะสม ตำมที่ ป รำกฏอยู่ในฐำนข้ อ มูลกรรมกำร
(Director Pool) ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และทำเนียบกรรม
กำร (กรรมกำรอำชีพ) ของสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย มำประกอบกำรพิจำรณำ
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1.3

กำรคัดเลือก – คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ จะทำกำรประเมินคุณสมบัติเบื ้องต้ นของบุคคลที่
ได้ รับกำรเสนอชื่อ และคัดเลือกผู้ที่พิจำรณำแล้ วเห็นว่ำเหมำะสม

1.4

กำรแต่งตัง้ – คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำจะเสนอชื่อบุคคลที่พิจำรณำแล้ วเห็นสมควรเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำเห็นชอบ ก่อนนำชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตังเป็
้ น
รำยบุคคล ในกรณีแต่งตังกรรมกำรที
้
่ถึงครำวต้ องออกตำมวำระ และแต่งตังกรรมกำรใหม่
้

สำหรับกรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกออกตำมวำระ ให้ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริ ษัทพิจำรณำแต่งตังแทน
้
อย่ำงไรก็ดี กำรเลือกตังกรรมกำรในที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหลักเกณฑ์และวิธีกำร ซึ่งเป็ นไปตำมข้ อบังคับของบริ ษัท
โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
1. ในกำรประชุมสำมัญ ประจำปี ทุกครัง้ กรรมกำรต้ องพ้ นจำกตำแหน่งตำมวำระเป็ นจำนวน 1 ใน 3 โดยให้
กรรมกำรที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจำกตำแหน่ง และกรรมกำรที่ออกตำมวำระนี ้อำจถูกเลือก
เข้ ำมำดำรงตำแหน่งต่อได้
2. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมกำรตำมหลั
้
กเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี ้
2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ำกับจำนวนหุ้นที่ถือ
2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั ้ หมดตำมข้ อ 2.1 เพื่อที่จะเลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อ
หลำยคนเป็ นกรรมกำรก็ได้ ในกรณีที่เลือกตังบุ
้ คคลหลำยคนเป็ นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่
ผู้ใดมำกน้ อยเพียงใดไม่ได้
2.3 บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ นผู้ได้ รับกำรเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรเท่ำจำนวน
กรรมกำรที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับกำรเลือกตังในล
้ ำดับถัดลงมำมี
คะแนนเสียงเท่ำกันเกินจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธำนเป็ นผู้
ออกเสียงชี ้ขำด
3. กรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกออกตำมวำระดังกล่ำว ให้ คณะกรรมกำรมีมติด้วย
คะแนนไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของกรรมกำรที่เหลืออยูเ่ ลือกบุคคลใดบุคคลหนึง่ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้ องห้ ำมตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.2535 เข้ ำมำเป็ นกรรมกำรแทนในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้ นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลืออยู่ไม่ถึงสองเดือน บุคคลซึ่งเข้ ำเป็ น
กรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยูใ่ นตำแหน่งกรรมกำรได้ เพียงวำระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมกำรที่ตนแทน
โดยกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
1) กรรมการอิสระ
กรรมกำรอิสระต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมที่กำหนดโดยคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และต้ องสำมำรถดูแล
ผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นทุกรำยได้ เท่ำเทียมกัน และไม่ให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ นอกจำกนันยั
้ งต้ อง
สำมำรถเข้ ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทโดยให้ ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระได้
กรรมกำรอิสระต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.1 ของจำนวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มี อำนำจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของ
กรรมกำรอิสระรำยนันๆ
้ ด้ วย
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(2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมกำรที่มีสว่ นร่วมบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้ เงินเดือนประจำ หรื อผู้
มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อน
วันที่ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรอิสระ ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ำมดังกล่ำว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระ
เคยเป็ นข้ ำรำชกำร หรื อที่ปรึกษำของส่วนรำชกำรซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท
(3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรื อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็ น บิดำ
มำรดำ คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตรของผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม
หรื อบุคคลที่จะได้ รับกำรเสนอให้ เป็ นผู้บริ หำร หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
(4) ไม่มีหรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรื อผู้
มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้ วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน
รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริ ษัท
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทเว้ นแต่จะได้ พ้นจำก
กำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรอิสระ
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึง่ รวมถึงกำรทำรำยกำรทำงกำรค้ ำที่กระทำเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจกำรกำร
เช่ำ หรื อให้ เช่ำอสังหำริ มทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ กำร หรื อกำรให้ หรื อรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
ด้ วยกำรรับหรื อให้ ก้ ยู ืม ค ้ำประกัน กำรให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่ง
เป็ นผลให้ บริ ษัท หรื อคู่สญ
ั ญำมีภำระหนี ้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ ำยหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของ
บริ ษัท หรื อตังแต่
้ 20 ล้ ำนบำทขึ ้นไป แล้ วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ำ ทังนี
้ ้ กำรคำนวณภำระหนี ้ดังกล่ำว ให้ เป็ นไปตำม
วิธีกำรคำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้ วยหลักเกณฑ์ในกำร
ทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี ้ดังกล่ำวให้ นบั รวมภำระหนี ้ที่เกิ ดขึ ้นในระหว่ำง 1 ปี
ก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู้สอบบัญ ชี ข องบริ ษัท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม ผู้ถื อ หุ้น รำยใหญ่ หรื อ
ผู้มี อ ำนำจควบคุม บริ ษั ท และไม่ เ ป็ น ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี นัย ผู้มี อ ำนำจควบคุม หรื อ หุ้น ส่ว นของสำนัก งำน
สอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจ
ควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่
ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรอิสระ
(6) ไม่เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู้ใ ห้ บ ริ ก ำรทำงวิ ช ำชี พ ใดๆ ซึ่ง รวมถึ ง กำรให้ บ ริ ก ำรเป็ น ที่ ป รึ ก ษำกฎหมำย หรื อ
ที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้ รับค่ำบริ กำรเกินกว่ำ 2 ล้ ำนบำทต่อปี จำกบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อ
หุ้นส่วนของผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2
ปี ก่อนวันที่ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรอิสระ
(7) ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้ รับกำรแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อ
ผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ ำงหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่
ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจำ หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอืน่
ซึง่ ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
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(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่สำมำรถให้ ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษัท
ภำยหลังได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตำมข้ อ (1) ถึง (9) แล้ ว กรรมกำรอิสระอำจได้ รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท ให้ ตดั สินใจในกำรดำเนินกิจกำรของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
บริ ษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท โดยมีกำรตัดสินใจในรู ปแบบขององค์
คณะ (collective decision) ได้
บริ ษัทอำจแต่งตังบุ
้ คคลที่มี หรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจ หรื อกำรให้ บริ กำรทำงวิชำชีพเกินมูลค่ำตำมข้ อ 4
หรื อ 6 เป็ นกรรมกำรอิสระได้ หำกคณะกรรมกำรบริ ษัทได้ พิจำรณำอย่ำงระมัดระวัง และมีควำมเห็นว่ำกำรแต่งตัง้
บุคคลดังกล่ำวไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่และกำรให้ ควำมเห็นที่เ ป็ นอิสระ และให้ เปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี ้ใน
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวำระพิจำรณำแต่งตังกรรมกำรอิ
้
สระด้ วย
ก ลักษณะควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ หรื อกำรให้ บริ กำรทำงวิชำชีพ ที่ทำให้ บคุ คลดังกล่ำวมีคณ
ุ สมบัติไม่เป็ นไป
ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ข เหตุผลและควำมจำเป็ นที่ยงั คงหรื อแต่งตังให้
้ บคุ คลดังกล่ำวเป็ นกรรมกำรอิสระ
ค ควำมเห็นของคณะกรรมกำรของบริ ษัทในกำรเสนอให้ มีกำรแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่ำวเป็ นกรรมกำรอิสระ
2) กรรมการ
(1) กรรมกำรบริ ษัทต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมที่กำหนดไว้ ในกฎหมำยว่ำด้ วยบริ ษัท
มหำชนจำกัด
(2) กรรมกำรบริ ษัทต้ องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่ได้ รับกำรไว้ วำงใจให้ บริ หำร
กิจกำรที่มหำชนเป็ นผู้ถือหุ้นตำมที่กำหนดไว้ ในกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
(3) เป็ นบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญในกำรบริ หำรงำน รวมถึงต้ อง
เป็ นผู้ที่มีควำมซื่อสัตย์ สุจริ ต มีจริ ยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ
(4) มีเวลำอย่ำงเพียงพอที่จะอุทิศควำมรู้ ควำมสำมำรถเพื่อปฏิบตั ิหน้ ำที่ให้ แก่บริ ษัทได้
การพิจารณากรรมการใหม่
ในปี 2563 บริ ษัทได้ มีกำรสรรหำและแต่งตังกรรมกำรใหม่
้
2 คน ได้ แก่ นำยวินิจ ศิลำมงคล และนำยธีรนันท์
ศรี หงส์ เพื่อเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ แทน นำงชริ นทร วงศ์ภธู ร และ ศ.สำเรี ยง เมฆเกรี ยงไกร ที่ลำออก โดย
ผ่ำนกระบวนกำรพิจำรณำและสรรหำข้ ำงต้ น
การพิจารณากรรมการเดิม
สำหรับกำรพิจำรณำกรรมกำรเดิมที่หมดวำระประจำปี กลับเข้ ำดำรงตำแหน่ง คณะกรรมกำรบรรษั ทภิบำลและ
สรรหำจะพิจำรณำจำกปั จจัย ต่ำงๆ อำทิ เ ช่ น ผลกำรปฏิ บัติง ำน จ ำนวนกำรเข้ ำประชุม ควำมต่อ เนื่องในกำร
บริ หำรงำนและควำมชำนำญที่สอดคล้ องกับกลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท
3) การสรรหาและแต่ งตัง้ ผู้บริหารระดับสูง
(1) คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนดให้ มีแผนกำรสืบทอดตำแหน่งของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรและผู้บริ หำร
ระดับสูงของบริ ษัท เพื่อรักษำควำมเชื่อมัน่ ให้ กบั ผู้ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงำนว่ำกำรดำเนินงำน
ของบริ ษัท จะได้ รับกำรสำนต่ออย่ำงทันท่วงทีหำกตำแหน่งประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรหรื อผู้บ ริ หำร
ระดับสูงว่ำงลง
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(2) คณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำยให้ คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ ทำหน้ ำที่กำหนดหลักเกณฑ์
และแผนกำรสืบทอดตำแหน่ง และสรรหำประธำนกรรมกำรบริ หำร ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร และ
ผู้บ ริ ห ำรระดับ สูง ตัง้ แต่ร ะดับ รองกรรมกำรผู้อ ำนวยกำร (EVP) ขึน้ ไป ที่ ร ำยงำนตรงต่อ ประธำน
เจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร (CEO) ของบริ ษัท รวมทังจั
้ ดให้ มีกำรทบทวนแผนกำรสืบทอดตำแหน่งเป็ นประจำทุก
ปี และรำยงำนให้ คณะกรรมกำรบริ ษัททรำบ
4) การอบรมและร่ วมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้สาหรับกรรมการและผู้บริหาร
ในปี 2563 มีกรรมกำรและผู้บริ หำรของบริ ษัทได้ เข้ ำรั บกำรอบรมและร่ วมสัมมนำเพื่อพัฒนำควำมรู้ สำหรับ
กรรมกำรและผู้บริ หำร ดังนี ้
1.
2.

3.

4.

5.
6.

กรรมการ / ผู้บริหาร
นำยประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธำนกรรมกำร (กรรมกำรอิสระ)
นำยวินจิ ศิลำมงคล
กรรมกำรอิ ส ระ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน และกรรมกำรบรรษัทภิ
บำลและสรรหำ
นำงภัทรี ยำ เบญจพลชัย
กรรมกำรอิสระ ประธำนคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล
และสรรหำ กรรมกำรก ำหนดค่ ำ ตอบแทน และ
กรรมกำรตรวจสอบ
นำยธีรนันท์ ศรี หงส์
กรรมกำรอิ ส ระ ประธำนคณะกรรมกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทน และประธำนคณะกรรมกำรพัฒนำธุรกิจ
ใหม่ และกรรมกำรตรวจสอบ
นำยสมประสงค์ บุญยะชัย
กรรมกำร
นำยเอนก พนำอภิชน
กรรมกำร ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำร กรรมกำร
กำหนดค่ำตอบแทน กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรร
หำ และกรรมกำรพัฒนำธุรกิจใหม่
นำยเกว็ก บัค ไช
กรรมกำร และกรรมกำรบริ หำร

หลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา
- Intouch’s Board Seminar 2020
- Thaicom’s Sharing session on “The Satellite
Industry Landscape” by Delta Partners
- Intouch’s Board Seminar 2020
- Thaicom’s Sharing session on “The Satellite
Industry Landscape” by Delta Partners
- Intouch’s Board Seminar 2020

- Intouch’s Board Seminar 2020

- Thaicom’s Sharing session on “The Satellite
Industry Landscape” by Delta Partners
- Intouch’s Board Seminar 2020
- หลักสูตรป้องกันรำชอำณำจักร วปอ.รุ่นที่ 62
7.
- Thaicom’s Sharing session on “The Satellite
Industry Landscape” by Delta Partners
- Intouch’s Board Seminar 2020
8. นำยอนันต์ แก้ วร่วมวงค์
- Thaicom’s Sharing session on “The Satellite
กรรมกำร กรรมกำรบริ ห ำร และประธำนเจ้ ำ หน้ ำที่ Industry Landscape” by Delta Partners
บริ หำร
- Intouch’s Board Seminar 2020
- ผู้บริ หำรระดับสูง วตท. รุ่นที่ 30
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9. นำงสำวยุพำพรรณ ปำนเคลือบทอง
เลขำนุกำรบริ ษัท

10. นำยปฐมภพ สุวรรณศิริ
รักษำกำรรองประธำนเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริ หำร และ
หัวหน้ ำคณะผู้บริ หำรด้ ำนกำรค้ ำ
11. นำยอนุวฒ
ั น์ สงวนทรัพยำกร
หัวหน้ ำคณะผู้บริ หำรด้ ำนกำรเงิน
12. นำยสลิล จำรุจินดำ
หัวหน้ ำส่วนงำนกฎหมำยและกำกับดูแล
13. นำงพรรณี นิวำศนันทร์
หัวหน้ ำฝ่ ำยงำนกำรเงิน
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หลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา
- Intouch’s Board Seminar 2020
- SET: กำรเปิ ดเผยข้ อมูลและจัดทำแบบ 56-1 One
Report (Organized by Intouch Group)
- IOD: Company Secretary Forum - Virtual
Board Meeting & the Evolving Role of
Corporate Secretary
- INTOUCH’s Board Seminar 2020
- Digital CEO ผู้นำกำรส่งเสริ มเศรษฐกิจดิจิทลั
รุ่นที่ 3
- Thaicom’s Sharing session on “The Satellite
Industry Landscape” by Delta Partners
- Intouch’s Board Seminar 2020
- SET: กำรเปิ ดเผยข้ อมูลและจัดทำแบบ 56-1 One
Report (Organized by Intouch Group)
- Intouch’s Board Seminar 2020
- Thaicom’s Sharing session on “The Satellite
Industry Landscape” by Delta Partners
- Intouch: ทิศทำงเศรษฐกิจและตลำดทุน 2021
- Intouch’s Board Seminar 2020

5) สรุ ปผลประเมินการปฏิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมการ
ในปี 2563 เลขำนุกำรบริ ษัทได้ จดั ส่งแบบประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนคณะกรรมกำรทังคณะและแบบประเมิ
้
นผล
กำรปฏิบตั ิงำนโดยตนเองเป็ นรำยบุคคลให้ แก่คณะกรรมกำรบริ ษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกคณะ เพื่อทำกำร
ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนประจำปี 2563 โดยมีหลักเกณฑ์และผลกำรประเมินกำรปฏิบตั ิงำนดังนี ้
ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์ การประเมิน

ผลการ
ประเมิน

คณะกรรมการบริษัท
การประเมินทั้งคณะ
รู ป แบบหลัก เกณฑ์ ก ำรประเมิ น แบ่ ง ออกเป็ น 7 หัว ข้ อ ได้ แ ก่ (1) นโยบำยของคณะกรรมกำร
3.80 / 4.00
(2) โครงสร้ ำงและคุณ สมบัติ ข องคณะกรรมกำร (3) บทบำท หน้ ำ ที่ และควำมรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมกำร (4) กำรเตรี ย มและด ำเนิ น กำรประชุ ม (5) กำรท ำหน้ ำที่ ข องกรรมกำร (6)
ควำมสัมพันธ์กบั ฝ่ ำยจัดกำร (7) กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรและกำรพัฒนำผู้บริ หำร
การประเมินตนเองรายบุคคล
รู ปแบบหลักเกณฑ์ กำรประเมินแบ่งออกเป็ น 5 หัวข้ อ ได้ แก่ (1) ควำมรู้ พื ้นฐำนเกี่ ยวกับบทบำท
3.79 / 4.00
หน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริ ษัท (2) ควำมรู้ พื ้นฐำนเกี่ยวกับองค์กร (3) กำรประชุมคณะกรรมกำร
(4) ควำมสัมพันธ์กบั คณะกรรมกำร/คณะผู้บริ หำร (5) กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของท่ำนในฐำนะกรรมกำร
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ผลการ
ประเมิน

ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์ การประเมิน
คณะกรรมการตรวจสอบ
การประเมินทั้งคณะ
รู ป แบบหลัก เกณฑ์ ก ำรประเมิ น แบ่ ง ออกเป็ น 2 หัว ข้ อ ได้ แก่ (1) กำรท ำหน้ ำที่ โ ดยรวมของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ (2) กำรปฏิ บั ติ ห น้ ำที่ เ ฉพำะด้ ำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ประกอบด้ วย (2.1) กำรสอบทำนให้ บริ ษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้ องและเพียงพอ (2.2)
กำรสอบทำนด้ ำนกำรควบคุมภำยใน และควำมเป็ นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน (2.3) กำร
สอบทำนให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้ อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท (2.4) พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ คคล
ซึ่งมีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ ำที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท (2.5) พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
หรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ (2.6) จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
โดยเปิ ดเผยไว้ ในรำยงำนประจำปี ของบริ ษัท
การประเมินตนเองรายบุคคล
รู ป แบบหลัก เกณฑ์ ก ำรประเมิน แบ่งออกเป็ น 3 หัว ข้ อ ได้ แ ก่ (1) โครงสร้ ำงและคุณสมบัติของ
คณะกรรมกำร ประกอบด้ วย (1.1) กรรมกำรมีคณ
ุ สมบัติ ควำมรู้ และประสบกำรณ์ที่เหมำะสมกับ
ธุรกิ จของบริ ษัท (1.2) กรรมกำรมีคุณสมบัติ ควำมรู้ และประสบกำรณ์ ที่เหมำะสมกับบทบำทที่
ได้ รับมอบหมำย (2) กำรประชุมของคณะกรรมกำร ประกอบด้ วย (2.1) กรรมกำรได้ ศึกษำเอกสำร
และข้ อมูลก่อนกำรประชุม (2.2) ระหว่ำงกำรประชุม กรรมกำรได้ ให้ ควำมเห็นที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ที่
ประชุมอย่ำงเหมำะสม (2.3) กรรมกำรได้ งดเว้ นกำรเข้ ำร่ วมประชุมและงดออกเสียงในรำยกำรที่
ตนเองมีส่วนได้ เสีย (2.4) ประธำนกรรมกำรหรื อบุคคลที่ดำเนิ นกำรเป็ นประธำนในที่ประชุม ได้
กำกับให้ กำรประชุมดำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และ (3) บทบำท หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ
ของคณะกรรมกำร ประกอบด้ วย (3.1) ได้ ปฏิบตั ิหน้ ำที่ของกรรมกำรตำมที่กฎหมำย กฎเกณฑ์ และ
กฎบัตร (Charter) ได้ กำหนดไว้ อย่ำงมีประสิทธิ ภำพ (3.2) มีเวลำและทุ่มเทในกำรปฏิบัติหน้ ำที่
ให้ กับบริ ษัท (3.3) ไม่แทรกแซงกำรทำงำนของฝ่ ำยจัดกำร (3.4) มีกำรควบคุมและติดตำมกำร
ดำเนินกำรของฝ่ ำยจัดกำรอย่ำงเหมำะสม (3.5) พัฒนำและเรี ยนรู้ เพื่อเพิ่มทักษะในกำรปฏิบตั ิ
หน้ ำที่อยูต่ ลอดเวลำ
คณะกรรมการกาหนดค่ าตอบแทน
การประเมินทั้งคณะ
รู ปแบบหลักเกณฑ์ กำรประเมินแบ่งออกเป็ น 5 หัวข้ อ ได้ แก่ (1) ควำมพร้ อมของคณะกรรมกำร
กำหนดค่ำตอบแทน (2) กำรกำหนดนโยบำยและกระบวนกำรพิจำรณำ (3) กำรติดตำมและกำร
ประเมิ น ผล (4) กำรประชุม คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำ ตอบแทน (5) กำรท ำหน้ ำ ที่ ข องประธำน
คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน
การประเมินตนเองรายบุคคล
รู ปแบบหลักเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็ น 10 หัวข้ อ ได้ แก่ (1) ผลกำรดำเนินงำนโดยรวมของ
คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน (2) ควำมเข้ ำใจในบทบำทหน้ ำที่ของตนตำมกฎบัตร (3) กำร
กำหนดบทบำทหน้ ำที่อย่ำงชัดเจน (4) ควำมสัมพันธ์ ที่ดีระหว่ำงกัน (5) มีกระบวนกำรพิจำรณำ
ก ำหนดค่ ำ ตอบแทนส ำหรั บ กรรมกำรและผู้ บริ ห ำรระดับ สู ง ที่ เ หมำะสม สอดคล้ องกั บ ผล
ประกอบกำรธุรกิ จและระดับค่ำตอบแทนในอุตสำหกรรม (6) มีกระบวนกำรที่เหมำะสมในกำร
ประเมินประธำนกรรมกำรบริ หำร (7) จัดสรรเวลำในกำรพิจำณำเรื่ องหลักเกณฑ์และกระบวนกำร
แบบ 56-1 One Report
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ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์ การประเมิน
พิ จ ำรณำที่ เ หมำะสม (8) มี ก ำรจัด สรรเวลำในกำรพิ จ ำรณำแนวทำงแก้ ไขหำกไม่เ ป็ น ไปตำม
กฎเกณฑ์ที่กำหนดอย่ำงเพียงพอ (9) มีกำรเตรี ยมตัวก่อนกำรประชุมทุกครัง้ (10) กรรมกำรสำมำรถ
แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็ นอิสระและปรำศจำกอคติ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
การประเมินทั้งคณะ
รู ปแบบหลักเกณฑ์ กำรประเมินแบ่งออกเป็ น 5 หัวข้ อ ได้ แก่ (1) ควำมพร้ อมของคณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำลและสรรหำ (2) กำรกำหนดแนวทำงและกระบวนกำรพิจำรณำ (3) กำรติดตำมและ
กำรประเมิ น ผล (4) กำรประชุม คณะกรรมกำรบรรษั ท ภิ บ ำลและสรรหำ (5) กำรท ำหน้ ำ ที่ ข อง
ประธำนคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ
การประเมินตนเองรายบุคคล
รู ปแบบหลักเกณฑ์ กำรประเมินแบ่งออกเป็ น 9 หัวข้ อ ได้ แก่ (1) ผลกำรดำเนินงำนโดยรวมของ
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ (2) ควำมเข้ ำใจในบทบำทหน้ ำที่ของตนตำมกฎบัตร (3)
กำรกำหนดบทบำทหน้ ำที่อย่ำงชัดเจน (4) ควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงกัน (5) มีกระบวนกำรพิจำรณำ
สรรหำและแต่งตังบุ
้ คคลที่จะเข้ ำมำดำรงตำแหน่งกรรมกำรและผู้บริ หำรระดับสูงอย่ำงรอบคอบ
สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์และควำมต้ องกำรของบริ ษัท (6) มีกำรพิจำรณำทบทวนนโยบำยกำรกำกับ
ดูแลกิจกำร รวมถึงนโยบำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องอย่ำงสมำ่ เสมอ (7) จัดสรรเวลำในกำรพิจำรณำนโยบำย
และหลักเกณฑ์ตำ่ งๆ ของกำรกำกับดูแลกิจกำรอย่ำงเหมำะสมเพียงพอ (8) มีกำรเตรี ยมตัวก่อนกำร
ประชุม (9) กรรมกำรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้ อย่ำงเป็ นอิสระและปรำศจำกอคติ
คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจใหม่
การประเมินทั้งคณะ
รู ป แบบหลัก เกณฑ์ ก ำรประเมิ น แบ่ง ออกเป็ น 4 หัว ข้ อ ได้ แ ก่ (1) โครงสร้ ำงและคุณ สมบัติของ
คณะกรรมกำรพัฒนำธุรกิจใหม่ (2) กำรดำเนินกำรประชุม (3) บทบำท หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ
(4) ควำมรู้และทักษะในกำรวิเครำะห์เฉพำะทำง
การประเมินตนเองรายบุคคล
รู ปแบบหลักเกณฑ์ กำรประเมินแบ่งออกเป็ น 14 หัวข้ อ ได้ แก่ (1) ควำมพึงพอใจในเรื่ องผลกำร
ดำเนินงำนโดยรวม (2) ควำมพึงพอใจในเรื่ องกำรดำเนินกำรแก้ ไขปั ญหำของคณะกรรมกำรพัฒนำ
ธุรกิจใหม่ (3) ควำมเข้ ำใจในบทบำทหน้ ำที่ของตนตำมกฎบัตร (4) ควำมเข้ ำใจในกลยุทธ์ของบริษัท
(5) ควำมสัมพันธ์ ที่ดีระหว่ำงกัน (6) กำรกำหนดบทบำทหน้ ำที่อย่ำงชัดเจน (7) มีกระบวนกำรที่
เหมำะสมในกำรประเมินผลงำน (8) จัดสรรเวลำในกำรพิจำรณำในเรื่ องนโยบำยและทิศทำงของ
องค์กรอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม (9) จัดสรรเวลำในกำรพิจำรณำในเรื่ องผลกำรดำเนินกำรของ
บริ ษั ท เพี ย งพอและเหมำะสม (10) จัด สรรเวลำในกำรพิ จำรณำในเรื่ อ งแนวทำงกำรแก้ ไขกำร
ดำเนินงำน หำกไม่เป็ นไปตำมกำหนดอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม (11) กรรมกำรมีกำรเตรี ยมตัว
ก่อนกำรประชุมทุกครัง้ (12) กรรมกำรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็ นอิสระ (13) กรรมกำร
สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงปรำศจำกอคติ (14) ประธำนเปิ ดโอกำสและสนับสนุนให้ กรรมกำร
ทุกท่ำนแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็ นอิสระ
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ประเมิน

ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์ การประเมิน
คณะกรรมการบริหาร
การประเมินทั้งคณะ
รู ปแบบหลักเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็ น 4 หัวข้ อ ได้ แก่ (1) โครงสร้ ำงและคุณสมบัติของคณะ
กรรมกำรบริ หำร (2) กำรดำเนินกำรประชุม (3) บทบำท หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ (4) ควำมรู้และ
ทักษะในกำรวิเครำะห์เฉพำะทำง
การประเมินตนเองรายบุคคล
รู ปแบบหลักเกณฑ์ กำรประเมินแบ่งออกเป็ น 14 หัวข้ อ ได้ แก่ (1) ควำมพึงพอใจในเรื่ องผลกำร
ดำเนินงำนโดยรวม (2) ควำมพึงพอใจในเรื่ องกำรดำเนินกำรแก้ ไขปั ญหำของคณะกรรมกำรบริ หำร
(3) ควำมเข้ ำใจในบทบำทหน้ ำที่ ของตนตำมกฎบัตร (4) ควำมเข้ ำใจในกลยุท ธ์ ของบริ ษัท (5)
ควำมสัม พัน ธ์ ที่ ดี ร ะหว่ำ งกัน (6) กำรก ำหนดบทบำทหน้ ำ ที่ อ ย่ำ งชัด เจน (7) มี ก ระบวนกำรที่
เหมำะสมในกำรประเมินผลงำน (8) จัดสรรเวลำในกำรพิจำรณำในเรื่ องนโยบำยและทิศทำงของ
องค์กรอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม (9) จัดสรรเวลำในกำรพิจำรณำในเรื่ องผลกำรดำเนินกำรของ
บริ ษั ท เพี ย งพอและเหมำะสม (10) จัด สรรเวลำในกำรพิ จำรณำในเรื่ อ งแนวทำงกำรแก้ ไขกำร
ดำเนินงำน หำกไม่เป็ นไปตำมกำหนดอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม (11) กรรมกำรมีกำรเตรี ยมตัว
ก่อนกำรประชุมทุกครัง้ (12) กรรมกำรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็ นอิสระ (13) กรรมกำร
สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงปรำศจำกอคติ (14) ประธำนเปิ ดโอกำสและสนับสนุนให้ กรรมกำร
ทุกท่ำนแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็ นอิสระ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
การประเมินทั้งคณะ
รูปแบบหลักเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็ น 5 หัวข้ อ ได้ แก่ (1) องค์ประกอบและคุณภำพ (2) ควำม
เข้ ำใจในธุรกิจ และควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้ อง (3) กระบวนกำรและขันตอนกำรปฏิ
้
บตั ิ (4) กิจกรรมกำร
ตรวจสอบ (5) กิจกรรมกำรสือ่ สำร
การประเมินตนเองรายบุคคล
รู ปแบบหลักเกณฑ์ กำรประเมินแบ่งออกเป็ น 12 หัวข้ อ ได้ แก่ (1) ควำมพึงพอใจในเรื่ องผลกำร
ดำเนินงำน (2) ควำมพึงพอใจในเรื่ องกำรดำเนินกำรแก้ ไขปั ญหำ (3) ควำมเข้ ำใจในบทบำทหน้ ำที่
ตำมที่กำหนดในกฎบัตร (4) ควำมเข้ ำใจในนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ยงระดับองค์กรของบริ ษัท
(5) ควำมสัมพันธ์ ที่ดีระหว่ำงกัน (6) กำรกำหนดบทบำทหน้ ำที่อย่ำงชัดเจน (7) มีกระบวนกำรที่
เหมำะสมในกำรประเมินผลงำน (8) จัดสรรเวลำในกำรพิจำรณำในเรื่ องกำรบริ หำรควำมเสี่ยงของ
องค์กรอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม (9) จัดสรรเวลำในกำรพิจำรณำในเรื่ องกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
มำตรกำรบรรเทำควำมเสี่ยงที่สำคัญอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม (10) จัดสรรเวลำในกำรพิจำรณำ
ในเรื่ องแนวทำงกำรแก้ ไขกำรดำเนินงำน หำกไม่เป็ นไปตำมกำหนดอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม
(11) กรรมกำรมีกำรเตรี ยมตัวก่อนกำรประชุมทุกครั ง้ (12) กรรมกำรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น
อย่ำงเป็ นอิสระ
คณะกรรมการการพัฒนาอย่ างยั่งยืน
การประเมินทั้งคณะ
รู ปแบบหลักเกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็ น 6 หัวข้ อ ได้ แก่ (1) ด้ ำนควำมพร้ อมของคณะกรรมกำร
กำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน (2) ด้ ำนกำรกำหนดกลยุทธ์ (3) ด้ ำนกำรบริ หำรควำมเสี่ยง (4) ด้ ำนกรอบ
แบบ 56-1 One Report
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ผลการ
ประเมิน

ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์ การประเมิน

กำรดำเนินงำนกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน (5) ด้ ำนกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน (6)
ด้ ำนกำรทำหน้ ำที่ของประธำนคณะกรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน
คณะกรรมการจัดการ
การประเมินทั้งคณะ
รู ป แบบหลัก เกณฑ์ ก ำรประเมิ น แบ่ง ออกเป็ น 4 หัว ข้ อ ได้ แ ก่ (1) โครงสร้ ำงและคุณ สมบัติของ
3.73 / 4.00
คณะกรรมกำรจัดกำร (2) กำรด ำเนิน กำรประชุม (3) บทบำท หน้ ำ ที่ และควำมรั บ ผิ ดชอบ (4)
ควำมรู้และทักษะในกำรวิเครำะห์เฉพำะทำง
การประเมินตนเองรายบุคคล
รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็ น 13 หัวข้อ ได้แก่ (1) ท่ำนมีควำมพึงพอใจในเรื่ องผล
กำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรจัดกำรโดยรวม (2) ท่ำนมีควำมพึงพอใจในเรื่ องกำรดำเนินกำร
แก้ ไขปั ญหำของคณะกรรมกำรจัดกำร (3) ท่ำนมีควำมเข้ ำใจในบทบำทหน้ ำที่ของตนตำมกฎบัตร
ของคณะกรรมกำรจัดกำร (4) ท่ำนมีควำมเข้ ำใจในกลยุทธ์ ของบริ ษัท (5) คณะกรรมกำรจัดกำรมี
ควำมสัมพัน ธ์ ที่ ดีต่อกัน (6) บทบำทหน้ ำที่ข องคณะกรรมกำรจัดกำรกำหนดไว้ ชัดเจน (7) กำร
ประเมินผลงำนของคณะกรรมกำรจัดกำรมีกระบวนกำรที่เหมำะสม (8) กรรมกำรจัดกำรได้ จดั สรร 3.65 / 4.00
เวลำในกำรพิจำรณำในเรื่ องผลกำรดำเนินกำรของบริ ษัทอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม (9) กรรมกำร
จัดกำรได้ จดั สรรเวลำในกำรพิจำรณำในเรื่ องแนวทำงกำรแก้ ไขกำรดำเนินงำนหำกไม่เป็ นไปตำมที่
กำหนดของบริ ษัทอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม (10) กรรมกำรจัดกำรมีกำรเตรี ยมตัวก่อนกำรประชุม
ทุกครั ง้ (11) กรรมกำรจัดกำรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็ นอิสระ (12) กรรมกำรจัดกำร
สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงปรำศจำกอคติ (13) ประธำนคณะกรรมกำรจัดกำรเปิ ดโอกำส และ
สนับสนุนให้ กรรมกำรทุกท่ำนแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็ นอิสระ
6) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร (Chief Executive Officer)
บริ ษัทมอบหมำยให้ คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทนเป็ นผู้ดำเนินกำร จัดกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของ
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรเป็ นประจำทุกปี โดยใช้ บรรทัดฐำนที่ได้ ตกลงกันไว้ ลว่ งหน้ ำตำมเกณฑ์ที่เป็ นรูปธรรม รวมทัง้
ผลปฏิบตั ิงำนทำงกำรเงิน และผลงำนเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
เกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร แบ่งเป็ น 7 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่หนึง่ กำรประเมินผลด้ ำนภำวะผู้นำ
ส่วนที่สอง

กำรประเมินด้ ำนกำรบริ หำรจัดกำรด้ ำนกำรเงิน

ส่วนที่สำม กำรประเมินด้ ำนทักษะและทัศนคติ
ส่วนที่สี่

กำรประเมินด้ ำนควำมสำเร็ จของงำนที่สำคัญตำมเป้ำหมำยในระยะเวลำ 12 เดือนที่ผำ่ นมำ

ส่วนที่ห้ำ

กำรประเมินด้ ำนกำรตัดสินใจที่สำคัญในรอบระยะเวลำ 12 เดือนที่ผำ่ นมำ

ส่วนที่หก

กำรประเมินด้ ำนควำมเตรี ยมพร้ อมสำหรับควำมท้ ำทำยที่สำคัญในอนำคต

ส่วนที่เจ็ด

กำรประเมินด้ ำนอื่นๆ

ทังนี
้ ้ ผลกำรประเมินดังกล่ำวจะนำไปสูก่ ำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรในแต่ละปี และ
นำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิตอ่ ไป
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8.1.2 การเข้ าร่ วมประชุมและการจ่ ายค่ าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
1) การเข้ าร่ วมประชุม
คณะกรรมกำรทุกท่ำนให้ ควำมสำคัญและอุทิศเวลำในกำรเข้ ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท และคณะกรรมกำรชุด
ย่อยที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่ รวมทังกำรเข้
้
ำประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยตำรำงด้ ำนล่ำงแสดงข้ อมูลกำรเข้ ำ
ประชุมผู้ถือหุ้น กำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยของกรรมกำรแต่ละท่ำนในปี 2563

ประธำนกรรมกำร
และกรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ และ
กรรมกำรบรรษัท
ภิบำลและสรรหำ
3. นำงภัทรี ยำ
กรรมกำรอิสระ
เบญจพลชัย(2)
ประธำนกรรมกำร
บรรษัทภิบำลและ
สรรหำ กรรมกำร
ตรวจสอบ และ
กรรมกำรกำหนด
ค่ำตอบแทน
4. นำยธีรนันท์
กรรมกำรอิสระ
(3)
ศรี หงส์
ประธำนกรรมกำร
กำหนด
ค่ำตอบแทน
ประธำน
คณะกรรมกำร
พัฒนำธุรกิจใหม่
และกรรมกำร
ตรวจสอบ
5. นำยสมประสงค์
กรรมกำร
บุญยะชัย

แบบ 56-1 One Report
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คณะกรรมการการพัฒนา
อย่ างยั่งยืน

8/8(1)

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

8/8(1)

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ
ใหม่



คณะกรรมการบริหาร

14/14

คณะกรรมการกาหนด
ค่ าตอบแทน



คณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการ
บริษัท

1. นำยประเสริ ฐ
บุญสัมพันธ์
2. นำยวินิจ
ศิลำมงคล(1)

ตาแหน่ ง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา

การเข้ าร่ วมประชุม / การประชุมทัง้ หมด (ครั ง้ )
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9. ดร. ภูเวียง
ประคำมินทร์
10. นำยไพบูลย์
ภำนุวฒ
ั นวงศ์

กรรมกำรบริ หำร

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ
ใหม่

3/3(4)
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13/14

คณะกรรมการตรวจสอบ

14/14

4/4

คณะกรรมการการพัฒนา
อย่ างยั่งยืน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา
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คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

7. นำยเกว็ก
บัค ไช
8. นำยอนันต์
แก้ วร่ วมวงศ์

กรรมกำร ประธำน
คณะกรรมกำร
บริ หำร กรรมกำร
กำหนด
ค่ำตอบแทน
กรรมกำรบรรษัทภิ
บำลและสรรหำ
และกรรมกำร
พัฒนำธุรกิจใหม่
กรรมกำร และ
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำร
กรรมกำรบริ หำร
และประธำน
เจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
กรรมกำร

การประชุมคณะกรรมการ
บริษัท

6. นำยเอนก
พนำอภิชน(4)

ตาแหน่ ง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการกาหนด
ค่ าตอบแทน

การเข้ าร่ วมประชุม / การประชุมทัง้ หมด (ครั ง้ )

4/4

2/2

13/13

_____________________
หมำยเหตุ
(1)

นำยวินิจ ศิลำมงคล ได้ รับกำรแต่งตังให้
้ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ
มีผลเมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2563 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2563

(2)

นำงภัทรี ยำ เบญจพลชัย ได้ รับกำรแต่งตังให้
้ ดำรงตำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ และกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน มี
ผลเมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2563 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2563

(3)

นำยธี รนันท์ ศรี หงส์ ได้ รับกำรแต่งตังให้
้ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ ประธำนคณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน และ
ประธำนคณะกรรมกำรพัฒนำธุรกิจใหม่ มี ผลเมื่ อวันที่ 27 มี นำคม 2563 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครั ง้ ที่ 6/2563 เมื่ อวันที่ 24
มีนำคม 2563

(4)

นำยเอนก พนำอภิชน ได้ รับกำรแต่งตังให้
้ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ กรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน และกรรมกำรพัฒนำ
ธุรกิจใหม่ มีผลเมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2563 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2563

ทังนี
้ ้ สำหรับกำรประชุมกันเองระหว่ำงกรรมกำรที่ไม่เป็ นผู้บริ หำร ประจำปี 2563 ได้ กำหนดวันประชุมไว้ เป็ นวันที่
29 มกรำคม 2563 เพื่อให้ สอดคล้ องกับวำระกำรประชุม คือ กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่
บริ หำร ประจำปี 2563 และแนวทำงกำรปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ของบริ ษัทเพื่อผลกำรดำเนินงำนที่ดีขึ ้น
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2) ค่ าตอบแทนกรรมการ
2.1 หลักเกณฑ์ ในการกาหนดนโยบายค่ าตอบแทน
คณะกรรมกำรก ำหนดค่ ำ ตอบแทนของบริ ษั ท พิ จ ำรณำหลัก เกณฑ์ ใ นกำรก ำหนดนโยบำยค่ ำ ตอบแทน
ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร พิจำรณำจำกหน้ ำที่ ควำมรั บผิดชอบ และผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำร โดย
ประธำนกรรมกำร และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ รับค่ำตอบแทนเพิ่มตำมหน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ
รวมทัง้ พิจำรณำเปรี ยบเทียบกับค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริ ษัทจดทะเบียนในประเภท ขนำด ที่ใกล้ เคียงกัน โดย
จำนวนของค่ำตอบแทนต้ องสำมำรถจูงใจ และรักษำกรรมกำรที่มีคณ
ุ ภำพให้ อยูก่ บั บริ ษัทได้ ซึง่ กรรมกำรของบริ ษัทมี
สิทธิได้ รับค่ำตอบแทนในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ ซึ่งค่ำตอบแทน ได้ แก่ เงิน เดือน เบี ้ยประชุม เบี ้ยเลี ้ยงเดินทำงต่ำงประเทศ
กรณีไปปฏิบตั ิหน้ ำที่ และโบนัส โดยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนทังหมดต้
้
องได้ รับกำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
สำหรับค่ำตอบแทนกรรมกำรในปี 2563 นัน้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี ซึ่ง ประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎำคม
2563 ได้ มีมติอนุมตั ิกำหนดงบประมำณค่ำตอบแทนให้ แก่คณะกรรมกำรบริ ษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยของบริ ษัท
ภำยในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บำท ทังนี
้ ้ นโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริ ษัทนัน้ บริ ษัทจะจ่ำยค่ำตอบแทน
ให้ กับประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรที่ไม่เป็ นผู้บริ หำร ในรู ปแบบของค่ำตอบแทนรำยเดือน เบี ้ย
ประชุมกรรมกำร และโบนัส ดังนี ้
กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
คณะกรรมการชุดย่ อยอื่นๆ
ประธำนคณะกรรมกำร
กรรมกำร
____________________

ค่ าตอบแทนรูปตัวเงิน ปี 2563 (บาท)
ค่ าตอบแทน
เบีย้ ประชุม
โบนัส
รายเดือน
(ครัง้ ละ)
250,000
50,000


25,000




25,000


25,000
25,000




25,000


25,000
25,000




10,000


25,000
25,000




หมำยเหตุ
(1)

ประธำนกรรมกำรบริ ษัทจะไม่ได้ รับเบี ้ยประชุมในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทอีก และในกรณีที่ประธำนกรรมกำรบริ ษัทไป
ดำรงตำแหน่งประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ จะไม่ได้ คำ่ ตอบแทนและเบี ้ยประชุมใดๆ

(2)

ประธำนกรรมกำรบริษัทได้ รับสิทธิประโยชน์อื่นได้ แก่ รถประจำตำแหน่งพร้ อมคนขับ (ซึ่งค่ำใช้ จ่ำยบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบ ไม่ได้
รวมกับงบประมำณที่ขออนุมตั ิจำกผู้ถือหุ้น)

(3)

กรรมกำรบริษัทที่เป็ นผู้บริหำรของบริษัทจะไม่ได้ รับค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำร

(4)

กรรมกำรบริษัทจะได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงในกรณีที่ต้องเดินทำงไปปฏิบตั ิงำนให้ บริษัทตำมอัตรำที่บริษัทกำหนด
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กรรมกำรบริษัทจะได้ รับค่ำเบี ้ยประกันชีวิตและค่ำเบี ้ยประกันสุขภำพประจำปี (ซึง่ ค่ำใช้ จำ่ ยบริษัทเป็ นผู้รับผิดชอบ ไม่ได้ รวมกับ
งบประมำณที่ขออนุมตั ิจำกผู้ถือหุ้น)

สำหรั บปี 2563 ค่ำตอบแทนรวมที่เป็ นตัวเงิ น สำหรั บประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ กรรมกำรที่ไม่เ ป็ น
ผู้บริ หำร รวมเป็ นจำนวนเงินทังสิ
้ ้น 15,716,250 บำท ซึ่งประกอบด้ วย ค่ำตอบแทนรำยเดือน เบี ้ยประชุม และโบนัส
ทัง้ นี ้ กรรมกำรบริ ษัทที่เป็ นผู้บริ หำรไม่ได้ รับค่ำตอบแทนในฐำนะเป็ นกรรมกำรบริ ษัท โดยมีรำยละเอียดแยกเป็ น
รำยบุคคล ดังนี ้

รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ ง

1. นำยประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์

ประธำนกรรมกำร และกรรมกำร
อิสระ
กรรมกำรอิสระ ประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ
กรรมกำรอิสระ ประธำน
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและ
สรรหำ กรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระ ประธำน
คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน
ประธำนคณะกรรมกำรพัฒนำ
ธุรกิจใหม่ และกรรมกำรตรวจสอบ

3,000,000

ค่ าเบีย้
ประชุม
รวมทัง้ ปี
2563
(บาท)
-

687,500

525,000

604,180

763,333

700,000

650,320

641,667

500,000

464,750

กรรมกำร

600,000

400,000

607,500

กรรมกำร และกรรมกำรบริ หำร

600,000

700,000

607,500

7. ดร. ภูเวียง ประคำมินทร์

กรรมกำร

600,000

325,000

607,500

8. นำงชริ นทร วงศ์ภธู ร (1)

กรรมกำรอิสระ ประธำน
คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน
และกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ ประธำน
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและ
สรรหำ และกรรมกำรกำหนด
ค่ำตอบแทน
รวม

172,000

300,000

142,750

172,000

325,000

142,750

7,236,500

3,775,000

4,704,750

2. นำยวินจิ ศิลำมงคล (1)

3. นำงภัทรี ยำ เบญจพลชัย

4. นำยธีรนันท์ ศรี หงส์ (1)

5. นำยสมประสงค์ บุญยะชัย
6. นำยเกว็ก บัค ไช

9. ศ.สำเรี ยง เมฆเกรี ยงไกร (1)

ค่ าตอบแทน
รายเดือน
รวมทัง้ ปี
2563 (บาท)

โบนัส
(บาท)
877,500

_____________________
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หมำยเหตุ
(1)

นำยวินิจ ศิลำมงคล และนำยธีรนันท์ ศรีหงส์ ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรอิสระ แทนนำงชรินทร วงศ์ภธู รและศำสตรำจำรย์สำเรียง เมฆ
เกรี ยงไกร ที่ลำออกจำกตำแหน่ง มีผลเมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2563 มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทวำระ ครัง้ ที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 24
มีนำคม 2563

ทังนี
้ ้ ในปี 2563 นำยประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ กรรมกำรอิสระของบริ ษัท ได้ รับค่ำตอบแทนจำกกำรดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรอิสระในบริ ษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็ นบริ ษัทใหญ่ของบริ ษัท เป็ นเงินจำนวน 3,752,950
บำท
8.1.3 การกากับดูแลบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
คณะกรรมกำรของบริ ษัทใช้ อำนำจในกำรกำกับดูแลบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม โดยใช้ อำนำจหน้ ำที่ในกำร
บริ หำรงำน ตำมวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ซึง่ จะทำกำรบริ หำรงำนผ่ำนที่ประชุม
คณะกรรมกำร โดยกำรพิจำรณำและอนุมตั ิ และ/หรื อ ให้ อำนำจแก่คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ และ/หรื อ มอบอำนำจ
ให้ แก่บุคคลใดแล้ วแต่กรณี เพื่อกำรบริ หำรงำน โดยกำรส่งตัวแทนไปนันจะต้
้
องเป็ นไปตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของ
บริ ษัท อย่ำงไรก็ตำม กำรดำเนินกำรบริ หำรนันจะต้
้
องอยู่ภำยใต้ กำรกำกับดูแลของคณะกรรมกำรบริ ษัทซึ่งจะต้ อง
เป็ นไปด้ วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ต และรักษำผลประโยชน์ของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นอย่ำงสูงสุดเป็ นสำคัญ
คณะกรรมกำรบริ ษัทจะกำกับดูแลโดยกำรมอบอำนำจให้ กรรมกำร และ/หรื อ ผู้บริ หำร เข้ ำไปเป็ นตัวแทนของ
บริ ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัทร่ วม โดยจะมีมำตรกำรและขันตอนในกำรบริ
้
หำรจัดกำรผ่ำนคณะกรรมกำรบริ ษัท ซึ่ง
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ จะทำกำรคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะดำรงตำแหน่งเป็ น
กรรมกำร และ/หรื อ ผู้บริ หำร แล้ วแต่กรณี ผ่ำนที่ประชุมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ เพื่อพิจำรณำเลือก
บุคคลที่เห็นสมควร แล้ วจึงนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่อพิจำรณำและแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมกำรบริ ษัทย่อย และ/
หรื อ บริ ษัทร่วมต่อไป
ทัง้ นี ้ กรรมกำร และ/หรื อ ผู้บริ หำร ที่ได้ รับกำรแต่งตัง้ ดังกล่ำว จะต้ องดำเนินกำรบริ หำรงำนให้ เป็ นไปตำม
นโยบำยที่คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ มอบหมำยไว้ โดยจะต้ องยึดหลักกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ดี จรรยำบรรณ และ
นโยบำยต่ำงๆ ของบริ ษัท ที่ได้ มีกำรวำงไว้ อย่ำงเคร่งครัด ซึ่งยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และบริ ษัทเป็ นหลัก โดย
ไม่สำมำรถดำเนินกำรใดๆ อันขัดต่อวัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท รวมถึงจะต้ องดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำม
ระบบควบคุมภำยใน อีกทังกำรด
้
ำเนินงำนในกิจกำรบริ หำรจะต้ องเป็ นไปตำมแบบแผนที่ดีโดยไม่ขดั ต่อนโยบำยของ
บริ ษั ท ในเรื่ อ งต่ ำ งๆ อำทิ เ ช่ น วิ ธี ก ำรปฏิ บัติ ใ นกำรออกเสี ย งในแต่ล ะวำระ ขัน้ ตอนกำรขอควำมเห็ น ชอบจำก
คณะกรรมกำรกลไกกำรกำกับดูแล
กำรเปิ ดเผยข้ อมูลสำหรับฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน กำรทำรำยกำรกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน กำร
ได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่งทรั พ ย์ สิน รวมถึงระบบควบคุมภำยในของบริ ษั ทย่อยที่ป ระกอบธุ รกิ จหลักและมี ค วำม
เหมำะสม รัดกุม เพียงพอ ซึ่งกำรดำเนินกำรดังกล่ำวต้ องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ และหลักกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ อง
รวมถึงกำรกำกับดูแลที่ดี และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์
8.1.4 การติดตามให้ มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกากับดูแลกิจการ
บริ ษัทและคณะกรรมกำรบริ ษัทให้ ควำมสำคัญในเรื่ องกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยได้ กำหนดนโยบำยและแนว
ปฎิบตั ิที่เกี่ยวข้ องไว้ ในนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรและคู่มือจรรยำบรรณของบริ ษัท พร้ อมทังส่
้ งเสริ มให้ เกิดกำร
ปฎิบตั ิอย่ำงแท้ จริ ง เพื่อสร้ ำงควำมเชื่อมัน่ และส่งเสริ มให้ มีกำรร่วมมือกันระหว่ำงผู้มีสว่ นได้ เสียในกลุม่ ต่ำงๆ ทังผู
้ ้ ถือ
หุ้น พนักงำน ลูกค้ ำ คู่ค้ำ เจ้ ำหนี ้ คู่แข่ง ตลอดจนชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อมโดยรวมอย่ำงเหมำะสม ตำมบทบำท
หน้ ำที่ และตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็ นธรรมแก่ทกุ ฝ่ ำย อีกทังยั
้ งได้ คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต
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ซึ่งบริ ษัทได้ ให้ ควำมสำคัญและตระหนักดีวำ่ ควำมรับผิดชอบดังกล่ำวถือเป็ นหัวใจของกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน โดยในปี ที่
ผ่ำนมำ บริ ษัทได้ มีกำรติดตำมเพื่อให้ เกิดกำรปฎิบตั ิตำมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีคลอบคลุม 4 ประเด็นหลัก ดังนี ้
1. การป้ องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests)
คณะกรรมกำรตระหนักถึงกำรดำเนินธุรกิจที่อำจจะทำให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร หรื อพนักงำน เข้ ำไปมีสว่ นเกี่ยวข้ อง
กับควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ และอำจเป็ นผลให้ ขำดควำมเป็ นอิสระในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ จึงได้ กำหนดแนวทำง
ปฏิบตั ิไว้ ในคู่มือจรรยำบรรณของบริ ษัท โดยในรอบปี ที่ผ่ำนมำ จำกกำรสอบทำนโดยส่วนงำนตรวจสอบภำยในและ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ไม่ปรำกฎกรณีที่อำจก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ในบริ ษัท
2. การใช้ ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์
บริ ษัทมีกำรดูแลเรื่ องกำรใช้ ข้อมูลภำยในให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยและกำกับดูแลกิจกำรที่ ดี โดยได้ กำหนดไว้ เป็ น
ลำยลักษณ์ อกั ษรในคู่มือจรรยำบรรณ และนโยบำยกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ โดยห้ ำมมิให้ ผู้บริ หำร และพนักงำนทุก
ระดับ นำข้ อมูลบริ ษัทไปเปิ ดเผยหรื อนำไปใช้ สว่ นตน หรื อกระทำกำรที่อำจมีกำรขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ หำกฝ่ ำฝื น
บริ ษัทถือว่ำเป็ นควำมผิดอย่ำงร้ ำยแรงและกำหนดบทลงโทษขันสู
้ งสุด
บริ ษัทยังกำหนดให้ ผ้ บู ริ หำร และพนักงำน ซึ่งอยู่ในหน่วยงำนที่ทรำบข้ อมูลภำยในหลีกเลี่ ยง หรื องดกำรซื ้อขำย
หลักทรัพย์ของบริ ษัทในช่วงระยะเวลำ 1 เดือน ก่อนกำรเปิ ดเผยงบกำรเงินให้ แก่สำธำรณชน นอกจำกนี ้ บริ ษัทได้ ให้
ควำมรู้ และควำมเข้ ำใจแก่ผ้ บู ริ หำรในระดับต่ำงๆ เกี่ยวกับภำระหน้ ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์และกำร
เปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ข องบริ ษัทตน คู่สมรส หรื อผู้ที่อยู่กินด้ วยกันฉันสำมีภริ ยำ และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
นิติภำวะ ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทัง้ บทลงโทษและตำมข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย ส่วนกำรสนับสนุนข้ อมูลให้ กบั บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทได้ กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อป้องกันกำรรั่วไหลของข้ อมูล เช่น
กำรขอหนังสือข้ อตกลงในกำรเก็บรักษำควำมลับและกำรห้ ำมถ่ำยข้ อมูลเอกสำรโดยไม่ได้ รับอนุญำต
นอกจำกนี ้ บริ ษัทมีกำรกำหนดและจัดชันควำมลั
้
บในกำรจัดกำรข้ อมูล เพื่อปฏิบตั ิตำมระเบียบกำรบริ หำรจัดกำร
ข้ อ มูลควำมลับ ของตลำดหลักทรั พ ย์ แห่งประเทศไทยและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลัก ทรั พย์ และตลำด
หลักทรัพย์ รวมถึงสร้ ำงควำมมัน่ ใจให้ กบั นักลงทุน ผู้ถือหุ้น คู่ค้ำ และผู้มีสว่ นได้ เสีย ในกำรจัดกำรข้ อมูลให้ มีควำม
ปลอดภัย และเป็ นแนวทำงปฏิบัติให้ กับผู้บริ หำร พนักงำน และผู้ที่เกี่ ยวข้ อง ในกำรจัดกำรข้ อมูลตำมระดับชัน้
ควำมลับ โดยระเบียบฉบับนี ้ บริ ษัทได้ ถือปฏิบตั ิตำมมำตรฐำน ISO 27001 โดยปรับให้ เหมำะสมกับบริ บทของบริ ษัท
นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังมีนโยบำยด้ ำนควำมปลอดภัยด้ ำนระบบสำรสนเทศ เพื่อเป็ นแนวปฏิ บัติควบคู่กันไปอีกด้ วย
รวมทังได้
้ มีกำรปรับปรุงคูม่ ือจรรยำบรรณ ในเรื่ อง กำรใช้ ข้อมูลภำยใน และกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ของกลุม่ บริ ษัท เพื่อ
ส่งเสริ มให้ มีกำรปฎิบตั ิสอดคล้ องกับนโยบำยกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษัท
ทัง้ นี ้ บริ ษัทได้ กำหนดให้ คณะกรรมกำรและผู้บริ หำรของบริ ษัททรำบถึงหน้ ำที่ในกำรรำยงำนกำรถื อครอง
หลัก ทรั พ ย์ ข องตนเอง คู่สมรส หรื อ ผู้ที่ อ ยู่กิ นด้ วยกันฉัน สำมีภริ ยำ และบุต รที่ ยังไม่บรรลุนิติ ภำวะในบริ ษัท ต่อ
สำนัก งำน ก.ล.ต. ภำยใน 7 วัน นับ แต่วัน ที่ ได้ รั บ กำรแต่ง ตัง้ ให้ เ ป็ น กรรมกำรหรื อ ผู้บ ริ ห ำร และทุก ครั ง้ ที่ มี ก ำร
เปลีย่ นแปลงกำรถือหลักทรัพย์ดงั กล่ำวต้ องรำยงำนต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่มีกำรซื ้อ ขำย
โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์นนั ้ ตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ อีกทัง้ ใน
ปี 2562 บริ ษัทได้ มีกำรแก้ ไขนโยบำยกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษัท โดยเพิ่มเติมให้ มีกำรแจ้ งล่วงหน้ ำก่อนกำรซื ้อ
ขำยหลักทรัพย์ ดังนี ้ “บุคคลที่บริ ษัทกำหนดทุกคนที่มีควำมประสงค์ที่จะซื ้อขำยหลักทรัพย์ของกลุม่ บริ ษัทจะต้ องแจ้ ง
คณะกรรมกำรบริ ษัทล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 1 วันก่อนทำกำรซื ้อขำย”
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นอกจำกนี ้ บริ ษั ท ยัง ได้ ก ำหนดให้ กรรมกำรและผู้ บริ ห ำรของบริ ษั ท รำยงำนกำรถื อ หลัก ทรั พ ย์ แ ละกำร
เปลีย่ นแปลงกำรถือหลักทรัพย์ตอ่ คณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นประจำทุกไตรมำส โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กำรถือ
หลักทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริ หำรของบริ ษัท เป็ นดังนี ้

รายชื่อกรรมการและ
ผู้บริหาร
นำยประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
คูส่ มรส หรื อผู้ที่อยู่กินด้ วยกัน
ฉันสำมีภริ ยำ และบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิตภิ ำวะ
นำยวินิจ ศิลำมงคล(1)
คูส่ มรส หรื อผู้ที่อยู่กินด้ วยกัน
ฉันสำมีภริ ยำ และบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิตภิ ำวะ
นำงภัทรี ยำ เบญจพลชัย
คูส่ มรส หรื อผู้ที่อยู่กินด้ วยกัน
ฉันสำมีภริ ยำ และบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิตภิ ำวะ
นำยธีรนันท์ ศรี หงส์(1)
คูส่ มรส หรื อผู้ที่อยู่กินด้ วยกัน
ฉันสำมีภริ ยำ และบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิตภิ ำวะ
นำยสมประสงค์ บุญยะชัย
คูส่ มรส หรื อผู้ที่อยู่กินด้ วยกัน
ฉันสำมีภริ ยำ และบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิตภิ ำวะ
นำยเกว็ก บัค ไช
คูส่ มรส หรื อผู้ที่อยู่กินด้ วยกัน
ฉันสำมีภริ ยำ และบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิตภิ ำวะ
นำยเอนก พนำอภิชน
คูส่ มรส หรื อผู้ที่อยู่กินด้ วยกัน
ฉันสำมีภริ ยำ และบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิตภิ ำวะ
นำยอนันต์ แก้ วร่ วมวงศ์

แบบ 56-1 One Report

บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
หุ้นสามัญ (หุ้น)
หุ้นกู้ (หน่ วย)
(หน่ วย)
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บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

รายชื่อกรรมการและ
ผู้บริหาร
คูส่ มรส หรื อผู้ที่อยู่กินด้ วยกัน
ฉันสำมีภริ ยำ และบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิตภิ ำวะ
ดร. ภูเวียง ประคำมินทร์
คูส่ มรส หรื อผู้ที่อยู่กินด้ วยกัน
ฉันสำมีภริ ยำ และบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิตภิ ำวะ

ส่วนที่ 2 กำรกำกับดูแลกิจกำร

บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
หุ้นสามัญ (หุ้น)
หุ้นกู้ (หน่ วย)
(หน่ วย)
31 ธ.ค. 31 ธ.ค. เพิ่ม / 31 ธ.ค. 31 ธ.ค. เพิ่ม / 31 ธ.ค. 31 ธ.ค. เพิ่ม /
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_____________________
หมำยเหตุ
(1)

นำยวินิจ ศิลำมงคล และนำยธีรนันท์ ศรี หงส์ ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรอิสระ แทนนำงชริ นทร วงศ์ภธู รและศ.สำเรี ยง เมฆ
เกรี ยงไกร ที่ลำออกจำกตำแหน่ง มีผลเมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2563 มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทวำระ ครัง้ ที่ 6/2563 เมื่อ
วันที่ 24 มีนำคม 2563

3. การต่ อต้ านการทุจริต
บริ ษัทต่อต้ ำนกำรทุจริ ตทุกรู ปแบบ และถือปฏิบตั ิตำมกฎหมำยทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตใน
ประเทศไทย รวมถึงบริ ษัทในกลุม่ ที่ดำเนินธุรกิจในต่ำงประเทศ โดยบริ ษัทได้ จดั ทำนโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริ ต พร้ อม
ทังก
้ ำหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลเพื่อป้องกันและติดตำมควำมเสีย่ งจำกกำรทุจริ ต สำหรับเป็ นแนวปฏิบตั ิ
ของกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนของบริ ษัททุกคน และมีกำรสนับสนุนกิจกรรมที่เป็ นกำรส่งเสริ มให้ พนักงำนทุก
คนของบริ ษัทปฏิบตั ิตำมนโยบำยดังกล่ำว
โดยในปี 2556 บริ ษัทได้ เข้ ำร่ วมลงนำมในคำประกำศเจตนำรมณ์ “แนวร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำร
ต่ อ ต้ ำ นกำรทุจ ริ ต ” ในโครงกำรแนวร่ ว มปฏิ บัติ ข องภำคเอกชนไทยในกำรต่ อ ต้ ำ นกำรทุจ ริ ต ( Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ซึ่งดำเนินกำรโดยสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัท
ไทย ด้ วยเล็งเห็นถึงควำมสำคัญที่จะดำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส และมีควำมตังมั
้ น่ ที่จะสนับสนุนและต่อต้ ำนกำรทุจริ ต
คอร์ รั ป ชั่น โดยเมื่ อวัน ที่ 17 ธัน วำคม 2557 ที่ ป ระชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ได้ พิ จ ำรณำและอนุมัติให้ น ำส่งแบบ
ประเมินตนเอง โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ พิจำรณำและสอบทำนข้ อมูลแล้ ว เพื่อเข้ ำร่วมในกำรตรวจรับรองกำร
เป็ น สมำชิ ก แนวร่ ว มปฏิ บัติ ข องภำคเอกชนไทยในกำรต่ อ ต้ ำ นกำรทุจ ริ ต ภำยในไตรมำสที่ 4 ของปี 2557 โดย
คณะกรรมกำรแนวร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต ได้ มีมติให้ บริ ษัทได้ รับกำรรับรองกำรเป็ น
สมำชิกแนวร่วมโครงกำรฯ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วเมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2558
ต่อมำในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2560 ได้ พิจำรณำและ
อนุมตั ิให้ บริ ษัทยื่นต่ออำยุกำรรับรองกำรเป็ นสมำชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต
และในปี 2561 บริ ษัทได้ รับกำรรับรองเป็ นสมำชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต
ตำมโครงกำรกำรสร้ ำงแนวร่ วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต (CAC) ต่อเนื่องเป็ นวำระที่ 2
หลังจำกได้ รับกำรรับรองครัง้ แรกในปี 2558
โดยในปี 2563 บริ ษัทได้ ดำเนินกำรเพื่อต่อต้ ำนกำรทุจริ ตให้ แก่พนักงำน ผ่ำนกำรอบรมและทดสอบควำมรู้ ควำม
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เข้ ำใจในเรื่ องกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชันซึง่ เป็ นหัวข้ อหนึงในคูม่ อื จรรยำบบรรณของบริ ษัท ผ่ำนระบบ E-learning
และในปี ที่ผำ่ นมำไม่มีกำรตรวจพบกรณีทจุ ริ ตภำยในองค์กรแต่อย่ำงใด
ทัง้ นี ้ บริ ษัทได้ มีกำรเปิ ดนโยบำยฉบับนี ไ้ ว้ ในเว็บ ไซต์ ของบริ ษัทที่ www.thaicom.net หัวข้ อ กำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี > นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร > กำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต
4. การแจ้ งเบาะแส (Whistleblowing)
บริ ษัทยึดมั่นในกำรดำเนินธุรกิ จด้ วยควำมรั บผิดชอบ ถูกต้ อง และโปร่ งใส บริ ษัทจึงมุ่งมั่นที่จะปกป้องกำร
ดำเนินงำนและทรัพย์สนิ ต่ำงๆ จำกควำมเสีย่ งที่เกิดขึ ้นจำกกำรประพฤติที่ขดั ต่อคูม่ ือจรรยำบรรณและกำรทุจริ ตต่ำงๆ
ที่อำจเกิดขึ ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรื อมูลค่ำของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ดังนัน้ บริ ษัทจึงได้ จัดทำนโยบำยรับเรื่ อง
ร้ องเรี ยนและเบำะแสกำรกระทำผิดและกำรทุจริ ตขึ ้น เพื่อกำหนดช่องทำงในกำรรำยงำนและสนับสนุนให้ กรรมกำร
ผู้บริ หำร พนักงำน และผู้มีสว่ นได้ เสียให้ ข้อมูลและรำยงำนเบำะแสกำรกระทำผิดหรื อกำรทุจริ ตใดๆ ที่เกิดขึ ้นในบริ ษัท
รวมถึงได้ กำหนดกระบวนกำรขันตอนในกำรจั
้
ดกำรกับเรื่ องที่ได้ รั บร้ องเรี ยน กำรคุ้มครองผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้ให้ ข้อมูล
และกำรรักษำควำมลับ
ช่องทำงในกำรแจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยนและเบำะแสกำรกระทำผิดและกำรทุจริ ต
1. เมื่อพนักงำนพบเห็นหรื อมีเหตุอนั ควรเชื่อโดยสุจริ ตว่ำมีกำรกระทำผิดหรื อกำรทุจริ ตเกิดขึ ้นเกี่ยวข้ องกับ
บริ ษัทหรื อบริ ษัทในกลุม่ ต้ องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชำต้ นสังกัด ตังแต่
้ ระดับผู้จดั กำรทรำบโดยทันที ไม่ว่ำด้ วยวำจำหรื อ
ลำยลักษณ์อกั ษร หำกไม่ได้ รับกำรพิจำรณำให้ แจ้ งต่อผู้บงั คับบัญชำระดับสูงขึ ้นไปจนถึงระดับหัวหน้ ำส่วนงำน/ สำย
งำน
2. หำกอยูใ่ นสถำนกำรณ์ที่ไม่เหมำะสมหรื อไม่สะดวกใจที่จะแจ้ งต่อผู้บงั คับบัญชำ หรื อสงสัยว่ำผู้บงั คับบัญชำ
หรื อผู้บริ หำรของบริ ษัทเกี่ยวข้ องกับกำรกระทำผิด พนักงำนสำมำรถเลือกที่จะแจ้ งผ่ำนช่องทำง ดังนี ้
2.1

หัวหน้ ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน E-mail: headofia@thaicom.net

2.2

ผู้จดั กำรฝ่ ำยกลยุทธ์งำนบุคคล E-mail: headofhr@thaicom.net

2.3

Ethical Hotline ใน Intranet ของบริ ษัท ซึง่ ข้ อมูลจะถูกส่งผ่ำนโดยตรงไปยัง ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ หัวหน้ ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และหัวหน้ ำหน่วยงำนทรัพยำกรบุคคล

2.4

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ (เป็ นกรรมกำรภำยนอกที่มีควำมเป็ นอิสระ) หรื อ คณะกรรมกำร
ของบริ ษัท ตำมที่อยูด่ งั นี ้
บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
63/21 ถนนรัตนำธิเบศร์ ตำบลบำงกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
หรื อส่ง E-mail มำที่ headofac@thaicom.net

3. ในกรณีที่ผ้ บู ริ หำรระดับสูงที่เป็ นผู้บริ หำรระดับฝ่ ำย หรื อเทียบเท่ำขึ ้นไป หรื อหัวหน้ ำหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน หรื อ หัว หน้ ำ หน่ ว ยงำนทรั พ ยำกรบุค คล เกี่ ย วข้ อ งกับ กำรกระท ำผิ ด หรื อ กำรทุจ ริ ต ให้ แ จ้ งถึ ง ประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรื อคณะกรรมกำรบริ ษัท
4. ผู้บงั คับบัญชำ หรื อหน่วยงำนต่ำงๆ ตำมข้ อ 1 และ/หรื อ 2 เมื่อได้ รับแจ้ งว่ำมีกำรกระทำผิดและกำรทุจริ ต
รวมทัง้ หำกพบว่ำมีกำรกระทำผิดหรื อกำรทุจริ ตใดๆ เกิ ดขึน้ ให้ แจ้ งหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริ ษัท (หรื อ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในของสำยงำนธุรกิจที่ตนเองสังกัด) ภำยใน 7 วันทำกำร เพื่อดำเนินกำรตำมขันตอนกำร
้
สอบสวนที่กำหนด
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5. สำหรับบุคคลภำยนอก สำมำรถแจ้ งข้ อร้ องเรี ยนและเบำะแสได้ ทำงเว็บไซต์ www.thaicom.net ในหัวข้ อ
“กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี” > “รับข้ อร้ องเรี ยนและแจ้ งเบำะแส” โดยข้ อมูลกำรร้ องเรี ยนและเบำะแสจะถูกส่งไปยัง
5.1 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
5.2 หัวหน้ ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
5.3 หัวหน้ ำหน่วยงำนทรัพยำกรบุคคล
กำรดำเนินกำรของบริษัทเมือ่ ได้ รับข้ อร้ องเรี ยน
1. เมื่อได้ รับเรื่ องร้ องเรี ยนหรื อเบำะแสกำรกระทำผิดและกำรทุจริ ตผ่ำนทำงช่องทำงต่ำงๆ ที่บริ ษัทกำหนด ให้
ดำเนินกำรประเมินและตรวจสอบข้ อมูลที่ได้ รับในเบื ้องต้ นให้ แล้ วเสร็ จภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่ได้ รับเรื่ องร้ องเรี ยน
หรื อเบำะแสกำรกระทำผิดหรื อกำรทุจริ ต
 หำกตรวจสอบข้ อเท็จจริ งและพบว่ำมีมลู กำรกระทำผิดหรื อกำรทุจริ ต ให้ หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
หรื อหน่วยงำนที่ได้ รับมอบหมำยดำเนินกำรเสนอคณะกรรมกำรจรรยำบรรณ และผู้มีอำนำจตำมที่ระบุ
ไว้ แต่งตังคณะกรรมกำรสอบสวน
้
 หำกตรวจสอบและพบว่ำ ไม่มี มูลข้ อ เท็ จ จริ ง ใดๆ ตำมที่ ร้ องเรี ย นหรื อ แจ้ ง เบำะแส ให้ ห น่ว ยงำน
ตรวจสอบภำยในหรื อหน่วยงำนที่ได้ รับมอบหมำย แจ้ งกลับไปยังผู้ร้องเรี ยนและผู้ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อยุติ
เรื่ องร้ องเรี ยนดังกล่ำว
2. คณะกรรมกำรสอบสวนจะต้ องสอบสวนผู้ถกู กล่ำวหำ ผู้บงั คับบัญชำของผู้ถกู กล่ำวหำ รวมทังบุ
้ คคลอื่นที่
เกี่ยวข้ อง และจัดทำรำยงำนผลกำรสอบสวนให้ แล้ วเสร็ จภำยใน 45 วัน นับจำกวันที่ได้ รับทรำบหนังสือแต่งตัง้ แต่ถ้ำ
มีควำมจำเป็ นซึง่ ไม่สำมำรถดำเนินกำรให้ แล้ วเสร็ จภำยในระยะเวลำดังกล่ำวได้ ให้ คณะกรรมกำรสอบสวน รำยงำน
เหตุผลที่ทำให้ กำรสอบสวนล่ำช้ ำ เพื่อขอขยำยเวลำต่อผู้ที่ลงนำมแต่งตังคณะกรรมกำรสอบสวน
้
ครัง้ ละไม่เกิน 30 วัน
3. เมื่อดำเนินกำรสอบสวนเสร็ จแล้ ว ให้ คณะกรรมกำรสอบสวนจัดทำรำยงำนผลกำรสอบสวนเสนอต่อผู้ที่ลง
นำมแต่งตังคณะกรรมกำรสอบสวน
้
และจัดทำสำเนำส่งให้ ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำร ประธำนเจ้ ำ หน้ ำที่บริ หำร
หัวหน้ ำหน่วยงำนกำรเงิน หัวหน้ ำหน่วยงำนบัญชี หัวหน้ ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หัวหน้ ำหน่วยงำนทรัพยำกร
บุคคล หัวหน้ ำหน่วยงำนกฎหมำย และผู้ที่เกี่ยวข้ องแล้ วแต่ละกรณี รวมทังคณะกรรมกำรพิ
้
จำรณำลงโทษทำงวินยั
ในกรณีที่พบว่ำมีกำรกระทำผิดทำงวินยั
4. ในกรณี ที่ผ้ ูที่ลงนำมแต่งตัง้ คณะกรรมกำรสอบสวนและ/หรื อหัวหน้ ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเห็นว่ำ
ข้ อเท็จจริ งเกี่ ยวกับกำรกระทำผิดและกำรทุจริ ต ไม่ชัดเจน หรื อไม่ครบถ้ วน ให้ ผ้ ูที่ลงนำมแต่งตัง้ คณะกรรมกำร
สอบสวนสัง่ กำรให้ คณะกรรมกำรสอบสวนดำเนินกำรสอบสวนเพิ่มเติม หรื อแต่งตังคณะกรรมกำรสอบสวนชุ
้
ดใหม่
เพื่อดำเนินกำรสอบสวนได้ ตำมที่เห็นสมควร
กำรลงโทษทำงวินยั และกำรดำเนินกำรทำงกฎหมำย
1. คณะกรรมกำรพิจำรณำลงโทษทำงวินยั จะต้ องพิจำรณำลักษณะกำรกระทำผิดวินยั และกำหนดบทลงโทษ
ทำงวินยั กับผู้กระทำผิด และเสนอให้ ผ้ มู ีอำนำจตำมที่ได้ ระบุไว้ อนุมตั ิให้ ดำเนิ นกำรลงโทษทำงวินยั กับผู้กระทำผิด
ภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่ได้ รับรำยงำนผลกำรสอบสวน
2. เมื่อมีกำรอนุมตั ิให้ ดำเนินกำรลงโทษทำงวินยั แล้ ว ให้ หน่วยงำนทรัพยำกรบุคคลจัดทำคำสัง่ ลงโทษทำงวินยั
เสนอให้ ผ้ มู ีอำนำจตำมที่กำหนดไว้ ในนโยบำยอำนำจอนุมตั ิ (Approval Authority Policy) อนุมตั ิคำสัง่ ดังกล่ำวก่อน
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ดำเนินกำรลงโทษทำงวินยั กับผู้กระทำผิด และแจ้ งคำสัง่ ลงโทษทำงวินยั กับผู้กระทำผิด รวมทังให้
้ ผ้ กู ระทำผิดลงนำม
รับทรำบคำสัง่ ลงโทษดังกล่ำว
3. ในกรณีที่กำรกระทำผิดหรื อกำรทุจริ ตใดๆ ก่อให้ เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน ชื่อเสียง ภำพลักษณ์ของ
บริ ษัท หรื อเป็ นกำรปฏิบตั ิฝ่ำฝื นกฎหมำย ให้ คณะกรรมกำรพิจำรณำลงโทษทำงวินยั เสนอผู้มีอำนำจตำมที่กำหนดไว้
ในนโยบำยอำนำจอนุมตั ิ (Approval Authority Policy) ของบริ ษัท เป็ นผู้พิจำรณำตัดสินว่ำจะดำเนินคดีทำงแพ่งและ/
หรื อคดีอำญำต่อผู้กระทำผิด โดยอำจร่วมพิจำรณำกับหัวหน้ ำหน่วยงำนกฎหมำย หรื อหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้ อง
กำรแจ้ งผลกับผู้ร้องเรี ยน
บริ ษัทจะแจ้ งควำมคืบหน้ ำและผลกำรพิจำรณำเรื่ องร้ องเรี ยนกำรกระทำผิดและกำรทุจริ ตให้ กบั ผู้ร้องเรี ยนที่ได้
เปิ ดเผยชื่อ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล์ หรื อช่องทำงติดต่ออื่นๆ ไว้ อย่ำงไรก็ตำม ในบำงครัง้ ด้ วยเหตุผลควำม
จำเป็ นในเรื่ องข้ อมูลส่วนบุคคลและรั กษำควำมลับ บริ ษัทอำจไม่สำมำรถให้ ข้อมูลในรำยละเอี ยดเกี่ ยวกับ กำร
สอบสวนหรื อกำรลงโทษทำงวินยั
กำรคุ้มครองผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้ให้ ข้อมูล
1. บริ ษัทจะไม่ยินยอมให้ มีกำรข่มขู่ คุกคำม ผู้ร้องเรี ยน รวมถึงผู้ที่ให้ ค วำมร่ วมมือ หรื อควำมช่วยเหลือในกำร
สอบสวนด้ วยเจตนำสุจริ ต บริ ษัทจะให้ ควำมคุ้มครองและห้ ำมพนักงำนหรื อผู้บริ หำรของบริ ษัทเลิกจ้ ำง พักงำน
ลงโทษทำงวินยั หรื อขู่ว่ำจะดำเนินกำรต่ำงๆ จำกกำรที่พนักงำนให้ ข้อมูลเรื่ องกำรกระทำผิดหรื อกำรทุจริ ต หำกผู้ใด
กระทำกำรฝ่ ำฝื นดังกล่ำวจะถูกลงโทษทำงวินยั
2. หำกผู้ร้องเรี ยนเห็นว่ำตนอำจเดือดร้ อนเสียหำย สำมำรถร้ องขอมำตรกำรคุ้มครองได้ ตลอดเวลำ และบริ ษัท
อำจให้ ค วำมคุ้ม ครองเพิ่ ม เติ ม เป็ น พิ เ ศษตำมควำมเหมำะสม โดยจะพิ จ ำรณำจำกระดับ ควำมร้ ำยแรงและ
ควำมสำคัญของเรื่ องที่ร้องเรี ยน ในกรณีที่ผ้ รู ้ องเรี ยนถูกข่มขู่ คุกคำม ให้ รำยงำนต่อหัวหน้ ำหน่วยงำนทรัพยำกรบุคคล
โดยทันที ซึ่งหัวหน้ ำหน่วยงำนทรัพยำกรบุคคลจะทำหน้ ำที่เป็ นเจ้ ำหน้ ำที่ค้ มุ ครองผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้ให้ ข้อมูล ตำม
นโยบำยฉบับนี ้
3. กรณีผ้ รู ้ องเรี ยนเป็ นพนักงำนซึ่งให้ ข้อมูลกำรกระทำผิดหรื อกำรทุจริ ตด้ วยเจตนำสุจริ ต แม้ ว่ำภำยหลังบริ ษัท
ได้ ดำเนินกำรสอบสวนแล้ วและพบว่ำไม่มีกำรกระทำผิดตำมที่ได้ ร้องเรี ยน บริ ษัทจะไม่ดำเนินกำรลงโทษใดๆ กับ
พนักงำนที่ให้ ข้อมูล อย่ำงไรก็ตำม หำกผลกำรสอบสวนพบว่ำไม่มีมลู ข้ อเท็จจริ งใดๆ ตำมที่ร้องเรี ยน และได้ ทำด้ วย
เหตุเจตนำให้ ร้ำย หรื อจงใจให้ เกิดผลที่ เป็ นอันตรำย หรื อให้ ข้อมูลเท็จ บริ ษัทจะพิจำรณำดำเนินกำรลงโทษพนักงำน
ตำมข้ อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำน ซึง่ มีบทลงโทษตังแต่
้ ตักเตือนด้ วยวำจำหรื อลำยลักษณ์อกั ษร พักงำน จนถึงให้ ออก
จำกงำน รวมทังพิ
้ จำรณำดำเนินคดีตำมกฎหมำย
กำรรักษำควำมลับ
1. ผู้ที่เกี่ยวข้ องในกำรรับร้ องเรี ยนและเบำะแสกำรกระทำผิดหรื อกำรทุจริ ต ต้ องเก็บรักษำข้ อมูลที่ได้ รับมำไว้ เป็ น
ควำมลับ ไม่เปิ ดเผยแก่บคุ คลหนึง่ บุคคลใด เว้ นแต่เป็ นกำรเปิ ดเผยตำมควำมจำเป็ นในกำรปฎิบตั ิงำนเท่ำนันหรื
้ อเป็ น
กำรปฏิบตั ิตำมที่กฎหมำยกำหนด
2. ห้ ำมนำรำยงำนผลกำรสอบสวนไปเปิ ดเผยแก่บคุ คลใด ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นกำรหลีกเลีย่ งกำรสร้ ำงควำมเสียหำยต่อ
ชื่อเสียงของบุคคลผู้ถกู กล่ำวหำหำกภำยหลังพบว่ำเป็ นผู้บริ สทุ ธิ์ และเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงทำงกฎหมำยที่อำจเกิด
ขึ ้นกับบริ ษัท
โดยในปี ที่ผ่ำนมำไม่พบเบำะแสและกรณีที่เกี่ยวข้ องกับกำรทุจริ ตหรื อละเมิดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิ จกำรของ
บริ ษัท
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8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี ที่ผ่านมา
8.2.1 จานวนครัง้ การเข้ าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุม
การประชุมคณะกรรมการ
หมายเหตุ
รายชื่อกรรมการ
ตาแหน่ ง
ตรวจสอบ
(การเข้ าประชุม/
สิทธิในการประชุม)
(1)
1. นำยวินจิ ศิลำมงคล
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
8/8(1)
ดำรงตำแหน่งไม่เต็มปี
และกรรมกำรอิสระ
2. นำงภัทรี ยำ เบญจพลชัย
กรรมกำรตรวจสอบ
10/10
และกรรมกำรอิสระ
(1)
3. นำยธีรนันท์ ศรี หงส์
กรรมกำรตรวจสอบ
8/8(1)
ดำรงตำแหน่งไม่เต็มปี
และกรรมกำรอิสระ
_____________________
หมำยเหตุ
(1)

นำยวินิจ ศิลำมงคล และนำยธีรนันท์ ศรี หงส์ ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรอิสระ แทนนำงชริ นทร วงศ์ภธู รและศ.สำเรี ยง เมฆ
เกรี ยงไกร ที่ลำออกจำกตำแหน่ง มีผลเมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2563 มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทวำระ ครัง้ ที่ 6/2563 เมื่อ
วันที่ 24 มีนำคม 2563 เนื่องจำกทังสองท่
้
ำนดำรงตำแหน่งไม่เต็มปี แต่เข้ ำร่วมกำรประชุมครบตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับกำรแต่งตัง้

8.2.2 รายงานผลการปฏิบัตหิ น้ าที่คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ และรายชื่อ
กรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
คณะกรรมการตรวจสอบ
นำยวินิจ ศิลำมงคล (ประธำน)
นำงภัทรี ยำ เบญจพลชัย
นำยธีรนันท์ ศรี หงส์

สรุ ปหน้ าที่และความรับผิดชอบหลักที่สาคัญ

คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ห น้ ำที่ ห ลั ก ในกำรช่ ว ยสนั บ สนุ น
คณะกรรมกำรบริ ษัทให้ สำมำรถปฎิบตั ิหน้ ำที่ตำมควำมรับผิดชอบ
ในกำรก ำกับ ดูแ ลเรื่ อ งต่ ำ งๆ ดัง นี ้ 1) ควำมถูก ต้ อ งของรำยงำน
ทำงกำรเงิน 2) ควำมเพียงพอและมีประสิทธิผลของระบบกำรบริ หำร
ควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 3) กำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและ
ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท 4) คุ ณ สมบัติ ผลกำร
ปฏิบตั ิงำนและควำมเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี 5) กำรปฏิบตั ิงำน
ของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ภำยใต้ ขอบเขตหน้ ำที่แ ละควำม
รับผิดชอบตำมกฎบัตรที่อนุมตั ิโดยคณะกรรมกำรบริ ษัท
ทั ง้ นี ้ ส ำหรั บ ข้ อมู ล จ ำนวนกำรเข้ ำประชุ ม ของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ สำมำรถพิจำรณำได้ จำก หัวข้ อ 8.1.2 กำรเข้ ำประชุม
กรรมกำร ข้ ำงต้ น และรำยละเอียดกำรดำเนินงำนประจำปี ปรำกฎ
ในเอกสำรแนบ 5

สรุ ปผลการปฏิบัตหิ น้ าที่ของคณะกรรมการชุดย่ อยอื่นๆ
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมกำรชุ
้
ดย่อยที่รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท จำนวน 5 คณะ เพื่อ
ทำหน้ ำที่แบ่งเบำภำระควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษัท ซึ่งคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุดจะปฎิบตั ิหน้ ำที่
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ตำมกฎบัตรซึ่งกำหนดหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบไว้ อย่ำงชัดเจนและได้ รับกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท โดย
คณะกรรมกำรชุดย่อยจะช่วยให้ คำแนะนำและข้ อเสนอแนะในด้ ำนต่ำงๆ ที่มีควำมเชี่ยวชำญต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท
ทัง้ นี ้ องค์ ประกอบของคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ รวมทัง้ หน้ ำที่ควำมรั บผิดชอบหลักที่ สำคัญและผลกำร
ปฎิบตั ิงำนในรอบปี ที่ผำ่ นมำ สรุปได้ ดงั นี ้
คณะกรรมการชุดย่ อย และรายชื่อ
กรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
คณะกรรมการกาหนดค่ าตอบแทน
นำยธีรนันท์ ศรี หงส์ (ประธำน)
นำงภัทรี ยำ เบญจพลชัย
นำยเอนก พนำอภิชน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
นำงภัทรี ยำ เบญจพลชัย (ประธำน)
นำยวินิจ ศิลำมงคล
นำยเอนก พนำอภิชน

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจใหม่
นำยธีรนันท์ ศรี หงส์ (ประธำน)
นำยเอนก พนำอภิชน
นำยอนันต์ แก้ วร่วมวงศ์

แบบ 56-1 One Report

สรุ ปหน้ าที่และความรับผิดชอบหลักที่สาคัญ

คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทนทำหน้ ำที่ช่วยคณะกรรมกำร
บริ ษัทในกำรดูแลเรื่ องค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรและผู้บริ หำร
รวมถึงกำรพิจำรณำผลกำรประเมินกำรปฎิบัติงำนของประธำน
เจ้ ำหน้ ำที่ บ ริ ห ำร และผู้ บริ ห ำรระดั บ สู ง ตลอดจนพิ จ ำรณำ
หลักเกณฑ์ นโยบำยค่ำตอบแทนที่เหมำะสม สอดคล้ องกับหน้ ำ ที่
และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและผู้บริ หำรระดับสูงของบริ ษัท
เพื่อเป็ นกำรจูงใจแลรักษำผู้นำองค์กรที่มีคณ
ุ ภำพไว้ กบั บริ ษัท
ทัง้ นี ้ ส ำหรั บ ข้ อ มูล จ ำนวนกำรเข้ ำ ประชุ ม ของคณะกรรมกำร
กำหนดค่ำตอบแทน สำมำรถพิจำรณำได้ จำก หัวข้ อ 8.1.2 กำรเข้ ำ
ประชุมกรรมกำร ข้ ำงต้ น และรำยละเอียดกำรดำเนินงำนประจำปี
ปรำกฎในเอกสำรแนบ 5
ค ณะ ก รรม ก ำ รบรรษั ทภิ บำ ลแ ละ สรรหำ ท ำ หน้ ำที่ ช่ ว ย
คณะกรรมกำรบริ ษั ท ในกำรพิ จ ำรณำเรื่ อ งกระบวนกำรสรรหำ
รวมถึ ง ดูแ ลด้ ำ นกำรก ำกับ ดูแ ลกิ จ กำรที่ ดี ข องบริ ษั ท และกำร
พัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำกำรดำเนินกำรดังกล่ำวเป็ นไป
อย่ำงเหมำะสม และถูกต้ องตำมหลักกำร โดยมีหน้ ำที่หลักในกำร
สรรหำกรรมกำร ทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริ ษัท
กำรพิจำรณำแผนกำรสืบทอดตำแหน่ง และดูแลกำรประเมินผล
กำรปฎิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริ ษัท รวมถึงดูแลให้ บริ ษัทมีกำร
ปฎิบัติที่สอดคล้ องกับมำตรำฐำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และ
กำรดำเนินงำนในด้ ำนกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน เพื่อให้ เป็ นไปตำม
เป้ำหมำยที่วำงไว้
ทัง้ นี ้ ส ำหรั บ ข้ อ มูล จ ำนวนกำรเข้ ำ ประชุ ม ของคณะกรรมกำร
บรรษั ทภิ บำลและสรรหำ สำมำรถพิจำรณำได้ จำก หัวข้ อ 8.1.2
กำรเข้ ำประชุมกรรมกำรและรำยละเอียดกำรดำเนินงำนประจำปี
ปรำกฎในเอกสำรแนบ 5
คณะกรรมกำรพัฒนำธุรกิจใหม่ทำหน้ ำที่ช่วยคณะกรรมกำรบริ ษัท
ในกำรกำกับดูแลกลยุทธ์ ด้ำนกำรพัฒนำธุรกิจใหม่ รวมถึงกำรร่วม
ลงทุน กำรควบรวมกิจกำร ที่ไม่เกี่ยวข้ อง หรื อเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ดำวเที ยม และทบทวน กำรด ำเนิ น งำนด้ ำนกำรลงทุน และกำร
พัฒนำธุรกิจใหม่ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำ มีควำมสอดคล้ องกับเป้ำหมำย
และวัตถุประสงค์ของบริ ษัทในด้ ำนธุรกิจใหม่
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สรุ ปหน้ าที่และความรับผิดชอบหลักที่สาคัญ

ทังนี
้ ้ สำหรับข้ อมูลจำนวนกำรเข้ ำประชุมของคณะกรรมกำรพัฒนำ
ธุ ร กิ จ ใหม่ สำมำรถพิ จ ำรณำได้ จ ำก หัว ข้ อ 8.1.2 ข้ ำ งต้ น และ
รำยละเอียดกำรดำเนินงำนประจำปี ปรำกฎในเอกสำรแนบ 5
คณะกรรมกำรบริ หำรหน้ ำที่ช่วยคณะกรรมกำรบริ ษัทในกำรให้
พิ จ ำรณำกลยุท ธ์ เป้ ำ หมำย แผนธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท รวมทัง้ กำร
ติดตำมผลกำรดำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริ ษัท และกำกับ
ดูแลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทให้ เป็ นไปตำมวิสยั ทัศน์ พันธะกิจ
กลยุ ท ธ์ และนโยบำยของคณะกรรมกำรบริ ษั ท กฏหมำย
กฎระเบียบ ข้ อบังคับของบริ ษัท และเงื่อนไขพันธะสัญญำที่ผกู พัน
บริ ษัท
ทังนี
้ ้ สำหรับข้ อมูลจำนวนกำรเข้ ำประชุมของคณะกรรมกำรบริหำร
สำมำรถพิจำรณำได้ จำก หัว ข้ อ 8.1.2 กำรเข้ ำประชุมกรรมกำร
และรำยละเอียดกำรดำเนินงำนประจำปี ปรำกฎในเอกสำรแนบ 5
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่ างกัน
9.1 การควบคุมภายใน
คณะกรรมกำรบริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรกำกับดูแลให้ มนั่ ใจว่ำ บริ ษัทมีระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ยงและกำร
ควบคุม ภำยในที่ จ ะท ำให้ บ รรลุวัต ถุป ระสงค์ อ ย่ำ งมี ป ระสิท ธิ ผล และมี ก ำรปฏิ บัติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตำมกฎหมำยและ
มำตรฐำนที่เกี่ยวข้ อง โดยบริ ษัทได้ นำมำตรฐำนกำรควบคุมภำยในระดับสำกล และแนวปฏิบตั ิที่ออกโดยสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และแบบประเมินกำรควบคุมภำยในของ The Committee of
Sponsoring Organization of the Threadway Commission (COSO) มำใช้ ในกำรพัฒนำระบบควบคุมภำยในของ
บริ ษัท เพื่อให้ แน่ใจว่ำบริ ษัทจะสำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์ ทังนี
้ ้ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรและฝ่ ำยจัดกำร มีห น้ ำที่
และควำมรับผิดชอบในกำรออกแบบและนำระบบควบคุมภำยในที่ดีไปใช้ ปฏิบตั ิ นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบริ ษัทได้
มอบหมำยให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบทำหน้ ำที่สอบทำนควำมมีประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงน้ อยปี
ละครัง้ และเสนอให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำอนุมตั ิก่อนที่จะรำยงำนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบ
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
กำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน
บริ ษัทได้ จดั ทำระบบควบคุมภำยในตำมแนวทำงของ ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทังได้
้ ใช้
กรอบโครงสร้ ำงกำรควบคุมภำยในของ COSO (Internal Control Framework) โดยมีองค์ประกอบหลัก 5 ด้ ำน ดังนี ้
1) สภำพแวดล้ อมกำรควบคุม (Control Environment) สภำพแวดล้ อมกำรควบคุม ประกอบด้ วยมำตรฐำน
กระบวนกำรและโครงสร้ ำงต่ำงๆ ซึ่งเป็ นรำกฐำนของกำรควบคุมภำยในทัว่ ทังบริ
้ ษัท ทังนี
้ ้คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ ให้
ควำมสำคัญในเรื่ องกำรควบคุมภำยใน และกำรปฏิบตั ิงำนที่เป็ นมำตรฐำน โดยองค์ประกอบหลักของสภำพแวดล้ อม
กำรควบคุมของบริ ษัท มีดงั นี ้
 คณะกรรมกำรบริ ษัทมีควำมเป็ นอิสระจำกฝ่ ำยบริ หำรและได้ แสดงถึงควำมเชี่ยวชำญและควำมชำนำญใน
กำรทำหน้ ำที่กำกับดูแล คณะกรรมกำรบริ ษัทยังได้ กำหนดเรื่ องที่เป็ นอำนำจอนุมตั ิของคณะกรรมกำรบริ ษัท
และเรื่ อ งที่ ม อบอ ำนำจกำรอนุมัติ ใ ห้ แ ก่ ป ระธำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ บ ริ ห ำรและฝ่ ำยบริ ห ำรไว้ อ ย่ำ งชัด เจนและ
เหมำะสม
 คณะกรรมกำรบริ ษัทและฝ่ ำยบริ หำรในทุกระดับชันได้
้ แสดงให้ เห็นถึงควำมสำคัญของคุณค่ำควำมซื่อสั ตย์
และมีจริ ยธรรมผ่ำนกำรบังคับบัญชำ กำรกระทำและพฤติกรรมซึง่ ช่วยสนับสนุนให้ ระบบกำรควบคุมภำยใน
สำมำรถทำหน้ ำได้ ตำมที่กำหนดไว้ นอกจำกนี ้ยังได้ จัดทำคู่มือประมวลจรรยำบรรณขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นแนว
ปฏิบตั ิให้ แก่กรรมกำร ฝ่ ำยบริ หำรและพนักงำน
 ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรและผู้บริ หำร ได้ จดั โครงสร้ ำงองค์กร สำยกำรรำยงำน และกำรมอบอำนำจไว้ อย่ำง
ชัดเจน รวมถึงกำหนดควำมรับผิดชอบในเรื่ องกำรควบคุมภำยในไว้ ในทุกระดับของบริ ษัท ทังนี
้ ้มีกำรสอบ
ทำนควำมเหมำะสมของเรื่ องดังกล่ำวอย่ำงสม่ำเสมอ
 ก ำหนดให้ มีขัน้ ตอนในกำรจูงใจ พัฒ นำ และรั ก ษำพนักงำนที่มี ควำมรู้ ควำมสำมำรถ รวมทัง้ มีวิธีกำร
ประเมินผลและกำรให้ คำ่ ตอบแทนที่เหมำะสม
2) กำรประเมินควำมเสีย่ ง (Risk Assessment) บริ ษัทดำเนินธุรกิจภำยใต้ ระดับควำมเสีย่ งที่ยอมรับได้ ที่กำหนด
ไว้ เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ทำงธุรกิจของบริ ษัท ควำมเสี่ยงที่มีผลต่อกำรบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษัท กำรทุจริ ตที่
อำจเกิดขึ ้น รวมถึงกำรเปลีย่ นแปลงของสภำพแวดล้ อมทังภำยในและภำยนอกบริ
้
ษัท ได้ มีกำรระบุและประเมินไว้ ทวั่
ทังบริ
้ ษัท เพื่อกำหนดมำตรกำรจัดกำรควำมเสีย่ งที่เหมำะสม
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ทังนี
้ ้ผู้บริ หำรและพนักงำนทุกคนของบริ ษั ทเป็ นเจ้ ำของควำมเสี่ยง ซึ่งมีหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรระบุ และ
ประเมินควำมเสี่ยงของหน่วยงำนที่ตนเองรับผิดชอบ โดยถือเป็ นส่วนหนึ่งของกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนธุรกิจ
ประจำปี กำรบริ หำรงำนและกำรตัดสินใจประจำวัน รวมถึงกระบวนกำรบริ หำรโครงกำรต่ำงๆ
3) กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities) บริ ษัทได้ จดั ให้ มีกิจกรรมกำรควบคุมผ่ำนทำงนโยบำยและขันตอน
้
ปฏิ บัติ ง ำนต่ ำ งๆ และน ำระบบกำรจัด กำรคุณ ภำพของ ISO มำปรั บ ใช้ กับ กำรควบคุม กำรปฏิ บัติ ง ำนให้ เ กิ ด
ประสิทธิ ภำพและประสิทธิผล ซึ่งจะช่วยให้ มนั่ ใจว่ำกำรควบคุมต่ำงๆของฝ่ ำยบริ หำรที่ได้ นำไปปฏิบั ตินนั ้ สำมำรถ
จัดกำรควำมเสีย่ งเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษัท กิจกรรมกำรควบคุมของบริ ษัทจะถูกดำเนินกำรในทุกระดับของ
องค์กร ในแต่ละขันตอนของกระบวนกำรทำงธุ
้
รกิจและภำยใต้ สภำพแวดล้ อมทำงเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึง อำนำจกำร
อนุมตั ิ กำรสอบทำน กำรกระทบยอด กำรแบ่งแยกหน้ ำที่ และกำรสอบทำนผลกำรดำเนินงำน
4) สำรสนเทศและกำรสือ่ สำรข้ อมูล (Information & Communication) บริ ษัทจัดทำและใช้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องและ
มีคุณภำพจำกทัง้ ภำยในและภำยนอก เพื่อสนับสนุนให้ กำรควบคุมภำยในสำมำรถทำหน้ ำที่ได้ ตำมที่กำหนดไว้
รวมทังสื
้ อ่ สำรข้ อมูลต่ำงๆ ซึง่ รวมถึงวัตถุประสงค์และควำมรับผิดชอบต่อกำรควบคุมภำยในที่จำเป็ นต่อกำรสนับสนุน
ให้ กำรควบคุมภำยในสำมำรถทำหน้ ำที่ได้ ตำมที่กำหนดให้ แก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องภำยในบริ ษัท ตลอดจนสือ่ สำรข้ อมูลอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ องแก่บคุ คลภำยนอก
นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังได้ นำนโยบำยกำรรับเรื่ องร้ องเรี ยนและเบำะแสกำรกระทำผิดและกำรทุจริ ตมำใช้ ซึ่งได้
กำหนดช่องทำงที่ปลอดภัยและเป็ นควำมลับสำหรับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกคนในกำรร้ องเรี ยนและแจ้ งเบำะแสกำร
กระทำผิดและกำรทุจริ ตต่อบริ ษัท โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะสอบทำนรำยงำนกำรรับแจ้ งข้ อมูลกำรกระทำผิด
และกำรทุจริ ตเป็ นประจำทุกไตรมำส
5) กิจกรรมกำรติดตำม (Monitoring Activities) บริ ษัทได้ จดั ให้ มีกิจกรรมกำรติดตำมประเมินผล เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำ
องค์ประกอบต่ำงๆของกำรควบคุมภำยในยังคงมีอยูแ่ ละทำหน้ ำที่ได้ ตำมที่กำหนด โดยผู้จดั กำรของแต่ละสำยงำนทำ
หน้ ำที่ติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ ผู้จดั กำรของแต่ละสำยงำนเป็ นผู้มีควำมสำมำรถและ
มีควำมรู้อย่ำงเพียงพอที่จะเข้ ำใจถึงวัตถุประสงค์และขันตอนกำรประเมิ
้
น รวมทังสำมำรถวิ
้
เครำะห์ข้อมูลที่ได้ รับอย่ำง
ระมัดระวัง นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังได้ จัดตัง้ แผนกงำนตรวจสอบภำยในขึน้ เพื่อทำหน้ ำที่สนับสนุนคณะก รรมกำร
ตรวจสอบในกำรกำกับดูแลระบบกำรควบคุมภำยใน โดยมีหน้ ำที่สำคัญคือกำรทำให้ มนั่ ใจอย่ำงอิสระว่ำกำรควบคุม
ภำยในมีอย่ำงเพียงพอและมีประสิทธิผล
ทัง้ นี ข้ ้ อ บกพร่ อ งของกำรควบคุม ภำยในจะมี ก ำรสื่ อ สำรให้ ผ้ ูที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง รวมถึ ง ผู้บ ริ ห ำรที่ รั บ ผิ ด ชอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริ ษัท อย่ำงทันเวลำ เพื่อให้ สำมำรถดำเนินกำรแก้ ไขได้ อย่ำงรวดเร็ ว
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ ประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในตำมองค์ประกอบหลักทัง้ 5 ด้ ำน โดย
ใช้ แบบประเมินของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแบบประเมินกำ ร
ควบคุ ม ภำยในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)
ประกอบกับรำยงำนของแผนกงำนตรวจสอบภำยใน และรำยงำนของผู้สอบบัญชี เห็นว่ำบริ ษัทมีระบบกำรควบคุม
ภำยในที่เหมำะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทังมี
้ ระบบกำรติดตำม ที่สำมำรถป้องกันทรัพย์สินของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อยจำกกำรที่กรรมกำรหรื อผู้บริ หำรนำไปใช้ โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอำนำจได้ ทังนี
้ ้กำรทำธุรกรรมต่ำงๆ ได้ รับ
กำรอนุมตั ิจำกผู้มีอำนำจจัดกำร มีกำรบันทึกบัญชีที่ถกู ต้ องครบถ้ วนเพื่อให้ งบกำรเงินมีควำมน่ำเชื่อถือ และมีระบบ
กำรจัดเก็บเอกสำรสำคัญที่ช่วยให้ กรรมกำร ผู้สอบบัญชี และผู้มีอำนำจตำมกฎหมำยสำมำรถตรวจสอบได้ ภำยใน
ระยะเวลำอันควร
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีแผนกงำนตรวจสอบภำยใน ซึง่ เป็ นหน่วยงำนอิสระขึ ้นตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและมีกฎ
บัตรที่ได้ รับกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงชัดเจน รวมทังมี
้ กำรทบทวนกฎบัตรเป็ นประจำทุกปี เพื่อทำ
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หน้ ำที่ให้ ควำมเชื่อมัน่ ว่ำ กำรบริ หำรควำมเสีย่ ง กำรควบคุมภำยใน และกำรกำกับดูแลกิจกำรมีประสิทธิผล และมีกำร
ปรับปรุ งอย่ำงต่อเนื่อง โดยปั จจุบนั มีผ้ ตู รวจสอบภำยในที่มีคณ
ุ วุฒิทำงวิชำชีพที่ได้ รับกำรรับรองจำกสถำบันต่ำงๆ
เช่น Certified Internal Auditor (CIA) และ Certified Public Accountants (CPA)
แผนกงำนตรวจสอบภำยในได้ จดั ทำแผนกำรตรวจสอบประจำปี โดยนำผลกำรบริ หำรควำมเสีย่ งของฝ่ ำยบริ หำร
ทิศทำงและกลยุทธ์ ของบริ ษัท และกำรประเมินควำมเสี่ยงของแผนกงำนตรวจสอบภำยใน มำใช้ ประกอบกำรจัดทำ
ดัง กล่ ำ ว และได้ ด ำเนิ น กำรตรวจสอบตำมแผนงำนที่ ไ ด้ รั บ อนุ มัติ จ ำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยได้ น ำ
มำตรฐำนสำกลกำรปฏิบตั ิงำนวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยในของผู้ตรวจสอบภำยในมำใช้ เป็ นแนวทำงกำรปฏิบตั ิงำน
ทังนี
้ ้ผู้ตรวจสอบภำยในสำมำรถเข้ ำถึงข้ อมูลและตรวจสอบส่วนงำนต่ำงๆ ได้ โดยไม่มีข้อจำกัดและรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริ ษัท ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำร และประธำน
เจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร เพื่อให้ เกิดกำรแก้ ไข ป้องกัน และปรับปรุงได้ ในระยะเวลำที่เหมำะสม
กำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
บริ ษั ท ได้ น ำคู่ มื อ และแนวทำงกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งของกลุ่ ม บริ ษั ท อิ น ทัช มำ ปรั บ ใช้ ให้ เหมำะสมกั บ
สภำพแวดล้ อมของบริ ษัท และได้ จดั ตังคณะกรรมกำรบริ
้
หำรควำมเสีย่ งที่ประกอบด้ วยประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรและ
ผู้บริ หำรที่เกี่ยวข้ องจำกส่วนงำนต่ำงๆ เพื่อรับผิดชอบกำรบริ หำรควำมเสีย่ งของบริ ษัท
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงได้ ออกแบบกระบวนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงให้ สอดคล้ องกับ แนวทำงของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงกรอบกำร
บริ หำรควำมเสี่ยงของ COSO โดยนำมำปรับให้ เข้ ำกับกำรกำหนดวิสยั ทัศน์ กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้ อมทังภำยใน
้
และภำยนอกในกำรตอบสนองวิสยั ทัศน์ กำรกำหนดพันธกิจและวัตถุประสงค์ กำรกำหนดกลยุทธ์ และกำรกำหนด
ตัวชี ้วัดสำหรับแผนกำรปฏิบตั ิงำนในระดับต่ำง ๆ รวมทังได้
้ ประเมินวิเครำะห์ควำมเสีย่ งซึง่ อำจเกิดขึ ้นและมีผลกระทบ
ที่เป็ นสำระสำคัญ เพื่อจัดทำแผนจัดกำรควำมเสี่ยง ทังนี
้ ้คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงได้ ติดตำมกำรบริ หำรควำม
เสีย่ ง และรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบริ หำร คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริ ษัททุกไตรมำส
นอกจำกนี ้บริ ษัทจัดให้ บริ ษัทย่อยที่อยูใ่ นต่ำงประเทศมีกำรประเมินและบริ หำรจัดกำรควำมเสีย่ ง
นอกจำกนี ้บริ ษัทได้ ดำเนินกำรให้ บริ ษัทย่อยในต่ำงประเทศมีกำรประเมินและบริ หำรจั ดกำรควำมเสี่ยงครบทุก
บริ ษัทและมีกำรทบทวนกำรบริ หำรควำมเสีย่ งของบริ ษัทร่วมอื่นที่บริ ษัทได้ ถือหุ้นเกินกว่ำร้ อยละ 20 ได้ แก่ บริ ษัท ลำว
เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ จำกัด เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบำยและกระบวนกำรจำกส่วนกลำงอันจะทำให้ กำรบริ หำรควำม
เสีย่ งทัว่ ทังองค์
้ กรมีประสิทธิภำพมำกขึ ้น
3.2 ควำมเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน
บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็ นผู้ตรวจสอบงบกำรเงินประจำปี 2563 ของบริ ษัท ได้
ให้ ควำมเห็นว่ำไม่พบข้ อบกพร่ องที่มีสำระสำคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภำยในด้ ำนรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษัทแต่
อย่ำงใด ระบบควบคุมภำยในของบริ ษัทมีควำมเหมำะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล
3.3 หัว หน้ ำ งำนตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) และหัว หน้ ำ งำนก ำกับ ดูแ ลกำรปฏิ บัติ ง ำนของบริ ษั ท
(Compliance)
(1) หัวหน้ ำแผนกงำนตรวจสอบภำยในของบริ ษัทคือ นำงสำวนงลักษณ์ อัครคหสิน จบกำรศึกษำระดับปริ ญญำ
โท สำขำบริ หำรธุรกิจจำกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เป็ นผู้ตรวจสอบภำยในที่มีคณ
ุ วุฒิทำงวิชำชีพที่ได้ รับกำรรับรอง
จำกสถำบันผู้ตรวจสอบสำกล ได้ แก่ Certified Internal Auditor (CIA) นอกจำกนี ้ ยังเป็ นผู้มีควำมชำนำญในหลำย
ด้ ำ น เช่ น กำรควบคุม ภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน และกำรบริ ห ำรควำมเสี่ย ง ซึ่ง คณะกรรมกำรตรวจสอบ
แบบ 56-1 One Report

ส่วนที่ 2 หน้ ำที่ 83

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 2 กำรกำกับดูแลกิจกำร

เห็นสมควรว่ำหัวหน้ ำแผนกงำนตรวจสอบภำยในที่ ได้ รับแต่งตัง้ และดำรงตำแหน่งดังกล่ำวเป็ นผู้ที่มีคุณ สมบัติ
เหมำะสม ทังในด้
้ ำนวุฒิกำรศึกษำ คุณวุฒิด้ำนวิชำชีพ ประสบกำรณ์ในกำรทำงำน รวมถึงกำรอบรมที่เกี่ยวข้ องอย่ำง
เหมำะสมเพียงพอสำหรับกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่หวั หน้ ำแผนกงำนตรวจสอบภำยในของบริ ษัทอย่ำงมีประสิทธิภำพ
หัวหน้ ำงำนกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของบริ ษัท (compliance) คือ นำยสลิล จำรุจินดำ ซึง่ ปั จจุบนั ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้ ำฝ่ ำยงำนกฎหมำยและกำกับดูแล
(2) กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษัท ได้ ระบุแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับ กำรแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ ำย กำร
ให้ ควำมดีควำมชอบ และกำรเลิกจ้ ำงหัวหน้ ำแผนกงำนตรวจสอบภำยใน หรื อหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
กำรตรวจสอบภำยในของบริ ษัทนัน้ จะต้ องได้ รับควำมเห็นชอบและอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษัท
โดยเป็ นไปตำมขอบเขตและอำนำจหน้ ำที่ในกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งได้ มีกำรสอบทำนและปรับปรุ งเป็ น
ประจำทุกปี (รำยเอียดของกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถดูได้ ที่ www.thaicom.net หัวข้ อ เกี่ยวกับเรำ >
กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี > คณะกรรมกำรชุดย่อย
9.2 รายการระหว่ างกัน
ในรอบปี 2563 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งกับบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อย โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
บริษัทที่เกี่ยวข้ อง/
ควำมสัมพันธ์กบั
บริษัท
บริษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์
จำกัด (มหำชน) (อินทัช) /
เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัท ถือหุ้น 41.13%
และมีกรรมกำรร่วมกัน
- ประกอบธุรกิจด้ ำนกำร
ลงทุนโดยกำรเข้ ำถือ
หุ้นและเข้ ำไป
บริหำรงำนในบริษัท
ต่ำง ๆ

ลักษณะรำยกำร

1. ค่ำใช้ จำ่ ย
- ค่ำบำรุงรักษำระบบ
สำรสนเทศ

2.42

2. ลูกหนี ้อื่น

0.23

3. เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ

0.10

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ 1. ค่ำใช้ จำ่ ย
จำกัด (มหำชน) (ซีเอ
สแอล) / บริษัทย่อยใน
- บริษัทใช้ บริกำรที่เกี่ยวข้ อง
กลุม่ เอไอเอส
กับกำรพัฒนำแอพพลิเคชัน่
- ประกอบธุรกิจให้ บริกำร
ศูนย์ข้อมูลอินเตอร์ เน็ต
และบริกำรรับ-ส่งผ่ำน
ดำวเทียมเพื่อกำรสื่อสำร - กลุม่ บริษัทจ่ำยค่ำบริกำร
อินเทอร์ เน็ต และอื่น ๆ

2. เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ

แบบ 56-1 One Report

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกัน
สำหรับปี สิ ้นสุด
31 ธ.ค. 2563
(ล้ ำนบำท)
งบกำรเงินรวม

เหตุผลและควำมจำเป็ นของกำรทำรำยกำร

บริ ษั ท ใช้ บริ กำร กำรบ ำรุ ง รั ก ษำระบบ
สำรสนเทศที่ ด ำเนิ น กำรโดยอิ น ทัช เพื่ อ ให้
ระบบกำรจัดกำรสอดคล้ องกับนโยบำยของ
กลุม่ บริษัท

2.10

บริ ษั ท ใช้ บ ริ ก ำรที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ กำรพัฒ นำ
แอพพลิเคชั่น ซึ่งเป็ น กำรด ำเนิ น ธุ รกิ จปกติ
โดยจ่ำ ยค่ำ บริ กำรตำมสัญ ญำและเงื่อนไข
ทำงกำรค้ ำปกติเช่นเดียวกับบุคคลภำยนอก

0.74

กลุ่มบริ ษัทใช้ บริ กำรอินเทอร์ เน็ต และอื่น ๆ
ซึ่ ง เป็ นกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ โดยจ่ ำ ย
ค่ำบริ กำรตำมสัญญำและเงื่อนไขทำงกำรค้ ำ
ปกติเช่นเดียวกับบุคคลภำยนอก

1.90

ส่วนที่ 2 หน้ ำที่ 84

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง/
ควำมสัมพันธ์กบั
บริษัท

ลักษณะรำยกำร

บริษัท ไอ.ที. แอพพลิเคชัน่ ส์
แอนด์ เซอร์ วิส จำกัด (ไอที
เอเอส) / มีอินทัช ถือหุ้น
อยู่ 99.99%
- ให้ บริกำรโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และ
บริกำรอื่นที่เกี่ยวเนื่อง

1. ค่ำใช้ จำ่ ย

บริษัท เชนนิงตัน อินเวส
เม้ นท์
พีทีอี ลิมิเต็ด (เชน)/
บริษัทถือหุ้นใน เชน
ร่วมกับ Asia Mobile
Holdings Pte
Ltd.”AMH”
ในสัดส่วน 51% : 49%
- เป็ นบริษัทถือเงินลงทุน
ในธุรกิจให้ บริกำร
โทรคมนำคม

1. รำยได้ อื่น

แบบ 56-1 One Report

- กลุม่ บริษัทใช้ บริกำรด้ ำน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อ
ประมวลผลบัญชีและบริกำร
ด้ ำนกำรให้ คำปรึกษำ

ส่วนที่ 2 กำรกำกับดูแลกิจกำร
มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกัน
สำหรับปี สิ ้นสุด
31 ธ.ค. 2563
(ล้ ำนบำท)
งบกำรเงินรวม

เหตุผลและควำมจำเป็ นของกำรทำรำยกำร

7.08

กลุ่มบริ ษัทใช้ บริ กำรโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่ อ ประมวลผลทำงบั ญ ชี ร วมถึ ง กำรให้
ค ำปรึ ก ษำซึ่งเป็ น กำรสนับ สนุน ธุ รกิ จปกติ
โดยคิ ด ค่ ำ บริ ก ำรใกล้ เ คี ย งกั บ รำคำของ
บริษัทอื่นที่ให้ บริกำรในลักษณะเดียวกัน

- บริษัทรับจ้ ำงให้ คำปรึกษำ
โดย เชนต้ องจ่ำยค่ำที่ปรึกษำ
และบริหำรงำนเป็ นรำยเดือน
โดยค่ำบริกำรกำหนดจำก
ต้ นทุนของผู้บริหำรและ
พนักงำนที่ให้ คำปรึกษำและ
บริหำรงำนเพื่อสนับสนุนกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษัทใน
กลุม่

7.48

เป็ นนโยบำยในกำรกำกับดูแลบริษัทย่อยของ
บริษัท เพื่อให้ กำรควบคุมเป็ นประโยชน์สงู สุด

2. รำยได้ ทำงกำรเงิน
- ดอกเบี ้ยรับ

76.34

บริ ษั ท ให้ ควำมช่ ว ยเหลื อ ทำงกำรเงิ น ใน
รูปแบบของเงินให้ ก้ ยู ืม อัตรำดอกเบี ้ยที่เรี ยก
เก็บถูกคำนวณจำกต้ นทุนกำรกู้ยืมที่เกิดขึน้
จริ งบวกด้ วยส่วนต่ำง เสมือนทำรำยกำรกับ
บุคคลภำยนอก

3. เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยำว
4. ลูกหนี ้อื่น

1,751.72
34.57

ส่วนที่ 2 หน้ ำที่ 85

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง/
ควำมสัมพันธ์กบั
บริษัท
บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์ เลส
เน็ทเวร์ ค จำกัด (เอ
ดับบลิวเอ็น)/ บริษัทย่อย
ในกลุม่ เอไอเอส
- ให้ บริกำรโทรคมนำคม
บริกำรโครงข่ำย
โทรคมนำคม

ลักษณะรำยกำร

1. รำยได้

ส่วนที่ 2 กำรกำกับดูแลกิจกำร
มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกัน
สำหรับปี สิ ้นสุด
31 ธ.ค. 2563
(ล้ ำนบำท)
งบกำรเงินรวม

เหตุผลและควำมจำเป็ นของกำรทำรำยกำร

- รำยได้ จำกกำรให้ เช่ำ
ช่องสัญญำณดำวเทียม
บนดำวเทียมไทยคม

57.43

บริ ษั ท เป็ นผู้ ให้ บริ ก ำรเช่ ำ ช่ อ งสั ญ ญำณ
ดำวเทียม ซึ่งเป็ นกำรดำเนินธุรกิจปกติ โดย
คิ ด ค่ ำ บริ กำรตำมสั ญ ญำและเงื่ อ นไข
ทำงกำรค้ ำปกติเช่นเดียวกับบุคคลภำยนอก

- รำยได้ อื่น

2.96

2. ค่ำใช้ จำ่ ย

0.76

กลุ่มบริ ษัทใช้ บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่รวมถึง
ค่ ำ บริ ก ำรอื่ น ผ่ ำ นช่ อ งทำงโทรศั พ ท์ เพื่ อ
สนับสนุนธุรกิจปกติ อัตรำค่ำบริ กำรเป็ นรำคำ
ตลำดเสมือนทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก

- กลุม่ บริษัทจ่ำยเงินค่ำใช้
บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่
ให้ กบั ผู้บริหำรและพนักงำน
และอื่น ๆ
- ค่ำใช้ จำ่ ยอื่น

0.03

3. ลูกหนี ้กำรค้ ำและรำยได้ ค้ำง
รับ
4. เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและค่ำใช้ จำ่ ย
ค้ ำงจ่ำย

8.62

บริษัท ไฮ ช็อปปิ ง้ จำกัด
1. รำยได้
(ไฮ ช็อปปิ ง้ ) / มีอินทัชเป็ น
ผู้ถือหุ้นใน ไฮ ช็อปปิ ง้ - รำยได้ จำกกำรให้ บริกำรแพร่
ร่วมกับ บริษัท ฮุนได
ภำพออกอำกำศรำยกำร
โฮมช็อปปิ ง้ เน็ตเวิร์ค
โทรทัศน์ และบริกำรระบบทีวี
คอร์ ปอเรชัน่ (ฮุนได
ไกด์
โฮมช็อปปิ ง้ ) ในสัดส่วน
51% : 49%
- ประกอบธุรกิจโฮมช็อ
ปปิ ง้ ในประเทศไทย
- รำยได้ อื่น
2. เงินรับล่วงหน้ ำค่ำสินค้ ำ
3. หนี ้สินหมุนเวียนอื่น

แบบ 56-1 One Report

0.06

9.57

บริ ษัทย่อย (ดีทีวี เซอร์ วิส) มีรำยได้ จำกกำร
ให้ บริ ก ำรแพร่ ภ ำพออกอำกำศรำยกำร
โทรทัศน์ และบริกำรระบบทีวีไกด์ ซึง่ เป็ นกำร
ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ โดยคิ ด ค่ ำ บริ ก ำรตำม
สัญญำและเงื่อนไขทำงกำรค้ ำปกติเช่นเดียว
กับบุคคลภำยนอก

0.19
0.91
1.74

ส่วนที่ 2 หน้ ำที่ 86

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง/
ควำมสัมพันธ์กบั
บริษัท
กิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้ องกัน

ลักษณะรำยกำร

1. รำยได้

ส่วนที่ 2 กำรกำกับดูแลกิจกำร
มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกัน
สำหรับปี สิ ้นสุด
31 ธ.ค. 2563
(ล้ ำนบำท)
งบกำรเงินรวม

- รำยได้ จำกกำรให้ บริกำรส่ง
สัญญำณโทรทัศน์ผ่ำน
ดำวเทียม

5.50

- รำยได้ จำกกำรให้ บริกำรอื่น ๆ

4.13

2. ค่ำใช้ จำ่ ย
- ค่ำใช้ จำ่ ยอื่น

0.14

3. ลูกหนี ้กำรค้ ำ

1.18

เหตุผลและควำมจำเป็ นของกำรทำรำยกำร

บริ ษัทย่อย (ทีซี บรอดคำสติ ้ง) มีรำยได้ จำก
กำรรับจ้ ำงดำเนินกำรให้ บริ กำรส่งสัญ ญำณ
โทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม โดยคิดค่ำบริกำรตำม
สั ญ ญำและเงื่ อ นไขทำงกำรค้ ำโดยปกติ
เช่นเดียวกับบุคคลภำยนอก

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ในปี 2563 บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่อย (บริ ษัท) มีรำยกำรกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน โดย
แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ตรวจสอบแล้ ว ข้ อ 4 ในงบกำรเงินประจำปี 2563 ซึ่งตรวจสอบแล้ วโดยผู้ตรวจสอบ
บัญชีรับอนุญำต ได้ สรุ ปรำยกำรกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันในกำรทำรำยกำรดังกล่ำวว่ำ รำยกำรที่บริ ษัทมีกับ
บริ ษัทในกลุ่มอินทัช และกลุ่ม Singtel เช่น บริ ษัทย่อย กำรร่ วมค้ ำ ผู้บริ หำร และกิจกำรอื่นที่อินทัช Singtel และบริ ษัท มี
อิทธิพลอย่ำงมีสำระสำคัญ ไม่วำ่ จะทำงตรงหรื อทำงอ้ อม จะแสดงเป็ นรำยกำรกับบุคคล หรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันกับบริ ษัท
บริ ษัทคิดรำคำซื ้อขำยสินค้ ำและบริ กำรกับกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันตำมสัญญำและเงื่อนไขทำงกำรค้ ำโดยปกติเช่นเดียวกับ
บุคคลภำยนอก สำหรับรำยกำรที่มีนยั สำคัญและต้ องดำเนินกำรตำมระเบียบปฏิบตั ิของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรำยกำรดังกล่ำวคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ สอบ
ทำนรำยกำรและได้ ให้ ควำมเห็นว่ำเป็ นรำยกำรที่สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
มาตรการขัน้ ตอนการอนุมัติการทารายการระหว่ างกัน
บริ ษั ท ไทยคม จ ำกัด (มหำชน) เป็ นบริ ษั ทจดทะเบี ยนในตลำดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย มี เป้ำหมำยในกำร
ประกอบกำรเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น มีนโยบำยกำรเปิ ดเผยข้ อมูลให้ แก่นกั ลงทุนอย่ำงเพียงพอ รวมทังยึ
้ ดถือ
ปฏิบัติตำมระเบียบ ข้ อกำหนด และกฎหมำยต่ำง ๆ ในประเทศที่บริ ษัทประกอบกำรอยู่ ดังนัน้ เพื่อให้ กำรดำเนินกำร
เกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกลุม่ บริ ษัทกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันเป็ นไปอย่ำงโปร่ งใส ลดควำมขัดแย้ งทำง
ผลประโยชน์และสอดคล้ องกับหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และเป็ นไปตำมกฎหมำย กฎระเบีย บ และข้ อบังคับ
ของหน่ว ยงำนกำกับ ดูแ ลที ่เ กี่ย วข้ อ ง เช่น ตลำดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย สำนัก งำน คณะกรรมกำรกำกัล
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ในอันที่จะทำให้ ผ้ ลู งทุนมีข้อมูลอย่ำงเพียงพอต่อกำรใช้ ดุลยพินิจในกำรตัดสินใจ
ลงทุนได้ บริ ษัทจึงกำหนดแนวทำงกำรทำรำยกำรระหว่ำงกลุม่ บริ ษัทกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน เพื่อเป็ นเกณฑ์
ในกำรพิจำรณำทำรำยกำรดังรำยละเอียดต่อไปนี ้
กำรทำรำยกำรระหว่ำงกันของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย กับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง บริ ษัทจะพิจำรณำดำเนินกำร
เสมือนหนึ่งทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก (Arm’s length basis) เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทโดยจะต้ องมีเงื่อนไขกำรค้ ำ
แบบ 56-1 One Report

ส่วนที่ 2 หน้ ำที่ 87

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 2 กำรกำกับดูแลกิจกำร

ที่มีรำคำและเงื่อนไขที่เป็ นธรรมและไม่ก่อให้ เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ ในกรณีที่ไม่ชัดเจนว่ำรำคำระหว่ำงกันเข้ ำข่ำย
Arm’s length basis หรื อไม่ จะต้ องนำเสนอรำยกำรดังกล่ำวหำรื อต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อขอควำมเห็นชอบก่อนทำ
รำยกำร
บริ ษัทมีกำรมอบอำนำจอนุมตั ิวงเงินแก่ผ้ บู ริ หำรตำมลำดับขัน้ โดยจะกำหนดอำนำจของผู้มีสทิ ธิอนุมตั ิตำมวงเงินที่
กำหนด อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทห้ ำมมิให้ กรรมกำรและผู้บริ หำรที่มีสว่ นได้ เสียหรื ออำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
โดยส่วนตัวเป็ นผู้อนุมตั ิทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันซึ่งตนมีสว่ นได้ เสีย และกรรมกำรที่มีสว่ นได้ เสียในกำรตกลงเข้ ำทำ
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันต้ องไม่เข้ ำร่วมประชุมและไม่มีสทิ ธิออกเสียงในที่ประชุม โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบทำหน้ ำที่
สอบทำนกำรทำรำยกำรระหว่ำงบริ ษัท หรื อบริ ษั ทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและให้ ดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่ำงไรก็ตำม กำรทำรำยกำรระหว่ำงบริ ษัทกับบริ ษัทที่มบี คุ คลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง
มีสดั ส่วนกำรถือหุ้นต่ำกว่ำร้ อยละ 10 จะไม่ผำ่ นกำรตรวจสอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่ สอดคล้ องกับประกำศ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง กำรเปิ ดเผยกำรเข้ ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียน
กำรทำรำยกำรระหว่ำงกันพึงกระทำได้ ตำมปกติเนื่องจำกเป็ นกำรทำรำยกำรตำมปกติธุรกิจและตำมเงื่อนไขกำรค้ ำโดยทัว่ ไป
เสมือนลูกค้ ำภำยนอกทัว่ ไปโดยปกติ รวมทังรำคำหรื
้
อค่ำตอบแทนอยู่ในกรอบซึ่งต้ องได้ รับอนุมตั ิตำมระเบียบปฏิบตั ิทำง
กำรเงินของบริ ษัทและต้ องทบทวนกระบวนกำรคัดเลือกผู้ขำยและผู้ผลิต (Vendor selection process) อยู่เสมอ เพื่อให้
แน่ใจว่ำบริ ษัท ได้ เปิ ดโอกำสแก่ผ้ ปู ระกอบกำรนอกกลุม่ ซึ่งอำจให้ ผลประโยชน์แก่บริ ษัทมำกกว่ำ และเป็ นแหล่งภำยนอก
สำหรับกำรเปรี ยบเทียบรำคำและเงื่อนไขทำงกำรค้ ำ
บริ ษัททำกำรเปิ ดเผยข้ อมูลรำยกำรระหว่ำงกันโดยยึดแนวปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรบัญชีไทย ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง
2559) เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้ อมู ลเกี่ ยวกั บบุคคลหรื อกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้ องกั น และตำมระเบี ยบปฏิ บัติ ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้ ฝ่ ำยกฎหมำยและกำกับ
ดูแล (Legal and Compliance) และฝ่ ำยบัญชี จะนำเสนอรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกันหรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำง
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้นเข้ ำสูก่ ำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อสอบทำนและให้ ควำมเห็นต่อ
ควำมจ ำเป็ นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรว่ำเป็ นไปเพื่ อประโยชน์ สูงสุดของบริ ษั ทหรื อไม่ ก่ อนรำยงำนต่ อ
คณะกรรมกำรบริ ษัทต่อไป นอกจำกนี ้ ฝ่ ำยบัญชีจะนำเสนอรำยกำรระหว่ำงกันทุก ๆ เดือนเพื่อให้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
ในอนำคตบริ ษัทอำจมีควำมจำเป็ นที่จะต้ องเข้ ำทำรำยกำรระหว่ำงกัน ทังที
้ ่เป็ นรำยกำรทำงกำรค้ ำตำมปกติ
ธุรกิ จและรำยกำรที่ไม่เป็ นไปตำมกำรค้ ำ ปกติธุรกิ จ โดยกำรเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวจะตัง้ อยู่บนเงื่ อนไข รำคำที่
สมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษัท ทัง้ นี ้ บริ ษัทจะปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกำศ คำสัง่ หรื อข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบตั ิตำม
ข้ อกำหนดและปฏิบัติเกี่ ยวกับกำรเปิ ดเผยข้ อมูลกำรทำรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกัน และกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่ง
สินทรัพย์ที่สำคัญของบริ ษัทจดทะเบียนและบริ ษัทย่อย บริ ษัทจะทำกำรเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ ในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินที่ได้ รับกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัท

แบบ 56-1 One Report

ส่วนที่ 2 หน้ ำที่ 88

งบการเง�น

บริ ษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงินประจาปี 2563
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของ
บริ ษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย รวมถึงข้ อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงิน
ดังกล่าวจัดทาขึ ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ และใช้
ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สดุ ในการจัดทารวมทังให้
้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญอย่างเพียงพอในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้ เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทัว่ ไปอย่าง
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบบริ หารความเสี่ยง รวมถึงให้ มีและดารงรักษาไว้ ซงึ่ ระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผลเพื่อให้ มนั่ ใจได้ อย่างมีเหตุผลว่าข้ อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ
ตลอดจนเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริ ตหรื อการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ
ในการนี ้คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
เพื่อทาหน้ าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของ
รายงานทางการเงินสอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริ หารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณา
การเปิ ด เผยข้ อ มูลรายการระหว่า งกัน โดยความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ยวกับ เรื่ อ งนี ป้ รากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ แสดงไว้ ในรายงานประจาปี แล้ ว
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท และงบการเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
คือ บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัสสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด ในการตรวจสอบนันทางคณะกรรมการบริ
้
ษัทได้ สนับสนุนข้ อมูลและ
เอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ ผ้ สู อบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของ
ผู้สอบบัญชีได้ ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซงึ่ แสดงไว้ ในรายงานประจาปี แล้ ว
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้ างความ
เชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลได้ ว่างบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริ ษัท ไทยคม
จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีความถูกต้ อง เชื่อถือได้ โดยถือปฏิบตั ิตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทัว่ ไป และปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง

(นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์)

(นายอนันต์ แก้ วร่วมวงศ์)

ประธานกรรมการ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
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ส่วนที่ 3 หน้ า 1

บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

งบการเงิน

ปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั ไทยคม จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่ มบริ ษทั ”)
และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั ไทยคม จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงิ นรวมและเฉพาะกิ จ การ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 และงบก าไรขาดทุ น รวมและเฉพาะกิ จการ
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่นรวมและเฉพาะกิ จการ งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้นรวมและเฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิ จการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของบริ ษทั ไทยคม จากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย และของบริ ษทั ไทยคม จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการดาเนิ นงาน
และกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันโดยถู กต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ป ฏิ บ ตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรั บ ผิดชอบของข้าพเจ้าได้ก ล่ าวไว้
ในวรรคความรั บผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบ
วิช าชีพ บัญ ชี ที่ก าหนดโดยสภาวิช าชี พ บัญ ชี ใ นส่ วนที ่เกี่ย วข้อ งกับ การตรวจสอบงบการเงิ นรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิ จการ และข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตาม
ข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit

ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี

เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคื อเรื่ องต่างๆ ที่ มีนัยส าคัญที่สุ ดตามดุ ลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของ
ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ อง
เหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
การรับรู้รายได้ จากการให้ บริการ

วิธีการตรวจสอบทีส่ าคัญ

เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มีจานวนสัญญาบริ การเป็ นจานวนมาก วิธีการตรวจสอบที่สาคัญรวมถึง
ซึ่ งมี ขอ้ ตกลงและเงื่ อนไขในการกาหนดราคาที่ แตกต่างกัน
• ท าความเข้าใจเกี่ ยวกับขั้นตอนการปฏิ บัติ งานและการ
ดั งนั้ นเรื่ องส าคัญ ในการตรวจสอบ คื อ การเกิ ดขึ้ นจริ ง
ควบคุ มภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการรั บรู ้ รายได้ จากการ
ความถู กต้องและความครบถ้วนของการรั บรู ้ รายได้ จาก
ให้บริ การ
การให้บริ การตามข้อตกลงและเงื่ อนไขตามสัญญาบริ การว่า
• ทดสอบการออกแบบและการปฏิ บัติ ตามการควบคุ ม
เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรื อไม่
ภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้รายได้จากการให้บริ การ
ทั้งนี้นโยบายการบัญชีสาหรับการรับรู ้รายได้ และรายละเอียด
ของรายได้ จากการให้ บริ การ ได้ เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ • ทดสอบความมีประสิ ทธิผลของการปฏิบตั ิตามการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้รายได้จากการให้บริ การ และ
ประกอบงบการเงินข้อ 3.17 และข้อ 23 ตามลาดับ

• ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย
- ตรวจสอบเงื่ อนไขของสัญญาบริ การและทดสอบการ
ค านวณรายได้และตรวจสอบเอกสารประกอบการ
บันทึกบัญชีสาหรับรายได้จากการให้บริ การดังกล่าว
- การวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบข้อมูลทางการเงินที่ เกี่ยวข้อง
กับรายได้จากการให้บริ การ
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เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
ค่ าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้

วิธีการตรวจสอบทีส่ าคัญ
วิธีการตรวจสอบที่สาคัญรวมถึง
ส าหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี ที่ เริ่ ม ในหรื อ หลัง วัน ที่ 1  ท าความเข้าใจเกี่ ยวกับขั้นตอนการปฏิ บัติ งานและ
การควบคุ มภายในที่ เกี่ ยวข้องกั บการรั บรู ้ ค่ าเผื่ อ
มกราคม 2563 บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยได้ถื อ ปฏิ บัติ ต าม
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือ
ทางการเงิ น โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ  ทดสอบการออกแบบและการปฏิ บตั ิตามการควบคุม
ภายใน
ดังกล่าว กาหนดให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รับรู ้การด้อยค่า
 ทดสอบความมี ประสิ ทธิ ผลของการปฏิ บ ัติ ตามการ
ตามผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ควบคุ มภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการพิ จารณาค่ าเผื่ อ
การพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ส าหรั บ ลู ก หนี้ การค้า นั้ นบริ ษ ัท ได้พิ จ ารณาค่ าเผื่ อ ผล  ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย
ขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นสาหรับลูกหนี้ แบบ
- ประเมิ น ความเหมาะสมของการพิ จ ารณา
กลุ่ม (Collective assessment) และรายลูกหนี้ (Individual
ผลกระทบที่ เกิ ด จากการน ามาตรฐานการ
assessment) สาหรั บการพิ จารณาลู กหนี้ แบบกลุ่ มเป็ นการ
รายงานทางการเงิ น มาถื อปฏิ บัติ เป็ นครั้ งแรก
พิจารณาที่ ตอ้ งใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ใน
ต่อยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
การประมาณการค่ าเผื่ อผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะ
- ตรวจสอบหลักฐานประกอบการพิจารณาของ
เกิ ดขึ้ น โดยบริ ษทั พิจารณาตั้งค่าเผื่อผลขาดทุ นด้านเครดิ ต
ผู ้บ ริ หารที่ ก าหนดในการประเมิ น ค่ า เผื่ อ
ที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นแบบกลุ่มโดยใช้วิธีการคานวนอย่างง่าย
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(Simplified Approach) สาหรับการพิ จารณาค่าเผื่อผลขาดทุ น
- ส าหรั บ การพิ จ ารณาค่ า เผื่ อ ผลขาดทุ น ด้ า น
ด้านเครดิ ตที่ คาดว่ าจะเกิ ดขึ้ นรายลู กหนี้ นั้ นกลุ่ มบริ ษัท
เครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นแบบกลุ่ม (Collective
พิจารณาโดยการวิเคราะห์ประวัติการชาระหนี้ และคาดการณ์
assessment) ได้มี การประเมิ นความเหมาะสม
เกี่ ยวกับความสามารถในการชาระหนี้ ในอนาคตของลูกหนี้
ของวิธีการพิจารณาและสมมติฐานที่สาคัญและ
การค้าแต่ ละราย ดังนั้ นเรื่ องส าคัญ ในการตรวจสอบคื อ
ข้อมู ลที่ ผู ้บริ หารของบริ ษ ัท น ามาใช้ใ นการ
การแสดงมูลค่าของลูกหนี้ การค้าและค่าเผื่อผลขาดทุ นด้าน
พิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่า
เครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นว่าเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงาน
จะเกิดขึ้น
ทางการเงินหรื อไม่
- ส าหรั บ การพิ จ ารณาลู ก หนี้ การค้า แบบราย
ทั้งนี้ นโยบายการบัญชีเรื่ องค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด
ลู ก ห นี้ วิ ธี การต รวจส อ บ ข อ งข้ าพ เจ้ า
ว่าจะเกิ ดขึ้ น รายละเอี ยดเกี่ ยวกับลูกหนี้ การค้าและค่าเผื่อผล
มีดงั ต่อไปนี้
ขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ น ได้เปิ ดเผยไว้ในหมาย
• ตรวจสอบความเหมาะสมของกระบวนการ
เหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.5 และข้อ 7 ตามลาดับ
พิจารณาข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า
• ประเมิ นความเหมาะสมของการประมาณการ
การด้อยค่าสาหรับกลุ่มตัวอย่างที่ มีความเสี่ ยง
ต่อการด้อยค่า โดยการประเมินความเหมาะสม
ของมู ลค่ าที่ จะได้ รั บ และสมมติ ฐานอื่ น ที่
เกี่ยวกับเงินสดรับ
- ทดสอบการค านวณค่ า เผื่ อ ผลขาดทุ น ด้ า น
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
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ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยูใ่ นรายงานประจาปี ซึ่งข้าพเจ้า
ได้รับข้อมูลอื่นในรายงานประจาปี ฉบับเตรี ยมเผยแพร่ ก่อนวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้า
ไม่ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลอื่นดังกล่าว
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ
การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจาก
การตรวจสอบของข้า พเจ้า หรื อ ปรากฏว่ า ข้อ มู ล อื่ น มี ก ารแสดงข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ ง อัน เป็ น
สาระสาคัญหรื อไม่
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อมูลอื่นในรายงานประจาปี ฉบับเตรี ยมเผยแพร่ โดยไม่พบว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่ขา้ พเจ้าต้องรายงาน
ความรับผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการเหล่านี้
โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุมภายใน
ที่ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่ มบริ ษ ัทและบริ ษ ัท ในการดาเนิ นงานต่ อเนื่ อง การเปิ ดเผยเรื่ องที่ เกี่ ยวกับการด าเนิ นงานต่ อเนื่ อง
(ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมี ความ
ตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่ องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการกากับดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิ จการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้า
อยู่ด้ว ย ความเชื่ อ มั่น อย่า งสมเหตุ ส มผลคื อ ความเชื่ อ มั่น ในระดับ สู ง แต่ ไ ม่ ไ ด้เป็ นการรั บ ประกัน ว่า
การปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามี
สาระสาคัญ เมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการ
รวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการ
ใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ ไม่พ บข้อมู ลที่ ขดั ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด
เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้น
การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุ ประสงค์ในการแสดงความเห็ นต่อความมีประสิ ทธิ ผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
• สรุ ปเกี่ ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หาร
และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามี ความไม่แน่ นอนที่ มีสาระสาคัญ
ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ในงบการเงิน หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ป
ของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า
5

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit

ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการ
ดาเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการโดยรวม
รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หรื อกิจกรรมทางธุ รกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อ
การกาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้า พเจ้า ต้อ งสื ่ อ สารกับ ผู ม้ ี ห น้า ที ่ ใ นการกากับ ดู แ ลในเรื่ อ งต่า ง ๆที ่ ส าคัญ ซึ่ ง รวมถึ ง ขอบเขตและ
ช่ ว งเวลาของการตรวจสอบตามที่ ไ ด้ว างแผนไว้แ ละประเด็น ที่มีน ัย สาคัญ ที่พ บจากการตรวจสอบ
รวมถึ งข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารั บรองแก่ ผูม้ ี หน้าที่ ในการกากับดู แลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณ
ที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมด
ตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของ
ข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดู แล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญมากที่สุด
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญ
ในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับ
ไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า
ไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสาร
ดังกล่าว

กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

ชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
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บริ ษทั ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
บาท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม

หมายเหตุ

2563
บาท

2563
บาท

2562
บาท

5
6
7
4

2,298,895,168
1,832,294,578
34,799,837

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

1,525,014,135
3,448,358,847
56,248,528

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

4
8

853,012,944
55,434,411
40,553,094
4,320,271,307
37,512,266
9,472,773,605

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

873,012,944
49,260,746
40,553,094
3,905,788,751
23,924,803
9,922,161,848

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

9
9
4
10
11

1,392,676,559
898,710,066
3,091,012,185
151,004,859

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

1,485,273,847
1,386,736,739
898,710,066
2,981,089,302
126,033,543

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

12
12
13
14

559,684,832
88,084,858
727,994,748
294,335,715
7,203,503,822

1,365,689,010
228,075,766
797,296,114
299,195,600
8,539,139,874

559,684,832
68,666,487
687,165,599
283,979,734
8,477,340,149

1,365,689,010
152,270,274
741,912,231
287,412,153
9,621,107,487

16,676,277,427

16,999,181,972

18,399,501,997

17,994,519,773

สินทรั พย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่วนของเงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนภายใต้สญ
ั ญาอนุญาต
ให้ดาเนินการ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

6

รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริ ษทั ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
บาท

หมายเหตุ

2562
บาท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
บาท

2562
บาท

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
เงินรับล่วงหน้าค่าบริ การจากลูกค้า
ผลประโยชน์ตอบแทนค้างจ่าย
ภาษีเงินได้นิติบคุ คลค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
เจ้าหนี้ - อาคารและอุปกรณ์ระยะยาว
หนี้สินสุ ทธิ ในบริ ษทั ย่อย
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

16
4

424,128,355
-

554,716,866
1,028,799

407,871,528
19,906,280

418,755,625
38,961,588

15

2,704,232,667
191,056,475
117,411,422
4,192,833
61,128,356
3,502,150,108

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

2,729,038,251
77,181,946
117,411,422
20,145,187
3,371,554,614

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

1,203,908,535
208,426,920
-

3,799,126,798
209,285,970
-

1,185,642,010
208,426,920
1,913,426,393

3,802,126,798
209,285,970
1,399,893,099

283,241,394
6,358,223
225,113,712
1,927,048,784

231,765,525
238,134,841
4,478,313,134

253,523,500
219,849,763
3,780,868,586

205,055,735
232,130,747
5,848,492,349

5,429,198,892

6,004,222,235

7,152,423,200

6,999,559,774

17

15
9
18
13
19

รวมหนีส้ ิ น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริ ษทั ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
บาท

หมายเหตุ

2562
บาท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
บาท

2562
บาท

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้ น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมส่ วนของบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้ น

20

20

21

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้ น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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5,499,884,200

5,499,884,200

5,499,884,200

5,499,884,200

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

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

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

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

549,988,420
1,127,222,588
(235,913,164)
11,247,078,797
(262)
11,247,078,535

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

549,988,420
1,127,222,588
(235,913,164)
11,247,078,797
11,247,078,797

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

16,676,277,427

16,999,181,972

18,399,501,997

17,994,519,773

บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
รายได้อืน
รวมรายได้

4
23
24

ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
ต้นทุนค่าอนุ ญาตให้ดาํ เนินการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนสุ ทธิ
ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รวมค่าใช้ จ่าย

4

2563
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
บาท
บาท

2562
บาท

3,556,795,759
671,025,050
4,227,820,809

4,663,285,238
136,408,318
4,799,693,556

3,420,365,325
652,966,188
4,073,331,513

4,269,611,432
101,189,173
4,370,800,605

2,072,532,925
505,839,320
20,067,536
838,740,096
68,688,821
58,559,054
3,564,427,752

2,968,072,357
702,808,759
42,335,305
871,796,393
1,622,699,764
59,951,261
128,326,746
28,542,789
6,424,533,374

1,905,608,020
505,839,320
7,148,981
585,803,285
68,324,751
46,727,462
3,119,451,819

2,522,579,097
702,808,759
17,746,331
620,807,796
1,468,819,073
59,697,348
136,340,095
28,542,789
5,557,341,288

663,393,057
140,514,930
(188,228,918)
-

(1,624,839,818)
200,657,578
(299,742,497)
(65,866,756)

953,879,694
141,116,010
(184,301,579)
-

(1,186,540,683)
192,648,091
(294,758,082)
(111,680,903)

8,564,560
3,743,190
627,986,819
(114,204,439)

(116,447,819)
(1,906,239,312)
(343,709,537)

(36,632,628)
(293,806,716)
580,254,781
(66,472,401)

(597,865,755)
(1,998,197,332)
(251,751,517)

กําไร (ขาดทุน) สําหรั บปี

513,782,380

(2,249,948,849)

513,782,380

(2,249,948,849)

การแบ่งปั นกําไร (ขาดทุน)
ส่ วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน) สําหรั บปี

513,782,380
513,782,380

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

513,782,380
513,782,380

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

0.47
0.47

(2.05)
(2.05)

0.47
0.47

(2.05)
(2.05)

กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงาน
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
หนีสู ญและหนีสงสัยจะสู ญ
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า (ขาดทุนจากการด้อยค่า)
ซึ งเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 9
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้า
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น (บาท)
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด

27

28

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ งของงบการเงินนี
10

บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กําไร (ขาดทุน) สําหรั บปี

2563
บาท

2562
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
บาท
บาท

513,782,380

(2,249,948,849)

513,782,380

(2,249,948,849)

(49,450,094)
8,551,683
(40,898,411)

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

(49,450,094)
8,551,683
(40,898,411)

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

(5,902,399)

(98,016,940)

(5,902,399)

(98,016,940)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสํ าหรั บปี - สุ ทธิจากภาษี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสํ าหรั บปี

(7,714,663)
12,149,086
(886,884)
(2,354,860)
(43,253,271)
470,529,109

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

(7,714,663)
12,149,086
(886,884)
(2,354,860)
(43,253,271)
470,529,109

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

การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
ส่ วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสํ าหรั บปี

470,529,109
470,529,109

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

470,529,109
470,529,109

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้ าไปไว้ ในกําไรหรื อขาดทุน
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้ทีเกียวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
รายการทีอาจถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้ าไปไว้ ในกําไรหรื อขาดทุน
ผลต่างจากอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน
การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ส่ วนทีโอนไปกําไรหรื อขาดทุน
การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ภาษีเงินได้ทีเกียวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ งของงบการเงินนี
11

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

กําไรสะสม
ทุนเรื อนหุ ้น
ทีออกและ
หมายเหตุ ชําระแล้ว
บาท
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562
รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
ขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

5,480,509,770

20

28

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

-

5,480,509,770

ผลสะสมจาก
ทุนสํารองอืน การลดสัดส่ วน
การจ่ายโดยใช้
เงินลงทุน
หุ ้นเป็ นเกณฑ์ ในบริ ษทั ย่อย
บาท
บาท

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ ้น
บาท

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
บาท

ยังไม่ได้
จัดสรร
บาท

4,325,271,183

549,988,420

2,936,698,328

-

4,325,271,183

-

549,988,420

-

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

14,744,698

2,226,464
2,226,464

16,971,162

12

(22,126,049)

-

(22,126,049)

ผลต่างจาก
รวม
ผลต่างจาก
การเปลียนแปลง องค์ประกอบอืน
การแปลงค่า ในมูลค่ายุติธรรมของ ของส่ วนของ
งบการเงิน สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ผูถ้ ือหุ น้
บาท
บาท
บาท

รวมส่ วนของ
บริ ษทั ใหญ่
บาท

(139,576,361)

13,137,057,824

-

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

(8,452,165) (155,409,877)

-

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

2,226,464
2,226,464

2,226,464
2,226,464

(81,181,271)
(81,181,271)
(234,364,684)

(2,249,948,849)
105,624,560
(2,144,324,289)
10,994,959,999

ส่ วนของ
ส่ วนได้เสี ย
ทีไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม
บาท

(262)

-

(262)

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น
บาท

13,137,057,562

2,226,464
2,226,464

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

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

กําไรสะสม
ทุนเรื อนหุ ้น
ทีออกและ
หมายเหตุ ชําระแล้ว
บาท
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563
รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
เงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

5,480,509,770

20
29

28

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

-

5,480,509,770

ผลสะสมจาก
ทุนสํารองอืน การลดสัดส่ วน
การจ่ายโดยใช้
เงินลงทุน
หุ ้นเป็ นเกณฑ์ ในบริ ษทั ย่อย
บาท
บาท

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ ้น
บาท

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
บาท

ยังไม่ได้
จัดสรร
บาท

4,325,271,183

549,988,420

873,555,310

16,971,162

(219,216,691)
(219,216,691)

806,380
806,380

513,782,380
(40,898,411)
472,883,969
1,127,222,588

17,777,542

-

4,325,271,183

-

549,988,420

13

(22,126,049)

-

(22,126,049)

ผลต่างจาก
รวม
ผลต่างจาก
การเปลียนแปลง องค์ประกอบอืน
การแปลงค่า ในมูลค่ายุติธรรมของ ของส่ วนของ
งบการเงิน สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ผูถ้ ือหุ น้
บาท
บาท
บาท

รวมส่ วนของ
บริ ษทั ใหญ่
บาท

(237,593,301)

(234,364,684)

10,994,959,999

806,380
806,380

806,380
(219,216,691)
(218,410,311)

(2,354,860)
(2,354,860)
(235,913,164)

513,782,380
(43,253,271)
470,529,109
11,247,078,797

-

(5,902,399)
(5,902,399)
(243,495,700)

8,383,504

-

3,547,539
3,547,539
11,931,043

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

-

(262)

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น
บาท
10,994,959,737

806,380
(219,216,691)
(218,410,311)

513,782,380
(43,253,271)
470,529,109
11,247,078,535

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ผลสะสมจาก
ผลต่างจาก
รวม
ทุนสํารองอืน การลดสัดส่วน ผลต่างจาก
การเปลียนแปลง องค์ประกอบอืน
การจ่ายโดยใช้
เงินลงทุน
การแปลงค่า ในมูลค่ายุติธรรมของ ของส่วนของ
รวมส่ วนของ
หุน้ เป็ นเกณฑ์ ในบริ ษทั ย่อย
งบการเงิน สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ผูถ้ ือหุน้
ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท บาท
บาท

กําไรสะสม

หมายเหตุ
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562
รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรั บปี
ขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสํ าหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ทุนเรื อนหุน้
ทีออกและ
ชําระแล้ว
บาท

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้
บาท

5,480,509,770

4,325,271,183

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
บาท
549,988,420

20

-

-

-

28

-

-

-

5,480,509,770

4,325,271,183

ยังไม่ได้
จัดสรร
บาท
2,936,698,328

-

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

549,988,420

873,555,310

14

14,744,698

2,226,464
2,226,464

16,971,162

(22,126,049)

-

(22,126,049)

(139,576,361)

-

(8,452,165)

-

(155,409,877)

13,137,057,824

2,226,464
2,226,464

2,226,464
2,226,464

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

16,835,669
16,835,669

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

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

(237,593,301)

8,383,504

(234,364,684)

10,994,959,999

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

กําไรสะสม

หมายเหตุ
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563
รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เงินปั นผลให้ผถู้ ือหุน้ ของบริ ษทั
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรั บปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสํ าหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ทุนเรื อนหุน้
ทีออกและ
ชําระแล้ว
บาท

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้
บาท

5,480,509,770

4,325,271,183

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
บาท

ยังไม่ได้
จัดสรร
บาท

549,988,420

873,555,310

16,971,162

806,380
806,380

20
29

-

-

-

(219,216,691)
(219,216,691)

28

-

-

-

513,782,380
(40,898,411)
472,883,969

5,480,509,770

4,325,271,183

549,988,420

1,127,222,588

15

งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ผลสะสมจาก
ผลต่างจาก
รวม
ทุนสํารองอืน การลดสัดส่วน ผลต่างจาก
การเปลียนแปลง องค์ประกอบอืน
การจ่ายโดยใช้
เงินลงทุน
การแปลงค่า ในมูลค่ายุติธรรมของ ของส่วนของ
หุน้ เป็ นเกณฑ์ ในบริ ษทั ย่อย
งบการเงิน สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ผูถ้ ือหุน้
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

17,777,542

(22,126,049)

-

(22,126,049)

(237,593,301)

-

8,383,504

-

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั
บาท

(234,364,684)

10,994,959,999

806,380
806,380

806,380
(219,216,691)
(218,410,311)

(5,902,399)
(5,902,399)

3,547,539
3,547,539

(2,354,860)
(2,354,860)

513,782,380
(43,253,271)
470,529,109

(243,495,700)

11,931,043

(235,913,164)

11,247,078,797

บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
2563
บาท

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
รายการปรั บปรุ ง
ค่าเสื อมราคาอาคารและอุปกรณ์
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนภายใต้
สัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินการ
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รายได้จากดอกเบียรับ
รายได้จากการลงทุน
ต้นทุนบริ การในอดีตและปัจจุบนั ของพนักงาน
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน
ค่าตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกูย้ มื
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (กลับรายการ)
กลับรายการค่าเผือสิ นค้าเสื อมสภาพ
กําไรจากการจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ นค้าคงเหลือ
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่ วนแบ่ง (กําไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
และการร่ วมค้า
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
บาท

2563
บาท

2562
บาท

513,782,380

(2,249,948,849)

513,782,380

(2,249,948,849)

10
11

281,939,707
89,414,484

500,283,459
-

334,755,621
84,019,166

455,050,178
-

12
12

806,004,179
94,887,936
(140,514,930)
(7,714,663)
15,607,270
806,380
188,228,918
80,740,040
2,461,763
(8,564,560)
(5,889,645)
(5,508,136)
8,030,205
114,437
54,751,223
98,415,000
-

1,213,974,532
97,795,101
1,613,406,614
9,293,150
(200,657,578)
(2,677,724)
68,413,647
2,226,464
299,742,497
248,538,557
2,928,516
65,866,756
(5,570,270)
(5,161,397)
1,393,792
28,542,789

806,004,179
85,381,577
(141,116,010)
13,374,320
806,380
184,301,579
44,948,027
2,461,763
36,632,628
(4,681,163)
(5,208,931)
8,030,205
5,644
5,912
98,415,000
-

1,213,974,532
88,811,135
1,459,525,923
9,293,150
(192,648,091)
56,421,438
2,226,464
294,758,082
217,720,861
2,928,516
111,680,903
(7,333,429)
(4,812,966)
1,393,450
28,542,789

(3,743,190)
114,204,439
2,177,453,237

116,447,819
343,709,537
2,148,547,412

293,806,716
66,472,401
2,422,197,394

597,865,755
251,751,517
2,337,201,358

20

15, 25
7

9

16

บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
2563
บาท

หมายเหตุ
การเปลียนแปลงในสิ นทรั พย์และหนีสิ นดําเนินงาน
ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน
ลูกหนีกิจการทีเกียวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน
เจ้าหนีกิจการทีเกียวข้องกัน
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินการค้างจ่าย
หนีสิ นหมุนเวียนอืน
หนีสิ นไม่หมุนเวียนอืน
ประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบีย
รับเงินปันผล
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน (เพิมขึน) ลดลง
เงินสดจ่ายเพือซื ออาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากเงินให้กยู ้ มื แก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากเงินให้กยู ้ มื แก่การร่ วมค้า
เงินสดจ่ายสําหรับซื อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพือลงทุนในการร่ วมค้า

9

4
4

9

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
บาท

2563
บาท

2562
บาท

(30,456,996)
(28,398,395)
69,399,817
(5,830,149)
(578,145)
(127,670,383)
(1,299,814)
(158,731,978)
(54,243,384)
3,745,852
(11,082,929)
(39,956,337)
(23,058,377)
1,769,292,019

(212,409,540)
36,341,168
(5,494,623)
7,888,805
5,615,895
(141,090,524)
1,183,688
74,308,197
(86,685,543)
(32,487,566)
(24,658,947)
(30,401,546)
(83,017,850)
1,657,639,026

(483,365,866)
2,702,944
61,969,065
(2,770,976)
(111,807)
(4,814,360)
(19,326,323)
(28,722,980)
(54,243,384)
(4,448,059)
(10,342,786)
(33,163,654)
1,845,559,208

(731,197,250)
27,768,502
(17,128,156)
(1,819,929)
407,929
(104,973,195)
35,550,377
39,997,086
(86,685,543)
(19,994,082)
(25,144,055)
(19,107,757)
(420,951)
1,434,454,334

145,147,100
(1,227,275,790)
(70,782,747)
9,239,304
-

208,956,365
1,170,085,673
(224,126,037)
25,290,324
46,858,086

142,334,341
(1,267,784,663)
(19,739,942)
5,374,732
5,000,000
-

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

(7,230,176)
(13,500,000)
(1,164,402,309)

(1,658,484)
18,100,341
1,243,506,268

(1,783,700)
(7,500,000)
(1,144,099,232)

24,640,320
1,694,293,973

บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
2563
บาท

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปันผลให้ผถู ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั
ชําระคืนเงินกูย้ มื
ลงทุนในหุน้ กูภ้ ายในกลุ่มกิจการ

29
15
15

จ่ายต้นทุนทางการเงิน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 1 มกราคม
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลียนของเงินตราต่างประเทศ
คงเหลือสิ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม

5

รายการทีไม่ ใช่ เงินสด
ซื ออาคารและอุปกรณ์เป็ นเงินเชือ
หนีสิ นตามสัญญาเช่า

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

18

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
บาท

2563
บาท

2562
บาท

(219,216,691)
(494,357,972)
(29,000,000)
(185,105,428)
(927,680,091)

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

(219,216,691)
(489,446,014)
(185,114,357)
(893,777,062)

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

(322,790,381)
2,621,710,435

(208,535,380)
2,830,234,585

(192,317,086)
1,717,356,107

(2,408,690)
1,719,753,567

(24,886)
2,298,895,168

11,230
2,621,710,435

(24,886)
1,525,014,135

11,230
1,717,356,107

116,749
224,281,542

1,808,702
25,906,391

25,249
195,439,343

1,744,942
25,906,391

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
หมำยเหตุ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

สำรบัญ
ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราวและสิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนภายใต้สญ
ั ญาอนุญาตให้ดาเนินการ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี / หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
ทุนเรื อนหุน้ และการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
สารอง
ส่ วนงานดาเนินงาน
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้
เงินปันผล
เครื่ องมือทางการเงิน
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
หมำยเหตุ
31.
32.
33.
34.
35.
36.

สำรบัญ
ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
เหตุการณ์อื่น
การจัดประเภทรายการใหม่
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่ งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วแต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้

20

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
1.

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั ไทยคม จากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่
414 ถนนพหลโยธิ น แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400
บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนมกราคม 2537
บริ ษทั ใหญ่ในระหว่างปี คือ บริ ษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) (ถือหุน้ ร้อยละ 41.13) ซึ่ งเป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้ง
ขึ้นในประเทศไทย
บริ ษทั บริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้า (รวมเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) ประกอบธุ รกิ จหลักในการให้บริ การวงจรดาวเที ยม
เพื่อการสื่ อสารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จัดจาหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมไอพีสตาร์ บริ การเนื้อหา
สาหรับเครื อข่ ายบรอดแบนด์ จัดจาหน่ ายอุปกรณ์ รับสัญญาณโทรทัศน์ บริ การศู นย์ขอ้ มูลอิ นเทอร์ เน็ ต บริ การ
อินเทอร์ เน็ต บริ การรับ-ส่ งสัญญาณผ่านดาวเที ยม บริ การให้คาปรึ กษาด้านเทคนิ คที่ เกี่ยวกับดาวเทียม บริ การธุ รกิ จ
กระจายเสี ยงโทรทัศน์และโทรคมนาคม บริ การระบบโทรศัพท์ บริ การเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริ การด้าน
วิศ วกรรมพัฒนาเทคโนโลยีการสื่ อสารและอิ เล็ก ทรอนิ กส์ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการประกอบธุ รกิ จภายใต้สัญญา
อนุญาตให้ดาเนินการต่าง ๆ
กลุ่มบริ ษทั มี การประกอบกิ จการใน 9 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สิ งคโปร์ สาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
ออสเตรเลีย นิวซี แลนด์ มอริ เชียส เกาะบริ ติช-เวอร์จิน ญี่ปุ่นและอินเดีย
บริ ษทั ได้ทาสัญญากับกระทรวงคมนาคมเพื่อดาเนิ นกิจการดาวเทียมสื่ อสารเป็ นเวลา 30 ปี โดยบริ ษทั มีสิทธิ ในการ
บริ หารกิจการและการให้บริ การวงจรดาวเทียมเพื่อการสื่ อสารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และมีสิทธิ เก็บค่า
ใช้วงจรดาวเที ยมจากผูใ้ ช้วงจรดาวเที ยมภายในระยะเวลา 30 ปี ซึ่ งปั จจุบนั สัญญาดังกล่าวอยู่ภายใต้การดู แลของ
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมและจะหมดอายุในปี 2564
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
บริ ษทั ได้รับอนุ ญาตให้ประกอบกิ จการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศน์และ
กิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) ซึ่ งบริ ษทั มี สิทธิ ให้บริ การโทรคมนาคมบนโครงข่ ายของตนเองทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยใบอนุญาตดังกล่าวมีอายุ 20 ปี และจะหมดอายุในปี 2575
รายละเอียดของบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
ชื่ อกิจกำร

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศทีก่ จิ กำร
จัดตั้ง

จัดจาหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณ
โทรทัศน์ บริ การให้คาปรึ กษาและ
ติดตั้งระบบสาหรับเครื อข่ายบรอด
แบนด์แบบครบวงจร

ไทย

99.99

99.99

บริ ษทั ไอพีสตาร์ จากัด

จัดจาหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียม
ไทยคม 4

เกาะบริ ติชเวอร์จิน

100

100

บริ ษทั สตาร์ นิวเคลียส จากัด

ให้บริ การด้านวิศวกรรมพัฒนา
เทคโนโลยีการสื่ อสารและ
อิเล็กทรอนิ กส์

เกาะบริ ติชเวอร์จิน

100

100

บริ ษทั ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จัดจาหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียม
พีทีอี จากัด
ไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4

สิ งคโปร์

100

100

บริ ษทั ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส
จากัด

มอริ เชียส

100

100

บริ ษทั ย่ อยทางตรง
บริ ษทั ไทย แอดวานซ์
อินโนเวชัน่ จากัด

จัดจาหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียม
ไทยคม 4
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ส่ วนได้ เสี ยใน
ควำมเป็ นเจ้ ำของ
2563
2562
ร้ อยละ
ร้ อยละ

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ชื่ อกิจกำร

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศทีก่ จิ กำร
จัดตั้ง

บริ ษทั ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย
พีทีวาย จากัด

จัดจาหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียม
ไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศ
ออสเตรเลีย

ออสเตรเลีย

บริ ษทั ทีซี บรอดคาสติ้ง จากัด

ให้บริ การด้านธุรกิจกระจายเสี ยง
และกิจการโทรทัศน์

ไทย

99.99

99.99

บริ ษทั ไอพีสตาร์ เจแปน จากัด

จัดจาหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียม
ไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศ
ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น

100

100

บริ ษทั ไอพีสตาร์ นิวซี แลนด์ จากัด จัดจาหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียม
ไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศ
นิวซี แลนด์

นิวซี แลนด์

100

100

บริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล
แซทเทลไลท์ จากัด

จัดจาหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียม
ไทยคม 7 และไทยคม 8

มอริ เชียส

100

100

บริ ษทั ไอพีสตาร์ (อินเดีย)
ไพรเวท จากัด

ให้บริ การคาปรึ กษาด้านเทคนิ คที่
เกี่ยวข้องกับระบบโครงข่ายของ
ดาวเทียม

อินเดีย

100

100

บริ ษทั ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จากัด

ให้บริ การด้านเทคโนโลยี

มอริ เชียส

100

100
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ส่ วนได้ เสี ยใน
ควำมเป็ นเจ้ ำของ
2563
2562
ร้ อยละ
ร้ อยละ
100
100

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ชื่ อกิจกำร

บริ ษทั ย่ อยทางอ้ อมของบริ ษทั
บริ ษทั โอไรอ้อน แซทเทลไลท์
ซิ สเทม พีทีวาย จากัด

การร่ วมค้ าของบริ ษทั
บริ ษทั เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส
พีทีอี จากัด

บริ ษทั เนชัน่ สเปซ แอนด์
เทคโนโลยี จากัด

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศทีก่ จิ กำร
จัดตั้ง

ส่ วนได้ เสี ยใน
ควำมเป็ นเจ้ ำของ
2563
2562
ร้ อยละ
ร้ อยละ

ให้บริ การด้านการสื่ อสารข้อมูล
ผ่านดาวเทียมและโซลูชนั่ เพื่อ
ธุรกิจ

ออสเตรเลีย

100

100

ประกอบธุรกิจหลักในการลงทุน
ด้านการสื่ อสารโทรคมนาคมใน
ระดับนานาชาติ

สิ งคโปร์

51*

51

ประกอบธุรกิจให้บริ การดาวเทียม
สื่ อสารหรื อบริ การอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจดาวเทียม

ไทย

75*

-

สาธารณรัฐ
ประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว

24.99

24.99

ไทย

50

-

การร่ วมค้ าของบริ ษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้ นท์ ส พีทีอี จากัด
บริ ษทั ลาว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์
ให้บริ การโทรศัพท์พ้ืนฐาน
มหาชน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศัพท์
สาธารณะ โทรศัพท์ระหว่าง
ประเทศและอินเทอร์เน็ต
การร่ วมค้ าของบริ ษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จากัด
บริ ษทั เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จากัด ประกอบธุรกิจจาหน่าย ให้บริ การ
และพัฒนาสิ นค้าเกี่ยวกับอากาศ
ยานไร้คนขับ (โดรน) เพื่อ
การเกษตร และให้บริ การ
แพลตฟอร์มวิเคราะห์ขอ้ มูลด้าน
การเกษตร

* กลุ่มบริ ษทั ถือหุ ้นสามัญในบริ ษทั เหล่านี้ เกินกว่าร้ อยละ 50 แต่จดั ประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นการร่ วมค้าของกลุ่มบริ ษทั เนื่ องจากมีขอ้ ตกลง
ในการบริ หารจัดการร่ วมกันตามสัญญาระหว่างผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เหล่านี้
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
รายการระหว่างกิ จการที่ มีสาระสาคัญระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ตดั ออกจากงบการเงิ นรวมแล้ว งบการเงิ นรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้รวมข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ย่อยสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ที่ได้ตรวจสอบแล้ว

กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
สถานการณ์ การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 (“COVID-19”) ที่ ปั จจุ บัน ได้ข ยายวงกว้างขึ้ น
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ท าให้ เกิ ด การชะลอตัว ของเศรษฐกิ จ และมี ผ ลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรมส่ ว นใหญ่
สถานการณ์ดงั กล่าวอาจนามาซึ่ งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดาเนิ นธุรกิจ อย่างไรก็ตาม
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั จะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวอย่างต่อเนื่ องและจะประเมินผลกระทบ
ทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างสม่าเสมอ
2. เกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงิน
2.1 เกณฑ์ กำรถือปฏิบัติ
กลุ่มบริ ษทั จัดทาบัญชี เป็ นเงิ นบาทและจัดทางบการเงินตามกฎหมายเป็ นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย
งบการเงิ นของกลุ่มบริ ษทั ได้จดั ทาขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่ อง “การนาเสนองบการเงิ น ” ซึ่ งมี ผล
บังคับใช้สาหรั บงบการเงิ นที่ มีรอบระยะเวลาบัญ ชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป และตาม
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ลงวันที่ 2 ตุ ลาคม 2560 เรื่ อง “การจัดทาและส่ งงบการเงิ นและ
รายการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั จดทะเบียน พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า เรื่ อง “กาหนดรายการย่อที่ตอ้ งมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562” ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562
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สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรับปรุ งและฉบับ ใหม่รวมถึ งแนวปฏิ บ ัติ
ทางการบัญ ชี ที่ ออกโดยสภาวิ ช าชี พ บัญชี ซึ่ งมี ผลบังคับใช้ส าหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี ที่ เริ่ มในหรื อหลังวัน ที่
1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มี
เนื้ อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคาและ
คาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวมาถือปฏิ บตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีน้ ีและมีการเปลี่ยนแปลงในหลักการสาคัญ
มีดงั นี้
มาตรฐานกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32

การแสดงรายการสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7
ฉบับที่ 9

การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงิน

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่ องมือทางการเงิ นด้วยมูลค่า
ยุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจาหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา
และแผนธุ รกิ จของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ ยวกับวิธีการคานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงิ นโดยใช้
แนวคิ ดของผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ น และหลักการเกี่ ยวกับการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
กลุ่มบริ ษทั นา TFRS 9 มาปฏิบตั ิใช้ตามข้อกาหนดการปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลงในTFRS 9 ดังนี้
(ก)

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
วันที่เริ่ มต้นใช้มาตรฐานครั้งแรก (เช่น วันที่ ซ่ ึ งกลุ่มบริ ษทั ประเมินสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินที่ มี
อยู่ตามข้อกาหนดของ TFRS 9) คือวันที่ 1 มกราคม 2563 ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของ TFRS 9 กับ
เครื่ องมือทางการเงินที่ยงั คงรับรู ้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่นาข้อกาหนดมาปฏิบตั ิกบั เครื่ องมือทางการเงิน
ที่ ถู ก ตั ด รายการ ณ วัน ที่ 1 มกราคม 2563 ข้ อ มู ลเปรี ยบเที ย บที่ เกี่ ยวกั บ เครื่ องมื อทางการเงิ น ยังคงรั บ รู ้
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ไม่ปรับย้อนหลัง
การรับรู ้สินทรัพย์ทางการเงิ นที่ อยู่ในขอบเขตของ TFRS 9 กาหนดให้วดั มูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
หรื อมูลค่ายุติธรรมตามโมเดลธุ รกิ จของกิ จการในการจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงิ นและตามลักษณะของกระแส
เงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินโดยเฉพาะดังนี้
 ตราสารหนี้ ที่ ถื อครองตามโมเดลธุ รกิ จที่ มีว ตั ถุ ประสงค์เพื่ อรั บกระแสเงิ นสดตามสัญญา และท าให้เกิ ด

กระแสเงินสดซึ่ งเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนดให้วดั มูลค่า
ภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
 ตราสารหนี้ ที่ ถื อครองตามโมเดลธุ รกิ จที่ มีวตั ถุ ประสงค์ท้ ังเพื่ อรั บกระแสเงิ นสดตามสัญญาและเพื่ อขาย
สิ นทรัพย์ทางการเงิ น และทาให้เกิ ดกระแสเงินสดซึ่ งเป็ นการจ่ายเพี ยงเงิ นต้นและดอกเบี้ ยจากยอดคงเหลื อ
ของเงินต้นในวันที่กาหนดให้ วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
 เงิ นลงทุ นในตราสารหนี้ อื่ นทั้งหมดและตราสารทุ นวัดมู ลค่ าภายหลังด้วยมู ลค่ ายุติ ธรรมผ่านกาไรหรื อ
ขาดทุน
TFRS 9 มี การเปลี่ ยนแปลงที่ มีนัยส าคัญในเรื่ องการจัดประเภทรายการและวัดมู ลค่ าของหนี้ สิ นทางการเงิ นที่
เกี่ยวข้องกับการบัญชี สาหรับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหนี้ สินทางการเงินที่เลือกกาหนดให้แสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ ยงด้านเครดิตของผูอ้ อก
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงในการจัดประเภทรายการของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินของกลุ่ม
บริ ษทั จากการนา TFRS 9 มาปฏิบตั ิใช้
หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินรวม
กำรจัด
มูลค่ำตำมบัญชี
ประเภทใหม่
ณ วันที่
1 มกรำคม 2563

มูลค่ ำตำมบัญชี
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2562
สินทรัพย์
เงินลงทุนชัว่ คราว
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงินฝากระยะสั้นและเงินลงทุนใน
ตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจาหน่าย
เงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

ประเภท

3,080,846

(3,080,846)

-

-

1,135,692

1,135,692

ราคาทุนตัดจาหน่าย

-

1,945,154

1,945,154

มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
หน่ วย : พันบำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กำรจัด
มูลค่ำตำมบัญชี
ประเภทใหม่
ณ วันที่
1 มกรำคม 2563

มูลค่ ำตำมบัญชี
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2562
สินทรัพย์
เงินลงทุนชัว่ คราว
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงินฝากระยะสั้นและเงินลงทุนใน
ตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจาหน่าย
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

ประเภท

2,633,570

(2,633,570)

-

-

524,892

524,892

ราคาทุนตัดจาหน่าย

2,108,678

มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

-

2,108,678

นอกจากนี้ สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินอื่นๆ มีการจัดประเภทได้ดงั นี้


เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสด ลูกหนี้ การค้า ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น เงิ นให้กูย้ ืมแก่กิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน
จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย



เจ้าหนี้ การค้า เจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่ น เงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ น หุ ้นกู้ และหนี้ สินตามสัญญาเช่ า
จัดประเภทเป็ นหนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย
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(ข)

การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
TFRS 9 กาหนดเกี่ยวกับการด้อยค่าของสิ นทรัพย์โดยใช้โมเดลผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โมเดล
ผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่ าจะเกิ ดขึ้ นก าหนดให้ กลุ่ มบริ ษัทบั นทึ กผลขาดทุ นที่ คาดว่ าจะเกิ ดขึ้ นและ
การเปลี่ ยนแปลงในผลขาดทุ นที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นเหล่านั้น ณ แต่ ละวันที่ รายงานเพื่ อสะท้อนการเปลี่ ยนแปลง
ในความเสี่ ยงด้านเครดิ ตตั้งแต่รับรู ้สินทรัพย์ทางการเงินเมื่อเริ่ มแรก ในความหมายเดียวกันคื อการรับรู ้ผลขาดทุน
ด้านเครดิตไม่จาเป็ นต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ดา้ นเครดิตขึ้นก่อน
TFRS 9 กาหนดให้กลุ่มบริ ษ ทั วัดมู ลค่ าของค่ าเผื่อผลขาดทุ นส าหรับเครื่ องมื อทางการเงิ นด้วยจานวนที่ เท่ ากับ
ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นตลอดอายุ หากความเสี่ ยงด้านเครดิ ตของเครื่ องมือทางการเงินนั้นเพิ่มขึ้ น
อย่างมีนยั สาคัญตั้งแต่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก หรื อเมื่อเครื่ องมือทางการเงินเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่า
ด้านเครดิ ตเมื่ อซื้ อหรื อเมื่ อกาเนิ ด แต่อย่างไรก็ตามหากความเสี่ ยงด้านเครดิ ตของเครื่ องมื อทางการเงินไม่เพิ่ มขึ้ น
อย่างมี นัยส าคัญตั้งแต่ รั บรู ้ รายการเมื่ อเริ่ มแรก (ยกเว้นสิ นทรั พย์ทางการเงิ นที่ มีการด้อยค่ าด้านเครดิ ตเมื่ อซื้ อ
หรื อเมื่ อกาเนิ ด) ในการประเมิ นการด้อยค่ าส าหรั บลู กหนี้ การค้าแบบกลุ่ ม (Collective assessment) กลุ่ มบริ ษ ัท
ถูกกาหนดให้วดั มูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนสาหรับเครื่ องมือทางการเงินนั้นด้วยจานวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้าน
เครดิ ตที่ คาดว่ าจะเกิ ดขึ้ นใน 12 เดื อนข้างหน้ า TFRS 9 ก าหนดให้ ใช้วิ ธี การอย่ างง่ าย (Simplified approach)
สาหรับการวัดมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนด้วยจานวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ
สาหรับลูกหนี้การค้าในสถานการณ์ที่เป็ นไปได้
การประเมินการด้อยค่ารายลูกหนี้ (Individual assessment) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็ นมูลค่าปัจจุบนั
ของจานวนเงิ นที่ คาดว่าจะไม่ได้รับทั้งหมดตลอดอายุที่คาดของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นคิ ดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ยที่
แท้จริ ง กล่าวคือ คานวณจากประมาณการฐานะความเสี่ ยงเมื่อมีการผิดนัดชาระ คูณด้วยความน่าจะเป็ นที่จะมีการผิด
นัดชาระ และร้อยละของความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้ นเมื่อมีการผิดนัดชาระ คิ ดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริ ง โดย
คานวณภายใต้แต่ละสถานการณ์ที่เป็ นไปได้

(ค)

การบัญชีป้องกันความเสี่ ยง
การบัญชี ป้องกันความเสี่ ยงกาหนดการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยงแบ่ งออกเป็ น 3 ประเภท นอกจากนี้ จะต้องมี การ
ประเมินความมีประสิ ทธิ ผล และกาหนดให้เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า (“TFRS 16”)
TFRS 16 กาหนดหลักการสาหรับการระบุสัญญาเช่าและวิธีปฏิ บตั ิ ในงบการเงินทั้งทางด้านผูเ้ ช่ าและผูใ้ ห้เช่ าซึ่ งนามาใช้
แทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องสัญญาเช่า ได้แก่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 เรื่ อง สัญญาเช่าดาเนิ นงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่าการตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 27 เรื่ อง การประเมิ นเนื้ อหาสัญญาเช่ าที่ ทาขึ้ นตามรู ปแบบกฎหมาย และการตี ความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 4 เรื่ อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
สาหรับการบัญชี ทางด้านผูเ้ ช่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นสาระสาคัญโดยยกเลิก
การแยกประเภทระหว่างสัญญาเช่าดาเนิ นงานและสัญญาเช่าการเงินภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 และกาหนดให้
ผูเ้ ช่ ารับรู ้รายการสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี้ สินตามสัญญาเช่ า ณ วันที่ สัญญาเช่ าเริ่ มมี ผลสาหรับสัญญาเช่ าทั้งหมด
ยกเว้นสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่ งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า อย่างไรก็ตาม การบัญชี สาหรับผูใ้ ห้เช่ายังคงต้อง
จัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่ าดาเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าการเงินโดยใช้หลักการเช่ นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 17
ผลกระทบทางการเงินจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่ อง สั ญญาเช่ า มาปฏิ บัติใช้ เป็ นครั้ งแรก
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้สินตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าที่ก่อนหน้าถูกจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานตาม
หลักการมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าด้วย จานวนเท่ากับหนี้ สินตาม
สัญญาเช่า ปรับปรุ งด้วยจานวนเงินของการจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่จ่ายล่วงหน้าหรื อค้างจ่ายซึ่ งเกี่ยวข้องกับสัญญา
เช่าที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวันที่นามาปฏิบตั ิใช้ครั้งแรก หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบนั
ของการจ่ายชาระตามสัญญาเช่ าที่ เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ยการกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั อัตราดอกเบี้ ย
การกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของผูเ้ ช่าถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่นามาใช้กบั หนี้ สินตามสัญญาเช่าที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ
วันที่ 1 มกราคม 2563 คือ 3.75% - 5.50% ต่อปี
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ตารางต่อไปนี้ แสดงภาระผูกพันจากสัญญาเช่าดาเนินงานที่เปิ ดเผยตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยการกูย้ ืมส่ วนเพิ่ม ณ วันที่นามาปฏิบตั ิใช้ครั้งแรก และหนี้สิน
ตามสัญญาเช่ารับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่นามาปฏิบตั ิใช้ครั้งแรก
หน่วย: พันบาท
งบการเงินรวม

ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าดาเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่ งสิ นทรัพย์มีมูลค่าต่า
ผลกระทบจากการคิดลดจานวนเงินข้างต้น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่รับรู ้ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 17 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่รับรู ้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

87,260
(14,057)
(4,851)

52,869
(8,218)
(2,254)

15,140
83,492

15,140
57,537

วันที่นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า มาปฏิบตั ิใช้ครั้งแรก คือวันที่ 1 มกราคม 2563
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นอกจากนี้ สภาวิชาชี พบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี 2 ฉบับ ซึ่ งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อ
วันที่ 22 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
แนวปฏิ บัติ ท างการบัญ ชี เรื่ อง มาตรการผ่อ นปรนชั่วคราวส าหรั บ กิ จการที่ ใ ห้ค วามช่ วยเหลื อ ลู ก หนี้ ที่ ไ ด้รั บ
ผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
แนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี ฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นมาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับกิ จการ ที่ ให้ความช่ วยเหลื อ
ลูกหนี้ ที่ ได้รั บผลกระทบจากสถานการณ์ ที่ ส่ งผลกระทบต่ อเศรษฐกิ จไทย โดยมี การให้ค วามช่ วยเหลื อลู กหนี้
ดังกล่า วระหว่า งวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึ งวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรื อจนกว่า ธนาคารแห่ งประเทศไทยจะมี
การเปลี่ยนแปลงและให้ถือปฏิ บตั ิ ตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งนี้ กิ จการที่ ให้ความช่ วยเหลือลูกหนี้ และเลือก
ปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนี้ ต้องถือปฏิบตั ิตามมาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวทุกข้อที่ระบุในแนวปฏิบตั ิ
ทางการบัญชีฉบับนี้
กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีดงั กล่าวในการจัดทางบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี ฉบับนี้ ให้เป็ นทางเลือกสาหรับทุกกิจการที่ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส าหรั บ กิ จการที่ มี ส่ วนได้เสี ย สาธารณะ เนื่ อ งจากการจัด ท างบการเงิ น ในช่ ว งเวลาที่ COVID-19 ยังคงอยู่ใ น
สถานการณ์ ค วามไม่ แ น่ น อนสู ง ณ วัน สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน อาจเป็ นผลให้ฝ่ ายบริ ห ารของกิ จการต้อ งใช้
ดุลยพินิจอย่างมากในการประมาณการ หรื อในการวัดมูลค่าและรับรู ้รายการทางบัญชี แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ฉบับ
นี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่ องจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และ
เพื่อให้เกิ ดความชัดเจนในวิธีปฏิ บตั ิ ทางบัญชี ในช่ วงเวลาที่ ยงั มีความไม่แน่ นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดงั กล่าว ทั้งนี้
กิ จการสามารถใช้แนวปฏิ บัติทางการบัญชี ฉบับนี้ สาหรั บการจัดทางบการเงิ นที่ มีรอบระยะเวลารายงานสิ้ นสุ ด
ภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีดงั กล่าวในการจัดทางบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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2.2 เกณฑ์ กำรวัดมูลค่ ำ
งบการเงินนี้จดั ทาขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นที่ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
2.3 สกุลเงินที่ใช้ ในกำรดำเนินงำนและนำเสนองบกำรเงิน
งบการเงินนี้ จดั ทาและแสดงหน่วยเงินตราเป็ นเงินบาทซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ข้อมูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปั ดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็ นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็ น
อย่างอื่น
2.4 กำรประมำณกำรและกำรใช้ วจิ ำรณญำณ
ในการจัดทางบการเงิ นให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ผูบ้ ริ หารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณการ
และข้อสมมติ ฐานหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายการบัญชี และการรายงานจานวนเงินที่ เกี่ยวกับ
สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
(1) การใช้วิจารณญาณ
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้วิจารณญาณในการเลือกนโยบายการบัญชี ซ่ ึ งมีผลกระทบที่มีนยั สาคัญที่สุดต่อจานวนเงิน
ที่รับรู ้ในงบการเงินซึ่ งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุขอ้ 9
หมายเหตุขอ้ 9

การจัดประเภทการร่ วมค้า
การจัด ท างบการเงิ น รวม: กลุ่ มบริ ษ ัทมี อานาจควบคุ มโดยพฤติ นัย (De facto control)
เหนือผูไ้ ด้รับการลงทุน
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(2) การประมาณการข้อสมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการที่สาคัญซึ่ งมีความเสี่ ยงอย่างมีนยั สาคัญที่เป็ นเหตุให้ตอ้ งมี
การปรับปรุ งจานวนเงินที่รับรู ้ในงบการเงิน ซึ่ งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้

3.

หมายเหตุขอ้ 7
หมายเหตุขอ้ 8
หมายเหตุขอ้ 9, 10, 11, 12
หมายเหตุขอ้ 10
หมายเหตุขอ้ 12

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
มูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับคืนจากสิ นค้าคงเหลือ
ข้อสมมติฐานสาหรับการประมาณการในการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต
การประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์
การประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนภายใต้
สัญญาอนุญาตให้ดาเนินการ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น

หมายเหตุขอ้ 13
หมายเหตุขอ้ 18
หมายเหตุขอ้ 20
หมายเหตุขอ้ 30
หมายเหตุขอ้ 32 และ 33

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
การวัดมูลค่าของการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การวัดมูลค่ายุติธรรม
ประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
นโยบายการบัญชีที่นาเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบตั ิโดยสม่าเสมอสาหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

3.1 เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย และส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในการร่ วมค้า
การรวมธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชีสาหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ื อ เมื่อการควบคุมถูกโอนไปยังกลุ่มบริ ษทั ยกเว้นในกรณี ที่เป็ น
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
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การควบคุ ม หมายถึ งอ านาจในการก าหนดนโยบายทางการเงิ นและการด าเนิ นงานของกิ จการเพื่ อให้ ได้มาซึ่ ง
ประโยชน์จากกิ จกรรมของกิ จการนั้น ในการพิ จารณาอานาจในการควบคุม กิ จการต้องนาสิ ทธิ ในการออกเสี ยงที่
เกิดขึ้นมารวมในการพิจารณา วันที่ซ้ื อกิจการคือวันที่อานาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยังผูซ้ ้ื อ การกาหนดวันที่
ซื้ อกิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอนอานาจควบคุมจากฝ่ ายหนึ่ งไปยังอีกฝ่ ายหนึ่ งต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง
ค่าความนิ ยม ถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ ซ้ื อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ซ่ ึ งรวมถึงการรับรู ้จานวน
ส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ หักด้วยมูลค่าสุ ทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและ
หนี้สินที่รับมาซึ่ งวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ื อ กาไรจากการซื้ อในราคาต่ากว่ามูลค่ายุติธรรมรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้ ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่โอนไป หนี้สินที่กลุ่มบริ ษทั ก่อขึ้นเพื่อจ่ายชาระให้แก่
เจ้าของเดิ ม และส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของที่ ออกโดยกลุ่มบริ ษ ทั ทั้งนี้ สิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ยงั รวมถึ งมู ลค่ า
ยุติธรรมของหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ที่ออกแทนโครงการของผูถ้ ูกซื้ อเมื่อ
รวมธุรกิจ หากการรวมธุ รกิจมีผลให้สิ้นสุ ดความสัมพันธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริ ษทั และผูถ้ ูกซื้ อ ให้ใช้ราคา
ที่ ต่ ากว่าระหว่าง มู ลค่ าจากการยกเลิ กสั ญญาตามที่ ระบุ ในสัญญา และมู ลค่ าองค์ประกอบนอกตลาด ไปหักจาก
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้ และรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายอื่น
หากมีการออกโครงการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ (โครงการทดแทน) เพื่อแลกเปลี่ยนกับโครงการที่พนักงานของผูถ้ ูก
ซื้ อถื ออยู่ (โครงการผูถ้ ูกซื้ อ) ขึ้ นอยู่กบั ต้นทุ นบริ การในอดี ต ผูซ้ ้ื อต้องวัดส่ วนของโครงการทดแทนด้วยมูลค่าตาม
ราคาตลาดซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของสิ่ งตอบแทนที่ โอน หากมี ขอ้ กาหนดเกี่ ยวกับการทางานในอนาคต ผลต่ างระหว่าง
มู ลค่ าซึ่ งรวมอยู่ในสิ่ งตอบแทนที่ โอนไป และ ราคาตลาดของโครงการทดแทน รั บรู ้ เป็ นผลตอบแทนพนักงาน
ภายหลังการรวมธุรกิจ
หนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้ นของบริ ษ ทั ที่ ถูกซื้ อที่ รับมาจากการรวมธุ รกิ จ รั บรู ้เป็ นหนี้ สินหากมี ภาระผูกพันในปั จจุ บนั ซึ่ ง
เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมตามอัตราส่ วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มาจากผูถ้ ูกซื้ อ
ต้นทุ นที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การซื้ อ ของกลุ่ มบริ ษ ัทที่ เกิ ดขึ้ นซึ่ งเป็ นผลมาจากการรวมธุ รกิ จ เช่ น ค่ าที่ ปรึ กษากฎหมาย
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึ กษาอื่นๆ ถือเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

35

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
การรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
การรวมธุ รกิจซึ่ งเกิดจากการโอนส่ วนได้เสี ยในกิ จการภายใต้การควบคุมของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งควบคุมกลุ่มบริ ษทั ถือเป็ น
การเข้าครอบครองเสมือนว่าได้เกิ ดขึ้ นตั้งแต่วนั ต้นงวดของปี เปรี ยบเที ยบก่อนหน้าสุ ดหรื อ ณ วันที่ มีการรวมธุ รกิ จ
ภายใต้การควบคุมเดียวกันแล้วแต่วนั ใดจะหลังกว่า เพื่อปรับปรุ งงบการเงินเปรี ยบเทียบ สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ได้มา
จะถูกรับรู ้ดว้ ยมูลค่าตามบัญชีก่อนการจัดทางบการเงินรวมภายใต้การควบคุมของผูถ้ ือหุน้ ที่กลุ่มบริ ษทั มีส่วนควบคุม
ส่ วนประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของที่ได้มาจากการรวมธุ รกิจถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของทุนของกลุ่มบริ ษทั เว้นแต่ส่วนที่
ได้มานั้นได้รับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งของส่ วนเกินมูลค่าหุน้ เงินสดจ่ายในการรวมธุรกิจรับรู ้โดยตรงในส่ วนของเจ้าของ
บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ ใน
ผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ ยวข้องกับกิ จการนั้นและมีความสามารถในการใช้อานาจเหนื อกิ จการนั้นทาให้เกิ ด
ผลกระทบต่อจานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงิ นรวม นับแต่
วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง
การสู ญเสี ยการควบคุม
เมื่อกลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินของบริ ษทั ย่อยนั้นออก
รวมถึงส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมและส่ วนประกอบอื่นในส่ วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ย่อยนั้น กาไร
หรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเดิม
ที่ยงั คงเหลืออยูใ่ ห้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสี ยการควบคุม
ส่ วนได้ เสี ยในเงินลงทุนที่บันทึ กตามวิธีส่วนได้ เสี ย
ส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในเงินลงทุนที่บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย ได้แก่ส่วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
การร่ วมค้าเป็ นการร่ วมการงานที่ กลุ่มบริ ษทั มี การควบคุมร่ วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิ ในสิ นทรัพย์สุทธิ ของการ
ร่ วมการงานนั้นมากกว่าการมีสิทธิ ในสิ นทรัพย์และภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่ วมการงานนั้น

36

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้าบันทึ กบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสี ย โดยรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกด้วยราคาทุนซึ่ งรวมถึงต้นทุ น
การทารายการ ภายหลังการรับรู ้ รายการเริ่ มแรก ส่ วนแบ่งกาไรหรื อขาดทุ นและกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นของเงิ น
ลงทุนที่บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยความมี
อิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญ หรื อการควบคุมร่ วม
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชี ระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรื อค่าใช้จ่ายที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมาจาก
รายการระหว่างกิ จการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทางบการเงิ นรวม กาไรที่ ยงั ไม่เกิ ดขึ้ นจริ งซึ่ งเป็ นผลมาจาก
รายการกับบริ ษทั ร่ วมและกิจการที่ควบคุมร่ วมกันถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริ ษทั มีส่วนได้เสี ยในกิจการที่
ถูกลงทุ นนั้น ขาดทุนที่ ยงั ไม่เกิ ดขึ้ นจริ งถูกตัดรายการในลักษณะเดี ยวกับกาไรที่ ยงั ไม่เกิ ดขึ้ นจริ ง แต่เท่าที่ เมื่อไม่มี
หลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น
3.2 เงินตรำต่ ำงประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการดาเนิ นงานของแต่ ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรั พย์และหนี้ สินที่ เป็ นตัวเงิ นและเป็ นเงิ นตราต่ างประเทศ ณ วันที่ รายงาน แปลงค่ าเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการ
ดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กาไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรั พย์และหนี้ สิ นที่ ไม่เป็ นตัวเงิ นซึ่ งเกิ ดจากรายการบัญชี ที่ เป็ นเงิ นตราต่ างประเทศซึ่ งบันทึ กตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
หน่ วยงานในต่ างประเทศ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินของหน่ วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิ ยมและรายการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้ น
จากการซื้ อหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
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ค่าความนิ ยมและรายการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมที่ เกิดจากการซื้ อหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดย
ใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในระหว่างปี
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ เกิ ดจากการแปลงค่า บันทึ กในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นรายการผลต่าง
จากอัตราแลกเปลี่ยนในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ จนกว่ามีการจาหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
3.3 เครื่ องมือทำงกำรเงินที่เป็ นตรำสำรอนุพนั ธ์
เครื่ องมื อทางการเงิ นที่ เป็ นตราสารอนุ พนั ธ์ได้ถูกนามาใช้เพื่ อจัดการความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตรา
แลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ ที่ เกิ ดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน กิ จกรรมจัดหาเงิ น และกิ จกรรมลงทุ น เครื่ องมือทาง
การเงิ นที่ เป็ นตราสารอนุ พนั ธ์ไ ม่ได้มีไว้เพื่ อค้า อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุ พนั ธ์ที่ไม่เข้าเงื่ อนไขการกาหนดให้เป็ น
เครื่ องมือป้องกันความเสี่ ยงถือเป็ นรายการเพื่อค้า
เครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์จะถูกบันทึกบัญชี เมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทา
รายการดังกล่าวบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น การวัดมูลค่าใหม่ภายหลังการบันทึกครั้งแรกใช้มูลค่ายุติธรรม
ก าไรหรื อ ขาดทุ น จากการวัด มู ลค่ าใหม่ ให้ เป็ นมู ลค่ ายุติ ธรรมบัน ทึ กในก าไรหรื อ ขาดทุ น ทัน ที อย่างไรก็ ต าม
หากตราสารอนุพนั ธ์เข้าเงื่อนไขมีไว้เพื่อเป็ นเครื่ องมือป้องกันความเสี่ ยง การบันทึกรายการกาไรหรื อขาดทุนจากการ
ตีราคาจะขึ้นอยูก่ บั ประเภทของรายการที่ได้รับการป้องกันความเสี่ ยง
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าถือตามราคาตลาดของสัญญาล่วงหน้า ณ วันที่รายงาน
ถ้ามีราคาตลาด ในกรณี ที่ไม่มีราคาตลาด ให้ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยการคิดลดจากผลต่างระหว่างราคาล่วงหน้า
ตามสัญญากับราคาล่วงหน้าของสัญญาปั จจุบนั ณ วันที่ รายงานที่ ครบกาหนดในวันเดียวกัน โดยใช้อตั ราดอกเบี้ ย
ประเภทที่ใช้กบั ธุรกรรมการเงินที่ปลอดความเสี่ ยง เช่น พันธบัตรรัฐบาล
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3.4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภททุกประเภท และเงินลงทุน
ระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง และมีระยะเวลาครบกาหนดเริ่ มแรกภายใน 3 เดือนหรื อน้อยกว่า
3.5 ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
นโยบายที่ปฏิบตั ิใช้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญประเมิ นโดยการวิเคราะห์ประวัติการชาระหนี้ และการคาดการณ์ เกี่ ยวกับการชาระหนี้ ใน
อนาคตของลูกค้า โดยคานวณสุ ทธิ จากเงินมัดจารับจากลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจาหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็ นหนี้สูญ
นโยบายที่ปฏิบตั ิใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเปิ ดเผยไว้หมายเหตุขอ้ 3.8
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3.6 สิ นค้ ำคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
ต้นทุนของสิ นค้าคานวณโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วย ราคาทุนที่ ซ้ื อและค่าใช้จ่ายทางตรงที่
เกี่ยวข้องกับการซื้ อสิ นค้านั้น เช่น ค่าภาษีอากร ค่าขนส่ ง หักด้วยส่ วนลดและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้ อสิ นค้า ต้นทุน
ของสิ นค้าสาเร็ จรู ปและงานระหว่างทาประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าโสหุ ้ยใน
การผลิต ซึ่ งปันส่ วนตามเกณฑ์การดาเนินงานตามปกติ แต่ไม่รวมต้นทุนการกูย้ ืม
มู ล ค่ า สุ ท ธิ ที่ จ ะได้รั บ เป็ นการประมาณราคาที่ จ ะขายได้จ ากการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ หั ก ด้ว ยค่ า ใช้จ่ า ยที่ จ าเป็ น
โดยประมาณในการขาย
3.7 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อยและการร่ วมค้ า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและกิจการร่ วมค้า ในงบการเงิ นเฉพาะกิจการของบริ ษทั บันทึกบัญชี โดยใช้วิธีส่วนได้เสี ย
ส่ วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในการร่ วมค้าในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสี ย
ส่ วนได้เสี ยในบริ ษ ทั ย่อยและการร่ วมค้าบันทึ กตามวิธีส่ วนได้เสี ย โดยรั บรู ้ รายการเมื่ อเริ่ มแรกด้วยราคาทุ นซึ่ ง
รวมถึงต้นทุนการทารายการ ภายหลังรับรู ้ รายการเริ่ มแรก ส่ วนแบ่งกาไรหรื อขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ของเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั จะถูกบันทึกในงบการเงินเฉพาะกิจการจนถึงวันที่บริ ษทั สู ญเสี ยความมี
อิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญ หรื อการควบคุมร่ วม
นโยบายที่ปฏิบตั ิใช้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ ละตราสารทุนอื่น
ตราสารหนี้ และตราสารทุนซึ่ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่ งถือไว้เพื่อค้า จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์
หมุนเวียนและแสดงในมูลค่ายุติธรรม กาไรหรื อขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บนั ทึกในงบกาไรหรื อขาดทุน
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ตราสารหนี้ ซ่ ึ งกลุ่มบริ ษทั ตั้งใจและสามารถถื อจนครบกาหนดจัดประเภทเป็ นเงิ นลงทุ นที่ จะถือจนครบกาหนด
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด แสดงในราคาทุนตัดจาหน่ายหักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่าง
ระหว่างราคาทุนที่ซ้ื อมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้ จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ ยที่แท้จริ งตลอดอายุของ
ตราสารหนี้ที่เหลือ
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนื อจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรื อตั้งใจถือ
ไว้จนครบกาหนดจัดประเภทเป็ นเงินลงทุ นเผื่อขาย ภายหลังการรับรู ้มูลค่ าในครั้งแรกเงิ นลงทุนเผื่อขายแสดงใน
มูลค่ายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงที่ ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของ
รายการที่ เป็ นตัว เงิ น บัน ทึ ก ในก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จอื่ น ส่ วนผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า และผลต่ า งจากการ
แลกเปลี่ ยนเงิ น ตราต่ างประเทศรั บรู ้ ในกาไรหรื อขาดทุ น เมื่ อมี การตัดจาหน่ ายเงิ นลงทุ น จะรั บรู ้ ผลกาไรหรื อ
ขาดทุ นสะสมที่ เคยบันทึ กในกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นเข้ากาไรหรื อขาดทุ น ในกรณี ที่เป็ นเงิ นลงทุ น ประเภทที่ มี
ดอกเบี้ย จะต้องบันทึกดอกเบี้ยในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่ งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินสาหรับหลักทรัพย์เพื่อค้าและหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้ อ ณ วันที่
รายงาน
การจาหน่ ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจานวนเงินสุ ทธิ ที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชี และรวมถึงกาไรหรื อขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ จะถูกบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั จาหน่ ายเงิ นลงทุ นที่ ถืออยู่บางส่ วน การค านวณต้นทุ นส าหรั บเงิ นลงทุ นที่ จาหน่ ายไปและ
เงินลงทุนที่ยงั ถืออยูใ่ ช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักปรับใช้กบั มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยูท่ ้ งั หมด
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3.8 เครื่ องมือทำงกำรเงิน
นโยบายที่ปฏิ บัติใช้ ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
สิ นทรั พ ย์ท างการเงิ น และหนี้ สิ นทางการเงิ น รั บรู ้ รายการเมื่ อเริ่ มแรกด้วยมู ลค่ ายุติ ธรรม ต้นทุ น การท ารายการ
ที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการซื้ อ การออกตราสารสิ นทรั พย์ทางการเงิ นและหนี้ สิ นทางการเงิ น (นอกจากสิ นทรั พ ย์
ทางการเงิ นและหนี้ สินทางการเงิ นที่ วดั มูลค่ ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุ น) เพิ่ มหรื อหักจากมูลค่ ายุติธรรมของ
สิ นทรั พย์ทางการเงิ นหรื อหนี้ สิ นทางการเงิ นตามความเหมาะสม เมื่ อรั บรู ้ รายการเมื่ อเริ่ มแรก ต้นทุ นการทารายการ
ที่เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการซื้ อสิ นทรัพย์ทางการเงิ นหรื อหนี้ สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
รับรู ้ทนั ทีในกาไรหรื อขาดทุน
สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ที่ รั บ รู ้ ท้ ังหมดวัด มู ลค่ า ภายหลังด้วยราคาทุ น ตัด จ าหน่ า ยหรื อ มู ล ค่ ายุ ติ ธ รรม ขึ้ นอยู่ กับ
การจัดประเภทรายการของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
การจัดประเภทรายการของสิ นทรั พย์ ทางการเงิน
ตราสารหนี้ที่เข้าเงื่อนไขการวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
 สิ นทรั พ ย์ท างการเงิ นที่ ถือครองตามโมเดลธุ รกิ จที่ มีวตั ถุประสงค์การถื อครองสิ นทรั พ ย์ทางการเงิ นเพื่ อรั บ
กระแสเงินสดตามสัญญา และ
 ข้อกาหนดตามสัญ ญาของสิ นทรั พ ย์ทางการเงิ น ซึ่ งท าให้เกิ ดกระแสเงิ นสดซึ่ งเป็ นการจ่ ายเพี ยงเงิ นต้นและ
ดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนดไว้
ตราสารหนี้ที่เข้าเงื่อนไขการวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
 สิ นทรัพย์ทางการเงินถูกถือตามโมเดลธุ รกิจที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อทาให้สาเร็ จทั้งรับกระแสเงินสดตามสัญญาและ
เพื่อขายสิ นทรัพย์ทางการเงิน
 ข้อกาหนดตามสัญ ญาของสิ นทรั พ ย์ทางการเงิ น ซึ่ งทาให้เกิ ดกระแสเงิ นสดซึ่ งเป็ นการจ่ ายเพี ยงเงิ นต้นและ
ดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนดไว้
หนี้ สิ นทางการเงิ นทั้งหมดวัดมู ลค่ าภายหลังด้วยราคาทุ นตัดจาหน่ ายโดยใช้วิธีดอกเบี้ ยที่ แท้จริ งหรื อด้วยมู ลค่ า
ยุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน

42

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
การด้ อยค่ าของสิ นทรั พย์ ทางการเงิน
กลุ่ มบริ ษ ัทรั บรู ้ ค่ าเผื่ อผลขาดทุ น ส าหรั บผลขาดทุ น ด้านเครดิ ต ที่ ค าดว่าจะเกิ ด ขึ้ น กับ เงิ น ลงทุ น ในตราสารหนี้
ที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายหรื อด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และลูกหนี้ การค้า จานวนเงิน
ของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นจะถูกวัดมูลค่าใหม่ทุกวันที่ รายงานเพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของ
ความเสี่ ยงด้านเครดิตจากที่เคยรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกของเครื่ องมือทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริ ษทั ต้องรั บรู ้ ค่าเผื่อผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นตลอดอายุเสมอส าหรั บลู กหนี้ การค้า ส าหรั บการ
ประเมิ นการด้อยค่ าลูกหนี้ การค้าแบบกลุ่ม (Collective assessment) ผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นกับลูกหนี้
การค้า ประมาณการโดยใช้ตารางการตั้งสารองขึ้ นอยู่กบั ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิ ตจากประสบการณ์ ในอดี ตของ
กลุ่ มบริ ษ ทั ปรั บปรุ งด้วยปั จจัยเฉพาะของผูก้ ูย้ ื ม สภาวการณ์ ทางเศรษฐกิ จทั่วไป และการประเมิ นทิ ศทางทั้งใน
ปัจจุบนั และในอนาคต ณ วันที่รายงาน รวมถึงมูลค่าเงินตามเวลาตามความเหมาะสม
ผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นตลอดอายุแสดงถึงผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นจากเหตุ การณ์
ปฏิบตั ิผิดสัญญาที่มีความเป็ นไปได้วา่ จะเกิดขึ้นตลอดอายุของเครื่ องมือทางการเงินที่คาดไว้
การประเมินการด้อยค่ารายลูกหนี้ (Individual assessment) ผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นเป็ นมูลค่าปั จจุบนั
ของจานวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับทั้งหมดตลอดอายุที่คาดของสิ นทรัพย์ทางการเงินคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
กล่าวคือ คานวณจากประมาณการฐานะความเสี่ ยงเมื่อมีการผิดนัดชาระ คูณด้วยความน่าจะเป็ นที่จะมีการผิดนัดชาระ
และร้อยละของความเสี ยหายที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นเมื่ อมี การผิดนัดชาระ คิ ดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ ง โดยคานวณ
ภายใต้แต่ละสถานการณ์ที่เป็ นไปได้
การบัญชีป้องกันความเสี่ ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์จะถูกบันทึกบัญชี เมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม การวัดมูลค่าใหม่ภายหลัง
การบันทึ กครั้ งแรกใช้มูลค่ ายุติธรรม กาไรหรื อขาดทุ นจากการวัดมู ลค่ าใหม่ให้เป็ นมูลค่ ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อ
ขาดทุ น อย่างไรก็ตามหากตราสารอนุ พนั ธ์เข้าเงื่ อนไขมีไว้เพื่ อเป็ นเครื่ องมื อป้ องกันความเสี่ ยง การบันทึ กรายการ
กาไรหรื อขาดทุนจากการตีราคาจะขึ้นอยูก่ บั ประเภทของรายการที่ได้รับการป้องกันความเสี่ ยง

43

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
3.9 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์
สิ นทรั พย์ ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุ นรวมถึ งต้นทุ นทางตรง ที่ เกี่ ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ ต้นทุ นของการก่อสร้างสิ นทรัพย์ที่กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุ นทางตรงอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์
เพื่ อ ให้ สิ น ทรั พ ย์น้ ัน อยู่ใ นสภาพที่ พ ร้ อ มจะใช้งานได้ต ามความประสงค์ ต้น ทุ น ในการรื้ อถอน การขนย้า ย
การบู รณะสถานที่ ต้ งั ของสิ นทรั พ ย์และต้นทุ นการกูย้ ืม สาหรับเครื่ องมื อที่ ควบคุ มโดยลิ ข สิ ทธิ์ ซอฟแวร์ ซึ่ งไม่
สามารถทางานได้โดยปราศจากลิขสิ ทธิ์ ซอฟแวร์น้ นั ให้ถือว่า ลิขสิ ทธิ์ ซอฟแวร์ดงั กล่าวเป็ นส่ วนหนึ่งของอุปกรณ์
ส่ วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ
ส่ วนประกอบที่มีนยั สาคัญแยกต่างหากจากกัน
กาไรหรื อขาดทุ นจากการจาหน่ ายที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คื อผลต่ างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการ
จาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของอาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู ้สุทธิ ในกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรั พย์ ที่เช่ า (นโยบายที่ปฏิ บัติใช้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563)
การเช่าซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ได้รับส่ วนใหญ่ของความเสี่ ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นๆ ให้จดั
ประเภทเป็ นสัญญาเช่าการเงิน ส่ วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทาสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์
ด้วยมู ลค่ ายุติธรรมหรื อ มูลค่ าปั จจุ บันของจานวนเงิ นขั้นต่ าที่ ต ้องจ่ ายตามสัญญาเช่ าแล้วแต่ จานวนใดจะต่ ากว่า
หักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ชาระจะแยกเป็ นส่ วนที่เป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และ
ส่ วนที่ จะหักจากหนี้ ตามสัญ ญา เพื่ อทาให้อตั ราดอกเบี้ ยแต่ ละงวดเป็ นอัตราคงที่ สาหรับยอดคงเหลือของหนี้ สิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรั พย์ ที่ให้ เช่ า
สิ นทรั พ ย์ที่ให้เช่ า ตามสัญญาเช่ าดาเนิ นงานรวมแสดงอยู่ในอาคารและอุป กรณ์ ในงบแสดงฐานะการเงิ น และ
ตัด ค่า เสื่ อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ดว้ ยเกณฑ์เดี ยวกันกับอาคารและอุปกรณ์ ซ่ ึ งมี ลกั ษณะ
คล้ายคลึงกัน
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ต้ นทุนที่เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุ นในการเปลี่ ย นแทนส่ วนประกอบจะรั บรู ้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของมู ลค่ าตามบัญ ชี ของรายการที่ ดิ น อาคารและ
อุปกรณ์ ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และ
สามารถวัดมูลค่ าต้นทุ นของรายการนั้นได้อย่างน่ าเชื่ อถื อ ชิ้ นส่ วนที่ ถูกเปลี่ ยนแทนจะถูกตัดจาหน่ ายตามมูลค่ า
ตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบารุ งอาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจาจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อ
ขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคานวณจากมูลค่าเสื่ อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์
หรื อต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุน คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณ
ของส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ หรื ออายุสัญญาเช่ าในกรณี ที่อายุสัญญาเช่ าสั้นกว่า ประมาณการอายุ
การให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
สิ ทธิ การเช่าที่ดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ ง
อุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ยานพาหนะ

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

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้ นรอบ
ปี บัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
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3.10 สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนภำยใต้ สัญญำอนุญำตให้ ดำเนินกำร
สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มีต ัวตนภายใต้สั ญ ญาอนุ ญ าตให้ด าเนิ น การประกอบด้วย สิ ทธิ ในการเรี ยกเก็บ ค่ าบริ การจากการ
ให้บริ การดาวเทียมภายใต้สญ
ั ญาอนุญาตให้ดาเนินการ
วิธีการตัดจาหน่ าย ตัดจาหน่ ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสิ นทรัพย์หรื ออายุของสัญญาอนุ ญาตให้ดาเนิ นการ
แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า
3.11 สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
ค่ าความนิยม
ค่าความนิ ยมที่เกิดจากการซื้ อกิจการของบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน การรับรู ้มูลค่าเริ่ มแรกของค่าความ
นิยม ได้อธิ บายในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 3.1 ภายหลังจากการรับรู ้เริ่ มแรก ค่าความนิยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธี
ราคาทุ น หักผลขาดทุ นจากการด้อยค่ าสะสม ส าหรั บ ตราสารทุ น - การบัญ ชี ด ้านผูล้ งทุ น มู ลค่ าตามบัญ ชี ข อง
ค่าความนิ ยมรวมอยูใ่ นมูลค่าตามบัญชี ของเงินลงทุน และ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนต้องไม่ถูกปันส่ วน
ให้สินทรัพย์ใด ๆ ที่เป็ นส่ วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยรวมถึงค่าความนิยม
รายจ่ ายในการวิจัยและพัฒนา
รายจ่ายในขั้นตอนการวิจยั ได้แก่ การสารวจตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ ง ความรู ้ความเข้าใจใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์
หรื อทางด้านเทคนิค รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ต้นทุ นที่ เกิ ดขึ้ นของโครงการเพื่อการพัฒนา (ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการออกแบบและการทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่หรื อที่
ปรับปรุ งขึ้น) รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าโครงการนั้นจะประสบความสาเร็ จ
โดยการประเมินความเป็ นไปได้ท้ งั ทางพาณิ ชยกรรมและทางเทคโนโลยี และต้องสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
ส่ วนรายจ่ายในการพัฒนาอื่นรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้ น ต้นทุนการพัฒนาที่ ได้รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายไปแล้วในงวด
ก่อนไม่สามารถรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ในงวดถัดไป ต้นทุนการพัฒนาที่ บนั ทึ กเป็ นสิ นทรัพย์จะเริ่ มตัดจาหน่ ายเมื่อเริ่ ม
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อการพาณิ ชย์
รายจ่ายในการพัฒนาซึ่ งรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์แสดงราคาด้วยราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ ายสะสมและผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าสะสม
46

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
สิ นทรั พย์ ไม่ มตี ัวตนอื่น ๆ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นๆ ที่กลุ่มบริ ษทั ซื้ อมาและมีอายุการใช้งานจากัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ต้น ทุ น ของสิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ต ัวตนอื่ น ประกอบด้วยค่ าพัฒ นาเทคโนโลยี ข องดาวเที ย มไอพี ส ตาร์ ค่ าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ รายจ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ ทธิ บตั ร เครื่ องหมายทางการค้าและใบอนุญาตโดยมีกาหนดตัดจ่ายโดย
วิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องโดยมีระยะเวลาตัดจาหน่ายระหว่าง 5 ปี ถึง 15.75 ปี
สิ ทธิ การใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงที่ ซ้ื อมาจะเริ่ มตัดจาหน่ ายเมื่ อโปรแกรมคอมพิ วเตอร์
นามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจาหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 3-5 ปี
วิธีการตัดจาหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
3.12 กำรด้ อยค่ ำ
ยอดสิ นทรั พย์ตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุ กวันที่ รายงานว่ามี ขอ้ บ่ งชี้ เรื่ องการด้อยค่ าหรื อไม่
ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ จะทาการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคื น สาหรับค่าความนิ ยมและสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนที่ มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรื อ ยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี
ในช่วงเวลาเดียวกัน
ขาดทุ นจากการด้อยค่ ารับรู ้เมื่ อมู ลค่ าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์หรื อมู ลค่ าตามบัญชี ของหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ด
เงินสดสู งกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
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การคานวณมูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคื น
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ทางการเงินสาหรับหลักทรัพย์เผื่อขาย คานวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม
มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื นของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่ สินทรัพย์ทางการเงิ น หมายถึงมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ หรื อ
มูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หักต้นทุ นในการขายแล้วแต่ มูลค่ าใดจะสู งกว่า ในการประเมิ นมู ลค่ าจากการใช้ของ
สิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่ จะได้รับในอนาคตจะคิ ดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิ ดลดก่อนคานึ ง
ภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่ อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์
สาหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิ ดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื น
รวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น จะถู ก กลับ รายการ เมื่ อ มู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้รั บ คื น เพิ่ ม ขึ้ น
ในภายหลัง และการเพิ่ ม ขึ้ น นั้ น สั ม พัน ธ์ โ ดยตรงกับ ขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า ที่ เคยรั บ รู ้ ใ นก าไรหรื อ ขาดทุ น
ส่ วนสิ นทรัพย์ทางการเงินที่เป็ นตราสารทุนที่จดั ประเภทเป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู ้โดยตรง
ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิ ยมจะไม่มีการปรับปรุ งกลับรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่
ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ที่ เคยรับรู ้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการ
ด้อยค่าหรื อไม่ ขาดทุ นจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ ใช้ในการคานวณ
มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื น ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่ มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่า
มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ภ ายหลัง หั ก ค่ า เสื่ อ มราคาหรื อค่ า ตัด จ าหน่ า ย เสมื อ นหนึ่ งไม่ เคยมี ก ารบั น ทึ ก ขาดทุ น จาก
การด้อยค่ามาก่อน
3.13 หนีส้ ิ นที่มภี ำระดอกเบีย้
หนี้ สิ นที่ มีภาระดอกเบี้ ยบันทึ กเริ่ มแรกในมูลค่ ายุติธรรมหักค่ าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวกับการเกิ ดหนี้ สิน ภายหลังจากการ
บันทึ ก หนี้ สิ นที่ มีภ าระดอกเบี้ ยจะบันทึ กต่ อมาโดยวิธีราคาทุ นตัดจาหน่ าย ผลต่ างระหว่างยอดหนี้ เริ่ มแรกและ
ยอดหนี้เมื่อครบกาหนดไถ่ถอน จะบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนตลอดอายุการกูย้ ืมโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
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3.14 เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีห้ มุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่นแสดงในราคาทุน
3.15 ประมำณกำรหนีส้ ิ นสำหรับผลประโยชน์ ของพนักงำน
โครงการเงินสมทบ
กลุ่มบริ ษทั จัดให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชี พซึ่ งเป็ นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้กาหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว
สิ นทรั พย์ของกองทุ นส ารองเลี้ ยงชี พได้แยกออกไปจากสิ นทรั พย์ของกลุ่มบริ ษ ทั และบริ หารโดยผูจ้ ัดการกองทุ น
ภายนอก กองทุ นสารองเลี้ยงชี พดังกล่าวได้รับเงิ นสะสมเข้ากองทุ นจากพนักงานและเงิ นสมทบจากกลุ่มบริ ษทั ที่
เกี่ยวข้อง เงินจ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชี พบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เกิด
รายการนั้น
โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ถูกคานวณแยกต่างหากเป็ นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทางานของพนักงานในงวดปัจจุบนั และงวดก่อนๆ ผลประโยชน์
ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั
การคานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้น้ ันจัดทาโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ ได้รับ
อนุ ญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ ประมาณการไว้ ผลจากการคานวณอาจทาให้กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์เกิดขึ้ น ซึ่ ง
การรั บรู ้ เป็ นสิ นทรั พย์จะใช้มูลค่ าปั จจุ บ ันของประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จที่ มี ในรู ปของการได้รั บคื นในอนาคตจาก
โครงการหรื อการหักการสมทบเข้าโครงการในอนาคต ในการคานวณมูลค่าปั จจุบนั ของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้มี
การพิจารณาถึงความต้องการเงินทุนขั้นต่าสาหรับโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริ ษทั
ในการวัด มูล ค่ า ใหม่ข องหนี้ สิ น ผลประโยชน์ที่ กาหนดไว้สุ ท ธิ กาไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจะถูกรับรู ้รายการในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นทันที กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั กาหนดดอกเบี้ ย
จ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิ โดยใช้อตั ราคิดลดที่ใช้วดั มูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
ณ ต้นปี โดยคานึ งถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิ ซ่ ึ งเป็ นผลมาจากการสมทบเงิน
และการจ่ ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบี้ ยจ่ ายสุ ทธิ และค่ าใช้จ่ายอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รั บรู ้
รายการในกาไรหรื อขาดทุน
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เมื่ อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องกับการบริ การในอดีต หรื อ กาไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั รับรู ้กาไรและขาดทุนจากการจ่ายชาระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ ระยะยาวอื่น
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั ที่เป็ นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็ นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการ
ทางานของพนักงานในงวดปั จจุ บันและงวดก่ อนๆ ซึ่ งผลประโยชน์น้ ี ได้คิด ลดกระแสเงิ นสดเพื่ อให้เป็ นมู ลค่ า
ปัจจุบนั การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ เมื่อเลิกจ้ าง
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่ งต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน เมื่อกลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถยกเลิก
ข้อ เสนอการให้ผ ลประโยชน์ ด ังกล่ าวได้อีกต่ อไป หรื อเมื่ อ กลุ่ มบริ ษ ัทรั บรู ้ ต้น ทุ น ส าหรั บ การปรั บ โครงสร้ าง
หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
จะถูกคิดลดกระแสเงินสด
ผลประโยชน์ ระยะสั้ นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทางานให้ หนี้ สินรับรู ้ดว้ ยมูลค่าที่ คาดว่าจะจ่าย
ชาระ หากกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุมานที่ จะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจาก
การที่พนักงานได้ทางานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
มูลค่ายุติธรรมของสิ ทธิ ซ้ื อหุ น้ ณ วันที่ให้สิทธิ แก่พนักงาน (ชาระด้วยตราสารทุน) รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายพร้อม ๆ ไปกับ
การเพิ่มขึ้นในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ตลอดระยะเวลาที่พนักงานสามารถเข้าใช้สิทธิ ได้อย่างไม่มีเงื่อนไข จานวนที่ รับรู ้
เป็ นค่าใช้จ่ายจะถูกปรับปรุ งเพื่อให้สะท้อนถึงจานวนสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นที่ แท้จริ งซึ่ งเข้าเงื่อนไขการให้บริ การที่ เกี่ ยวข้อง
และเงื่อนไขการได้รับสิ ทธิ ที่ไม่ใช่เงื่อนไขเรื่ องตลาดทุน ซึ่ งเป็ นจานวนที่ เดิมเคยรับรู ้ตามจานวนสิ ทธิ ซ้ื อหุ น้ ที่เข้า
เงื่ อนไขการให้บ ริ การที่ เกี่ ย วข้อ งและเงื่ อนไขการได้รับ สิ ท ธิ ที่ไ ม่ ใช่ เงื่ อนไขเรื่ องตลาดทุ น ณ วัน ที่ ได้รั บสิ ท ธิ
สาหรับเงื่อนไขการได้รับสิ ทธิ ที่ไม่ใช่เงื่อนไขการบริ การหรื อผลงาน มูลค่ายุติธรรมของสิ ทธิ ซ้ื อหุ น้ ณ วันที่ให้สิทธิ
จะถูกวัดค่าเพื่อให้สะท้อนถึงเงื่อนไขนั้นและไม่มีการปรับปรุ งสาหรับผลต่างระหว่างจานวนที่คาดไว้กบั ผลที่เกิดขึ้นจริ ง
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มูลค่ายุติธรรมของจานวนที่จ่ายให้แก่พนักงานจากราคาหุ น้ ที่เพิ่มขึ้นที่ชาระด้วยเงินสดรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายพร้อมๆ ไป
กับ การเพิ่ มขึ้ น ในส่ วนของหนี้ สิ น ตลอดระยะเวลาที่ พ นักงานมี สิ ท ธิ ไ ด้รับ ช าระอย่างไม่ มี เงื่ อนไข หนี้ สิ น ถู ก
วัด มู ล ค่ าใหม่ ทุ กๆ วันที่ ใ นรายงานและวัน ที่ จ่ายช าระ การเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ ายุติ ธรรมของหนี้ สิ น รั บ รู ้ เป็ น
ค่าใช้จ่ายพนักงานในกาไรหรื อขาดทุน
3.16 ประมำณกำรหนีส้ ิ น
ประมาณการหนี้ สินจะรับรู ้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระหนี้ สินตามกฎหมายที่ เกิดขึ้ นในปั จจุบนั หรื อที่ ก่อตัวขึ้ นอัน
เป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดี ต และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไป
เพื่อชาระภาระหนี้ สินดังกล่าว ประมาณการหนี้ สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้
อัตราคิ ดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคานึ งถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจานวนที่ อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ ง
แปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่ มีต่อหนี้ สิน ประมาณการหนี้ สินส่ วนที่ เพิ่ มขึ้ นเนื่ องจากเวลาที่ ผ่านไปรับรู ้เป็ น
ต้นทุนทางการเงิน
ประมาณการค่ าประกันความเสี ยหาย
ประมาณการค่าประกันความเสี ยหายจะบันทึกเมื่อได้ขายสิ นค้าหรื อให้บริ การแก่ลูกค้าแล้ว ประมาณการค่าใช้จ่าย
พิจารณาจากประวัติการจ่ายค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวกับการประกันความเสี ยหาย และปั จจัยต่างๆ ที่ อาจเกี่ยวข้องกับความ
น่าจะเป็ นที่จะเกิดความเสี ยหายดังกล่าว
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3.17 รำยได้
รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้า
การขายสิ นค้ าและให้ บริ การ
รายได้จะรั บรู ้ เมื่ อกลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิ บัติตามข้อผูกพันในการโอนสิ นค้าหรื อบริ การแก่ ลูกค้าแล้ว โดยต้องปั นส่ วน
รายได้ที่ได้รับจากสัญญาที่ทากับลูกค้าให้กบั แต่ละภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิ ซึ่ งอ้างอิงกับราคาขายแบบเอกเทศ
รายได้จากการขายสิ นค้า รวมถึงรายได้จากการขายอุปกรณ์พร้อมติ ดตั้ง รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อได้โอนอานาจ
การควบคุมในสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว กล่าวคือผูซ้ ้ื อสามารถสั่งการการใช้และได้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่เกือบทั้งหมด
จากสิ นค้าและกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ที่จะได้รับชาระเงินสาหรับสิ นค้านั้น ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั จะไม่รับรู ้รายได้ถา้ ฝ่ ายบริ หาร
ยังมี การควบคุมหรื อบริ หารสิ นค้าที่ ขายไปแล้วนั้นหรื อมีความไม่แน่ นอนที่ มีนยั สาคัญในการได้รับประโยชน์เชิ ง
เศรษฐกิ จจากการขายสิ นค้านั้นไม่อาจวัดมูลค่าของจานวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้ นได้อย่างน่ าเชื่ อถือ หรื อมีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสิ นค้า
รายได้จากการให้บริ การวงจรดาวเที ยมและบริ การอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่ องกับธุ รกิจดาวเทียม บริ การอินเตอร์ เน็ตและบริ การอื่น
ที่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จอินเตอร์ เน็ต และบริ การโทรศัพท์ รับรู ้เมื่อลูกค้าได้รับและใช้ประโยชน์จากการให้บริ การของ
บริ ษทั
รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์ รับรู ้รายได้ตลอดช่วงเวลาและตามอัตราที่กาหนดในสัญญาเช่า
รายได้เกี่ ยวกับค่ าสิ ทธิ รับรู ้ ตามเกณฑ์คงค้างซึ่ งเป็ นไปตามเนื้ อหาและความเป็ นจริ งเชิ งเศรษฐกิ จของข้อตกลงที่
เกี่ยวข้อง
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
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3.18 ต้ นทุนทำงกำรเงิน
ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ ยจ่ายของเงินกูย้ ืมและประมาณการหนี้ สินส่ วนที่ เพิ่มขึ้นเนื่ องจากเวลาที่ ผ่านไป
และสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ขาดทุนจากการจาหน่ ายสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่ ถือไว้เพื่อขาย เงินปั นผลของ
หุ น้ บุริมสิ ทธิ ซ่ ึ งถูกจัดประเภทเป็ นหนี้ สิน ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ รับรู ้ในกาไรหรื อ
ขาดทุ น หรื อ ขาดทุ นจากการด้อ ยค่ าของสิ นทรั พ ย์ท างการเงิ น (นอกเหนื อ จากลูกหนี้ การค้า) และ ขาดทุ นจาก
เครื่ องมือป้องกันความเสี่ ยง รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนการกูย้ ืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา การก่อสร้างหรื อ การผลิตสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
โดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
3.19 สั ญญำเช่ ำ
นโยบายที่ปฏิบตั ิใช้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
รายจ่ ายภายใต้สัญญาเช่ าดาเนิ นงานบันทึ กในกาไรหรื อขาดทุ นโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่ า ค่าเช่ าที่ อาจ
เกิดขึ้นต้องนามารวมคานวณจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยัน
การปรับค่าเช่า
การจาแนกประเภทสั ญญาเช่ า
ณ วันที่ เริ่ มต้นข้อตกลง กลุ่มบริ ษทั จะพิ จารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่ าหรื อมี สัญญาเช่ าเป็ น
ส่ วนประกอบหรื อไม่ โดยพิจารณาจากสิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบตั ิตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่กบั
การใช้สินทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะนาไปสู่ สิทธิ ในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทาให้กลุ่มบริ ษทั มี
สิ ทธิ ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์
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ณ วันที่เริ่ มต้นข้อตกลง หรื อ มีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริ ษทั แยกค่าตอบแทนสาหรับสัญญาเช่า และส่ วนที่
เป็ นองค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็ นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริ ษทั สรุ ปว่าเป็ นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนดังกล่าวได้อย่างน่ าเชื่ อถือ ให้รับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินในจานวนที่ เท่ ากับมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจานวนหนี้ สินจะลดลงตามจานวนที่จ่าย และต้นทุนทางการ
เงินตามนัยจากหนี้สินจะรับรู ้โดยใช้อตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั
นโยบายที่ปฏิบตั ิใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริ ษัทที่เป็ นผู้เช่ า
กลุ่มบริ ษทั ประเมิ นว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่ าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่ าหรื อไม่ ณ วันเริ่ มต้นของสัญญาเช่ า กลุ่ม
บริ ษ ทั รั บรู ้ สิ นทรั พย์สิทธิ การใช้และหนี้ สิ นตามสัญ ญาเช่ าที่ เกี่ ยวข้องกับทุ กข้อตกลงสัญญาเช่ าที่ เป็ นสัญญาเช่ า
หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเริ่ มแรกด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของการจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่ยงั ไม่ได้จ่ายชาระ ณ วันนั้น
โดยคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า แต่หากอัตรานั้นไม่สามารถกาหนดได้ กลุ่มบริ ษทั ใช้อตั ราดอกเบี้ย
การกูย้ ืมส่ วนเพิ่ม
หนี้ สิ นตามสัญญาเช่ าวัดมูลค่ าโดยการเพิ่ มมู ลค่ าตามบัญ ชี เพื่ อสะท้อนดอกเบี้ ยจากหนี้ สิ นตามสัญญาเช่ า (ใช้วิธี
ดอกเบี้ยที่แท้จริ ง) และลดมูลค่าตามบัญชีเพื่อสะท้อนการชาระการจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชาระแล้ว
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วย การวัดมูลค่าเริ่ มแรกกับหนี้ สินตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้อง การจ่ายชาระตามสัญญา
เช่ าใด ๆ ที่ จ่ายชาระ ณ วันที่ สัญญาเช่ าเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่ สัญญาเริ่ มมีผลหักสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ ได้รับใด ๆ
และต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกใด ๆ การวัดมูลค่าภายหลังของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้โดยใช้ราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม
และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
เมื่อกลุ่มบริ ษทั มีประมาณการต้นทุนที่ จะเกิ ดขึ้นในการรื้ อและการขนย้ายสิ นทรัพย์อา้ งอิงการบูรณะสถานที่ ต้ งั ของ
สิ นทรัพย์อา้ งอิงหรื อการบูรณะสิ นทรัพย์อา้ งอิงให้อยูใ่ นสภาพตามที่กาหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า
ประมาณการดังกล่าวรั บรู ้และวัดมู ลค่ าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่ อง ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินที่ อาจ
เกิ ดขึ้ น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิ ดขึ้ น เพื่ ออธิ บายต้นทุ นที่ เกี่ ยวข้องกับสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ ต้นทุนรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ตน้ ทุนเหล่านั้นเกิดขึ้นเพื่อผลิตสิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรั พ ย์สิ ทธิ การใช้คิ ดค่ าเสื่ อมราคาตลอดช่ วงเวลาที่ ส้ ั นกว่าของอายุสัญญาเช่ าและอายุการใช้ประโยชน์ ของ
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ หากสัญญาเช่าโอนความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์อา้ งอิงหรื อราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
สะท้อนว่า กลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิ เลือกซื้ อ สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ที่เกี่ยวข้องคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์
ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ การคิดค่าเสื่ อมราคาเริ่ ม ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่ มมีผล
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กลุ่มบริ ษัทที่เป็ นผู้ให้ เช่ า
สัญญาเช่าซึ่ งกลุ่มบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้เช่าจัดประเภทรายการเป็ นสัญญาเช่าการเงินหรื อดาเนิ นงาน เมื่อเงื่อนไขของสัญญา
เช่าโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของความเป็ นเจ้าของให้แก่ผูเ้ ช่า สัญญาดังกล่าวจัดประเภทรายการ
เป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าอื่น ๆ ทั้งหมดจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน
เมื่อกลุ่มบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้เช่ าช่วง รายการดังกล่าวบันทึกสัญญาเช่ าหลักและสัญญาเช่ าช่วงเป็ นสองสัญญาแยกจากกัน
ผูใ้ ห้เช่าช่วงจัดประเภทสัญญาเช่าช่วงเป็ นสัญญาเช่าการเงินหรื อสัญญาเช่าดาเนิ นงานโดยอ้างอิงกับสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าหลัก
รายได้ค่าเช่ าจากสัญญาเช่ าดาเนิ นงานรับรู ้ดว้ ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่ าที่ เกี่ ยวข้อง ต้นทุ นทางตรงเริ่ มแรกที่
เกิ ดขึ้ นจากการเจรจาและเข้าทาสัญญาเช่ าดาเนิ นงานถูกรวมเป็ นมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ที่เช่ าและรับรู ้ดว้ ยวิธี
เส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
จานวนเงินที่จะได้รับจากผูเ้ ช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงินรับรู ้เป็ นลูกหนี้ ดว้ ยจานวนที่เท่ากับเงินลงทุนสุ ทธิ ตามสัญญาเช่ า
รายได้จากสัญญาเช่าการเงินปั นส่ วนตลอดงวดบัญชี เพื่อสะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนรายงวดคงที่ของเงินลงทุนสุ ทธิ
ตามสัญญาเช่าของกลุ่มบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า
เมื่อสัญญาที่ประกอบด้วยส่ วนประกอบที่เป็ นการเช่าและส่ วนประกอบที่ไม่เป็ นการเช่า กลุ่มบริ ษทั นามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ ทากับลูกค้า เพื่ อปั นส่ วนข้อพิจารณาภายใต้สัญญากับแต่ละ
ส่ วนประกอบ
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3.20 ภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของปี
ปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเว้นแต่ในส่ วนที่ เกี่ ยวกับรายการที่ เกี่ ยวข้องในการ
รวมธุรกิจ หรื อ รายการที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั ได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชาระหรื อได้รับชาระ โดยคานวณจากกาไรหรื อขาดทุนประจาปี ที่
ต้องเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่ คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่ รายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทาง
ภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บนั ทึกโดยคานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิ นและจานวนที่ ใช้เพื่ อ ความมุ่ งหมายทางภาษี ภาษี เงิ นได้รอการตัด บัญ ชี จะไม่ ถูกรั บ รู ้ เมื่ อเกิ ดจากผล
แตกต่างชัว่ คราวต่อไปนี้ การรับรู ้ค่าความนิ ยมในครั้งแรก การรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนี้ สินในครั้งแรกซึ่ งเป็ นรายการ
ที่ ไม่ ใช่ การรวมธุ รกิ จและรายการนั้นไม่ มีผลกระทบต่ อกาไรขาดทุ นทางบัญ ชี หรื อทางภาษี และผลแตกต่ างที่
เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าหากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่ าของภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ตอ้ งสะท้อนถึ งผลกระทบทางภาษี ที่จะเกิ ดจากลักษณะวิธีการที่ กลุ่ม
บริ ษ ทั คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์ จากสิ น ทรั พ ย์หรื อจะจ่ ายช าระหนี้ สิ นตามมู ลค่ าตามบัญ ชี ณ วันที่ สิ้ นรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี วดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการโดย
ใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ในการกาหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริ ษทั ต้องคานึ งถึงผลกระทบ
ของสถานการณ์ ท างภาษี ที่ ไม่ แ น่ น อนและอาจท าให้ จานวนภาษี ที่ ต ้องจ่ ายเพิ่ มขึ้ น และมี ด อกเบี้ ยที่ ต ้องช าระ
กลุ่มบริ ษ ทั เชื่ อว่าได้ต้ งั ภาษี เงิ นได้ค ้างจ่ ายเพี ยงพอสาหรับภาษี เงิ นได้ที่จะจ่ ายในอนาคต ซึ่ งเกิ ดจากการประเมิ น
ผลกระทบจากหลายปั จจัย รวมถึง การตี ความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้ อยู่บน
พื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูล
ใหม่ ๆ อาจจะท าให้ ก ลุ่ ม บริ ษ ัท เปลี่ ยนการตัด สิ น ใจโดยขึ้ น อยู่ กับ ความเพี ย งพอของภาษี เงิ น ได้ค ้างจ่ ายที่ มี อ ยู่
การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิ ตาม
กฎหมายที่จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั และภาษีเงินได้น้ ี
ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสาหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกัน สาหรับหน่วย
ภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาระหนี้สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจ
จะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชาระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรั พ ย์ภาษี เงิ นได้รอการตัด บัญชี จะบันทึ ก ต่ อเมื่ อมี ค วามเป็ นไปได้ค่ อนข้างแน่ นอนว่ากาไรเพื่ อเสี ยภาษี ใน
อนาคตจะมีจานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัด
บัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
4.

บุคคลหรื อกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
บุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน ได้แก่ บุ คคลและหรื อกิ จการที่ มีอานาจควบคุ ม หรื อถูกควบคุ มไม่ว่าจะเป็ นโดย
ทางตรงหรื อทางอ้อม ซึ่ งกระทาผ่านบริ ษทั ที่ทาหน้าที่ ถือหุ น้ บริ ษทั ย่อย และกิจการที่เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน
นอกจากนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันยังรวมถึงการร่ วมค้าและบุคคลที่มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญกับกิจการไม่วา่ จะเป็ น
โดยตรงหรื อทางอ้อม ผูบ้ ริ หารสาคัญของกิ จการรวมตลอดทั้งสมาชิ กในครอบครัวที่ ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวซึ่ งมี
อานาจชักจูง หรื ออาจถูกชักจูงให้ปฏิบตั ิ ตามบุคคลดังกล่าว และกิจการที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลข้างต้น ในการพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันแต่ละรายการบริ ษทั คานึ งถึงเนื้ อหาของความสัมพันธ์มากกว่า
รู ปแบบทางกฎหมาย
บริ ษทั อยู่ภายใต้การควบคุมของ บริ ษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) (“Intouch”) ซึ่ งตั้งอยู่ในประเทศไทย โดย
ถือหุ น้ คิดเป็ นอัตราร้อยละ 41.13 ของจานวนหุ น้ ทั้งหมดของบริ ษทั รายการที่กลุ่มบริ ษทั มีกบั บริ ษทั ในกลุ่ม Intouch
และผูถ้ ือหุน้ ของกลุ่ม Intouch จะถือเป็ นรายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษ ัท คิ ด ราคาซื้ อ ขายสิ น ค้า และบริ การกับ กิ จการที่ เกี่ ย วข้อ งกัน ตามสั ญ ญาและเงื่ อนไขทางการค้า โดยปกติ
เช่นเดียวกับลูกค้าทัว่ ไป สาหรับรายการค่าที่ปรึ กษาและบริ หารงาน กลุ่มบริ ษทั คิดราคาตามที่ตกลงร่ วมกัน
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
รายการที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2563
2562
พันบาท
พันบาท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
พันบาท
พันบาท

รำยได้
รายได้ จากการขายและการให้ บริ การ
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน

271
79,490

73,077

1,256,620
59,341

1,709,980
52,346

รายได้ อื่น
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน

7,481
22

7,389
176

14,119
7,481
22

28,035
7,389
176

76,337
163,601

103,259
183,901

1,037
76,337
1,414,957

2,713
103,259
1,903,898

รำยได้ ทำงกำรเงิน
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
รวมรำยได้
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวม
2563
2562
พันบาท
พันบาท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
พันบาท
พันบาท

ค่ ำใช้ จ่ำย
การซื้อสินค้ าและบริ การ
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน

2,109

929
2,665

64,270
2,018

102,936
2,665

ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
รวมค่ ำใช้ จ่ำย

2,425
8,749
69,463
82,746

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

2,425
13,590
9,015
69,099
160,417

1,445
16,718
10,527
60,419
194,710
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2563
2562
พันบาท
พันบาท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
พันบาท
พันบาท

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและรำยได้ ค้ำงรับ
ลูกหนี้การค้ า
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
รวม

100
3,687
3,787

8,762
8,762

2,420,580
3,209
2,423,789

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

รายได้ ค้างรั บ
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
รวม

169
5,843
6,012

3,505
3,505

1,219
5,524
6,743

2,372
3,388
5,760

รวมลูกหนีก้ ำรค้ ำและรำยได้ ค้ำงรับ
หั ก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

9,799
9,799

12,267
12,267

2,430,532
2,430,532

2,037,201
2,037,201

233
34,567
34,800

180
5,670
5,850

233
21,449
34,567
56,249

180
52,550
5,670
58,400

ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
รวม
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวม
2563
2562
พันบาท
พันบาท
เงินให้ ก้ ยู ืมแก่ กจิ กำรที่เกีย่ วข้ องกัน
ส่ วนของเงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาวที่ถงึ กาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาว
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
พันบาท
พันบาท

853,013
853,013

630,635
630,635

20,000
853,013
873,013

25,000
630,635
655,635

898,710
898,710
1,751,723

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

898,710
898,710
1,771,723

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

เงินให้กูย้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อยมีอายุสัญญา 2 ปี และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีอตั ราดอกเบี้ ยในอัตราร้อยละ
4.57 ต่อปี (31 ธันวาคม 2562 : ร้อยละ 5.77 ต่อปี )
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่การร่ วมค้ามีอายุสญ
ั ญา 10 ปี และมีอตั ราดอกเบี้ยต่อปี ในอัตราร้อยละ LIBOR + 3

61

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้าสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2563
2562
พันบาท
พันบาท
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยำว
บริษทั ย่ อย
ณ วันที่ 1 มกราคม
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
กำรร่ วมค้ ำ
ณ วันที่ 1 มกราคม
ลดลง
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
พันบาท
พันบาท

-

-

25,000
(5,000)
20,000

50,000
(25,000)
25,000

1,758,134
(6,411)
1,751,723

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

1,758,134
(6,411)
1,751,723

1,942,899
(46,858)
(137,907)
1,758,134
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวม
2563
2562
พันบาท
พันบาท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
พันบาท
พันบาท

สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
รวม

-

11
11

3
3

3
11
14

เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำ
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
รวม

100
1,924
2,024

132
2,499
2,631

100
6,514
1,879
8,493

133
3,744
1,985
5,862

เจ้ ำหนีห้ มุนเวียนอื่น
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
รวม

-

1,029
1,029

19,906
19,906

38,254
708
38,962

เงินรับล่ วงหน้ ำค่ ำบริกำรจำกลูกค้ ำ
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
รวม

910
910

5,294
5,294

768
5
773

360
4,386
4,746
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวม
2563
2562
พันบาท
พันบาท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
พันบาท
พันบาท

ค่ ำใช้ จ่ำยค้ ำงจ่ ำย
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
รวม

37
37

34
34

122,139
36
122,175

126,726
32
126,758

หนีส้ ิ นหมุนเวียนอื่น
กิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน

1,740

1,740

-

-

ค่ ำตอบแทนผู้บริหำรสำคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
2563
2562
พันบาท
พันบาท
67,677
58,819

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

952
774
60
69,463

922
722
210
60,673

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
พันบาท
พันบาท
67,313
58,565
952
774
60
69,099

922
722
210
60,419

ตลอดเวลาที่ ผ่านมากรรมการของกลุ่มกิ จการหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน อาจซื้ อสิ นค้าจากกลุ่มบริ ษทั รายการซื้ อ
เหล่านี้มีระยะเวลาและเงื่อนไขปกติเช่นเดียวกับรายการที่กลุ่มบริ ษทั มีกบั พนักงานหรื อลูกค้า
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนประจาปี เบี้ยประชุมและผลประโยชน์อื่น ค่าตอบแทน
กรรมการเหล่านี้ ได้รับอนุมตั ิจากที่ ประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ค่าตอบแทนกรรมการนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารที่แสดงไว้ในงบกาไรขาดทุน
สัญญาสาคัญที่ทากับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกันมีดงั นี้
1. บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ทาสัญญากับบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที่ จะต้องชาระ
ค่าสิ ทธิ (Royalty) ร้อยละ 1 ของรายได้ที่ได้มาจากการขายหรื อให้เช่ าสถานี ควบคุมเครื อข่ายภาคพื้นดิ น (เกตเวย์)
ไอพีสตาร์ ร้อยละ 1 ของรายได้ที่ได้มาจากการขายหรื อให้เช่าอุปกรณ์ปลายทางไอพีสตาร์ (IPSTAR User Terminal
: “UT”) และร้อยละ 3 ของรายได้ที่ได้มาจากการขายหรื อให้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4
2. บริ ษทั ได้ทาสัญญาในการดาเนิ นธุ รกิ จทางด้านดาวเที ยมกับบริ ษทั ย่อยและกิจการที่ อยู่ภายใต้การควบคุมเดี ยวกัน
โดยบริ ษทั มีภาระผูกพันในการให้บริ การเช่ าช่ องสัญญาณดาวเที ยมและให้คาปรึ กษา บริ ษทั ย่อยและกิ จการที่ อยู่
ภายใต้การควบคุมเดี ยวกันมีภาระผูกพันต่อบริ ษทั ที่ จะต้องชาระค่าบริ การดังกล่าวตามสัญญาอีกเป็ นจานวนเงิ น
รวมประมาณ 0.4 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ และ 4.6 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: ประมาณ 6.36 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ
และ 4.38 ล้านบาท) ค่าบริ การเป็ นไปตามอัตราที่ตกลงไว้ในสัญญา คิดตามจานวนที่ใช้จริ งหรื อคิดตามจานวนการ
ติดตั้งอุปกรณ์รับส่ งสัญญาณปลายทาง
3. บริ ษ ัทได้ท าสั ญญากับบริ ษ ัทย่อยแห่ งหนึ่ ง โดยบริ ษ ัทย่อยมี ภาระผู กพันในการให้ บริ การรวมสั ญญาณภาพ
สัญ ญาณเสี ย ง และสั ญ ญาณข้อ มู ล ซึ่ งบริ ษ ัท มี ภ าระผูกพัน ที่ จะต้องช าระค่ าบริ การ เป็ นจานวนเงิ น 6,480
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อช่อง/ต่อปี
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
5.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันและ
ประเภทออมทรัพย์
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง
รวม
อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของ
เงิ นฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และ
เงิ นฝากประจา
6.

งบกำรเงินรวม
2563
2562
พันบาท
พันบาท
12,443
2,008

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
พันบาท
พันบาท
11,966
1,786

1,560,535
725,917
2,298,895

854,975
658,073
1,525,014

0.26%

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

0.47%

0.22%

844,016
871,554
1,717,356

0.58%

เงินลงทุนชั่วครำวและสิ นทรัพย์ ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
งบกำรเงินรวม
2563
2562
พันบาท
พันบาท
เงินลงทุนชั่วครำว
เงินฝากระยะสั้นและตัว๋ แลกเงิน
ตราสารหนี้ที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย
รวม
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
เงินฝากระยะสั้นและเงินลงทุนในตราสาร
หนี้ที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวม

-

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

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
พันบาท
พันบาท

-

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

2,409,778

-

1,751,778

-

1,910,493
4,320,271

-

2,154,011
3,905,789

-
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 เงิ น ฝากระยะสั้ นและตั๋วแลกเงิ นมี อตั ราดอกเบี้ ย ร้ อยละ 0.65 ถึ ง ร้ อยละ 2.00 ต่ อ ปี
(31 ธันวาคม 2562: ร้อยละ 1.50 ถึง ร้อยละ 2.40 ต่อปี ) และครบกาหนดชาระภายใน 1 ปี
7.

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น

หมายเหตุ
ลูกหนี้การค้ า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

4

กิจการอื่น
รวม
รายได้ ค้างรับ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
รวม
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินจ่ายล่วงหน้า
อื่นๆ
รวม
รวมลูกหนีก้ ำรค้ ำ รำยได้ ค้ำงรับ
และลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

4

งบกำรเงินรวม
2563
2562
พันบาท
พันบาท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
พันบาท
พันบาท

3,787
2,175,091

8,762
1,910,811

2,423,789
1,165,722

2,031,441
989,884

2,178,878

1,919,573

3,589,511

3,021,325

6,012
246,917
252,929

3,505
557,974
561,479

6,743
240,984
247,727

5,760
415,304
421,064

38,163
30,013
260,935
329,111

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

27,845
28,838
252,077
308,760

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

2,760,918

2,826,443

4,145,998

3,747,258

(928,623)
1,832,295

(936,463)
1,889,980

(697,639)
3,448,359

(652,414)
3,094,844

2563
พันบาท

2562
พันบาท

2563
พันบาท

2562
พันบาท

ผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)

(8,565)
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65,867

36,633

111,681

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2563
2562
พันบาท
พันบาท
กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ:
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น

กิจกำรอื่น
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ:
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น

สุ ทธิ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
พันบาท
พันบาท

3,301

5,464

225,787

247,576

485
1
3,787

2,837
461
8,762

284,471
278,610
489,240
1,145,681
2,423,789

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

3,787

8,762

2,423,789

2,031,441

154,397

92,857

104,463

50,409

97,714
239,687
495,921
1,187,372
2,175,091

147,626
188,277
525,542
956,509
1,910,811

87,677
40,114
145,833
787,635
1,165,722

101,957
76,523
65,030
695,965
989,884

(873,312)
1,301,779

(811,815)
1,098,996

(642,327)
523,395

(527,766)
462,118

1,305,566

1,107,758

2,947,184

2,493,559

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั สาหรับลูกค้าทัว่ ไป มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วัน ถึง 120 วัน
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
รอบเก็บเงินโดยเฉลี่ยของการให้บริ การคือ 60 วันโดยไม่เรี ยกเก็บดอกเบี้ยจากลูกหนี้สาหรับยอดคงค้าง
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนสาหรับลูกหนี้ การค้าด้วยจานวนที่ เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ น
ตลอดอายุ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับลูกหนี้การค้าประมาณการโดยใช้ตารางการตั้งสารองขึ้นอยูก่ บั
ข้อมู ลผลขาดทุ นด้านเครดิ ตจากประสบการณ์ ในอดี ตของลู กหนี้ และการวิเคราะห์ ฐานะการเงิ นของลูกหนี้ ใน
ปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนในอัตราร้อยละ 100 สาหรับลูกหนี้ ทุกรายการที่ คา้ งชาระเกินกว่า 360 วัน
เนื่องจากประสบการณ์ในอดีตได้บ่งชี้วา่ ลูกหนี้เหล่านี้จะไม่สามารถเรี ยกชาระได้
กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีที่ใช้ในการประมาณการและสมมติฐานสาคัญระหว่างรอบระยะเวลารายงาน
ปัจจุบนั
ตารางต่ อ ไปนี้ แสดงรายละเอี ย ดความเสี่ ย งของลู ก หนี้ การค้า ตามตารางการตั้ง ค่ า เผื่ อ ของกลุ่ ม บริ ษัท ทั้ง นี้
ประสบการณ์การขาดทุนทางด้านเครดิตในอดีตของกลุ่มบริ ษทั ไม่ได้แสดงรู ปแบบการขาดทุนที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญสาหรับกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน ค่าเผื่อผลขาดทุนที่พิจารณาจากสถานะที่ถึงกาหนดชาระในอดีตจึงไม่ได้
แยกความแตกต่างระหว่างลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ
งบกำรเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตราผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
มูลค่ารวมตามบัญชีที่คาดว่า
ลูกหนี้ที่ไม่เกินกาหนดชาระ
จะปฏิบตั ิผิดสัญญา
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายุ

การประเมินแบบรวมกลุ่ม
ลูกหนี้การค้า - จานวนวันที่เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน
91 ถึง 181 ถึง 271 ถึง
กาหนดชาระ ≤ 90 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน ≥ 360 วัน
พันบาท
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
87%

รวม

รวม
พันบาท

พันบาท

พันบาท

2%

7%

13%

95,915

84,582

49,031

4,880

-

266,368

500,776

1,674,315

2,175,091

(1,682)

(6,097)

(6,353) (2,473)

-

(266,368)

(282,973)
217,803

(590,339)
1,083,976

(873,312)
1,301,779
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51%

การประเมิน
รายลูกหนี้

100%

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

การประเมินแบบรวมกลุ่ม
ลูกหนี้การค้า - จานวนวันที่เกินกาหนดชาระ
ไม่เกิน
91 ถึง 181 ถึง 271 ถึง
กาหนดชาระ ≤ 90 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน ≥ 360 วัน
พันบาท
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

อัตราผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
มูลค่ารวมตามบัญชีที่คาดว่า
ลูกหนี้ที่ไม่เกินกาหนดชาระ
จะปฏิบตั ิผิดสัญญา
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายุ

8.

14%

51%

87%

การประเมิน
รายลูกหนี้

รวม

รวม
พันบาท

พันบาท

พันบาท

2%

7%

100%

82,024

79,852

38,969

4,880

-

248,986

454,711

711,011

1,165,722

(1,271)

(5,596)

(5,605)

(2,473)

-

(248,986)

(263,931)
190,780

(378,396)
332,615

(642,327)
523,395

สิ นค้ ำคงเหลือ

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง
งานระหว่างทา
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างทาง
หั ก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
สุ ทธิ

งบกำรเงินรวม
2563
2562
พันบาท
พันบาท
21,413
26,873
22,390
72,144
92,382
110,852
167
1,042
136,352
210,911
(80,918)
(86,883)
55,434
124,028

70

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
พันบาท
พันบาท
21,144
26,600
22,390
72,144
69,195
83,005
112,729
181,749
(63,468)
(68,149)
49,261
113,600

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
9.

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและกำรร่ วมค้ ำ
งบกำรเงินรวม

2563

2562

พันบาท

พันบาท

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
รวมเงินลงทุน - สุ ทธิ

1,392,677
1,392,677

โดยแสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะ
ทำงกำรเงินดังนี้
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสี ย
หนี้สินสุทธิในบริ ษทั ย่อย
รวมเงินลงทุน - สุ ทธิ

1,392,677
1,392,677
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2563

2562

1,408,769
1,408,769

พันบาท
(428,153)
1,386,737
958,584

พันบาท
(167,557)
1,408,769
1,241,212

1,408,769
1,408,769

2,872,011
(1,913,427)
958,584

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

งบกำรเงินรวม

ณ วันที่ 1 มกราคม
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสี ย
เพิ่มขึ้น
เงินปั นผลรับ
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
รายการตัดจ่ายจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
การปรับปรุ งการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563

2562

2563

2562

พันบาท
1,408,769

พันบาท
1,444,283

พันบาท
1,241,212

พันบาท
1,966,878

3,743
13,500
-

(116,448)
-

(293,807)
7,500
-

(597,866)
(184,088)

16,274
(49,609)
1,392,677

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

9,581
(5,902)
958,584

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

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และเงินปันผลรับสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
สัดส่ วนความเป็ น
เจ้าของ
2563
2562
ร้ อยละ ร้ อยละ
การร่ วมค้ า
บริ ษทั เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จากัด

51.00

51.00

ทุนชาระแล้ว
2563

2562

15 ล้านดอลลาร์
สิ งคโปร์
-

-

บริ ษทั เนชัน่ สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

75.00

-

15 ล้านดอลลาร์
สิ งคโปร์
10 ล้านบาท

การร่ วมค้ าของบริ ษทั ไทย แอดวานซ์
อินโนเวชั่น จากัด
บริ ษทั เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จากัด

50.00

-

12 ล้านบาท

บริ ษทั ไม่มีเงินลงทุนในการร่ วมค้าซึ่ งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน
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มูลค่าตาม
วิธีส่วนได้เสี ย
ราคาทุน
2563
2562
2563
2562
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินปั นผลรับ
2563
2562
ล้านบาท
ล้านบาท

138
7

138
-

1,379
8

1,409
-

-

-

6
151

138

6
1,393

1,409

-

-

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

สัดส่ วนความเป็ น
เจ้าของ
2563
2562
ร้อยละ ร้อยละ
บริษทั ย่อย
บริ ษทั ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชัน่ จากัด
บริ ษทั ไอพีสตาร์ จากัด
บริ ษทั สตาร์ นิ วเคลียส จากัด
บริ ษทั ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล พีทีอี จากัด
บริ ษทั ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์ วิส จากัด
บริ ษทั แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จากัด (1)
บริ ษทั ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จากัด
บริ ษทั ทีซี บรอดคาสติ้ง จากัด
บริ ษทั ไอพีสตาร์ เจแปน จากัด
บริ ษทั ไอพีสตาร์ นิ วซีแลนด์ จากัด
บริ ษทั อินเตอร์ เนชัน่ แนล แซทเทลไลท์ จากัด
บริ ษทั ไอพีสตาร์ (อินเดีย) ไพรเวท จากัด
บริ ษทั ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จากัด
รวม
กำรร่ วมค้ำ
บริ ษทั เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จากัด
บริ ษทั เนชัน่ สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จากัด
(1)

ทุนชาระแล้ว
2563

2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ราคาทุนสุทธิ
จากการด้อยค่า
2563
2562
ล้านบาท
ล้านบาท

มูลค่าตาม
วิธีส่วนได้เสี ย
2563
2562
ล้านบาท
ล้านบาท

เงินปันผลสาหรับปี
2563
2562
ล้านบาท
ล้านบาท

99.99
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.99
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

99.99
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.99
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

399 ล้านบาท
2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
6.95 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
0.25 ล้านบาท
100 ล้านเยน
3.20 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์
50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
30 ล้านรู ปีอินเดีย
50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

399 ล้านบาท
2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
20,000 ดอลลาร์ สหรัฐฯ
6.95 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
0.25 ล้านบาท
100 ล้านเยน
3.20 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์
50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
30 ล้านรู ปีอินเดีย
50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

399
157
1
1
425
33
98
2
16
1
1,133

399
157
1
1
425
33
98
2
16
1
1,133

357
(1,759)
99
(132)
25
156
35
407
302
59
45
(22)
(428)

464
(1,331)
88
(51)
17
178
14
301
94
41
36
(19)
(168)

-

44
29
111
184

51.00
75.00

51.00
-

15 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์
10 ล้านบาท

15 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์
-

138
7
145

138
138

1,379
8
1,387

1,409
1,409

-

-

กลุ่มบริ ษทั ได้ขายเงินลงทุนในหุ น้ สามัญทั้งหมดในบริ ษทั แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จากัด เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
การร่ วมค้ า
ตารางต่อไปนี้สรุ ปข้อมูลทางการเงินการร่ วมค้าที่รวมอยูใ่ นงบการเงินของการร่ วมค้า ปรับปรุ งด้วยการปรับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อ และความแตกต่างของนโยบายการบัญชี การกระทบยอดรายการ
ระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปดังกล่าวกับมูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยของกลุ่มกิจการในกิจการเหล่านี้
วันที่ สั ดส่ วนควำม
รำยงำน เป็ นเจ้ ำของ
ร้อยละ
ปี 2563
บริ ษทั เชนนิงตัน
31
อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จากัด ธันวาคม
บริ ษทั เนชัน่ สเปซ แอนด์
31
เทคโนโลยี จากัด
ธันวาคม
บริ ษทั เอทีไอ เทคโนโลยีส์
31
จากัด
ธันวาคม
รวม
ปี 2562
บริ ษทั เชนนิงตัน
31
อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จากัด ธันวาคม
รวม

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์
หมุนเวียน ไม่ หมุนเวียน
พันบาท
พันบาท

หนีส้ ิ น
หมุนเวียน
พันบาท

หนีส้ ิ นไม่
หมุนเวียน
พันบาท

สิ นทรัพย์
สุ ทธิ
พันบาท

รำยได้
รวม
พันบาท

51.00

1,804,892

4,523,748

(1,624,445)

(1,903,601)

2,800,594

-

7,726

(56,356)

(48,630)

75.00

10,493

-

(571)

9,922

315

(78)

-

(78)

50.00

12,034
1,827,419

4,523,748

(312)
(1,625,328)

(1,903,601)

11,722
2,822,238

6
321

(278)
7,370

(56,356)

(278)
(48,986)

51.00

1,714,903
1,714,903

4,591,210
4,591,210

(1,355,402)
(1,355,402)

(2,133,396)
(2,133,396)

2,817,315
2,817,315

-

(228,329)
(228,329)

(297,664)
(297,664)

(525,993)
(525,993)
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-

กำไร (ขำดทุน)
ขำดทุน
สุ ทธิ
เบ็ดเสร็จอื่น
พันบาท
พันบาท

กำไร (ขำดทุน)
เบ็ดเสร็จรวม
พันบาท

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
การเปลี่ ย นแปลงที่ ส าคัญ ของเงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ย่ อ ยและการร่ วมค้าส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2563
มีดงั ต่อไปนี้
กำรร่ วมค้ ำ
การจ่ ายเงินปั นผลของบริ ษัท ลาว เทเลคอมมิวนิ เคชั่นส์ มหาชน (“LTC”)
ในการประชุ มสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ ้นของ LTC เมื่ อวันที่ 3 มี นาคม 2563 ผูถ้ ื อหุ ้นมี มติ อนุ มตั ิ ให้จ่ายเงิ นปั นผลแก่
ผูถ้ ือหุน้ จากผลการดาเนินงานประจาปี 2562 ของ LTC เป็ นจานวนเงิน 18 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
การจัดตั้ง บริ ษัท Lao Mobile Money Sole Company Limited
เมื่ อวันที่ 22 เมษายน 2563 LTC ได้จดทะเบี ยนจัด ตั้งบริ ษทั Lao Mobile Money Sole Company Limited ด้วยทุ น
จดทะเบียนจานวน 10,000 ล้านกีบ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ 10,000 กีบ ชาระแล้วเต็มจานวน โดย LTC ถือหุน้ ร้อยละ 100
การจัดตั้ง บริ ษัท เนชั่น สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จากัด
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) (“CAT”) และ บริ ษทั ไทยคม จากัด
(มหาชน) (“THCOM”) ได้จดั ตั้งบริ ษทั ร่ วมทุนใหม่เพื่อร่ วมกันบริ หารจัดการบริ ษทั ภายใต้ชื่อ บริ ษทั เนชัน่ สเปซ
แอนด์ เทคโนโลยี จากัด (“NSAT”) ซึ่ งประกอบธุรกิจให้บริ การดาวเทียมสื่ อสารหรื อบริ การอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจดาวเทียม ด้วยทุนจดทะเบียนจานวน 10,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท ชาระแล้วเต็มจานวน โดยมี
สัดส่ วนการถือหุน้ ระหว่าง THCOM และ CAT ร้อยละ 75 และ ร้อยละ 25 ตามลาดับ โดย CAT มีสิทธิ ในการลงทุน
เพิ่มเติมในหุ น้ ของ NSAT ด้วยการจองซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของ NSAT ในราคาที่กาหนดตามสัญญาระหว่างผูถ้ ือหุ น้
เพื่อให้สดั ส่ วนการถือหุน้ ของ CAT มีสดั ส่ วนไม่เกินร้อยละ 49 ของจานวนหุ น้ ทั้งหมดของ NSAT ภายในกาหนด
ระยะเวลา 6 ปี นับแต่วนั ที่จดทะเบียนจัดตั้ง NSAT
การจัดตั้ง บริ ษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จากัด
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 บริ ษทั เอไอ แอนด์ โรโบติ กส์ เวนเจอร์ ส จากัด (“ARV”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ในเครื อของ
บริ ษทั ปตท.สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) และ บริ ษทั ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชัน่ จากัด (“Thai AI”)
บริ ษ ัท ในเครื อของ บริ ษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) ได้จัด ตั้ง บริ ษ ัท ร่ ว มทุ น ใหม่ ภายใต้ชื่ อ บริ ษ ัท เอที ไ อ
เทคโนโลยี ส์ จากัด (“ATI”) เพื่ อ ร่ วมกัน พัฒ นา ผลิ ต และจาหน่ ายอากาศยานไร้ ค นขับ (โดรน) ส าหรั บ ภาค
การเกษตร ด้วยทุ นจดทะเบี ยนจานวน 20,000,000 บาท มูลค่ าที่ ตราไว้ 5 บาท มีทุนจดทะเบี ยนชาระแล้วจานวน
12,000,000 บาท โดยมี สั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น ระหว่ า ง Thai AI และ ARV ร้ อ ยละ 50 และ ร้ อ ยละ 50 ตามล าดับ
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ภำระผูกพัน
ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ในสั ญ ญาร่ วมทุ น ระหว่ างกลุ่ ม บริ ษ ัท และรั ฐบาลของสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว
กลุ่มบริ ษทั จะต้องโอนหุ ้นทั้งหมดใน LTC ให้แก่ รัฐบาลของสาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวโดยไม่คิด
ค่าตอบแทนใด ๆ เมื่อสิ้ นสุ ดระยะเวลาอนุญาตให้ดาเนินการในปี 2589 (หมายเหตุ 31.2)
10. ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์

ที่ดิน สิ ทธิ
การเช่าที่ดิน
และอาคาร
พันบาท
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
เพิ่มขึ้น
โอน
จาหน่าย
ตัดจาหน่าย
การปรับปรุ งการแปลงค่าเงินตรา
ต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ผลกระทบจากการนามาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 มาปฏิบตั ิ
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - หลังรวม
ผลกระทบจำกกำรนำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16
มำปฏิบัติ
เพิม่ ขึ้น
โอน
จาหน่าย
ตัดจาหน่าย
การปรับปรุ งการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

อุปกรณ์
พันบาท

งบกำรเงินรวม
รถยนต์และ
อุปกรณ์
สานักงาน
พันบาท

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
พันบาท

รวม
พันบาท

410,276
35
522
(6,131)
(5,824)

11,425,910
183,713
17,920
(41,814)
(11,762)

352,228
7,666
(71,440)
(451)

8,963
10,365
(9,711)
(277)
-

12,197,377
201,779
8,731
(119,662)
(18,037)

(18,927)
379,951

(30,361)
11,543,606

(7,042)
280,961

(773)
8,567

(57,103)
12,213,085

-

-

(28,825)

-

(28,825)

379,951
125
971
(326)
(10,335)

11,543,606
22,220
(63,740)
(55,894)
(10,774)

252,136
13,886
64,435
(15,901)
(5,191)

8,567
35,426
(4,538)
-

12,184,260
71,657
(2,872)
(72,121)
(26,300)

18,608
388,994

16,057
11,451,475

3,568
312,933

1,123
40,578

39,356
12,193,980
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

ที่ดิน สิ ทธิ
การเช่าที่ดิน
และอาคาร
พันบาท
ค่ าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุน
จากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ขาดทุนจากการด้อยค่า
โอน
จาหน่าย
ตัดจาหน่าย
การปรับปรุ งการแปลงค่าเงินตรา
ต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ผลกระทบจากการนามาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 มาปฏิบตั ิ
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - หลังรวม
ผลกระทบจำกกำรนำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16
มำปฏิบัติ
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
โอน
จาหน่าย
ตัดจาหน่าย
การปรับปรุ งการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

อุปกรณ์
พันบาท

งบกำรเงินรวม
รถยนต์และ
อุปกรณ์
สานักงาน
พันบาท

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
พันบาท

รวม
พันบาท

368,769
15,693
(3,762)
(5,615)

6,733,175
444,005
1,186,881
(410)
(41,046)
(11,762)

280,730
40,586
(54,725)
(418)

-

7,382,674
500,284
1,186,881
(410)
(99,533)
(17,795)

(18,616)
356,469

(27,577)
8,283,266

(5,439)
260,734

-

(51,632)
8,900,469

-

-

(20,835)

-

(20,835)

356,469
11,552
(326)
(10,335)

8,283,266
247,263
(29,273)
(52,040)
(10,661)

239,899
23,125
29,273
(15,265)
(5,189)

-

8,879,634
281,940
(67,631)
(26,185)

18,363
375,723

13,629
8,452,184

3,218
275,061

-

35,210
9,102,968
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

ที่ดิน สิ ทธิ
การเช่าที่ดิน
และอาคาร
พันบาท
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ ของกลุ่มบริ ษทั

อุปกรณ์
พันบาท

งบกำรเงินรวม
รถยนต์และ
อุปกรณ์
สานักงาน
พันบาท

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
พันบาท

รวม
พันบาท

41,507
41,507

4,692,735
4,692,735

55,131
16,367
71,498

8,963
8,963

4,798,336
16,367
4,814,703

23,482
23,482

3,260,340
3,260,340

12,236
7,991
20,227

8,567
8,567

3,304,625
7,991
3,312,616

13,271
13,271

2 2,999,291
2,999,291

37,872
37,872

40,578
40,578

3,091,012
3,091,012

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งได้คิดค่าเสื่ อมราคาเต็มจานวนแล้ว
แต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจานวน 2,547.63 ล้านบาท ( 31 ธันวาคม 2562 : 2,422.43 ล้านบาท)
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
กำรด้ อยค่ ำของอุปกรณ์
เนื่ องจากธุ รกิ จดาวเที ยมมี การแข่ งขันสู ง มี ผลทาให้ราคาตลาดลดลงอย่างมี นัยสาคัญ ซึ่ งมี ผลกระทบต่ อผลการ
ดาเนิ นงานของธุ รกิ จดาวเที ยม ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษ ทั ได้ทดสอบการด้อยค่ าของอุปกรณ์ ซึ่ งวัดมูลค่ า
ที่ ค าดว่าจะได้รับ คื นของอุ ป กรณ์ (มู ลค่ าจากการใช้) โดยการคิ ด ลดกระแสเงิ น สดในอนาคตที่ ค าดว่าจะได้รั บ
โดยใช้อตั ราคิดลดร้อยละ 8.3 ซึ่ งพบว่ามูลค่าตามบัญชี สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริ ษทั จึงบันทึกขาดทุนจาก
การด้อ ยค่ าจานวน 1,187 ล้านบาท โดยแสดงอยู่ในขาดทุ น จากการด้อยค่ าของสิ น ทรั พ ย์ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่
31 ธันวาคม 2562
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รถยนต์และ
อุปกรณ์
อุปกรณ์
สานักงาน
พันบาท
พันบาท

สิ ทธิ การเช่า
ที่ดินและ
อาคาร
พันบาท
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
เพิ่มขึ้น
โอน
จาหน่าย
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ผลกระทบจากการนามาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 มาปฏิบตั ิ
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - หลังรวม
ผลกระทบจำกกำรนำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16
มำปฏิบัติ
เพิ่มขึ้น
โอน
จาหน่าย
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
พันบาท

รวม
พันบาท

167,369
35
(5,824)

10,567,534
9,385
9,478
(39,198)
(11,713)

200,799
3,876
(26,244)
(355)

1,555
(746)
(55)
-

10,935,702
14,851
8,732
(65,497)
(17,892)

161,580

10,535,486

178,076

754

10,875,896

-

-

(28,825)

-

(28,825)

161,580
(326)
(1,172)
160,082

10,535,486
9,503
(450)
(49,800)
(5,140)
10,489,599

149,251
10,262
(8,718)
(336)
150,459

754
(529)
225

10,847,071
19,765
(979)
(58,844)
(6,648)
10,800,365
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รถยนต์และ
อุปกรณ์
อุปกรณ์
สานักงาน
พันบาท
พันบาท

สิ ทธิ การเช่า
ที่ดินและ
อาคาร
พันบาท
ค่ าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุน
จากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ขาดทุนจากการด้อยค่า
โอน
จาหน่าย
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ผลกระทบจากการนามาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 มาปฏิบตั ิ
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - หลังรวม
ผลกระทบจำกกำรนำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16
มำปฏิบัติ
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
พันบาท

รวม
พันบาท

130,574
14,927
(5,614)
139,887

5,877,439
419,462
1,033,000
(410)
(38,839)
(11,713)
7,278,939

156,448
20,661
(24,938)
(321)
151,850

-

6,164,461
455,050
1,033,000
(410)
(63,777)
(17,648)
7,570,676

-

-

(20,835)

-

(20,835)

139,887
10,947
(326)
(1,172)
149,336

7,278,939
313,079
(49,718)
(5,137)
7,537,163

131,015
10,731
(8,634)
(335)
132,777

-

7,549,841
334,757
(58,678)
(6,644)
7,819,276

36,795
36,795

4,690,095
4,690,095

27,984
16,367
44,351

-

4,754,874
16,367
4,771,241

80

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รถยนต์และ
อุปกรณ์
อุปกรณ์
สานักงาน
พันบาท
พันบาท

สิ ทธิ การเช่า
ที่ดินและ
อาคาร
พันบาท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ ของกลุ่มบริ ษทั

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
พันบาท

รวม
พันบาท

21,693
21,693

3,256,547
3,256,547

18,235
7,991
26,226

754
754

3,297,229
7,991
3,305,220

10,746
10,746

2,952,436
2,952,436

17,682
17,682

225
225

2,981,089
2,981,089

ราคาทรัพย์สินของบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งได้คิดค่าเสื่ อมราคาเต็มจานวนแล้ว
แต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจานวน 1,958.22 ล้านบาท ( 31 ธันวาคม 2562 : 1,860.39 ล้านบาท)
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
11. สิ นทรัพย์ สิทธิกำรใช้

ช่องรับสัญญาณ
พันบาท

งบกำรเงินรวม
อื่นๆ
พันบาท

รวม
พันบาท

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - หลังรวมผลกระทบจำกกำร
นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16
มำปฏิบัติ
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย
การปรับปรุ งการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

150,215
150,215

103,152
5,820
(14,027)
2,355
97,300

103,152
156,035
(14,027)
2,355
247,515

ค่ าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - หลังรวมผลกระทบจำกกำร
นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16
มำปฏิบัติ
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย
การปรับปรุ งการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

52,600
52,600

20,835
36,814
(14,027)
288
43,910

20,835
89,414
(14,027)
288
96,510

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - หลังรวมผลกระทบจำกกำร
นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16
มำปฏิบัติ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

97,615

82,317
53,390

82,317
151,005
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ช่องรับสัญญาณ
อื่นๆ
พันบาท
พันบาท
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - หลังรวม
ผลกระทบจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16 มำปฏิบัติ
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - หลังรวม
ผลกระทบจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16 มำปฏิบัติ
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - หลังรวมผลกระทบจำกกำร
นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16
มำปฏิบัติ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
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รวม
พันบาท

150,215
-

77,846
2,827
(14,027)

77,846
153,042
(14,027)

150,215

66,646

216,861

-

20,835

52,600
52,600

31,419
(14,027)
38,227

20,835
84,019
(14,027)
90,827

-

57,011

97,615

28,419

57,011
126,034

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
กลุ่มบริ ษทั เช่าสิ นทรัพย์หลายประเภทประกอบด้วย ที่ ดิน อาคาร ช่ องรับสัญญาณและยานพาหนะ อายุสัญญาเช่ า
มีระยะเวลา 1.5 - 5 ปี
กลุ่มบริ ษทั มีทางเลือกในการซื้ ออุปกรณ์บางประเภทในมูลค่าที่กาหนดไว้เมื่อสิ้ นสุ ดอายุสญ
ั ญาเช่า ภาระผูกพันของ
กลุ่มบริ ษทั มีการค้ าประกันโดยกรรมสิ ทธิ์ ของผูใ้ ห้เช่าที่มีต่อสิ นทรัพย์ที่เช่าสาหรับสัญญาเช่าดังกล่าว
การวิเคราะห์การครบกาหนดของหนี้สินตามสัญญาเช่าแสดงไว้ในหมายเหตุขอ้ 15
งบกำรเงินรวม
2563
พันบาท
จำนวนเงินทีร่ ับรู้ ในกำไรหรื อขำดทุน
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์มีมูลค่าต่า

89,414
6,270
4,675
524

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
พันบาท
84,019
5,580
3,979
-

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดสาหรับสัญญาเช่าเท่ากับ 31.8 ล้านบาท 1.6 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ และ 0.3 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
12. สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนภำยใต้ สัญญำอนุญำตให้ ดำเนินกำร และสิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
งบกำรเงินรวม
สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน
ภายใต้สญ
ั ญา
อนุญาตให้
ดาเนินงาน
พันบาท
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
เพิ่มขึ้น
โอน
จาหน่าย
ตัดจาหน่าย
การปรับปรุ งการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ
1 มกรำคม 2563
เพิ่มขึ้น
โอน
ตัดจาหน่าย
การปรับปรุ งการแปลงค่าเงินตรา
ต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

ค่าความนิยม
พันบาท

สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตนอื่น
พันบาท

รวม
สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน
พันบาท

26,251,077
(430)
(237,171)

962,407
-

1,603,144
1,658
10,000
(18)
(144)

2,565,551
1,658
10,000
(18)
(144)

-

-

(12,390)

(12,390)

26,013,476
-

962,407
-

1,602,250
7,230
1,893
(115)

2,564,657
7,230
1,893
(115)

26,013,476

962,407

3,139
1,614,397

3,139
2,576,804
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวม

ค่ าตัดจาหน่ ายสะสมและขาดทุน
จากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ขาดทุนจากการด้อยค่า
จาหน่าย
ตัดจาหน่าย
การปรับปรุ งการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ
1 มกรำคม 2563
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ตัดจาหน่าย
การปรับปรุ งการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน
ภายใต้สญ
ั ญา
อนุญาตให้
ดาเนินงาน
พันบาท

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

ค่าความนิยม
พันบาท

สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตนอื่น
พันบาท

รวม
สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน
พันบาท

23,243,737
1,213,975
426,526
(430)
(236,021)

907,662
-

1,332,861
97,795
9,293
(1)
(144)

2,240,523
97,795
9,293
(1)
(144)

-

-

(10,885)

(10,885)

24,647,787
806,004
-

907,662
54,745
-

1,428,919
94,888
(109)

2,336,581
94,888
54,745
(109)

25,453,791

962,407

2,614
1,526,312

2,614
2,488,719
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวม
สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน
ภายใต้สญ
ั ญา
อนุญาตให้
ดาเนินงาน
พันบาท
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ
1 มกรำคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

ค่าความนิยม
พันบาท

สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตนอื่น
พันบาท

รวม
สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน
พันบาท

3,007,340

54,745

270,283

325,028

1,365,689
559,685

54,745
-

173,331
88,085

228,076
88,085

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 บริ ษ ัท อยู่ร ะหว่า งการจัด เตรี ย มเอกสารกับ กระทรวงดิ จิทัล เพื่ อเศรษฐกิ จและสั งคม
(“กระทรวงฯ”) เพื่อเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนของดาวเทียมไทยคม 5 ตามกรมธรรม์ประกันภัย
กรมธรรม์ดงั กล่าวจัดทาขึ้ นตามสัญญาดาเนิ นกิ จการดาวเที ยมสื่ อสารภายในประเทศ โดยเงิ นค่ าสิ นไหมทดแทน
ข้างต้น บริ ษทั และกระทรวงฯจะต้องหารื อกันต่อไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ได้บนั ทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิ ยมในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ น
ธุรกิจดาวเทียมไทยคม 4 จานวน 54.7 ล้านบาท ซึ่ งแสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
กำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์ ไม่ มตี ัวตนภำยใต้ สัญญำอนุญำตให้ ดำเนินกำร
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ได้พบเหตุขดั ข้องทางเทคนิ คของระบบแจ้งสถานะของดาวเที ยมไทยคม 5 โดย
บริ ษทั พร้อมทั้งผูผ้ ลิตดาวเที ยมไทยคม 5 และผูเ้ ชี่ ยวชาญอยู่ระหว่างดาเนิ นการกูค้ ื นระบบดังกล่าว โดยหลังจากนี้
ผูเ้ ชี่ ยวชาญจะให้ความเห็ นเกี่ยวกับการบริ หารจัดการดาวเทียมไทยคม 5 ซึ่ งอาจจะส่ งผลให้มีการหยุดให้บริ การใน
อนาคต อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการให้บริ การแก่ลูกค้า บริ ษทั ได้ประสานงานกับลูกค้าทุกรายที่ใช้
บริ การดาวเทียมไทยคม 5 เพื่อจัดการโอนย้ายลูกค้าไปยังดาวเทียมดวงอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดาวเทียมไทยคม 5 และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีมูลค่าตามบัญชีจานวน 222 ล้านบาท
โดยบริ ษทั ได้ต้ งั สารองค่าเผื่อการด้อยค่าแล้วทั้งจานวน นอกจากนี้ บริ ษทั ได้ทดสอบการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนภายใต้สญ
ั ญาอนุญาตให้ดาเนินการ (ไม่รวมดาวเทียมไทยคม 5) ซึ่ งวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตนภายใต้สญ
ั ญาอนุญาตให้ดาเนิ นการ (มูลค่าจากการใช้) โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะ
ได้รับ โดยใช้อตั ราคิดลดร้อยละ 8.3 เป็ นผลให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี เป็ นจานวน 205 ล้านบาท
ซึ่ งบริ ษทั ได้รับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าแล้วสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

88

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ภายใต้สญ
ั ญาอนุญาต
สิ นทรัพย์
ให้ดาเนินงาน
ไม่มีตวั ตนอื่น
พันบาท
พันบาท
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
โอน
จาหน่าย
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ค่ าตัดจาหน่ ายสะสมและขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ขาดทุนจากการด้อยค่า
จาหน่าย
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
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26,251,077
(430)
(237,171)
26,013,476
26,013,476

1,418,980
10,000
(144)
1,428,836
1,784
(115)
1,430,505

23,243,737
1,213,975
426,526
(430)
(236,021)
24,647,787
806,004
25,453,791

1,178,605
88,812
9,293
(144)
1,276,566
85,382
(109)
1,361,839

3,007,340
1,365,689
559,685

240,375
152,270
68,666

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
13. สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี / หนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ภายหลังจากการนามาหักกลบกันตาม
ความเหมาะสม ได้แสดงรวมไว้ในงบแสดงฐานะการเงินโดยมีรายละเอียดดังนี้

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

งบกำรเงินรวม
2563
2562
พันบาท
พันบาท
727,995
797,296
(6,358)
-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
พันบาท
พันบาท
687,166
741,912
-

รายการเคลื่ อนไหวของสิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี รวมที่ เกิ ดขึ้ นใน
ระหว่างปี มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย)/รายได้ ใน
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(หมายเหตุ 27)
พันบาท
พันบาท

ณ วันที่
1 มกรำคม
2563
พันบาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ยอดขาดทุนยกไป
ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าเผือ่ สิ นค้าเสื่ อมสภาพ
เงินมัดจารับ
เงินรับล่วงหน้าค่าบริ การจากลูกค้า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
อืน่ ๆ
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินรับล่วงหน้าค่าบริ การจากลูกค้า
อื่นๆ
รวม

ณ วันที่
31 ธันวำคม
2563
พันบาท

433
7,638
13,629
20,926
13,246
50,376
22,250
651,821
16,977
797,296

112
(4,652)
(936)
(3,033)
3,562
(7,153)
(5,857)
(55,639)
(10,616)
(84,212)

59
149
1,633
12,620
833
8,755
(9,138)
14,911

604
3,135
12,693
17,893
18,441
55,843
17,226
604,937
(2,777)
727,995

797,296

(4,715)
(1,641)
(6,356)
(90,568)

(2)
(2)
14,909

(4,717)
(1,641)
(6,358)
721,637
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

ณ วันที่
1 มกรำคม
2562
พันบาท
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ยอดขาดทุนยกไป
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อสิ นค้าเสื่ อมสภาพ
เงินมัดจารับ
เงินรับล่วงหน้าค่าบริ การจากลูกค้า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
อื่นๆ
รวม

61,228
6,202
15,096
24,463
12,948
31,016
34,015
915,429
16,621
1,117,018
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งบกำรเงินรวม
บันทึกเป็ น (รายจ่าย)/รายได้ ใน
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(หมายเหตุ 27)
พันบาท
พันบาท
(60,136)
1,922
(1,467)
(3,537)
1,524
14,350
(9,950)
(261,421)
6,398
(312,317)

(659)
(486)
(1,226)
5,010
(1,815)
(2,187)
(6,042)
(7,405)

ณ วันที่
31 ธันวำคม
2562
พันบาท
433
7,638
13,629
20,926
13,246
50,376
22,250
651,821
16,977
797,296

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บันทึกเป็ น (รายจ่าย)/รายได้ ใน
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(หมายเหตุ 27)
พันบาท
พันบาท

ณ วันที่
1 มกรำคม
2563
พันบาท
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อสิ นค้าเสื่ อมสภาพ
เงินมัดจารับ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
อื่นๆ
รวม

13,629
20,068
46,181
657,126
4,908
741,912

(936)
(2,410)
(8,097)
(53,289)
(1,747)
(66,479)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บันทึกเป็ น (รายจ่าย)/รายได้ ใน
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
(หมายเหตุ 27)
พันบาท
พันบาท

ณ วันที่
1 มกรำคม
2562
พันบาท
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อสิ นค้าเสื่ อมสภาพ
เงินมัดจารับ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
อื่นๆ
รวม

12,620
(887)
11,733

15,096
23,301
27,118
915,429
11,337
992,281

(1,467)
(3,233)
13,893
(258,303)
(2,221)
(251,331)
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5,170
(4,208)
962

ณ วันที่
31 ธันวำคม
2563
พันบาท
12,693
17,658
50,704
603,837
2,274
687,166

ณ วันที่
31 ธันวำคม
2562
พันบาท
13,629
20,068
46,181
657,126
4,908
741,912

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
14. สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
เงินมัดจาการประเมินภาษี
เงินมัดจาอื่น
อื่นๆ
หั ก ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
รวม

งบกำรเงินรวม
2563
2562
พันบาท
พันบาท
118,426
147,970
177,051
182,701
15,254
15,256
3,653
4,422
314,384
350,349
(20,048)
(51,153)
294,336
299,196
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
พันบาท
พันบาท
111,723
140,608
177,051
182,701
15,254
15,256
304,028
338,565
(20,048)
(51,153)
283,980
287,412

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
15. หนีส้ ิ นที่มภี ำระดอกเบีย้
งบกำรเงินรวม
2563
2562
พันบาท
พันบาท
ส่ วนที่หมุนเวียน
ส่ วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
พันบาท
พันบาท

381,700
79,866

383,273
8,729

381,700
72,671

383,273
8,729

461,566

392,002

454,371

392,002

หุน้ กูท้ ี่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ยระยะสั้น

2,242,667
2,704,233

392,002

2,274,667
2,729,038

392,002

ส่ วนที่ไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมเงินกูย้ ืมระยะยาว

1,135,519
68,390
1,203,909

1,521,494
6,410
1,527,904

1,135,519
50,123
1,185,642

1,521,494
6,410
1,527,904

-

2,271,223

-

2,274,223

รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ยไม่หมุนเวียน

1,203,909

3,799,127

1,185,642

3,802,127

รวม

3,908,142

4,191,129

3,914,680

4,194,129

หุน้ กูร้ ะยะยาว
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
หุ้นกู้ระยะยำว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มีหุน้ กูร้ ะยะยาวชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือไม่มีหลักประกัน ไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และมีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กู้ จานวน 1 ชุด วงเงิน 2,275 ล้านบาท มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท
มีรายละเอียดดังนี้

วันที่จำหน่ ำย

29 กันยายน 2557

จำนวนหน่ วย
หลักล้าน

จำนวนเงิน
ล้านบาท

2.275

2,275

อัตรำดอกเบีย้
(ต่ อปี )

กำหนด
จ่ ำยชำระ
ดอกเบีย้

ร้อยละ 4.68

ทุก 6 เดือน

รวมหุ น้ กู้
หั ก ต้นทุนในการออกหุ ้นกู้
สุ ทธิ
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กำหนดชำระคื นเงินต้ น

ครบกาหนดไถ่ถอนทั้งจานวนใน
วันที่ 2 ตุลาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวำคม 2563
ล้านบาท

2,275
2,275
(1)
2,274

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ ืมสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้

สำหรับแต่ ละปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ผลกระทบจากการนามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาปฏิบตั ิ
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - หลังรวม
ผลกระทบจำกกำรนำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 มำปฏิบัติ
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
จ่ายคืนเงินกูย้ ืม
ค่าตัดจาหน่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาเงินกูย้ ืม*
การลงทุนในหุน้ กูภ้ ายในกลุ่มกิจการ
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด - สุ ทธิ

งบกำรเงินรวม
2563
2562
พันบาท
พันบาท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
พันบาท
พันบาท

4,191,129

7,009,237

4,194,129

7,034,237

68,352

-

42,397

-

4,259,481
155,929
(494,358)

7,009,237
(2,790,945)

4,236,526
153,042
(489,446)

7,034,237
(2,812,945)

2,462
(29,000)
13,628
3,908,142

2,929
(30,092)
4,191,129

2,462
12,096
3,914,680

2,929
(30,092)
4,194,129

กลุ่มบริ ษทั ต้องดารงอัตราส่ วนทางการเงินตามที่กาหนดไว้ในสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาว
*

กลุ่มบริ ษทั ได้มีการจัดประเภทรายการค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีมาแสดงสุ ทธิ กบั เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
อัตราดอกเบี้ยของเงินกูย้ ืมของกลุ่มบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้

เงินกูย้ ืมทั้งสิ้ น
- อัตราคงที่
- อัตราลอยตัว
รวม

งบกำรเงินรวม
2563
2562
พันบาท
พันบาท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
พันบาท
พันบาท

2,390,923
1,517,219
3,908,142

2,286,362
1,904,767
4,191,129

2,397,461
1,517,219
3,914,680

2,289,362
1,904,767
4,194,129

3.85%
4.68%

4.27%
4.68%

3.86%
4.68%

4.27%
4.68%

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
- เงินกูย้ ืม
- หุน้ กู้

ระยะเวลาการครบกาหนดของเงินกูย้ ืมระยะยาวและหุน้ กูร้ ะยะยาว - สุ ทธิ จากต้นทุนทางการเงิน มีดงั ต่อไปนี้

เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
เกินกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

งบกำรเงินรวม
2563
2562
พันบาท
พันบาท
418,801
2,656,315
785,108
1,142,812
1,203,909
3,799,127

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
พันบาท
พันบาท
413,302
2,659,315
772,340
1,142,812
1,185,642
3,802,127

กลุ่มบริ ษทั ต้องดารงอัตราส่ วนทางการเงินตามที่กาหนดไว้ในสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาว และต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
รวมทั้งการรั กษาอัต ราส่ ว นทางการเงิ น ที่ ก าหนดไว้ในข้อก าหนดว่า ด้ว ยสิ ท ธิ แ ละหน้าที่ ข องผู อ้ อกหุ ้น กู้แ ละ
ผูถ้ ือหุน้ กู้
วงเงินกู้ยืมจำกธนำคำร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินกูย้ ืมที่ยงั ไม่ได้ใช้จากธนาคารในประเทศและต่างประเทศเป็ นจานวน
3,253.91 ล้านบาท และ 30.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (2562: 3,247.57 ล้านบาท และ 30.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
หน่วย: พันบาท
งบกำรเงินรวม
หนีส้ ินตำม
เงินกู้ยืม
สัญญำเช่ ำ
ระยะยำว
หุ้นกู้
15,140
1,904,766
2,271,223

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 16 มาปฏิบตั ิ
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - หลังรวม
ผลกระทบจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบับที่ 16 มำปฏิบตั ิ
การเปลีย่ นแปลงในกระแสเงินสด
ชาระคืนเงินกูย้ มื
การลงทุนในหุน้ กูภ้ ายในกลุ่มกิจการ
รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกูย้ มื ตัดจาหน่าย
ปรับปรุ งการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

รวม
4,191,129

68,352

-

-

68,352

83,492

1,904,766

2,271,223

4,259,481

(88,279)
-

(406,079)
-

(29,000)

(494,358)
(29,000)

155,929
(2,886)
148,256

2,018
16,514
1,517,219

444
2,242,667

155,929
2,462
13,628
3,908,142
หน่วย: พันบาท

งบกำรเงินรวม
หนีส้ ินตำม
เงินกู้ยืม
สัญญำเช่ ำ
ระยะยำว
หุ้นกู้
26,775
2,459,150
4,523,312

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
การเปลีย่ นแปลงในกระแสเงินสด
ชาระคืนเงินกูย้ มื
รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกูย้ มื ตัดจาหน่าย
ปรับปรุ งการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
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รวม
7,009,237

(11,635)

(526,310)

(2,253,000)

(2,790,945)

15,140

2,018
(30,092)
1,904,766

911
2,271,223

2,929
(30,092)
4,191,129

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
หน่วย: พันบาท
หนีส้ ินตำม
สัญญำเช่ ำ
15,140

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 16 มาปฏิบตั ิ
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - หลังรวม
ผลกระทบจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบับที่ 16 มำปฏิบตั ิ
การเปลีย่ นแปลงในกระแสเงินสด
ชาระคืนเงินกูย้ มื
รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกูย้ มื ตัดจาหน่าย
ปรับปรุ งการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เงินกู้ยืม
ระยะยำว
หุ้นกู้
1,904,766
2,274,223

รวม
4,194,129

42,397

-

-

42,397

57,537

1,904,766

2,274,223

4,236,526

(83,367)

(406,079)

-

(489,446)

153,042
(4,418)
122,794

2,018
16,514
1,517,219

444
2,274,667

153,042
2,462
12,096
3,914,680
หน่วย: พันบาท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เงินกู้ยืม
ระยะยำว
หุ้นกู้
2,459,150
4,548,312

รวม
7,034,237

(11,635)

(526,310)

(2,275,000)

(2,812,945)

15,140

2,018
(30,092)
1,904,766

911
2,274,223

2,929
(30,092)
4,194,129

หนีส้ ินตำม
สัญญำเช่ ำ
26,775

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
การเปลีย่ นแปลงในกระแสเงินสด
ชาระคืนเงินกูย้ มื
รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกูย้ มื ตัดจาหน่าย
ปรับปรุ งการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
การวิเคราะห์การครบกาหนดของหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้

ผลรวมของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า
หัก ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ารอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ไม่ เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
85,163
71,845
157,008
(5,297)
(3,455)
(8,752)
79,866
68,390
148,256

ผลรวมของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า
หัก ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ารอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ไม่ เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
9,212
6,841
16,053
(483)
(430)
(913)
8,729
6,411
15,140

ผลรวมของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า
หัก ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ารอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ไม่ เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
77,153
52,468
129,621
(4,482)
(2,345)
(6,827)
72,671
50,123
122,794

ผลรวมของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า
หัก ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ารอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ไม่ เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
9,212
6,841
16,053
(483)
(430)
(913)
8,729
6,411
15,140
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
16. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีห้ มุนเวียนอื่น
งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ 2563
2562
พันบาท
พันบาท
เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำ
- บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- บุคคลหรื อกิจการอื่นๆ
รวม

4

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
พันบาท
พันบาท

2,024
79,938
81,962

2,631
248,507
251,138

8,493
73,228
81,721

5,862
127,679
133,541

เจ้ ำหนีห้ มุนเวียนอื่น
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
- อื่นๆ
รวม

237,038
105,128
342,166

234,211
69,368
303,579

278,065
48,086
326,151

250,958
34,257
285,215

รวมเจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีห้ มุนเวียนอื่น

424,128

554,717

407,872

418,756

17. หนีส้ ิ นหมุนเวียนอื่น
งบกำรเงินรวม
2563
2562
พันบาท
พันบาท
42,093
22,228
17,925
33,592
1,110
758
61,128
56,578

เงินมัดจารับจากลูกค้าระยะสั้น
ภาษีอื่นๆ
อื่นๆ
รวม
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
พันบาท
พันบาท
12,655
19,677
7,490
4,111
1
20,145
23,789

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
18. ประมำณกำรหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์ พนักงำน
ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงั ต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
2563
2562
พันบาท
พันบาท
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน
ที่ไม่ได้จดั ให้มีกองทุน
ภำระผูกพันตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน

283,241
283,241

231,766
231,766

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
พันบาท
พันบาท
253,524
253,524

205,056
205,056

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
งบกำรเงินรวม

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
รับรู้ ในกำไรขำดทุน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั และดอกเบี้ย

รับรู้ ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยที่รับรู ้ในระหว่างปี

ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563

2562

2563

2562

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

231,766
(39,957)

160,747
(30,401)

205,056
(33,164)

135,592
(18,657)

21,640
21,640

75,278
75,278

18,531
18,531

62,269
62,269

69,792
69,792

26,142
26,142

63,101
63,101

25,852
25,852

283,241

231,766

253,524

205,056

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ข้อสมมติ ฐานหลักในการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ประกันภัย ณ วันที่ รายงาน (แสดงโดยวิธีถวั เฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนัก)

อัตราคิดลด
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต

งบกำรเงินรวม
2563
2562
ร้อยละ
ร้อยละ
1.61
2.40
5.00
5.00

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
ร้อยละ
ร้อยละ
1.61
2.40
5.00
5.00

การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่
กาหนดไว้เป็ นจานวนเงินดังต่อไปนี้

ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

งบกำรเงินรวม
พันบาท
พันบาท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พันบาท
พันบาท

เพิ่มขึ้น
(13,753)

ลดลง
14,723

เพิ่มขึ้น
(11,956)

ลดลง
12,834

27,037

(23,958)

23,479

(20,831)

แม้ว่าการวิ เคราะห์ น้ ี ไม่ ไ ด้ค านึ งการกระจายตัวแบบเต็มรู ป แบบของกระแสเงิ นสดที่ ค าดหวังภายใต้โ ครงการ
ดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่างๆ
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
19. หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนอื่น
งบกำรเงินรวม
2563
2562
พันบาท
พันบาท
117,526
127,165
107,588
110,970
225,114
238,135

เงินมัดจารับจากลูกค้าระยะยาว
อื่นๆ
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
พันบาท
พันบาท
112,262
121,161
107,588
110,970
219,850
232,131

20. ทุนเรื อนหุ้นและกำรจ่ ำยโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ออกหุ น้ ใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
- หุ้นสำมัญ
หุ้นที่ออกและชาระแล้ ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
การออกหุ น้ สามัญโดยใช้
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
- หุ้นสำมัญ

มูลค่ าหุ้น
ต่ อหุ้น
(บาท)

2563

2562

จานวนหุ น้
พันหุ น้

จานวนเงิน
พันบาท

จานวนหุ น้
พันหุ น้

จานวนเงิน
พันบาท

5
5

1,099,977
-

5,499,884
-

1,099,977
-

5,499,884
-

5

1,099,977

5,499,884

1,099,977

5,499,884

5

1,096,102

5,480,510

1,096,102

5,480,510

5

-

-

-

-

5

1,096,102

5,480,510

1,096,102

5,480,510

ผูถ้ ือหุ น้ สามัญจะได้รับสิ ท ธิ ในการรับเงินปั นผลจากการประกาศจ่ายเงินปั นผลและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนหนึ่ ง
เสี ยงต่อหนึ่งหุน้ ในที่ประชุมของบริ ษทั
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
การจ่ ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์
20.1

กำรจ่ ำยโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ ที่ชำระด้ วยตรำสำรทุน

20.1.1 ข้ อมูลโครงกำร
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญออกให้สาหรับกรรมการและพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดย
บริ ษทั ได้เสนอขายใบส าคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญโดยจัดสรรใบส าคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญของ
บริ ษ ัท ให้ แ ก่ พ นัก งานที่ ท างานเต็ ม เวลา (Full-time Employment) ของบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่ อ ยที่ เข้า ร่ ว ม
โครงการ Performance share plan (“โครงการ”) โดยข้อมูลสาคัญของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญมี
ดังนี้

วันที่อนุมตั ิ:
จานวนหน่วยที่เสนอขาย:
ราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุน้ :
จานวนหุน้ ที่ออกเพื่อรองรับ:
อายุของโครงการ:
ราคาเสนอขายต่อหุน้ :
อัตราการใช้สิทธิ:

โครงกำร 3
โครงกำร 4
26 มีนาคม 2558
30 มีนาคม 2559
1,085,300 หน่วย
1,074,300 หน่วย
37.626 บาท/หุน้
25.918 บาท/หุน้
1,085,300 หุน้
1,074,300 หุน้
5 ปี นับจากวันที่มีการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญครั้งแรก
หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุน้ สามัญได้ 1 หุน้
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
การเปลี่ยนแปลงใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญแสดงได้ดงั นี้

ESOP - Grant III
กรรมการ
พนักงาน
รวม
ESOP - Grant IV
กรรมการ
พนักงาน
รวม
รวมทั้งสิ้น

1 มกราคม
2563
พันหน่วย

ออกให้
ระหว่างปี
พันหน่วย

รับคืน
ระหว่างปี
พันหน่วย

254
691
945

-

-

-

(254)
(691)
(945)

-

155
741
896

-

-

-

-

155
741
896

1,841

-

-

-

(945)

896
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ใช้สิทธิ
ระหว่างปี
พันหน่วย

หมดอายุ
ระหว่างปี
พันหน่วย

31 ธันวาคม
2563
พันหน่วย

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
20.1.2 กำรวัดมูลค่ ำยุตธิ รรม
บริ ษทั วัดมูลค่าของรายจ่ายโครงการ โดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ ณ วันที่ให้สิทธิ
โดยใช้ Monte Carlo Simulation techniques โดยมีขอ้ สมมติฐานที่สาคัญดังนี้
โครงกำร 3
20.424 บาท
36.500 บาท
37.626 บาท
39.894%
1.781%
2.340%

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ให้สิทธิ
ราคาหุน้ ณ วันที่ให้สิทธิ
ราคาใช้สิทธิ
ความผันผวนที่คาดหวัง
เงินปั นผลที่คาดหวัง
อัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ ยง

โครงกำร 4
12.475 บาท
27.000 บาท
25.918 บาท
36.534%
2.407%
1.721%

รำยกำรกระทบยอดทุนสำรองอื่น – กำรจ่ ำยโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ ที่ชำระด้ วยตรำสำรทุน

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 1 มกราคม
ค่าใช้จ่ายรวมที่รับรู ้ระหว่างปี ในงบกาไรขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
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งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
พันบาท
พันบาท
16,971
14,745
806
2,226
17,777
16,971

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
20.2

กำรจ่ ำยผลตอบแทนแก่ ผ้ บู ริหำรโดยชำระด้ วยเงินสด
เมื่ อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั มีมติ อนุ มตั ิ แก้ไขจานวนเงิ นสาหรับการจ่าย
ค่ าตอบแทนส าหรั บ ผลการด าเนิ น งานเป็ นจานวนรวม 22.76 ล้านบาท เพื่ อจัด สรรให้กับ ผูบ้ ริ ห าร ณ
วันสิ้ นสุ ดโครงการ โดยมีเงื่อนไขว่าผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ น้ โดยรวม (Absolute Total Shareholder Return)
และผลตอบแทนโดยรวมของผูถ้ ื อหุ ้นเมื่ อเที ยบกับผลตอบแทนเฉลี่ ยของกลุ่มอุตสาหกรรมเดี ยวกันใน
ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย (Relative Total Shareholder Return) ต้องถึ งเกณฑ์ที่กาหนดในปี ที่ 3
ของโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ได้มีการประเมินเกณฑ์ที่กาหนดของโครงการพบว่า บริ ษทั
ไม่สามารถดาเนินการได้ตามเงื่อนไขที่กาหนดได้ บริ ษทั จึงไม่ได้บนั ทึกรายการดังกล่าว

ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุน้ สู งกว่า
มูลค่าหุน้ ที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนาค่าหุน้ ส่ วนเกินนี้ต้ งั เป็ นทุนสารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ ”) ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
นี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
21. สำรอง
สารองประกอบด้วย
การจัดสรรกาไร และ/หรื อ กาไรสะสม
สำรองตำมกฎหมำย
ตามบทบัญ ญัติ แห่ งพระราชบัญญัติ บริ ษ ทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัด สรรทุ นส ารอง
(“สารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สารองดังกล่าวมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสารองนี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ผลต่ ำงจำกกำรแปลงค่ ำงบกำรเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่ วนของเจ้าของประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศ
ผลต่ ำงจำกกำรเปลีย่ นแปลงในมูลค่ ำยุตธิ รรมของสิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
ผลต่ างจากการเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ ายุติธรรมของสิ นทรัพ ย์ทางการเงิ น แสดงในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นประกอบด้วย
ผลรวมการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินจนกระทัง่ มีการตัดรายการหรื อเกิดการด้อยค่า
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
22. ส่ วนงำนดำเนินงำน
กลุ่มบริ ษทั นาเสนอข้อมูลทางการเงิ นจาแนกตามส่ วนงานโดยแสดงส่ วนงานธุ รกิ จและส่ วนงานภู มิศาสตร์ เป็ น
รู ปแบบหลักในการรายงาน โดยพิ จารณาจากโครงสร้ างการบริ หารและการรายงานทางการเงิ นภายในของกลุ่ม
บริ ษทั เป็ นเกณฑ์ในการกาหนดส่ วนงาน
ส่ วนงานธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั เสนอส่ วนงานธุรกิจที่สาคัญ ดังนี้
ส่ วนงาน 1
ส่ วนงาน 2
ส่ วนงาน 3

บริ การวงจรดาวเทียมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจดาวเทียม
การขายและบริ การที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่ อ
การขายและบริ การที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโทรศัพท์

ส่ วนงานภูมิศาสตร์
ในการนาเสนอการจาแนกส่ วนงานภูมิศาสตร์ รายได้ตามส่ วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์โดยกาหนดจากสถานที่ต้ งั
ของลูกค้า
ส่ วนงานในประเทศไทยมีขอบเขตการดาเนิ นงานหลักเกี่ ยวกับการบริ การวงจรดาวเที ยมและธุ รกิ จที่ เกี่ ยวเนื่ องกับ
ธุ รกิ จดาวเที ยม ธุ รกิ จอินเทอร์ เน็ตและสื่ อ ส่ วนงานในประเทศสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวมีขอบเขต
การดาเนิ นงานหลักเกี่ ยวกับการขายและบริ การที่ เกี่ ยวเนื่ องกับธุ รกิ จโทรศัพท์ การบริ การวงจรดาวเที ยมและธุ รกิ จที่
เกี่ยวข้องกับธุ รกิจดาวเทียม ส่ วนงานในประเทศออสเตรเลีย ประเทศอินเดีย ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแห่ งสหภาพ
เมี ย นมา ประเทศมาเลเซี ย และประเทศสิ งคโปร์ มี ข อบเขตการด าเนิ น งานหลัก เกี่ ย วกับ การขายและบริ ก ารที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจดาวเทียม
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
กลุ่มบริ ษทั เสนอส่ วนงานภูมิศาสตร์ที่สาคัญ ดังนี้
ส่ วนงาน 1
ส่ วนงาน 2
ส่ วนงาน 3
ส่ วนงาน 4
ส่ วนงาน 5
ส่ วนงาน 6
ส่ วนงาน 7
ส่ วนงาน 8

ประเทศไทย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศอินเดีย
ประเทศญี่ปุ่น
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ประเทศมาเลเซี ย
ประเทศสิ งคโปร์
ประเทศอื่น ๆ
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
การจาแนกรายได้
กลุ่มบริ ษทั จาแนกรายได้จากการขายสิ นค้าและให้บริ การให้แก่ลูกค้าตลอดช่ วงเวลาและ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ งตาม
ประเภทส่ ว นงานซึ่ งสอดคล้อ งกับ การเปิ ดเผยข้อ มู ล รายได้แ ยกตามส่ วนงานที่ ร ายงานส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่
31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้

งบกำรเงินรวม
2563
2562
พันบาท
พันบาท
รำยได้ ตำมส่ วนงำน
บริ การธุรกิจดาวเทียม
บริ การอินเตอร์เน็ตและสื่ อ
รวม
ช่ วงเวลำแห่ งกำรรับรู้ รำยได้
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง
บริ การธุรกิจดาวเทียม
บริ การอินเตอร์เน็ตและสื่ อ
ตลอดช่วงเวลา
บริ การธุรกิจดาวเทียม
บริ การอินเตอร์เน็ตและสื่ อ
รวม
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3,539,410
17,386
3,556,796

4,560,949
102,336
4,663,285

387,450
1,632
389,082

326,316
82,223
408,539

3,151,960
15,754
3,167,714
3,556,796

4,234,633
20,113
4,254,746
4,663,285

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
รายได้และผลการดาเนินงานจากส่ วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
บริกำรธุรกิจดำวเทียม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

รายได้
ส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ต้นทุนขายและบริ การตามส่ วนงาน
ค่าใช้จ่ายตามส่ วนงาน
ผลการดาเนินงานตามส่ วนงาน
ขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุ ทธิ
รายได้อื่น
รายได้ทางการเงิน
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์
กาไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) สุ ทธิ

2563
ล้านบาท
3,548
(2,587)
(907)
54

2562
ล้านบาท
4,594
(3,613)
(1,001)
(20)

บริกำรอินเตอร์ เน็ต
และสื่ อ
2563
2562
ล้านบาท
ล้านบาท
32
122
(15)
(112)
(13)
(39)
4
(29)
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บริกำรระบบโทรศัพท์
2563
ล้านบาท
4
4

2562
ล้านบาท
(116)
(116)

ตัดรำยกำรระหว่ ำง
ส่ วนงำน
2563
2562
ล้านบาท
ล้านบาท
(24)
(53)
24
54
1
1
1
2

งบกำรเงินรวม
2563
ล้านบาท
3,556
4
(2,578)
(919)
63
(59)
671
141
816
(188)
628
(114)
514

2562
ล้านบาท
4,663
(116)
(3,671)
(1,039)
(163)
(29)
(128)
136
201
(1,623)
(1,606)
(300)
(1,906)
(344)
(2,250)

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
บริกำรธุรกิจดำวเทียม

สิ นทรัพย์จาแนกตามส่ วนงาน
เงินให้กยู้ ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
รวมสิ นทรัพย์
หนี้สินจาแนกตามส่ วนงาน
เงินกูย้ ืม
รวมหนีส้ ิ น

2563
ล้านบาท
13,603
1,752
-

2562
ล้านบาท
13,879
1,758
-

1,516
3,908

1,806
4,190

บริกำรอินเตอร์ เน็ต
และสื่ อ
2563
2562
ล้านบาท ล้านบาท
495
488
-

9
-

14
-
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บริกำรระบบโทรศัพท์
2563
ล้านบาท
1,393

-

2562
ล้านบาท
1,409

-

ตัดรำยกำรระหว่ ำง
ส่ วนงำน
2563
2562
ล้านบาท ล้านบาท
(567)
(535)
-

(4)
-

(6)
-

งบกำรเงินรวม
2563
ล้านบาท
13,531
1,752
1,393
16,676

2562
ล้านบาท
13,832
1,758
1,409
16,999

1,521
3,908
5,429

1,814
4,190
6,004

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
รายได้จากส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้

รายได้ จากส่ วนงาน
ประเทศไทย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศอินเดีย
ประเทศญี่ปุ่น
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ประเทศมาเลเซี ย
ประเทศอื่นๆ
รวม

2563
พันบาท

2562
พันบาท

1,951,823
263,841
442,198
206,603
156,010
261,769
274,552
3,556,796

2,250,706
250,008
660,084
618,626
126,924
257,905
499,032
4,663,285

ข้ อมูลเกีย่ วกับลูกค้ ำรำยใหญ่ ของกลุ่มกิจกำร
สาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีรายการกับลูกค้าภายนอกกิ จการรายใดรายหนึ่ ง
ที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนตามส่ วนงานภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้

สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
ประเทศไทย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศอินเดีย
ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศสิ งคโปร์
ประเทศอื่นๆ
รวม

2563
พันบาท

2562
พันบาท

4,032,657
99,589
6,086
3,933
2,291,387
41,857
6,475,509

5,090,936
24,295
7,308
9,182
2,536,267
73,856
7,741,844

23. รำยได้ จำกกำรขำยและกำรให้ บริกำร

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

งบกำรเงินรวม
2563
2562
พันบาท
พันบาท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
พันบาท
พันบาท

รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
รวม

130,529
3,426,267
3,556,796

111,170
3,309,195
3,420,365
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264,909
4,398,376
4,663,285

147,187
4,122,424
4,269,611

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
24. รำยได้ อื่น
งบกำรเงินรวม
2563
2562
พันบาท
พันบาท

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

รายได้จากเงินชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัย
ตามข้อตกลงภายใต้สญ
ั ญาบริ การเพื่อเพิ่ม
อายุการใช้งานของดาวเทียม

352,517
268,020
7,480
7,715
4,750
21,440
9,103
671,025

รายได้จากเงินชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัย
รายได้ค่าที่ปรึ กษาและบริ หาร
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุน
กาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์
รายได้ค่าเบี้ยปรับจากลูกค้า
หนี้สูญรับคืน
อื่นๆ
รวม

7,389
2,678
5,161
59,530
51,752
9,898
136,408

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
พันบาท
พันบาท

352,517
268,020
21,375
5,209
5,845
652,966

35,425
4,813
51,752
9,199
101,189

ในเดื อ นพฤษภาคมและมิ ถุ น ายน 2563 บริ ษ ัท ได้รั บ เงิ น จากบริ ษ ัท ประกัน ภัย จากกรมธรรม์อื่ น จ านวน 8.4
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรื อประมาณ 268 ล้านบาท ซึ่ งแสดงเป็ นรายได้จากเงินชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัย
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้รับ เงิ นชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของข้อตกลงภายใต้สั ญญา
บริ การเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของดาวเที ยม ซึ่ งรับรู ้เป็ นรายได้อื่นสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน
353 ล้านบาท (สุ ทธิ จากรายการตัดจาหน่ ายเงิ นล่วงหน้าตามสัญญาบริ การดังกล่าวจานวน 3 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ หรื อ
ประมาณ 98 ล้านบาท) ตามลาดับ (ดูหมายเหตุขอ้ 31.6)
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
25. ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
งบกาไรขาดทุนได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิ ดเผยตามข้อกาหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับต่าง ๆ ดังนี้
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาของอาคาร และอุปกรณ์
ค่าตัดจาหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนภายใต้
สัญญาอนุญาตให้ดาเนิ นการ
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าตัดจาหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกูย้ ืม
ค่าใช้จ่ายพนักงาน

งบกำรเงินรวม
2563
2562
พันบาท
พันบาท
1,622,700
281,940
500,283

990,307
2,462
819,090

1,311,769
2,929
887,799

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
พันบาท
พันบาท
1,468,819
334,757
455,050

975,405
2,462
576,990

1,302,786
2,929
627,277

26. เงินสมทบกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พสาหรับพนักงานของกลุ่มบริ ษทั บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงาน
ในการเป็ นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ถึงอัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือนทุกเดือน
และกลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 ถึง อัตราร้อยละ 7 ของเงินเดื อนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสารอง
เลี้ ยงชี พนี้ ได้จดทะเบี ยนเป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชี พตามข้อกาหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดย
ผูจ้ ดั การกองทุนที่ได้รับอนุญาต
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
27. ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุ

ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
รวม

13

รวมค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
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งบกำรเงินรวม
2563
2562
พันบาท
พันบาท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
พันบาท
พันบาท

(23,636)

(31,393)

7

(421)

(90,568)
(114,204)

(312,317)
(343,710)

(66,479)
(66,472)

(251,331)
(251,752)

(114,204)

(343,710)

(66,472)

(251,752)

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีที่แท้ จริ ง
งบกำรเงินรวม
2563
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รวม
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้รวม
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบจากความแตกต่างของอัตราภาษีสาหรับ
กิจการในต่างประเทศ
ส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ผลกระทบจากรายได้ที่รับรู ้ต่างงวดกัน
ระหว่างบัญชีและภาษี
ผลกระทบจากค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษีได้
และค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ต่างงวดกัน
ระหว่างบัญชีและภาษี
ผลขาดทุนในปี ปัจจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี
ตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อื่นๆ
รวม

120

20

18

2562
พันบาท
513,782
114,204
627,986
(125,597)

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

20

พันบาท
(2,249,949)
343,710
(1,906,239)
381,248

(63,446)
749

(131,972)
(23,290)

2,410

-

165,347

(201,812)

(115,908)
22,241
(114,204)

(68,456)
(269,213)
(30,215)
(343,710)

(18)

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้า
ผลกระทบจากรายได้ที่รับรู ้ต่างงวด
กันระหว่างบัญชีและภาษี
ผลกระทบจากค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหัก
ภาษีเงินได้และค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ต่างงวดกัน
ระหว่างบัญชีและภาษี
ผลขาดทุนในปี ปัจจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อื่นๆ
รวม

20

11
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2562
พันบาท
513,782
66,472
580,254
(116,051)
-

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

20

พันบาท
(2,249,949)
251,752
(1,998,197)
399,639
5,951

(58,761)

(119,573)

2,410

-

195,231

(200,557)

(91,238)
1,937
(66,472)

(67,999)
(269,213)
(251,752)

(13)

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
28. กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้น
กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้ นฐานสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 คานวณจากกาไร (ขาดทุ น)
สาหรับปี ที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ สามัญของบริ ษทั และจานวนหุ น้ สามัญที่ออกจาหน่ายแล้วระหว่างปี ในแต่ละปี โดย
วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก แสดงการคานวณดังนี้
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
(พันบาท/พันหุ้น)
กำไร (ขำดทุน) ทีเ่ ป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษัท (ขั้นพื้นฐำน)
จำนวนหุ้นสำมัญทีอ่ อกจำหน่ ำยแล้ ว
กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บาท)

513,782

(2,249,949)

1,096,102

1,096,102

0.47

(2.05)

กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นปรั บลด
กาไร (ขาดทุ น ) ต่ อ หุ ้น ปรั บ ลดส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 และ 2562 ค านวณจากกาไร (ขาดทุ น )
สาหรับปี ที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั และจานวนหุ น้ สามัญที่ ออกจาหน่ ายแล้วระหว่างปี หลังจากที่ได้
ปรับปรุ งผลกระทบของหุ ้นปรับลด อย่างไรก็ตาม สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ไม่ได้
คานวณกาไรต่อหุน้ ปรับลด เนื่องจากราคาตามสิ ทธิ มีมูลค่าสู งกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยระหว่างปี
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
29. เงินปันผล
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกาไรเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาล
ในอัตราหุน้ ละ 0.20 บาท เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 219 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ แล้วเมื่อวันที่
21 เมษายน 2563
30. เครื่ องมือทำงกำรเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ต้องเผชิ ญกับความเสี่ ยงทางการเงิ นที่ สาคัญได้แก่ ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ยและความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ ยน กลุ่มบริ ษทั ได้กูย้ ืมเงิ นสาหรั บรายจ่ ายฝ่ ายทุ น ซึ่ งต้องจ่ ายอัตราดอกเบี้ ยทั้งแบบคงที่ และแบบลอยตัว
รวมทั้งมีรายการขาย และรายการซื้ อที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั จึงทารายการตราสาร
อนุพนั ธ์เพื่อป้องกันความเสี่ ยงที่อาจเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว
กลุ่มบริ ษทั ใช้ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อลดความไม่แน่ นอนของกระแสเงินสดในอนาคตที่ เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน และเพื่อช่วยในการบริ หารสภาพคล่องของเงินสด กลยุทธ์ที่ใช้ในการป้ องกันความ
เสี่ ยงได้แก่ ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยได้ป้องกันโดยการทาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารที่ให้กยู้ ืม ส่ วน
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนที่ จะเกิ ดขึ้ นจากการขายในอนาคตได้ป้ องกัน โดยการท าสั ญ ญาซื้ อ ขายเงิ น ตรา
ต่ างประเทศล่ วงหน้าและสิ ท ธิ ในการซื้ อ ขายอัต ราแลกเปลี่ ย นล่ วงหน้า ทั้งนี้ เพื่ อ ป้ องกัน ความเสี่ ย งจากอัต รา
แลกเปลี่ ยนในอนาคตของรายการขาย รายการซื้ อและการกู้ยืม การตัดสิ นใจที่ จะรั บระดับความเสี่ ยงขึ้ นอยู่กับ
นโยบายของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งกาหนดระดับความเสี่ ยงที่สามารถรองรับได้ตามประเภทของรายการและคู่คา้
กลุ่ มบริ ษ ทั ไม่ อนุ ญ าตให้มีการใช้เครื่ อ งมื อทางการเงิ นที่ มีลกั ษณะเป็ นทางการค้าเพื่ อเก็งกาไร การทาตราสาร
อนุพนั ธ์ทุกประเภทต้องได้รับการอนุมตั ิจากผูบ้ ริ หารก่อนทาสัญญา
ผูบ้ ริ หารฝ่ ายการเงินมีหน้าที่ รับผิดชอบในการบริ ห ารความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตรา
ดอกเบี้ย รายงานผูบ้ ริ หารประกอบด้วย รายละเอียดของต้นทุน และราคาตลาดของเครื่ องมือทางการเงินทั้งหมด รวมถึง
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยที่ยงั คงค้างอยู่
นอกจากนี้ ยงั ได้มีการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความเสี่ ยงที่มีอยู่กบั ระดับความเสี่ ยงที่ผบู ้ ริ หารกาหนดให้เป็ นระดับความ
เสี่ ยงที่สามารถรับได้ครอบคลุมถึงความเสี่ ยงในเรื่ องเงินลงทุนโดยมีการกาหนดนโยบายในการลงทุนระยะสั้น
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
การบริ หารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนของบริ ษทั เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผูถ้ ือหุน้ และเป็ นประโยชน์ต่อ
ผูท้ ี่ มีส่ วนได้เสี ยอื่ น ตลอดจนเพื่ อดารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้ างของทุ นที่ เหมาะสมเพื่ อให้มีความสอดคล้องและสามารถ
สนับสนุ นแผนการบริ หารเงิ นลงทุนหรื อโอกาสในการลงทุนต่างๆ อันจะเป็ นการสร้างมูลค่า และเสริ มความมัน่ คง
ทางการเงินให้กบั กลุ่มบริ ษทั
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งเกิ ดจากการซื้ อสิ นค้าและการขายสิ นค้าที่ เป็ น
เงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อันเป็ นผล
มาจากการมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี้
งบกำรเงินรวม
2563
เงินตรา
ต่างประเทศ
หลักล้าน
สิ นทรัพย์
ดอลลาร์สหรัฐฯ
ยูโร
เยน
อินเดียรู ปี
ดอลลาร์นิวซี แลนด์
เวียดนามดอง
ดอลลาร์ออสเตรเลีย
ดอลลาร์ฮ่องกง
รวม

184.27
6.68
446.35
1.32
23.33
10.04
2.50
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2562
เงินบาท
หลักล้าน
5,503.67
1.92
170.64
27.96
3.01
225.97
9.58
5,942.75

เงินตรา
ต่างประเทศ
หลักล้าน
71.07
0.12
463.12
0.95
0.06
2.50

เงินบาท
หลักล้าน
2,130.46
3.86
182.70
19.01
1.26
9.58
2,346.87

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวม
2563
เงินตรา
ต่างประเทศ
หลักล้าน
หนีส้ ิ น
ดอลลาร์สหรัฐฯ
ดอลลาร์สิงคโปร์
อินเดียรู ปี
ดอลลาร์ออสเตรเลีย
ดอลลาร์นิวซี แลนด์
เวียดนามดอง
รวม

36.52
0.09
5.08
4.52
0.34
33.32

2562
เงินบาท
หลักล้าน
1,103.08
1.96
2.21
105.42
7.35
4.35
1,224.37

เงินตรา
ต่างประเทศ
หลักล้าน
78.61
246.87
0.06
0.34
50.91

เงินบาท
หลักล้าน
2,384.48
110.97
1.25
6.90
6.66
2,510.26

สิ นทรั พ ย์ที่เป็ นเงิ น ตราต่ างประเทศส่ วนใหญ่ เป็ นเงิ นฝากธนาคารและลูกหนี้ การค้า ส่ วนหนี้ สิ นที่ เป็ นเงิ นตรา
ต่างประเทศส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้ - อาคารและอุปกรณ์ และเงินกูย้ ืม
ความเสี่ยงทางด้ านสินเชื่อ
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อของกลุ่มบริ ษทั มีลกั ษณะที่ไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนยั สาคัญ กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายที่
จะท าให้แ น่ ใจได้ว่ากลุ่ ม บริ ษ ัท จะขายสิ น ค้า และให้บ ริ ก ารแก่ ลู กค้าที่ มี ป ระวัติ สิ น เชื่ อที่ อยู่ในระดับ ที่ มี ค วาม
เหมาะสม คู่สญ
ั ญาในอนุพนั ธ์ทางการเงินและรายการเงินสดเป็ นสถาบันการเงินที่มีคุณภาพและมีความน่าเชื่ อถืออยู่
ในระดับสู ง
ความเสี่ยงจากสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั มี การควบคุมความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงิ นสดและรายการเที ยบเท่ า
เงิ นสดให้เพี ยงพอต่ อ การดาเนิ นงานของกลุ่ มบริ ษทั รวมทั้งจัดหาวงเงิ นสิ นเชื่ อระยะสั้นจากธนาคารต่ างๆ เพื่ อ
สารองในกรณี ที่มีความจาเป็ นและเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
การกาหนดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จานวนเงินที่ ผูซ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์หรื อชาระหนี้ สินกัน ในขณะที่ ท้ งั
สองฝ่ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะ
ของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
ราคาตามบัญชี ของเงินสดและรายการเที ยบเท่าเงินสด สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ลูกหนี้ การค้า ลูกหนี้ กิจการที่
เกี่ ยวข้องกัน เงิ นให้กูย้ ืมระยะสั้นและเงิ นทดรองแก่กิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน เจ้าหนี้ การค้า เจ้าหนี้ - อาคารและอุปกรณ์
เจ้าหนี้ กิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน และเงิ นกู้ยืมระยะสั้น มี มูลค่ าใกล้เคี ยงกับมู ลค่ ายุติ ธรรมเนื่ องจากมี ร ะยะเวลาครบ
กาหนดที่ส้ นั
มูลค่ ายุติ ธรรมของสิ นทรั พย์ทางการเงิ น/หนี้ สิ นทางการเงิ นพร้ อมทั้งมู ลค่ าตามบัญชี ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทาง
การเงิน มีดงั นี้

มูลค่าตามบัญชี
พันบาท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
หมุนเวียน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วดั มูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกันที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
หุน้ กู้
ไม่ หมุนเวียน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาว

งบกำรเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3
พันบาท
พันบาท

ระดับ 1
พันบาท

รวม
พันบาท

1,910,493

-

1,919,493

-

1,919,493

853,013

-

-

823,601

823,601

461,566
2,242,667

-

2,275,181

465,164
-

465,164
2,275,181

898,710
1,203,909

-

-

867,722
1,205,808

867,722
1,205,808
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

มูลค่าตามบัญชี
พันบาท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
หมุนเวียน
ตราสารหนี้ที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกันที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
ไม่ หมุนเวียน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หุน้ กู้

งบกำรเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3
พันบาท
พันบาท

ระดับ 1
พันบาท

รวม
พันบาท

1,945,154

-

1,945,154

-

1,945,154

630,635

-

-

632,116

632,116

392,002

-

-

396,693

396,693

1,127,499
1,527,904
2,271,223

-

2,410,492

1,130,148
1,546,669
-

1,130,148
1,546,669
2,410,492
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
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มูลค่าตามบัญชี
พันบาท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
หมุนเวียน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกันที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
หุน้ กู้
ไม่ หมุนเวียน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาว

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3
พันบาท
พันบาท

ระดับ 1
พันบาท

รวม
พันบาท

2,154,011

-

2,154,011

-

2,154,011

873,013

-

-

843,601

843,601

454,371
2,274,667

-

2,307,641

454,642
-

454,642
2,307,641

-

867,722
1,186,453

867,722
1,186,453

898,710
1,185,642

-
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มูลค่าตามบัญชี
พันบาท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
หมุนเวียน
ตราสารหนี้ที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกันที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
ไม่ หมุนเวียน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หุน้ กู้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3
พันบาท
พันบาท

ระดับ 1
พันบาท

2,108,678

-

รวม
พันบาท

2,108,678

-

2,108,678

655,635

-

-

657,116

657,116

392,002

-

-

396,693

396,693

1,127,499
1,527,904
2,274,223

-

2,414,125

1,130,148
1,546,669
-

1,130,148
1,546,669
2,414,125
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ลำดับขั้นของมูลค่ ำยุตธิ รรม
ตารางข้างต้นวิเคราะห์ การวัดมูลค่ายุติธรรมที่ เกิ ดขึ้ นประจาสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงิ น การวัดมูลค่ ายุติธรรม
เหล่านี้ ถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ ต่างกันของลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ ใช้ในการประเมินมูลค่า นิ ยาม
ของระดับต่างๆ มีดงั นี้
 ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน
อย่างเดียวกัน ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั สามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า
 ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่ สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมสาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้ สิน
นั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
 ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
กลุ่มบริ ษทั พิ จารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 สาหรับหุ ้นกูโ้ ดยอ้างอิงราคาซื้ อขาย ณ วันที่ รายงานจากสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย
บริ ษทั พิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 3 สาหรับเงินกูย้ ืมคานวณโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดรับ โดยใช้อตั ราดอกเบี้ ย
ส่ วนเพิ่มของเงินกูย้ ืมของกลุ่มบริ ษทั ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
31. ภำระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจกำรที่ไม่ เกีย่ วข้ องกัน
31.1 สั ญญำดำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่ อสำรภำยในประเทศ
บริ ษทั ได้รับสิ ทธิ จากกระทรวงคมนาคมให้ดาเนิ นการโครงการดาวเทียมสื่ อสารโดยให้บริ ษทั มีสิทธิ ในการบริ หาร
กิ จการและการให้บ ริ การวงจรดาวเที ย มเพื่ อ การสื่ อ สารทั้งภายในและต่ างประเทศ และมี สิ ทธิ เก็ บค่ าใช้วงจร
ดาวเทียมจากผูใ้ ช้วงจรดาวเทียมเป็ นระยะเวลา 30 ปี ตามสัญญาลงวันที่ 11 กันยายน 2534 ซึ่ งได้มีการแก้ไขลงวันที่
22 มีนาคม 2535 ซึ่ งปั จจุบนั สัญญาดังกล่าวอยูภ่ ายใต้การดูแลของกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (“MDE”)
(เดิมชื่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (“MICT”))
ภายใต้สัญญาดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั จะต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ MDE ในอัตราร้อยละของรายได้ค่าบริ การ
ที่บริ ษทั ได้รับหรื ออย่างน้อยเท่ากับเงินขั้นต่าที่ระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ต้นทุ นค่ าอนุ ญาตให้ดาเนิ นการขั้นต่ าคงเหลื อ 70 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 159 ล้านบาท) นอกจากนี้ ภายใต้
สัญญาดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ยอมให้ดาวเที ยมทุกดวงและสถานี ควบคุมดาวเทียมรวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ จดั ตั้งขึ้ น
ตามสัญญาฉบับนี้ตกเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของ MDE เมื่อได้ดาเนินการก่อสร้างและติดตั้งเรี ยบร้อยแล้ว
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31.2 สั ญญำร่ วมทุน
บริ ษ ทั ลาว เทเลคอมมิ วนิ เคชัน่ ส์ มหาชน (“LTC”) ได้ก่อตั้งขึ้ นตามสัญญาร่ วมทุ น ลงวันที่ 8 ตุ ลาคม 2539 ระหว่าง
รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) และบริ ษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) (เดิมชื่ อ
บริ ษทั ชินวัตรคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิ เคชัน่ ส์ จากัด (มหาชน)) ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดาเนิ นการดังกล่าว LTC
ได้รับสิ ทธิ ในการให้บริ การทางด้านโทรคมนาคมใน สปป. ลาว เป็ นระยะเวลา 25 ปี และได้รับสิ ทธิ ในการให้บริ การ
ทางด้านโทรศัพท์พ้ื นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ บริ การโทรศัพท์ระหว่างประเทศ อินเทอร์ เน็ตและโทรศัพท์ติดตามตัว
ปัจจุบนั บริ ษทั เชนนิ งตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จากัด (“SHEN”) ซึ่ งเป็ นการร่ วมค้าของบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ในอัตราร้อยละ
49 ของทุนจดทะเบียนของ LTC ตามสัญญาร่ วมทุนดังกล่าวเมื่อสิ้ นสุ ดปี ที่ 20 ของสัญญาร่ วมทุน (ปี 2559) รัฐบาลของ
สปป. ลาว มีสิทธิ ในการพิจารณาการซื้ อหุ ้นทั้งหมดของ LTC ที่ กลุ่มบริ ษทั ถืออยู่ดว้ ยราคาตลาด และเมื่อสิ้ นสุ ดปี ที่ 23
ของสัญญาร่ วมทุน (ปี 2562) หากกลุ่มบริ ษทั มีความประสงค์ในการดาเนิ นกิจการตามสัญญาร่ วมทุนต่อไป กลุ่มบริ ษทั
มีสิทธิ ในการยื่นขอต่ออายุสัญญา โดยการยื่นความประสงค์ขอขยายระยะเวลาของสัญญาต่อรัฐบาลของ สปป. ลาว แต่
อย่างไรก็ตามหากคู่ สั ญญาทั้งสองฝ่ ายไม่ มี การตกลงกันเพื่ อต่ อสั ญญาตามเงื่ อนไขข้างต้น เมื่ อครบกาหนด 25 ปี
(ปี 2564) กลุ่ มบริ ษ ทั จะต้องโอนหุ ้นของ LTC ที่ ถืออยู่ท้ งั หมดให้แก่ รัฐบาลของ สปป. ลาว โดยไม่ คิดค่ าตอบแทน
(หมายเหตุ 9) ตามข้อตกลงเบื้ องต้นของสัญญาร่ วมทุ น LTC ต้องลงทุนในโครงการที่ ได้รับสิ ทธิ ตามที่ ระบุในสัญญา
ร่ วมทุนข้างต้นในประเทศลาวเป็ นจานวนเงินไม่ต่ ากว่า 400 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ ภายในระยะเวลา 25 ปี ซึ่ ง LTC ได้
ลงทุนครบถ้วนตามข้อตกลงแล้ว
เมื่ อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 SHEN และรัฐบาลของ สปป. ลาว ได้ลงนามอย่างเป็ นทางการในข้อตกลงในการขยาย
เวลาของสัญญาร่ วมทุนและสัญญาอนุญาตให้ดาเนิ นการในการให้บริ การทางด้านโทรคมนาคมใน สปป. ลาว ซึ่ งมี
ผลให้ LTC ได้รับการต่ออายุสิทธิ ในการให้บริ การทางด้านโทรคมนาคมใน สปป. ลาว ต่อไปอีก 25 ปี จนถึงปี 2589
ทั้งนี้ ตามสัญญาที่มีการแก้ไขใหม่ LTC จะต้องลงทุนในโครงการที่ได้รับสิ ทธิ ตามที่ระบุในสัญญาร่ วมทุนข้างต้นใน
ประเทศลาวเป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในระยะเวลา 25 ปี
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31.3 สั ญ ญำดำเนิ นกิจกำรในประเทศไทยของกลุ่มบริ ษัทที่ เกี่ยวกับกำรรั บส่ งสั ญ ญำณโทรทั ศน์ และสั ญ ญำณบริ กำร
อินเทอร์ เน็ตผ่ ำนดำวเทียม และกำรให้ บริกำรอินเทอร์ เน็ต
ปั จจุ บนั คณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) (เดิ มชื่ อ
คณะกรรมการกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กทช.”)) เป็ นผู ม้ ี อ านาจในการออกใบอนุ ญ าตประกอบกิ จการ
โทรคมนาคม และการให้บริ การอิ นเทอร์ เน็ตในประเทศไทย โดยบริ ษทั บริ ษทั ย่อยและกิ จการร่ วมค้า ได้ดาเนิ น
กิจการการให้บริ การอินเทอร์ เน็ต กระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์และโทรคมนาคมภายใต้ใบอนุ ญาตต่าง ๆ จาก กสทช.
ดังนี้
ประเภทใบอนุญำต

วันที่ได้ รับใบอนุญำต

ระยะเวลำอนุญำต

ใบอนุญำตที่บริษทั ได้ รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง

16 สิ งหาคม 2554

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม

26 มิถุนายน 2555

ตลอดระยะเวลา
การให้บริ การ
20 ปี

ใบอนุญำตที่บริษทั ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ได้ รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ ง

21 มกราคม 2556
12 กรกฎาคม 2562

15 ปี
ตลอดระยะเวลา
การให้บริ การ

ใบอนุญำตที่บริษทั ทีซี บรอดคำสติง้ จำกัด ได้ รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม

4 มีนาคม 2556
10 พฤศจิกายน 2558

15 ปี
15 ปี

ใบอนุญำตที่บริษทั เนชั่น สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ได้ รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง
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รำยได้ ของบริษทั ภำยใต้ ข้อบังคับของ กสทช.
รายได้จากการให้บริ การและให้เช่ าอุปกรณ์ ของบริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สามารถ
จาแนกได้ดงั นี้
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
พันบาท
พันบาท
18,566
60,162
452,490
272,651
2,949,309
3,936,798
3,420,365
4,269,611

ใบอนุญาตโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง (1)
ใบอนุญาตโทรคมนาคมแบบที่สาม
รายได้ค่าบริ การอื่น
รวม
(1)

รายได้ใบอนุ ญาตโทรคมนาคมแบบที่ห นึ่ ง ประกอบด้วย รายได้จากใบอนุ ญาตประกอบกิ จการโทรคมนาคมแบบที่ ห นึ่ ง และรายได้จาก
ใบอนุญาตการให้บริ การอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง ตามข้อ 18 ประกาศ กสทช. เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2563
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31.4 สั ญญำเช่ ำดำเนินงำนและสั ญญำบริกำร
กลุ่มบริ ษทั มี ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าดาเนิ นงานและสัญญาบริ การ จานวนเงิ นขั้นต่ าที่ ตอ้ งจ่ายในอนาคตตาม
สัญญาเช่าดาเนินงานและสัญญาบริ การที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ดังนี้

สกุลเงิน
ไม่เกิน 1 ปี

บาท
อินโดนีเซี ยรู เปี ย
เวียดนามดอง
เยน
ดอลลาร์สหรัฐฯ
รู ปีอินเดีย
เปโซฟิ ลิปปิ นส์
ดอลลาร์ออสเตรเลีย
หยวน

รวมเป็ นเงินบาท
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

งบกำรเงินรวม
2563
2562
หลักพัน
หลักพัน
4,337
30,655
45,000
42,000
13,420
2,476
1,392
94
38
2,596
2,596
85
7
61
188
9,311
35,662

บาท
เยน
ดอลลาร์สหรัฐฯ
ดอลลาร์ออสเตรเลีย
รู ปีอินเดีย

รวมเป็ นเงินบาท
รวมเป็ นเงินบำททั้งสิ้น

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
หลักพัน
หลักพัน
3,113
30,655
45,000
42,000
13,420
94
38
85
188
6,053
32,796

1,121
12
1
1,947
2,363

20,073
2,657
9
4,542
23,046

407
12
769

20,073
20,073

11,674

58,708

6,822

52,869

อย่างไรก็ตาม สัญญาเช่ าดาเนิ นงานดังกล่าวเป็ นสัญญาเช่ าระยะสั้น และ สัญญาเช่ าซึ่ งสิ นทรัพย์มีมูลค่ าต่ า สัญญาเช่ า
เหล่านี้กลุ่มบริ ษทั รับรู ้การจ่ายชาระตามสัญญาเช่าเป็ นค่าใช้จ่ายดาเนิ นงานด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
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31.5 ภำระผูกพันอื่น
กลุ่มบริ ษทั มี ภาระผูกพันในการให้ธนาคารออกหนังสื อค้ าประกันสัญญาทางธุ รกิ จ เลตเตอร์ ออฟเครดิ ต หนังสื อ
ค้ าประกันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาทางธุรกิจ ดังนี้
งบกำรเงินรวม
2563
2562
หลักพัน
หลักพัน

สกุลเงิน
ค่าอนุญาตให้ดาเนินการขั้นต่าที่
ต้องจ่ายให้กระทรวงดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
บาท
สัญญาเช่าดาวเทียมของลูกค้า
ดอลลาร์สหรัฐฯ
บาท
อื่นๆ
บาท

497,000
2,394
58,554
10,949

404,000
2,372
50,799
29,356

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
หลักพัน
หลักพัน

497,000
2,387
58,351
10,939

404,000
2,364
50,635
29,087

31.6 สั ญญำบริกำรอื่น
เมื่ อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ได้ทาสัญญาบริ การเพื่ อเพิ่ มอายุการใช้งานของดาวเที ยมเป็ นระยะเวลา 5 ปี ซึ่ ง
บริ ษทั มีภาระผูกพันขั้นต่ าจนถึงวันสิ้ นสุ ดสัญญาสัมปทานเป็ นจานวน 8.88 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ โดยบริ ษทั มีสิทธิ
ในการยกเลิกสัญญาภายใต้ขอ้ กาหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญา สาหรับค่าบริ การอีกส่ วนหนึ่ งเป็ นจานวน
71.12 ล้านดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ ซึ่ งขึ้ น อยู่กับเงื่ อนไขบางประการในสัญ ญาหากบริ ษ ทั ได้รับอนุ ญ าตให้ด าเนิ นงาน
สัมปทานดาวเทียมต่อหลังจากที่สญ
ั ญาสัมปทานที่มีอยูส่ ิ้ นสุ ดลง
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 บริ ษทั และคู่สัญญาได้ตกลงทาสัญญา Termination Agreement เพื่อยกเลิกสัญญาบริ การ
ดังกล่าว ทาให้คู่สญ
ั ญาทั้งสองฝ่ ายไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ ตามสัญญาบริ การดังกล่าวอีกต่อไป
ผลจากการยกเลิ กสัญญาดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ได้บนั ทึ กรายการตัดจาหน่ ายเงิ นจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาจานวน
3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯหรื อประมาณ 98 ล้านบาทในเดือนมีนาคม 2563 ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2563 บริ ษทั ได้รับ
เงิ นชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยจากบริ ษทั ประกันภัย (การทาประกันภัยดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึ่ งของข้อตกลง
ภายใต้สญ
ั ญาบริ การดังกล่าว) จานวน 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯหรื อประมาณ 451 ล้านบาท ยอดสุ ทธิ หลังหักรายการ
ตัด จาหน่ า ยเงิ น ล่ วงหน้า ดังกล่ า วข้างต้น คงเหลื อ จานวน 353 ล้านบาทได้แสดงเป็ นรายได้จากเงิ น ชดเชยตาม
กรมธรรม์ประกันภัยตามข้อตกลงภายใต้สญ
ั ญาบริ การเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของดาวเทียม (ดูหมายเหตุขอ้ 24)
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32. หนีส้ ิ นที่อำจเกิดขึน้
กำรประเมินภำษีเงินได้ ที่ประเทศอินเดีย
บริ ษทั และเจ้าพนักงานประเมินภาษีของประเทศอินเดียมีความเห็นที่ แตกต่างกันเกี่ยวกับประเภทรายได้ และภาระ
ภาษีสาหรับรายได้จากการให้บริ การช่องสัญญาณดาวเทียม โดยเจ้าพนักงานประเมินภาษีมีความเห็นว่ารายได้ของ
บริ ษทั จากการให้บริ การช่องสัญญาณดาวเที ยมให้กบั ผูใ้ ช้บริ การที่ มีถิ่นที่ อยู่และไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศอินเดียแต่
สามารถรั บ ชมและเข้า ใจได้ โ ดยผู ้รั บ ชมในประเทศอิ น เดี ย เป็ นรายได้ป ระเภทค่ า สิ ทธิ ห รื อ Royalty ตาม
พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ของประเทศอินเดีย และอนุสญ
ั ญาเพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีซอ้ นระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศอิ นเดี ย รายได้ด ังกล่ าวของบริ ษ ทั จึ งต้องถู กหักภาษี ณ ที่ จ่ายในอัต ราร้ อยละ 15 บริ ษ ทั ไม่ เห็ น ด้วยกับ
ความเห็นดังกล่าว โดยบริ ษทั มีความเห็นว่ารายได้จากการให้บริ การช่ องสัญญาณดาวเที ยมเป็ นรายได้จากการทา
ธุรกิจ (business income) เมื่อบริ ษทั ไม่มีสถานประกอบการถาวรในประเทศอินเดีย รายได้ดงั กล่าวจึงไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ในประเทศอินเดีย
แต่กรมสรรพากรอินเดียยืนยันความเห็นเดิมและได้ประเมินภาษีเงินได้ เงินเพิ่ม ภาษีเพื่อการศึกษาและดอกเบี้ ย
จากรายได้ที่บริ ษทั ได้รับจากผูใ้ ช้บริ การของบริ ษทั สาหรับปี ประเมิน 2541 - 2542 ถึง 2555 - 2556 (วันที่ 1 เมษายน 2540
ถึง วันที่ 30 มีนาคม 2555) เป็ นจานวนเงิ นรวม 859.4 ล้านรู ปี (ประมาณ 351.6 ล้านบาท) เบี้ ยปรับและดอกเบี้ ย
ที่ เกี่ยวข้องกับเบี้ยปรับเป็ นจานวนเงินรวม 566.1 ล้านรู ปี (ประมาณ 231.6 ล้านบาท)
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้นาใบภาษีหกั ณ ที่ จ่าย ที่ผูใ้ ช้บริ การในประเทศอินเดียได้หกั ภาษี ณ ที่ จ่ายไว้จนถึงปี ประเมิน 2555 2556 เป็ นเงิ นจานวนสุ ทธิ 593.8 ล้านรู ปี (ประมาณ 242.9 ล้านบาท) ซึ่ งบางส่ วนเป็ นภาษี หัก ณ ที่ จ่ายที่ ลูกค้าเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบจ่ายแทนบริ ษทั วางเป็ นหลักประกันสาหรับภาษีเงินได้ เงินเพิ่ม ภาษีเพื่อการศึกษาและดอกเบี้ย รวมถึง
เบี้ ยปรับและดอกเบี้ยที่ เกี่ยวข้องกับเบี้ ยปรับ และบริ ษทั ยังได้วางเงิ นประกันเพิ่มเติ มเป็ นเงิ นจานวน 480.4 ล้านรู ปี
(ประมาณ 196.5 ล้านบาท) โดยบริ ษทั ได้แสดงเงิ นประกันดังกล่าวไว้เป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ นในงบแสดง
ฐานะการเงิน
เมื่ อ วัน ที่ 4 มี น าคม 2554 Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ได้มี ค าตัด สิ น ว่ า รายได้ข องบริ ษ ัท จากการ
ให้บริ การช่องสัญญาณดาวเทียมในประเทศอินเดียไม่ถือว่าเป็ นค่าสิ ทธิ (royalty) เมื่อบริ ษทั ไม่มีสถานประกอบการ
ถาวรในประเทศอินเดีย รายได้ดงั กล่าวจึงไม่ตอ้ งเสี ยภาษีในประเทศอินเดีย
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สาหรับเบี้ ยปรับและดอกเบี้ ยที่ เกี่ ยวข้องกับเบี้ ยปรับที่ กรมสรรพากรอินเดี ยได้เรี ยกเก็บจากบริ ษทั ให้ถือว่าไม่มีผล
และ ITAT ได้มีค าสั่งให้ย กเลิ กการเรี ยกเก็บเบี้ ย ปรั บ ส าหรั บปี ประเมิ น ภาษี 2541-2542, 2542-2543, 2543-2544,
2544-2545 และ 2545-2546 ที่ กรมสรรพากรเรี ยกเก็บจากบริ ษทั และ กรมสรรพากรของประเทศอินเดี ยไม่ได้ยื่น
อุทธรณ์คาตัดสิ นในเรื่ องเบี้ ยปรับสาหรับปี ประเมินภาษีดงั กล่าวต่อศาล High Court ดังนั้น คาตัดสิ นของ ITAT ใน
เรื่ อ งของเบี้ ยปรั บ จึ งถื อเป็ นที่ สุ ด และเมื่ อวัน ที่ 30 ธันวาคม 2554 กรมสรรพากรของประเทศอิ น เดี ยได้แจ้งคื น
หลักประกันที่บริ ษทั ได้วางไว้สาหรับเบี้ยปรับและดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องกับเบี้ยปรับสาหรับปี ประเมิน 2541- 2542 ถึง
2544 - 2545 เป็ นจานวนเงิน 162.4 ล้านรู ปี (ประมาณ 66.5 ล้านบาท)
จากคาตัดสิ นของ ITAT ข้างต้น บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการดาเนิ นการขอคืนเงินประกัน และภาษีหกั ณ ที่จ่ายส่ วนที่เหลือ
จากกรมสรรพากรของประเทศอินเดีย โดยภาษี หัก ณ ที่จ่ายส่ วนที่ลูกค้ารับผิดชอบจ่ายแทนบริ ษทั บริ ษทั จะส่ งคืน
ลูกค้า ภายหลังคดีตดั สิ นถึงที่สุดโดย Supreme Court
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554 กรมสรรพากรอินเดียได้ยื่นอุทธรณ์คาพิพากษาของ High Court เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554
ซึ่ งพิ พากษาว่ารายได้จากการให้บริ การช่ องสัญญาณดาวเที ยมไม่ถือเป็ นรายได้ประเภทค่าสิ ทธิ ต่อ Supreme Court แล้ว
ขณะนี้เรื่ องอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาล Supreme Court
ศาลได้มีหนังสื อลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 แจ้งให้ตวั แทนด้านภาษีของบริ ษทั ทราบถึงการอุทธรณ์ดงั กล่าว ขณะนี้
อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของ Supreme Court
33. เหตุกำรณ์ อื่น
33.1 ตามที่ ได้มีคาพิ พากษาของศาลฎี กาแผนกคดี อาญาของผูด้ ารงตาแหน่ งทางการเมืองเมื่ อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
ซึ่ งมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั และบริ ษทั ในกลุ่มอยูห่ ลายประการนั้น บริ ษทั เห็นว่าผลของคาพิพากษาฎีกานั้นจากัด
อยู่แต่เฉพาะในประเด็นที่ว่าทรัพย์สินบางส่ วนของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองเป็ นทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่สมควร
สื บเนื่ องมาจากการปฏิบตั ิหน้าที่หรื อใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่เท่านั้น มิได้มีผลให้บริ ษทั และบริ ษทั ในกลุ่มต้อง
ไปด าเนิ น การใด ๆ เนื่ องจากมิ ใช่ คู่ ค วามในคดี บริ ษ ทั และบริ ษ ัท ในกลุ่ มได้ปฏิ บัติ การทุ กอย่างให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและตามสัญ ญาด้วยความสุ จริ ตตลอดมา ซึ่ งบริ ษทั และบริ ษ ทั ในกลุ่มมี สิทธิ โดยชอบตามกฎหมายและ
สัญญาที่จะพิสูจน์ขอ้ เท็จจริ งและความสุ จริ ตของตนต่อไปในการดาเนิ นการใด ๆ ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ซึ่ งจะต้องเป็ นไปตามกระบวนการทางกฎหมายและหลักการยุติธรรม
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33.2 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2550 นายสุ พงษ์ ลิ้มธนากุล ได้ยื่นฟ้ อง สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิ จการ
โทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (กสทช.) สานักงาน กสทช. (เดิ มชื่ อสานักงานคณะกรรมการกิ จการ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ ) และกระทรวงดิ จิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (เดิ มชื่ อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร) ต่ อศาลปกครองกลาง โดยอ้างเหตุ เรื่ องเจ้าหน้าที่ รัฐและหน่ วยงานทางปกครองละเลยต่อการปฏิ บตั ิ
หน้าที่ในการตรวจสอบบริ ษทั ว่าประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยฝ่ าฝื นกฎหมายหรื อไม่ หลังจากที่มีการโอนขาย
หุน้ ของ บริ ษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ รายใหม่
ศาลปกครองกลางได้มีคาสั่งลงวันที่ 8 เมษายน 2552 เรี ยกให้บริ ษทั เข้ามาเป็ นผูถ้ ูกฟ้ องคดีร่วมโดยกาหนดให้บริ ษทั
เป็ นผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ 4 ทั้งนี้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้บริ ษทั ได้ยื่นคาให้การแก้คาฟ้ องรวมทั้งพยานหลักฐาน ต่อศาลปกครอง
กลางซึ่ งบริ ษทั ได้ดาเนิ นการไปแล้วในเดื อน กรกฎาคม 2552 เมื่ อวันที่ 10 มิถุนายน 2554 ศาลปกครองกลางได้มี
คาพิพากษายกฟ้อง
เมื่ อวัน ที่ 8 กรกฎาคม 2554 นายสุ พ งษ์ ลิ้ มธนากุ ล ได้ยื่น อุ ทธรณ์ ต่ อ ศาลปกครองสู งสุ ด ซึ่ งคดี อ ยู่ร ะหว่างการ
พิจารณาของศาลปกครองสู งสุ ดและเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 บริ ษทั ได้ยื่นคาแก้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสู งสุ ด
เมื่ อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ศาลปกครองสู งสุ ดมี คาสั่งกาหนดให้ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เป็ นวันสิ้ นสุ ดการแสวงหา
ข้อ เท็ จจริ ง โดยผู ฟ้ ้ อ งคดี แ ละผู ถ้ ู ก ฟ้ องคดี จ ะต้อ งยื่ น เอกสารเพิ่ ม เติ ม ต่ อศาลภายในก าหนดดังกล่ าว หลังจาก
พ้นกาหนดเวลาดังกล่าว ศาลจะกาหนดวันนัง่ พิจารณาคดีครั้งแรกต่อไป
ปัจจุบนั คดียงั อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสู งสุ ด
บริ ษ ทั มี ค วามเห็ นว่าบริ ษ ทั จะไม่ ได้รับผลกระทบจากคดี ด ังกล่ าว เนื่ องจากเป็ นการยื่นฟ้ อง กสทช. ส านักงาน
กสทช. และกระทรวงเทคโนโลยีฯ ในการละเลยต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ และไม่น่าจะเป็ นเหตุที่กระทรวงเทคโนโลยีฯ
บอกเลิ กสัญ ญาอนุ ญ าตให้ด าเนิ นการกับบริ ษ ทั ได้ เนื่ องจากบริ ษ ทั ได้ด าเนิ นการถูกต้องตามสัญ ญาอนุ ญาตให้
ดาเนินการ
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33.3 บริ ษ ัท ย่อยแห่ งหนึ่ ง ถู กฟ้ อ งให้ช ดใช้ค่ าเสี ย หายจากความช ารุ ด ของอุ ปกรณ์ รั บ สัญ ญาณดาวเที ย มในประเทศ
ออสเตรเลีย โดยคดีดงั กล่าวเริ่ มมาตั้งแต่ปี 2554 และเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ศาลชั้นต้นมีคาสั่งตัดสิ นให้ชดใช้
เงิ นค่ าเสี ยหาย จานวน 5.3 ล้านเหรี ยญดอลลาร์ ออสเตรเลี ย พร้ อมดอกเบี้ ย โดยบริ ษทั ได้บันทึ กผลกระทบของ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวในงบการเงินแล้วในปี 2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 บริ ษทั ย่อยได้ยื่นอุทธรณ์คาพิพากษาแล้ว
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ศาลอุทธรณ์ได้มีคาสั่งให้ยกอุทธรณ์ของบริ ษทั ย่อย ซึ่ งบริ ษทั ย่อยได้ชาระดอกเบี้ยและ
ค่ าใช้จ่ายบางส่ วนหลังค าพิ พ ากษาเป็ นจานวน 1.8 ล้านเหรี ย ญดอลลาร์ อ อสเตรเลี ย แล้ว ทั้งนี้ บริ ษ ัท ย่อยต้อ ง
รั บ ผิ ด ชอบค่ าใช้จ่ ายทางกฎหมายรวมดอกเบี้ ยให้ ฝ่ ายโจทก์เป็ นจานวน 1.7 ล้า นเหรี ย ญดอลลาร์ อ อสเตรเลี ย
โดยบริ ษทั ย่อยได้ชาระเงินให้แก่ฝ่ายโจทก์เป็ นที่เรี ยบร้อยในเดือนเมษายน 2563
33.4 บริ ษทั มีความเห็นที่ ไม่ตรงกันในการตีความข้อสัญญาบางประการในสัญญาความร่ วมมือที่มีต่อกันกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ ง
ซึ่ งท าให้บริ ษ ทั และบริ ษทั ดังกล่าวต้องยื่นเรื่ องต่ ออนุ ญาโตตุ ลาการเพื่ อพิ จารณาความเห็ นในการตี ความข้อสัญญา
ดังกล่ าว โดยได้มี การสื บพยานของทั้งสองฝ่ าย และในระหว่างปี 2561 อนุ ญาโตตุ ลาการได้มีค าตัดสิ นแล้ว โดยมี
ความเห็นว่าการตีความข้อสัญญาความร่ วมมือดังกล่าวของบริ ษทั ถูกต้องแล้ว และถือว่าการตัดสิ นคดีน้ ีเป็ นอันสิ้ นสุ ด
อย่างไรก็ตาม บริ ษ ทั คู่ สัญญาดังกล่าวยังคงมี ความเห็ นไม่ตรงกับบริ ษ ทั และกระทาการอันถื อว่าเป็ นการกระทาผิ ด
สัญญา บริ ษทั จึงต้องนาเรื่ องเข้าอนุ ญาโตตุลาการเพื่อให้วินิจฉัยอีกครั้งหนึ่ ง ในเดือนมกราคม 2564 ได้มีการสื บพยาน
แล้วตามกาหนดการที่วางไว้ ปัจจุบนั อยูใ่ นระหว่างกระบวนการหลังการสื บพยานของอนุญาโตตุลาการ
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33.5 ข้อพิพาทเรื่ องดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ภายใต้สญ
ั ญาดาเนินกิจการดาวเทียมสื่ อสารภายในประเทศ
เมื่ อวันที่ 5 ตุ ลาคม 2560 บริ ษ ทั ได้รับหนังสื อจากกระทรวงดิ จิทัลเพื่ อเศรษฐกิ จและสังคม (“กระทรวงดิ จิทัลฯ”)
แจ้งว่ า ดาวเที ยมไทยคม 7 และดาวเที ย มไทยคม 8 เป็ นดาวเที ยมภายใต้สั ญ ญาด าเนิ น กิ จการดาวเที ยมสื่ อ สาร
ภายในประเทศ ลงนามเมื่ อวันที่ 11 กันยายน 2534 ระหว่างบริ ษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) (“อินทัช”) และ
กระทรวงดิ จิทลั ฯ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเดิ ม) (“สัญญาดาเนิ นกิจการดาวเที ยมสื่ อสารฯ”)
โดยอินทัชได้จดั ตั้งบริ ษทั ไทยคมขึ้นมาเพื่อดาเนิ นงานตามสัญญาดังกล่าว ทั้งนี้ หนังสื อจากกระทรวงดิจิทลั ฯ ระบุให้
ปฏิบตั ิตามสัญญาดาเนินกิจการดาวเทียมสื่ อสารฯ ให้ครบถ้วนโดยด่วน อาทิ การโอนกรรมสิ ทธิ์ และส่ งมอบทรัพย์สิน
การจัดสร้างดาวเทียมสารอง การชาระเงินผลประโยชน์ตอบแทน และการประกันภัยทรัพย์สิน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ได้พิจารณาหนังสื อฉบับดังกล่าวรวมถึงได้หารื อ
กับที่ ปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั แล้วมี ความเห็ นว่า ดาวเที ยมไทยคม 7 และไทยคม 8 ไม่ใช่ ดาวเที ยมภายใต้สัญญา
ดาเนิ นกิ จการดาวเที ยมสื่ อสารฯ เพราะการดาเนิ นการดาวเที ยมไทยคม 7 และไทยคม 8 เป็ นการดาเนิ นการภายใต้
กรอบของการรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ
บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิ ตามเงื่อนไขและข้อกาหนดในสัญญาดาเนิ นกิจการดาวเที ยมสื่ อสารฯ อย่างครบถ้วน โดยมิได้มีการ
ดาเนินการใด ๆ ที่ขดั ต่อสัญญาดาเนินกิจการดาวเทียมสื่ อสารฯ ดังนั้นบริ ษทั จึงมีความเห็นในเรื่ องดาวเทียมไทยคม 7
และดาวเทียมไทยคม 8 ตามรายละเอียดข้างต้นแตกต่างไปจากความเห็นของกระทรวงดิจิทลั ฯ ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั จึงมีมติให้บริ ษทั ยื่นเสนอข้อพิพาทดังกล่าวต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก
ข้อกาหนดหรื อการปฏิ บัติตามสั ญญาดาเนิ นกิ จการดาวเที ยมสื่ อสารฯ และคู่ สัญญาไม่ สามารถตกลงกันได้ ทั้งนี้
เป็ นไปตามข้อ 45.1 ของสัญญาดาเนิ นกิ จการดาวเที ยมสื่ อสารฯ โดยบริ ษ ทั ได้ดาเนิ นการยื่นข้อโต้แย้งต่ อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เป็ นข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 97/2560
ขณะนี้ ขอ้ พิพาทดังกล่าวอยู่ในกระบวนการทางอนุ ญาโตตุ ลาการ บริ ษทั ยังไม่มีหน้าที่ ใด ๆ ในการปฏิ บตั ิ ตามที่
กระทรวงดิ จิ ท ลั ฯ ได้อ า้ งถึ ง ข้า งต้น จนกว่า คดี จ ะสิ ้ น สุ ด ปั จ จุ บ นั คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการได้ย กเลิ ก วัน นัด
สื บ พยานของทั้งสองฝ่ ายที่ เดิ มกาหนดไว้ในเดื อนกุมภาพันธ์แ ละเดื อนมี นาคม 2564 ตามที่ ท้ งั สองฝ่ ายร้ องขอ
และให้คงวันนัดเพื่ อกาหนดวันนัดสื บพยานใหม่ในวันที่ 30 มี นาคม 2564
อย่างไรก็ตาม ในเดื อนสิ งหาคม 2562 กระทรวงดิ จิทลั ฯ ได้ยื่นคาร้ องต่ อศาลปกครองกลางเพื่ อขอให้วินิจฉัยว่า
คณะอนุ ญ าโตตุ ลาการไม่มี อานาจพิ จารณาข้อ เรี ย กร้ องของบริ ษ ทั ในข้อพิ พ าทหมายเลขดาที่ 97/2560 ของ
สถาบันอนุ ญ าโตตุ ลาการและยื่นคาร้ อ งขอให้ศ าลมี คาสั่งห้า มคณะอนุ ญาโตตุ ลาการดาเนิ นกระบวนพิ จารณา
ชั้นอนุ ญาโตตุ ลาการไว้เป็ นการชั่วคราวนั้น เมื่ อวันที่ 24 ตุ ลาคม 2562 ศาลปกครองกลางได้มีคาสั่งไม่รับคาร้อง
ขอให้ศ าลมี คาสั่ง ห้า มดัง กล่า ว ปั จ จุ บ นั กระทรวงดิ จิ ต ลั และบริ ษ ทั ได้ยื่น เอกสารต่ า ง ๆ ตามที่ กาหนดแล้ว
ศาลยังไม่มีคาสั่งหรื อกาหนดวันนัดใด ๆ
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
33.6 ข้อพิพาทกรณี ดาวเทียมไทยคม 5
เมื่ อวันที่ 6 พฤศจิ กายน 2563 บริ ษทั ได้รับหนังสื อแจ้งเข้ากระบวนการระงับข้อพิ พาทโดยอนุ ญาโตตุลาการและคา
เสนอข้อพิ พาทของดาวเที ยมไทยคม 5 จากกระทรวงดิ จิท ัลเพื่ อเศรษฐกิ จและสั งคม (“กระทรวง”) ซึ่ งกระทรวง
เรี ยกร้ องให้บริ ษทั ดาเนิ นการ (1) สร้ างและส่ งมอบดาวเที ยมทดแทนดาวเที ยมไทยคม 5 หรื อให้ใช้ราคาดาวเที ยม
จานวน 7.79 พันล้านบาท พร้อมดอกเบี้ ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตั้งแต่วนั ที่ 30 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ ชาระเสร็ จ
(2) ชาระค่าปรับจานวน 4.98 ล้านบาท (สาหรับระยะเวลาตั้งแต่ วนั ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563)
พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี และ (3) ค่าปรับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ส่งมอบดาวเทียม
ทดแทนหรื อชาระเงินค่าเสี ยหายครบถ้วน
ขณะนี้ ขอ้ พิพาทดังกล่าวอยู่ในกระบวนการของอนุญาโตตุลาการ ทั้งนี้ บริ ษทั พิจารณาข้อพิพาทดังกล่าวแล้วและเห็น
ว่าบริ ษทั ได้ดาเนิ นการตามสัญญาดาเนิ นกิจการดาวเทียมสื่ อสารภายในประเทศครบถ้วนถูกต้องมาโดยตลอด ดังนั้น
บริ ษ ทั ยังไม่ มีหน้าที่ ในการปฏิ บัติตามข้อเรี ยกร้ องของกระทรวงดังกล่าว ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื่ อว่าผลของคดี
ดังกล่าวไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
33.7 บริ ษทั มียอดคงค้างจากลูกหนี้ รายหนึ่ งเป็ นจานวน 4.4 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ โดยบริ ษทั ได้บนั ทึ กค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิ ตไว้ครบทั้งจานวนแล้ว บริ ษทั ได้ยื่นฟ้ องลูกหนี้ รายนี้ เนื่ องจากผิดนัดชาระหนี้ และลูกหนี้ ดงั กล่าวได้ฟ้อง
แย้งกลับ ขณะนี้ คดียงั อยู่ในกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการที่ประเทศสิ งคโปร์ ฝ่ ายบริ หารเชื่ อว่าจะไม่มี
ผลกระทบต่องบการเงินของบริ ษทั
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
34. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่
รายการบางรายการในงบการเงิ น รวมและเฉพาะกิ จการส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 ซึ่ งรวมอยู่ใน
งบการเงิ นเพื่ อวัตถุ ประสงค์ในการเปรี ยบเที ยบของปี 2563 ได้มี การจัดประเภทรายการใหม่ เพื่ อให้ ส อดคล้อ งกับ
การนาเสนอในงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบกำรเงินรวม
จัด
ประเภท
ใหม่
พันบาท

หลังจัด
ประเภท
ใหม่
พันบาท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ก่อนจัด
จัด
หลังจัด
ประเภท
ประเภท
ประเภท
ใหม่
ใหม่
ใหม่
พันบาท
พันบาท
พันบาท

11,597
3,810,724

(11,597)
(11,597)

3,799,127

11,597
3,813,724

(11,597)
(11,597)

3,802,127

337,066
937,663
-

(200,658)
(65,867)
200,658

136,408
871,796
200,658

293,837
732,489
-

(192,648)
(111,681)
192,648

101,189
620,808
192,648

-

65,867

65,867

-

111,681

111,681

ก่อนจัด
ประเภท
ใหม่
พันบาท
งบแสดงฐานะการเงิน
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะยาว
งบกาไรขาดทุน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รายได้ทางการเงิน
หนี้สูญและหนี้สงสัย
จะสูญ
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
35. เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
การประกาศจ่ ายเงินปั นผลของบริ ษัท
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั มีมติ อนุ มตั ิ การจ่ายเงิ นปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.2 บาท
เป็ นจานวนเงิ นทั้งสิ้ น 219 ล้านบาท โดยบริ ษทั จะนาเสนอให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2564 ของบริ ษ ทั
พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
36. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินซึ่งได้ ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ ว แต่ ยงั ไม่ มผี ลบังคับใช้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบัญชี และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ซึ่ งประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาแล้ว และจะมี ผลบังคับใช้
สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็ นต้นไป มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ยกเว้น
การปรับปรุ งคานิยามและข้อกาหนดทางการบัญชี ดังต่อไปนี้
กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน
กรอบแนวคิ ดสาหรับการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง ประกอบด้วยการปรับปรุ งคานิ ยามและเกณฑ์การรับรู ้
สิ นทรัพย์และหนี้ สิน รวมทั้งการเพิ่มแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการวัดมูลค่า การตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้สิน การแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้อมูล นอกจากนี้ กรอบแนวคิ ดสาหรับการรายงานทางการเงิ นฉบับนี้ ยังได้อธิ บายให้ชดั เจนขึ้ น
ถึงความสามารถของฝ่ ายบริ หารในการดูแลรักษาทรัพยากรเชิ งเศรษฐกิจของกิจการ ความระมัดระวัง และความไม่
แน่นอนในการวัดมูลค่าของข้อมูลทางการเงิน
คานิยามของความมีสาระสาคัญ
การปรับปรุ งคานิ ยามของความมีสาระสาคัญ ทาให้เกิดการปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่ อง การนาเสนอ
งบการเงิ น และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ
ข้อผิดพลาด รวมทั้งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ที่ อา้ งอิงถึงความมีสาระสาคัญ โดยการปรับปรุ งนี้
เพื่อให้คานิ ยามเป็ นแนวทางเดี ยวกันกับกรอบแนวคิด โดยให้ใช้วิธีเปลี่ยนทันที เป็ นต้นไปสาหรับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว และสามารถถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
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บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
เนื่ องจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ทาให้มีการปรับปรุ งข้อกาหนดของการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยงโดยเฉพาะ
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมื อทางการเงิ น และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ผูบ้ ริ ห ารของกลุ่ มบริ ษ ทั จะนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้องมาเริ่ มถื อปฏิ บ ัติกับงบการเงิ น ของ
กลุ่มบริ ษทั เมื่ อมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวมี ผลบังคับใช้ โดยผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยู่ระหว่าง
การประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวที่ มีต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ในงวดที่ จะ
เริ่ มถือปฏิบตั ิ
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบร�หาร ผูมีอำนาจควบคุม ผูที่ไดรับมอบหมาย
ใหรับผิดชอบสูงสุด ในสายงานบัญช�และการเง�น ผูที่ไดรับมอบหมาย
ใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญช� เลขานุการบร�ษัทและ
ตัวแทนติดตอประสานงานกรณีเปนบร�ษัทตางประเทศ

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้มีอำนำจควบคุม ผู้ที่ได้ รับมอบหมำยให้ รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
ผู้ได้ รับมอบหมำยให้ รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี และเลขำนุกำรบริ ษัท

1. ข้ อมูลของกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงใน
การควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท
ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง /
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
 ประธำนกรรมกำร
 กรรมกำรอิสระ
วันที่ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำร
1 ตุลำคม 2558

อายุ
(ปี )
68

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำสูงสุด
• ปริ ญญำวิศวกรรมศำสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
•
•

ปริ ญญำบริ หำรธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สถำบันบัณฑิต
พัฒนบริ หำรศำตร์ (NIDA)
ปริ ญญำบริ หำรธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

•

เพชรบุรี
ปริ ญญำบริ หำรธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
ปริ ญญำศิลปศำสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวน

•

สุนนั ทำ
Certification in Advanced Management Program (2541) Harvard

•

Business School (สหรัฐอเมริ กำ)
•

ปริ ญญำโท บริ หำรธุรกิจ Utah State University, USA

กำรอบรมของสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย (IOD)
• Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 27/2555
•

Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 26/2547

กำรอบรม / สัมมนำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
• หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชำธิปไตย รุ่นที่ 7/2562 (นปธ 7)

แบบ 56-1 One Report

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ ทาง
การถือหุ้น ครอบครั วระหว่ าง
ในบริษัท(1) กรรมการและ
(ร้ อยละ)
ผู้บริหาร
ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ต.ค. 2558 – ปัจจุบนั
กรรมกำรอิสระ
มี.ค. 2561 - ปัจจุบนั
ประธำนกรรมกำร
ตำแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น
ก.ค. 2563 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
ก.ค. 2563 – ปัจจุบนั
เม.ย. 2561 – ปัจจุ บัน
เม.ย. 2560 – ปัจจุบนั
ม.ค.2555 – ปัจจุบนั

ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำร และประธำน
กรรมกำรบริ หำร
ธ.ค. 2554 – ปัจจุบนั
กรรมกำรอิสระ
ตำแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนต่ำงประเทศ
มี.ค. 2552 – ปัจจุบนั
ประธำนกรรมกำร และประธำน
กรรมกำรบริ หำร
ตำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
พ.ย. 2562 – ปัจจุบนั
ประธำนกรรมกำร
2554 – ปัจจุบนั
ประธำน
ประสบกำรณ์ทำงำนที่ผ่ำนมำ
มิ.ย. 2562 – มิ.ย. 2563
ประธำนกรรมกำร

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด
(มหำชน)
บริ ษัท ไอรำ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท เอสวีไอ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท โทริ เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด
(มหำชน)
บริ ษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท เมอร์ เมด มำริ ไทม์ จำกัด (มหำชน)
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ )
บริ ษัท ไอรำ พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด
องค์กรธุรกิจเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน
บริ ษัท หลักทรัพย์หยวนต้ ำ (ประเทศไทย)
จำกัด

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำที่ 1

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง /
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้มีอำนำจควบคุม ผู้ที่ได้ รับมอบหมำยให้ รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
ผู้ได้ รับมอบหมำยให้ รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี และเลขำนุกำรบริ ษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ ทาง
การถือหุ้น ครอบครั วระหว่ าง
ในบริษัท(1) กรรมการและ
(ร้ อยละ)
ผู้บริหาร

สำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ

ก.ย. 2557 – พ.ค. 2562
ต.ค. 2554 – 2561
เม.ย. 2556 – ก.พ. 2560
ต.ค. 2554 – เม.ย. 2558

• หลักสูตรผู้บริ หำรระดับสูง สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน (วตท.) รุ่นที่
•
•

ขันสู
้ ง (ปปร.รุ่นที่ 6/2546) สถำบันพระปกเกล้ ำ
หลักสูตรป้องกันรำชอำณำจักรภำครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 4010) ปี 2540

ก.ค. 2549 – เม.ย. 2556

วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร
2. นางภัทรียา เบญจพลชัย
 กรรมกำรอิสระ
 กรรมกำรตรวจสอบ
 กรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน
 ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำลและ
สรรหำ
วันที่ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำร
30 มีนำคม 2559

66

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำสูงสุด
 พำณิชยศำสตร์ มหำบัณฑิต (บริ หำรธุรกิจ ) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
 ประกำศนียบัตรด้ ำนกำรสอบบัญชีขนสู
ั ้ ง จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย (IOD)
 Ethical Leadership ปี 2561
 Driving Company Success with IT Governance ปี 2559
 Director Certification Program Update ปี 2557
 Financial Institutions Governance ปี 2553
 Director Certification Program (DCP) รุ่ น 1/2543
กำรอบรม / สัมมนำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
 IOD (Singapore) 2017 Flagship Conference “The Sustainability
Imperative” โดย Singapore Institute of Director (SID) ปี 2560

แบบ 56-1 One Report

ช่ วงเวลา
ก.พ. 2561 – พ.ย. 2563
พ.ค. 2561 – มิ.ย. 2563

• หลักสูตรผู้บริ หำรระดับสูงด้ ำนวิทยำกำรพลังงำน รุ่นที่ 3/2556 (วพน. 3)
สถำบันวิทยำกำรพลังงำน
3/2549
หลักสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยสำหรับผู้บริ หำร

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

ไม่มี

มี.ค. 2563 – ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระและประธำนบริ หำร
ควำมเสี่ยง
สมำชิกสภำนิติบญ
ั ญัติแห่งชำติ
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำร และประธำน
กรรมกำรบริ หำร
ประธำนกรรมกำร และกรรมกำร

บริ ษัท สำยกำรบินนกแอร์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จำกัด (มหำชน)

กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรกำหนด
ค่ำตอบแทน และประธำนกรรมกำร
บรรษัทภิบำลและสรรหำ
กรรมกำรอิสระ

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

มี.ค. 2559 – ปัจจุบนั
ตำแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น
2563 – ปัจจุบนั
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ
และประธำนกรรมกำรบริ หำรควำม
เสี่ยง
2562 – ปัจจุบนั
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ
และประธำนกรรมกำรบริ หำรควำม
เสี่ยง
ตำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
2563 – ปัจจุบนั
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำร
ตรวจสอบ

สภำนิติบญ
ั ญัติแห่งชำติ
บริ ษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ไออำร์ พีซี จำกัด (มหำชน)

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท อินเตอร์ ลิงค์ คอมมิวนิเคชัน่ จำกัด
(มหำชน)
บริ ษัท เซ็นทรัลรี เทล คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด
(มหำชน)

ธนำคำรเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำที่ 2

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง /
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้มีอำนำจควบคุม ผู้ที่ได้ รับมอบหมำยให้ รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
ผู้ได้ รับมอบหมำยให้ รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี และเลขำนุกำรบริ ษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม


IOD (UK) Annual Convention 2016 “Thriving in a changing world”
โดย The Institute of Director (UK) ปี 2559

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ ทาง
การถือหุ้น ครอบครั วระหว่ าง
ในบริษัท(1) กรรมการและ
(ร้ อยละ)
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา
ช่ วงเวลา
2562 – ปัจจุบนั
ก.พ. 2560 – ปัจจุบนั
2556 – ปัจจุบนั
2556 – ปัจจุบนั
2556 – ปัจจุบนั

2553 – ปัจจุบนั

ประสบกำรณ์ทำงำนที่ผ่ำนมำ
มี.ค. 2561 – 2563
2557 – 2562
ก.พ. 2560 – 2562
2556 – 2562
2554 – 2562

2554 – 2562

แบบ 56-1 One Report

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ
คณะกรรมกำรวินิจฉัยกำรเข้ ำถือ
หลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจกำร
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรประเมินกองทุนหมุนเวียน
คณะกรรมกำรพิจำรณำ SET Award
ผู้เชี่ยวชำญพิเศษด้ ำนบรรษัทภิบำล
และควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ตำแหน่งผู้พิพำกษำสมทบในศำล
ทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ ำ
ระหว่ำงประเทศกลำง

บริ ษัท โกลว์ พลังงำน จำกัด (มหำชน)

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ
กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ
ที่ปรึกษำสำหรับมำตรำกำรลงโทษทำง
แพ่ง
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ
และประธำนกรรมกำรกำกับดูแล
กิจกำร
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำร
ตรวจสอบ

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์
บริ ษัท บำงกอกกล๊ ำส จำกัด (มหำชน)
กระทรวงกำรคลัง
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ ำระหว่ำง
ประเทศกลำง

บริ ษัท อสมท จำกัด (มหำชน)
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์
สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย
บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำที่ 3

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง /
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้มีอำนำจควบคุม ผู้ที่ได้ รับมอบหมำยให้ รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
ผู้ได้ รับมอบหมำยให้ รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี และเลขำนุกำรบริ ษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ ทาง
การถือหุ้น ครอบครั วระหว่ าง
ในบริษัท(1) กรรมการและ
(ร้ อยละ)
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา
ช่ วงเวลา
2556 - 2560

3. นายวินิจ ศิลามงคล
 กรรมกำรอิสระ
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
 กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ
วันที่ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำร
27 มีนำคม 2563

แบบ 56-1 One Report

62

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำสูงสุด
 ปริ ญญำโท สำขำบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย (IOD)
-ไม่มีกำรอบรม / สัมมนำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
- ไม่มี -

ไม่มี

ไม่มี

ตาแหน่ ง

2554 – 2560
2554 – 2559

คณะกรรมกำรวินยั กรรมกำรและ
ผู้บริ หำรของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
กรรมกำรจรรยำบรรณ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

2549 – 2553

กรรมกำรและผู้จดั กำร

มี.ค. 2563 – ปัจจุบนั

กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ และกรรมกำรบรรษัทภิบำล
และสรรหำ

ตำแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี –
ตำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
ปัจจุบนั
กรรมกำร/ที่ปรึกษำ
ปัจจุบนั

กรรมกำร

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

กรรมกำร และประธำนคณะกรรมกำร
วิชำชีพบัญชีด้ำนกำรสอบบัญชี
อนุญำโตตุลำกำร
กรรมกำร

ปัจจุบนั

กรรมกำร

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์
สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับตลำดสินค้ ำ
เกษตรล่วงหน้ ำ ประเทศไทย
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรเปลี่ยนผ่ำน
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
คณะพำนิชยศำสตร์ และกำรบัญชี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์
สถำบันอนุญำโตตุลำกำร
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรตรวจสอบ
ทรัพย์สินและหนี ้สิ ้นของ สนง.ปปช.
คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรร่วมทุน
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำที่ 4

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง /
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้มีอำนำจควบคุม ผู้ที่ได้ รับมอบหมำยให้ รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
ผู้ได้ รับมอบหมำยให้ รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี และเลขำนุกำรบริ ษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ ทาง
การถือหุ้น ครอบครั วระหว่ าง
ในบริษัท(1) กรรมการและ
(ร้ อยละ)
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา
ช่ วงเวลา
ปัจจุบนั

ประสบกำรณ์ทำงำนที่ผ่ำนมำ
2558 – 2562
4. นายธีรนันท์ ศรี หงส์
 กรรมกำรอิสระ
 กรรมกำรตรวจสอบ
 ประธำนคณะกรรมกำรกำหนด
ค่ำตอบแทน
 ประธำนคณะกรรมกำรพัฒนำธุรกิจใหม่

55

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำสูงสุด
 Advanced Management Program, Harvard Business School
(AMP189)
 MBA University of Michigan, Ann Arbor, ประเทศสหรัฐอเมริ กำ
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย (IOD)
Directors Certification Program (DCP)
 Director Accreditation Program (DAP)


วันที่ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำร
27 มีนำคม 2563

กำรอบรม / สัมมนำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
- ไม่มี -

ไม่มี

ไม่มี

มี.ค. 2563 – ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง
กรรมกำร

คณะกรรมกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ฉบับที่ 13 (25652570)

ประธำนกรรมกำรและประธำน
เจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนคณะกรรมกำรกำหนด
ค่ำตอบแทน และประธำน
คณะกรรมกำรพัฒนำธุรกิจใหม่

เคพีเอ็มจี ในประเทศไทย

ตำแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น
2563 – ปัจจุบนั
กรรมกำรอิสระ
2562 – ปัจจุบนั
กรรมกำรอิสระ
2562 – ปัจจุบนั
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน และประธำน
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
2562 – ปัจจุบนั
คณะกรรมกำรกลัน่ กรองกำรลงทุน
Start up
2560 – ปัจจุบนั
ที่ปรึกษำ
ตำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
ธ.ค. 2563 – ปัจจุบนั
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
ธ.ค. 2563 – ปัจจุบนั
ที่ปรึกษำ

แบบ 56-1 One Report

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหำชน)

บริ ษัท บำงจำก คอร์ ปปอเร่ชนั่ จำกัด
(มหำชน)
บริ ษัท แสนสิริ จำกัด (มหำชน)

คณะกรรมกำรคุ้มครองเครดิตแห่งชำติ
บริ ษัท อีอำร์ เอ็กซ์ จำกัด

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำที่ 5

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง /
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้มีอำนำจควบคุม ผู้ที่ได้ รับมอบหมำยให้ รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
ผู้ได้ รับมอบหมำยให้ รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี และเลขำนุกำรบริ ษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ ทาง
การถือหุ้น ครอบครั วระหว่ าง
ในบริษัท(1) กรรมการและ
(ร้ อยละ)
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา
ช่ วงเวลา
มี.ค. 2563 – ปัจจุบนั

2562 – ปัจจุบนั

2562 – ปัจจุบนั
2562 – ปัจจุบนั
2561 – ปัจจุบนั
2561 – ปัจจุบนั
2560 – ปัจจุบนั
2560 – ปัจจุบนั
2560 – ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ด้ ำนธุรกรรม
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรื อ วิทยำกำร
คอมพิวเตอร์
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำรบริ หำร และประธำน
คณะอนุกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

สำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กรรมกำรบริ หำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำร

คณะอนุกรรมกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันแห่งประเทศไทย
ภูเก็ต ดีพ ซี พอร์ ต จำกัด
สมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่งประเทศไทย
Arcel Capital Company Limited
คณะกรรมกำรกำกับสำนักงำนส่งเสริ ม
เศรษฐกิจดิจิทลั
คณะกรรมกำรดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ
บริ ษัท เซล่ำร์ คอนซัลติ ้ง จำกัด

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำน
เศรษฐศำสตร์
กรรมกำร และกรรมกำรผู้จดั กำร

ประสบกำรณ์กำรทำงำนที่ผ่ำนมำ
2563 – เม.ย. 2563
ประธำนกรรมกำรกำกับควำมเสี่ยง
และประธำนกรรมกำรกำกับเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
2562 – เม.ย. 2563

แบบ 56-1 One Report

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ ำรำชกำร (กบข.)

ธนำคำรธนชำต จำกัด (มหำชน)

ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำที่ 6

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง /
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้มีอำนำจควบคุม ผู้ที่ได้ รับมอบหมำยให้ รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
ผู้ได้ รับมอบหมำยให้ รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี และเลขำนุกำรบริ ษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ ทาง
การถือหุ้น ครอบครั วระหว่ าง
ในบริษัท(1) กรรมการและ
(ร้ อยละ)
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา
ช่ วงเวลา

2561 – 2563
2561 - 2563
2561 – 2563

2561 – 2563
2561 – 2563
2561 – 2563
2561 – 2562

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรกำกับควำมเสี่ยง
และประธำนกรรมกำรกำกับเทคโนโลยี
สำระสนเทศ
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

บริ ษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
บริ ษัท เดอะมอลล์ ชอปปิ ง้ คอมเพล็กซ์ จำกัด
คณะกรรมกำรกำรขับเคลื่อนกำรดำเนิน
นโยบำยเพื่อใช้ ประโยชน์ข้อมูลขนำดใหญ่
ศูนย์ข้อมูล และคลำวด์คอมพิวติ ้ง
บริ ษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
บริ ษัท บีเคที โฮลดิ ้งส์ จำกัด
บริ ษัท นอร์ ทเทิร์นเรลเวย์ จำกัด
บริ ษัท แอดวำนซ์ เพำเวอร์ คอนเวอร์ ชนั่ จำกัด
บริ ษัท ทุนธนชำต จำกัด (มหำชน)

2561 – 2562

2560 - 2563
2560 – 2561
2560 – 2561
2560 – 2561
2560 – 2561
2559 – 2560
2559 – 2560

แบบ 56-1 One Report

กรรมกำร กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
และประธำนกรรมกำรกำกับควำม
เสี่ยง
กรรมกำร
ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ
ประธำน
กรรมกำรและกรรมกำรบริ หำร

คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปเพื่อรองรับ
กำรปรับเปลี่ยนตำมนโยบำย Thailand 4.0
บริ ษัท บำงจำก คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์
คณะอนุกรรมกำรยุทธศำสตร์ ดิจิทลั เพื่อตลำด
ทุน
บริ ษัท เอ็นเตอร์ โซลูชนั่ จำกัด
บริ ษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิ ทลั จำกัด
บริ ษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด
สมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่งประเทศไทย

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำที่ 7

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง /
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้มีอำนำจควบคุม ผู้ที่ได้ รับมอบหมำยให้ รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
ผู้ได้ รับมอบหมำยให้ รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี และเลขำนุกำรบริ ษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ ทาง
การถือหุ้น ครอบครั วระหว่ าง
ในบริษัท(1) กรรมการและ
(ร้ อยละ)
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา
ช่ วงเวลา
2557 – 2561
2557 – 2561
2557 – 2559

5. นายสมประสงค์ บุญยะชัย
 กรรมกำร
วันที่ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำร
11 สิงหำคม 2549

65

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำสูงสุด
ปริ ญญำโท วิศวกรรมศำสตร์ สถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย (IOD)
• Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 21/2552
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 65/2548
• Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 30/2547
กำรอบรม / สัมมนำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
• วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร (วปรอ. 4313)
• Graduate School of Business, Stanford University: Leading
Change and Organizational Renewal

ไม่มี

ไม่มี

2549 – ปัจจุบนั
ตำแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น
ก.ค. 2560 – ปัจจุบนั
ม.ค. 2560 – ปัจจุบนั
เม.ย. 2559 – ปัจจุบนั
ม.ค. 2551 – ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร

กรรมกำรอิสระ
กรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ
กรรมกำร และกรรมกำรทบทวนกล
ยุทธ์และโครงสร้ ำงองค์กร
2551 – ปัจจุบนั
รองประธำนกรรมกำร
2545 – ปัจจุบนั
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
ตำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
2562 – ปัจจุบนั
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
2561 – ปัจจุบนั
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

แบบ 56-1 One Report

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ดุสิตธำนี จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท โอสถสภำ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จำกัด
บริ ษัท เพำเวอร์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ ง จำกัด (มหำชน)

ก.ย. 2560 – ปัจจุบนั

กรรมกำร

2559 – ปัจจุบนั
ประสบกำรณ์ทำงำนที่ผ่ำนมำ
2559 – 2561

กรรมกำร
กรรมกำร

บริ ษัท โอสถสภำ จำกัด

• หลักสูตรผู้บริ หำรระดับสูง สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน (วตท.) รุ่นที่ 6
• Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 4)
• Harvard Business School: Corporate Restructuring, Mergers, and

บริ ษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
บริ ษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน)

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ ำ ธนบุรี
สำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิ
สำรสนเทศ
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ ชำติ 2560 ด้ ำนกำร
พัฒนำและเสริ มสร้ ำงศักยภำพและทรัพยำกร
มนุษย์ขอบเขต
บริ ษัท แอดวำนซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จำกัด

• IMD International, MIT Sloan: Leadership Dilemmas and Profitable
Growth
• สถำบันพระปกเกล้ ำ: หลักสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบ

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำที่ 8

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง /
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้มีอำนำจควบคุม ผู้ที่ได้ รับมอบหมำยให้ รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
ผู้ได้ รับมอบหมำยให้ รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี และเลขำนุกำรบริ ษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ ทาง
การถือหุ้น ครอบครั วระหว่ าง
ในบริษัท(1) กรรมการและ
(ร้ อยละ)
ผู้บริหาร

Acquisitions

• High Performance Board ปี 2558 จัดโดย IMD

66

วันที่ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำร
27 มีนำคม 2558

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำสูงสุด
 Advanced Management Program, Harvard University, USA
 ปริ ญญำตรี กำรบัญชี University of Singapore
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย (IOD)
 Director Certification Program (DCP) รุ่ น 214/2558

แบบ 56-1 One Report

55

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำสูงสุด
 ปริ ญญำโท บริ หำรธุรกิจ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรบริ หำร
ที่ปรึกษำประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำร
ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำร
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร

มี.ค. 2558 – ปัจจุบนั
กรรมกำรและกรรมกำรบริ หำร
ตำแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น
เม.ย. 2560 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
เม.ย. 2559 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
ตำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
2556 – ปัจจุบนั
ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ

กำรอบรม / สัมมนำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
 High Performance Board ปี 2558 จัดโดย IMD

7. นายเอนก พนาอภิชน
 ประธำนกรรมกำรบริ หำร
 กรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน

ช่ วงเวลา
ม.ค. 2560 – มี.ค. 2561
ม.ค. 2559 – มิ.ย. 2560
ม.ค. 2559 – ม.ค. 2560
2559 – 2559
2551 – 2559
2551 – 2559
2551 – 2558

• หลักสูตรผู้บริ หำรกระบวนกำรยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่น 17
• หลักสูตรผู้บริ หำรระดับสูงด้ ำนวิทยำกำรพลังงำน (วพน.) รุ่น 4

6. นายเกว็ก บัค ไช
 กรรมกำร
 กรรมกำรบริ หำร

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา
ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท พฤกษำ เรี ยลเอสเตท จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท พฤกษำ โฮลดิ ้ง จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท โรงพยำบำลพระรำมเก้ ำ จำกัด
บริ ษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
Accuron Technologies Ltd.
Trailblazer Foundation Ltd. (Singapore)

ประสบกำรณ์ทำงำนที่ผ่ำนมำ

ไม่มี

ไม่มี

ม.ค. 2558 – 2563
มี.ค. 2560 - 2563
ก.ย. 2535 – ก.ย. 2556
ต.ค. 2543 – ส.ค. 2545
มี.ค. 2563 – ปัจจุบนั
มี.ค. 2561 – ปัจจุบนั

กรรมกำร
กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรด้ ำนกำรเงิน
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรด้ ำนกำรเงิน
กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ
และกรรมกำรพัฒนำธุรกิจใหม่
ประธำนกรรมกำรบริ หำร

บริ ษัท อินทัช โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
StarHub Ltd.
ST Telemedia Pte LTD
บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำที่ 9

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง /
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ
 กรรมกำรพัฒนำธุรกิจใหม่
 กรรมกำร
(กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริ ษัท)


วันที่ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำร
1 กรกฎำคม 2560

อายุ
(ปี )

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้มีอำนำจควบคุม ผู้ที่ได้ รับมอบหมำยให้ รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
ผู้ได้ รับมอบหมำยให้ รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี และเลขำนุกำรบริ ษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ ทาง
การถือหุ้น ครอบครั วระหว่ าง
ในบริษัท(1) กรรมการและ
(ร้ อยละ)
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา
ช่ วงเวลา

กำรอบรมของสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย (IOD)
 Directors Certification Program (DCP) รุ่ น 111/2551

ก.ค. 2560 – ปัจจุบนั

กำรอบรม / สัมมนำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
 หลักสูตรป้องกันรำชอำณำจักร วปอ. รุ่ นที่ 62 (2562-2563)
 Harvard Leadership Development Program โดย Harvard Business)
Publishing (2560 – 2561)
 Advanced Management Program – The Wharton School of the
University of Pennsylvania USA (2557)
 หลักสูตรผู้บริ หำรระดับสูง สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน (วตท.) รุ่ นที่
15/2555

ตำแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น
28 มี.ค. 2562 – ปัจจุบนั
กรรมกำร

กรรมกำร กรรมกำรกำหนด
ค่ำตอบแทน และกรรมกำรผู้มีอำนำจ
ลงนำม

ม.ค. 2562 – ปัจจุบนั
ก.ค. 2560 – ปัจจุบนั

ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
กรรมกำรและกรรมกำรผู้มีอำนำจลง
นำม
ตำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
30 เม.ย. 2562 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
28 มี.ค. 2562 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
1 ก.ค. 2560 – ปัจจุบนั
1 ก.ค. 2560 – ปัจจุบนั

แบบ 56-1 One Report

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

บริ ษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จำกัด
(มหำชน)
บริ ษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จำกัด (มหำชน)

สมำคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย
บริ ษัท แอดวำนซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จำกัด
บริ ษัท อินทัช มีเดีย จำกัด
บริ ษัท ทัช ทีวี จำกัด

2560 – ปัจจุบนั
2558 – ปัจจุบนั
2558 – ปัจจุบนั

กรรมกำร
กรรมกำร และกรรมกำรผู้มีอำนำจลง
นำม
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

ประสบกำรณ์ทำงำนที่ผ่ำนมำ
2561 – 2562
2561 - 2562
2560 – 2561
2553 – 2561

กรรมกำรและกรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรและกรรมกำรบริ หำร
รักษำกำรประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
รองกรรมกำรผู้อำนวยกำร สำยงำน

บริ ษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จำกัด (มหำชน)

บริ ษัท ไฮ ช็อปปิ ง้ จำกัด
บริ ษัท ไอ.ที.เเอพพลิเคชัน่ ส์ แอนด์ เซอร์ วิส จำกัด
บริ ษัท ไฮ ช็อปปิ ง้ ทีวี จำกัด

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำที่ 10

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง /
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

8. นายอนันต์ แก้ วร่ วมวงศ์ (2)
 กรรมกำร
 กรรมกำรบริ หำร
 กรรมกำรพัฒนำธุรกิจใหม่
 ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
(กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริ ษัท)
วันที่ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำร
1 พฤษภำคม 2561

อายุ
(ปี )

59

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้มีอำนำจควบคุม ผู้ที่ได้ รับมอบหมำยให้ รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
ผู้ได้ รับมอบหมำยให้ รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี และเลขำนุกำรบริ ษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำสูงสุด
 ปริ ญญำโท บริ หำรธุรกิจ สถำบันบัณฑิตบริ หำรธุรกิจศศินทร์ แห่ง
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
 หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักรภำครัฐร่ วมเอกชน
(ปริ ญญำบัตร ปรอ รุ่น 26)
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย (IOD)
 DCP: Director Certification Program รุ่ น 66/2548
 DAP: Director Accreditation Program รุ่ น 45/2548
 EDP: Executive Development Program รุ่ น 2/2551
 SFE: Successful Formulation and Executive of Strategy รุ่ น 6/2553
 How to Develop a Risk Management Plan รุ่ นที่ 9/2559
กำรอบรม / สัมมนำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
 ผู้บริ หำรระดับสูง วตท. รุ่ นที่ 30/2563
 Harvard Leadership Development Program (2560-2561)
 Advanced Management Program รุ่ น 187/2557 Harvard Business
School

แบบ 56-1 One Report

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ ทาง
การถือหุ้น ครอบครั วระหว่ าง
ในบริษัท(1) กรรมการและ
(ร้ อยละ)
ผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

2553 – 2561
2558 – มิ.ย. 2560
2553 – 2558

กำรเงินและบัญชี
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำร
กรรมกำร

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ไฮ ช็อปปิ ง้ จำกัด
บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

มี.ค. 2563 – ปัจจุบนั
พ.ค. 2561 – ปัจจุบนั
มี.ค. 2561 – ปัจจุบนั

กรรมกำรพัฒนำธุรกิจใหม่
กรรมกำรและประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
กรรมกำรบริ หำร

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ตำแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มีตำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
ก.ค. 2563 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
มิ.ย. 2563 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
พ.ค. 2561 – ปัจจุบนั
กรรมกำรและกรรมกำรบริ หำร
พ.ค. 2561 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
พ.ค. 2561 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
พ.ค. 2561 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
พ.ค. 2561 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
พ.ค. 2561 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
พ.ค. 2561 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
พ.ค. 2561 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
พ.ค. 2561 – ปัจจุบนั
กรรมกำร

บริ ษัท เนชัน่ สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
บริ ษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จำกัด
บริ ษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้ นท์ส พีทีอี ลิมิเต็ด
บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล แซทเทลไลท์ จำกัด
บริ ษัท ลำว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ มหำชน
บริ ษัท ไอพีสตำร์ จำกัด
บริ ษัท สตำร์ นิวเคลียส จำกัด
บริ ษัท ไอพีสตำร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล พีทีอี จำกัด
บริ ษัท ไอพีสตำร์ โกลเบิล เซอร์ วิส จำกัด
บริ ษัท ไอพีสตำร์ ออสเตรเลีย พีทีวำย จำกัด
บริ ษัท ไอพีสตำร์ นิวซีแลนด์ จำกัด

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำที่ 11

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง /
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม


9. ดร.ภูเวียง ประคามินทร์
• กรรมกำร

59

วันที่ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำร
2 เมษำยน 2562

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้มีอำนำจควบคุม ผู้ที่ได้ รับมอบหมำยให้ รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
ผู้ได้ รับมอบหมำยให้ รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี และเลขำนุกำรบริ ษัท
สัดส่ วน ความสัมพันธ์ ทาง
การถือหุ้น ครอบครั วระหว่ าง
ในบริษัท(1) กรรมการและ
(ร้ อยละ)
ผู้บริหาร

EDP-Executive Development Program รุ่น 2/2551 จำก TLCA

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำสูงสุด
• ปริ ญญำเอก ปรัชญำดุษฎีบณ
ั ฑิต (วิทยำศำสตร์ ทำงทะเล)
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• ปริ ญญำโท วิทยำศำสตร์ มหำบัณฑิต (วิทยำศำสตร์ ทำงทะเล)
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ไม่มี

ไม่มี

กำรอบรมของสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย (IOD)
- ไม่มี กำรอบรม / สัมมนำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
- ไม่มี –
10. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ (2)
 หัวหน้ ำคณะผู้บริ หำร ด้ ำนกำรค้ ำ

แบบ 56-1 One Report

52

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำสูงสุด
 Advanced Management Program, Harvard Business School

0.0008

ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

พ.ค. 2561 – ปัจจุบนั
พ.ค. 2561 – ปัจจุบนั
2550 - ปัจจุบนั

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและกรรมกำรบริ หำร

บริ ษัท ไอพีสตำร์ เจแปน จำกัด
บริ ษัท ทีซี บรอดคำสติ ้ง จำกัด
บริ ษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหำชน)

ประสบกำรณ์ทำงำนที่ผ่ำนมำ
ก.พ. 2559 – 2562
มี.ค. 2553 – 2561
ส.ค. 2552 – 2561
เม.ย. 2556 – เม.ย.2561
ก.ค.2548 – เม.ย.2561

กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรและกรรมกำรบริ หำร
กรรมกำร
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
กรรมกำรผู้จดั กำร

บริ ษัท แอดวำนซ์ อินโฟ เซอร์ วิส จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท เอดี เวนเจอร์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหำชน)

2 เมษำยน 2562 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
ตำแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มีตำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
9 พ.ย. 2562 – ปัจจุบนั
รองปลัดกระทรวง
ประสบกำรณ์ทำงำนที่ผ่ำนมำ
15 ธ.ค. 2560 – 8 พ.ย. 2562 อธิบดี
6 มี.ค. 2557 - 2560
ผู้อำนวยกำรสำนักอุตนุ ิยมวิทยำกำรบิน

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ม.ค. 2559 – ปัจจุบนั

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

หัวหน้ ำคณะผู้บริ หำร ด้ ำนกำรค้ ำ

กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรมอุตนุ ิยมวิทยำ
กรมอุตนุ ิยมวิทยำ

ตำแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำที่ 12

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง /
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้มีอำนำจควบคุม ผู้ที่ได้ รับมอบหมำยให้ รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
ผู้ได้ รับมอบหมำยให้ รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี และเลขำนุกำรบริ ษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม


วันที่ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นผู้บริ หำร
1 มกรำคม 2559

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ ทาง
การถือหุ้น ครอบครั วระหว่ าง
ในบริษัท(1) กรรมการและ
(ร้ อยละ)
ผู้บริหาร

Executive MBA สถำบันบัณฑิตบริ หำรธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา
ช่ วงเวลา

กำรอบรม / สัมมนำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
 Digital CEO ผู้นำกำรส่งเสริ มเศรษฐกิจดิจิทล
ั (DEPA) รุ่นที่ 3/2563
 Harvard Leadership Development Program (2560-2562)
 Strategy and Innovation for Business in Asia (SIBA), College of
Management Mahidol University (2557)
 หลักสูตรผู้บริ หำรระดับสูง รุ่ น 18/2557 สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน

ตำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
ก.ย. 2562 – ปัจจุบนั
กรรมกำร

บริ ษัท ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชัน่ จำกัด

ก.พ. 2558 – ปัจจุบนั

กรรมกำร

บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล แซทเทลไลท์

ก.พ. 2557 – ปัจจุบนั

กรรมกำร

บริ ษัท โอไรอ้ อน แซทเทลไลท์ ซิสเทม
พีทีวำย จำกัด

พ.ย. 2558 – เม.ย. 2562

กรรมกำรบริ หำร

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ก.ย. 2560 – 2562

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ (คณะกรรมกำร
ปรับปรุงหลักสูตร กำรจัดกำร
มหำบัณฑิต)
หัวหน้ ำคณะผู้บริ หำร ด้ ำนกำรตลำด

วิทยำลัยกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยมหิดล

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อำนวยกำรอำวุโส
ส่วนงำนกำรตลำดและพัฒนำธุรกิจ
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อำนวยกำร ส่วนงำน
กำรตลำดและพัฒนำธุรกิจ
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อำนวยกำร ส่วนงำน
กำรตลำดและกำรขำย

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

หัวหน้ ำคณะผู้บริ หำร ด้ ำนกำรเงิน

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ประสบกำรณ์ทำงำนที่ผ่ำนมำ

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

55

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำสูงสุด
ปริ ญญำโท บัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย



ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

– ไม่มี –

กำรอบรมของสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย (IOD)
 Director Certification Program (DCP) รุ่ น 185/2557

11. นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพยากร (2) (3)
 หัวหน้ ำคณะผู้บริ หำร ด้ ำนกำรเงิน

ตาแหน่ ง

ไม่มี

ไม่มี

ก.ย. 2560 – ปัจจุบนั

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ตำแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น
– ไม่มี –

แบบ 56-1 One Report

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำที่ 13

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง /
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

วันที่ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นผู้บริ หำร
1 กันยำยน 2560

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้มีอำนำจควบคุม ผู้ที่ได้ รับมอบหมำยให้ รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
ผู้ได้ รับมอบหมำยให้ รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี และเลขำนุกำรบริ ษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ ทาง
การถือหุ้น ครอบครั วระหว่ าง
ในบริษัท(1) กรรมการและ
(ร้ อยละ)
ผู้บริหาร

กำรอบรมของสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย (IOD)
 Director Certification Program (DCP) รุ่ น 88/2560

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ตำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
ก.ค. 2563 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
2560 – ปัจจุบนั
กรรมกำร

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

2560 – ปัจจุบนั

กรรมกำร



Capital Market Academy (CMA 27/2561)
Executive Development Program (EDP) จัดโดย TLCA รุ่น 9/2555

บริ ษัท เนชัน่ สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
บริ ษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้ นท์ส พีทีอี ลิมิเต็ด
จำกัด
บริ ษัท ไอพีสตำร์ โกเบิล เซอร์ วิส จำกัด

2560 – ปัจจุบนั

กรรมกำร

บริ ษัท สตำร์ นิวเคลียส จำกัด



Diploma ISP Class 116 Institute of Security Psychology, National

2560 – ปัจจุบนั

กรรมกำร

บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล แซทเทลไลท์ จำกัด

Defense Studies Institute, Royal Thai Armed Forces Headquarters

2560 – ปัจจุบนั

กรรมกำร

บริ ษัท ไอพีสตำร์ จำกัด

2560 – ปัจจุบนั

กรรมกำร

บริ ษัท ไอพีสตำร์ ออสเตรเลีย จำกัด

2560 – ปัจจุบนั

กรรมกำร

บริ ษัท ไอพีสตำร์ นิวซีแลนด์ จำกัด

2560 – ปัจจุบนั

กรรมกำร

บริ ษัท ไอพีสตำร์ แจแปน จำกัด

2560 – ปัจจุบนั

กรรมกำร

2560 – ปัจจุบนั

กรรมกำร

บริ ษัท ไอพีสตำร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล พีทีอี
จำกัด
บริ ษัท ลำวเทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ มหำชน

2560 – ปัจจุบนั

กรรมกำร

บริ ษัท ทีซี บรอดคำสติ ้ง จำกัด

2560 - 2562
พ.ค. 2546 – ส.ค. 2560

กรรมกำร
หัวหน้ ำคณะผู้บริ หำร ด้ ำนกำรเงิน

บริ ษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวอร์ ค จำกัด
บริ ษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหำชน)

2559 – ปัจจุบนั

หัวหน้ ำฝ่ ำยงำนกำรตลำดและพัฒนำ
ธุรกิจ

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

กำรอบรม / สัมมนำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
Harvard Leadership Development Program (2560-2562)




ประสบกำรณ์ทำงำนที่ผ่ำนมำ

12. ดร.สกล กิตติวัชราพงษ์ (2)

แบบ 56-1 One Report
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คุณวุฒิทำงกำรศึกษำสูงสุด
 ปริ ญญำเอก สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ The Ohio State University

0.0008

ไม่มี

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำที่ 14

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง /
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้


อายุ
(ปี )

หัวหน้ ำฝ่ ำยงำนกำรตลำดและพัฒนำ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ ทาง
การถือหุ้น ครอบครั วระหว่ าง
ในบริษัท(1) กรรมการและ
(ร้ อยละ)
ผู้บริหาร

กำรอบรมของสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย (IOD)
 Directors Certification Program (DCP) รุ่ น 193/2557

ธุรกิจ
วันที่ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นผู้บริ หำร
1 พฤศจิกำยน 2561

13. นายเอกชัย ภัคดุรงค์ (2)
 หัวหน้ ำฝ่ ำยงำนรัฐกิจ

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้มีอำนำจควบคุม ผู้ที่ได้ รับมอบหมำยให้ รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
ผู้ได้ รับมอบหมำยให้ รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี และเลขำนุกำรบริ ษัท

วันที่ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นผู้บริ หำร
1 พฤศจิกำยน 2561

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำสูงสุด
 ปริ ญญำโท สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ University of Southern California

ช่ วงเวลา

0.0007

ไม่มี

2561 - ปัจจุบนั

กำรอบรมของสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย (IOD)
 Directors Certification Program (DCP) รุ่ น 157/2557

2557 – 2561
2560 – 2561
2554 – 2557
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คุณวุฒิทำงกำรศึกษำสูงสุด
 ปริ ญญำตรี สำขำบริ หำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ

หัวหน้ ำฝ่ ำยงำนรัฐกิจ

ตำแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มีตำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
เม.ย. 2560 - ปัจจุบนั
กรรมกำร
ธ.ค. 2555 - ปัจจุบนั
กรรมกำร
ประสบกำรณ์ทำงำนที่ผ่ำนมำ

กำรอบรม / สัมมนำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
 ผู้บริ หำรกำรให้ เอกชนร่ วมลงทุนในกิจกำรของรัฐรุ่ นที่ 6/2561 (IRDP)

14. นางพรรณี นิวาศนันทน์ (2)
 หัวหน้ ำฝ่ ำยงำนกำรเงิน

ตาแหน่ ง

ตำแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มีตำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
2559 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
ประสบกำรณ์ทำงำนที่ผ่ำนมำ
- ไม่มี-

กำรอบรม / สัมมนำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
 Harvard Leadership Development Program (2560-2562)

50

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

ไม่มี

พ.ย. 2561 – ปัจจุบนั

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

บริ ษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์ วิส จำกัด

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

บริ ษัท ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชัน่ จำกัด
บริ ษัท ทีซี บรอดคำสติ ้ง จำกัด

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อำนวยกำรอำวุโส
ส่วนงำนรัฐกิจ
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อำนวยกำรอำวุโส
ส่วนงำนสื่อและธุรกิจรี เทล
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อำนวยกำร ส่วนงำน
กิจกำรองค์กร

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

หัวหน้ ำฝ่ ำยกำรเงิน

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ตำแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี-

แบบ 56-1 One Report

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำที่ 15

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง /
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

วันที่ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นผู้บริ หำร
1 พฤศจิกำยน 2561

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้มีอำนำจควบคุม ผู้ที่ได้ รับมอบหมำยให้ รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
ผู้ได้ รับมอบหมำยให้ รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี และเลขำนุกำรบริ ษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ ทาง
การถือหุ้น ครอบครั วระหว่ าง
ในบริษัท(1) กรรมการและ
(ร้ อยละ)
ผู้บริหาร

กำรอบรมของสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย (IOD)
 DCP: Directors Certification Program รุ่ น 179/2556

• Management Development Program (MDP)



หัวหน้ ำฝ่ ำยกฎหมำยและกำกับดูแล
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คุณวุฒิทำงกำรศึกษำสูงสุด


ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ตำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน

กำรอบรม / สัมมนำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
• หลักธรรมำภิบำลในกำรบริ หำรธุรกิจ (Intouch) ปี 2561
 TLCA Executive Development Program (EDP)

15. นายสลิล จารุจินดา (2)

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

ไม่มี

2559 – ปัจจุบนั

กรรมกำร

บริ ษัท ไอพีสตำร์ (อินเดีย) ไพรเวท จำกัด

2559 – ปัจจุบนั

กรรมกำร

บริ ษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์ วิส จำกัด

2559 – ปัจจุบนั

กรรมกำร

บริ ษัท ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชัน่ จำกัด

ประสบกำรณ์ทำงำนที่ผ่ำนมำ
พ.ค. 2561 – ต.ค. 2561
2553 – เม.ย. 2561

ผู้อำนวยกำรอำวุโส ฝ่ ำยกำรเงิน
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกำรเงิน

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

1 เม.ย. 2562– ปัจจุบนั

หัวหน้ ำฝ่ ำยกฎหมำยและกำกับดูแล

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

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

กำรอบรมของสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย (IOD)
วันที่ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นผู้บริ หำร
1 เมษำยน 2562




Director Certificate Program DCP (2558)
Advance Audit Committee Program

กำรอบรม / สัมมนำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
- ไม่มี -

- ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
2559 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
2559 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
2559 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
2556 – ปัจจุบนั
กรรมกำร
2555 – ปัจจุบนั
กรรมกำร

บริ ษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์ วิส จำกัด
บริ ษัท ไอพีสตำร์ โกลเบิล เซอร์ วิส จำกัด
บริ ษัท สตำร์ นิวเคลียส จำกัด
บริ ษัท ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชัน่ จำกัด
บริ ษัท ทีซี บรอดคำสติ ้ง จำกัด

ประสบกำรณ์ทำงำนที่ผ่ำนมำ
พ.ย. 2553 – 2562

แบบ 56-1 One Report

หัวหน้ ำส่วนงำนกฎหมำย

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำที่ 16

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง /
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
16. นางสาวชลาลัย ลีภ้ ูมิวนิชย์ (4)
 หัวแผนกงำนบัญชี

อายุ
(ปี )
42

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้มีอำนำจควบคุม ผู้ที่ได้ รับมอบหมำยให้ รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
ผู้ได้ รับมอบหมำยให้ รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี และเลขำนุกำรบริ ษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำสูงสุด
 ปริ ญญำโท สำขำกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ ทาง
การถือหุ้น ครอบครั วระหว่ าง
ในบริษัท(1) กรรมการและ
(ร้ อยละ)
ผู้บริหาร
ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา
ช่ วงเวลา
1 เม.ย. 2562 – ปัจจุบนั

กำรอบรมของสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย (IOD)
-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
- ไม่มี ประสบกำรณ์ทำงำนที่ผ่ำนมำ
1 ก.ย. 2557 – 1 เม.ย. 2562
2 ก.ค. 2544 – 31 ส.ค. 2557

57

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำสูงสุด
 ปริ ญญำตรี สำขำอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย (IOD)
Boards that Make a Difference (BMD) รุ่น 3/2559
 Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่ น 10/2557
 Directors Certification Program (DCP) รุ่ น 185/2557
 Company Secretary Program (CSP) รุ่ น 48/2555


กำรอบรม / สัมมนำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง

แบบ 56-1 One Report

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

- ไม่มี-

กำรอบรม / สัมมนำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
• School of Tax: Mini-MBA in Taxation รุ่น 17/2558

วันที่ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นเลขำนุกำรบริ ษัท
12 พฤศจิกำยน 2555

หัวหน้ ำแผนกงำนบัญชี

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ตำแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น

วันที่ได้ รับกำรแต่งตังให้
้ ทำหน้ ำที่รับผิดชอบ
กำรควบคุมดูแลบัญชีของบริ ษัท
1 กรกฎำคม 2562

17. นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง
 หัวหน้ ำส่วนงำนเลขำนุกำรบริ ษัท และ
เลขำนุกำรบริ ษัท (5)

ตาแหน่ ง



TMA: Management Development Program รุ่น 26/2560



ITD World: Change your habits, change your world 2560

ไม่มี

ไม่มี

รักษำกำรหัวหน้ ำแผนกงำนบัญชี
Associate Director

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1 เม.ย. 2562– ปัจจุบนั
หัวหน้ ำส่วนงำนเลขำนุกำรบริ ษัท
2555 – ปัจจุบนั
เลขำนุกำรบริ ษัท
ตำแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี –
ตำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
- ไม่มี ประสบกำรณ์ทำงำนที่ผ่ำนมำ
12 พ.ย. 2555 - 2562
หัวหน้ ำส่วนงำนกำกับดูแล

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

2560 – 2561

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

เม.ย. 2557 – 2561

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อำนวยกำร สำนัก
สื่อสำรองค์กร
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อำนวยกำร สำนัก

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำที่ 17

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง /
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้มีอำนำจควบคุม ผู้ที่ได้ รับมอบหมำยให้ รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
ผู้ได้ รับมอบหมำยให้ รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี และเลขำนุกำรบริ ษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตอิ บรม



สัดส่ วน ความสัมพันธ์ ทาง
การถือหุ้น ครอบครั วระหว่ าง
ในบริษัท(1) กรรมการและ
(ร้ อยละ)
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา
ช่ วงเวลา

TLCA Executive Development Program – EDP รุ่น 12/2556
2555 – 2557
2532 – 2555

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรบริ หำรและ
เลขำนุกำรบริ ษัท
ผู้อำนวยกำร สำนักประธำน
กรรมกำรบริ หำร
เลขำนุกำรประธำนกรรมกำรบริ หำร

ชื่อหน่ วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

หมำยเหตุ
(1) สัดส่วนกำรถือหุ้นนับรวมจำนวนหุ้นของคูส่ มรส หรือผู้ที่อยูก่ ินด้ วยกันฉันสำมีภริยำ และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุติภำวะ
(2) เป็ นผู้บริหำรตำมนิยำมของประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
(3) ผู้ที่ได้ รับมอบหมำยให้ รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
(4) ผู้ได้ รับมอบหมำยให้ รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี
(5) หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัทได้ แสดงไว้ แล้ วในหัวข้ อกำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี หัวข้ อย่อย เลขำนุกำรบริษัท

แบบ 56-1 One Report

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำที่ 18

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้ที่ได้ รับมอบหมำยให้ รับผิดชอบสูงสุดใน
สำยงำนบัญชีและกำรเงิน ผู้ได้ รับมอบหมำยให้ รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี
และเลขำนุกำรบริ ษัท

2. หน้ าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
เลขำนุกำรบริ ษัทมีหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบหลัก ดังนี ้
(1) แจ้ งมติและนโยบำยของคณะกรรมกำรและผู้ถือหุ้นให้ ผ้ ูบริ หำรที่เกี่ยวข้ องรั บทรำบ พร้ อมทัง้ ให้ คำปรึ กษำ และ
ข้ อเสนอแนะเบื ้องต้ นแก่คณะกรรมกำรตำมระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษัท และข้ อพึงปฏิบตั ิด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำร
(2) จัดทำและจัดเก็ บเอกสำร ดังนี ้ ทะเบียนกรรมกำร หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร หนังสือนัดประชุมผู้ถื อ หุ้น
รำยงำนประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น และรำยงำนประจำปี ของบริ ษัท
(3) ดำเนินกำรให้ กรรมกำรและผู้บริ หำรจัดทำรำยงำนกำรมี สว่ นได้ เสียของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้ องตำมข้ อกำหนดของ
กฎหมำย พร้ อมทัง้ เก็บรักษำรำยงำนดังกล่ำว และส่งสำเนำให้ ประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
ตำมที่กฎหมำยกำหนด
(4) จัดกำรประชุมผู้ถือหุ้น กำรประชุมคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย ข้ อบังคับของ
บริ ษัท กฎบัตรของคณะกรรมกำรแต่ละชุด รวมถึงข้ อพึงปฏิบตั ิ รวมทัง้ บันทึกรำยงำนกำรประชุมและติดตำมให้ มีกำร
ปฏิบตั ิตำมมติที่ประชุม
(5) ดูแลให้ มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูล และรำยงำนสำรสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง
(6) ติดต่อและสือ่ สำรกับผู้ถือหุ้นทัว่ ไป ให้ ได้ รับทรำบสิทธิตำ่ ง ๆ ของผู้ถือหุ้น
(7) ดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรบริ ษัท และเป็ นผู้ประสำนงำนระหว่ำงคณะกรรมกำรและผู้บริ หำร พร้ อมทัง้ ให้ ขำ่ วสำร
และข้ อมูลแก่กรรมกำรในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับกำรประกอบธุรกิจของบริ ษัท รวมถึงรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงที่มี
นัยสำคัญแก่กรรมกำรทรำบ
(8) จัดให้ มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริ ษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกชุด รวมถึงกำรประเมิน
ตนเองเป็ นรำยบุคคล และรำยงำนผลกำรประเมินดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท
(9) ดำเนินกำรอื่นใดเพื่อให้ เป็ นไปตำมที่พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กฎหมำย และ
ข้ อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทัง้ ประกำศและข้ อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
3. ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุม
ในช่วง 5 ปี ที่ผ่ำนมำ ไม่มีกรรมกำร ผู้บริ หำร และผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษั ทถูกลงโทษ เนื่องจำกกำรกระทำควำมผิดตำม
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรื อพระรำชบัญญัติซื ้อขำยล่วงหน้ ำ พ.ศ. 2546

แบบ 56-1 One Report

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำที่ 19

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบร�ษัทยอย

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 2 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรของบริ ษทย่อย
บริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทใหญ่

INTOUCH
1. นำยประเสริฐ บุญสัมพันธ์
2. นำยวินิจ ศิลำมงคล (1)
3. นำงภัทรี ยำ เบญจพลชัย
4. นำยธีรนันท์ ศรี หงส์ (1)
5. นำยสมประสงค์ บุญยะชัย
6. นำยเกว็ก บัค ไช
7. นำยเอนก พนำอภิชน
8. นำยอนันต์ แก้ วร่วมวงศ์
9. ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์
10. นำยปฐมภพ สุวรรณศิริ
11. นำยอนุวฒ
ั น์ สงวนทรัพยำกร
12. ดร.สกล กิตติวชั รำพงษ์
13. นำยเอกชัย ภัคดุรงค์
14. นำงพรรณี นิวำศนันทน์
15. นำยสลิล จำรุจินดำ

/

บริษัท

1

2

3

4

5

6

7

THAICOM IPSTAR IPNZ IPA OSS IPIN IPGS IPJ
C

8
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C = ประธำนกรรมกำร / = กรรมกำร // = กรรมกำรบริหำร E = ผู้บริหำร
หมำยเหตุ: (1) นำยวินิจ ศิลำมงคล และนำยธีรนันท์ ศรี หงส์ ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรอิสระ แทนนำงชริ นทร วงศ์ภธู ร และ ศ.สำเรี ยง เมฆเกรี ยงไกร ที่ลำออกจำกตำแหน่ง มีผลเมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2563 ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2563
เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2563

แบบ 56-1 One Report

เอกสำรแนบ 2 หน้ ำที่ 1

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 2 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรของบริ ษทย่อย

รำยชื่อบริษัท
บริษัทใหญ่

INTOUCH

บริษัท

THAICOM

1
2

IPSTAR
IPNZ

3

IPA

4
5

OSS
IPIN

แบบ 56-1 One Report

บริษัท อินทัช โฮลดิ ้ง จำกัด (มหำชน)
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
บริษัท ไอพีสตำร์ จำกัด
บริษัท ไอพีสตำร์ นิวซีแลนด์ จำกัด
บริษัท ไอพีสตำร์ ออสเตรเลีย พีทีวำย จำกัด
บริษัท โอไรอ้ อน แซทเทลไลท์ ซิสเท็ม พีทีวำย จำกัด
บริษัท ไอพีสตำร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล พีทีอี จำกัด

6
7

IPGS
IPJ

8
9

IPI
STAR

10

TCB

11
12

ISC
TCGS

บริษัท ไอพีสตำร์ โกลเบิล เซอร์ วิส จำกัด
บริษัท ไอพีสตำร์ เจแปน จำกัด
บริษัท ไอพีสตำร์ (อินเดีย) ไพรเวท จำกัด
บริษัท สตำร์ นิวเคลียส จำกัด
บริษัท ทีซี บรอดคำสติ ้ง จำกัด
บริษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล แซทเทลไลท์ จำกัด
บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์ วิส จำกัด

13
14

ThaiAI
SHEN

15
16

LTC
TPLUS

17

LMM

18
19

NSAT
ATI

บริษัท ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชัน่ จำกัด
บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้ นท์ส พีทีอี จำกัด
บริษัท ลำวเทเลคอมมิวนิเคชัน่ มหำชน
บริษัท ทีพลัส ดิจิทลั จำกัด
บริษัท ลำว โมบำยมันนี่ โซล จำกัด
บริษัท เนชัน่ สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จำกัด

เอกสำรแนบ 2 หน้ ำที่ 2

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน
และหัวหนางานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบร�ษัท (compliance)

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 3 รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ ำงำนตรวจสอบภำยใน
และหัวหน้ ำงำนกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
(ดารงตาแหน่ งระหว่ างเดือนสิงหาคม 2561 – สิงหาคม 2563)
ชื่อ – นามสกุล

:

นำยวิชยั กิตติวิทยำกุล

ตาแหน่ ง

:

หัวหน้ ำคณะผู้บริ หำร ด้ ำนตรวจสอบภำยใน

คุณวุฒทิ างการศึกษา

:

ปริ ญญำโท บัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

คุณวุฒดิ ้ านวิชาชีพ

:

 เป็ นผู้ตรวจสอบภำยในรับอนุญำตสำกล (CIA) จำกสถำบันผู้ตรวจสอบภำยใน สหรัฐอเมริ กำ
 เป็ นผู้ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศรับอนุญำตสำกล (CISA) จำกสมำคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบ
สำรสนเทศ สหรัฐอเมริ กำ
ประสบการณ์ ทางาน :













ที่ปรึกษำ บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
รองกรรมกำรผู้อำนวยกำร สำยงำนกำกับดูแลกิจกำรและบริ หำรควำมเสีย่ ง บริ ษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จำกัด (มหำชน)
เลขำนุกำรบริ ษัท บริ ษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จำกัด (มหำชน)
หัวหน้ ำคณะผู้บริ หำร ด้ ำนตรวจสอบภำยใน บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
รองกรรมกำรผู้อำนวยกำร สำยงำนเลขำนุกำรบริ ษัทและตรวจสอบภำยใน บริ ษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จำกัด (มหำชน)
กรรมกำรวิชำชีพบัญชีด้ำนกำรศึกษำและเทคโนโลยีกำรบัญชี สภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมป์
ที่ปรึกษำ สมำคมผู้ตรวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อำนวยกำรอำวุโส ส่วนงำนเลขำนุกำรบริษัทและตรวจสอบภำยใน บริ ษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จำกัด
(มหำชน)
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อำนวยกำร ส่วนงำนเลขำนุกำรบริ ษัทและตรวจสอบภำยใน บริ ษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จำกัด (มหำชน)
นำยกสมำคม สมำคมผู้ตรวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท บริ ษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จำกัด (มหำชน)

การฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้ อง :












Harvard#1 Executive Learning Sustainment Program ปี 2561 - 2562 จัดโดย Harvard Business Publishing
Risk Management for Corporate Leader ปี 2562 จัดโดย IOD
Harvard Leadership Development ปี 2560 – 2562 จัดโดย Harvard Business Publishing
High Performance Board Program ปี 2558 จัดโดย IMD
Risk Management for Corporate Leader ปี 2555 จัดโดย Harvard Business School (HBS)
DCP: Directors Certification Program รุ่น 104/2551 จัดโดย IOD
Company Secretary Program ปี 2548 จัดโดย IOD
Board & CEO Assessment Program ปี 2546 จัดโดย IOD
Effective Audit Committee ปี 2545 จัดโดย IOD
Board Practices / Board Policy ปี 2545 จัดโดย IOD
Board Composition and Relations ปี 2545 จัดโดย IOD

แบบ 56-1 One Report

เอกสำรแนบ 3 หน้ ำที่ 1

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 3 รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ ำงำนตรวจสอบภำยใน
และหัวหน้ ำงำนกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของบริษัท

(ดารงตาแหน่ งระหว่ างเดือนกันยายน 2563 ถึงปั จจุบัน)
ชื่อ – นามสกุล

:

นำงสำวนงลักษณ์ อัครคหสิน

ตาแหน่ ง

:

หัวหน้ ำแผนกงำนตรวจสอบภำยใน

คุณวุฒทิ างการศึกษา

:

ปริ ญญำโท บริ หำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

คุณวุฒดิ ้ านวิชาชีพ

:

 ผู้ตรวจสอบภำยในรับอนุญำตสำกล (CIA) จำกสถำบันผู้ตรวจสอบภำยใน สหรัฐอเมริ กำ
ประสบการณ์ ทางาน :
1 กันยำยน – ปั จจุบนั

หัวหน้ ำแผนกงำนตรวจสอบภำยใน
บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

2558 – สิงหำคม 2563

ผู้จดั กำรฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน
บริ ษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จำกัด (มหำชน)

2548 – 2558

ผู้ชำนำญกำรฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน
บริ ษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จำกัด (มหำชน)

การฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้ อง :





Transformation Leadership Program ปี 2563 จัดโดย Harvard Business Publishing
IT Governance and IT Risk Management ปี 2562 จัดโดย สภำวิชำชีพบัญชี
2019 Gold Leader Development Program จัดโดย University of Manchester
Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 25/2558 จัดโดยสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัท
ไทย (IOD)
 Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่น 3/2556 จัดโดยสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย (IOD)
*คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถให้ ควำมเห็นชอบในกำรแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ ำยหัวหน้ ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรื อ
หน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในของบริ ษัท ซึง่ เป็ นไปตำมกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษัท

แบบ 56-1 One Report

เอกสำรแนบ 3 หน้ ำที่ 2

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 3 รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ ำงำนตรวจสอบภำยใน
และหัวหน้ ำงำนกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท
ชื่อ – นามสกุล

:

นำยสลิล จำรุจินดำ

ตาแหน่ ง

:

หัวหน้ ำฝ่ ำยกฎหมำยและกำกับดูแล

คุณวุฒทิ างการศึกษา

:

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

ประสบการณ์ ทางาน

:

1 เม.ย. 2562 – ปั จจุบนั

หัวหน้ ำฝ่ ำยกฎหมำยและกำกับดูแล
บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

2559 – ปั จจุบนั

กรรมกำร
บริ ษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์ วิส จำกัด

2559 – ปั จจุบนั

กรรมกำร
บริ ษัท ไอพีสตำร์ โกลเบิล เซอร์ วสิ จำกัด

2559 – ปั จจุบนั

กรรมกำร
บริ ษัท สตำร์ นิวเคลียส จำกัด

2556 – ปั จจุบนั

กรรมกำร
บริ ษัท ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชัน่ จำกัด

2555 – ปั จจุบนั

กรรมกำร
บริ ษัท ทีซี บรอดคำสติ ้ง จำกัด

พ.ย. 2553 – 2562

หัวหน้ ำส่วนงำนกฎหมำย
บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

การฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้ อง :



Director Certificate Program (DCP) รุ่น 184/2558 สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย (IOD)
Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 31/2561 สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย (IOD)

หน้ าที่ความรับผิดชอบ

:

(1) ก ำกับดูแลกำรด ำเนิ นงำนให้ มี ควำมโปร่ งใสเป็ นไปตำมมติ ของคณะกรรมกำรบริ ษั ท นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิ จกำร
(Corporate Governance Policy) และภำยใต้ กรอบของกฎหมำย รวมถึงภำยใต้ ระเบียบข้ อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนแนวทำงในกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ตำมมำตรฐำนสำกล
(2) ให้ คำแนะนำในกำรกำกับดูแลกิจกำรแก่กรรมกำรและฝ่ ำยบริ หำรในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบตำมกรอบและ
หลักเกณฑ์ของนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัท รวมถึงหลักกำรกำกับดูแลที่ดี (Best Practice) เพื่อสนับสนุนให้
กรรมกำรและผู้บริ หำรดำเนินงำนเป็ นไปด้ วยดี และโปร่ งใส ให้ เป็ นไปตำมควำมคำดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียของ
บริ ษัท โดยคำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ำย
(3) ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย รวมถึงกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลที่ดีของกิจกำร ตำมแนวทำง
กำรปฏิบตั ิที่ดีที่กำหนดไว้

แบบ 56-1 One Report

เอกสำรแนบ 3 หน้ ำที่ 3

เอกสารแนบ 4
ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับ
รายการประเมินทรัพยสิน

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 4 รำยละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินและกำรประเมินทรัพย์สิน

ทรั พย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
1. ทรัพย์ สินถาวรหลักที่บริษัทและบริษัทย่ อยใช้ ในการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์หลักของบริ ษัทที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้ วย ดาวเทียมไทยคม สถานีควบคุมดาวเทียม และอุปกรณ์
ควบคุมดาวเทียมภาคพื ้นดิน อุปกรณ์ สื่อสารโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อการให้ บริ การระบบโทรศัพท์ และอุปกรณ์ โครงข่าย
อินเทอร์ เน็ต
บริ ษัทได้ สง่ มอบดาวเทียมทุกดวงที่ให้ บริ การภายใต้ สญ
ั ญาดาเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศระหว่างบริ ษัท
กับกระทรวงคมนาคม (ปั จจุบันอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (“กระทรวงฯ”) คือ
ดาวเทียมไทยคม 1 ไทยคม 2 ไทยคม 3 ไทยคม 4 ไทยคม 5 และไทยคม 6 (ดาวเทียมไทยคม 1 ไทยคม 2 ไทยคม 3 และไทย
คม 5 ได้ ปลดระวางเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว) รวมทังสถานี
้
ควบคุมดาวเทียมและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจใน
ปั จจุบนั ให้ เป็ นกรรมสิทธิ์ ของกระทรวงฯ แล้ วตามข้ อกาหนดภายใต้ สญ
ั ญาดาเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ
ดังกล่าว
ปั จจุบนั บริ ษัทมีดาวเทียมที่ให้ บริ การภายใต้ ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม จากคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) อยู่สองดวง คือ ดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8
ภายใต้ ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามนี ้ บริ ษัทได้ รับอนุญาตเป็ นผู้ให้ บริ การโครงข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม
(Satellite Network Operator) ในลักษณะให้ บริ การช่องสัญญาณดาวเทียม (Transponder) เป็ นเวลา 20 ปี นับจากวันที่ 26
มิถนุ ายน 2555 ถึงวันที่ 25 มิถนุ ายน 2575
1.1

สัญญาอนุญาตดาเนินกิจการ และใบอนุญาต ของบริษัท บริษัทย่ อย และบริษัทร่ วม

(โปรดอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาดาเนินกิจการดาวเทียมสือ่ สารภายในประเทศ สัญญาร่วมทุน และใบอนุญาตของบริ ษัท
บริ ษั ท ย่อ ย และบริ ษั ท ร่ วม ได้ จ ากเอกสารแนบ 9 สรุ ป สาระสาคัญ สัญญาด าเนิ นกิ จการดาวเที ยม สัญ ญาร่ ว มทุน และ
ใบอนุญาต)
1.1.1

สัญญาดาเนินกิจการดาวเทียมสือ่ สารภายในประเทศ

บริ ษัทเป็ นผู้ให้ บริ การและดาเนินโครงการดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติภายใต้ สญ
ั ญาดาเนินกิจการดาวเทียม
สื่อสารภายในประเทศ ลงวันที่ 11 กันยายน 2534 กับกระทรวงฯ เป็ นระยะเวลา 30 ปี นบั แต่วนั ลงนามในสัญญา
สิ ้นสุดปี 2564 โดยบริ ษัทตกลงให้ ผลประโยชน์ตอบแทนแก่กระทรวงฯ เป็ นร้ อยละของรายได้ ก่อนหักค่าใช้ จ่ายหรื อ
ให้ ผลประโยชน์เป็ นรายได้ ขนต
ั ้ ่ารวม 1,415 ล้ านบาท ตลอดระยะเวลาสัญญา 30 ปี
1.1.2

ใบอนุญาตประกอบกิจการ
บริ ษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) ได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการ ดังนี ้
o

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึง่ จาก กสทช. เป็ นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่
ไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็ นของตนเอง และเป็ นกิจการที่มีลกั ษณะสมควรให้ มีการบริ การได้ โดย
เสรี ตังแต่
้ วนั ที่ 16 สิงหาคม 2554

o

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม จาก กสทช. เป็ นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่
มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็ นของตนเอง (เพื่อให้ บริ การโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้ เช่าใช้ และเพื่ให้
บริ การโทรคมนาคม (Network Provider and Service Provider))เป็ นเวลา 20 ปี นับจากวันที่ 26
มิถนุ ายน 2555 ถึงวันที่ 25 มิถนุ ายน 2575

แบบ 56-1 One Report

เอกสำรแนบ 4 หน้ ำที่ 2

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 4 รำยละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินและกำรประเมินทรัพย์สิน

บริ ษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชัน่ จากัด ได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการ ดังนี ้
o

บริ ษัท ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด (ไทยเอไอ) ได้ รับใบอนุญำตจำกคณะกรรมกำรกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) เพื่อให้ บริ กำรโครงข่ำยกำร
กระจำยเสียงหรื อโทรทัศน์ที่ไม่ใช้ คลื่นควำมถี่ ระดับชำติ เป็ นเวลำ 15 ปี นับจำกวันที่ 21 มกรำคม
2556 สิ ้นสุดวันที่ 20 มกรำคม 2571

o

ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบที่หนึง่ ของบริ ษัท ไทย แอดวำนซ์ อินโนเวชัน่ จำกัด (ไทย
เอไอ) ได้ รั บ ใบอนุญ ำตจำกคณะกรรมกำรกิ จ กำรกระจำยเสี ย ง กิ จ กำรโทรทัศ น์ และกิ จ กำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) เพื่อให้ บริ กำรโทรคมนำคมแบบที่หนึ่ง นับจำกวันที่ 12 กรกฎำคม
2562

บริ ษัท ทีซี บรอดคาสติ ้ง จากัด ได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการ ดังนี ้
o

ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรื อโทรทัศน์ ประเภทโครงข่าย จาก กสทช. เพื่อให้ บริ การ
โครงข่ายการกระจายเสียงหรื อโทรทัศน์ที่ไม่ใช้ คลื่นความถี่ ระดับชาติ เป็ นเวลา 15 ปี นับจากวันที่ 4
มีนาคม 2556 ถึง 3 มีนาคม 2571

o

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม จาก กสทช. เป็ นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่
มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็ นของตนเอง เพื่ อให้ บริ การโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้ เช่าใช้ และเพื่อ
ให้ บริ การโทรคมนาคม (Network Provider and Service Provider) เป็ นเวลา 15 ปี นับจากวันที่ 10
พฤศจิกายน 2558 สิ ้นสุดวันที่ 9 พฤศจิกายน 2573

บริ ษัท เนชัน่ สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จากัด ได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการ ดังนี ้
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึง่ จาก กสทช. เป็ นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่
ไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็ นของตนเอง และเป็ นกิจการที่มีลกั ษณะสมควรให้ มีการบริ การได้ โดย
เสรี ตังแต่
้ วนั ที่ 5 ตุลาคม 2563

o

1.2

ทรัพย์ สินถาวร
1.2.1

สัญญำเช่ำระยะยำว

(1) สัญญาเช่ าที่ราชพัสดุ
บริ ษัท เช่ำพื ้นที่เลขที่ 63/21 ถนนรัตนำธิเบศร์ ตำบลบำงกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (เดิม
เลขที่ 41/103 ถนนรัตนธิเบศร์ แขวงบำงกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี) จำกสำนักงำนธนำรักษ์ จงั หวัด
นนทบุรี กระทรวงกำรคลัง ก่อสร้ ำงเป็ นสำนักงำนและสถำนีควบคุมดำวเทียม ตำมสัญญำดำเนินกิจกำร
ดำวเทียมสือ่ สำรภำยในประเทศ เนื ้อที่รวม 7 ไร่ 3 งำน 14.80 ตำรำงวำ ค่ำเช่ำตลอดอำยุสญ
ั ญำเป็ นเงินทังสิ
้ ้น
21,083,430 บำท
สำระสำคัญของสัญญำและภำระผูกพันของพื ้นที่เช่ำ สรุปได้ ดงั นี ้
ชื่อสัญญา
คู่สัญญา

อายุสัญญา
แบบ 56-1 One Report

สัญญำเช่ำที่รำชพัสดุ
กระทรวงกำรคลัง โดยนำงสำวสุภทั รำ ส่องประทีป ธนำรักษ์ พื ้นที่นนทบุรี ปฏิบตั ิ
รำชกำรแทนอธิบดีกรมธนำรักษ์ ตำมคำสัง่ กรมธนำรักษ์ ที่ 441/2555 ลงวันที่ 9
กรกฎำคม 2555
3 ปี ตังแต่
้ 11 กันยำยน 2561 ถึง 10 กันยำยน 2564
เอกสำรแนบ 4 หน้ ำที่ 3

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

สาระสาคัญของ
สัญญา

เอกสำรแนบ 4 รำยละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินและกำรประเมินทรัพย์สิน

1. ผู้เ ช่ ำ ตกลงเช่ ำ เพื่ อ ท ำเป็ น สถำนี ค วบคุม ดำวเที ย ม โดยช ำระค่ ำ เช่ ำ ทัง้
หมดแล้ ว ณ ที่ทำกำรของผู้ให้ เช่ำ
2. ในวั น ท ำสั ญ ญำผู้ เช่ ำ ได้ น ำหนั ง สื อ ค ำ้ ประกั น จ ำนวน 7,027,810 เป็ น
หลักประกันควำมเสียหำย
3. ผู้ เช่ ำ ต้ องเสี ย ภำษี โ รงเรื อ นและที่ ดิ น ภำษี บ ำรุ ง ท้ อ งที่ หรื อ ภำษี อื่ น ใด
ตลอดจนค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยต่ำง ๆ ภำยใน 15 วันนับจำกได้ รับแจ้ ง
จำกเจ้ ำหน้ ำที่ของผู้ให้ เช่ำ
4. ผู้ให้ เช่ำจะเอำสถำนที่เช่ำประกันอัคคีภยั ไว้ กบั บริ ษัท ทิพยประกันภัย จำกัด
โดยมีจำนวนเงินเอำประกันภัยไม่ต่ำกว่ำมูลค่ำทดแทนในกำรก่อสร้ ำงอำคำร
และสิ่ง ปลูก สร้ ำงใหม่ใ นขณะนัน้ (Replacement value) ปั จ จุบัน ประกัน
อัคคีภยั มีจำนวนเอำประกันภัยจำนวนทังสิ
้ ้น 108,788,536 บำท โดยผู้เช่ำ
จะต้ องเป็ นผู้ชำระเบี ้ยประกัน
5. เมื่อสัญญำเช่ำสิ ้นสุดลงหรื อสัญญำเช่ำระงับลงไม่ว่ำกรณีใด ๆ ผู้เช่ำต้ องส่ง
มอบสถำนที่เช่ำพร้ อมทังยกส่
้ วนควบอุปกรณ์ และเครื่ องอุปกรณ์ของอำคำร
และสิง่ ปลูกสร้ ำงให้ เป็ นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้ เช่ำ

(2) สัญญาเช่ าที่ดินราชพัสดุ
บริ ษัทเช่ำที่ดินรำชพัสดุ ทะเบียนรำชพัสดุที่ นบ. 371 ถนนรัตนำธิ เบศร์ ตำบลบำงกระสอ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี จำกสำนักงำนธนำรักษ์ พื ้นที่นนทบุรี กระทรวงกำรคลัง เพื่อเป็ นที่ตงเสำอำกำศไมโครเวฟและ
ั้
อำคำรเอนกประสงค์ เนื ้อที่รวม 1 งำน 83.3 ตำรำงวำ ค่ำเช่ำตลอดอำยุสญ
ั ญำเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 9,689,735 บำท
สำระสำคัญของสัญญำและภำระผูกพันของพื ้นที่เช่ำ สรุปได้ ดงั นี ้
ชื่อสัญญา
คู่สัญญา

อายุสัญญา
สาระสาคัญของ
สัญญา

สัญญำเช่ำที่รำชพัสดุ
กระทรวงกำรคลัง โดยนำยเกษม สุขแสนไกรศร ธนำรั กษ์ พืน้ ที่นนทบุรี ปฏิบตั ิ
รำชกำรแทนอธิ บ ดี ก รมธนำรั ก ษ์ ผู้รั บ มอบอ ำนำจตำมค ำสั่ง กรมธนำรั ก ษ์ ที่
259/2549 ลงวันที่ 1 พฤษภำคม 2549
26 ปี 11 เดือน 12 วัน ตังแต่
้ 30 กันยำยน 2537 ถึง 10 กันยำยน 2564
1. ผู้เช่ำตกลงเช่ำเพื่อทำเป็ นที่ตงเสำอำกำศไมโครเวฟและอำคำรเอนกประสงค์
ั้
โดยจ่ำยชำระค่ำเช่ำล่วงหน้ ำเป็ นรำยปี ณ ที่ทำกำรของผู้ให้ เช่ำภำยในเดือน
กุมภำพันธ์ของทุกปี
2. ในวันทำสัญญำผู้เช่ำได้ นำเงิ นสดจำนวน 295,297 บำทเป็ นหลักประกันควำม
เสียหำย
3. ผู้เช่ำต้ องเสียภำษี โรงเรื อนและที่ดิน ภำษี บำรุงท้ องที่ หรื อภำษี อื่นใดตลอดจน
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยต่ำง ๆ ภำยใน 15 วันนับจำกได้ รับแจ้ งจำกเจ้ ำหน้ ำที่
ของผู้ให้ เช่ำ

(3) สัญญาเช่ าที่ดนิ และอาคาร
บริ ษัท เช่ำที่ดินและอำคำร Thaicom Teleport & DTH Center ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 50 หมูท่ ี่ 1 ถนนวัดเจดีย์หอย
ตำบลบ่อเงิน อำเภอลำดหลุมแก้ ว จังหวัดปทุมธำนี จำกบริ ษัท โอเอไอ แมนเนจเม้ นท์ จำกัด เพื่อใช้ เป็ นสถำนี
บริ กำรภำคพื ้นดินดำวเทียมไทยคม ค่ำเช่ำตลอดอำยุสญ
ั ญำ 3 ปี เป็ นเงินทังสิ
้ ้น 6,800,688 บำท
แบบ 56-1 One Report

เอกสำรแนบ 4 หน้ ำที่ 4

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 4 รำยละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินและกำรประเมินทรัพย์สิน

สำระสำคัญของสัญญำและภำระผูกพันของกำรเช่ำอำคำร สรุปได้ ดงั นี ้
ชื่อสัญญา
คู่สัญญา
อายุสัญญา
สาระสาคัญของ
สัญญา

สัญญำเช่ำที่ดินและอำคำร
บริ ษัท โอเอไอ แมนเนจเม้ นท์ จำกัด
3 ปี ตังแต่
้ 1 มกรำคม 2562 ถึง 31 ธันวำคม 2564
1. ผู้ เช่ ำ ตกลงเช่ ำ ที่ ดิ น และอำคำร Thaicom Teleport & DTH Center ซึ่ ง
ประกอบด้ วย อำคำรสถำนีภำคพืน้ ดิน อำคำร Generator House อำคำร
หอพักเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบัติกำร ห้ องอำหำร (Canteen) และพืน้ ที่จอดรถยนต์
จำนวน 28 คัน
2. ผู้เช่ำตกลงชำระค่ำเช่ำตำมสัญญำนีใ้ นอัตรำเดือนละ 188,908 บำท โดย
ชำระภำยในวันที่ 5 ของทุกเดือน
3. เมื่อครบกำหนดกำรเช่ำตำมสัญญำ ผู้ให้ เช่ำให้ คำมัน่ ว่ำจะให้ ผ้ ูเช่ำได้ เช่ำ
สถำนที่เช่ำต่อไปอีกครำวละ 3 ปี ภำยใต้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จะพึงตกลง
กัน โดยผู้เช่ำต้ องบอกกล่ำวเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษรไม่น้อยกว่ำ 90 วัน ก่อน
ครบกำหนดสัญญำเช่ำ โดยจะคิดค่ำเช่ำเพิ่มอีกร้ อยละ 15 ของอัตรำค่ำเช่ำ
ในสัญญำนี ้ หรื อตำมแต่คสู่ ญ
ั ญำจะตกลงกันโดยคำนึงถึงภำวะเศรษฐกิจใน
ขณะนัน้
4. กรณีที่ผ้ เู ช่ำผิดนัดค้ ำงชำระเงินค่ำเช่ำ หรื อเงินจำนวนใด ๆ ที่ต้องชำระให้ แก่
ผู้ให้ เช่ำตำมสัญญำนี ้ ผู้เช่ำยินยอมให้ ผ้ ใู ห้ เช่ำคิดดอกเบี ้ยในอัตรำร้ อยละ 15
ต่อปี ของจำนวนเงินค้ ำงชำระ นับตังแต่
้ วนั ครบกำหนดชำระจนกว่ำจะชำระ
ครบถ้ วน
5. ในวันทำสัญญำผู้เช่ำต้ องวำงเงินจำนวนเท่ำกับค่ำเช่ำตำมสัญญำนี ้ 2 เดือน
คิ ด เป็ น จ ำนวน 377,816 บำท ให้ แ ก่ ผ้ ูใ ห้ เ ช่ ำ เพื่ อ เป็ น หลัก ประกัน ควำม
เสีย หำยและกำรปฏิ บัติ ต ำมเงื่ อ นไขสัญ ญำ รวมถึ ง กำรเลิก สัญ ญำก่ อ น
กำหนด โดยผู้ให้ เช่ำจะคืนเงินให้ ผ้ เู ช่ำโดยไม่มีดอกเบี ้ยภำยใน 30 วัน เมื่อมี
เหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึง่ เกิดขึ ้น ดังนี ้
ก) สิ ้นสุดระยะเวลำตำมสัญญำและผู้เช่ำไม่ได้ ปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขสัญญำข้ อ
ใด ๆ อันก่อให้ เกิดควำมเสียหำยแก่ผ้ ใู ห้ เช่ำ หรื อ
ข) คู่สัญ ญำทัง้ สองฝ่ ำยตกลงท ำสัญญำซื อ้ ขำยที่ ดิ นพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำง
อำคำร Thaicom Teleport & DTH Center ตำมสัญ ญำนี ้ พร้ อมทัง้ ได้
ดำเนินกำรรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ ำงอำคำรดังกล่ำวแก่กนั
จนแล้ วเสร็ จครบถ้ วนสมบูรณ์ และผู้ให้ เช่ำตกลงจะไม่คิดค่ำปรับใด ๆ กับ
ผู้เช่ำ

(4) สัญญาเช่ าอุปกรณ์ ระบบประกอบอาคาร
บริ ษัทเช่ำอุปกรณ์ระบบประกอบอำคำร Thaicom Teleport & DTH Center ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 50 หมูท่ ี่ 1 ถนน
วัดเจดีย์หอย ตำบลบ่อเงิน อำเภอลำดหลุมแก้ ว จังหวัดปทุมธำนี จำกบริ ษัท โอเอไอ แมนเนจเม้ นท์ จำกัด ค่ำ
เช่ำตลอดอำยุสญ
ั ญำ 3 ปี เป็ นเงินจำนวนทังสิ
้ ้น 24,959,592 บำท
สำระสำคัญของสัญญำและภำระผูกพันของกำรเช่ำอุปกรณ์ระบบประกอบอำคำรสรุปได้ ดงั นี ้

แบบ 56-1 One Report

เอกสำรแนบ 4 หน้ ำที่ 5

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ชื่อสัญญา
คู่สัญญา
อายุสัญญา
สาระสาคัญของ
สัญญา

เอกสำรแนบ 4 รำยละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินและกำรประเมินทรัพย์สิน

สัญญำเช่ำอุปกรณ์ระบบประกอบอำคำร
บริ ษัท โอเอไอ แมนเนจเม้ นท์ จำกัด
3 ปี ตังแต่
้ 1 มกรำคม 2562 ถึง 31 ธันวำคม 2564
1. ผู้เ ช่ ำ ตกลงเช่ ำ อุป กรณ์ ร ะบบประกอบอำคำร Thaicom Teleport & DTH
Center โดยมีกำหนดเวลำเช่ำ 3 ปี เท่ำกับสัญญำเช่ำอำคำร
2. ผู้เช่ำตกลงชำระค่ำเงินเช่ำอุปกรณ์ ระบบประกอบอำคำรในอัตรำเดือนละ
693,322 บำท โดยชำระภำยในวันที่ 5 ของทุกเดือน
3. กรณีที่มีกำรต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำอำคำรระหว่ำงผู้ให้ เช่ำกับผู้เช่ำก็ให้ มีกำรต่อ
อำยุสญ
ั ญำฉบับนี ้กันอีก โดยให้ มีกำหนดเวลำเท่ำกับกำรต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำ
อำคำร ซึ่งในกำรต่ออำยุสญ
ั ญำผู้ให้ เช่ำจะคิดค่ำเช่ำเพิ่มอีกจำนวนร้ อยละ
15 ของอัตรำค่ำเช่ำในสัญญำนี ้ หรื อตำมแต่คสู่ ญ
ั ญำทังสองฝ่
้
ำยจะตกลงกัน
โดยคำนึงถึงภำวะเศรษฐกิจในขณะนัน้
4. กรณีที่ผ้ เู ช่ำผิดนัดไม่ชำระค่ำเช่ำ หรื อเงินจำนวนใด ๆ ให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่ำ ผู้เช่ำ
ยินยอมให้ ผ้ ใู ห้ เช่ำคิดดอกเบี ้ยในอัตรำร้ อยละ 15 ต่อปี ของจำนวนเงินค้ ำง
ชำระนับตังแต่
้ วนั ผิดนัดชำระจนกว่ำจะชำระครบถ้ วน
5. ในวันทำสัญญำผู้เช่ำต้ องวำงเงินจำนวนเท่ำกับค่ำเช่ำตำมสัญญำนี ้ 2 เดือน
คิดเป็ นจำนวน 1,386,644 บำท ให้ แก่ผ้ ูให้ เช่ำเพื่อเป็ นหลัก ประกัน ควำม
เสี ย หำยและกำรปฏิ บัติ ต ำมเงื่ อ นไขสัญ ญำรวมถึ ง กำรเลิ ก สัญ ญำก่ อ น
กำหนด โดยผู้ให้ เช่ำจะคืนเงินให้ ผ้ เู ช่ำโดยไม่มีดอกเบี ้ยภำยใน 30 วัน เมื่อมี
เหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึง่ เกิดขึ ้น ดังนี ้
ก) สิ ้นสุดระยะเวลำตำมสัญญำและผู้เช่ำไม่ได้ ปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขสัญญำข้ อ
ใดๆ อันก่อให้ เกิดควำมเสียหำยแก่ผ้ ใู ห้ เช่ำ หรื อ
ข) คู่สัญ ญำทัง้ สองฝ่ ำยตกลงท ำสัญญำซื อ้ ขำยที่ ดิ นพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำง
อำคำร Thaicom Teleport & DTH Center ตำมสัญ ญำนี ้ พร้ อมทัง้ ได้
ดำเนินกำรรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ ำงอำคำรดังกล่ำวแก่กนั
จนแล้ วเสร็ จครบถ้ วนสมบูรณ์ และผู้ให้ เช่ำตกลงจะไม่คิดค่ำปรับใด ๆ กับ
ผู้เช่ำ

(5) สัญญาเช่ าพืน้ ที่สานักงานในอาคาร เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
บริ ษัทเช่ำพื ้นที่สำนักงำนในอำคำร เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 349 ถนนวิภำวดี
รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหำนคร จำก ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์และสิทธิกำร
เช่ำ ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ โดย บริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน กรุ งไทย จำกัด (มหำชน) ใน
ฐำนะทรัสตี เพื่อใช้ เป็ นพื ้นที่สำนักงำน ค่ำเช่ำตลอดอำยุสญ
ั ญำ 3 ปี เป็ นเงินทังสิ
้ ้น 7,512,860 บำท
สำระสำคัญของสัญญำและภำระผูกพันของกำรเช่ำอำคำร สรุปได้ ดงั นี ้
ชื่อสัญญา
คู่สัญญา

อายุสัญญา
แบบ 56-1 One Report

สัญญำเช่ำพื ้นที่สำนักงำนในอำคำร เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำ ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส
คอมเพล็กซ์ โดย บริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน กรุ งไทย จำกัด (มหำชน) ใน
ฐำนะทรัสตี
3 ปี ตังแต่
้ 1มีนำคม 2561 ถึง 28 กุมภำพันธ์ 2564
เอกสำรแนบ 4 หน้ ำที่ 6

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

สาระสาคัญของ
สัญญา

(6)

เอกสำรแนบ 4 รำยละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินและกำรประเมินทรัพย์สิน

1. ผู้ เช่ ำ ตกลงเช่ ำ อำคำร เอสเจ อิ น ฟิ นิ ท วั น บิ ส ซิ เ นส คอมเพล็ ก ซ์ ซึ่ ง
ประกอบด้ วย พื ้นที่ทงหมด
ั้
บนชันที
้ ่ 28 ซึง่ มีเนื ้อที่ประมำณ 929 ตำรำงเมตร
2. ผู้ เช่ ำ ตกลงช ำระค่ ำ เช่ ำ ตำมสัญ ญำนี ใ้ ห้ แก่ ผ้ ู ให้ เช่ ำ ในอัต รำเดื อ นละ
208,690.56 บำท ภำยในวันที่ 5 ของทุกเดือน โดยผู้เช่ำตกลงชำระค่ำเช่ำ
สำหรับเดือนแรกภำยในวันที่ 1 มีนำคม 2561
3. เมื่อครบกำหนดกำรเช่ำตำมสัญญำ ผู้ให้ เช่ำให้ คำมัน่ ว่ำจะให้ ผ้ ูเช่ำได้ เช่ำ
สถำนที่เช่ำต่อไปอีกครำวละ 3 ปี ภำยใต้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จะพึงตกลง
กัน โดยผู้เช่ำต้ องบอกกล่ำวเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษรไม่น้อยกว่ำ 6 เดือนก่อน
ครบกำหนดสัญญำเช่ำ โดยจะคิดค่ำเช่ำเพิ่มอีกไม่เกินอัตรำร้ อยละ 15 ของ
อัตรำค่ำเช่ำในสัญญำนี ้ หรื อตำมแต่ค่สู ญ
ั ญำจะตกลงกันโดยคำนึงถึงรำคำ
ตลำด
4. กรณีที่ผ้ เู ช่ำผิดนัดค้ ำงชำระเงินค่ำเช่ำ หรื อเงินจำนวนใด ๆ ที่ต้องชำระให้ แก่
ผู้ให้ เช่ำตำมสัญญำนี ้ ผู้เช่ำยินยอมให้ ผ้ ใู ห้ เช่ำคิดดอกเบี ้ยในอัตรำร้ อยละ 15
ต่อปี ของจำนวนเงินค้ ำงชำระ นับตังแต่
้ วนั ครบกำหนดชำระจนกว่ำจะชำระ
ครบถ้ วน
5. ในวันทำสัญญำผู้เช่ำต้ องวำงเงินจำนวน 626,071.68 บำท ให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่ำเพื่อ
เป็ นหลักประกันควำมเสียหำยและกำรปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขสัญญำ

สัญญาการให้ บริการสาหรับสาธารณูปโภคภายใน

บริ ษัทเช่ำพื ้นที่สำนักงำนในอำคำร เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 349 ถนนวิภำวดี
รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหำนคร จำก ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริ มทรัพย์และสิทธิกำร
เช่ำ ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ โดย บริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน กรุ งไทย จำกัด (มหำชน) ใน
ฐำนะทรัสตี เพื่อให้ บริ กำรสำหรับพื ้นที่สำนักงำน ค่ำเช่ำตลอดอำยุสญ
ั ญำ 3 ปี เป็ นเงินทังสิ
้ ้น 11,269,290
บำท
สำระสำคัญของสัญญำและภำระผูกพันของกำรเช่ำอำคำร สรุปได้ ดงั นี ้
ชื่อสัญญา
คู่สัญญา

อายุสัญญา
สาระสาคัญของ
สัญญา

แบบ 56-1 One Report

สัญญำกำรให้ บริ กำรสำหรับสำธำรณูปโภคภำยใน
ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำ ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส
คอมเพล็กซ์ โดย บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหำชน) ใน
ฐำนะทรัสตี
3 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มีนำคม 2561 ถึง วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2564
1. ผู้รับบริ กำรตกลงรับกำรให้ บริ กำรสำหรับสำธำรณูปโภคภำยในอำคำร เอสเจ
อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ โดยมีกำหนดเวลำเช่ำ 3 ปี เท่ำกับสัญญำ
เช่ำอำคำร
2. ผู้รับบริ กำรตกลงชำระค่ำบริ กำรสำหรับสำธำรณูปโภคภำยในอำคำรในอัตรำ
เดือนละ 313,035.84 บำท ภำยในวันที่ 5 ของทุกเดือน โดยผู้รับบริ กำรตกลง
ชำระค่ำเช่ำสำหรับเดือนแรกภำยในวันที่ 1 มีนำคม 2561
3. กรณี ที่ผ้ ูรับบริ กำรผิดนัดไม่ชำระค่ำบริ กำร ให้ แก่ผ้ ูให้ บริ กำร ผู้รับบริ ก ำร
ยิ น ยอมให้ ผ้ ูให้ ผ้ ูให้ บ ริ กำรคิดดอกเบี ย้ ในอัตรำร้ อยละ 1.5 ต่อ เดื อน ของ
จำนวนเงินค้ ำงชำระนับตังแต่
้ วนั ผิดนัดชำระจนกว่ำจะชำระครบถ้ วน
เอกสำรแนบ 4 หน้ ำที่ 7

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 4 รำยละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินและกำรประเมินทรัพย์สิน

4. ในวันทำสัญญำผู้รับบริ กำรต้ องวำงเงิ นจำนวน 939,107.52 บำท ให้ แก่ผ้ ู
ให้ บริ กำรเพื่อเป็ นหลักประกันควำมเสียหำย
1.2.2

อำคำรและอุปกรณ์

อำคำรและอุปกรณ์ ตำมงบกำรเงิ นรวมของบริ ษัท ไม่ได้ ติดภำระผูกพันใด ๆ โดย ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2563 และอุปกรณ์สทุ ธิประกอบด้ วย
รายการ
สิทธิกำรเช่ำที่ดิน/อำคำร และส่วนปรับปรุง
ดำวเทียมไทยคม 7
ดำวเทียมไทยคม 8
อุปกรณ์
รถยนต์และอุปกรณ์สำนักงำน
รวม
สินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ ำง
รวมอาคารและอุปกรณ์
1.2.3

ประมาณอายุการใช้ งาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(ปี )
(ล้ านบาท)
30 / 5-10
13
17.67
791
16
2,101
5-10
108
5
38
3,050
41
3,091

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนภำยใต้ สญ
ั ญำอนุญำตให้ ดำเนินกำร

สินทรั พย์ ไม่มีตัวตนภำยใต้ สญ
ั ญำอนุญำตให้ ดำเนินกำรสุทธิ ตำมงบกำรเงิ นรวม ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2563 ประกอบด้ วย
ประเภทสินทรัพย์
ดำวเทียมไทยคม 4
ดำวเทียมไทยคม 6
Satellite Control Equipment
อุปกรณ์ภำคพื ้นดินไอพีสตำร์
TTC&M
รวม
1.3

ต้ นทุน
(ล้ านบาท)
16,643
5,000
95
78
161
26,013

จานวนปี ตัด
จาหน่ าย
15.75
7.58
5.00
15.75
27.50

มูลค่ าทางบัญชี
(ล้ านบาท)
243
303
7
3
4
560

สินทรัพย์ ไม่ มตี ัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนตำมงบกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ประกอบด้ วย

แบบ 56-1 One Report

เอกสำรแนบ 4 หน้ ำที่ 8

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

ประเภทสินทรัพย์
ค่ำสิทธิบตั ร เครื่ องหมำยกำรค้ ำ
และสิทธิในกำรใช้ อปุ กรณ์
ระบบซอร์ ฟแวร์
ค่ำควำมนิยม
รวม

เอกสำรแนบ 4 รำยละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินและกำรประเมินทรัพย์สิน

ต้ นทุน
(ล้ านบาท)
1,509

จานวนปี ตัด
จาหน่ าย
ไม่เกิน 20

มูลค่ าทางบัญชี
(ล้ านบาท)
71

106
1,614

5-10
-

17
88

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษัทมุง่ เน้ นกำรลงทุนในกิจกำรโทรคมนำคมใน 3 ธุรกิจหลักของบริ ษัท คือ ธุรกิจดำวเทียมและบริ กำรที่เกี่ยวเนื่อง ธุรกิจ
อินเทอร์ เน็ตและสือ่ และธุรกิจโทรศัพท์ในต่ำงประเทศ
กำรลงทุนในกิจกำรต่ำง ๆ ดังกล่ำวข้ ำงต้ น บริ ษัทจะเน้ นกำรลงทุนระยะยำว โดยพิจำรณำจำกปั จจัยพื ้นฐำนของธุรกิจที่จะ
เข้ ำไปลงทุน รวมถึงแนวโน้ มของธุรกิจนัน้ ๆ เป็ นสำคัญ นอกจำกนี ้ บริ ษัทมีนโยบำยกำรลงทุนในสัดส่วนที่มำกพอเพื่อให้
สำมำรถมีอำนำจในกำรบริ หำรจัดกำรและกำหนดแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมนัน้ ๆ
ในกำรพิจำรณำตัดสินใจเข้ ำทำกำรลงทุน บริ ษัทมีหน่วยงำนที่รับผิดชอบโดยตรงในกำรดูแลกำรลงทุน ซึง่ จะทำงำนร่วมกับ
ส่วนงำนที่เกี่ยวข้ อง ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน และ/หรื อ ที่ปรึกษำกฎหมำยในกำรคัดเลือกกิจกำรที่จะเข้ ำลงทุนเป็ นกรณีไป เพื่อลด
ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ ้นจำกกำรตัดสินใจลงทุนผิดพลำดทำให้ ไม่ได้ รับผลตอบแทนที่ค้ มุ ค่ำต่อกำรลงทุนหรื อมีข้อจำกัดในกำร
เข้ ำร่ วมบริ หำรงำน ที่สำคัญที่สดุ บริ ษัทมีนโยบำยที่จะเสริ มสร้ ำงให้ แต่ละกิจกำรที่เข้ ำลงทุนมีควำมแข็งแกร่ งในทุก ๆ ด้ ำน
สำมำรถยืนหยัดได้ ด้วยตนเอง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับด้ ำนกำรเงินและกำรพัฒนำทำงเทคโนโลยี ซึง่ เป็ นปั จจัย
สำคัญสำหรับผู้ประกอบกำรธุรกิจโทรคมนำคมเพื่อเตรี ยมควำมพร้ อมสำหรับกำรแข่งขันในระดับสำกล
นอกจำกนี ้ หลัง จำกเข้ ำ ท ำกำรลงทุน ในบริ ษั ท ย่อ ยหรื อ บริ ษั ท ร่ วมใดแล้ ว ผู้บ ริ ห ำรหน่ว ยงำนที่ ดูแ ลกำรลงทุน และ
ส่วนงำนที่เกี่ยวข้ องจะทำกำรติดตำมอย่ำงใกล้ ชิดถึงผลประกอบกำรและกำรดำเนินงำนของธุรกิจดังกล่ำว และนำเสนอผลกำร
วิเครำะห์ รวมถึงแสดงควำมคิดเห็นหรื อข้ อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท และคณะกรรมกำรบริ หำรของบริ ษัทย่อยหรื อ
บริ ษัทร่ วมนัน้ ๆ เพื่อใช้ ประกอบกำรพิจำรณำกำหนดนโยบำยหรื อปรับปรุ งส่งเสริ มให้ ธุรกิจของบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษั ทร่วมมีกำร
พัฒนำและเจริ ญเติบโตอย่ำงต่อเนื่องต่อไป
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สิน
- ไม่มี -
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี 2563
เรียน ท่ านผู้ถอื หุ้น บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ รับกำรแต่งตังขึ
้ ้นตำมมติของคณะกรรมกำรบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมกำรอิสระ จำนวน 3 ท่ำน
คือ นำยวินิจ ศิลำมงคล เป็ นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ นำงภัทรี ยำ เบญจพลชัย และนำยธี รนันท์ ศรี หงส์ เป็ น
กรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งในระหว่ำงปี 2563 ได้ มีกำรเปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยนำยวินิจ ศิลำมงคล และ
นำยธี รนันท์ ศรี หงส์ เข้ ำรับตำแหน่งทดแทนกรรมกำรตรวจสอบที่ครบวำระกำรดำรงตำแหน่ง และมีนำงสำวนงลักษณ์
อัครคหสิน หัวหน้ ำแผนกงำนตรวจสอบภำยใน ทำหน้ ำที่เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทังนี
้ ้กรรมกำรตรวจสอบ
ทุกท่ำนมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน โดยนำยวินิจ ศิลำมงคล และนำง
ภัทรี ยำ เบญจพลชัย เป็ นกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ทำงด้ ำนบัญชีและกำรเงิน
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีห น้ ำที่ หลัก ในกำรช่วยสนับ สนุน คณะกรรมกำรบริ ษัท ให้ สำมำรถปฎิ บัติ หน้ ำที่ตำมควำม
รับผิดชอบในกำรกำกับดูแลเรื่ องต่ำงๆ ดังนี ้ 1) ควำมถูกต้ องของรำยงำนทำงกำรเงิน 2) ควำมเพียงพอและมีประสิทธิผล
ของระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 3) กำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิ จของ
บริ ษัท 4) คุณสมบัติ ผลกำรปฏิบตั ิงำนและควำมเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี 5) กำรปฏิบตั ิงำนของหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน ภำยใต้ ขอบเขตหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบตำมกฎบัตรที่อนุมตั ิโดยคณะกรรมกำรบริ ษัทซึง่ สำมำรถดูรำยละเอียด
ของกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ ที่ www.thaicom.net
ในปี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ ประชุมรวม 10 ครัง้ โดยกรรมกำรทุกท่ำนได้ เข้ ำร่วมประชุมครบทุกครัง้ และได้ เชิญ
ฝ่ ำยบริ หำร ผู้สอบบัญชี เข้ ำร่ วมประชุมในวำระต่ำงๆที่เกี่ยวข้ องตำมควำมเหมำะสม ทังนี
้ ค้ ณะกรรมกำรตรวจสอบได้
รำยงำนผลกำรปฏิ บัติห น้ ำที่แ ละข้ อเสนอแนะต่ำงๆต่อ คณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ น ประจำทุกไตรมำส ซึ่ง สำมำรถสรุ ป
สำระสำคัญของกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ได้ ดงั นี ้
1. รายงานทางการเงิน : สอบทำนงบกำรเงินระหว่ำงกำลและประจำปี 2563 รวมทังกำรเปิ
้
ดเผยข้ อมูลในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินของบริ ษัท ซึง่ ได้ ผำ่ นกำรสอบทำนและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ทังนี
้ ้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ หำรื อ
ร่ วมกับฝ่ ำยบริ หำรและผู้สอบบัญชี เพื่อพิจำรณำกำรประมำณกำรและกำรใช้ ดุลยพินิจต่ำงๆ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่ปรับปรุ งใหม่ ประเด็นทำงด้ ำนบัญชีที่เป็ น
สำระสำคัญ ตลอดจนเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ (Key Audit Matters) ตำมที่ระบุไว้ ในหน้ ำรำยงำนของผู้สอบบัญชี
2. การควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ยง: สอบทำนควำมมีประสิทธิ ผลของระบบกำรควบคุมภำยในระดับ
องค์กร (Entity-Level) โดยใช้ แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และกรอบกำรควบคุมภำยในของ COSO ซึ่งจัดทำโดยฝ่ ำยบริ หำร รวมทังยั
้ งได้ สอบทำน
ผลกำรตรวจสอบระบบงำนต่ำงๆที่สำคัญเป็ นประจำทุกไตรมำสจำกหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนประเด็นปั ญหำ
และข้ อเสนอแนะในหนังสือจำกผู้สอบบัญชีถึงฝ่ ำยบริ หำร (Management Letter) นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรได้ สอบทำน
ผลกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง ซึง่ ดำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ งของบริ ษัทเป็ นรำยไตรมำส รวมทังได้
้ สอบทำน
และให้ ควำมเห็นชอบต่อกรอบกำรบริ หำรควำมเสีย่ งของบริ ษัท (Risk management framework) และนโยบำยควำมเสีย่ ง
ที่ยอมรับได้ (Risk appetite statement)
3. การปฏิบัติตามกฎหมาย: ประชุมร่วมกับหน่วยงำนกฎหมำย หน่วยงำนกำกับดูแล และหน่วยงำนอื่นๆที่เกี่ยวข้ องของ
บริ ษัท เพื่อสอบทำนกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมทังข้
้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและกฎหมำยต่ำงๆที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
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นอกจำกนี ้ ในปี 2563 ไม่มีรำยงำนจำกผู้สอบบัญชีวำ่ พบพฤติกำรณ์อนั ควรสงสัยว่ำกรรมกำร ผู้จดั กำร หรื อบุคคลซึง่
รับผิดชอบในกำรดำเนินงำนของบริ ษัท ได้ กระทำควำมผิดตำมมำตรำ 89/25 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์
4. รายการที่เกี่ยวโยงกัน : สอบทำนควำมสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรื อ
รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ รวมทังกำรเปิ
้
ดเผยข้ อมูลดังกล่ำวให้ ถกู ต้ องและครบถ้ วนตำมกฎหมำยและ
ข้ อกำหนดของหน่วยงำนกำกับดูแลและตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. ผู้สอบบัญชี: พิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริ ษัทโดยเห็นว่ำผู้สอบบัญชีจำกบริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จำกัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทชันน
้ ำที่ให้ บริ กำรสอบบัญชีในระดับสำกล มีควำมเป็ นอิสระและเชี่ยวชำญในกำรสอบบัญชี
ตลอดจนมีค่ำสอบบัญชี ที่เหมำะสมและปฏิบัติหน้ ำที่ในปี ที่ผ่ำนมำได้ เป็ นอย่ำงดี จึงได้ เสนอให้ คณะกรรมกำรบริ ษัท
พิจำรณำและขออนุมตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจำกบริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
จำกัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจำปี 2563 โดยมีคำ่ สอบบัญชีจำนวนเงิน 1.86 ล้ ำนบำท ซึง่ เป็ นจำนวนเดียวกันกับปี
ก่อน ทังนี
้ ้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ สอบทำนและเห็นชอบแผนกำรตรวจสอบประจำปี 2563 ของผู้สอบบัญชี รวมทังได้
้
ติดตำมผลกำรปฏิบตั ิงำนตำมแผนดังกล่ำวในกำรประชุมเพื่อพิจำรณำงบกำรเงินรำยไตรมำส
นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรตรวจสอบยังได้ ทบทวนนโยบำยกำรว่ำจ้ ำงผู้สอบบัญชีเพื่อทำหน้ ำที่ให้ บริ กำรอื่นที่มิใช่กำรสอบ
บัญชี ซึ่งได้ จดั ประเภทของงำนที่ผ้ สู อบบัญชีสำมำรถให้ บริ กำรได้ เพื่ อทำให้ มนั่ ใจว่ำกำรให้ บริ กำรอื่นที่นอกเหนือจำกกำร
สอบบัญชีไม่ส่งผลกระทบต่อควำมเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชีในกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบงบกำรเงินของบริ ษัท ซึ่งในปี
2563 ได้ มีกำรใช้ บริ กำรอื่นที่มิใช่กำรสอบบัญชีจำกผู้สอบบัญชี จำนวนเงิน 210,000 บำท
คณะกรรมกำรตรวจสอบยังได้ ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ำยบริ หำรของบริษัทเข้ ำร่วมประชุมด้ วย 1 ครัง้ เพื่อหำรื อ
เรื่ องต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำรตรวจสอบหรื อผู้สอบบัญชีเห็นว่ำควรหำรื อเป็ นกำรส่วนตัว ตลอดจนปัญหำหรื ออุปสรรคในกำร
ปฏิบตั ิหน้ ำที่ของผู้สอบบัญชี
6. งานตรวจสอบภายใน: สอบทำนและอนุมตั ิแผนกำรตรวจสอบภำยในประจำปี ซึ่งได้ เน้ นและให้ ควำมสำคัญในเรื่ อง
กำรตรวจสอบกำรป้องกันเชิงรุ กตำมฐำนควำมเสี่ยง และสอดคล้ องกับทิศทำงและกลยุทธ์ ของบริ ษัท นอกจำกนี ้ได้ สอบ
ทำนควำมเป็ นอิสระ ทิศทำงกลยุทธ์ ควำมเพียงพอของทรัพยำกรต่ำงๆ ต่อกำรปฏิบตั ิงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
คณะกรรมกำรตรวจสอบยังได้ ตดิ ตำมผลกำรปฏิบตั ิงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเป็ นประจำทุกไตรมำส ประเมินผล
กำรปฏิบตั ิงำนประจำปี ของหัวหน้ ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภำยในโดยไม่มีฝ่ำยบริ หำร
ของบริ ษัทเข้ ำร่วมประชุม 1 ครัง้ เพื่อปรึกษำหำรื อกันอย่ำงเป็ นอิสระ
7. การต่ อต้ านการให้ สินบนและการคอร์ รัปชัน: สอบทำนให้ มีกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริ ตซึง่ สอดคล้ อง
กับแนวปฏิบตั ิของสำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริ ตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) นอกจำกนี ้ ยังได้ สนับสนุน
ให้ บริ ษัทเข้ ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ของแนวร่วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต
8. การกากับดูแลกิจการ: สอบทำนให้ บริ ษัทนำหลักปฏิบตั ิ (Principles) ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี สำหรับบริ ษัท
จดทะเบียน (Corporate Governance Code) ของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมทังน
้ ำแนว
ปฏิบตั ิที่ดีในกำรกำกับดูแลกิจกำร เช่น หลักเกณฑ์ของโครงกำรสำรวจกำรกำกับดูแลกิจกำรบริ ษัทจดทะเบียนไทยของ
สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย (IOD) และ ASEAN CG Scorecard มำปรับใช้ ในกำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำน
ของบริ ษัท ตลอดจนได้ สอบทำนให้ บริ ษัทมีกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ได้ กำหนดไว้ สำหรับปี 2563
บริ ษัทได้ รับกำรประเมินให้ เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนที่มกี ำรกำกับดูแลกิจกำรในระดับ “ดีเลิศ” ซึง่ เป็ นปี ที่ 8 ติดต่อกัน (2556 –
2563) จำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
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9. การรับแจ้ งข้ อมูลการกระทาผิดและการทุจริต (Whistleblowing): สอบทำนรำยงำนกำรรับแจ้ งข้ อมูลกำรกระทำผิด
และกำรทุจริ ตของบริ ษัทและบริ ษัทในกลุ่ม ซึ่งได้ รับกำรรำยงำนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ อำทิเช่น กำรส่ง E-mail หรื อ Ethics
Hotline ใน Internet และ Intranet ของบริ ษัท เป็ นประจำทุกไตรมำส ทังนี
้ ้ ในปี 2563 ไม่มีเรื่ องร้ องเรี ยนและแจ้ งเบำะแส
กำรกระทำผิดและทุจริ ต
10. การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของตนเอง: พิจำรณำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของตนเองประจำปี โดยได้
เปรี ยบเทียบกับแนวทำงปฏิบตั ิที่ดีและกฎบัตร ซึ่งผลของกำรประเมินดังกล่ำวสรุ ปได้ วำ่ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ ปฏิบัติ
หน้ ำที่อย่ำงมีประสิทธิผลและเป็ นไปตำมขอบเขตหน้ ำที่ที่กำหนดไว้ ในกฎบัตร นอกจำกนี ้ ยังได้ ทบทวนกฎบัตรและเสนอ
ขออนุมตั ิตอ่ คณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่อแก้ ไขกฎบัตรให้ สอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิที่ดียิ่งขึ ้น
โดยสรุ ปคณะกรรมกำรตรวจสอบเชื่อว่ำ ในปี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิ หน้ ำที่ตำมขอบเขตหน้ ำที่ที่ได้ รับ
มอบหมำยอย่ำงครบถ้ วน โดยใช้ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมรอบคอบ และเป็ นอิสระ คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ
บริ ษัทมีกำรจัดทำงบกำรเงินโดยถูกต้ องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน มีกำรเปิ ดเผย
สำรสนเทศอย่ำงเพียงพอและเชื่อถือได้ กำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันมีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
ตลอดจนมีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริ หำรควำมเสีย่ งที่เพียงพอและมีประสิทธิผล นอกจำกนี ้ บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตำม
กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง รวมทังหลั
้ กกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยไม่มีข้อบกพร่องที่สำคัญตลอดปี ที่ผำ่ นมำ

(นำยวินิจ ศิลำมงคล)
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
ในนำมคณะกรรมกำรตรวจสอบ
29 มกรำคม 2564
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รายงานคณะกรรมการกาหนดค่ าตอบแทน ประจาปี 2563
เรียน ท่ านผู้ถอื หุ้น บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)
ในปี 2563 คณะกรรมกำรบริ ษัท ได้ มีกำรพิจำรณำอนุมตั ิปรับโครงสร้ ำงของคณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน และ
ได้ มีกำรแต่งตังกรรมกำรใหม่
้
แทนกรรมกำรที่ลำออก ซึ่งมีผลเมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2563 ดังนัน้ คณะกรรมกำรกำหนด
ค่ำตอบแทน จึงประกอบด้ วยกรรมกำร 3 ท่ำน ได้ แก่ นำยธีรนันท์ ศรี หงส์ ประธำนคณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน นำง
ภัทรี ยำ เบญจพลชัย และนำยเอนก พนำอภิชน กรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน โดยมีนำงสำวยุพำพรรณ ปำนเคลือบทอง
เลขำนุกำรบริ ษัท ทำหน้ ำที่เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทนได้ ปฎิบตั ิหน้ ำที่ตำมขอบเขตหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบตำมกฎบัตร และตำมที่
ได้ รั บ มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท อย่ำงครบถ้ วนด้ วยควำมรอบคอบ เต็ ม ควำมสำมำรถ และเป็ น อิ สระเพื่อ
ประโยชน์โดยรวมต่อบริ ษัทและผู้ถือหุ้นอย่ำงเหมำะสม
สำหรั บ ในปี 2563 คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทนได้ มี กำรประชุม 3 ครั ง้ โดยสรุ ป สำระสำคัญ ของงำนที่ได้
พิจำรณำและปฎิบตั ิ ดังต่อไปนี ้
 พิจำรณำนโยบำยค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริ ษัทโดยเสนอให้ คงนโยบำยค่ำตอบแทนไว้ เช่นเดิม และ
ได้ พิจำรณำกำหนดงบประมำณค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2563 ไว้ ที่จำนวน 20 ล้ ำนบำท ซึง่ ลดลงจำก
ปี ก่อน เพื่อให้ สอดคล้ องกับผลประกอบกำรของบริ ษัท หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบและผลกำรปฏิบตั ิงำนของ
กรรมกำรแต่ ล ะท่ ำ น ทัง้ นี ้ ค่ ำ ตอบแทนดัง กล่ำ วอยู่ใ นระดับ ที่ เ หมำะสมเที ย บเคี ย งได้ กับ ตลำดและ
อุตสำหกรรมเดียวกัน รวมทังเพี
้ ยงพอที่จะจูงใจและรักษำกรรมกำรที่มีคณ
ุ ภำพไว้ กบั บริ ษัท
 พิจำรณำเสนอกำรจัดสรรค่ำตอบแทนประจำปี ให้ แก่คณะกรรมกำรบริ ษัท โดยในปี 2563 ได้ มีกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนให้ แก่คณะกรรมกำรบริ ษัท (รวมค่ำตอบแทนทุกประเภท) เป็ น จำนวน 15,716,250 บำท ซึ่งไม่
เกินวงเงินที่ได้ รับอนุมตั ิจำกผู้ถือหุ้นในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี
 พิจำรณำกำหนดตัวชี ้วัด และผลกำรปฏิบตั ิงำนของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร และผู้บริ หำรระดับสูง รวมทัง้
กำหนดอัตรำกำรขึ ้นเงินเดือนและโบนัสประจำปี ของบริ ษัท ก่อนนำเสนอคณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำ
อนุมตั ิ
 พิ จ ำรณำเห็ น ชอบผล Economic Value (EV) Achievement และกำรจัด สรรและจ่ ำ ย Economic Value
(EV) Bonus ประจำปี ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำอนุมตั ิ
 ทบทวนกฏบัตรของคณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน และเห็นว่ำกฎบัตรคณะกรรมกำรชุดปั จจุบนั ยังคง
เหมำะสม และสอดคล้ องกับกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำร รวมถึงนโยบำย และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ อง
 ทบทวนและประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของตนเอง โดยเห็นว่ำโครงสร้ ำงและองค์ประกอบของคณะกรรมกำร
มีควำมเหมำะสม และสำมำรถปฎิบตั ิหน้ ำที่ได้ อย่ำงครบถ้ วน และมีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง
ในนำมคณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน
(นำยธีรนันท์ ศรี หงส์)
ประธำนคณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประจาปี 2563
เรียน ท่ านผู้ถอื หุ้น บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)
ในปี 2563 คณะกรรมกำรบริ ษัท ได้ มีกำรพิจำรณำอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงกรรมกำรในคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและ
สรรหำ และได้ มีกำรแต่งตังกรรมกำรใหม่
้
แทนกรรมกำรที่ลำออก ดังนัน้ ในปี นี ้ คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ จึง
ประกอบด้ วยกรรมกำร 3 ท่ำน ได้ แก่ นำงภัทรี ยำ เบญจพลชัย ประธำนคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ นำยวินิจ
ศิลำมงคล และนำยเอนก พนำอภิชน กรรมกำรบรรษั ทภิบำลและสรรหำ โดยมีนำงสำวยุพำพรรณ ปำนเคลือบทอง
เลขำนุกำรบริ ษัท ทำหน้ ำที่เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำได้ ปฎิบตั ิหน้ ำที่ตำมขอบเขตหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบตำมกฎบัตร และ
ตำมที่รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทอย่ำงครบถ้ วนด้ วยควำมรอบคอบ เต็มควำมสำมำรถ และเป็ นอิสระเพื่อ
ประโยชน์โดยรวมต่อบริ ษัทและผู้ถือหุ้นอย่ำงเหมำะสม
โดยมีหน้ ำที่รับผิดชอบที่สำคัญ ได้ แก่ กำรพิจำณำและกำกับดูแลให้ บริ ษัทดำเนินงำนภำยใต้ หลักธรรมำภิบำลที่ดี ไป
พร้ อมกับกำรบริ หำรจัดกำรและกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน รวมถึงกำรพิจำรณำและสรรหำบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมำะสมเข้ ำ
ดำรงตำแหน่งกรรมกำร โดยในปี 2563 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำมีกำรประชุมทังสิ
้ ้น 4 ครัง้ สำมำรถสรุป
สำระสำคัญ ได้ ดงั นี ้
1. ด้ านการพิจารณาสรรหา
 รับทรำบกำรลำออกของกรรมกำร 2 ท่ำน คือ ศำสตรำจำรย์สำเรี ยง เมฆเกรี ยงไกร และนำงชริ นทร วงศ์ภธู ร และ
ได้ พิจำรณำเสนอแต่งตังกรรมกำรใหม่
้
แทนกรรมกำรที่ลำออก คือนำยวินิจ ศิลำมงคล และนำยธีรนันท์ ศรี หงส์
ซึง่ ได้ นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทอนุมตั ิ มีผลเมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2563
 พิจำรณำเสนอแต่งตังกรรมกำรที
้
่พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระ 3 ท่ำน ซึ่งได้ แก่ นำยวินิจ ศิลำมงคล นำยธี รนันท์
ศรี หงส์ และนำยอนันต์ แก้ วร่ วมวงศ์ โดยทัง้ 3 ท่ำน ได้ รับพิจำรณำให้ กลับเข้ ำดำรงตำแหน่งอีกวำระหนึ่ง ซึ่งได้
นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท และที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
 พิจำรณำทบทวนหลักเกณฑ์ในกำรสืบทอดตำแหน่งประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร และผู้บริ หำรระดับสูง ตังแต่
้ ระดับ
หัวหน้ ำคณะผู้บริ หำรทุกส่วนงำน ที่รำยงำนตรงต่อประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร เพื่อให้ กำรบริ หำรงำนของบริ ษัท
สำมำรถดำเนินไปได้ อย่ำงต่อเนื่อง และเตรี ยมควำมพร้ อมให้ แก่ผ้ สู ืบทอดตำแหน่ง ในกรณีที่ผ้ บู ริ หำรระดับสูง
เกษี ยณอำยุ หรื อไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ ำที่ได้
 พิจำรณำทบทวนตำรำง Board Skills Matrix เพื่อเป็ นกำรสอบทำนโครงสร้ ำง องค์ประกอบ และควำมเชี่ยวชำญ
ของคณะกรรมกำรบริ ษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย และใช้ ประกอบกำรพิจำรณำในกำรสรรหำกรรมกำร
 ดูแลให้ มีกำรปฐมนิเทศสำหรับกรรมกำรใหม่ เพื่อชี ้แจงให้ กรรมกำรใหม่ได้ รับทรำบถึงกำรบริ หำรงำน ลักษณะ
ธุรกิจตลอดจนแนวปฎิบตั ิในกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัท โดยในปี 2563 มีกำรจัดปฐมนิเทศให้ กรรมกำรใหม่
คือ นำยวินิจ ศิลำมงคล และนำยธีรนันท์ ศรี หงส์ เมื่อวันที่ 8 เมษำยน 2563
2.

ด้ านบรรษัทภิบาล
 ทบทวนนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัท ซึง่ ในปี นี ้ได้ มีกำรเพิ่มเติมเนื ้อหำในนโยบำย ตำมที่มีกำรแต่งตัง้
คณะกรรมกำรพัฒนำธุรกิจใหม่ เป็ นคณะกรรมกำรชุดย่อยเพิ่มเติม จึงได้ เพิ่มรำยละเอียดคณะกรรมกำรชุดย่อย
ให้ ครบถ้ วนตำมจริ ง ทังนี
้ ้ ส่วนองค์ประกอบอื่นๆ ในนโยบำยยังคงมีควำมเป็ นปั จจุบนั เหมำะสมกับธุรกิจ และ

แบบ 56-1 One Report

เอกสำรแนบ 5 หน้ ำที่ 5

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 5 รำยงำนคณะกรรมกำรชุดย่อย

สอดคล้ องกับกำรสำรวจกำรรำยงำนด้ ำนกำรกำกับดูแลกิจกำร (Corporate Governance Report หรื อ CGR
Checklist) และหลักปฏิบตั ิของ CG Code
 ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมกำรบรรษั ท ภิบำลและสรรหำ โดยได้ มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติมในส่วนหน้ ำ ที่ค วำม
รั บ ผิ ด ชอบในด้ ำ นกำรพัฒ นำอย่ ำ งยั่ง ยื น ตำมที่ ม อบหมำยโดยคณะกรรมกำรบริ ษั ท ทัง้ นี ้ โดยในส่ว น
องค์ประกอบและหน้ ำที่อื่นๆ ยังคงเดิม รวมถึงยังเพียงพอและสอดคล้ องกับกำรปฎิบตั ิห น้ ำที่ของคณะกรรมกำร
นโยบำย และแนวทำงปฎิบตั ิที่เกี่ยวข้ อง
 ทบทวนและประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของตนเอง โดยเห็นว่ำโครงสร้ ำงและองค์ประกอบของคณะกรรมกำรมี
ควำมเหมำะสม และสำมำรถปฎิบตั ิหน้ ำที่ได้ อย่ำงครบถ้ วน และมีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง
 พิจำรณำและควำมเห็นเกี่ ยวกับนโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของบริ ษัทเพื่อให้ มีกำรกำหนดกลยุทธ์ แ ละ
แผนกำรดำเนินงำนได้ อย่ำงสอดคล้ องกัน ดังนัน้ ใน 2563 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำจึงได้ มีกำร
พิจำรณำทบทวนนโยบำย กลยุทธ์ และแผนกำรดำเนินงำนด้ ำนกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนด้ วย
ทังนี
้ ้ จำกกำรที่บริ ษัทได้ ให้ ควำมสำคัญต่อกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนตลอดมำ ทำให้ ในปี
2563 บริ ษัทได้ รับรำงวัลด้ ำนบรรษัทภิบำล ดังนี ้
 ได้ รับกำรประเมินจำกผลสำรวจรำยงำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษัทจดทะเบียน ประจำปี 2563 โดยมี
คะแนนอยูใ่ นเกณฑ์ “ดีเลิศ” หรื อ 5 ดำว ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 8 (2556-2563) จำกผลกำรสำรวจประจำปี โดยสมำคม
ส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย(IOD) รวมกับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 ได้ รั บ คัด เลือ กให้ อ ยู่ใ นรำยชื่ อ หุ้น ยั่ง ยื น หรื อ “Thailand Sustainability Investment (THSI)” ประจ ำปี 2563
ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 6
ในนำมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ

(นำงภัทรี ยำ เบญจพลชัย)
ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ
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รายงานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจใหม่ ประจาปี 2563

เรี ยน ท่ านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)
เพื่ อ ให้ ก ำรด ำเนิ น งำนด้ ำ นกำรพัฒ นำและกำรลงทุน ในธุ ร กิ จ ใหม่ๆ มี ค วำมสอดคล้ อ งกับ เป้ ำ หมำยและ
วัตถุประสงค์ของบริ ษัท คณะกรรมกำรบริ ษัท จึงได้ พิจำรณำและมีมติแต่งตังคณะกรรมกำรพั
้
ฒนำธุรกิจใหม่เป็ นอีกหนึง่ ใน
คณะกรรมกำรชุดย่อยที่รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 27 มีนำคม 2563 เพื่อทำหน้ ำที่รับผิดชอบ
ในกำรกำกับดูแลและขับเคลือ่ นด้ ำนกำรพัฒนำธุรกิจใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้ องหรื อเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจดำวเทียม โดยประกอบด้ วย
กรรมกำร 3 ท่ำน ได้ แก่ นำยธีรนันท์ ศรี หงส์ ประธำนคณะกรรมกำรพัฒนำธุรกิจใหม่ นำยเอนก พนำอภิชน และนำยอนันต์
แก้ วร่วมวงศ์ กรรมกำรพัฒนำธุรกิจใหม่ โดยมีนำยนิวฒ
ั น์ ภูน่ นั ท์วรำกร หัวหน้ ำส่วนงำนแผนกลยุทธ์องค์กรและกำรพัฒนำ
ธุรกิจใหม่ ทำหน้ ำที่เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรพัฒนำธุรกิจใหม่ได้ ปฎิบตั ิหน้ ำที่ตำมขอบเขตหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบตำมกฎบัตร และตำมที่
ได้ รั บ มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท อย่ำงครบถ้ วนด้ วยควำมรอบคอบ เต็ ม ควำมสำมำรถ และเป็ น อิ สระเพื่อ
ประโยชน์โดยรวมต่อบริ ษัทและผู้ถือหุ้นอย่ำงเหมำะสม ซึง่ คณะกรรมกำรพัฒนำธุรกิจใหม่ มีหน้ ำที่รับผิดชอบหลักที่สำคัญ
คือ กำรกำกับดูแลกลยุทธ์ ด้ำนกำรพัฒนำธุรกิ จใหม่ กำรพิจำรณำกำรลงทุ น และรู ปแบบกำรดำเนินโครงกำร รวมทัง้
ติดตำมกำรดำเนินงำนให้ เป็ นไปตำมนโยบำย หรื อเป็ นไปตำมมติของคณะกรรมกำรบริ ษัท โดยในปี 2563 คณะกรรมกำร
พัฒนำธุรกิจใหม่มีกำรประชุมทังสิ
้ ้น 4 ครัง้ สำมำรถสรุปสำระสำคัญ ได้ ดงั นี ้
 พิจำรณำอนุมตั ิแต่งตังนำยนิ
้
วฒ
ั น์ ภู่นนั ท์วรำกร หัวหน้ ำส่วนงำนแผนกลยุทธ์ องค์กรและกำรพัฒนำธุรกิจ
ใหม่ ดำรงตำแหน่งเป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรพัฒนำธุรกิจใหม่
 พิจำรณำเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมกำรพัฒนำธุรกิจใหม่ ก่อนนำเสนอคณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำอนุมตั ิ
 พิจำรณำและให้ ควำมเห็นสำหรับแผนกลยุทธ์และแนวคิดกำรพัฒนำธุรกิจใหม่
 พิจำรณำและทบทวนแนวทำงกำรดำเนินงำนด้ ำนกำรลงทุนในธุรกิจใหม่ของแต่ละโครงกำรให้ สอดคล้ องกับ
งบประมำณที่ได้ รับอนุมตั ิ
 พิจำรณำให้ คำแนะนำ และติดตำมควำมคืบหน้ ำของโครงกำรพัฒนำธุรกิจใหม่ๆ ในปั จจุบนั ของบริ ษัทอำทิ
เช่ น (1) Drone (ด ำเนิ น งำนภำยใต้ บริ ษั ท ร่ วมทุ น ) (2) Data Analytic Platform for Agriculture (3)
Telehealth Platform (4) Digital Government Service Platform (5) Thailand Online Learning Platform
(6) UAV Traffic Management (UTM Platform) และ (7) Electric Vehicles Platform เป็ นต้ น
 พิจำรณำและให้ คำแนะนำกำรกำหนดแนวทำงและหลักกำรในกำรพิจำรณำกำรควบรวมและกำรเข้ ำซื ้อ
กิจกำร ที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์และนโยบำยด้ ำนกำรลงทุนในธุรกิจใหม่ของกลุม่ บริ ษัท
ในนำมคณะกรรมกำรพัฒนำธุรกิจใหม่

(นำยธีรนันท์ ศรี หงส์)
ประธำนคณะกรรมกำรพัฒนำธุรกิจใหม่
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รายงานคณะกรรมการบริหาร ประจาปี 2563
เรียน ท่ านผู้ถอื หุ้น บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)
ปี 2563 ยัง คงเป็ น อีก ปี ที่ บ ริ ษัท ยังต้ อ งเผชิ ญกับควำมท้ ำทำยอย่ำงมำก เนื่ อ งจำกสัญ ญำสัมปทำนสำหรั บ
ดำวเทียมไทยคม 4 และไทยคม 6 กำลังจะสิ ้นสุดลง ในเดือนกันยำยน 2564 ทำให้ กำรตกลงใช้ บริ กำรของลูกค้ ำทังรำยเก่
้
ำ
และรำยใหม่ๆ มีควำมยำกลำบำกขึ ้น ประกอบกับสภำวะชะงักงันของเศรษฐกิจ อันเกิดจำกผลกระทบของกำรแพร่ ระบำด
Covid-19 ซึ่งส่งผลต่อธุรกิจของลูกค้ ำไทยคมบำงรำย รวมทัง้ กำรขำดควำมชัดเจนของกฎระเบียบภำครั ฐ ที่บริ ษัทยัง
จะต้ องดำเนินกำรติดตำมอย่ำงใกล้ ชิด และกำรเตรี ยมควำมพร้ อมในแผนกำรบริ หำรจัด กำรธุรกิจดำวเทียมที่ต้องมีควำม
ชัดเจนหลังสิ ้นสุดสัญญำสัมปทำน ดังนัน้ ในปี ที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรบริ หำร ได้ ให้ ควำมสำคัญในกำรวิเครำะห์แผนกำร
บริ หำรจัดกำรเพื่อควำมต่อเนื่องหลังสิ ้นสุดสัญญำสัมปทำน รวมถึงขยำยโอกำสทำงด้ ำนธุรกิจในรู ปแบบกำรร่ วมทุน โดย
ร่วมมือกับพันธมิตรที่มีศกั ยภำพ และยังเดินหน้ ำพัฒนำธุรกิจใหม่ๆ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อกำรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืนของบริ ษัท
โดยคณะกรรมกำรบริ หำร ยังคงประกอบด้ วยกรรมกำร 4 ท่ำน ได้ แก่
1.
2.
3.
4.

นำยเอนก
นำยเกว็ก
นำยอนันต์
นำยไพบูลย์

พนำอภิชน
บัค ไช
แก้ วร่วมวงศ์
ภำนุวฒ
ั นวงศ์

ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร

นอกจำกนี ้ ยังมีนำยมำร์ ค ชอง ที่ปรึ กษำคณะกรรมกำรบริ หำร ซึ่งช่วยให้ คำแนะนำทิศทำงกำรดำเนินธุรกิจใน
ระดับนำนำชำติเพื่อให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ของบริ ษัท โดยมีนำงสำวยุพำพรรณ ปำนเคลือบทอง ทำหน้ ำที่เป็ น เลขำนุกำร
คณะกรรมกำร
ทัง้ นี ้ คณะกรรมกำรบริ ห ำรได้ ป ฎิ บัติ ห น้ ำ ที่ ต ำมขอบเขตหน้ ำ ที่ และควำมรั บ ผิ ด ชอบตำมกฎบัต ร ที่ ได้ รั บ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทอย่ำงครบถ้ วนด้ วยควำมรอบคอบ และเต็มควำมสำมำรถ เพื่อประโยชน์โดยรวมต่อ
บริ ษัทและผู้ถือหุ้น ซึง่ คณะกรรมกำรบริ หำรมีหน้ ำที่รับผิดชอบหลักที่สำคัญ คือ บริ หำรจัดกำร และควบคุมดูแลกิจกำรของ
บริ ษัท ให้ เป็ นไปตำมเป้ำหมำย กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์กำรประกอบกิจกำรของบริ ษัท รวมทังติ
้ ดตำมกำรดำเนินให้
เป็ นไปตำมนโยบำย ข้ อบังคับ หรื อตำมมติของคณะกรรมกำรบริ ษัท อีกทัง้ มีหน้ ำที่ในกำรพิจำรณำกลัน่ กรองเรื่ องต่ำงๆ ที่
จะน ำเสนอต่ อ คณะกรรมกำรบริ ษั ท เพื่ อ พิ จ ำรณำอนุมัติ รวมทัง้ ได้ ร ำยงำนผลกำรประชุ ม พร้ อมข้ อเสนอแนะต่ อ
คณะกรรมกำรบริ ษัทอย่ำงสม่ำเสมอ
ในปี 2563 คณะกรรมกำรบริ หำร มีกำรประชุมทังสิ
้ ้น 13 ครัง้ ซึ่งสำมำรถสรุ ปสำระสำคัญของเรื่ องที่ได้ พิจำรณำ
ดังนี ้
พิจำรณำ จัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์ ทิศทำงของธุรกิจ นโยบำย เป้ำหมำย แนวทำง แผนกำรดำเนินงำน
งบประมำณ และกำรกำหนดตัวชีว้ ดั ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่อ
พิจำรณำอนุมตั ิ รวมถึงติดตำมผลกำรดำเนินงำนของฝ่ ำยจัดกำรให้ เป็ นไปตำมแผนงำนและงบประมำณ
อย่ำงต่อเนื่อง
 ติดตำมกำรดำเนินนโยบำย และแนวทำงกำรบริ หำรงำนด้ ำนต่ำงๆ รวมถึงกำรใช้ งบประมำณของบริ ษัท ให้
เป็ นไปตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำย และตำมแผนงำนงำนที่กำหนดไว้
 พิจำรณำอนุมตั ิกำรดำเนินโครงกำร กำรลงทุน หรื อกำรดำเนินรำยกำรอื่นๆ อันเป็ นปกติธุรกิจของบริ ษัท
ภำยใต้ วงเงินหรื องบประมำณประจำปี ตำมที่ได้ รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทและอำนำจดำเนินกำร
ตำมที่กำหนดไว้ ในตำรำงอำนำจอนุมตั ิของบริ ษัท (Authority Approval Table)
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เอกสำรแนบ 5 รำยงำนคณะกรรมกำรชุดย่อย

พิจำรณำและติดตำมกำรดำเนินงำนธุรกิจหลักของบริ ษัท ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และธุรกิจใหม่
พิจำรณำและติดตำมกำรพัฒนำและลงทุนในธุรกิ จใหม่ๆ ของบริ ษัท โดยเปิ ดกว้ ำงทังกำรพิ
้
จำรณำลงทุน
ร่วมทุน และรูปแบบกำรลงทุนอื่นๆ
พิจำรณำและติดตำมผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทเป็ นประจำทุกเดือน ทังทำงด้
้
ำนธุรกิจ ด้ ำนกำรเงิน และ
ด้ ำนกฎหมำย
พิจำรณำและติดตำมควำมคืบหน้ ำด้ ำนกฎระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท รวมทัง้
คดีควำมต่ำง ๆ ที่คงค้ ำงอยู่
พิจำรณำและสอบทำนกำรบริ หำรควำมเสีย่ งและระบบควบคุมภำยในของบริ ษัทเป็ นประจำทุกไตรมำส
ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรบริ หำร โดยเห็นว่ำกฎบัตรชุดปั จจุบนั ยังคงเพียงพอและสอดคล้ องกับกำร
ปฎิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำร รวมถึงสอดคล้ องกับนโยบำย และแนวทำงปฎิบตั ิที่เกี่ยวข้ อง
ทบทวนและประเมินผลกำรปฎิบตั ิงำนของตนเอง โดยเห็นว่ำโครงสร้ ำงและองค์ประกอบของคณะกรรมกำร
มีควำมเหมำะสม และสำมำรถปฎิบตั ิหน้ ำที่ได้ อย่ำงครบถ้ วน และมีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง

ในนำมคณะกรรมกำรบริ หำร

(นำยเอนก พนำอภิชน)
ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำร
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เอกสารแนบ 6
สรุปสาระสำคัญสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียม
สัญญารวมทุน และใบอนุญาต

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
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สรุปสาระสาคัญสัญญาดาเนินกิจการดาวเทียม สัญญาร่ วมทุน และใบอนุญาต
สาระของสาคัญสัญญาดาเนินกิจการดาวเทียม สัญญาร่วมทุน และใบอนุญาตของบริ ษัท บริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่วม มีดงั นี ้
1. สัญญาดาเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ
1) สิทธิให้ บริ การวงจรดาวเทียม
บริ ษัทมีสทิ ธิในการบริ หารกิจการและให้ บริ การวงจรดาวเทียม รวมทังมี
้ สทิ ธิเก็บค่าใช้ วงจรดาวเทียมจากผู้ใช้
2) ระยะเวลาดาเนินกิจการและการคุ้มครองสิทธิ
บริ ษัทมีสิทธิ ในการดาเนินกิจการเป็ นเวลา 30 ปี นับแต่วนั ลงนามในสัญญา โดยกระทรวงคมนาคม (ปั จจุบนั อยู่
ภายใต้ การกากับดูแลของกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (กระทรวงฯ) จะคุ้มครองสิทธิในการดาเนินกิจการ
ของบริ ษัทโดยไม่ให้ บคุ คลอื่นเข้ ามาดาเนินกิจการแข่งขันเป็ นเวลา 8 ปี ซึ่งได้ หมดความคุ้มครองดังกล่าวไปแล้ ว เมื่อ
วันที่ 11 กันยายน 2542
3) บริ ษัท ชิน คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) จะต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นใน บริ ษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) (ชื่อเดิม บริ ษัท ชิน แซท
เทลไลท์ จากัด (มหาชน)) ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40
4) การดาเนินงานและแผนการดาเนินงาน
บริ ษัทตกลงทีจ่ ะดาเนินการดังต่อไปนี ้
 จัดสร้ างและจัดส่งดาวเทียมสื่อสารดวงที่ 1 ขึ ้นสูต่ าแหน่งวงโคจรภายใน 33 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา
พร้ อมกับจัดให้ มีระบบดาวเทียมสารองในลักษณะดาวเทียมสารองภาคพื ้นดิน รวมทังจั
้ ดให้ มีดาวเทียมหลักและ
ดาวเทียมสารองดวงที่ 2 และดวงต่อๆ ไปขึ ้นทันใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่องกับการสิ ้นอายุของ
ดาวเทียมดวงก่อน
 ก่อสร้ างสถานีควบคุมดาวเทียม ณ สถานที่ที่กระทรวงฯ และบริ ษัทตกลงร่วมกัน
 จัดหาและติดตังเครื
้ ่ องมือและอุปกรณ์ที่จาเป็ นในการดาเนินงาน
 จัดส่งดาวเทียมสารองขึ ้นสูต่ าแหน่งวงโคจร หลังจากดาวเทียมดวงแรกเริ่ มให้ บริ การแล้ วไม่เกิน 12 เดือน
5) คุณสมบัติของดาวเทียมดวงที่หนึง่
ย่ านความถี่
C-Band
Ku-Band

แถบความถี่
ที่สามารถใช้ งานได้
(Usable Bandwidth)
ไม่น้อยกว่า 36 MHz
ไม่น้อยกว่า 54 MHz

จานวน
วงจรดาวเทียม

ค่ า EIRP วัดที่กรุ งเทพ
เชียงราย อุบล ตาก และสงขลา

10 วงจร
2 วงจร

ไม่น้อยกว่า 37 dBW
ไม่น้อยกว่า 50 dBW

6) การจัดหาตาแหน่งวงโคจรดาวเทียมและย่านความถี่
กระทรวงฯ จะเป็ นผู้ดาเนินการติดต่อกับหน่วยงานของประเทศต่างๆ โดยบริ ษัทต้ องให้ ความร่ วมมือและสนับสนุน
ทางด้ านเทคนิค และรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
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7) การนาวงโคจรดาวเทียมไปให้ ประเทศอื่นใช้
บริ ษัทจะให้ โอกาสเท่าเทียมกัน สาหรับผู้ใช้ งานดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศทุกราย แต่หากมี ทรานส์พอนเดอร์
ของดาวเทียมเหลือ บริ ษัทด้ วยความเห็นชอบของกระทรวงฯ สามารถนาทรานส์พอนเดอร์ ของดาวเทียมที่เหลือนันไป
้
ให้ ประเทศอื่นๆ ใช้ ได้
8) การโอนกรรมสิทธิ์ การส่งมอบ และรับมอบทรัพย์สนิ
บริ ษัทจะต้ องยกกรรมสิทธิ์ของดาวเทียมทุกดวงให้ เป็ นของกระทรวงฯ หลังจากส่งดาวเทียมเข้ าสูต่ าแหน่งวงโคจรและ
ผ่านการทดสอบการใช้ งานเรี ยบร้ อยแล้ ว ส่วนสถานีควบคุมดาวเทียมและอุปกรณ์ตา่ งๆ ตกเป็ นของกระทรวงฯ ทันที
หลังการจัดตังและทดสอบประสิ
้
ทธิภาพ โดยกระทรวงฯ จะมอบทรัพย์สินดังกล่าวให้ บริ ษัทครอบครองเพื่อใช้ ในการ
ดาเนินกิจการต่อไป
9) อัตราค่าใช้ ทรานส์พอนเดอร์ ดาวเทียม
บริ ษัทมีสิทธิกาหนดค่าใช้ ทรานส์พอนเดอร์ ดาวเทียมได้ แต่จะต้ องไม่สงู กว่าอัตราค่าใช้ ทรานส์พอนเดอร์ ดาวเทียมที่
กระทรวงฯ กาหนด ซึ่งจะต้ องไม่สงู กว่าอัตราในตลาดของดาวเทียมอื่นๆ ที่มีคุณลักษณะใกล้ เคียงกัน โดยในการ
กาหนดอัตราค่าใช้ ทรานส์พอนเดอร์ ดาวเทียมจะต้ องคานึงถึง
 คุณภาพการใช้ งาน
 ระยะเวลาและกาหนดเริ่ มการใช้ ทรานส์พอนเดอร์ ดาวเทียม
 ประเภทการใช้ ทรานส์พอนเดอร์ ดาวเทียม
 การไม่เลือกปฏิบตั ติ ่อผู้ใช้ ทรานส์พอนเดอร์ ดาวเทียม
 ประเภทและขนาดของสถานีภาคพื ้นดิน รวมทังประเภทของสั
้
ญญาณ
10) การประกันภัยทรัพย์สนิ
ตลอดระยะเวลาของสัญญา บริ ษัทต้ องเอาประกันภัยประเภทคุ้มครองการเสี่ยงภัยทุกชนิด และเต็มมูลค่าของ
ทรัพย์สนิ นันๆ
้
11) การใช้ ทรานส์พอนเดอร์ ดาวเทียมโดยไม่เสียค่าตอบแทน
บริ ษัทตกลงให้ กระทรวงฯ หรื อส่วนราชการหรื อหน่วยงานที่กระทรวงฯ เห็นชอบ ใช้ ทรานส์พอนเดอร์ ดาวเทียมในย่าน
ความถี่ C-Band 1 ทรานสพอนเดอร์ ตลอดอายุสญ
ั ญาโดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทนใดๆ
12) การต่ออายุสญ
ั ญา
หากบริ ษัทมีความประสงค์ที่จะดาเนินกิจการตามสัญญานี ้ต่อไป บริ ษัทต้ องเสนอขอทาความตกลงใหม่กบั กระทรวงฯ
ภายในปี ที่ 25 นับจากวันลงนามในสัญญา ระหว่างวันที่ 11 กันยายน 2558 ถึง 10 กันยายน 2559
13) ผลประโยชน์ตอบแทนการให้ อนุญาตดาเนินการ
บริ ษัทตกลงให้ ผลประโยชน์ตอบแทนแก่กระทรวงฯ เป็ นร้ อยละของรายได้ ก่อนหักค่าใช้ จ่าย ตลอดระยะเวลาสัญญา
30 ปี โดยผลประโยชน์ตอบแทนขันต
้ ่าที่บริ ษัทต้ องจ่ายให้ กระทรวงฯ ตลอดอายุสญ
ั ญา 30 ปี เป็ นเงิน จานวน 1,415
ล้ านบาท
อัตราผลประโยชน์ตอบแทนเป็ นร้ อยละของรายได้ ก่อนหักค่าใช้ จ่ายต่อปี มีดงั นี ้
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ปี
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
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ผลประโยชน์ ตอบแทนเป็ นร้ อยละ
ของรายได้ ก่อนหักค่ าใช้ จ่าย
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5

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

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

2. สัญญาร่ วมทุนเพื่อดาเนินกิจการโทรคมนาคมในประเทศลาว
1) สิทธิให้ บริ การ
บริ ษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ มหาชน (แอลทีซี) มีหน้ าที่ดาเนินการและพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อรองรับ
ความต้ องการของทัง้ ภาครัฐ และประชาชนทัว่ ไป และเพื่อให้ เป็ นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2) ระยะเวลาดาเนินกิจการและการคุ้มครองสิทธิ
แอลทีซี มีสิทธิในการดาเนินกิจการเป็ นเวลา 25 ปี นับแต่วนั ลงนามในสัญญา และได้ รับสิทธิค้ มุ ครองการลงทุนเป็ น
เวลา 5 ปี โดยรัฐบาล สปป.ลาว มีหน้ าที่ในการจัดหาคลื่นความถี่ อานวยความสะดวกในเชื่อมโยงเครื อข่ายการ
สื่ อ สารทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ (Transmission Link) ต้ อ งอนุญ าตให้ มี ก ารจัด ตัง้ สถานี เ ครื อ ข่ า ยและ
ช่วยเหลือในการจัดหาสถานที่ในการตังสถานี
้
และอุปกรณ์
3) การโอนกรรมสิทธิ์ การส่งมอบ และรับมอบทรัพย์สนิ
เมื่อครบกาหนดอายุสมั ปทานตามสัญญาร่ วมทุนแล้ ว บริ ษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้ นท์ส พีทีอี ลิมิเต็ด ต้ องโอนหุ้นของ
แอลทีซีให้ แก่รัฐบาลของ สปป.ลาว โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ
4) การต่ออายุสญ
ั ญา
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 ทางรัฐบาลของ สปป. ลาว และบริ ษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้ นท์ส พีทีอี ลิมิเต็ด ได้ ลงนาม
อย่างเป็ นทางการในข้ อตกลงในการขยายเวลาของสัญญาร่ วมทุนและสัญญาอนุญาตให้ ดาเนินการในการให้ บริ การ
ทางด้ านโทรคมนาคมใน สปป. ลาว ต่อไปอีก 25 ปี โดยเริ่ มจากปี 2565 ถึงปี 2589
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3. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ของ บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)
บริ ษัทได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็ นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็ นของตนเอง และเป็ นกิจการ
ที่มีลกั ษณะสมควรให้ มีการบริ การได้ โดยเสรี ตังแต่
้ วนั ที่ 16 สิงหาคม 2554 โดยครอบคลุมการบริ การดังต่อไปนี ้
(1) บริ การมูลค่าเพิ่มการบันทึกและส่ง (Store-and-Retrieve Value-Added Service) ประกอบด้ วย
(1.1) บริ การ Vessel Monitoring System (VMS)
(1.2) บริ การสื่อสารข้ อมูลผ่านดาวเที ยม สาหรั บการติ ดตามเรื อประมง และเรื อทุกชนิ ดที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการประมง
(ERS/EM)
(2) บริ การขายต่อบริ การโทรคมนาคม
(2.1) บริ การวงจรหรื อช่องสัญญาณเช่า (Leased Circuit / Channel Service) ประกอบด้ วย
(2.1.1) บริ การสายผู้เช่าดิจิทลั (Digital Subscriber Line – xDSL)
(2.1.2) บริ การสือ่ สารร่วมระบบดิจิทลั (Integrated Service Digital Network Service – ISDN)
(2.1.3) บริ การ Asynchronous Transfer Mode (ATM)
(2.1.4) บริ การคู่สายเช่าหรื อวงจรเช่า (Leased line)
(2.1.5) บริ การ Frame Relay
(2.1.6) บริ การ Multi-Protocol Label Switching (MPLS)
(2.1.7) บริ การโครงข่ ายส่วนตัวเสมื อนจริ งที่ ใช้ Internal Protocol (Internet Protocol Virtual Private Network-IP
VPN)
(2.1.8) บริ การวงจรเช่าส่วนบุคคลระหว่างประเทศ (International Private Leased Circuit – IPLC)
(2.2) บริ การขายต่อบริ การโทรคมนาคมเพื่อสาธารณะ (Public Switched Telecommunication Service) ประกอบด้ วย
(2.2.1) บริ การ General Packet Radio Service (GPRS)
(2.3) บริ การขายต่อบริ การอื่นๆ
(2.3.1) บริ การสือ่ สารผ่านดาวเทียมที่ใช้ งานสายอากาศขนาดเล็ก (Very Small Aperture Terminal (VSAT) Service)
(2.3.2) บริ การรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมแบบ Transmission Platform
(3) บริ การอินเทอร์ เน็ต ประกอบด้ วย
(3.1) บริ การอินเทอร์ เน็ตผ่านดาวเทียม รวมถึงบริ การอินเทอร์ เน็ตบนเครื่ องบินโดยสาร
(3.2) บริ การ Colocation
4. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ของ บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)
บริ ษัทได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็ นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็ นของตนเอง เพื่อให้ บริ การ
โครงข่ายการสื่อสารผ่านดาวเทียม (Satellite Network) ประกอบด้ วยบริ การให้ เช่าช่องสัญญาดาวเทียม (Transponder) บริ การ
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อินเทอร์ เน็ตบรอดแบนด์ ผ่านดาวเที ยม บริ การขายต่อบริ การรั บ -ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม และบริ การขายต่อบริ การรั บ-ส่ง
สัญญาณผ่านดาวเทียมจากสถานีแม่ขา่ ย เป็ นเวลา 20 ปี นับจากวันที่ 26 มิถนุ ายน 2555 ถึงวันที่ 25 มิถนุ ายน 2575
5. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้ บริการโครงข่ ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ของ
บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จากัด (ไทยเอไอ)
บริ ษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จากัด (ไทยเอไอ) ได้ รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อให้ บริ การโครงข่ายการกระจายเสียงหรื อโทรทัศน์ที่ไม่ใช้ คลื่นความถี่
ระดับชาติ เป็ นเวลา 15 ปี นับจากวันที่ 21 มกราคม 2556 สิ ้นสุดวันที่ 20 มกราคม 2571
6. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งของบริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จากัด (ไทยเอไอ)
บริ ษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จากัด (ไทยเอไอ) ได้ รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อให้ บริ การการกระจายเสียงหรื อโทรทัศน์ ช่องรายการ ซึ่งได้ แก่
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรื อโทรทัศน์ เพื่อให้ บริ กำรโทรคมนำคมแบบที่หนึง่ นับจำกวันที่ 12 กรกฎำคม 2562
7. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ประเภทโครงข่ าย ของ บริษัท ทีซี บรอดคาสติง้ จากัด
บริ ษัท ทีซี บรอดคาสติ ้ง จากัด ได้ รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อให้ บริ การโครงข่ายการกระจายเสียงหรื อโทรทัศน์ที่ไม่ใช้ คลื่นความถี่ ระดับชาติ เป็ นเวลา
15 ปี นับจากวันที่ 4 มีนาคม 2556 สิ ้นสุดวันที่ 3 มีนาคม 2571 ซึง่ ครอบคลุมการให้ บริ การดังต่อไปนี ้
1. บริ การโครงข่ายกระจายเสียงหรื อโทรทัศน์ สาหรั บกิ จการไม่ใช้ คลื่นความถี่ แบบบอกรั บสมาชิ ก เพื่อให้ บริ การ
โครงข่ายดาวเทียม
2. บริ การโครงข่ายกระจายเสียงหรื อโทรทัศน์ เพื่อให้ บริ การเผยแพร่บริ การโทรทัศน์ที่เป็ นการทัว่ ไปผ่านระบบดาวเทียม
3. บริ การโครงข่ายกระจายเสียงหรื อโทรทัศน์ สาหรั บกิ จการไม่ใช้ คลื่นความถี่ แบบบอกรั บสมาชิ ก เพื่อให้ บริ การ
โครงข่ายทางสายระบบไอพีทีวี
8.

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ของ บริษัท ทีซี บรอดคาสติง้ จากัด

บริ ษัท ทีซี บรอดคาสติง้ จากัด ได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม จากคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงกิ จการโทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็ นผู้ประกอบกิ จการโทรคมนาคมที่มีโครงข่าย
โทรคมนาคมเป็ นของตนเอง เพื่อให้ บริ การโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้ เช่าใช้ และเพื่อให้ บริ การโทรคม นาคม (Network
Provider and Service Provider) เป็ น เวลา 15 ปี นับ จากวัน ที่ 10 พฤศจิ ก ายน 2558 สิน้ สุด วัน ที่ 9 พฤศจิ ก ายน 2573 ซึ่ง
ประกอบด้ วยประเภทของกิจการโทรคมนาคมและบริ การ ดังนี ้
1) บริ การรับ-ส่งสัญญาณเป็ น Transmission Platform
2) บริ การรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม (Satellite Uplink/Downlink Service)
3) บริ การรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม (Satellite Uplink/Downlink Service) จากสถานีแม่ขา่ ย
4) บริ การสือ่ สารผ่านดาวเทียมทีใ่ ช้ จานสายอากาศขนาดเล็ก (Public Very Small Aperture Terminal (VSAT)
Service) เพื่อให้ บริ การแก่บคุ คลทัว่ ไปจานวนมาก
5) บริ การอินเทอร์ เน็ตผ่านดาวเทียม ที่มีสถานีแม่ขา่ ยเป็ นของตนเอง
6) บริ การให้ เช่าช่องสัญญาณผ่านดาวเทียม (Transponder)

แบบ 56-1 One Report

เอกสำรแนบ 6 หน้ ำ 5

บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)

เอกสำรแนบ 6 สรุปสำระสำคัญสัญญำดำเนินกิจกำรดำวเทียม สัญญำร่วมทุน และใบอนุญำต

7) บริ การอินเทอร์ เน็ตประจาที่ผา่ นดาวเทียม
8) บริ การอินเทอร์ เน็ตเคลือ่ นที่ผา่ นดาวเทียม
9) บริ การ Co-Location
10) บริ การบริ หารจัดการดาวเทียม
9.

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ของ บริษัท เนชั่น สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จากัด

บริ ษัท เนชั่น สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จากัด (NSAT) ได้ รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็ นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็ นของตนเอง
และเป็ นกิจการที่มีลกั ษณะสมควรให้ มีการบริ การได้ โดยเสรี เพื่อให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตผ่านดาวเทียม รวมถึงบริ การอินเทอร์ เน็ต
บนเครื่ องบิน ตังแต่
้ วนั ที่ 5 ตุลาคม 2563
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